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รากฐานแนวคิดของการพัฒนาที่ยั่งยืน

1. ความต้องการของมนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุด 

2. ทรัพยากรที่จะตอบสนองความต้องการของมนุษย์มีจ ากัด

3. ท าอย่างไรถึงจะจัดสรรทรพัยากรที่จ ากัด ให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของมนุษย์ได้อย่างเหมาะสม และ มีทรัพยากรเพียงพอทั้ง
ปัจจุบันและอนาคต

4. แนวทางในการจัดสรรทรพัยากร ต้องค านึงถึง ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) และ ความเป็นธรรม (Equity)
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ความหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน

การพัฒนาที่ยั่งยืน จะต้องเป็นการพัฒนาที่ก่อให้เกิดความสมดุลหรือมี
ปฏิสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกันในระหว่างมิติต่างๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง วัฒนธรรม จิตใจ รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อันจะเป็นองค์ประกอบที่จะรวมกันหรือองค์รวมในการท า
ให้ชีวิตมนุษย์สามารถอยู่ดีมีสุขได้ ทั้งส าหรับคนในรุ่นปัจจุบันและคนรุ่น
อนาคต

https://www.gotoknow.org/posts/244163
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กรอบนิยามของการพัฒนาที่ยั่งยืน 

1) บนพื้นฐานความสมดุลของระบบนิเวศน์ ระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม วัฒนธรรม ความเท่า
เทียมในการด ารงอยู่ในสังคม ดุลยภาพของสิทธิและอ านาจ ในการจัดการตนเอง ในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสมดุลใหม่ในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงการ
รองรับความจ าเป็นและความต้องการของคนในรุ่นปัจจุบันและอนาคต 

2) ต้ังอยู่ฐานของข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ปัญญาในทุกด้านมีการรวบรวม จัดระบบ วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านบวก

3) ยึดหลักการมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการด าเนินงาน ท้ังการรับรู้ ความ
ตระหนัก กระบวนการตัดสินใจ การออกแบบ วางแผน การปฏิบัติการเพื่อน าไปสู่สังคมที่พึง
ประสงค์และที่ย่ังยืน

4) ค านึงถึงความรับผิดชอบในฐานะท้ังผู้สร้าง ผู้ใช้ ผู้ท าลาย ความรับผิดชอบในบทบาทต่างๆ
ทางสังคม ท้ังการปกป้อง คุ้มครอง รักษา ฟื้นฟู พัฒนา ตลอดจนการสนับสนุน

5) มีความตระหนัก และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับสิทธิของบุคคล สิทธิชุมชน และการเข้าถึงความ
ยุติธรรม 
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แนวโน้มจ านวนประชากรของโลก
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Sustainable Development Goals
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Sustainable Development Goals
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1.4 สร้างหลักประกันว่าชายและหญิงทุกคน โดยเฉพาะคนยากจนและกลุ่มผู้เปราะบาง มีสิทธิเท่าเทียมในการเข้าถึง
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการเข้าถึงการบริการขั้นพื้นฐาน การถือกรรมสิทธิ์ และใช้ประโยชน์เหนือที่ดินและ
ทรัพย์สิน
1.5 สร้างภูมิต้านทานและลดการเปิดรับและความเปราะบางต่อเหตุรุนแรงท่ีเกี่ยวข้องกับภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมให้กับผู้ท่ียากจนและอยู่ในสภาวะเปราะบาง

1.a สร้างหลักประกันว่ามีการระดมทรัพยากรอย่างมีนัยส าคัญจากหลากหลายแหล่งที่มา ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมความ
ร่วมมืออื่นในการพัฒนาเพ่ือให้ประเทศก าลังพัฒนามีวิธีการที่เพียงพอ และสามารถคาดการณ์ได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงใน
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุดสาหรับการด าเนินการตามโครงการ และนโยบายขจัดความยากจนในทุกมิติ

1.b สร้างกรอบการด าเนินงานด้านนโยบายที่แข็งแกร่งในระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับระหว่างประเทศ และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีค านึงถึงความละเอียดอ่อน ด้านเพศสภาพและคนยากจน เพื่อสนับสนุนการ ลงทุนเพื่อขจัดความ
ยากจนให้เพิ่มมากขึ้น

1.1 ขจัดความยากจนรุนแรงทั้งหมด ซึ่งในปัจจุบันวัดจากคนที่มีค่าใช้จ่ายด ารงชีพรายวันต่ ากว่า 
$1.25 ต่อวัน (ประมาณ 40-45 บาทต่อวัน)
1.2 ลดสัดส่วนชาย หญิง และ เด็ก ในทุกช่วงวัย ที่อยู่ภายใต้ความยากจนในทุกมิติ ให้ลดลงอย่าง
น้อยครึ่งหน่ึง
1.3 ด าเนินการให้เป็นผลตามระบบและมาตรการคุ้มครองทางสังคมทีเ่หมาะสมและให้ครอบคลุมถึง
กลุ่มที่ยากจนและเปราะบาง
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2.4 มีระบบการผลิตอาหารท่ีย่ังยืนและด าเนินการตามแนวปฏิบัติทางการเกษตรมีภูมิคุ้มกันที่จะเพ่ิมผลิตภาพและการผลิต ซึ่ง
จะช่วยรักษาระบบนิเวศ เสริมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะอากาศรุนแรง ภัยแล้ง 
อุทกภัยและภัยพิบัติอื่นๆและจะช่วยพัฒนาท่ีดินและคุณภาพดินอย่างต่อเนื่อง
2.5 คงความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชและสัตว์ รวมถึงให้มีธนาคารเมล็ดพันธุ์และพืชทีม่ีการจัดการที่ดีและมี ความ
หลากหลายในทุกระดับ สร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรทางพันธุกรรม
และองค์ความรู้ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องอย่างธรรมและเท่าเทียม
2.a เพิ่มการลงทุนตลอดจนการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานในชนบท การวิจัยเกษตรและ
การขยายการบริการ การพัฒนาเทคโนโลยี และการท่าธนาคารยีนของพืชและสัตว์ เพื่อยกระดับ
ขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตรในประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างย่ิงในประเทศพัฒนาน้อยท่ีสุด
2.b แก้ไขและป้องกันการกีดกันและ การบิดเบือนทางการค้า รวมถึงทางการขจัดการ อุดหนุนสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออกทุก
รูปแบบและ มาตรการเพ่ือการส่งออกทุกแบบ ที่ให้ผลในลักษณะเดียวกันโดยให้เป็นไปตามอาณัติของกรอบการพัฒนาโดฮา
2.c เลือกใช้มาตรการที่สร้างหลักประกันได้ว่าตลาดโภคภัณฑ์อาหารและตลาดอนุพันธส์ามารถท างานได้อย่างเหมาะสมและ
อ านวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของตลาดและข้อมูลส ารองอาหารได้อย่างทันการณ์ เพื่อจ ากัดความผันผวนของราคา
อาหารอย่างรุนแรง

2.1 ให้ทุกคน เข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย มีโภชนาการและเพียงพอตลอดทั้งปี
2.2 ยุติภาวะทุพโภชนาการทุกรูปแบบและแก้ไขปัญหาความต้องการสารอาหารของหญิงวัยรุ่น
หญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร และผู้สูงอายุ

2.3 เพิ่มผลิตภาพทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตอาหารรายเล็กให้เพ่ิมขึ้นเป็น 2 เท่า 
รวมถึงการเข้าถึง ที่ดินและทรัพยากรและปัจจัยน าเข้าในการผลิต ความรู้ บริการทางการเงิน 
ตลาด และโอกาสส าหรับการเพ่ิมมูลค่าและการจ้าง
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3.4 ลดการตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อให้ลดลงหนึ่งในสาม
3.5 เสริมสร้างการป้องกันและการรักษา ปัญหาจากการใช้สารในทางที่ผิด รวมทั้งยาเสพติดและการใช้แอลกอฮอล์
3.6 ลดจ านวนการตายและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วโลกลงครึ่งหน่ึง
3.7 มีการเข้าถึงบริการข้อมูลการให้การศึกษาเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์การวางแผนครอบครัวและอนามัยเจริญพันธุ์
3.8 มีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ารวมถึงการป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน การเข้าถึงการบริการสาธารณสุขจ าเป็นท่ีมีคุณภาพ 
และเข้าถึงยาและวัคซีนจ าเป็นท่ีปลอดภัยมีประสทิธิภาพ มีคุณภาพ และมีราคาที่สามารถซื้อหาได้
3.9 ลดจ านวนการตายและการป่วยจากสารเคมีอันตรายและจากการปนเปื้อนและมลพิษทางอากาศ น้ า และดิน
3.a ด าเนินงานตามกรอบอนุสัญญาขององค์การอนามัยโลกว่าด้วยการควบคุมยาสูบ
3.b สนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาวัคซีนและยา ให้มีการเข้าถึงยาและวัคซีนจ าเป็นตามปฏิญญาโดฮาความตกลงว่าด้วยสิทธิ
ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าและการสาธารณสุขซึ่งเน้นย้ าสิทธิส าหรับประเทศก าลังพัฒนาในเรื่องการผ่อนปรนเพื่อจะ
ปกป้องสุขภาพสาธารณะและโดยเฉพาะการเข้าถึงยาโดยถ้วนหน้า
3.c เพิ่มการใช้เงินที่เกี่ยวกับสุขภาพและการสรรหาการพัฒนา การฝึกฝนและการเก็บรักษาก าลังคนด้านสุขภาพในประเทศก าลัง
พัฒนาโดยเฉพาะอย่างย่ิงในประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและรัฐก าลังพัฒนาท่ีเป็นเกาะขนาดเล็ก
3.d เสริมขีดความสามารถส าหรับทุกประเทศโดยเฉพาะอย่างย่ิงในประเทศก าลังพัฒนาในเรื่องการแจ้งเตือนล่วงหน้า การลด
ความเสี่ยง และการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพในระดับประเทศ และระดับโลก

3.1 ลดอัตราการตายของมารดาทั่วโลกให้ต่ ากว่า 70 ต่อการเกิดมีชีพ 1 แสนคน

3.2 ลดอัตราการตายในทารกลงให้ต่ าถึง 12 คน ต่อ การเกิดมีชีพ 1,000 คน และลดอัตราการตายใน
เด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี ลงให้ต่ าถึง 25 คน ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน

3.3 ยุติการแพร่ของเอดส์ วัณโรค มาลาเรีย โรคเขตร้อน โรคตับอักเสบ โรคติดต่อทางน้ า โรคติดต่ออื่นๆ
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4.1 เด็กทุกคนส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมและไม่มี
ค่าใช้จ่ายน าไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนท่ีมีประสิทธิผล
4.2 ทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแล และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย
ที่มีคุณภาพ เพื่อให้เด็กเหล่านั้นมีความพร้อมส าหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา

4.3 ให้ทุกคนเข้าถึงการศึกษาวิชาเทคนิค อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัยท่ีมีราคาท่ีสามารถจ่ายได้และมีคุณภาพ
4.4 เพิ่มจ านวนคนที่มีทักษะที่จ าเป็น ทักษะทางเทคนิคและอาชีพส าหรับการจ้างงาน การมีงานท่ีดีและการเป็นผู้ประกอบการ
4.5 ขจัดความเหลื่อมล้ าทางเพศในการศึกษาและสร้างหลักประกันว่ากลุ่มที่เปราะบางซึ่งรวมถึงผู้พิการ ชนพื้นเมือง และเด็ก
เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียม
4.6 เยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ในสัดส่วนสูงทั้งชายและหญิงสามารถอ่านออกเขียนได้และค านวณได้
4.7 ผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับส่งเสริมการพัฒนาอย่างย่ังยืน สิทธมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ 
การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและไม่ใช้ความรุนแรง การเป็นพลเมืองของโลกและความนิยมในความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและในส่วนร่วมของวัฒนะธรรมต่อการพัฒนาท่ียั่งยืน
4.a สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษาท่ีอ่อนไหวต่อเด็ก ผู้พิการและเพศภาวะ และให้มีสภาพแวดล้อม
ทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัยปราศจากความรุนแรงครอบคลุมและ มีประสิทธิผลส าหรับทุกคน
4.b ขยายจ านวนทุนการศึกษาในทั่วโลกที่ให้ ส าหรับประเทศก าลังพัฒนาโดยเฉพาะประเทศพัฒนาน้อยที่สุด รัฐก าลังพัฒนาท่ี
เป็นเกาะขนาดเล็กและประเทศในแอฟริกาในการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา รวมถึงการฝึกอาชีพและโปรแกรมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านเทคนิค วิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ ในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศก าลังพัฒนาอื่นๆ
4.c เพิ่มจ านวนครูที่มีคุณภาพรวมถึงการด าเนินการผ่านทางความร่วมมือระหว่างประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศก าลัง
พัฒนาเฉพาะอย่างย่ิงในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และรัฐก าลังพัฒนาท่ีเป็นเกาะขนาดเล็ก 22
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5.3 ขจัดแนวปฏิบัติที่เป็นภัย ทุกรูปแบบ อาทิ การแต่งงานในเด็กก่อนวันอันควรโดยการบังคับและการท าลายอวัยวะเพศหญิง
5.4 ยอมรับและให้คุณค่าต่อการดูแลและการท างานบ้านแบบไม่ได้รับค่าจ้าง โดยจัดเตรียมบริการสาธารณะ โครงสร้างพ้ืนฐาน
และนโยบายการคุ้มครองทางสังคมให้ และสนับสนุนความรับผิดชอบร่วมกันภายในครัวเรือนและครอบครัวตามความ
เหมาะสมของแต่ละประเทศ
5.5 สร้างหลักประกันว่า ผู้หญิงจะมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และมีประสิทธผิลและมีโอกาสที่เท่าเทียมในการเป็นผู้น าในทุกระดับ
ของการตัดสินใจในทาง การเมืองเศรษฐกิจและภาคสาธารณะ
5.6 สร้างหลักประกันว่า จะมีการเข้าถึงสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์และสิทธกิารเจริญพันธุ์โดยถ้วนหน้า ตามที่
ตกลงในแผนปฏิบัติการของการประชุมนานาชาติว่าด้วยประชากรและการพัฒนาและแผนปฏิบัติการปักก่ิงและเอกสาร 
ผลลัพธ์ของการประชุมทบทวนเหล่านั้น
5.a ด าเนินการปฏิรูปเพ่ือให้ ผู้หญิงมีสิทธิที่เท่าเทียมในทรัพยากรทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการเข้าเป็นเจ้าของท่ีดิน การควบคุม
ที่ดินและทรัพย์สินในรูปแบบอื่นการบริการทางการเงิน การรับมรดก และทรัพยากรธรรมชาติ ตามกฎหมายของประเทศ

5.b เพิ่มพูนการใช้เทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสง่เสริมการให้อ านาจแก่ผู้หญิง

5.c เลือกใช้และเสริมความเขม้แขง็แก่นโยบายที่ดีและกฎระเบียบที่บังคับ ใช้ได้ เพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และ
การให้อ านาจแก่ผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคนในทุกระดับ

5.1 ยุติการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญิงและเดก็หญิงในทุกที่
5.2 ขจัดความรุนแรงทุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญิงและเด็กหญิงทั้งในท่ีสาธารณะและท่ีรโหฐาน รวมถึง
การค้ามนุษย์ การกระท าทางเพศ และการแสวงประโยชน์ในรูปแบบอื่น
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6.3 ยกระดับคุณภาพน้ าโดยลดมลพิษ ขจัดการท้ิงขยะและลดการปล่อยสารเคมีและวัสดุอนัตราย ลดสัดส่วนน้ าเสียท่ีไม่ผ่าน
กระบวนการลงครึ่งหน่ึงและเพิ่มการน้ากลับมาใช้ใหม่ทั่วโลก ภายในปี 2573
6.4 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ าในทุกภาคส่วนและสร้างหลักประกันว่าจะมีการใช้น้ า และจัดหาน้ าท่ียั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าและลดจ านวนประชาชนที่ประสบความทุกข์จากการขาดแคลนน้ า ภายในปี 2573
6.5 ด าเนินการบริหารจัดการน้ าแบบองค์รวมในทุกระดับ รวมถึงผ่านทางความร่วมมือระหว่างเขตแดนตามความเหมาะสม 
ภายในปี 2573
6.6 ปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศ ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน้ ารวมถึงภูเขาป่าไม้ พื้นที่ชุ่มน้ า แม่น้ า ชั้นหินอุ้มน้ า และทะเลสาบ ภายในปี 
2563
6.a ขยายความร่วมมือระหว่างประเทศและการสนับสนุนการเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่ประเทศก้าลังพัฒนาใน กิจกรรม
และแผนงานท่ีเกี่ยวข้องกับน้ าและสุขอนามัย ซึ่งรวมถึงด้านการเก็บน้ า การขจัดเกลือ การใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการ
น้ าเสีย เทคโนโลยี การน้าน้ ากลับมาใช้ใหม่

6.b สนับสนุนและเพิ่มความเขม้แขง็ในการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการจัดการน้ าและสุขอนามัย

6.1 บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเข้าถึงน้ าดื่มที่ปลอดภัยและมีราคาท่ีสามารถซื้อหาได้ ภายในปี 2573
6.2 บรรลุเป้าหมายการให้ทุก คนเข้าถึงสุขอนามัยที่พอเพียงและเป็นธรรม และยุติการขับถ่ายในที่
โล่ง โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อความต้องการของผู้หญิง เด็กหญิง และกลุ่มที่อยู่ใต้สถานการณ์ที่
เปราะบาง ภายในปี 2573
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7.3 เพิ่มอัตราการปรับปรุง ประสิทธิภาพการใช้ พลังงานของโลกให้เพ่ิมขึ้น 2 เท่า ภายในปี 2579

7.a ยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศในการอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงการวิจัยและเทคโนโลยีพลังงานที่
สะอาด โดยรวมถึงพลังงานทดแทน ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและเทคโนโลยี เชื้อเพลิงฟอสซิลชั้นสูงและสะอาด และ
สนับสนุนการลงทุนในโครงสร้าง พื้นฐานด้านพลังงานและ เทคโนโลยีพลังงานที่สะอาด ภายในปี 2579

7.b ขยายโครงสร้างพ้ืนฐานและพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับการจัดส่งบริการพลังงานที่เป็นสมัยใหม่และยั่งยืนให้โดยถ้วน
หน้าในประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างย่ิงในประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและรัฐก าลังพัฒนา
ที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี 2579

7.1 สร้างหลักประกันว่ามีการเข้าถึงการบริการ พลังงานสมัยใหม่ในราคาที่สามารถ
ซื้อหาได้และเชื่อถือได้ ภายในปี 2579

7.2 เพิ่มสัดส่วนของพลังงานทดแทนในการผสมผสานการใช้พลังงานของโลก
ภายในปี 2579
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8.3 การพัฒนาท่ีสนับสนุนกิจกรรมที่มีผลิตภาพ การสร้างงาน ความสร้างสรรค์และนวัตกรรมและส่งเสริมการเกิดและการเติบโต
ของวิสาหกิจรายย่อยขนาดเล็กและขนาดกลาง ซึ่งรวมถึงผ่านทางการเข้าถึงบริการทางการเงิน
8.4 เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของโลกในการบริโภคและการผลิต
8.5 บรรลุการจ้างงานเต็มที่ มีผลิตภาพ มีงานที่สมควรส าหรับทุกคนและมีการจ่ายที่เท่าเทียมส าหรับงานที่มีคุณค่าเท่าเทียมกัน
8.6 ลดสัดส่วนของเยาวชนที่ไม่มีงานท า ที่ไม่มีการศึกษา และที่ไม่ได้รับการฝึกอบรม
8.7 ขจัดแรงงานบังคับ การค้ามนุษย์ การใช้ทหารเด็ก และยุติการใช้แรงงานเด็กในทุกรูปแบบ ในปี 2568
8.8 ปกป้องสิทธิแรงงานและ ส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภัย และมั่นคงส าหรับผู้ท างานทุกคนรวมถึงผู้ท างาน
ต่างด้าว โดยเฉพาะหญิง ต่างด้าวและผู้ที่ท างานเสี่ยงอันตราย
8.9 วางแผนและด าเนินนโยบายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนที่สร้างงานและส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นและผลิตภณัฑ์
8.10 เสริมความแข็งแกร่งของสถาบันทางการเงินภายในประเทศเพ่ือส่งเสริมและขยายการเข้าถึงการธนาคารการประกันและ
บริการทางการเงินแก่ทุกคน
8.a เพิ่มเติมความช่วยเหลือเพื่อการค้า (Aid for Trade) ส าหรับประเทศก าลังพัฒนารวมถึงผ่านช่องทางของกรอบการท างาน
แบบบูรณาการส าหรับความช่วยเหลือทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการค้าแก่ประเทศพัฒนาน้อยท่ีสุด
8.b พัฒนาและท าให้เกิดการ ด าเนินงานของยุทธศาสตร์โลกส าหรับการจ้างงานในเยาวชนและด าเนินงานตามข้อตกลงเรื่องงาน
ของโลกขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ภายในปี 2563

8.1 ท าให้การเติบโตทางเศรษฐกิจต่อหัวประชากรมีความยั่งยืนตามบริบทของประเทศ ผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศของประเทศพัฒนาน้อยที่สุดมีการขยายตัวอย่างน้อยร้อยละ 7 ต่อปี
8.2 บรรลุการมีผลิตภาพทาง เศรษฐกิจในระดับที่สูงขึ้นผ่านการท าให้หลากหลาย การยกระดับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการมุ่งเน้นในภาคส่วนที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงและใช้แรงงานเข้มข้น
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9.3 เพิ่มการเข้าถึงบริการทางการเงินโดยรวมถึงเครดิตในราคาที่สามารถจ่ายได้ให้แก่อุตสาหกรรมและวิสาหกิจขนาดเล็ก
โดยเฉพาะในประเทศก าลังพัฒนาและให้เพิ่มการผนวกกลุ่มเหล่านี้ เข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าและตลาด
9.4 ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน และปรับปรุงอุตสาหกรรม เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนโดยเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและการใช้
เทคโนโลยีและกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากข้ึน โดยทุกประเทศด าเนินการตามขีด
ความสามารถของแต่ละประเทศ ภายในปี 2573
9.5 เพิ่มพูนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ยกระดับขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรมในทุกประเทศ โดยเฉพาะใน
ประเทศก าลังพัฒนา และให้ภายในปี 2573 มีการส่งเสริมนวัตกรรมและให้เพิ่มจ านวนผู้ท างานวิจัยและพัฒนาต่อประชากร 1 ล้าน
คน และการใช้จ่ายในภาคสาธารณะและเอกชนในการวิจัยและพัฒนาให้เพ่ิมมากขึ้น
9.a อ านวยความสะดวกการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ย่ังยืนและทนทานในประเทศก าลังพัฒนาผ่านทางการยกระดับการสนับสนุน
ทางการเงิน เทคโนโลยีและด้านวิชาการให้แก่ประเทศในแอฟริกา ประเทศพัฒนาน้อยท่ีสุด ประเทศก าลังพัฒนาที่ไม่มีทางออกสู่
ทะเล และรัฐก าลังพัฒนาท่ีเป็นหมู่เกาะขนาดเล็ก
9.b สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีการวิจัยและนวัตกรรมภายในประเทศก าลังพัฒนารวมถึงการให้มีสภาพแวดล้อมทางนโยบายที่
น าไปสู่ความหลากหลายของอุตสาหกรรมและการเพิ่มมูลค่าของสินค้าโภคภณัฑ์
9.c เพิ่มการเข้าถึงเทคโนโลยีด้านข้อมูลและการสื่อสารและจัดให้มีการเข้าถึงอินเตอร์เนต็โดยถ้วนหน้าในราคาที่สามารถจ่ายได้
ส าหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ภายในปี 2563

9.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน โดยมุ่งไปที่การเข้าถึง
ได้ในราคาท่ีสามารถจ่ายได้และเท่าเทียมส าหรับประชาชนทุกคน
9.2 ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน ให้เพิ่มส่วนแบ่งของอุตสาหกรรมในการ
จ้างงานและผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ
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10.3 สร้างหลักประกันว่าจะมีโอกาสที่เท่าเทียมและลดความไม่เสมอภาคของผลลพัธ์รวมถึงโดยการขจัดกฎหมายนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติที่เลือกปฏิบัติและส่งเสริมการออกกฎหมายนโยบายและการกระท าทีเหมาะสมในเรื่องน้ี
10.4 ใช้นโยบายโดยเฉพาะนโยบายการคลัง ค่าจ้าง และการคุ้มครองทางสังคม และให้บรรลุความเสมอภาคย่ิงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
10.5 พัฒนากฏระเบียบและการติดตามตรวจสอบตลาดการเงินและสถาบันการเงินของโลกและเสริมความแข็งแกร่งในการ
ด าเนินการกฏระเบียบดังกล่าว
10.6 สร้างหลักประกันว่าจะมีตัวแทนและเสียงส าหรับประเทศก าลังพัฒนาในการตัดสินใจของสถาบันทางเศรษฐกิจและการเงิน
ระหว่างประเทศเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือให้สถาบันมีประสิทธิผลเชือ่ถือได้ มีความรับผิดชอบและชอบธรรมมากข้ึน
10.7 อ านวยความสะดวกในการอพยพและเคลื่อนย้ายคนให้เป็นไปด้วยความสงบปลอดภัยเป็นไปตามระเบียบและมีความ
รับผิดชอบรวมถึงผ่านทางการด าเนินงานตามนโยบายด้านการอพยพที่มีการวางแผนและการจัดการที่ดี

10.a ด าเนินการตามหลักการปฏิบัติที่เป็นพิเศษและแตกต่างส าหรับประเทศก าลังพัฒนาเฉพาะอย่างย่ิงประเทศพัฒนาน้อยท่ีสุด

10.b ให้ความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาอย่างเป็นทางการ และการไหลของเงินซ่ึงรวมถึงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศไปยัง
รัฐที่มีความจ าเป็นมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างย่ิงประเทศก าลังพัฒนาน้อยที่สุด

10.c ลดค่าใช้จ่ายในการท าธุรกรรมของการส่งเงินกลับประเทศของผู้อพยพ ( migrant remittance) ให้ต่ ากว่าร้อยละ 3 และ
ขจัดการช าระเงินระหว่างประเทศ (remittance corridors) ที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าร้อยละ 5 ภายใน ปี 2573

10.1 ให้บรรลุอย่างต่อเนื่องและคงการเติบโตของรายได้ในกลุ่มประชากร ร้อยละ 40 ที่ยากจน
ที่สุดในอัตราที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ
10.2 ให้อ านาจและส่งเสริมความครอบคลุมดา้นสังคม เศรษฐกิจ การเมืองส าหรับทุกคนโดยไม่
ค านึงถึงอายุ เพศ ความบกพร่องทางร่างกาย เชื้อชาติ แหล่งก าเนิด ศาสนา สถานะทางเศรษฐกิจ
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11.3 ยกระดับการพัฒนาเมืองและขีดความสามารถให้ครอบคลุมและยั่งยืนเพื่อการวางแผนและการบริหารจัดการการตั้งถิ่นฐาน
ของมนุษย์อย่างมีส่วนร่วมบูรณาการและยั่งยืนในทุกประเทศ
11.4 เสริมความพยายามที่จะปกป้องและคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติของโลก
11.5 ลดจ านวนการตายและจ านวนคนที่ได้รับผลกระทบและลดการสูญเสียโดยตรงทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศของโลกที่เกิดจากภัยพิบัติ
11.6 ลดผลกระทบทางลบของเมืองต่อสิง่แวดล้อมต่อหัวประชากรโดยรวมถึงการให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อคุณภาพอากาศและ
การจัดการของเสียของเทศบาลแลอื่นๆ
11.7 จัดให้มีการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะสีเขียวที่ปลอดภัยครอบคลุมและเขา้ถึงได้โดยถ้วนหน้า

11.a สนับสุนนการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในทางบวกระหว่างพื้นที่เมือง รอบเมือง และชนบท

11.b เพิ่มจ านวนเมืองและกระบวนการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ที่เลือกใช้และด าเนนิการตามนโยบาย และแผนที่บูรณาการเพื่อน าไปสู่
ความครอบคลุม ความมีประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร การลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีภูมิต้าน
ทางต่อภัยพิบัติ และให้พัฒนาและด าเนนิการตามการบริหารความเสี่ยงจากภัยพิบัติแบบองค์รวมในทุกระดับ
11.c สนับสนุนประเทศพัฒนาน้อยท่ีสุดรวมถึงผ่านทางความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการในการสร้างอาคารที่ยั่งยืนและ
ทนทานโดยใช้วัสดุท้องถิ่น

11.1 เข้าถึงที่อยู่อาศัยและการบริการพ้ืนฐานที่พอเพียงปลอดภัยและในราคาที่สามารถจ่ายได้
11.2 เข้าถึงระบบคมนาคมขนส่งที่ยั่งยืนเข้าถึงได้ปลอดภัยในราคาท่ีสามารถจ่ายได้ส าหรับทุกคน 
พัฒนาความปลอดภัยทางถนน โดยการขยายการขนส่งสาธารณะและค านึงเป็นพิเศษถึงกลุ่มคนที่อยู่ใน
สถานการณ์ที่เปราะบาง ผู้หญิง เด็ก ผู้มีความบกพร่องทางร่างกายและผู้สูงอายุ

33



12.3 ลดขยะเศษอาหารของโลกลงครึ่งหน่ึงในระดับค้าปลีกและผู้บริโภคและลดการสูญเสียอาหารจากกระบวนการผลิตและห่วงโซ่
อุปทาน รวมถึงการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว
12.4 การจัดการสารเคมีและของเสียทุกชนิดตลอดวงจรชีวิตของสิง่เหล่านั้นดว้ยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
12.5 ลดการเกิดของเสียโดยให้มีการป้องกันการลดปริมาณการใช้ซ้ าและการน ากลับมาใช้ใหม่
12.6 สนับสนุนให้บริษัทโดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติและบริษัทขนาดใหญ่รับแนวปฏิบัติที่ย่ังยืนไปใช้
12.7 ส่งเสริมแนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐท่ียั่งยืนตามนโยบายและการให้ล าดับความความส าคัญของประเทศ
12.8 ประชาชนในทุกแห่งมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและความตระหนักถึงการพัฒนาท่ียั่งยืนและวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติ
12.a สนับสนุนประเทศก าลังพัฒนาในการเสริมความแข็งแกร่งของขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีจะขบัเคลื่อน
ไปสู่รูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ย่ังยืนย่ิงขึ้นของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
12.b พัฒนาและใช้เครื่องมอืติดตามผลกระทบการพัฒนาที่ย่ังยืนส าหรับการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนซึ่งสร้างงานและส่งเสริมวัฒนธรรม
และผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน
12.c ลดเชื้อเพลิงฟอสซิลทีไ่ร้ประสทิธิภาพและการบริโภคที่สิ้นเปลอืง การจัดการที่บิดเบือนทางการตลาด ใช้การปรับโครงสร้าง
ภาษีและเลิกการอุดหนุนที่เป็นภัยเหล่านั้น

12.1 ด าเนินการให้เป็นผลตามกรอบการด าเนินงานระยะ 10 ปี ว่าด้วยการผลิตและการบริโภคที่
ยั่งยืนทุกประเทศน าไปปฏิบัติ โดยประเทศพัฒนาแล้วเป็นผู้น าโดยค านึงถึงการพัฒนาและขีด
ความสามารถของประเทศก าลังพัฒนา
12.2 บรรลุการจัดการที่ย่ังยืน และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
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13.1 เสริมสร้างความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัวต่ออันตรายเกี่ยวกับสภาพ
อากาศ และภัยพิบัตจากธรรมชาติในทุกประเทศ

13.2 ผสมผสานมาตรการการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเข้าสู่ นโยบาย กลยุทธ์และการ
วางแผนระดับชาติ 

13.3 ปรับปรุงทางด้านการศึกษา การเพ่ิมการรับรู้และการเพิ่มสมรรถนะของมนุษย์และเครื่องมือในเรื่องการบรรเทาความ
เสียหายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ การปรับตัว การลดผลกระทบ และการเตือนภัย

13.a ความมุ่งมั่นในการด าเนินการของกลุ่มประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ไปยัง UNFCCC เป้าหมายเพื่อร่วมกันระดมทุน 100,000 
ล้านดอลลาร์ต่อปีให้ได้ในป2ี020 จากแหล่งทุนทุกแหล่ง เพื่อสนองความจ าเป็นของประเทศก าลังพัฒนา ซึ่งอยู่ในบริบทของ
ความหมายที่ว่า การด าเนินการเพื่อบรรเทาความเสียหาย ผลกระทบ ด าเนินการอย่างโปร่งใส และเต็มความสามารถ และการ
ด าเนินการด้านกองทุน Green Climate ผ่านโครงสร้างเงินทุนที่รวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 

13.b ส่งเสริมกลไกส าหรับเพ่ิมขีดความสามารถส าหรับการ วางแผนและการจัดการที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพอากาศ ในประเทศด้อยพัฒนามุ่งเน้นไปท่ีผู้หญิง วัยหนุ่มสาวในท้องถิ่น และชายแดน
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14.3 ลดและระบุผลกระทบของภาวะความเป็นกรดในมหาสมทุรผ่านความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ในทุกระดับ
14.4 ก ากับการประมงและยุติการประมงที่ผิดกฎหมายการจับสัตว์น้ าที่เกินศักยภาพ รวมทั้งน าแผนการบริหารจัดการเชิง
วิทยาศาสตร์มาปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
14.5 อนุรักษ์พ้ืนที่ทางทะเลและชายฝั่งอย่างน้อยร้อยละ10 ให้เป็นไปตามกฎหมายภายในประเทศและระหว่างประเทศ

14.6 ยับย้ังรูปแบบการอุดหนุนที่ส่งเสริมให้เกิดการประมงที่เกินขีดจ ากัด ขจัดการอุดหนุนท่ีมีส่วนท าให้เกิดการประมงที่ผิด
กฎหมายที่ไม่มี การรายงานและที่ไม่มีการควบคุม และระงับการริเริ่มการอุดหนุนในลักษณะดังกล่าว

14.7 เพิ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่รัฐก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็กและประเทศกลุ่มพัฒนาน้อยที่สุด จากการใช้ทรัพยากร
ทางทะเลอย่างย่ังยืน รวมถึงผ่านทางการบริหารจัดการอย่างย่ังยืนในด้านการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และการท่องเที่ยว
14.a เพิ่มความรู้ทางวิทยาศาสตร์พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางทะเล
14.b จัดให้มีการเข้าถึงทรัพยากรทางทะเลและการตลาดส าหรับชาวประมงพ้ืนบ้านรายเล็ก
14.c เพิ่มพูนการอนุรักษ์และ การใช้มหาสมุทรและ ทรัพยากรอย่างย่ังยืนโดยน ากฎหมายที่สะท้อนใน UNCLOS มาปฏิบัติซึ่งเป็น
กรอบทางกฎหมายส าหรับการอนุรักษ์และการใช้มหาสมุทรและทรัพยากรอย่างย่ังยืนตามที่ระบุในย่อหน้าท่ี 158 ของเอกสาร 
The Future We Want

14.1 ป้องกันและลดมลพิษทางทะเลทกุประเภทโดยเฉพาะจากกิจกรรมบนแผ่นดิน รวมถึงขยะทะเล
และมลพิษของสารอาหาร (nutrient pollution)
14.2 บริหารจัดการและปกป้อง ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งอย่างย่ังยืน เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบ
เชิงลบ เสริมสร้างภูมิต้านทาน ปฏิบัติการฟ้ืนฟู เพื่อความอุดมสมบูรณ์และมผีลิตภาพของมหาสมุทร
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15.3 ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย ฟื้นฟูแผ่นดินที่เสื่อมโทรม รวมถึงแผ่นดินที่ได้รับผลกระทบจากการกลายสภาพเป็น
ทะเลทราย ความแห้งแล้ง และอุทกภัย และพยายามที่จะบรรลุถึงโลกท่ีไร้ความเสื่อมโทรมของที่ดิน
15.4 มีการอนุรักษ์ระบบนิเวศภูเขาและความหลากหลายทางชีวภาพ ของระบบนิเวศ
15.5 ปฏิบัติการเพื่อลดการเสื่อมโทรมของถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ หยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

15.6 มีการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม
15.7 ยุติการล่าและการขนย้ายชนิดพันธุ์พืช สัตว์คุ้มครอง และผลิตภัณฑ์สัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย
15.8 ป้องกันการน าเข้าและลดผลกระทบของชนิดพันธุ์ตา่งถ่ินท่ีรุกรานในระบบนิเวศบกและน้ าและควบคุมpriority species
15.9 บูรณาการมูลค่าของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพเข้าไปสู่การวางแผนกระบวนการพัฒนายุทธศาสตร์การลด
ความยากจนและบัญชีทั้งระดับท้องถิ่นและระดบัประเทศ
15.a ระดมทรัพยากรทางการเงินจากทุกแหล่งเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศอย่างย่ังยืน
15.b ระดมทรัพยากรจากทุกแหล่งและทุกระดับเพื่อสนับสนุนเงินแก่การบริหารจัดการป่าไม้อย่างย่ังยืนและจัดหาแรงจูงในที่
เหมาะสมส าหรับประเทศก าลังพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าในการบริหารจัดการ ซึ่งรวมถึงการอนุรักษ์และการปลูกป่า
15.c เพิ่มพูนการสนับสนุนในระดับโลกส าหรับความพยายามที่จะต่อสู้กับการล่า การเคลื่อนย้ายชนิดพันธุ์คุ้มครองรวมถึงโดยการ
เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ิน

15.1 มีการอนุรักษ์ การฟ้ืนฟูและการใช้ระบบนิเวศบนบกและในน้ าจืดในแผน่ดิน รวมทั้งบริการทาง
ระบบนิเวศอย่างย่ังยืน โดยเฉพาะอย่างย่ิง ป่าไม้พื้นที่ชุ่มน้ า ภูเขา และเขตแห้งแล้ง
15.2 ส่งเสริมการด าเนินการด้านการบริหารจัดการป่าไม้ทุกประเภทอย่างย่ังยืน หยุดยั้งการตัดไม้
ท าลายป่า ฟื้นฟูป่าที่เสื่อมโทรม และเพิ่มการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าทั่วโลก
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16.4 ลดการลักลอบเคลื่อนย้ายอาวุธและเงิน เสริมความแข็งแกร่งของกระบวนการติดตามและการส่งคืนสินทรัพย์ที่ถูกขโมยไป 
และต่อสู้กับอาชญากรรมที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรทุกรูปแบบ ภายในปี 2573
16.5 ลดการทุจริตในต าแหน่งหน้าที่และการรับสินบนทุกรูปแบบ
16.6 พัฒนาสถาบันที่มีประสิทธิผลมีความรับผิดชอบและโปร่งใสในทุกระดบั
16.7 สร้างหลักประกันว่าจะ มีกระบวนการตัดสินใจที่มีความรับผิดชอบ ครอบคลุม มีส่วนร่วมและมีความเป็นตัวแทนที่ดีในทุก
ระดับการตัดสินใจ
16.8 ขยายและเสริมความ แข็งแกร่งของการมีส่วนร่วมของประเทศก าลังพัฒนาในสถาบันโลกาภิบาล
16.9 จัดให้มีเอกลักษณ์ทาง กฎหมายส าหรับทุกคนโดยรวมถึงการให้มีสูติบัตรภายในปี 2573
16.10 สร้างหลักประกันว่าสาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและมีการปกป้องเสรีภาพขั้นพื้นฐานโดยเป็นไปตามกฎหมาย
ภายในประเทศและความตกลงระหว่างประเทศ
16.a เสริมความแข็งแกร่งของสถาบันระดับชาติที่เกี่ยวข้องโดยรวมถึงกระท าผ่านทางความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในทุกระดับ โดยเฉพาะในประเทศก าลังพัฒนาเพื่อจะป้องกันความรุนแรงและต่อสูก้ับการก่อการร้ายและอาชญากรรม
16.b ส่งเสริมและบังคับใช้กฎหมายและนโยบายที่ไม่เลือกปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน

16.1 ลดความรุนแรงทุกรูปแบบและอัตราการตายที่เกี่ยวข้องในทุกแห่งให้ลดลงอย่างมีนัยส าคัญ

16.2 ยุติการข่มแหง การใช้ประโยชน์ การค้ามนุษย์ ความรุนแรงและการทรมานทุกรูปแบบที่มีต่อเด็ก 

16.3 ส่งเสริมนิติธรรมทั้งในระดับชาติและระหว่างประเทศและสร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึง
ความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมแก่ทุกคน
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17.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการระดมทรัพยากร ปรับปรุงขีดความสามารถในการจัดเก็บภาษีและรายได้อื่นๆ
17.2 ประเทศพัฒนาแล้วด่าเนินการอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือประเทศดอ้ยพัฒนา
17.3 การระดมทรัพยากรทางการเงินเพิ่มเติมจากหลายแหล่ง ส าหรับประเทศก่าลังพัฒนา 
17.4 การให้ความช่วยเหลือประเทศก าลังพัฒนาในการช าระหนี้ระยะยาวอย่างย่ังยืน
17.5 การน าระบบสนับสนุนการลงทุนไปปรับใช้และปฏิบัติตามส าหรับประเทศที่พัฒนาน้อยท่ีสุด

17.6 ยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศพัฒนาแล้ว ประเทศก าลังพัฒนา กับประเทศด้อยพัฒนา
17.7 ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา และกระจายเทคโนโลยีที่เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมไปยังประเทศก าลังพัฒนา
17.8 มีTechnology Bank และ กลไกการสร้างสมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้แก่ประเทศด้อยพัฒนา
17.9 สร้างสมรรถนะให้แก่ประเทศก าลังพัฒนา เพื่อสนันสนุนแผนชาติทีด่ าเนินการให้เป็นไปตาม SDGs ทั้งหมด
17.10 สนับสนุน การตัดสินใจโดยใช้กฎ การเปิดกว้าง การไม่แบ่งแยก ระบบการค้าพหุภาคีที่ยุติธรรมของท่ัวโลก
17.11 เพิ่มการส่งออกอย่างมีนัยส าคัญของประเทศก าลังพัฒนา
17.12 ผลักดันให้เกิดเขตการค้าเสรีที่ปลอดภาษีและโควต้าการน าเข้า ให้ทั่วถึงท้ังในประเทศท่ีด้อยพัฒนาและทั่วโลก
17.14 เพิ่มการเชื่อมโยงนโยบายเพื่อพัฒนาท่ียั่งยืน
17.15 เคารพนโยบายของแต่ละประเทศในการก่าหนดและด าเนินการตามนโยบายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
17.16 เพิ่มความร่วมมือระดับโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
17.17 สร้างความร่วมมือภาครัฐ-เอกชนและภาคประชาสังคม ในการสร้างประสบการณ์ และกลยุทธความร่วมมือด้านทรัพยากร
17.18 เพิ่มการสร้างขีดความสามารถในประเทศก่าลังพัฒนา ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และรัฐที่เป็นเกาะขนาดเล็กที่ก่าลังพัฒนา
17.19 สร้างความคิดริเริ่มเพื่อการพัฒนาความคืบหน้าในการพัฒนาอย่างย่ังยืน ที่เสริมผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
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ความยั่งยืนทาง
เศรษฐกิจชุมชน

ความ
ยั่งยืนทาง

สังคม

ความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ความ
ยั่งยืนทาง
สุขภาวะ

มิติการพัฒนาที่ยั่งยืน
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ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจชุมชน
ตัวชี้วัด
1)…………………..
2)…………………..
3)…………………..

ความยั่งยืนทางสังคม
ตัวชี้วัด
1)…………………..
2)…………………..
3)…………………..

ความยั่งยืนทางสุขภาวะ
ตัวชี้วัด
1)…………………..
2)…………………..
3)…………………..

ความยั่งยืนของ 
ทรัพยากรธรรมชาติ
ตัวชี้วัด
1)…………………..
2)…………………..
3)…………………..ดีเยี่ยม

ดี
พอใจสูง
พอใจ
เฉยเฉย
ไม่พอใจ
ไม่พอใจอย่างมาก
เลวร้าย
วิกฤตรุนแรง
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ความยั่งยืน ตัวชี้วัด เป้าหมาย การด าเนินการ
การพัฒนาคนในองค์กร 
เครือข่าย

ทักษะ สมรรถนะ

ภาวะผู้น า

ความรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม

ชุดความรู้ ภูมิปัญญา

เทคโนโลยี นวัตกรรม

การบริหารจัดการ
ให้การด าเนินงาน
มีประสิทธิภาพ 
เกิดประสิทธิผล

ยุทธศาสตร์

การบริหารจัดการ

การติดตามประเมินผล

การสื่อสาร

ทุนและความม่ันคงของ
องค์กร เครือข่าย

การมีส่วนร่วมของกลุ่ม เครือข่าย 

การเงิน งบประมาณ

สินทรัพย์

ห่วงโซ่คุณค่า ที่เกิดแก่ 
สังคม ชุมชน 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม

เศรษฐกิจชุมชน

สังคม

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

สุขภาวะ

การบริหารจัดการความยั่งยืนขององค์กร เครือข่าย
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ดีเยี่ยม
ดี
พอใจสูง
พอใจ
เฉยเฉย
ไม่พอใจ
ไม่พอใจอย่างมาก
เลวร้าย
วิกฤตรุนแรง

การพัฒนาคนในองค์กร เครือข่าย
• ทักษะ สมรรถนะ
• ภาวะผู้น า

ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
• ชุดความรู้ ภูมิปัญญา
• เทคโนโลยี นวัตกรรม

การบริหารจัดการ 
มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล
• ยุทธศาสตร์
• การบริหารจัดการ
• การติดตามประเมนิผล
• การสื่อสาร

ทุนและความมั่นคงขององค์กร 
เครือข่าย
• การมีส่วนร่วมของกลุ่ม เครือข่าย 
• การเงิน งบประมาณ
• สินทรัพย์

ห่วงโซ่คุณค่า 
• เศรษฐกิจชุมชน
• สังคม
• ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
• สุขภาวะ
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แนวทางขับเคลือ่นการพัฒนาที่ยั่งยืน กรณี การท่องเที่ยวโดยชุมชน

ความยั่งยืนทาง
เศรษฐกิจชุมชน

ความ
ยั่งยืนทาง

สังคม

ความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ความ
ยั่งยืนทาง
สุขภาวะ

ชุมชน

ภาคเอกชน

การสื่อสาร

คน
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