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เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
การจัดล าดับความส าคัญ 30 เป้าประสงค์  

(มติคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งท่ี 1/2559 วันท่ี 16 ธันวาคม 2559) 

เป้าหมายที ่1 ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกท่ี 
1.3 ด าเนินการให้เป็นผลตามระบบและมาตรการคุ้มครองทางสังคมที่เหมาะสมของแต่ละประเทศ และ 

ให้ครอบคลุมถึงกลุ่มท่ียากจนและเปราะบาง ภายในปี พ.ศ. 2573 
 

เป้าหมายที ่2 ยุติความหิวโหย บรรลุความม่ันคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรม 
ที่ย่ังยืน 

2.1 ยุติความหิวโหยและสร้างหลักประกันให้ทุกคน โดยเฉพาะที่ยากจนและอยู่ในภาวะเปราะบาง 
อันรวมถึงทารกได้เข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย มีโภชนาการและเพียงพอตลอดทั้งปี ภายในปี พ.ศ. 2573 

2.4 สร้างหลักประกันว่าจะมีระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยืนและด าเนินการตามแนวปฏิบัติทางการเกษตรมี
ภูมิคุ้มกันที่จะเพ่ิมผลิตภาพและการผลิตซึ่งจะช่วยรักษาระบบนิเวศ เสริมขีดความสามารถ 
ในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะอากาศรุนแรง ภัยแล้ง อุทกภัยและภัยพิบัติ
อ่ืน ๆ และจะช่วยพัฒนาที่ดินและคุณภาพดินอย่างต่อเนื่องภายในปี พ.ศ. 2573 

2.5 คงความหลากหลายทางพันธุกรรมของเมล็ดพันธุ์ พืชที่ใช้เพาะปลูกสัตว์ในไร่นาและที่เลี้ยงตาม
บ้านเรือน และชนิดพันธุ์ตามธรรมชาติที่เก่ียวข้องกับพืชและสัตว์เหล่านั้น รวมถึงให้มีธนาคารเมล็ด
พันธุ์และพืชที่มีการจัดการที่ดีและมี ความหลากหลายทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับ
นานาชาติและสร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ทรัพยากร
ทางพันธุกรรมและองค์ความรู้ท้องถิ่นที่เก่ียวข้องอย่างธรรมและเท่าเทียมตามที่ตกลงกันระหว่าง
ประเทศ ภายในปี พ.ศ.2573 

 

เป้าหมายที ่3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพส าหรับทุกคนในทุกวัย 
3.3 ยุติการแพร่กระจายของเอดส์ วัณโรค มาลาเรียและโรคเขตร้อนที่ถูกละเลยและต่อสู้กับโรคตับอักเสบ 

โรคติดต่อทางน้ า และโรคติดต่ออ่ืนๆ ภายในปี พ.ศ. 2573 
3.4 ลดการตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อให้ลดลงหนึ่งในสามผ่านทางการป้องกันและการรักษาโรค

และสนับสนุนสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดีภายในปี พ.ศ. 2573 
3.5 เสริมสร้างการป้องกันและการรักษาการใช้สารในทางที่ผิดซึ่งรวมถึงการใช้ยาเสพติดในทางที่ผิดและ

การใช้แอลกอฮอล์ในทางอันตราย 
3.6 ลดจ านวนการตายและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วโลกลงครึ่งหนึ่งภายในปี พ.ศ. 2563 

 

เป้าหมายที ่4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุน
โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่
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มีคุณภาพเท่าเทียมและไม่มีค่าใช้จ่ายน าไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิผลภายในปี พ.ศ. 2573 
4.2 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแล และการจัดการศึกษาระดับ

ก่อนประถมศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ ภายในปี พ.ศ. 2573 เพ่ือให้เด็กเหล่านั้นมีความ
พร้อมส าหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา  

 
 
 
 

เป้าหมายที ่5 บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและให้อ านาจของผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน 
5.2 ขจัดความรุนแรงทุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญิงและเด็กหญิงท้ังในที่สาธารณะและที่รโหฐาน รวมถึงการค้า

มนุษย์ การกระท าทางเพศ และการแสวงประโยชน์ในรูปแบบอื่น 
 

เป้าหมายที่ 6 สร้างหลักประกันเรื่องน  าและการสุขาภิบาลให้มีการจัดการอย่างย่ังยืน และมีสภาพพร้อมใช้
ส าหรับทุกคน 

6.1 บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเข้าถึงน้ าดื่มที่ปลอดภัยและมีราคาท่ีสามารถซื้อหาได้ภายในปี พ.ศ. 2573 
 

เป้าหมายที ่7 สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่สามารถซื อหาได้ เชื่อถือได้  
และย่ังยืน   

7.3 เพ่ิมอัตราการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโลกให้เพิ่มขึ้น 2 เท่า ภายในปี พ.ศ. 2573 
 

เป้าหมายที ่8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และย่ังยืน การจ้างงานเต็มที่  
และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรส าหรับทุกคน 

8.1 ท าให้การเติบโตทางเศรษฐกิจต่อหัวประชากรมีความยั่งยืนตามบริบทของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของประเทศพัฒนาน้อยที่สุดมีการขยายตัวอย่างน้อย ร้อยละ 7 ต่อปี  

8.4 พัฒนาความมีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของโลกในการบริโภคและการผลิต และพยายามที่จะ
ตัดความเชื่อมโยงระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและการท าให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม ซึ่งเป็นไปตาม
กรอบการด าเนินงาน 10 ปี ของแผนการท างานเพ่ือการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน โดยมีประเทศท่ี
พัฒนาแล้วเป็นผู้น าในการด าเนินการ ไปจนถึงปี พ.ศ. 2573 

 

เป้าหมายที ่9 สร้างโครงสร้างพื นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน 
และส่งเสริมนวัตกรรม   

9.4 ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานและปรับปรุงอุตสาหกรรมเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน โดยเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ใช้ทรัพยากรและการใช้เทคโนโลยีและกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่สะอาดและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมมากข้ึน โดยทุกประเทศด าเนินการตามขีดความสามารถของแต่ละประเทศ ภายในปี พ.ศ.  
2573 

 

เป้าหมายที ่10 ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ 
10.1 ให้บรรลุอย่างต่อเนื่องและคงการเติบโตของรายได้ในกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่ยากจนที่สุด ในอัตรา
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ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2573 
 

เป้าหมายที่ 11 ท าให้เมืองและการตั งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและ
ยั่งยืน 

11.5 ลดจ านวนการตายและจ านวนคนที่ได้รับผลกระทบ และลดการสูญเสียโดยตรงทางเศรษฐกิจที่
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของโลกท่ีเกิดจากภัยพิบัติ ซึ่งรวมถึงภัยพิบัติที่เกี่ยวกับน้ า 
โดยมุ่งเป้าปกป้องคนจนและคนที่อยู่ในสถานการณ์ท่ีเปราะบาง ภายในปี พ.ศ. 2573 

 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมายที ่12 สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ย่ังยืน 
12.4 บรรลุการจัดการสารเคมีและของเสียทุกชนิดด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดทั้งวงจรชีวิต 

ของสิ่งเหล่านั้น ตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่ตกลงกันแล้ว และลดการปลดปล่อยสิ่ง
เหล่านั้นออกสู่อากาศ น้ า และดินอย่างมีนัยส าคัญ เพื่อที่จะลดผลกระทบทางลบที่จะมีต่อสุขภาพของ
มนุษย์และสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด ภายในปี พ.ศ. 2563 

 

เป้าหมายที ่13 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบท่ีเกิดขึ น 
13.1 เสริมภูมิต้านทานและขีดความสามารถในการปรับตัวต่ออันตรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เก่ียวข้อง

กับภูมิอากาศในทุกประเทศ 
13.2 บูรณาการมาตรการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในในนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการวางแผน

ระดับชาติ 
 

เป้าหมายที ่14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทางทะเลอย่างย่ังยืนเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

14.4 ภายในปี พ.ศ. 2563 ให้ก ากับอย่างมีประสิทธิผลในเรื่องการเก็บเก่ียวและยุติการประมงเกินขีดจ ากัด  
การประมงที่ผิดกฎหมาย ที่ไม่มีการรายงาน และที่ไม่มีการควบคุม และแนวปฏิบัติด้านการประมงที่
เป็นไปในทางท าลาย และด าเนินการให้เป็นผลตามแผนการบริหารจัดการที่อยู่บนฐานวิทยาศาสตร์ 
เพ่ือจะฟ้ืนฟูมวลปลา (fish stock) ในเวลาที่สั้นที่สุดที่จะเป็นไปได้ อย่างน้อยที่สุดในระดับที่สามารถ
ไปถึงจุดสูงสุดที่ให้ผลตอบแทนแบบยั่งยืน (maximum sustainable yield) ตามคุณลักษณะทาง
ชีววิทยาของสัตว์น้ าเหล่านั้น 

14.6 ภายในปี พ.ศ. 2563 ยับยั้งรูปแบบการอุดหนุนการประมงบางอย่างที่มีส่วนท าให้เกิดการประมงเกิน
ขีดจ ากัด ขจัดการอุดหนุนที่มีส่วนท าให้เกิดการประมงที่ผิดกฎหมาย ที่ไม่มีการรายงาน และท่ีไม่มีการ
ควบคุม และระงับการริเริ่มการอุดหนุนในลักษณะดังกล่าว ตระหนักว่าการปฏิบัติที่เป็นพิเศษและ
แตกต่างที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลส าหรับประเทศก าลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยที่สุดควร
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เป็นส่วนควบในการเจรจาการอุดหนุนการประมงขององค์การการค้าโลก 
 

เป้าหมายที ่15 ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างย่ังยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้
การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของท่ีดินและฟื้นสภาพกลับมาใหม่ และ
หยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

15.1 สร้างหลักประกันว่าจะมีการอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู และการใช้ระบบนิเวศบนบกและในน้ าจืดในแผ่นดิน
รวมทั้งบริการทางระบบนิเวศอย่างยั่งยืน เฉพาะอย่างยิ่ง ป่าไม้ พื้นที่ชุ่มน้ า ภูเขาและเขตแห้งแล้ง โดย
เป็นไปตามข้อบังคับภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2563 

15.2 ส่งเสริมการด าเนินการด้านการบริหารจัดการป่าไม้ทุกประเภทอย่างยั่งยืน หยุดยั้งการตัดไม้ท าลายป่า 
ฟ้ืนฟูป่าที่เสื่อมโทรม และเพ่ิมการปลูกป่าและฟ้ืนฟูป่าทั่วโลก ภายในปี พ.ศ. 2563 

 

เป้าหมายที ่16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม 
และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 

16.2 ยุติการข่มเหง การใช้ประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง การค้ามนุษย์ และความรุนแรงและการทรมานทุก
รูปแบบที่มีต่อเด็ก  

16.5 ลดการทุจริตในต าแหน่งหน้าที่และการรับสินบนทุกรูปแบบ 
 
 

เป้าหมายที ่17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก
ส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน 

17.1 เสริมความแข็งแกร่งของการระดมทรัพยากรภายในประเทศ โดยรวมถึงผ่านทางการสนับสนุนระหว่าง
ประเทศไปยังประเทศก าลังพัฒนา เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถภายในประเทศด้านเก็บภาษีและรายได้
ของอ่ืนๆ ของรัฐ 

17.11 เพ่ิมส่วนแบ่งการส่งออกของประเทศก าลังพัฒนาในการส่งออกท่ัวโลกให้สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ โดย
เพ่ิมส่วนแบ่งของประเทศพัฒนาน้อยที่สุดให้สูงขึ้น 2 เท่าในปี พ.ศ. 2563 

17.14 ยกระดับความสอดคล้องเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

 

 

 

 


