Tier I: ตัวชีวัดซึงมีการกําหนดวิธก
ี ารได ้มาทีชัดเจน มีมาตรฐาน และข ้อมูลมีการผลิตโดยประเทศต่าง ๆ อย่างสมําเสมอ
(Indicator conceptually clear, established methodology and standards available and data regularly produced by countries.)
Tier II: ตัวชีวัดซึงมีการกําหนดวิธก
ี ารได ้มาทีชัดเจน มีมาตรฐาน แต่ข ้อมูลไม่ได ้มีการผลิตโดยประเทศต่าง ๆ อย่างสมําเสมอ
(Indicator conceptually clear, established methodology and standards available but data are not regularly produced by countries.)
Tier III: ตัวชีวัดซีงยังไม่มก
ี ารกําหนดหลักการ มาตรฐาน วิธก
ี ารได ้มา และหรืออยูร่ ะหว่างการพัฒนา/ ทดสอบ
(Indicator for which there are no established methodology and standards or methodology/standards are being developed/tested.)

(ราง) รายการตัวชี้วัดตามเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ที่มีการจัดระดับชั้นตามวิธีการไดมาของตัวชี้วัด

Goal

Goal Detail

เปาหมาย

#

Target Detail

1 End poverty in
all its forms
everywhere

ยุติความยากจนทุก
รูปแบบในทุกที่

1.1 By 2030, eradicate extreme
poverty for all people
everywhere, currently
measured as people living
on less than $1.25 a day

1 End poverty in
all its forms
everywhere

ยุติความยากจนทุก
รูปแบบในทุกที่

1 End poverty in
all its forms
everywhere

ยุติความยากจนทุก
รูปแบบในทุกที่

1 End poverty in
all its forms
everywhere

ยุติความยากจนทุก
รูปแบบในทุกที่

1.2 By 2030, reduce at least
by half the proportion of
men, women and children
of all ages living in poverty
in all its dimensions
according to national
1.2 By 2030, reduce at least
by half the proportion of
men, women and children
of all ages living in poverty
in all its dimensions
according to national
definitions
1.3 Implement nationally
appropriate social
protection systems and
measures for all, including
floors, and by 2030
achieve substantial
coverage of the poor and
the vulnerable

1 End poverty in
all its forms
everywhere

ยุติความยากจนทุก
รูปแบบในทุกที่

รายการตัวชี้วัด SDGs Version 241 ตัวชี้วัด

เปาประสงค
ภายในป 2573 ขจัดความ
ยากจนขั้นรุนแรงทั้งหมด ซึ่ง
ในปจจุบันวัดจากคนที่มี
คาใชจายดํารงชีพรายวันต่ํา
กวา $1.25 ตอวัน

#

Indicators

1.1.1 Proportion of population
below the international
poverty line, by sex, age,
employment status and
geographical location
(urban/rural)
ภายในป 2573 ลดสัดสวน
1.2.1 Proportion of population
ชาย หญิง และเด็ก ในทุกชวง
living below the national
วัย ที่อยูภายใตความยากจน
poverty line, by sex and
ในทุกมิติ ตามนิยามของแตละ
age
ประเทศ ใหลดลงอยางนอย
ครึ่งหนึ่ง
ภายในป 2573 ลดสัดสวน
1.2.2 Proportion of men,
ชาย หญิง และเด็ก ในทุกชวง
women and children of all
วัย ที่อยูภายใตความยากจน
ages living in poverty in all
ในทุกมิติ ตามนิยามของแตละ
its dimensions according
ประเทศ ใหลดลงอยางนอย
to national definitions
ครึ่งหนึ่ง

ตัวชี้วัด

หนวยงาน การ
การ
ขอปรับเปลี่ยน
สถานะ
Metada Metadata
เพิ่มตัวชี้วัด
เจาของ บรรลุ ตัวชี้วัดซ้ํา Tier by เปลี่ยนแปล ta
Update
ตัวชี้วัด
ขอมูล
IAEG-SDGs งจาก 229
ขอมูล SDGs

สัดสวนของประชากรที่มี
รายไดต่ํากวาเสนความ
ยากจนสากล จําแนกตาม
เพศ อายุ สถานะการจางงาน
และ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร
(ชุมชนเมือง/ชนบท)
สัดสวนของประชากรที่อยู
ต่ํากวาเสนความยากจนของ
ประเทศ จําแนกตามเพศ
และอายุ



สศช.
(พส.)



I

P

2 มิ.ย. 59



สศช.
(พส.)



I

P

2 มิ.ย. 59

สัดสวนของผูชาย, ผูหญิง
และเด็ก ทุกอายุอาศัยอยูใน
ภายใตความยากจน ในทุก
มิติ ตามแตนิยามของแตละ
ประเทศ



สศช.
(พส.)

II

O

2 มิ.ย. 59

ดําเนินการใหเปนผลตาม
1.3.1 Proportion of population รอยละของประชากรที่ไดรับ
ระบบและมาตการคุมครอง
covered by social
ความคุมครองตามระบบ
ทางสังคมที่เหมาะสมของแต
protection floors/systems, และมาตรการคุมครองทาง
ละประเทศ และใหครอบคลุม
by sex, and distinguishing สังคม จําแนกตามเพศ และ
ถึงกลุมที่ยากจนและ
children, unemployed
แบงเปน เด็ก ผูวางงาน
เปราะบางภายป 2573
persons, older persons,
ผูสูงอายุ ผูมีความพกพรอง
persons with disabilities, ทางรางกาย หญิงตั้งครรภ/
pregnant women,
แมลูกออน เหยื่อที่ไดรับ
newborns, work injury
บาดเจ็บจากการทํางาน ผู
victims, and the poor and ยากจนและอยูในสถานะ
the vulnerable
เปราะบาง
1.4 By 2030, ensure that all
ภายในป 2573 สราง
1.4.1 Proportion of population สัดสวนของประชากรอาศัย
men and women, in
หลักประกันวาชายและหญิง
living in households with ในครัวเรือนที่เขาถึงบริการ
particular the poor and the ทุกคน โดยเฉพาะที่ยากจน
access to basic services ขั้นพื้นฐาน
vulnerable, have equal
และเปราะบาง มีสิทธิเทา
rights to economic
เทียมกันในทรัพยากรทาง
resources, as well as
เศรษฐกิจ รวมถึงการเขาถึง
access to basic services, บริการขั้นพื้นฐาน การเปน
ownership and control
เจาของและควบคุมเหนือที่ดิน
over land and other forms และอสังหาในรูปแบบอื่น
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Goal

Goal Detail

เปาหมาย

#

Target Detail

เปาประสงค

#

Indicators

ตัวชี้วัด

หนวยงาน การ
การ
ขอปรับเปลี่ยน
สถานะ
Metada Metadata
เพิ่มตัวชี้วัด
เจาของ บรรลุ ตัวชี้วัดซ้ํา Tier by เปลี่ยนแปล ta
Update
ตัวชี้วัด
ขอมูล
IAEG-SDGs งจาก 229
ขอมูล SDGs

1 End poverty in
all its forms
everywhere

ยุติความยากจนทุก
รูปแบบในทุกที่

1.4 By 2030, ensure that all
men and women, in
particular the poor and the
vulnerable, have equal
rights to economic
resources, as well as
access to basic services,
ownership and control
over land and other forms
of property, inheritance,
natural resources,
appropriate new
technology and financial
services, including
microfinance

ภายในป 2573 สราง
1.4.2 Proportion of total adult สัดสวนของประชากรผูใหญ
หลักประกันวาชายและหญิง
population with secure
ที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกตองตาม
ทุกคน โดยเฉพาะที่ยากจน
tenure rights to land, with กฎหมายรับรองการถือ
และเปราะบาง มีสิทธิเทา
legally recognized
ครองที่ดิน และประชากร
เทียมกันในทรัพยากรทาง
documentation and who เหลานี้ทราบถึงสิทธิของตน
เศรษฐกิจ รวมถึงการเขาถึง
perceive their rights to
เหนือที่ดินที่ตนถือครอง
บริการขั้นพื้นฐาน การเปน
land as secure, by sex and จําแนกตามเพศ และ
เจาของและควบคุมเหนือที่ดิน
by type of tenure
ประเภทการถือครอง
และอสังหาในรูปแบบอื่น
มรดกทรัพยากรธรรมชาติ
เทคโนโลยีใหมที่เหมาะสม
และบริการทางการเงิน ซึ่ง
รวมถึงระบบการเงินระดับฐาน
ราก (microfinance)

1 End poverty in
all its forms
everywhere

ยุติความยากจนทุก
รูปแบบในทุกที่

1.5 By 2030, build the
resilience of the poor and
those in vulnerable
situations and reduce their
exposure and vulnerability
to climate-related extreme
events and other
economic, social and
environmental shocks and
disasters

ภายในป 2573 สรางภูมิ
ตานทาน และลดการเปดรับ
และความเปราะบางตอเหตุ
รุนแรงที่เกี่ยวของกับ
ภูมิอากาศ และภัยพิบัติทาง
เศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดลอม ใหกับผูที่ยากจน
และอยูในสถานการณ
เปราะบาง

1.5.1 Number of deaths, missing
and persons affected by
disaster per 100,000
people

จํานวนประชากรที่เสียชีวิต
สูญหาย และผูที่ไดรับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติตอ
ประชากร 100,000 คน



1 End poverty in
all its forms
everywhere

ยุติความยากจนทุก
รูปแบบในทุกที่

1.5 By 2030, build the
resilience of the poor and
those in vulnerable
situations and reduce their
exposure and vulnerability
to climate-related extreme
events and other
economic, social and
environmental shocks and
disasters

ภายในป 2573 สรางภูมิ
ตานทาน และลดการเปดรับ
และความเปราะบางตอเหตุ
รุนแรงที่เกี่ยวของกับ
ภูมิอากาศ และภัยพิบัติทาง
เศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดลอม ใหกับผูที่ยากจน
และอยูในสถานการณ
เปราะบาง

1.5.2 Direct disaster economic
loss in relation to global
GDP

การสูญเสียทางเศรษฐกิจอัน
เนื่องมาจากภัยพิบัติโดยตรง
ตอ GDP โลก
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Goal

Goal Detail

1 End poverty in
all its forms
everywhere

1 End poverty in
all its forms
everywhere

1 End poverty in
all its forms
everywhere

1 End poverty in
all its forms
everywhere

เปาหมาย

#

Target Detail

ยุติความยากจนทุก
รูปแบบในทุกที่

เปาประสงค

#

Indicators

ตัวชี้วัด

หนวยงาน การ
การ
ขอปรับเปลี่ยน
สถานะ
Metada Metadata
เพิ่มตัวชี้วัด
เจาของ บรรลุ ตัวชี้วัดซ้ํา Tier by เปลี่ยนแปล ta
Update
ตัวชี้วัด
ขอมูล
IAEG-SDGs งจาก 229
ขอมูล SDGs

1.5 By 2030, build the
resilience of the poor and
those in vulnerable
situations and reduce their
exposure and vulnerability
to climate-related extreme
events and other
economic, social and
environmental shocks and
disasters
ยุติความยากจนทุก 1.a.1 Ensure significant
รูปแบบในทุกที่
mobilization of resources
from a variety of sources,
including through
enhanced development
cooperation, in order to
provide adequate and
predictable means for
developing countries, in
particular least developed
countries, to implement
programmes and policies
to end poverty in all its
dimensions

ภายในป 2573 สรางภูมิ
ตานทาน และลดการเปดรับ
และความเปราะบางตอเหตุ
รุนแรงที่เกี่ยวของกับ
ภูมิอากาศ และภัยพิบัติทาง
เศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดลอม ใหกับผูที่ยากจน
และอยูในสถานการณ
เปราะบาง

ยุติความยากจนทุก 1.a.2 Ensure significant
รูปแบบในทุกที่
mobilization of resources
from a variety of sources,
including through
enhanced development
cooperation, in order to
provide adequate and
predictable
ยุติความยากจนทุก 1.b.1 Create
soundmeans
policyfor
รูปแบบในทุกที่
frameworks at the
national, regional and
international levels, based
on pro-poor and gendersensitive development
strategies, to support
accelerated investment in
poverty eradication actions

สรางหลักประกันวาจะมีการ 1.a.2 Proportion of total
สัดสวนการใชจายของ
สป.สธ.
ระดมทรัพยากรอยางมี
government spending on รัฐบาลรวมในเรื่องบริการที่
นัยสําคัญจากแหลงที่
essential services
สําคัญจําเปน (การศึกษา,
หลากหลาย รวมไปถึงการ
(education, health and
สุขภาพ และความคุมครอง
ยกระดับความรวมมือเพื่อการ
social protection)
ทางสังคม)
พัฒนา เพื่อที่จะจัดใหมี
แนวทางที่เพียงพอและคาดเดา
ได าแก
ประเทศกําลังพั่เฒหมาะสม
นา
สร
งกรอบนโยบายที
1.b.1 Proportion of government สัดสวนการใชจายหมุนเวียน
ในระดับประเทศ ระดับ
recurrent and capital
และการใชจายเพื่อการ
ภูมิภาค และระดับนานาชาติ
spending going to sectors ลงทุนของรัฐบาลที่มีไปยัง
บนฐานของยุทธศาสตรการ
that disproportionately
สาขาตางๆ ซึง่ แบง
พัฒนาที่สนับสนุนความยากจน
benefit women, poor and ผลประโยชนเปน ตอผูหญิง
(pro-poor) และคํานึงถึง
vulnerable groups
ตอคนยากจน และตอกลุมผู
ความละเอียดออนเชิงเพศ
เปราะบาง
ภาวะ (gender-sensitive)
เพื่อจะสนับสนุนการเรงการ
ลงทุนเพื่อปฏิบัติการขจัด
ความยากจน

รายการตัวชี้วัด SDGs Version 241 ตัวชี้วัด

1.5.3 Number of countries with จํานวนประเทศที่มี
national and local disaster ยุทธศาสตรการลดความ
risk reduction strategies เสี่ยงภัยพิบัติระดับประเทศ
และระดับทองถิ่น

สรางหลักประกันวาจะมีการ 1.a.1 Proportion of resources
ระดมทรัพยากรอยางมี
allocated by the
นัยสําคัญจากแหลงที่
government directly to
หลากหลาย รวมไปถึงการ
poverty reduction
ยกระดับความรวมมือเพื่อการ
programmes
พัฒนา เพื่อที่จะจัดใหมี
แนวทางที่เพียงพอและคาดเดา
ได แกประเทศกําลังพัฒนา
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ประเทศ
พัฒนานอยที่สุด ในการ
ดําเนินงานตามแผนงานและ
นโยบายเพื่อยุติความยากจน
ในทุกมิติ

สัดสวนของทรัพยากรที่
รัฐบาลไดจัดสรรโดยตรง
ใหกับแผนการลดความ
ยากจน

ซ้ํากับ
11.b.2
และ 13.1.1
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Goal

Goal Detail

เปาหมาย

#

Target Detail

เปาประสงค

#

Indicators

ตัวชี้วัด

2 End hunger,
achieve food
security and
improved
nutrition and
promote
sustainable
agriculture

ยุติความหิวโหย
2.1 By 2030, end hunger and
บรรลุความมั่นคง
ensure access by all
ทางอาหารและ
people, in particular the
ยกระดับโภชนาการ
poor and people in
และสงเสริม
vulnerable situations,
เกษตกรรมที่ยั่งยืน
including infants, to safe,
nutritious and sufficient
food all year round

ยุติความหิวโหยและสราง
2.1.1 Prevalence of
หลักประกันใหทุกคน
undernourishment
โดยเฉพาะคนที่ยากจนและอยู
ในภาวะเปราะบาง อันรวมถึง
ทารก ไดเขาถึงอาหารที่
ปลอดภัย มีโภชนาการ และ
เพียงพอตลอดทั้งป ภายในป
2573

ความชุกของภาวะทุพ
โภชนาการ

2 End hunger,
achieve food
security and
improved
nutrition and
promote
sustainable
agriculture

ยุติความหิวโหย
2.1 By 2030, end hunger and
บรรลุความมั่นคง
ensure access by all
ทางอาหารและ
people, in particular the
ยกระดับโภชนาการ
poor and people in
และสงเสริม
vulnerable situations,
เกษตกรรมที่ยั่งยืน
including infants, to safe,
nutritious and sufficient
food all year round

ยุติความหิวโหยและสราง
2.1.2 Prevalence of moderate
หลักประกันใหทุกคน
or severe food insecurity
โดยเฉพาะคนที่ยากจนและอยู
in the population, based
ในภาวะเปราะบาง อันรวมถึง
on the Food Insecurity
ทารก ไดเขาถึงอาหารที่
Experience Scale
ปลอดภัย มีโภชนาการ และ
เพียงพอตลอดทั้งป ภายในป
2573

ความชุกของความไมมั่นคง
ทางอาหารของประชากรใน
ระดับปานกลางหรือรุนแรง
โดยใช Food Insecurity
Experience Scale (FIES)
เปนหลัก

2 End hunger,
achieve food
security and
improved
nutrition and
promote
sustainable
agriculture

ยุติความหิวโหย
2.2 By 2030, end all forms of
บรรลุความมั่นคง
malnutrition, including
ทางอาหารและ
achieving, by 2025, the
ยกระดับโภชนาการ
internationally agreed
และสงเสริม
targets on stunting and
เกษตกรรมที่ยั่งยืน
wasting in children under 5
years of age, and address
the nutritional needs of
adolescent girls, pregnant
and lactating women and
older persons

ยุติภาวะทุพโภชนาการทุก
2.2.1 Prevalence of stunting
รูปแบบและแกไขปญหาความ
(height for age <-2
ตองการสารอาหารของหญิง
standard deviation from
วัยรุน หญิงตั้งครรภและใหนม
the median of the World
บุตร และผูสูงอายุ ภายในป
Health Organization (WHO)
2573 รวมถึงบรรลุเปาหมายที่
Child Growth Standards)
ตกลงรวมกันระหวางประเทศ
among children under 5
วาดวยภาวะแคระแกร็นและ
years of age
ผอมแหงในเด็กอายุต่ํากวา 5
ป ภายในป 2568

ความชุกของภาวะเตี้ยแคระ
แกร็น (ประเมินสวนสูงตาม
เกณฑอายุ ตามมาตรฐาน
การเจริญเติบโตในเด็กอายุ
ต่ํากวา 5 ป ขององคกร
อนามัยโลก (WHO) ซึ่งใชคา
เบี่ยงเบนมาตรฐานที่
เบี่ยงเบนไปจากคามัธยฐาน
โดยเปนเด็กที่มีความสูง
เทียบกับอายุต่ํากวาคามัธย
ฐานของความสูงตามเกณฑ
อายุนอยกวา -2 เทาของคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (-2 SD)

รายการตัวชี้วัด SDGs Version 241 ตัวชี้วัด
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การ
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Metada Metadata
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ป สูงดี
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Goal

Goal Detail

2 End hunger,
achieve food
security and
improved
nutrition and
promote
sustainable
agriculture

2 End hunger,
achieve food
security and
improved
nutrition and
promote
sustainable
agriculture

เปาหมาย

#

Target Detail

ยุติความหิวโหย
2.2 By 2030, end all forms of
บรรลุความมั่นคง
malnutrition, including
ทางอาหารและ
achieving, by 2025, the
ยกระดับโภชนาการ
internationally agreed
และสงเสริม
targets on stunting and
เกษตกรรมที่ยั่งยืน
wasting in children under 5
years of age, and address
the nutritional needs of
adolescent girls, pregnant
and lactating women and
older persons

เปาประสงค

#

Indicators

ตัวชี้วัด

ยุติภาวะทุพโภชนาการทุก
2.2.2 Prevalence of malnutrition ความชุกของภาวะทุพ
รูปแบบและแกไขปญหาความ
(weight for height >+2 or โภชนาการ (ประเมิน
ตองการสารอาหารของหญิง
<-2 standard deviation
น้ําหนักตามเกณฑสวนสูง
วัยรุน หญิงตั้งครรภและใหนม
from the median of the ตามมาตรฐานการ
บุตร และผูสูงอายุ ภายในป
WHO Child Growth
เจริญเติบโตในเด็กอายุต่ํา
2573 รวมถึงบรรลุเปาหมายที่
Standards) among children กวา 5 ป ขององคการ
ตกลงรวมกันระหวางประเทศ
under 5 years of age, by อนามัยโลก (WHO) ซึ่งใชคา
วาดวยภาวะแคระแกร็นและ
type (wasting and
เบี่ยงเบนมาตรฐานที่
ผอมแหงในเด็กอายุต่ํากวา 5
overweight)
เบี่ยงเบนไปจากคามัธยฐาน
ป ภายในป 2568
โดย
1) ภาวะน้ําหนักเกิน
(Overweight) น้ําหนักตัว
ของเด็กสูงกวาคามัธยฐาน
ของน้ําหนักตามเกณฑ
สวนสูงของเด็กเกิน 2 เทา
ของคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(+2 SD)
2) ภาวะผอม (Wasting)
น้ําหนักตัวของเด็กต่ํากวา
คามัธยฐานของน้ําหนักตาม
ยุติความหิวโหย
2.3 By 2030, double the
เพิ่มผลิตภาพทางการเกษตร 2.3.1 Volume of production per มูลคาการผลิตตอหนวย
บรรลุความมั่นคง
agricultural productivity
และรายไดของผูผลิตอาหาร
labour unit by classes of แรงงาน จําแนกตามขนาด
ทางอาหารและ
and incomes of small-scale รายเล็ก โดยเฉพาะผูหญิง คน
farming/pastoral/forestry กิจการของการทําฟารม/
ยกระดับโภชนาการ
food producers, in
พื้นเมือง เกษตรแบบครอบครัว
enterprise size
เลี้ยงสัตว/การปาไม
และสงเสริม
particular women,
คนเลี้ยงปศุสัตว ชาวประมง
เกษตกรรมที่ยั่งยืน
indigenous peoples, family ใหเพิ่มขึ้นเปน 2 เทา โดยรวม
farmers, pastoralists and ถึงการเขาถึงที่ดินและ
fishers, including through ทรัพยากรและปจจัยนําเขาใน
secure and equal access to การผลิต ความรู บริการ
land, other productive
ทางการเงิน ตลาด และโอกาส
resources and inputs,
สําหรับการเพิ่มมูลคาและการ
knowledge, financial
จางงานนอกฟารมอยาง
services, markets and
ปลอดภัยและเทาเทียม
opportunities for value
ภายในป 2573
addition and non-farm
employment

รายการตัวชี้วัด SDGs Version 241 ตัวชี้วัด
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ขอปรับเปลี่ยน
สถานะ
Metada Metadata
เพิ่มตัวชี้วัด
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สูงดี สม
สวน
2. รอยละ
ของเด็ก
อายุ 6-14
ป สูงดี
สมสวน
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Goal

Goal Detail

2 End hunger,
achieve food
security and
improved
nutrition and
promote
sustainable
agriculture

2 End hunger,
achieve food
security and
improved
nutrition and
promote
sustainable
agriculture

เปาหมาย

#

Target Detail

ยุติความหิวโหย
2.3 By 2030, double the
บรรลุความมั่นคง
agricultural productivity
ทางอาหารและ
and incomes of small-scale
ยกระดับโภชนาการ
food producers, in
และสงเสริม
particular women,
เกษตกรรมที่ยั่งยืน
indigenous peoples, family
farmers, pastoralists and
fishers, including through
secure and equal access to
land, other productive
resources and inputs,
knowledge, financial
services, markets and
opportunities for value
addition and non-farm
employment
ยุติความหิวโหย
2.4 By 2030, ensure
บรรลุความมั่นคง
sustainable food
ทางอาหารและ
production systems and
ยกระดับโภชนาการ
implement resilient
และสงเสริม
agricultural practices that
เกษตกรรมที่ยั่งยืน
increase productivity and
production, that help
maintain ecosystems, that
strengthen capacity for
adaptation to climate
change, extreme weather,
drought, flooding and
other disasters and that
progressively improve land
and soil quality

รายการตัวชี้วัด SDGs Version 241 ตัวชี้วัด

เปาประสงค

#

Indicators

เพิ่มผลิตภาพทางการเกษตร 2.3.2 Average income of smallและรายไดของผูผลิตอาหาร
scale food producers, by
รายเล็ก โดยเฉพาะผูหญิง คน
sex and indigenous status
พื้นเมือง เกษตรแบบครอบครัว
คนเลี้ยงปศุสัตว ชาวประมง
ใหเพิ่มขึ้นเปน 2 เทา โดยรวม
ถึงการเขาถึงที่ดินและ
ทรัพยากรและปจจัยนําเขาใน
การผลิต ความรู บริการ
ทางการเงิน ตลาด และโอกาส
สําหรับการเพิ่มมูลคาและการ
จางงานนอกฟารมอยาง
ปลอดภัยและเทาเทียม
ภายในป 2573

ตัวชี้วัด

หนวยงาน การ
การ
ขอปรับเปลี่ยน
สถานะ
Metada Metadata
เพิ่มตัวชี้วัด
เจาของ บรรลุ ตัวชี้วัดซ้ํา Tier by เปลี่ยนแปล ta
Update
ตัวชี้วัด
ขอมูล
IAEG-SDGs งจาก 229
ขอมูล SDGs

รายไดเฉลี่ยของผูผลิต
อาหารขนาดเล็ก จําแนกตาม
เพศ และสถานะพื้นเมือง
(เพื่อแยกชนพื้นเมือง หรือ
ชนเผา)

เพิ่มผลิตภาพทางการเกษตร 2.4.1 Proportion of agricultural รอยละของพื้นที่เกษตรที่มี
และรายไดของผูผลิตอาหาร
area under productive and การทําการเกษตรแบบยั่งยืน
รายเล็ก โดยเฉพาะผูหญิง คน
sustainable agriculture
พื้นเมือง เกษตรแบบครอบครัว
คนเลี้ยงปศุสัตว ชาวประมง
ใหเพิ่มขึ้นเปน 2 เทา โดยรวม
ถึงการเขาถึงที่ดินและ
ทรัพยากรและปจจัยนําเขาใน
การผลิต ความรู บริการ
ทางการเงิน ตลาด และโอกาส
สําหรับการเพิ่มมูลคาและการ
จางงานนอกฟารมอยาง
ปลอดภัยและเทาเทียม
ภายในป 2573

III

กษ. ขอเปลี่ยน
ตัวชี้วัดตาม
Benchmark
เนื่องจากเปน
ภารกิจตรงตาม
แผนพัฒนา
การเกษตรของ
ประเทศไทย โดย
ขอเปลี่ยนเปน
1. พื้นที่การผลิต
เกษตรอินทรีย
เพิ่มขึ้นไมนอย
กวารอยละ 20
ตอป
2. จานวน
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Goal

Goal Detail

เปาหมาย

#

Target Detail

เปาประสงค

#

Indicators

ตัวชี้วัด

2 End hunger,
achieve food
security and
improved
nutrition and
promote
sustainable
agriculture

ยุติความหิวโหย
2.5 By 2020, maintain the
บรรลุความมั่นคง
genetic diversity of seeds,
ทางอาหารและ
cultivated plants and
ยกระดับโภชนาการ
farmed and domesticated
และสงเสริม
animals and their related
เกษตกรรมที่ยั่งยืน
wild species, including
through soundly managed
and diversified seed and
plant banks at the
national, regional and
international levels, and
promote access to and fair
and equitable sharing of
benefits arising from the
utilization of genetic
resources and associated
traditional knowledge, as
internationally agreed

คงความหลากหลายทาง
2.5.1 Number of plant and
พันธุกรรมของเมล็ดพันธุพืชที่
animal genetic resources
ใชเพาะปลูก สัตวในไรนาและ
for food and agriculture
ที่เลี้ยงตามบานเรือน และ
secured in either medium
ชนิดพันธุตามธรรมชาติที่
or long term conservation
เกี่ยวของกับพืชและสัตว
facilities
เหลานั้น รวมถึงใหมีธนาคาร
เมล็ดพันธุและพืชที่มีการ
จัดการที่ดีและมีความ
หลากหลาย ทั้งใน
ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค
และระดับนานาชาติ และ
สรางหลักประกันวาจะมีการ
เขาถึงและแบงปนผลประโยชน
เกิดจากการใชทรัพยากรทาง
พันธุกรรมและองคความรู
ทองถิ่นที่เกี่ยวของอยางเปน
ธรรมและเทาเทียม ตามที่ตก
ลงกันระหวางประเทศ ภายใน
ป 2573

ตัวบงชี้ความสมบูรณของการ
เก็บผลผลิตในธนาคาร
พันธุกรรม (หรือการเก็บ
นอกสถานธรรมชาติ)

2 End hunger,
achieve food
security and
improved
nutrition and
promote
sustainable
agriculture

ยุติความหิวโหย
2.5 By 2020, maintain the
บรรลุความมั่นคง
genetic diversity of seeds,
ทางอาหารและ
cultivated plants and
ยกระดับโภชนาการ
farmed and domesticated
และสงเสริม
animals and their related
เกษตกรรมที่ยั่งยืน
wild species, including
through soundly managed
and diversified seed and
plant banks at the
national, regional and
international levels, and
promote access to and fair
and equitable sharing of
benefits arising from the
utilization of genetic
resources and associated
traditional knowledge, as
internationally agreed

คงความหลากหลายทาง
2.5.2 Proportion of local
พันธุกรรมของเมล็ดพันธุพืชที่
breeds, classified as being
ใชเพาะปลูก สัตวในไรนาและ
at risk, not-at-risk or
ที่เลี้ยงตามบานเรือน และ
unknown level of risk of
ชนิดพันธุตามธรรมชาติที่
extinction
เกี่ยวของกับพืชและสัตว
เหลานั้น รวมถึงใหมีธนาคาร
เมล็ดพันธุและพืชที่มีการ
จัดการที่ดีและมีความ
หลากหลาย ทั้งใน
ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค
และระดับนานาชาติ และ
สรางหลักประกันวาจะมีการ
เขาถึงและแบงปนผลประโยชน
เกิดจากการใชทรัพยากรทาง
พันธุกรรมและองคความรู
ทองถิ่นที่เกี่ยวของอยางเปน
ธรรมและเทาเทียม ตามที่ตก
ลงกันระหวางประเทศ ภายใน
ป 2573

สัดสวนพันธุสัตวทองถิ่น
แบงหมวดหมูเปน อยูใน
ความเสี่ยง, ไมอยูในความ
เสี่ยงที่จะสูญพันธุ หรือไมรู
ระดับความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ

รายการตัวชี้วัด SDGs Version 241 ตัวชี้วัด

หนวยงาน การ
การ
ขอปรับเปลี่ยน
สถานะ
Metada Metadata
เพิ่มตัวชี้วัด
เจาของ บรรลุ ตัวชี้วัดซ้ํา Tier by เปลี่ยนแปล ta
Update
ตัวชี้วัด
ขอมูล
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ทส. ขอปรับ
ตัวชี้วัดเปน
1. มีการดาเนิน
งานเพื่อคง
ความหลาย
หลายทาง
พันธุกรรมของ
เมล็ดพันธุพืชที่
ใชเพาะปลูก
สัตวในไรนา
และที่เลี้ยงตาม
บานเรือน และ
ชนิดพันธุตาม
ธรรมชาติที่
เกี่ยวของกับพืช
และสัตว
เหลานั้น รวมถึง
ใหมีธนาคาร
เมล็ดพันธุ และ
พืชที่มีการ
จัดการที่ดีและมี
ความ
หลากหลายทั้ง
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Goal

Goal Detail

เปาหมาย

#

Target Detail

เปาประสงค

#

Indicators

ตัวชี้วัด

2 End hunger,
achieve food
security and
improved
nutrition and
promote
sustainable
agriculture

ยุติความหิวโหย
2.a Increase investment,
บรรลุความมั่นคง
including through
ทางอาหารและ
enhanced international
ยกระดับโภชนาการ
cooperation, in rural
และสงเสริม
infrastructure, agricultural
เกษตกรรมที่ยั่งยืน
research and extension
services, technology
development and plant
and livestock gene banks
in order to enhance
agricultural productive
capacity in developing
countries, in particular
least developed countries

เพิ่มการลงทุนตลอดจนการ
2.a.1 The agriculture orientation ดัชนีการเตรียมความพรอม
ยกระดับความรวมมือระหวาง
index for government
ทางการเกษตรตอคาใชจาย
ประเทศในเรื่องโครงสราง
expenditures
ของภาครัฐ
พื้นฐานในชนบท การวิจัย
เกษตรและการขยายการ
บริการ การพัฒนาเทคโนโลยี
และการทําธนาคารยีนของพืช
และสัตว เพื่อยกระดับขีด
ความสามารถในการผลิตสินคา
เกษตรในประเทศกําลังพัฒนา
โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศ
พัฒนานอยที่สุด

2 End hunger,
achieve food
security and
improved
nutrition and
promote
sustainable
agriculture

ยุติความหิวโหย
2.a Increase investment,
บรรลุความมั่นคง
including through
ทางอาหารและ
enhanced international
ยกระดับโภชนาการ
cooperation, in rural
และสงเสริม
infrastructure, agricultural
เกษตกรรมที่ยั่งยืน
research and extension
services, technology
development and plant
and livestock gene banks
in order to enhance
agricultural productive
capacity in developing
countries, in particular
least developed countries

เพิ่มการลงทุนตลอดจนการ
2.a.2 Total official flows (official
ยกระดับความรวมมือระหวาง
development assistance
ประเทศในเรื่องโครงสราง
plus other official flows)
พื้นฐานในชนบท การวิจัย
to the agriculture sector
เกษตรและการขยายการ
บริการ การพัฒนาเทคโนโลยี
และการทําธนาคารยีนของพืช
และสัตว เพื่อยกระดับขีด
ความสามารถในการผลิตสินคา
เกษตรในประเทศกําลังพัฒนา
โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศ
พัฒนานอยที่สุด

กระแสความชวยเหลือรวม
(ความชวยเหลือเพื่อการ
พัฒนาอยางเปนทางการ
(Official Development
Assistance: ODA) บวก
กระแสความชวยเหลืออยาง
เปนทางการอื่น (Other
Officail Flows: OOF) ที่ให
ไปยังภาคเกษตรกรรม

2 End hunger,
achieve food
security and
improved
nutrition and
promote
sustainable
agriculture

ยุติความหิวโหย
2.b Correct and prevent trade
บรรลุความมั่นคง
restrictions and distortions
ทางอาหารและ
in world agricultural
ยกระดับโภชนาการ
markets, including through
และสงเสริม
the parallel elimination of
เกษตกรรมที่ยั่งยืน
all forms of agricultural
export subsidies and all
export measures with
equivalent effect, in
accordance with the
mandate of the Doha
Development Round

แกไขและปองกันการกีดกัน 2.b.1 Producer Support Estimate
และการบิดเบือนทางการคา
ในตลาดเกษตรโลก รวมถึง
ทางการขจัดการอุดหนุนสินคา
เกษตรเพื่อการสงออกทุก
รูปแบบและมาตรการเพื่อการ
สงออกทุกแบบที่ใหผลใน
ลักษณะเดียวกัน โดยให
เปนไปตามอาณัติของรอบ
การพัฒนาโดฮา

ระดับการอุดหนุนผูผลิต
โดยรวม (PSE)

รายการตัวชี้วัด SDGs Version 241 ตัวชี้วัด
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2 End hunger,
achieve food
security and
improved
nutrition and
promote
sustainable
agriculture

ยุติความหิวโหย
2.b Correct and prevent trade
บรรลุความมั่นคง
restrictions and distortions
ทางอาหารและ
in world agricultural
ยกระดับโภชนาการ
markets, including through
และสงเสริม
the parallel elimination of
เกษตกรรมที่ยั่งยืน
all forms of agricultural
export subsidies and all
export measures with
equivalent effect, in
accordance with the
mandate of the Doha
Development Round

แกไขและปองกันการกีดกัน 2.b.2 Agricultural export
และการบิดเบือนทางการคา
subsidies
ในตลาดเกษตรโลก รวมถึง
ทางการขจัดการอุดหนุนสินคา
เกษตรเพื่อการสงออกทุก
รูปแบบและมาตรการเพื่อการ
สงออกทุกแบบที่ใหผลใน
ลักษณะเดียวกัน โดยให
เปนไปตามอาณัติของรอบ
การพัฒนาโดฮา

การอุดหนุนการสงออกทาง
การเกษตร



พณ.

I

O

29 มี.ค. 59

2 End hunger,
achieve food
security and
improved
nutrition and
promote
sustainable
agriculture

ยุติความหิวโหย
2.c Adopt measures to ensure
บรรลุความมั่นคง
the proper functioning of
ทางอาหารและ
food commodity markets
ยกระดับโภชนาการ
and their derivatives and
และสงเสริม
facilitate timely access to
เกษตกรรมที่ยั่งยืน
market information,
including on food reserves,
in order to help limit
extreme food price
volatility

เลือกใชมาตรการที่สราง
2.c.1 Indicator of food price
หลักประกันไดวาตลาดโภค
anomalies
ภัณฑอาหารและตลาด
อนุพันธสามารถทํางานไดอยาง
เหมาะสม และอํานวยความ
สะดวกในการเขาถึงขอมูลของ
ตลาดและขอมูลสํารองอาหาร
ไดอยางทันการณ เพื่อจํากัด
ความผันผวนของราคาอาหาร
ที่รุนแรง

ตัวชี้วัดราคา (อาหาร) ที่
ผิดปกติ



สนค. คน.

III

P

29 มี.ค. 59

3 Ensure healthy
lives and
promote wellbeing for all at
all ages

สรางหลักประกันวา 3.1 By 2030, reduce the global ลดอัตราการตายของมารดาทั่ว 3.1.1 Maternal mortality ratio
คนมีชีวิตที่มี
maternal mortality ratio to โลกใหต่ํากวา 70 ตอการเกิด
สุขภาพดีและ
less than 70 per 100,000 มีชีพ 1 แสนคน ภายในป 2573
สงเสริมสวัสดิภาพ
live births
สําหรับทุกคนในทุก
วัย

อัตราการตายของมารดาตอ
การเกิดมีชีพ 100,000 คน



สป.สธ.
กอ.

II

P

11 พ.ค. 59

รายการตัวชี้วัด SDGs Version 241 ตัวชี้วัด
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3 Ensure healthy
lives and
promote wellbeing for all at
all ages

สรางหลักประกันวา 3.1 By 2030, reduce the global ลดอัตราการตายของมารดาทั่ว 3.1.2 Proportion of births
สัดสวนของการคลอดบุตรที่
คนมีชีวิตที่มี
maternal mortality ratio to โลกใหต่ํากวา 70 ตอการเกิด
attended by skilled health ดูแลโดยบุคคลากรดาน
สุขภาพดีและ
less than 70 per 100,000 มีชีพ 1 แสนคน ภายในป 2573
personnel
สาธารณสุขที่มีความชํานาญ
สงเสริมสวัสดิภาพ
live births
สําหรับทุกคนในทุก
วัย



กอ.

3 Ensure healthy
lives and
promote wellbeing for all at
all ages

สรางหลักประกันวา 3.2 By 2030, end preventable ยุติการตายที่ปองกันไดของ
3.2.1 Under-five mortality rate
คนมีชีวิตที่มี
deaths of newborns and ทารกแรกเกิดและเด็กอายุต่ํา
สุขภาพดีและ
children under 5 years of กวา 5 ป โดยทุกประเทศมุง
สงเสริมสวัสดิภาพ
age, with all countries
ลดอัตราการตายในทารกลงให
สําหรับทุกคนในทุก
aiming to reduce neonatal ต่ําถึง 12 คน ตอ การเกิดมีชีพ
วัย
mortality to at least as low 1,000 คน และลดอัตราการ
as 12 per 1,000 live births ตายในเด็กอายุต่ํากวา 5 ป ลง
and under-5 mortality to ใหต่ําถึง 25 คน ตอการเกิดมี
at least as low as 25 per ชีพ 1,000 คน ภายในป 2573
1,000 live births

อัตราการตายของทารกอายุ
ต่ํากวา 5 ป (อัตราการตาย
ตอการเกิด 1,000 คน)



กอ.
สถาบัน
สุขภาพ
เด็ก
แหงชาติ
มหา
ราชินี
รวมกับ
เครือขาย

3 Ensure healthy
lives and
promote wellbeing for all at
all ages

สรางหลักประกันวา 3.2 By 2030, end preventable ยุติการตายที่ปองกันไดของ
3.2.2 Neonatal mortality rate
คนมีชีวิตที่มี
deaths of newborns and ทารกแรกเกิดและเด็กอายุต่ํา
สุขภาพดีและ
children under 5 years of กวา 5 ป โดยทุกประเทศมุง
สงเสริมสวัสดิภาพ
age, with all countries
ลดอัตราการตายในทารกลงให
สําหรับทุกคนในทุก
aiming to reduce neonatal ต่ําถึง 12 คน ตอ การเกิดมีชีพ
วัย
mortality to at least as low 1,000 คน และลดอัตราการ
as 12 per 1,000 live births ตายในเด็กอายุต่ํากวา 5 ป ลง
and under-5 mortality to ใหต่ําถึง 25 คน ตอการเกิดมี
at least as low as 25 per ชีพ 1,000 คน ภายในป 2573
1,000 live births

อัตราตายของทารกแรกเกิด
(การตายตอการเกิด 1,000
คน)



สถาบัน
สุขภาพ
เด็ก
แหงชาติ
มหา
ราชินี
รวมกับ
เครือขาย

รายการตัวชี้วัด SDGs Version 241 ตัวชี้วัด





I

P

11 พ.ค. 59

I

P

11 พ.ค. 59

I

P

11 พ.ค. 59

10

Goal

Goal Detail

เปาหมาย

#

Target Detail

เปาประสงค

#

Indicators

ตัวชี้วัด

หนวยงาน การ
การ
ขอปรับเปลี่ยน
สถานะ
Metada Metadata
เพิ่มตัวชี้วัด
เจาของ บรรลุ ตัวชี้วัดซ้ํา Tier by เปลี่ยนแปล ta
Update
ตัวชี้วัด
ขอมูล
IAEG-SDGs งจาก 229
ขอมูล SDGs

3 Ensure healthy
lives and
promote wellbeing for all at
all ages

สรางหลักประกันวา 3.3 By 2030, end the
คนมีชีวิตที่มี
epidemics of AIDS,
สุขภาพดีและ
tuberculosis, malaria and
สงเสริมสวัสดิภาพ
neglected tropical diseases
สําหรับทุกคนในทุก
and combat hepatitis,
วัย
water-borne diseases and
other communicable
diseases

ยุติการแพรกระจายของเอดส 3.3.1 Number of new HIV
วัณโรค มาลาเรีย และโรคเขต
infections per 1,000
รอนที่ถูกละเลย และตอสูกับ
uninfected population, by
โรคตับอักเสบ โรคติดตอทาง
sex, age and key
น้ํา และโรคติดตออื่นๆ
populations
ภายในป 2573

จํานวนผูติดเชื้อ HIV ราย
ใหมตอประชากรที่ไมมีการ
ติดเชื้อ 1,000 คน (จําแนก
ตาม เพศ อายุ และ
ประชากรหลัก)

สธ. ขอปรับ
เพื่อให
สอดคลองกับ
การจัดเก็บ
ขอมูลในประเทศ
จํานวนผูติดเชื้อ
HIV รายใหม
(จําแนกตาม
เพศ อายุ และ
ประชากรหลัก)



กรม
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3 Ensure healthy
lives and
promote wellbeing for all at
all ages

สรางหลักประกันวา 3.3 By 2030, end the
คนมีชีวิตที่มี
epidemics of AIDS,
สุขภาพดีและ
tuberculosis, malaria and
สงเสริมสวัสดิภาพ
neglected tropical diseases
สําหรับทุกคนในทุก
and combat hepatitis,
วัย
water-borne diseases and
other communicable
diseases

ยุติการแพรกระจายของเอดส 3.3.2 Tuberculosis incidence per อัตราการเกิดโรควัณโรคตอ
วัณโรค มาลาเรีย และโรคเขต
1,000 population
ประชากร 1,000 คน
รอนที่ถูกละเลย และตอสูกับ
โรคตับอักเสบ โรคติดตอทาง
น้ํา และโรคติดตออื่นๆ
ภายในป 2573

สธ. ขอปรับ
เพื่อให
สอดคลองกับ
การจัดเก็บ
ขอมูลในประเทศ
อัตราการเกิด
โรควัณโรคตอ
ประชากร
100,000 คน
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3 Ensure healthy
lives and
promote wellbeing for all at
all ages

สรางหลักประกันวา 3.3 By 2030, end the
คนมีชีวิตที่มี
epidemics of AIDS,
สุขภาพดีและ
tuberculosis, malaria and
สงเสริมสวัสดิภาพ
neglected tropical diseases
สําหรับทุกคนในทุก
and combat hepatitis,
วัย
water-borne diseases and
other communicable
diseases

ยุติการแพรกระจายของเอดส 3.3.3 Malaria incidence per
วัณโรค มาลาเรีย และโรคเขต
1,000 population
รอนที่ถูกละเลย และตอสูกับ
โรคตับอักเสบ โรคติดตอทาง
น้ํา และโรคติดตออื่นๆ
ภายในป 2573
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อัตราการเกิดโรคมาลาเรีย
ตอประชากร 1,000 คน ตอป
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3 Ensure healthy
lives and
promote wellbeing for all at
all ages

3 Ensure healthy
lives and
promote wellbeing for all at
all ages

3 Ensure healthy
lives and
promote wellbeing for all at
all ages
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สรางหลักประกันวา 3.3 By 2030, end the
คนมีชีวิตที่มี
epidemics of AIDS,
สุขภาพดีและ
tuberculosis, malaria and
สงเสริมสวัสดิภาพ
neglected tropical diseases
สําหรับทุกคนในทุก
and combat hepatitis,
วัย
water-borne diseases and
other communicable
diseases
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จํานวนของผูติดเชื้อไวรัสตับ สธ. ขอปรับเปน
อักเสบบี ตอประชากร
ตัวชีว้ ัดโรคตับ
100,000 คน
อักเสบจาก
ไวรัสที่สาคัญ
ประกอบดวย
อัตราความ
ชุกโรคตับ
อักเสบเรื้อรัง
จากไวรัสตับ
อักเสบ B
อัตราความ
ชุกโรคตับ
อักเสบเรื้อรัง
จากไวรัสตับ
อักเสบ C
จานวนผูปุวย
โรคตับอักเสบ
เรื้อรังจากไวรัส
ตับอักเสบ C ที่
ไดรับการรักษา
เนื่องจากคาดวา
จะมีผูปวยโรค
ตับอักเสบเรื้อรัง
จากโรคไวรัสตับ
สรางหลักประกันวา 3.3 By 2030, end the
ยุติการแพรกระจายของเอดส 3.3.5 Number of people
จํานวนผูที่รองขอความ
คนมีชีวิตที่มี
epidemics of AIDS,
วัณโรค มาลาเรีย และโรคเขต
requiring interventions
ชวยเหลือตอการปองกันโรค
สุขภาพดีและ
tuberculosis, malaria and รอนที่ถูกละเลย และตอสูกับ
against neglected tropical เขตรอนที่ถูกละเลย
สงเสริมสวัสดิภาพ
neglected tropical diseases โรคตับอักเสบ โรคติดตอทาง
diseases
(Neglected tropical
สําหรับทุกคนในทุก
and combat hepatitis,
น้ํา และโรคติดตออื่นๆ
diseases)
วัย
water-borne diseases and ภายในป 2573
other communicable
diseases



สรางหลักประกันวา 3.4 By 2030, reduce by one
คนมีชีวิตที่มี
third premature mortality
สุขภาพดีและ
from non-communicable
สงเสริมสวัสดิภาพ
diseases through
สําหรับทุกคนในทุก
prevention and treatment
วัย
and promote mental
health and well-being
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ยุติการแพรกระจายของเอดส 3.3.4 Hepatitis B incidence per
วัณโรค มาลาเรีย และโรคเขต
100,000 population
รอนที่ถูกละเลย และตอสูกับ
โรคตับอักเสบ โรคติดตอทาง
น้ํา และโรคติดตออื่นๆ
ภายในป 2573

ลดการตายกอนวัยอันควรจาก 3.4.1 Mortality rate attributed
โรคไมติดตอใหลดลงหนึ่งใน
to cardiovascular disease,
สาม ผานทางการปองกันและ
cancer, diabetes or
การรักษาโรค และสนับสนุน
chronic respiratory disease
สุขภาพจิตและความเปนอยูที่ดี
ภายในป 2573

อัตราการตายของผูที่เปน
โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน
หรือโรคระบบทางเดินหายใจ
เรื้อรัง

สธ. ขอใหระบุ
กลุมอายุในการ
จัดเก็บอัตรา
ตายกอนวัยอัน
ควร ระหวาง 30
- 70 ป เพื่อให
สอดคลองกับ
การจัดเก็บ
ขอมูลในประเทศ

กรม
ควบคุม
โรค

สป.สธ.

II

P

11 พ.ค. 59

I

P

11 พ.ค. 59

II

P

11 พ.ค. 59
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Goal

Goal Detail

เปาหมาย

#

Target Detail

เปาประสงค

#

Indicators

ตัวชี้วัด

3 Ensure healthy
lives and
promote wellbeing for all at
all ages

สรางหลักประกันวา 3.4 By 2030, reduce by one
คนมีชีวิตที่มี
third premature mortality
สุขภาพดีและ
from non-communicable
สงเสริมสวัสดิภาพ
diseases through
สําหรับทุกคนในทุก
prevention and treatment
วัย
and promote mental
health and well-being

ลดการตายกอนวัยอันควรจาก 3.4.2 Suicide mortality rate
โรคไมติดตอใหลดลงหนึ่งใน
สาม ผานทางการปองกันและ
การรักษาโรค และสนับสนุน
สุขภาพจิตและความเปนอยูที่ดี
ภายในป 2573

อัตราการฆาตัวตาย

3 Ensure healthy
lives and
promote wellbeing for all at
all ages

สรางหลักประกันวา 3.5 Strengthen the prevention
คนมีชีวิตที่มี
and treatment of
สุขภาพดีและ
substance abuse, including
สงเสริมสวัสดิภาพ
narcotic drug abuse and
สําหรับทุกคนในทุก
harmful use of alcohol
วัย

เสริมสรางการปองกันและการ 3.5.1 Coverage of treatment
รักษาการใชสารในทางที่ผิด
interventions
ซึ่งรวมถึงการใชยาเสพติด
(pharmacological,
ในทางที่ผิดและการใช
psychosocial and
แอลกอฮอลในทางอันตราย
rehabilitation and
aftercare services) for
substance use disorders

ความคลอบคลุมของการ
รักษา (การรักษาโดยใชยา
ทางจิตวิทยาและการฟนฟู
สมรรถภาพ และบริการการ
ติดตามผลการรักษา)
สําหรับผูที่ใชสารเสพติด

3 Ensure healthy
lives and
promote wellbeing for all at
all ages

สรางหลักประกันวา 3.5 Strengthen the prevention
คนมีชีวิตที่มี
and treatment of
สุขภาพดีและ
substance abuse, including
สงเสริมสวัสดิภาพ
narcotic drug abuse and
สําหรับทุกคนในทุก
harmful use of alcohol
วัย

เสริมสรางการปองกันและการ 3.5.2 Harmful use of alcohol,
รักษาการใชสารในทางที่ผิด
defined according to the
ซึ่งรวมถึงการใชยาเสพติด
national context as
ในทางที่ผิดและการใช
alcohol per capita
แอลกอฮอลในทางอันตราย
consumption
(aged 15 years and older)
within a calendar year in
litres of pure alcohol

3 Ensure healthy
lives and
promote wellbeing for all at
all ages

สรางหลักประกันวา 3.6 By 2020, halve the number
คนมีชีวิตที่มี
of global deaths and
สุขภาพดีและ
injuries from road traffic
สงเสริมสวัสดิภาพ
accidents
สําหรับทุกคนในทุก
วัย

ลดจํานวนการตายและ
3.6.1 Death rate due to road
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
traffic injuries
ทั่วโลกลงครึ่งหนึ่ง ภายในป
2563

รายการตัวชี้วัด SDGs Version 241 ตัวชี้วัด

หนวยงาน การ
การ
ขอปรับเปลี่ยน
สถานะ
Metada Metadata
เพิ่มตัวชี้วัด
เจาของ บรรลุ ตัวชี้วัดซ้ํา Tier by เปลี่ยนแปล ta
Update
ตัวชี้วัด
ขอมูล
IAEG-SDGs งจาก 229
ขอมูล SDGs


กรม
สุขภาพจิต

II

P

11 พ.ค. 59



คร.

III

P

11 พ.ค. 59

การดื่มแอลกอฮอลในระดับ
อันตราย นิยามตามบริบท
ของประเทศ คิดเปนปริมาณ
แอลกอฮอลตอผูบริโภค
(อายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป) ใน
จํานวนลิตรของแอลกอฮอล
บริสุทธิ์ ภายในปปฏิทิน



กรม
ควบคุม
โรค

I

P

11 พ.ค. 59

อัตราผูเสียชีวิตจากการ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทาง
ถนน



สนข.

I

P

11 พ.ค. 59

สธ. ขอปรับเปน
การดื่ม
แอลกอฮอลใน
ระดับอันตราย
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Goal

Goal Detail

3 Ensure healthy
lives and
promote wellbeing for all at
all ages

3 Ensure healthy
lives and
promote wellbeing for all at
all ages

3 Ensure healthy
lives and
promote wellbeing for all at
all ages

3 Ensure healthy
lives and
promote wellbeing for all at
all ages

เปาหมาย

#

Target Detail

สรางหลักประกันวา 3.7 By 2030, ensure universal
คนมีชีวิตที่มี
access to sexual and
สุขภาพดีและ
reproductive health-care
สงเสริมสวัสดิภาพ
services, including for
สําหรับทุกคนในทุก
family planning,
วัย
information and education,
and the integration of
reproductive health into
national strategies and
programmes
สรางหลักประกันวา 3.7 By 2030, ensure universal
คนมีชีวิตที่มี
access to sexual and
สุขภาพดีและ
reproductive health-care
สงเสริมสวัสดิภาพ
services, including for
สําหรับทุกคนในทุก
family planning,
วัย
information and education,
and the integration of
reproductive health into
national strategies and
programmes
สรางหลักประกันวา 3.8 Achieve universal health
คนมีชีวิตที่มี
coverage, including
สุขภาพดีและ
financial risk protection,
สงเสริมสวัสดิภาพ
access to quality essential
สําหรับทุกคนในทุก
health-care services and
วัย
access to safe, effective,
quality and affordable
essential medicines and
vaccines for all

เปาประสงค

#

Indicators

สรางหลักประกันวามีการ
เขาถึงบริการ ขอมูล การให
การศึกษาเกี่ยวกับอนามัย
เจริญพันธุโดยถวนหนา
รวมถึงการวางแผนครอบครัว
และการผสานอนามัยเจริญ
พันธุในยุทธศาสตรและ
แผนงานระดับชาติ ภายในป
2573

3.7.1 Proportion of women of
reproductive age (aged 1549 years) who have their
need for family planning
satisfied with modern
methods

สรางหลักประกันวามีการ
เขาถึงบริการ ขอมูล การให
การศึกษาเกี่ยวกับอนามัย
เจริญพันธุโดยถวนหนา
รวมถึงการวางแผนครอบครัว
และการผสานอนามัยเจริญ
พันธุในยุทธศาสตรและ
แผนงานระดับชาติ ภายในป
2573

3.7.2 Adolescent birth rate
อัตราการคลอดในหญิงอายุ
(aged 10-14 years; aged 15- (10-14 ป, 15-19 ป) ตอ
19 years) per 1,000
ผูหญิงอายุ (10-14 ป 15-19
women in that age group ป) 1,000 คน

บรรลุการมีหลักประกัน
3.8.1 Coverage of essential
สุขภาพถวนหนา รวมถึงการ
health services (defined as
ปองกันความเสี่ยงทางการเงิน
the average coverage of
การเขาถึงการบริการ
essential services based on
สาธารณสุขจําเปนที่มีคุณภาพ
tracer interventions that
และเขาถึงยาและวัคซีน
include reproductive,
จําเปนที่ปลอดภัย มี
maternal, newborn and
ประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และ
child health, infectious
มีราคาที่สามารถซื้อหาได
diseases,
noncommunicable
diseases and service
สรางหลักประกันวา 3.8 Achieve universal health บรรลุการมีหลักประกัน
3.8.2 Number of people
คนมีชีวิตที่มี
coverage, including
สุขภาพถวนหนา รวมถึงการ
covered by health
สุขภาพดีและ
financial risk protection,
ปองกันความเสี่ยงทางการเงิน
insurance or a public
สงเสริมสวัสดิภาพ
access to quality essential การเขาถึงการบริการ
health system per 1,000
สําหรับทุกคนในทุก
health-care services and สาธารณสุขจําเปนที่มีคุณภาพ
population
วัย
access to safe, effective,
และเขาถึงยาและวัคซีน
quality and affordable
จําเปนที่ปลอดภัย มี
essential medicines and
ประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และ
vaccines for all
มีราคาที่สามารถซื้อหาได

รายการตัวชี้วัด SDGs Version 241 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด
รอยละของหญิงวัยเจริญ
พันธุอายุ (15-49 ป) ที่พึง
พอใจกับการวางแผน
ครอบครัวดวยวิธีสมัยใหม

ความครอบคลุมของบริการ
ดานสุขภาพที่จําเปน (นิยาม
ความครอบคลุมของบริการ
ที่จําเปนเฉลี่ยโดยยึดการ
ติดตามการรักษา ซึ่ง
ประกอบดวย การเจริญพันธุ
มารดา เด็กเกิดใหมและ
สุขภาพเด็ก โรคติดตอ โรค
ไมติดตอ และความสามารถ
ในการเขาถึงบริการระหวาง
คนทั่วไปและผูดอยโอกาส
จํานวนประชากรที่ไดรับการ
คุมครองจากประกันภัยหรือ
ระบบสาธารณสุขตอ
ประชากร 1,000 คน

หนวยงาน การ
การ
ขอปรับเปลี่ยน
สถานะ
Metada Metadata
เพิ่มตัวชี้วัด
เจาของ บรรลุ ตัวชี้วัดซ้ํา Tier by เปลี่ยนแปล ta
Update
ตัวชี้วัด
ขอมูล
IAEG-SDGs งจาก 229
ขอมูล SDGs


กอ. สสส.
สปสช.
สสช. ดย.
สพฐ.

I

P
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กอ. สสส.
สปสช.

I

P
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P
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Goal

Goal Detail

3 Ensure healthy
lives and
promote wellbeing for all at
all ages
3 Ensure healthy
lives and
promote wellbeing for all at
all ages
3 Ensure healthy
lives and
promote wellbeing for all at
all ages
3 Ensure healthy
lives and
promote wellbeing for all at
all ages

เปาหมาย

#

Target Detail

สรางหลักประกันวา 3.9 By 2030, substantially
คนมีชีวิตที่มี
reduce the number of
สุขภาพดีและ
deaths and illnesses from
สงเสริมสวัสดิภาพ
hazardous chemicals and
สําหรับทุกคนในทุก
air, water and soil
วัย
pollution and
contamination
สรางหลักประกันวา 3.9 By 2030, substantially
คนมีชีวิตที่มี
reduce the number of
สุขภาพดีและ
deaths and illnesses from
สงเสริมสวัสดิภาพ
hazardous chemicals and
สําหรับทุกคนในทุก
air, water and soil
วัย
pollution and
contamination
สรางหลักประกันวา 3.9 By 2030, substantially
คนมีชีวิตที่มี
reduce the number of
สุขภาพดีและ
deaths and illnesses from
สงเสริมสวัสดิภาพ
hazardous chemicals and
สําหรับทุกคนในทุก
air, water and soil
วัย
pollution and
contamination
สรางหลักประกันวา 3.a Strengthen the
คนมีชีวิตที่มี
implementation of the
สุขภาพดีและ
World Health Organization
สงเสริมสวัสดิภาพ
Framework Convention on
สําหรับทุกคนในทุก
Tobacco Control in all
วัย
countries, as appropriate

รายการตัวชี้วัด SDGs Version 241 ตัวชี้วัด

เปาประสงค

#

Indicators

ลดจํานวนการตายและการ
3.9.1 Mortality rate attributed
เจ็บปวยจากสารเคมีอันตราย
to household and
และจากมลพิษและการ
ambient air pollution
ปนเปอนทางอากาศ น้ํา และ
ดิน ใหลดลงอยางมาก ภายใน
ป 2573
ลดจํานวนการตายและการ
3.9.2 Mortality rate attributed
เจ็บปวยจากสารเคมีอันตราย
to unsafe water, unsafe
และจากมลพิษและการ
sanitation and lack of
ปนเปอนทางอากาศ น้ํา และ
hygiene (exposure to
ดิน ใหลดลงอยางมาก ภายใน
unsafe WASH services)
ป 2573

ตัวชี้วัด

หนวยงาน การ
การ
ขอปรับเปลี่ยน
สถานะ
Metada Metadata
เพิ่มตัวชี้วัด
เจาของ บรรลุ ตัวชี้วัดซ้ํา Tier by เปลี่ยนแปล ta
Update
ตัวชี้วัด
ขอมูล
IAEG-SDGs งจาก 229
ขอมูล SDGs

อัตราการตายที่เกิดจาก
สธ. ขอปรับเปน
มลพิษทางอากาศใน
อัตราปุวยดวย
บานเรือนและในบรรยากาศ โรคทางเดิน
หายใจ
จากมลพิษ
หมอกควัน
ภาคเหนือ
อัตราการตายที่เกิดจากน้ํา
สุขอนามัย ที่ไมปลอดภัย
และปราศจากสุขลักษณะ
(การเปดเผยบริการชะลางที่
ไมปลอดภัย)

I

ลดจํานวนการตายและการ
3.9.3 Mortality rate attributed อัตราการตายที่เกิดจากการ
เจ็บปวยจากสารเคมีอันตราย
to unintentional poisoning ไดรับสารพิษโดยไมตั้งใจ
และจากมลพิษและการ
ปนเปอนทางอากาศ น้ํา และ
ดิน ใหลดลงอยางมาก ภายใน
ป 2573
เสริมการดําเนินงานของกรอบ 3.a.1 Age-standardized
ความชุกของการปรับ
อนุสัญญาขององคการอนามัย
prevalence of current
มาตรฐานอายุของผูที่สูบ
โลกวาดวยการควบคุมยาสูบ
tobacco use among
บุหรี่ในปจจุบันในจํานวนผู
ในทุกประเทศตามความ
persons aged 15 years and สูบบุหรี่ที่มีอายุตั้งแต 15 ป
เหมาะสม
older
ขึ้นไป



คร. สส.
ศก. สป.
ทก. ศธ.
สป.สธ.
จร.
กสทช.
สตช.
สปสช.
สสส.



O

11 พ.ค. 59

II

P

O
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II

P

O
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P
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Goal

Goal Detail

3 Ensure healthy
lives and
promote wellbeing for all at
all ages

เปาหมาย

#

Target Detail

สรางหลักประกันวา 3.b Support the research and
คนมีชีวิตที่มี
development of vaccines
สุขภาพดีและ
and medicines for the
สงเสริมสวัสดิภาพ
communicable and nonสําหรับทุกคนในทุก
communicable diseases
วัย
that primarily affect
developing countries,
provide access to
affordable essential
medicines and vaccines, in
accordance with the Doha
Declaration on the TRIPS
Agreement and Public
Health, which affirms the
right of developing
countries to use to the full
the provisions in the
Agreement on TradeRelated Aspects of
Intellectual Property Rights
regarding flexibilities to
protect public health, and,
in particular, provide
access to medicines for all

รายการตัวชี้วัด SDGs Version 241 ตัวชี้วัด

เปาประสงค

#

Indicators

สนับสนุนการวิจัยและการ
3.b.1 Proportion of the
พัฒนาวัคซีนและยาสําหรับ
population with access to
โรคติดตอและไมติดตอที่สงผล
affordable medicines and
กระทบโดยตรงตอประเทศ
vaccines on a sustainable
กําลังพัฒนา ใหมีการเขาถึงยา
basis
และวัคซีนจําเปนในราคาที่
สามารถซื้อหาได ตามปฏิญญา
โดฮาความตกลงวาดวยสิทธิ
ในทรัพยสินทางปญยาที่
เกี่ยวกับการคาและการ
สาธารณสุข ซึ่งเนนย้ําสิทธิ
สําหรับประเทศกําลังพัฒนาที่
จะใชบทบัญญัติในความตกลง
วาดวยสิทธิในทรัพยสินทาง
ปญญาที่เกี่ยวกับการคาอยาง
เต็มที่ในเรื่องการผอนปรนเพื่อ
จะปกปองสุขภาพสาธารณะ
และโดยเฉพาะการเขาถึงยา
โดยถวนหนา

ตัวชี้วัด
สัดสวนของประชากรที่
เขาถึงยา และวัคซีน ใน
ราคาที่สามารถหาซื้อไดที่ตั้ง
อยูบนหลักความยั่งยืน

หนวยงาน การ
การ
ขอปรับเปลี่ยน
สถานะ
Metada Metadata
เพิ่มตัวชี้วัด
เจาของ บรรลุ ตัวชี้วัดซ้ํา Tier by เปลี่ยนแปล ta
Update
ตัวชี้วัด
ขอมูล
IAEG-SDGs งจาก 229
ขอมูล SDGs
อย.
สถาบัน
วัคซ
นแหงชาติ
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#
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เปาประสงค

#

Indicators

ตัวชี้วัด

3 Ensure healthy
lives and
promote wellbeing for all at
all ages

สรางหลักประกันวา 3.b Support the research and
development of vaccines
คนมีชีวิตที่มี
and medicines for the
สุขภาพดีและ
communicable and nonสงเสริมสวัสดิภาพ
communicable diseases that
สําหรับทุกคนในทุก
primarily affect developing
วัย
countries, provide access to
affordable essential
medicines and vaccines, in
accordance with the Doha
Declaration on the TRIPS
Agreement and Public
Health, which affirms the
right of developing
countries to use to the full
the provisions in the
Agreement on TradeRelated Aspects of
Intellectual Property Rights
regarding flexibilities to
protect public health, and,
in particular, provide access
to medicines for all

สนับสนุนการวิจัยและการ
3.b.2 Total net official
พัฒนาวัคซีนและยาสําหรับ
development assistance
โรคติดตอและไมติดตอที่สงผล
to medical research and
กระทบโดยตรงตอประเทศ
basic health sectors
กําลังพัฒนา ใหมีการเขาถึงยา
และวัคซีนจําเปนในราคาที่
สามารถซื้อหาได ตามปฏิญญา
โดฮาความตกลงวาดวยสิทธิ
ในทรัพยสินทางปญยาที่
เกี่ยวกับการคาและการ
สาธารณสุข ซึ่งเนนย้ําสิทธิ
สําหรับประเทศกําลังพัฒนาที่
จะใชบทบัญญัติในความตกลง
วาดวยสิทธิในทรัพยสินทาง
ปญญาที่เกี่ยวกับการคาอยาง
เต็มที่ในเรื่องการผอนปรนเพื่อ
จะปกปองสุขภาพสาธารณะ
และโดยเฉพาะการเขาถึงยา
โดยถวนหนา

3 Ensure healthy
lives and
promote wellbeing for all at
all ages

สรางหลักประกันวา 3.c Substantially increase
คนมีชีวิตที่มี
health financing and the
สุขภาพดีและ
recruitment, development,
สงเสริมสวัสดิภาพ
training and retention of
สําหรับทุกคนในทุก
the health workforce in
วัย
developing countries,
especially in least
developed countries and
small island developing
States
สรางหลักประกันวา 3.d Strengthen
the capacity of
คนมีชีวิตที่มี
all countries, in particular
สุขภาพดีและ
developing countries, for
สงเสริมสวัสดิภาพ
early warning, risk
สําหรับทุกคนในทุก
reduction and
วัย
management of national
and global health risks

เพิ่มการใชเงินที่เกี่ยวกับ
3.c.1 Health worker density and ความหนาแนนและการ
สุขภาพ และการสรรหา การ
distribution
กระจายตัวของบุคลากรดาน
พัฒนา การฝกฝน และการ
สาธารณสุข
เก็บรักษากําลังคนดานสุขภาพ
ในประเทศกําลังพัฒนา
โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศ
พัฒนานอยที่สุดและรัฐกําลัง
พัฒนาที่เปนเกาะขนาดเล็ก

3 Ensure healthy
lives and
promote wellbeing for all at
all ages

รายการตัวชี้วัด SDGs Version 241 ตัวชี้วัด

เสริมขีดความสามารถสําหรับ 3.d.1 International Health
ทุกประเทศ โดยเฉพาะอยาง
Regulations (IHR) capacity
ยิ่งในประเทศกําลังพัฒนา ใน
and health emergency
เรื่องการแจงเตือนลวงหนา
preparedness
การลดความเสี่ยง และการ
บริหารจัดการความเสี่ยงดาน
สุขภาพในระดับประเทศและ
ระดับโลก

หนวยงาน การ
การ
ขอปรับเปลี่ยน
สถานะ
Metada Metadata
เพิ่มตัวชี้วัด
เจาของ บรรลุ ตัวชี้วัดซ้ํา Tier by เปลี่ยนแปล ta
Update
ตัวชี้วัด
ขอมูล
IAEG-SDGs งจาก 229
ขอมูล SDGs

เงินชวยเหลือเพื่อการพัฒนา
อยางเปนทางการสุทธิรวม
(Total net official
development
assistance-ODA) ตอการ
วิจัยทางการแพทย และดาน
สุขภาพขั้นพื้นฐาน

ปริมาณของกฎอนามัย
ระหวางประเทศ
(International Health
Regulations : IHR) และ
การเตรียมความพรอม
ฉุกเฉินดานสุขภาพ



สป.สธ.

I

P

11 พ.ค. 59

I

P

11 พ.ค. 59

P

11 พ.ค. 59

II

P

17

Goal

Goal Detail
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#
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เปาประสงค

#
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ตัวชี้วัด

4 Ensure inclusive
and equitable
quality
education and
promote
lifelong learning
opportunities
for all

สรางหลักประกัน
4.1 By 2030, ensure that all
วาทุกคนมี
girls and boys complete
การศึกษาที่มี
free, equitable and quality
คุณภาพอยาง
primary and secondary
ครอบคลุมและเทา
education leading to
เทียม และสนับสนุน
relevant and effective
โอกาสในการเรียนรู
learning outcomes
ตลอดชีวิต

สรางหลักประกันวาเด็กชาย 4.1.1 Proportion of children and
และเด็กหญิงทุกคนสําเร็จ
young people: (a) in
การศึกษาระดับประถมศึกษา
grades 2/3; (b) at the end
และมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ
of primary; and (c) at the
เทาเทียม และไมมีคาใชจาย
end of lower secondary
นําไปสูผลลัพธทางการเรียนที่
achieving at least a
มีประสิทธิผล ภายในป 2573
minimum proficiency level
in (i) reading and (ii)
mathematics, by sex

รอยละของเด็ก/เยาวชนใน:
(ก) ระดับชั้น ป.2 หรือ ป.3
(ข) ป.6 และ (ค) ม.3 ที่มี
ความสามารถตามเกณฑขั้น
ต่ําเปนอยางนอย ใน (1)
ดานการอาน และ (2) ดาน
คณิตศาสตร หรือการคิด
คํานวณ จําแนกตาม เพศ

4 Ensure inclusive
and equitable
quality
education and
promote
lifelong learning
opportunities
for all

สรางหลักประกัน
4.2 By 2030, ensure that all
วาทุกคนมี
girls and boys have access
การศึกษาที่มี
to quality early childhood
คุณภาพอยาง
development, care and
ครอบคลุมและเทา
pre-primary education so
เทียม และสนับสนุน
that they are ready for
โอกาสในการเรียนรู
primary education
ตลอดชีวิต

สรางหลักประกันวาเด็กชาย 4.2.1 Proportion of children
และเด็กหญิงทุกคนเขาถึงการ
under 5 years of age who
พัฒนา การดูแล และการจัด
are developmentally on
การศึกษาระดับกอน
track in health, learning
ประถมศึกษา สําหรับเด็ก
and psychosocial wellปฐมวัยที่มีคุณภาพ ภายในป
being, by sex
2573 เพื่อใหเด็กเหลานั้นมี
ความพรอมสําหรับการศึกษา
ระดับประถมศึกษา

รอยละของเด็กอายุต่ํากวา 5
ป ที่มีพัฒนาการทางดาน
สุขภาพ การเรียนรู และ
พัฒนาการทางบุคลิกภาพ
ตามวัย จําแนกตามเพศ

4 Ensure inclusive
and equitable
quality
education and
promote
lifelong learning
opportunities
for all

สรางหลักประกัน
4.2 By 2030, ensure that all
วาทุกคนมี
girls and boys have access
การศึกษาที่มี
to quality early childhood
คุณภาพอยาง
development, care and
ครอบคลุมและเทา
pre-primary education so
เทียม และสนับสนุน
that they are ready for
โอกาสในการเรียนรู
primary education
ตลอดชีวิต

สรางหลักประกันวาเด็กชาย 4.2.2 Participation rate in
และเด็กหญิงทุกคนเขาถึงการ
organized learning (one
พัฒนา การดูแล และการจัด
year before the official
การศึกษาระดับกอน
primary entry age), by sex
ประถมศึกษา สําหรับเด็ก
ปฐมวัยที่มีคุณภาพ ภายในป
2573 เพื่อใหเด็กเหลานั้นมี
ความพรอมสําหรับการศึกษา
ระดับประถมศึกษา

อัตราการเขาเรียนปฐมวัย
(อยางนอย 1 ป กอนถึง
เกณฑอายุเขาเรียน
ประถมศึกษา)

รายการตัวชี้วัด SDGs Version 241 ตัวชี้วัด

หนวยงาน การ
การ
ขอปรับเปลี่ยน
สถานะ
Metada Metadata
เพิ่มตัวชี้วัด
เจาของ บรรลุ ตัวชี้วัดซ้ํา Tier by เปลี่ยนแปล ta
Update
ตัวชี้วัด
ขอมูล
IAEG-SDGs งจาก 229
ขอมูล SDGs

กษ.เสนอ
ตัวชี้วัด
เพิ่มเติม
เพื่อใหการ
ประเมิน
ครอบคลุม
การเตรียม
ความ
พรอมให
เด็ก
ปฐมวัยมี
พื้นฐาน
และ
พัฒนาการ
ที่ดีตามวัย
จึงควรวัด



สป.ศธ.



สป.ศธ.
(ดย.)



III

P

25 เม.ย. 59

II

P

25 เม.ย. 59

I

O

25 เม.ย. 59

18

Goal

Goal Detail

เปาหมาย

#

Target Detail

เปาประสงค

#

Indicators

ตัวชี้วัด

4 Ensure inclusive
and equitable
quality
education and
promote
lifelong learning
opportunities
for all

สรางหลักประกัน
4.3 By 2030, ensure equal
วาทุกคนมี
access for all women and
การศึกษาที่มี
men to affordable and
คุณภาพอยาง
quality technical,
ครอบคลุมและเทา
vocational and tertiary
เทียม และสนับสนุน
education, including
โอกาสในการเรียนรู
university
ตลอดชีวิต

ใหชายและหญิงทุกคนเขาถึง 4.3.1 Participation rate of youth
การศึกษาวิชาเทคนิค
and adults in formal and
อาชีวศึกษา อุดมศึกษา
non-formal education and
รวมถึงมหาวิทยาลัยที่มีราคาที่
training in the previous 12
สามารถจายไดและมีคุณภาพ
months, by sex
ภายในป 2573

อัตราการเขาเรียนของ
เยาวชนและผูใหญ ทั้งใน
ระบบ นอกระบบการศึกษา
รวมทั้งการอบรมในชวง 12
เดือนที่ผานมา

4 Ensure inclusive
and equitable
quality
education and
promote
lifelong learning
opportunities
for all

สรางหลักประกัน
4.4 By 2030, substantially
วาทุกคนมี
increase the number of
การศึกษาที่มี
youth and adults who
คุณภาพอยาง
have relevant skills,
ครอบคลุมและเทา
including technical and
เทียม และสนับสนุน
vocational skills, for
โอกาสในการเรียนรู
employment, decent jobs
ตลอดชีวิต
and entrepreneurship

เพิ่มจํานวนเยาวชนและผูใหญ 4.4.1 Proportion of youth and
ที่มีทักษะที่จําเปน รวมถึง
adults with information
ทักษะทางเทคนิคและอาชีพ
and communications
สําหรับการจางงาน การมีงาน
technology (ICT) skills, by
ที่ดี และการเปน
type of skill
ผูประกอบการ ภายในป 2573

สัดสวนของเยาวชน/ผูใหญที่
มีทักษะทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
จําแนกตามประเภททักษะ

4 Ensure inclusive
and equitable
quality
education and
promote
lifelong learning
opportunities
for all

สรางหลักประกัน
4.5 By 2030, eliminate gender
วาทุกคนมี
disparities in education
การศึกษาที่มี
and ensure equal access
คุณภาพอยาง
to all levels of education
ครอบคลุมและเทา
and vocational training for
เทียม และสนับสนุน
the vulnerable, including
โอกาสในการเรียนรู
persons with disabilities,
ตลอดชีวิต
indigenous peoples and
children in vulnerable
situations

ขจัดความเหลี่อมล้ําทางเพศ 4.5.1 Parity indices
ในการศึกษา และสราง
(female/male, rural/urban,
หลักประกันวากลุมที่
bottom/top wealth
เปราะบางซึ่งรวมถึงผูพิการ
quintile and others such
ชนพื้นเมือง และเด็ก เขาถึง
as disability status,
การศึกษาและการฝกอาชีพทุก
indigenous peoples and
ระดับอยางเทาเทียม ภายในป
conflictaffected as data
2573
become available)

ดัชนีความเทาเทียมกัน
(ผูหญิง/ ผูชาย/ ในเขต/
นอกเขต/ ความมั่งคั่งสูง-ต่ํา)
และอื่นๆ เชน สถานะ
ความพิการ คนพื้นเมือง
และความขัดแยงที่สามารถ
นํามาเปนขอมูลที่ใชได)

รายการตัวชี้วัด SDGs Version 241 ตัวชี้วัด
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ขอปรับเปลี่ยน
สถานะ
Metada Metadata
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เจาของ บรรลุ ตัวชี้วัดซ้ํา Tier by เปลี่ยนแปล ta
Update
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ศธ. ขอเสนอ
ตัวชี้วัดใหม ดังนี้
1. รอยละของ
ผูสําเร็จ
การศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาและ
ระดับอุดมศึกษา
ที่มีงานทําเปน
ที่ยอมรับของ
ผูประกอบการ
หรือประกอบ
อาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป
(แหลงขอมูล :
สํานักงาน

ศธ. ขอ
เสนอ
ตัวชี้วัด
เพิ่มเติมดังนี้
1. รอยละ
ของกลุมผู
ที่มีรายได
นอยที่สุด
(เดไซดที่
1) ที่ไมได
เรียน
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Goal

Goal Detail

4 Ensure inclusive
and equitable
quality
education and
promote
lifelong learning
opportunities
for all

เปาหมาย

#

Target Detail

สรางหลักประกัน
4.6 By 2030, ensure that all
วาทุกคนมี
youth and a substantial
การศึกษาที่มี
proportion of adults, both
คุณภาพอยาง
men and women, achieve
ครอบคลุมและเทา
literacy and numeracy
เทียม และสนับสนุน
โอกาสในการเรียนรู
ตลอดชีวิต

เปาประสงค

#

Indicators

สรางหลักประกันวาเยาวชน 4.6.1 Percentage of population
ทุกคนและผูใหญในสัดสวนสูง
in a given age group
ทั้งชายและหญิง สามารถ
achieving at least a fixed
อานออกเขียนไดและคํานวณ
level of proficiency in
ได ภายในป 2573
functional (a) literacy and
(b) numeracy skills, by sex

ตัวชี้วัด
รอยละของประชากรในกลุม
อายุที่กําหนดมีความรู
สําหรับการทํางานใน
ระดับพื้นฐาน a.อานออก
เขียนได b.ทักษะในการ
คํานวน จําแนกเปน เพศ

หนวยงาน การ
การ
ขอปรับเปลี่ยน
สถานะ
Metada Metadata
เพิ่มตัวชี้วัด
เจาของ บรรลุ ตัวชี้วัดซ้ํา Tier by เปลี่ยนแปล ta
Update
ตัวชี้วัด
ขอมูล
IAEG-SDGs งจาก 229
ขอมูล SDGs
1. จํานวนป
การศึกษาเฉลี่ย
ของประชากร
วัยแรงงาน
- อายุ 15-39 ป
- อายุ 40-59 ป
- อายุ 15-59 ป
แหลงขอมูล:
สํานักงาน
เลขาธิการสภา
การศึกษา

4 Ensure inclusive
and equitable
quality
education and
promote
lifelong learning
opportunities
for all

สรางหลักประกัน
4.7 By 2030, ensure that all
สรางหลักประกันวาผูเรียนทุก 4.7.1 Extent to which
วาทุกคนมี
learners acquire the
คนไดรับความรูและทักษะที่
(i) global citizenship
การศึกษาที่มี
knowledge and skills
จําเปนสําหรับสงเสริมการ
education and (ii)
คุณภาพอยาง
needed to promote
พัฒนาอยางยั่งยืน รวมไปถึง
education for sustainable
ครอบคลุมและเทา
sustainable development, การศึกษาสําหรับการพัฒนา
development, including
เทียม และสนับสนุน
including, among others, อยางยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่
gender equality and
โอกาสในการเรียนรู
through education for
ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความ
human rights, are
ตลอดชีวิต
sustainable development เสมอภาคระหวางเพศ การ
mainstreamed at all levels
and sustainable lifestyles, สงเสริมวัฒนธรรมแหงความ
in (a) national education
human rights, gender
สงบสุขและไมใชความรุนแรง
policies, (b) curricula, (c)
equality, promotion of a การเปนพลเมืองของโลก และ
teacher education and (d)
culture of peace and non- ความนิยมในความ
student assessment
violence, global citizenship หลากหลายทางวัฒนธรรมและ
and appreciation of
ในสวนรวมของวัฒนะธรรมตอ
cultural diversity and of
การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในป
culture’s contribution to 2573
sustainable development

รายการตัวชี้วัด SDGs Version 241 ตัวชี้วัด

มีการดําเนินการเกี่ยวกับ
(i) การศึกษาเพื่อความเปน
พลเมืองโลก และ (ii) การ
จัดการศึกษาเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน รวมถึงความเสมอ
ภาคทางเพศ และสิทธิ
มนุษยชน ซึ่งถูกให
ความสําคัญทุกระดับใน
(a) นโยบายการศึกษาของ
ประเทศ
(b) หลักสูตร
(c) ระดับการศึกษาของครู
และ
(d) การประเมินผลนักเรียน

ศธ.
เสนอแนะ
วาควรระบุ
ชวงอายุที่
ตองการ
จัดเก็บให
ชัดเจน
ไดแก
1)
เยาวชน
คือ กลุม
อายุ 15 21 ป
2) ผูใหญ
แบงเปน 2
กลุม คือ
(1) กลุม
วัยแรงงาน
15 -59
ป และ (2)
กลุม
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Goal

Goal Detail

4 Ensure inclusive
and equitable
quality
education and
promote
lifelong learning
opportunities
for all

เปาหมาย

#

Target Detail

เปาประสงค

#

Indicators

สรางหลักประกัน
4.a Build and upgrade
วาทุกคนมี
education facilities that are
การศึกษาที่มี
child, disability and gender
คุณภาพอยาง
sensitive and provide safe,
ครอบคลุมและเทา
non-violent, inclusive and
เทียม และสนับสนุน
effective learning
โอกาสในการเรียนรู
environments for all
ตลอดชีวิต

ตัวชี้วัด

สรางและยกระดับอุปกรณืและ 4.a.1 Proportion of schools with
เครื่องมือทางการศึกษาที่
access to: (a) electricity;
ออนไหวตอเด็ก ผูพิการ และ
(b) the Internet for
เพศภาวะ และใหมี
pedagogical purposes; (c)
สภาพแวดลอมทางการเรียนรู
computers for pedagogical
ที่ปลอดภัย ปราศจากความ
purposes; (d) adapted
รุนแรง ครอบคลุมและมี
infrastructure and
ประสิทธิผลสําหรับทุกคน
materials for students
with disabilities; (e) basic
drinking water; (f) singlesex basic sanitation
facilities; and (g) basic
handwashing facilities (as
per the Water,
Sanitation
4 Ensure inclusive สรางหลักประกัน
4.b By 2020, substantially
ขยายจํานวนทุนการศึกษาใน 4.b.1 Volume
of official
and equitable วาทุกคนมี
expand globally the
ทั่วโลกที่ใหสําหรับประเทศ
development assistance
quality
การศึกษาที่มี
number of scholarships
กําลังพัฒนาโดยเฉพาะ
flows for scholarships by
education and คุณภาพอยาง
available to developing
ประเทศพัฒนานอยที่สุด รัฐ
sector and type of study
promote
ครอบคลุมและเทา
countries, in particular
กําลังพัฒนาที่เปนเกาะขนาด
lifelong learning เทียม และสนับสนุน
least developed countries, เล็ก และประเทศในแอฟริกา
opportunities โอกาสในการเรียนรู
small island developing
ในการสมัครเขาศึกษาตอใน
for all
ตลอดชีวิต
States and African
ระดับอุดมศึกษา รวมถึงการ
countries, for enrolment in ฝกอาชีพ และโปรแกรมดาน
higher education, including เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
vocational training and
สื่อสาร ดานเทคนิค วิศวกรรม
information and
และวิทยาศาสตรในประเทศ
communications
พัฒนาแลวและประเทศกําลัง
technology, technical,
พัฒนาอื่นๆ ภายในป 2563
engineering and scientific
programmes, in developed
countries and other
developing countries

สัดสวนของโรงเรียนที่มีการ
เขาถึง (a) ไฟฟา (b)
อินเทอรเน็ตที่ใชในการเรียน
การสอน (c) เครื่อง
คอมพิวเตอรที่ใชในการ
เรียนการสอน (d)
โครงสรางพื้นฐาน และวัสดุ
อุปกรณที่ไดรับการปรับให
เหมาะสมกับนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางรางกาย
(e) สิ่งอํานวยความสะดวก
ดานสุขอนามัยพื้นฐานที่แบง
ตามเพศ และ (f) สิ่งอํานวย
านการทํ
มูความสะดวกด
ลคาเงินชวยเหลื
อเพื่อาการ
พัฒนาอยางเปนทางการ
(Official Development
Assistance-ODA) สําหรับ
ทุนการศึกษา ตามสาขาและ
ประเภทการศึกษา

4 Ensure inclusive
and equitable
quality
education and
promote
lifelong learning
opportunities
for all

สัดสวนของครูในระดับ (a)
กอนประถมศึกษา (b)
ประถมศึกษา (c)
มัธยมศึกษาตอนตน และ (d)
มัธยมศึกษาตอนปลาย ที่
อยางนอยไดรับการฝกอบรม
(เชน การฝกอบรมการสอน)
ซึ่งเรียกรองใหดําเนินการ
กอนหรือระหวางชวงที่ทํา
การสอน ในระดับที่
สอดคลองกับประเทศ

สรางหลักประกัน
4.c By 2030, substantially
วาทุกคนมี
increase the supply of
การศึกษาที่มี
qualified teachers,
คุณภาพอยาง
including through
ครอบคลุมและเทา
international cooperation
เทียม และสนับสนุน
for teacher training in
โอกาสในการเรียนรู
developing countries,
ตลอดชีวิต
especially least developed
countries and small island
developing States

รายการตัวชี้วัด SDGs Version 241 ตัวชี้วัด

เพิ่มจํานวนครูที่มีคุณภาพ
4.c.1 Proportion of teachers in:
รวมถึงการดําเนินการผานทาง
(a) pre-Proportion of
ความรวมมือระหวางประเทศ
teachers in: (a) preในการฝกอบรมครูในประเทศ
primary; (b) primary; (c)
กําลังพัฒนา เฉพาะอยางยิ่ง
lower secondary; and (d)
ในประเทศพัฒนานอยที่สุด
upper secondary
และรัฐกําลังพัฒนาที่เปนเกาะ
education who have
ขนาดเล็ก ภายในป 2573
received at least the
minimum organized
teacher training (e.g.
pedagogical training) preservice or in-service
required for teaching at
the relevant level in a

หนวยงาน การ
การ
ขอปรับเปลี่ยน
สถานะ
Metada Metadata
เพิ่มตัวชี้วัด
เจาของ บรรลุ ตัวชี้วัดซ้ํา Tier by เปลี่ยนแปล ta
Update
ตัวชี้วัด
ขอมูล
IAEG-SDGs งจาก 229
ขอมูล SDGs

ศธ. เสนอ
ตัวชี้วัด
เพิ่มเติม
1. รอยละ
ของการ
ผลิตครูใหม
ที่มี
คุณภาพ
ทดแทนครู
เกา (คา
เปาหมาย
เบื้องตน :
อยางนอย
รอยละ 50)
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Goal

Goal Detail

เปาหมาย

5 Achieve gender
equality and
empower all
women and girls

บรรลุความเสมอ
ภาคระหวางเพศ
และใหอํานาจของ
ผูหญิงและเด็กหญิง
ทุกคน

5 Achieve gender
equality and
empower all
women and girls

บรรลุความเสมอ
ภาคระหวางเพศ
และใหอํานาจของ
ผูหญิงและเด็กหญิง
ทุกคน

5 Achieve gender
equality and
empower all
women and girls

บรรลุความเสมอ
ภาคระหวางเพศ
และใหอํานาจของ
ผูหญิงและเด็กหญิง
ทุกคน

รายการตัวชี้วัด SDGs Version 241 ตัวชี้วัด

#

Target Detail

5.1 End all forms of
discrimination against all
women and girls
everywhere

เปาประสงค

#

Indicators

ยุติการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบ 5.1.1 Whether or not legal
ที่มีตอผูหญิงและเด็กหญิงใน
frameworks are in place to
ทุกที่
promote, enforce and
monitor equality and non discrimination on the basis
of sex
5.2 Eliminate all forms of
ขจัดความรุนแรงทุกรูปแบบที่ 5.2.1 Proportion of everviolence against all women มีตอผูหญิงและเด็กหญิงทั้งใน
partnered women and
and girls in the public and ที่สาธารณะและที่รโหฐาน
girls aged 15 years and
private spheres, including รวมถึงการคามนุษย การ
older subjected to
trafficking and sexual and กระทําทางเพศ และการแสวง
physical, sexual or
other types of exploitation ประโยชนในรูปแบบอื่น
psychological violence by
a current or former
intimate partner, in the
previous 12 months, by
form of violence and by
age

5.2 Eliminate all forms of
violence against all women
and girls in the public and
private spheres, including
trafficking and sexual and
other types of exploitation

ตัวชี้วัด

หนวยงาน การ
การ
ขอปรับเปลี่ยน
สถานะ
Metada Metadata
เพิ่มตัวชี้วัด
เจาของ บรรลุ ตัวชี้วัดซ้ํา Tier by เปลี่ยนแปล ta
Update
ตัวชี้วัด
ขอมูล
IAEG-SDGs งจาก 229
ขอมูล SDGs

มี ไมวาจะอยางไรก็ตาม
กรอบกฎหมายจะตองใช
เพื่อสนับสนุน บังคับ
ติดตามตรวจสอบความเทา
เทียม และการไมแบงแยก
ในหลักพื้นฐานทางดานเพศ
สัดสวนของผูหญิงและ
เด็กหญิงอายุ 15 ปขึ้นไป ที่
เคยอยูรวมกับคูของตนไดรับ
ความรุนแรงทางรางกาย
ทางเพศ หรือทางจิตใจโดยคู
ของตนในปจจุบัน หรือคุ
ของตนกอนหนา ในชวง
เวลาอยางนอย 12 เดือนที่
ผานมา จําแนกตามรูปแบบ
ความรุนแรงและอายุ
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ขจัดความรุนแรงทุกรูปแบบที่ 5.2.2 Proportion of women and สัดสวนของผูหญิง และ
มีตอผูหญิงและเด็กหญิงทั้งใน
girls aged 15 years and
เด็กหญิงอายุ15 ปขึ้นไป ที่
ที่สาธารณะและที่รโหฐาน
older subjected to sexual ไดรับความรุนแรงทางเพศ
รวมถึงการคามนุษย การ
violence by persons other จากบุคคลอื่น ที่ไมใชคูครอง
กระทําทางเพศ และการแสวง
than an intimate partner, ในชวงระยะเวลา 12 เดือน
ประโยชนในรูปแบบอื่น
in the previous 12
ที่ผานมา จําแนกตามอายุ
months, by age and place และสถานที่เกิดเหตุ
of occurrence
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Goal

Goal Detail

เปาหมาย

#

Target Detail

เปาประสงค

#

Indicators

ตัวชี้วัด

5 Achieve gender
equality and
empower all
women and girls

บรรลุความเสมอ
ภาคระหวางเพศ
และใหอํานาจของ
ผูหญิงและเด็กหญิง
ทุกคน

5.3 Eliminate all harmful
practices, such as child,
early and forced marriage
and female genital
mutilation

ขจัดแนวปฏิบัติที่เปนภัยทุก 5.3.1 Proportion of women
รูปแบบ อาทิ การแตงงานใน
aged 20-24 years who
เด็กกอนวัยอันควรโดยการ
were married or in a union
บังคับ และการทําลายอวัยวะ
before age 15 and before
เพศหญิง
age 18

5 Achieve gender
equality and
empower all
women and girls

บรรลุความเสมอ
ภาคระหวางเพศ
และใหอํานาจของ
ผูหญิงและเด็กหญิง
ทุกคน

5.3 Eliminate all harmful
practices, such as child,
early and forced marriage
and female genital
mutilation

ขจัดแนวปฏิบัติที่เปนภัยทุก 5.3.2 Proportion of girls and
สัดสวนของเด็กหญิงและ
รูปแบบ อาทิ การแตงงานใน
women aged 15-49 years ผูห ญิง (อายุระหวาง 15-49
เด็กกอนวัยอันควรโดยการ
who have undergone
ป) ที่ไดรับการขลิบอวัยวะ
บังคับ และการทําลายอวัยวะ
female genital
เพศหญิง
เพศหญิง
mutilation/cutting, by age

5 Achieve gender
equality and
empower all
women and girls

บรรลุความเสมอ
ภาคระหวางเพศ
และใหอํานาจของ
ผูหญิงและเด็กหญิง
ทุกคน

5.4 Recognize and value
unpaid care and domestic
work through the provision
of public services,
infrastructure and social
protection policies and the
promotion of shared
responsibility within the
household and the family
as nationally appropriate

ยอมรับและใหคุณคาตอการ
ดูแลและการทํางานบานแบบ
ไมไดรับคาจาง โดยจัดเตรียม
บริการสาธารณะ โครงสราง
พื้นฐานและนโยบายการ
คุมครองทางสังคมให และ
สนับสนุนความรับผิดชอบ
รวมกันภายในครัวเรือนและ
ครอบครัว ตามความ
เหมาะสมของแตละประเทศ

รายการตัวชี้วัด SDGs Version 241 ตัวชี้วัด

5.4.1 Proportion of time spent
on unpaid domestic and
care work, by sex, age and
location

สัดสวนของผูหญิงอายุ
ระหวาง 20-24 ป ที่
แตงงานหรืออยูดวยกันกอน
อายุ 15 และ 18 ป

สัดสวนของเวลาที่ใชไปใน
การทํางานบานและดูแลคน
ในครัวเรือนที่ไมไดรับ
คาตอบแทน จําแนกตามเพศ
อายุ และสถานที่อยู

หนวยงาน การ
การ
ขอปรับเปลี่ยน
สถานะ
Metada Metadata
เพิ่มตัวชี้วัด
เจาของ บรรลุ ตัวชี้วัดซ้ํา Tier by เปลี่ยนแปล ta
Update
ตัวชี้วัด
ขอมูล
IAEG-SDGs งจาก 229
ขอมูล SDGs




สด. สค.

สสช.
(สค.)

I

P

31 มี.ค. 59

I

P

31 มี.ค. 59

II

P

31 มี.ค. 59

23

Goal

Goal Detail

เปาหมาย

#

Target Detail

เปาประสงค

#

Indicators

ตัวชี้วัด

หนวยงาน การ
การ
ขอปรับเปลี่ยน
สถานะ
Metada Metadata
เพิ่มตัวชี้วัด
เจาของ บรรลุ ตัวชี้วัดซ้ํา Tier by เปลี่ยนแปล ta
Update
ตัวชี้วัด
ขอมูล
IAEG-SDGs งจาก 229
ขอมูล SDGs

5 Achieve gender
equality and
empower all
women and girls

บรรลุความเสมอ
ภาคระหวางเพศ
และใหอํานาจของ
ผูหญิงและเด็กหญิง
ทุกคน

5.5 Ensure women’s full and
effective participation and
equal opportunities for
leadership at all levels of
decision-making in
political, economic and
public life

สรางหลักประกันวาผูหญิงจะ 5.5.1 Proportion of seats held
มีสวนรวมอยางเต็มที่และมี
by women in national
ประสิทธิผลและมีโอกาสที่เทา
parliaments and local
เทียมในการเปนผูนําในทุก
governments
ระดับของการตัดสินใจในทาง
การเมือง เศรษฐกิจ และภาค
สาธารณะ

สัดสวนของผูหญิงดํารง
ตําแหนงในรัฐสภา และการ
ปกครองทองถิ่น
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5 Achieve gender
equality and
empower all
women and girls

บรรลุความเสมอ
ภาคระหวางเพศ
และใหอํานาจของ
ผูหญิงและเด็กหญิง
ทุกคน

5.5 Ensure women’s full and
effective participation and
equal opportunities for
leadership at all levels of
decision-making in
political, economic and
public life

สรางหลักประกันวาผูหญิงจะ 5.5.2 Proportion of women in
มีสวนรวมอยางเต็มที่และมี
managerial positions
ประสิทธิผลและมีโอกาสที่เทา
เทียมในการเปนผูนําในทุก
ระดับของการตัดสินใจในทาง
การเมือง เศรษฐกิจ และภาค
สาธารณะ

สัดสวนของผูหญิงใน
ตําแหนงบริหาร
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5 Achieve gender
equality and
empower all
women and girls

บรรลุความเสมอ
ภาคระหวางเพศ
และใหอํานาจของ
ผูหญิงและเด็กหญิง
ทุกคน

5.6 Ensure universal access to
sexual and reproductive
health and reproductive
rights as agreed in
accordance with the
Programme of Action of
the International
Conference on Population
and Development and the
Beijing Platform for Action
and the outcome
documents of their review
conferences

สรางหลักประกันวาจะมีการ 5.6.1 Proportion of women
เขาถึงสุขภาพทางเพศและ
aged 15-49 years who
อนามัยเจริญพันธุและสิทธิการ
make their own informed
เจริญพันธุโดยถวนหนา ตามที่
decisions regarding sexual
ตกลงในแผนปฏิบัติการของ
relations, contraceptive
การประชุมนานาชาติวาดวย
use and reproductive
ประชากรและการพัฒนา และ
health care
แผนปฏิบัติการปกกิ่งและ
เอกสารผลลัพธของการ
ประชุมทบทวนเหลานั้น

สัดสวนของผูหญิงอายุ
15-49 ที่ทําการตัดสินใจ
ทางดานความสัมพันธทาง
เพศ การใชการคุมกําเนิด
และการดูแลสุขภาพการ
เจริญพันธุดวยตนเอง
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เปาหมาย

5 Achieve gender
equality and
empower all
women and girls

บรรลุความเสมอ
ภาคระหวางเพศ
และใหอํานาจของ
ผูหญิงและเด็กหญิง
ทุกคน

5 Achieve gender
equality and
empower all
women and girls

บรรลุความเสมอ
ภาคระหวางเพศ
และใหอํานาจของ
ผูหญิงและเด็กหญิง
ทุกคน

5 Achieve gender
equality and
empower all
women and girls

บรรลุความเสมอ
ภาคระหวางเพศ
และใหอํานาจของ
ผูหญิงและเด็กหญิง
ทุกคน

รายการตัวชี้วัด SDGs Version 241 ตัวชี้วัด

#

Target Detail

เปาประสงค

#

Indicators

ตัวชี้วัด

5.6 Ensure universal access to
sexual and reproductive
health and reproductive
rights as agreed in
accordance with the
Programme of Action of
the International
Conference on Population
and Development and the
Beijing Platform for Action
and the outcome
documents of their review
5.a conferences
Undertake reforms to give

สรางหลักประกันวาจะมีการ 5.6.2 Number of countries with จํานวนประเทศที่กฎหมาย
เขาถึงสุขภาพทางเพศและ
laws and regulations that และกฎระเบียบนั้น
อนามัยเจริญพันธุและสิทธิการ
guarantee women aged 15- รับประกันไดวาผูหญิงที่มี
เจริญพันธุโดยถวนหนา ตามที่
49 years access to sexual อายุ 15-49 ป เขาถึงการ
ตกลงในแผนปฏิบัติการของ
and reproductive health ดูแล ขอมูล และการศึกษา
การประชุมนานาชาติวาดวย
care, information and
เกี่ยวกับสุขภาพทางเพศและ
ประชากรและการพัฒนา และ
education
อนามัยเจริญพันธุ
แผนปฏิบัติการปกกิ่งและ
เอกสารผลลัพธของการ
ประชุมทบทวนเหลานั้น

5.a Undertake reforms to give
women equal rights to
economic resources, as
well as access to
ownership and control
over land and other forms
of property, financial
services, inheritance and
natural resources, in
accordance with national
laws

ดําเนินการปฏิรูปเพื่อใหผูหญิง 5.a.2 Proportion of countries
มีสิทธิที่เทาเทียมในทรัพยากร
where the legal
ทางเศรษฐกิจ รวมทั้ง การเขา
framework (including
เปนเจาของที่ดิน การควบคุม
customary law) guarantees
ที่ดินและทรัพยสินในรูปแบบ
women’s equal rights to
อื่น การบริการทางการเงิน
land ownership and/or
การรับมรดก และ
control
ทรัพยากรธรรมชาติ ตาม
กฎหมายของประเทศ

ดําเนินการปฏิรูปเพื่อใหผูหญิง 5.a.1 (a) Proportion of total
women equal rights to
มีสิทธิที่เทาเทียมในทรัพยากร
agricultural population
economic resources, as
ทางเศรษฐกิจ รวมทั้ง การเขา
with ownership or secure
well as access to
เปนเจาของที่ดิน การควบคุม
rights over agricultural
ownership and control
ที่ดินและทรัพยสินในรูปแบบ
land, by sex; and (b) share
over land and other forms อื่น การบริการทางการเงิน
of women among owners
of property, financial
การรับมรดก และ
or rights-bearers of
services, inheritance and ทรัพยากรธรรมชาติ ตาม
agricultural land, by type
natural resources, in
กฎหมายของประเทศ
of tenure
accordance with national
laws

หนวยงาน การ
การ
ขอปรับเปลี่ยน
สถานะ
Metada Metadata
เพิ่มตัวชี้วัด
เจาของ บรรลุ ตัวชี้วัดซ้ํา Tier by เปลี่ยนแปล ta
Update
ตัวชี้วัด
ขอมูล
IAEG-SDGs งจาก 229
ขอมูล SDGs
III

P

31 มี.ค. 59

(a) สัดสวนของผูที่เปน
เจาของ หรือมีสิทธิ
ครอบครองเหนือที่ดินทาง
การเกษตร (แยกออกจาก
ประชากรภาคการเกษตร
ทั้งหมด) จําแนกตามเพศ
และ (b) สวนแบงของผูหญิง
ในจํานวนผูเปนเจาของ หรือ
ผูมีสิทธิถือครองที่ดินทาง
การเกษตร จําแนกตาม
ประเภทการครอบครอง

III

P

31 มี.ค. 59

สัดสวนของประเทศที่กรอบ
กฎหมาย (รวมถึงกฎจารีต
ประเพณี) ที่รับประกันความ
เทาเทียมดานสิทธิการเปน
เจาของ หรือมีอํานาจในการ
ควบคุมที่ดิน

III

P
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5 Achieve gender
equality and
empower all
women and girls

บรรลุความเสมอ
ภาคระหวางเพศ
และใหอํานาจของ
ผูหญิงและเด็กหญิง
ทุกคน

5.b Enhance the use of
enabling technology, in
particular information and
communications
technology, to promote
the empowerment of
women

เพิ่มพูนการใชเทคโนโลยี
โดยเฉพาะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อสงเสริมการใหอํานาจแก
ผูหญิง

5 Achieve gender
equality and
empower all
women and girls

บรรลุความเสมอ
ภาคระหวางเพศ
และใหอํานาจของ
ผูหญิงและเด็กหญิง
ทุกคน

5.c Adopt and strengthen
sound policies and
enforceable legislation for
the promotion of gender
equality and the
empowerment of all
women and girls at all
levels

เลือกใชและเสริมความ
5.c.1 Proportion of countries
เขมแข็งแกนโยบายที่ดีและ
with systems to track and
กฎระเบียบที่บังคับใชได เพื่อ
make public allocations
สงเสริมความเสมอภาค
for gender equality and
ระหวางเพศและการใหอํานาจ
women’s empowerment
แกผูหญิงและเด็กหญิงทุกคน
ในทุกระดับ

สัดสวนของประเทศที่มี
ระบบติดตามและทําใหเกิด
การจัดสรรภาครัฐ ที่
สนับสนุนความเทาเทียมทาง
เพศและเพิ่มบทบาทสตรี

6 Ensure
availability and
sustainable
management of
water and
sanitation for all

สรางหลักประกัน
เรื่องน้ําและการ
สุขาภิบาลใหมีการ
จัดการอยางยั่งยืน
และมีสภาพพรอม
ใชสําหรับทุกคน

6.1 By 2030, achieve universal
and equitable access to
safe and affordable
drinking water for all

บรรลุเปาหมายการใหทุกคน
เขาถึงน้ําดื่มที่ปลอดภัยและมี
ราคาที่สามารถซื้อหาได
ภายในป 2573

รอยละของประชากรที่ใช
บริการน้ําดื่มที่ไดรับการ
จัดการอยางปลอดภัย

รายการตัวชี้วัด SDGs Version 241 ตัวชี้วัด

5.b.1 Proportion of individuals
who own a mobile
telephone, by sex

ตัวชี้วัด

6.1.1 Proportion of population
using safely managed
drinking water services

สัดสวนของผูที่เปนเจาของ
โทรศัพทเคลื่อนที่ จําแนก
ตามเพศ

หนวยงาน การ
การ
ขอปรับเปลี่ยน
สถานะ
Metada Metadata
เพิ่มตัวชี้วัด
เจาของ บรรลุ ตัวชี้วัดซ้ํา Tier by เปลี่ยนแปล ta
Update
ตัวชี้วัด
ขอมูล
IAEG-SDGs งจาก 229
ขอมูล SDGs
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6 Ensure
availability and
sustainable
management of
water and
sanitation for all

สรางหลักประกัน
เรื่องน้ําและการ
สุขาภิบาลใหมีการ
จัดการอยางยั่งยืน
และมีสภาพพรอม
ใชสําหรับทุกคน

6.2 By 2030, achieve access to
adequate and equitable
sanitation and hygiene for
all and end open
defecation, paying special
attention to the needs of
women and girls and those
in vulnerable situations

บรรลุเปาหมายการใหทุกคน 6.2.1 Proportion of population
เขาถึงสุขอนามัยที่พอเพียง
using safely managed
และเปนธรรม และยุติการ
sanitation services,
ขับถายในที่โลง โดยใหความ
including a handwashing
สนใจเปนพิเศษตอความ
facility with soap and
ตองการของผูหญิง เด็กหญิง
water
และกลุมที่อยูใตสถานะการณ
ที่เปราะบาง ภายในป 2573

6 Ensure
availability and
sustainable
management of
water and
sanitation for all

สรางหลักประกัน
เรื่องน้ําและการ
สุขาภิบาลใหมีการ
จัดการอยางยั่งยืน
และมีสภาพพรอม
ใชสําหรับทุกคน

6.3 By 2030, improve water
quality by reducing
pollution, eliminating
dumping and minimizing
release of hazardous
chemicals and materials,
halving the proportion of
untreated wastewater and
substantially increasing
recycling and safe reuse
globally

ปรับปรุงคุณภาพน้ํา โดยการ 6.3.1 Proportion of wastewater รอยละของน้ําเสียที่ไดรับ
ลดมลพิษ ขจัดการทิ้งขยะและ
safely treated
การบําบัดไดอยางปลอดภัย
ลดการปลอยสารเคมีอันตราย
และวัสถุอันตราย ลดสัดสวน
น้ําเสียที่ไมผานกระบวนการ
ลงครึ่งหนึ่ง และเพิ่มการนํา
กลับมาใชใหมและการใชซ้ําที่
ปลอดภัยอยางยั่งยืนทั่วโลก
ภายในป 2573

6 Ensure
availability and
sustainable
management of
water and
sanitation for all

สรางหลักประกัน
เรื่องน้ําและการ
สุขาภิบาลใหมีการ
จัดการอยางยั่งยืน
และมีสภาพพรอม
ใชสําหรับทุกคน

6.3 By 2030, improve water
quality by reducing
pollution, eliminating
dumping and minimizing
release of hazardous
chemicals and materials,
halving the proportion of
untreated wastewater and
substantially increasing
recycling and safe reuse
globally

ปรับปรุงคุณภาพน้ํา โดยการ 6.3.2 Proportion of bodies of
ลดมลพิษ ขจัดการทิ้งขยะและ
water with good ambient
ลดการปลอยสารเคมีอันตราย
water quality
และวัสถุอันตราย ลดสัดสวน
น้ําเสียที่ไมผานกระบวนการ
ลงครึ่งหนึ่ง และเพิ่มการนํา
กลับมาใชใหมและการใชซ้ําที่
ปลอดภัยอยางยั่งยืนทั่วโลก
ภายในป 2574

รายการตัวชี้วัด SDGs Version 241 ตัวชี้วัด

หนวยงาน การ
การ
ขอปรับเปลี่ยน
สถานะ
Metada Metadata
เพิ่มตัวชี้วัด
เจาของ บรรลุ ตัวชี้วัดซ้ํา Tier by เปลี่ยนแปล ta
Update
ตัวชี้วัด
ขอมูล
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รอยละของประชากรที่ใช
บริการสุขอนามัยไดรับการ
จัดการอยางปลอดภัย
รวมถึงการอํานวยความ
สะดวกในการลางมือดวยสบู
และน้ํา

รอยละของแหลงน้ํา (เชน
มหาสมุทร, ทะเล, ทะเลสาบ,
แมน้ํา, ธารน้ํา, คลอง, หรือ
สระน้ํา) ที่มีคุณภาพน้ํา
โดยรอบที่ดี

ป 2573 มี
ปริมาณน้ําที่
ระบบบาบัดน้ํา
เสียสามารถ
บําบัดได รอยละ
63.5 ของ
ปริมาณน้ําเสียที่
เกิดขึ้น

6.3.3 รอย
ละของ
การนําน้ํา
เสียที่ผาน
การบําบัด
กลับมาใช
ใหม
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6 Ensure
availability and
sustainable
management of
water and
sanitation for all

สรางหลักประกัน
เรื่องน้ําและการ
สุขาภิบาลใหมีการ
จัดการอยางยั่งยืน
และมีสภาพพรอม
ใชสําหรับทุกคน

6.4 By 2030, substantially
increase water-use
efficiency across all sectors
and ensure sustainable
withdrawals and supply of
freshwater to address
water scarcity and
substantially reduce the
number of people
suffering from water
scarcity

เพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ําใน 6.4.1 Change in water use
ทุกภาคสวนและสราง
efficiency over time
หลักประกันวาจะมีการใชน้ํา
และจัดหาน้ําที่ยั่งยืน เพื่อ
แกไขปญหาการขาดแคลนน้ํา
และลดจํานวนประชาชนที่
ประสบความทุกขจากการขาด
แคลนน้ํา ภายในป 2573

6 Ensure
availability and
sustainable
management of
water and
sanitation for all

สรางหลักประกัน
เรื่องน้ําและการ
สุขาภิบาลใหมีการ
จัดการอยางยั่งยืน
และมีสภาพพรอม
ใชสําหรับทุกคน

6.4 By 2030, substantially
increase water-use
efficiency across all sectors
and ensure sustainable
withdrawals and supply of
freshwater to address
water scarcity and
substantially reduce the
number of people
suffering from water
scarcity

เพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ําใน 6.4.2 Level of water stress:
ระดับความตึงเครียดดานน้ํา:
ทุกภาคสวนและสราง
freshwater withdrawal as a สัดสวนการใชน้ําจืดตอ
หลักประกันวาจะมีการใชน้ํา
proportion of available
ปริมาณน้าํ จึดทั้งหมด
และจัดหาน้ําที่ยั่งยืน เพื่อ
freshwater resources
แกไขปญหาการขาดแคลนน้ํา
และลดจํานวนประชาชนที่
ประสบความทุกขจากการขาด
แคลนน้ํา ภายในป 2573

6 Ensure
availability and
sustainable
management of
water and
sanitation for all

สรางหลักประกัน
เรื่องน้ําและการ
สุขาภิบาลใหมีการ
จัดการอยางยั่งยืน
และมีสภาพพรอม
ใชสําหรับทุกคน

6.5 By 2030, implement
integrated water resources
management at all levels,
including through
transboundary cooperation
as appropriate

ดําเนินการบริหารจัดการ
6.5.1 Degree of integrated water ระดับการดําเนินงานการ
ทรัพยากรน้ําแบบองครวมใน
resources management
จัดการทรัพยากรน้ําแบบ
ทุกระดับ รวมถึงผานทาง
implementation (0-100) บูรณาการ
ความรวมมือระหวางเขตแดน
ตามความเหมาะสม ภายในป
2573

รายการตัวชี้วัด SDGs Version 241 ตัวชี้วัด

หนวยงาน การ
การ
ขอปรับเปลี่ยน
สถานะ
Metada Metadata
เพิ่มตัวชี้วัด
เจาของ บรรลุ ตัวชี้วัดซ้ํา Tier by เปลี่ยนแปล ta
Update
ตัวชี้วัด
ขอมูล
IAEG-SDGs งจาก 229
ขอมูล SDGs

การเปลี่ยนแปลงของการใช
น้ําอยางมีประสิทธิภาพใน
ชวงเวลาที่ผานมา

III

ตัวชี้วัดที่ใชไม
สะทอนระดับ
ความตึงเครียด
ดานน้ําของไทย
ไดจริง ดวยไทย
มีปริมาณน้ําที่
นํามาใชไดต่ํา
กวา annual
flow มาก

6.4.3 เพิ่ม
ประสิทธิภา
พการใชน้ํา
และลด
การใชน้ํา
ในพื้นที่
เกษตร
ชลประทาน
รอยละ 10
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#
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ตัวชี้วัด

6 Ensure
availability and
sustainable
management of
water and
sanitation for all

สรางหลักประกัน
เรื่องน้ําและการ
สุขาภิบาลใหมีการ
จัดการอยางยั่งยืน
และมีสภาพพรอม
ใชสําหรับทุกคน

6.5 By 2030, implement
integrated water resources
management at all levels,
including through
transboundary cooperation
as appropriate

ดําเนินการบริหารจัดการ
6.5.2 Proportion of
ทรัพยากรน้ําแบบองครวมใน
transboundary basin area
ทุกระดับ รวมถึงผานทาง
with an operational
ความรวมมือระหวางเขตแดน
arrangement for water
ตามความเหมาะสม ภายในป
cooperation
2573

6 Ensure
availability and
sustainable
management of
water and
sanitation for all

สรางหลักประกัน
เรื่องน้ําและการ
สุขาภิบาลใหมีการ
จัดการอยางยั่งยืน
และมีสภาพพรอม
ใชสําหรับทุกคน

6.6 By 2020, protect and
restore water-related
ecosystems, including
mountains, forests,
wetlands, rivers, aquifers
and lakes

ปกปองและฟนฟูระบบนิเวศที่ 6.6.1 Change in the extent of การเปลี่ยนแปลงในบริบท
เกี่ยวของกับแหลงน้ํา รวมถึง
water-related ecosystems ของระบบนิเวศที่เกี่ยวของ
ภูเขา ปาไม พื้นที่ชุมน้ํา แมน้ํา
over time
กับน้ําทุกระยะเวลา
ชั้นหินอุมน้ํา และทะเลสาบ
ภายในป 2563

6 Ensure
availability and
sustainable
management of
water and
sanitation for all

สรางหลักประกัน
เรื่องน้ําและการ
สุขาภิบาลใหมีการ
จัดการอยางยั่งยืน
และมีสภาพพรอม
ใชสําหรับทุกคน

6.a By 2030, expand
international cooperation
and capacity-building
support to developing
countries in water- and
sanitation-related activities
and programmes, including
water harvesting,
desalination, water
efficiency, wastewater
treatment, recycling and
reuse technologies

ขยายความรวมมือระหวาง
6.a.1 Amount of water- and
ประเทศและการสนับสนุนการ
sanitation-related official
เสริมสรางขีดความสามารถ
development assistance
ใหแกประเทศกําลังพัฒนาใน
that is part of a
กิจกรรมและแผนงานที่
government coordinated
เกี่ยวของกับน้ําและสุขอนามัย
spending plan
ซึ่งรวมถึงดานการเก็บน้ํา การ
ขจัดเกลือ การใชน้ําอยางมี
ประสิทธิภาพ การจัดการน้ํา
เสีย เทคโนโลยีการนําน้ํา
กลับมาใชใหม
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สัดสวนของพื้นที่ลุมน้ําที่ขาม
เขตแดนมีการจัดการ
ดําเนินงานเพื่อความรวมมือ
ดานน้ํา

พ.ศ. 2567
ฟนฟูพื้นที่ปา
ตนน้ําที่เสื่อม
โทรม
4,770,000 ไร
เพื่อใหไดพื้ นที่
ปาไมอยางนอย
รอยละ 40 ของ
พื้นที่ประเทศ
จํานวนความชวยเหลือเพื่อ สัดสวนของ
การพัฒนาอยางเปนทางการ ODA ดานน้ํา
ในดานที่เกี่ยวของกับน้ําและ และสุขอนามัย
สุขอนามัยซึ่งเปนสวนหนึ่ง ตอแผน
ของแผนบูรณาการการใช งบประมาณ
จายของรัฐบาล
ภาครัฐในดาน
เดียวกัน
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Goal

Goal Detail

เปาหมาย

#

Target Detail

สนับสนุนและเพิ่มความ
เขมแข็งในการมีสวนรวมของ
ชุมชนทองถิ่นในการ
พัฒนาการจัดการน้ําและ
สุขอนามัย

#

Indicators

6.b.1 Proportion of local
administrative units with
established and
operational policies and
procedures for
participation of local
communities in water and
sanitation management

ตัวชี้วัด

6 Ensure
availability and
sustainable
management of
water and
sanitation for all

สรางหลักประกัน
เรื่องน้ําและการ
สุขาภิบาลใหมีการ
จัดการอยางยั่งยืน
และมีสภาพพรอม
ใชสําหรับทุกคน

7 Ensure access to
affordable,
reliable,
sustainable and
modern energy
for all

สรางหลักประกัน
7.1 By 2030, ensure universal
วาทุกคนเขาถึง
access to affordable,
พลังงานสมัยใหมใน
reliable and modern
ราคาที่สามารถซื้อ
energy services
หาได เชื่อถือได
และยั่งยืน

สรางหลักประกันวามีการ
7.1.1 Proportion of population
เขาถึงการบริการพลังงาน
with access to electricity
สมัยใหมในราคาที่สามารถซื้อ
หาได และเชื่อถือได ภายในป
2573

7 Ensure access to
affordable,
reliable,
sustainable and
modern energy
for all

สรางหลักประกัน
7.1 By 2030, ensure universal
วาทุกคนเขาถึง
access to affordable,
พลังงานสมัยใหมใน
reliable and modern
ราคาที่สามารถซื้อ
energy services
หาได เชื่อถือได
และยั่งยืน

สรางหลักประกันวามีการ
7.1.2 Proportion of population รอยละของประชากรที่
เขาถึงการบริการพลังงาน
with primary reliance on พึง่ พาพลังงานสะอาดและ
สมัยใหมในราคาที่สามารถซื้อ
clean fuels and technology เทคโนโลยีเปนหลัก
หาได และเชื่อถือได ภายในป
2573
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6.b Support and strengthen
the participation of local
communities in improving
water and sanitation
management
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รอยละของหนวยงานบริหาร
สวนทองถิ่นที่จัดตั้งและวาง
นโยบายปฏิบัติการ และ
กระบวนการปฏิบัติ
ดําเนินงานเพื่อการมีสวน
รวมของชุมชนทองถิ่นใน
เรื่องการจัดการน้ําและ
สุขอนามัย

รอยละของประชากรที่เขาถึง ประชาชนมี
ไฟฟา
ไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ
ครอบคลุมทุก
พื้นที่ ภายในป
2573

พน.ขอปรับ
ตัวชี้วัด
สัดสวนการใช
พลังงาน
ทดแทนตอการ
ใชพลังงานขั้น
สุดทายในป
2579

ขอเพิ่ม
ตัวชี้วัดสา
หรับการ
ดําเนินงาน
ภายในประเ
ทศ
6.b.21
รอยละ
ของ
หนวยงาน
สวนกลาง
ในการวาง
นโยบาย
และวิธี
ปฏิบัติ
องคการ
จัดการน้ํา
และ
สุขอนามัย
โดยการมี
สวนรวม
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เปาประสงค

#

Indicators

ตัวชี้วัด

7 Ensure access to
affordable,
reliable,
sustainable and
modern energy
for all

สรางหลักประกัน
7.2 By 2030, increase
วาทุกคนเขาถึง
substantially the share of
พลังงานสมัยใหมใน
renewable energy in the
ราคาที่สามารถซื้อ
global energy mix
หาได เชื่อถือได
และยั่งยืน

เพิ่มสัดสวนของพลังงาน
ทดแทนในการผสมผสานการ
ใชพลังงานของโลก ภายในป
2573

7.2.1 Renewable energy share
in the total final energy
consumption

สัดสวนการใชพลังงาน
ทดแทนตอการใชพลังงาน
ขั้นสุดทาย

7 Ensure access to
affordable,
reliable,
sustainable and
modern energy
for all

สรางหลักประกัน
7.3 By 2030, double the global
วาทุกคนเขาถึง
rate of improvement in
พลังงานสมัยใหมใน
energy efficiency
ราคาที่สามารถซื้อ
หาได เชื่อถือได
และยั่งยืน

เพิ่มอัตราการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใชพลังาน
ของโลกใหเพิ่มขึ้น 2 เทา
ภายในป 2573

7.3.1 Energy intensity measured
in terms of primary energy
and gross domestic
product (GDP)

ความเขมของการใชพลังงาน
ที่สัมพันธกับพลังงานขั้นตน
และผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ (GDP)

หนวยงาน การ
การ
ขอปรับเปลี่ยน
สถานะ
Metada Metadata
เพิ่มตัวชี้วัด
เจาของ บรรลุ ตัวชี้วัดซ้ํา Tier by เปลี่ยนแปล ta
Update
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เพิ่มสัดสวนการ
ใชพลังงาน
ทดแทนเปน
รอยละ 30 ของ
การใชพลังงาน
ขั้นสุดทายในป
2579
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ลดความเขม
ของการใช
พลังงาน
(Energy
Intensity ; EI)
ลดการใช
พลังงานลง
56,142 ktoe
7 Ensure access to สรางหลักประกัน
7.a By 2030, enhance
ยกระดับความรวมมือระหวาง 7.a.1 Mobilized amount of
ปริมาณการระดมเงิน
ยกระดับ
affordable,
วาทุกคนเขาถึง
international cooperation ประเทศในการอํานวยความ
United States dollars per ดอลลารสหรัฐตอป เริ่มในป ความรวมมือ
reliable,
พลังงานสมัยใหมใน
to facilitate access to
สะดวกในการเขาถึงการวิจัย
year starting in 2020
2020 ตามพันธะสัญญา
ระหวางประเทศ
sustainable and ราคาที่สามารถซื้อ
clean energy research and และเทคโนโลยีพลังงานที่
accountable towards the เรื่องการระดมเงินใหถึง $ ในกรอบความ
modern energy หาได เชื่อถือได
technology, including
สะอาด โดยรวมถึงพลังงาน
$100 billion commitment 100 พันลาน
รวมมืออาเซียน
for all
และยั่งยืน
renewable energy, energy ทดแทน ประสิทธิภาพการใช
ในการเพิ่ม
efficiency and advanced พลังงาน และเทคโนโลยี
สัดสวนพลังงาน
and cleaner fossil-fuel
เชื้อเพลิงฟอสซิลชั้นสูงและ
ทดแทนใน
technology, and promote สะอาด และสนับสนุนการ
Energy mix
investment in energy
ลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน
ของภูมิภาค
infrastructure and clean
ดานพลังงานและเทคโนโลยี
อาเซียน
energy technology
พลังงานที่สะอาด ภายในป
2573
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7 Ensure access to
affordable,
reliable,
sustainable and
modern energy
for all

สรางหลักประกัน
7.b By 2030, expand
วาทุกคนเขาถึง
infrastructure and upgrade
พลังงานสมัยใหมใน
technology for supplying
ราคาที่สามารถซื้อ
modern and sustainable
หาได เชื่อถือได
energy services for all in
และยั่งยืน
developing countries, in
particular least developed
countries, small island
developing States and
landlocked developing
countries, in accordance
with their respective
programmes of support

8 Promote
sustained,
inclusive and
sustainable
economic
growth, full and
productive
employment
and decent
work for all

สงเสริมการเติบโต 8.1 Sustain per capita
ทําใหการเติบโตทางเศรษฐกิจ 8.1.1 Annual growth rate of real อัตราการเติบโตเฉลี่ยตอป
ทางเศรษฐกิจที่
economic growth in
ตอหัวประชากรมีความยั่งยืน
GDP per capita
ของรายไดที่แทจริงตอหัว
ตอเนื่อง ครอบคลุม
accordance with national ตามบริบทของประเทศ
ประชากร
และยั่งยืน การจาง
circumstances and, in
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ให
งานเต็มที่ และมี
particular, at least 7 per
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ
ผลิตภาพ และการมี
cent gross domestic
ของประเทศพัฒนานอยที่สุด
งานที่สมควร
product growth per annum มีการขยายตัวอยางนอยรอย
สําหรับทุกคน
in the least developed
ละ 7 ตอป
countries



สศช.

ซ้ํากับ 8.2.1

8 Promote
sustained,
inclusive and
sustainable
economic
growth, full and
productive
employment

สงเสริมการเติบโต 8.2 Achieve higher levels of
ทางเศรษฐกิจที่
economic productivity
ตอเนื่อง ครอบคลุม
through diversification,
และยั่งยืน การจาง
technological upgrading
งานเต็มที่ และมี
and innovation, including
ผลิตภาพ และการมี
through a focus on highงานที่เหมาะสม
value added and labourสําหรับทุกคน
intensive sectors



สศช.
สสช. รง.

ซ้ํากับ 8.1.1

รายการตัวชี้วัด SDGs Version 241 ตัวชี้วัด

ขยายโครงสรางพื้นฐานและ 7.b.1 Investments in energy
พัฒนาเทคโนโลยีสําหรับการ
efficiency as a percentage
จัดสงบริการพลังงานสที่เปน
of GDP and the amount of
สมัยใหมและยั่งยืนใหโดยถวน
foreign direct investment
หนาในประเทศกําลังพัฒนา
in financial transfer for
เฉพาะอยางยิ่งในประเทศ
infrastructure and
พัฒนานอยที่สุด และรัฐกําลัง
technology to sustainable
พัฒนาที่เปนเกาะขนาดเล็ก
development services
ภายในป 2573

ตัวชี้วัด
การลงทุนในพลังงานที่มี
ประสิทธิภาพ คิดเปนรอย
ละของผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศ (GDP) และจํานวน
การลงทุนทางตรงจาก
ตางประเทศในโครงสราง
พื้นฐาน และเทคโนโลยี เพื่อ
นําไปสูการบริการที่พัฒนา
อยางยั่งยืน

บรรลุการมีผลิตภาพทาง
8.2.1 Annual growth rate of real อัตราการเติบโตเฉลี่ยตอป
เศรษฐกิจในระดับที่สูงขึ้นผาน
GDP per employed person ของรายไดที่แทจริงตอ
การทําใหหลากหลาย การ
ประชากรผูมีงานทํา
ยกระดับเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม รวมถึงการมุงเนน
ในภาคสวนที่มีมูลคาเพิ่มสูง
และใชแรงงานเขมขน

O

30 มี.ค. 59

I

O

7 มี.ค. 59

I

P

7 มี.ค. 59

III

P
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Goal Detail

เปาหมาย

#

Target Detail

เปาประสงค

#

Indicators

8 Promote
sustained,
inclusive and
sustainable
economic
growth, full and
productive
employment
and decent
work for all

สงเสริมการเติบโต 8.3 Promote developmentทางเศรษฐกิจที่
oriented policies that
ตอเนื่อง ครอบคลุม
support productive
และยั่งยืน การจาง
activities, decent job
งานเต็มที่ และมี
creation, entrepreneurship,
ผลิตภาพ และการมี
creativity and innovation,
งานที่เหมาะสม
and encourage the
สําหรับทุกคน
formalization and growth
of micro-, small- and
medium-sized enterprises,
including through access
to financial services

สงเสริมนโยบายที่มุงเนนการ 8.3.1 Proportion of informal
พัฒนาที่สนับสนุนกิจกรรมที่มี
employment in nonผลิตภาพ การสรางงานที่
agriculture employment,
สมควร ความเปน
by sex
ผูประกอบการ ความ
สรางสรรคและนวัฒกรรม
และสงเสริมการเกิดและการ
เติบโตของวิสาหกิจรายยอย
ขนาดเล็ก และขนาดกลาง ซึ่ง
รวมถึงผานทางการเขาถึง
บริการทางการเงิน

8 Promote
sustained,
inclusive and
sustainable
economic
growth, full and
productive
employment
and decent
work for all

สงเสริมการเติบโต 8.4 Improve progressively,
ทางเศรษฐกิจที่
through 2030, global
ตอเนื่อง ครอบคลุม
resource efficiency in
และยั่งยืน การจาง
consumption and
งานเต็มที่ และมี
production and endeavour
ผลิตภาพ และการมี
to decouple economic
งานที่เหมาะสม
growth from
สําหรับทุกคน
environmental
degradation, in accordance
with the 10-Year
Framework of Programmes
on Sustainable
Consumption and
Production, with
developed countries taking
the lead

ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช
ทรัพยากรของโลกในการ
บริโภคและการผลิตอยาง
ตอเนื่อง และพยายามที่จะไม
เชื่อมโยงระหวางการเติบโต
ทางเศรษฐกิจและความเสื่อม
โทรมของสิ่งแวดลอม ซึ่ง
เปนไปตามกรอบการ
ดําเนินงาน 10 ป วาดวยการ
ผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
โดยมีประเทศที่พัฒนาแลว
เปนผูนําในการดําเนินการไป
จนถึงป 2573

รายการตัวชี้วัด SDGs Version 241 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด
สัดสวนการจางงานนอก
ระบบนอกภาคการเกษตร
แยกตามเพศ

8.4.1 Material footprint (MF)
รองรอยการใชวัตถุดิบและ
and MF per capita, per GDP การใชวัตถุดิบตอหัว และตอ
ผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศ (GDP)

หนวยงาน การ
การ
ขอปรับเปลี่ยน
สถานะ
Metada Metadata
เพิ่มตัวชี้วัด
เจาของ บรรลุ ตัวชี้วัดซ้ํา Tier by เปลี่ยนแปล ta
Update
ตัวชี้วัด
ขอมูล
IAEG-SDGs งจาก 229
ขอมูล SDGs


สศช.
สสช. รง.

สศช./
MTEC

II

ซ้ํากับ
12.2.1

II

P

P

7 มี.ค. 59

P

7 มี.ค. 59

33

Goal

Goal Detail

เปาหมาย

#

Target Detail

เปาประสงค

Indicators

8.4.2 Domestic material
consumption (DMC) and
DMC per capita, per GDP

ตัวชี้วัด

หนวยงาน การ
การ
ขอปรับเปลี่ยน
สถานะ
Metada Metadata
เพิ่มตัวชี้วัด
เจาของ บรรลุ ตัวชี้วัดซ้ํา Tier by เปลี่ยนแปล ta
Update
ตัวชี้วัด
ขอมูล
IAEG-SDGs งจาก 229
ขอมูล SDGs

8 Promote
sustained,
inclusive and
sustainable
economic
growth, full and
productive
employment
and decent
work for all

สงเสริมการเติบโต 8.4 Improve progressively,
ทางเศรษฐกิจที่
through 2030, global
ตอเนื่อง ครอบคลุม
resource efficiency in
และยั่งยืน การจาง
consumption and
งานเต็มที่ และมี
production and endeavour
ผลิตภาพ และการมี
to decouple economic
งานที่เหมาะสม
growth from
สําหรับทุกคน
environmental
degradation, in accordance
with the 10-Year
Framework of Programmes
on Sustainable
Consumption and
Production, with
developed countries taking
the lead

8 Promote
sustained,
inclusive and
sustainable
economic
growth, full and
productive
employment
and decent
work for all
8 Promote
sustained,
inclusive and
sustainable
economic
growth, full and
productive
employment
and decent
work for all

สงเสริมการเติบโต 8.5 By 2030, achieve full and บรรลุการจางงานเต็มที่และมี 8.5.1 Average hourly earnings of อัตราชั่วโมงการทํางานเฉลี่ย
ทางเศรษฐกิจที่
productive employment ผลิตภาพ และการมีงานที่
female and male
จําแนกตามเพศ อาชีพ อายุ
ตอเนื่อง ครอบคลุม
and decent work for all
สมควรสําหรับหญิงและชาย
employees, by
และความพิการ
และยั่งยืน การจาง
women and men,
ทุกคน รวมถึงเยาวชนและผูมี
occupation, age and
งานเต็มที่ และมี
including for young people ภาวะทุพพลภาพ และใหมีการ
persons with disabilities
ผลิตภาพ และการมี
and persons with
จายที่เทาเทียมสําหรับงานที่มี
งานที่เหมาะสม
disabilities, and equal pay คุณคาเทาเทียมกัน
สําหรับทุกคน
for work of equal value



สสช. รง.
ผส. พก.

สงเสริมการเติบโต 8.5 By 2030, achieve full and บรรลุการจางงานเต็มที่และมี 8.5.2 Unemployment rate, by อัตราการวางงาน จําแนก
ทางเศรษฐกิจที่
productive employment ผลิตภาพ และการมีงานที่
sex, age and persons with ตามเพศ อายุ และ ความ
ตอเนื่อง ครอบคลุม
and decent work for all
สมควรสําหรับหญิงและชาย
disabilities
พิการ
และยั่งยืน การจาง
women and men,
ทุกคน รวมถึงเยาวชนและผูมี
งานเต็มที่ และมี
including for young people ภาวะทุพพลภาพ และใหมีการ
ผลิตภาพ และการมี
and persons with
จายที่เทาเทียมสําหรับงานที่มี
งานที่เหมาะสม
disabilities, and equal pay คุณคาเทาเทียมกัน
สําหรับทุกคน
for work of equal value



สสช. รง.
ผส. พก.

รายการตัวชี้วัด SDGs Version 241 ตัวชี้วัด

ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช
ทรัพยากรของโลกในการ
บริโภคและการผลิตอยาง
ตอเนื่อง และพยายามที่จะไม
เชื่อมโยงระหวางการเติบโต
ทางเศรษฐกิจและความเสื่อม
โทรมของสิ่งแวดลอม ซึ่ง
เปนไปตามกรอบการ
ดําเนินงาน 10 ป วาดวยการ
ผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
โดยมีประเทศที่พัฒนาแลว
เปนผูนําในการดําเนินการไป
จนถึงป 2573

#

การบริโภควัตถุดิบใน
ประเทศและการบริโภค
วัตถุดิบในประเทศตอหัว
และตอ ผลิตภัณฑมวลรวม
ในประเทศ (GDP)

ซ้ํากับ
12.2.2

P

7 มี.ค. 59

II

P

7 มี.ค. 59

I

P

7 มี.ค. 59

II

P
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Goal

Goal Detail

8 Promote
sustained,
inclusive and
sustainable
economic
growth, full and
productive
employment
and decent
work for all

เปาหมาย

#

Target Detail

สงเสริมการเติบโต 8.6 By 2020, substantially
ทางเศรษฐกิจที่
reduce the proportion of
ตอเนื่อง ครอบคลุม
youth not in employment,
และยั่งยืน การจาง
education or training
งานเต็มที่ และมี
ผลิตภาพ และการมี
งานที่เหมาะสม
สําหรับทุกคน

เปาประสงค

#

Indicators

ตัวชี้วัด

หนวยงาน การ
การ
ขอปรับเปลี่ยน
สถานะ
Metada Metadata
เพิ่มตัวชี้วัด
เจาของ บรรลุ ตัวชี้วัดซ้ํา Tier by เปลี่ยนแปล ta
Update
ตัวชี้วัด
ขอมูล
IAEG-SDGs งจาก 229
ขอมูล SDGs

ลดสัดสวนของเยาวชนที่ไมมี 8.6.1 Proportion of youth (aged
งานทํา ที่ไมมีการศึกษา และที่
15-24) not in education,
ไมไดรับการฝกอบรม ภายในป
employment or training
2563

สัดสวนของเยาวชน (15-24
ป) ที่ไมไดอยูในภาค
การศึกษา การจางงานหรือ
การฝกอบรม



สสช. รง.
ดย.

I

P

7 มี.ค. 59

สงเสริมการเติบโต 8.7 Take immediate and
ดําเนินมาตรการโดยทันทีและ 8.7.1 Proportion and number of
ทางเศรษฐกิจที่
effective measures to
มีประสิทธิภาพเพื่อขจัด
children aged 5-17 years
ตอเนื่อง ครอบคลุม
eradicate forced labour, แรงงานบังคับ ยุติความเปน
engaged in child labour,
และยั่งยืน การจาง
end modern slavery and ทาสสมัยใหมและการคามนุษย
by sex and age
งานเต็มที่ และมี
human trafficking and
และยับยั้นแลกําจัดการใช
ผลิตภาพ และการมี
secure the prohibition and แรงงานเด็กในรูปแบบที่
งานที่เหมาะสม
elimination of the worst เลวรายที่สุด ซึ่งรวมถึงการ
สําหรับทุกคน
forms of child labour,
เกณฑและการใชทหารเด็ก
including recruitment and และยุติการใชแรงงานเด็กใน
use of child soldiers, and ทุกรูปแบบในป 2568
by 2025 end child labour
in all its forms
8 Promote
สงเสริมการเติบโต 8.8 Protect labour rights and ปกปองสิทธิแรงงานและ
8.8.1 Frequency rates of fatal
sustained,
ทางเศรษฐกิจที่
promote safe and secure สงเสริมสภาพแวดลอมในการ
and non-fatal
inclusive and
ตอเนื่อง ครอบคลุม
working environments for ทํางานที่ปลอดภัยและมั่นคง
occupational injuries, by
sustainable
และยั่งยืน การจาง
all workers, including
สําหรับผูทํางานทุกคน รวมถึง
sex and migrant status
economic
งานเต็มที่ และมี
migrant workers, in
ผูทํางานตางดาว โดยเฉพาะ
growth, full and ผลิตภาพ และการมี
particular women migrants, หญิงตางดาว และผูที่ทํางาน
productive
งานที่เหมาะสม
and those in precarious
เสี่ยงอันตราย
employment
สําหรับทุกคน
employment
and decent
work for all

สัดสวนและจํานวนเด็กอายุ
5-17 ป ที่เปนแรงงานเด็ก
จําแนกตามเพศและอายุ



รง. พม.

I

P

7 มี.ค. 59

สธ. รง.

I

P

7 มี.ค. 59

8 Promote
sustained,
inclusive and
sustainable
economic
growth, full and
productive
employment
and decent
work for all

รายการตัวชี้วัด SDGs Version 241 ตัวชี้วัด

อัตราความถี่ของการ
บาดเจ็บรายแรง และไม
รายแรง จากการทํางาน
จําแนกตามเพศ และสถานะ
แรงงานตางดาว
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#
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#
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8 Promote
sustained,
inclusive and
sustainable
economic
growth, full and
productive
employment
and decent
work for all

สงเสริมการเติบโต 8.8 Protect labour rights and
ทางเศรษฐกิจที่
promote safe and secure
ตอเนื่อง ครอบคลุม
working environments for
และยั่งยืน การจาง
all workers, including
งานเต็มที่ และมี
migrant workers, in
ผลิตภาพ และการมี
particular women migrants,
งานที่เหมาะสม
and those in precarious
สําหรับทุกคน
employment

ปกปองสิทธิแรงงานและ
8.8.2 Increase in national
สงเสริมสภาพแวดลอมในการ
compliance of labour
ทํางานที่ปลอดภัยและมั่นคง
rights (freedom of
สําหรับผูทํางานทุกคน รวมถึง
association and collective
ผูทํางานตางดาว โดยเฉพาะ
bargaining) based on
หญิงตางดาว และผูที่ทํางาน
International Labour
เสี่ยงอันตราย
Organization (ILO) textual
sources and national
legislation, by sex and
migrant status

8 Promote
sustained,
inclusive and
sustainable
economic
growth, full and
productive
employment
8 Promote
sustained,
inclusive and
sustainable
economic
growth, full and
productive
employment
and decent
work for all

สงเสริมการเติบโต 8.9 By 2030, devise and
ทางเศรษฐกิจที่
implement policies to
ตอเนื่อง ครอบคลุม
promote sustainable
และยั่งยืน การจาง
tourism that creates jobs
งานเต็มที่ และมี
and promotes local
ผลิตภาพ และการมี
culture and products
งานที่เหมาะสม
สําหรับทุกคน
สงเสริมการเติบโต 8.9 By 2030, devise and
ทางเศรษฐกิจที่
implement policies to
ตอเนื่อง ครอบคลุม
promote sustainable
และยั่งยืน การจาง
tourism that creates jobs
งานเต็มที่ และมี
and promotes local
ผลิตภาพ และการมี
culture and products
งานที่เหมาะสม
สําหรับทุกคน

ออกแบบและใชนโยบายที่
8.9.1 Tourism direct GDP as a
สงเสริมการทองเที่ยวที่ยั่งยืนที่
proportion of total GDP
จะสรางงาน และสงเสริม
and in growth rate
วัฒนธรรมและผลิตภัณฑ
ทองถิ่น ภายในป 2573

8 Promote
sustained,
inclusive and
sustainable
economic
growth, full and
productive
employment
and decent
work for all

สงเสริมการเติบโต 8.10 Strengthen the capacity of
ทางเศรษฐกิจที่
domestic financial
ตอเนื่อง ครอบคลุม
institutions to encourage
และยั่งยืน การจาง
and expand access to
งานเต็มที่ และมี
banking, insurance and
ผลิตภาพ และการมี
financial services for all
งานที่เหมาะสม
สําหรับทุกคน

เสริมความแข็งแกรงของ
สถาบันทางการเงิน
ภายในประเทศเพื่อสงเสริม
และขยายการเขาถึงการ
ธนาคาร การประกัน และ
บริการทางการเงินแกทุกคน

รายการตัวชี้วัด SDGs Version 241 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

หนวยงาน การ
การ
ขอปรับเปลี่ยน
สถานะ
Metada Metadata
เพิ่มตัวชี้วัด
เจาของ บรรลุ ตัวชี้วัดซ้ํา Tier by เปลี่ยนแปล ta
Update
ตัวชี้วัด
ขอมูล
IAEG-SDGs งจาก 229
ขอมูล SDGs

การเพิ่มขึ้นของการปฏิบัติ
ตามสิทธิแรงงานในประเทศ
(เสรีภาพในการชุมนุม และ
การเจรจาตอรองรวม) โดย
ยึดหลักธรรมนูญของ ILO
และกฎหมายภายในประเทศ
จําแนกตามเพศ และ
สถานะแรงงานตางดาว

I

ผลผลิตมวลรวม
ภายในประเทศทางตรงจาก
การทองเที่ยว (คิดเปนรอย
ละของผลผลิตมวลรวม
ภายในประเทศทั้งหมด และ
ในอัตราการเติบโต) และ
จํานวนงานในอุตสาหกรรม
การทองเที่ยว (คิดเปนรอย
ออกแบบและใชนโยบายที่
8.9.2 Number of jobs in tourism จํานวนงานในอุตสาหกรรม
สงเสริมการทองเที่ยวที่ยั่งยืนที่
industries as a proportion ทองเที่ยว คิดเปนสัดสวน
จะสรางงาน และสงเสริม
of total jobs and growth ของงานและอัตราการเติบโต
วัฒนธรรมและผลิตภัณฑ
rate of jobs, by sex
ของงานทั้งหมด จําแนกตาม
ทองถิ่น ภายในป 2573
เพศ

8.10. Number of commercial
1 bank branches and
automated teller
machines (ATMs) per
100,000 adults

จํานวนสาขาของธนาคาร
พาณิชย และเครื่องรับ
จายเงินอัตโนมัติ (ATMs)
ตอผูใหญ 100,000 คน

กก. วธ.

II

II
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Goal

Goal Detail

เปาหมาย

#

Target Detail

เปาประสงค

#

Indicators

8 Promote
sustained,
inclusive and
sustainable
economic
growth, full and
productive
employment
and decent
work for all

สงเสริมการเติบโต 8.10 Strengthen the capacity of
ทางเศรษฐกิจที่
domestic financial
ตอเนื่อง ครอบคลุม
institutions to encourage
และยั่งยืน การจาง
and expand access to
งานเต็มที่ และมี
banking, insurance and
ผลิตภาพ และการมี
financial services for all
งานที่เหมาะสม
สําหรับทุกคน

เสริมความแข็งแกรงของ
สถาบันทางการเงิน
ภายในประเทศเพื่อสงเสริม
และขยายการเขาถึงการ
ธนาคาร การประกัน และ
บริการทางการเงินแกทุกคน

8 Promote
sustained,
inclusive and
sustainable
economic
growth, full and
productive
employment
and decent
work for all

สงเสริมการเติบโต 8.a Increase Aid for Trade
ทางเศรษฐกิจที่
support for developing
ตอเนื่อง ครอบคลุม
countries, in particular
และยั่งยืน การจาง
least developed countries,
งานเต็มที่ และมี
including through the
ผลิตภาพ และการมี
Enhanced Integrated
งานที่เหมาะสม
Framework for Tradeสําหรับทุกคน
related Technical
Assistance to Least
Developed Countries

เพิ่มเติมความชวยเหลือเพื่อ 8.a.1 Aid for Trade
การคา (Aid for Trade)
commitments and
สําหรับประเทศกําลังพัฒนา
disbursements
โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศ
พัฒนานอยที่สุด รวมถึงผาน
ชองทางของกรอบการทํางาน
แบบูรณาการสําหรับความ
ชวยเหลือทางวิชาการที่
เกี่ยวของกับการคาแก
ประเทศพัฒนานอยที่สุด

8 Promote
sustained,
inclusive and
sustainable
economic
growth, full and
productive
employment
and decent
work for all

สงเสริมการเติบโต 8.b By 2020, develop and
ทางเศรษฐกิจที่
operationalize a global
ตอเนื่อง ครอบคลุม
strategy for youth
และยั่งยืน การจาง
employment and
งานเต็มที่ และมี
implement the Global
ผลิตภาพ และการมี
Jobs Pact of the
งานที่เหมาะสม
International Labour
สําหรับทุกคน
Organization

พัฒนาและทําใหเกิดการ
8.b.1 Total government
ดําเนินงานของยุทธศาสตรโลก
spending in social
สําหรับการจางงานในเยาวชน
protection and
และดําเนินงานตามขอตกลง
employment programmes
เรื่องงานของโลกขององคการ
as a proportion of the
แรงงานระหวางประเทศ
national budgets and GDP
ภายในป 2563

รายการตัวชี้วัด SDGs Version 241 ตัวชี้วัด

8.10. Proportion of adults (15
2 years and older) with an
account at a bank or
other financial institution
or with a mobile money
service provider

ตัวชี้วัด
รอยละของผูใหญ (อายุ
ตั้งแต15 ขึ้นไป) ที่มีบัญชีกับ
ธนาคาร หรือสถาบัน
การเงินอื่นๆ หรือกับผู
ใหบริการทางการเงินผาน
โทรศัพทเคลื่อนที่

หนวยงาน การ
การ
ขอปรับเปลี่ยน
สถานะ
Metada Metadata
เพิ่มตัวชี้วัด
เจาของ บรรลุ ตัวชี้วัดซ้ํา Tier by เปลี่ยนแปล ta
Update
ตัวชี้วัด
ขอมูล
IAEG-SDGs งจาก 229
ขอมูล SDGs
ธปท. กค.

I

P

7 มี.ค. 59

ความชวยเหลือสําหรับ
ขอตกลงทางการคา และการ
เบิกจายเงินชวยเหลือ

กต.

I

P

7 มี.ค. 59

การใชจายรวมของภาครัฐ
สําหรับการคุมครองทาง
สังคม และแผนการจางงาน
คิดเปนรอยละของ
งบประมาณประเทศ และ
ผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ

รง. พม.

III

P

7 มี.ค. 59
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Goal

Goal Detail

เปาหมาย

#

Target Detail

เปาประสงค

#

Indicators

ตัวชี้วัด

หนวยงาน การ
การ
ขอปรับเปลี่ยน
สถานะ
Metada Metadata
เพิ่มตัวชี้วัด
เจาของ บรรลุ ตัวชี้วัดซ้ํา Tier by เปลี่ยนแปล ta
Update
ตัวชี้วัด
ขอมูล
IAEG-SDGs งจาก 229
ขอมูล SDGs

9 Build resilient
infrastructure,
promote
inclusive and
sustainable
industrialization
and foster
innovation

สรางโครงสราง
พื้นฐานที่มีความ
ทนทาน สงเสริม
การพัฒนา
อุตสาหกรรมที่
ครอบคลุมและ
ยั่งยืน และสงเสริม
นวัตกรรม

9.1 Develop quality, reliable,
sustainable and resilient
infrastructure, including
regional and transborder
infrastructure, to support
economic development
and human well-being,
with a focus on affordable
and equitable access for all

พัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่มี 9.1.1 Proportion of the rural
คุณภาพ เชื่อถือได ยั่งยืนและ
population who live
มีความทนทาน ซึ่งรวมถึง
within 2 km of an allโครงสรางพื้นฐายของภูมิภาค
season road
และที่ขามเขตแดน เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและความเปนอยูที่ดี
ของมนุษย โดยมุงเปาที่การ
เขาถึงไดในราคาที่สามารถจาย
ไดและเทาเทียมสําหรับทุกคน

สัดสวนของประชากรเมืองที่
อาศัยอยูภายในระยะ 2
กิโลเมตรจากถนนที่สามารถ
ใชงานไดทุกฤดู

9 Build resilient
infrastructure,
promote
inclusive and
sustainable
industrialization
and foster
innovation

สรางโครงสราง
พื้นฐานที่มีความ
ทนทาน สงเสริม
การพัฒนา
อุตสาหกรรมที่
ครอบคลุมและ
ยั่งยืน และสงเสริม
นวัตกรรม

9.1 Develop quality, reliable,
sustainable and resilient
infrastructure, including
regional and transborder
infrastructure, to support
economic development
and human well-being,
with a focus on affordable
and equitable access for all

พัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่มี 9.1.2 Passenger and freight
คุณภาพ เชื่อถือได ยั่งยืนและ
volumes, by mode of
มีความทนทาน ซึ่งรวมถึง
transport
โครงสรางพื้นฐายของภูมิภาค
และที่ขามเขตแดน เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและความเปนอยูที่ดี
ของมนุษย โดยมุงเปาที่การ
เขาถึงไดในราคาที่สามารถจาย
ไดและเทาเทียมสําหรับทุกคน

ปริมาณผูโดยสาร และสินคา
ที่ขนสง จําแนกตามรูปการ
ขนสง



9 Build resilient
infrastructure,
promote
inclusive and
sustainable
industrialization
and foster
innovation

สรางโครงสราง
พื้นฐานที่มีความ
ทนทาน สงเสริม
การพัฒนา
อุตสาหกรรมที่
ครอบคลุมและ
ยั่งยืน และสงเสริม
นวัตกรรม

สงเสริมการพัฒนา
9.2.1 Manufacturing value
อุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและ
added as a proportion of
ยั่งยืน และภายในป 2573 ให
GDP and per capita
เพิ่มสวนแบงของอุตสหกรรม
ในการจางงานและผลิตภัณฑ
มวลรวมของประเทศ โดยให
เปนไปตามสภาวะแวดลอม
ของประเทศ และใหเพิ่มสวน
แบงขึ้นเปน 2 เทา ใน
ประเทศพัฒนานอยที่สุด

มูลคาเพิ่มของ
ภาคอุตสาหกรรมคิดเปน
รอยละของผลผลิตมวลรวม
ภายในประเทศตอหัว

9 Build resilient
infrastructure,
promote
inclusive and
sustainable
industrialization
and foster
innovation

สรางโครงสราง
พื้นฐานที่มีความ
ทนทาน สงเสริม
การพัฒนา
อุตสาหกรรมที่
ครอบคลุมและ
ยั่งยืน และสงเสริม
นวัตกรรม

9.2 Promote inclusive and
sustainable
industrialization and, by
2030, significantly raise
industry’s share of
employment and gross
domestic product, in line
with national
circumstances, and double
its share in least
countries
9.2 developed
Promote inclusive
and

การจางงานในอุตสาหกรรม
คิดเปนรอยละของการจาง
งานรวมทั้งหมด

รายการตัวชี้วัด SDGs Version 241 ตัวชี้วัด

สงเสริมการพัฒนา
9.2.2 Manufacturing
sustainable
อุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและ
employment as a
industrialization and, by
ยั่งยืน และภายในป 2573 ให
proportion of total
2030, significantly raise
เพิ่มสวนแบงของอุตสหกรรม
employment
industry’s share of
ในการจางงานและผลิตภัณฑ
employment and gross
มวลรวมของประเทศ โดยให
domestic product, in line เปนไปตามสภาวะแวดลอม
with national
ของประเทศ และใหเพิ่มสวน
circumstances, and double แบงขึ้นเปน 2 เทา ใน
its share in least
ประเทศพัฒนานอยที่สุด
developed countries

III

O

3 มี.ค. 59
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I
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I
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I
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Goal

Goal Detail

เปาหมาย

9 Build resilient
infrastructure,
promote
inclusive and
sustainable
industrialization
and foster
innovation

สรางโครงสราง
พื้นฐานที่มีความ
ทนทาน สงเสริม
การพัฒนา
อุตสาหกรรมที่
ครอบคลุมและ
ยั่งยืน และสงเสริม
นวัตกรรม

9 Build resilient
infrastructure,
promote
inclusive and
sustainable
industrialization
and foster
innovation

สรางโครงสราง
พื้นฐานที่มีความ
ทนทาน สงเสริม
การพัฒนา
อุตสาหกรรมที่
ครอบคลุมและ
ยั่งยืน และสงเสริม
นวัตกรรม

9 Build resilient
infrastructure,
promote
inclusive and
sustainable
industrialization
and foster
innovation

สรางโครงสราง
พื้นฐานที่มีความ
ทนทาน สงเสริม
การพัฒนา
อุตสาหกรรมที่
ครอบคลุมและ
ยั่งยืน และสงเสริม
นวัตกรรม

รายการตัวชี้วัด SDGs Version 241 ตัวชี้วัด

#

Target Detail

9.3 Increase the access of
small-scale industrial and
other enterprises, in
particular in developing
countries, to financial
services, including
affordable credit, and their
integration into value
chains and markets
9.3 Increase the access of
small-scale industrial and
other enterprises, in
particular in developing
countries, to financial
services, including
affordable credit, and their
integration into value
chains and markets
9.4 By 2030, upgrade
infrastructure and retrofit
industries to make them
sustainable, with increased
resource-use efficiency and
greater adoption of clean
and environmentally
sound technologies and
industrial processes, with
all countries taking action
in accordance with their
respective capabilities

เปาประสงค

#

Indicators

ตัวชี้วัด

หนวยงาน การ
การ
ขอปรับเปลี่ยน
สถานะ
Metada Metadata
เพิ่มตัวชี้วัด
เจาของ บรรลุ ตัวชี้วัดซ้ํา Tier by เปลี่ยนแปล ta
Update
ตัวชี้วัด
ขอมูล
IAEG-SDGs งจาก 229
ขอมูล SDGs

เพิ่มการเขาถึงบริการทาง
การเงินโดยรวมถึงเครดิตใน
ราคาที่สามารถจายไดใหแก
อุตสาหกรรมและวิสาหกิจ
ขนาดเล็ก โดยเฉพาะใน
ประเทศกําลังพัฒนา และให
เพิ่มการผนวกกลุมเหลานี้เขา
สูหวงโซมูลคาและตลาด

9.3.1 Proportion share of small- สัดสวนมูลคาเพิ่มของ
scale industries in total
อุตสาหกรรมขนาดเล็กและ
industry value added
ขนาดกลางคิดเปนรอยละ
ตอมูลคาเพิ่มของ
อุตสาหกรรมทั้งหมด



สสว.

III

P

3 มี.ค. 59

เพิ่มการเขาถึงบริการทาง
การเงินโดยรวมถึงเครดิตใน
ราคาที่สามารถจายไดใหแก
อุตสาหกรรมและวิสาหกิจ
ขนาดเล็ก โดยเฉพาะใน
ประเทศกําลังพัฒนา และให
เพิ่มการผนวกกลุมเหลานี้เขา
สูหวงโซมูลคาและตลาด

9.3.2 Proportion of small-scale รอยละของอุตสาหกรรม
industries with a loan or ขนาดเล็กที่มีการกูยืม หรือมี
line of credit
วงเงินที่ธนาคารใหกูยืมได
สูงสุด



ธปท.

III

P

3 มี.ค. 59



สผ. ทส.

I

P

3 มี.ค. 59

ยกระดับโครงสรางพื้นฐาน
9.4.1 CO2 emission per unit of
และปรับปรุงอุตสาหกรรม
value added
เพื่อใหเกิดความยั่งยืน โดย
เพิ่มประสิทธิภาพการใช
ทรัพยากรและการใช
เทคโนโลยีและกระบวนการ
ทางอุตสาหกรรมที่สะอาดและ
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น
โดยทุกประเทศดําเนินการ
ตามขีดความสามารถของแต
ละประเทศ ภายในป 2573

ปริมาณการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดตอ
หนวยมูลคาเพิ่ม
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Goal

Goal Detail

เปาหมาย

#

Target Detail

เปาประสงค

#

Indicators

ตัวชี้วัด

หนวยงาน การ
การ
ขอปรับเปลี่ยน
สถานะ
Metada Metadata
เพิ่มตัวชี้วัด
เจาของ บรรลุ ตัวชี้วัดซ้ํา Tier by เปลี่ยนแปล ta
Update
ตัวชี้วัด
ขอมูล
IAEG-SDGs งจาก 229
ขอมูล SDGs

9 Build resilient
infrastructure,
promote
inclusive and
sustainable
industrialization
and foster
innovation

สรางโครงสราง
พื้นฐานที่มีความ
ทนทาน สงเสริม
การพัฒนา
อุตสาหกรรมที่
ครอบคลุมและ
ยั่งยืน และสงเสริม
นวัตกรรม

9.5 Enhance scientific
research, upgrade the
technological capabilities
of industrial sectors in all
countries, in particular
developing countries,
including, by 2030,
encouraging innovation
and substantially
increasing the number of
research and development
workers per 1 million
people and public and
private research and
development spending

เพิ่มพูนการวิจัยทาง
9.5.1 Research and
วิทยาศาสตร ยกระดับขีด
development (R&D)
ความสามารถทางเทคโนโลยี
expenditure as a
ของภาคอุตสาหกรรมในทุก
proportion of GDP
ประเทศ โดยเฉพาะใน
ประเทศกําลังพัฒนา และให
ภายในป 2573 มีการสงเสริม
นวัตกรรมและใหเพิ่มจํานวน
ผูทํางานวิจัยและพัฒนา ตอ
ประชากร 1 ลานคน และการ
ใชจายในภาคสาธารณะและ
เอกชนในการวิจัยและพัฒนา
ใหเพิ่มมากขึ้น

รอยละของคาใชจายการ
วิจัยและพัฒนา ตอ GDP
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9 Build resilient
infrastructure,
promote
inclusive and
sustainable
industrialization
and foster
innovation

สรางโครงสราง
พื้นฐานที่มีความ
ทนทาน สงเสริม
การพัฒนา
อุตสาหกรรมที่
ครอบคลุมและ
ยั่งยืน และสงเสริม
นวัตกรรม

เพิ่มพูนการวิจัยทาง
9.5.2 Researchers (in full-time
วิทยาศาสตร ยกระดับขีด
equivalent) per million
ความสามารถทางเทคโนโลยี
inhabitants
ของภาคอุตสาหกรรมในทุก
ประเทศ โดยเฉพาะใน
ประเทศกําลังพัฒนา และให
ภายในป 2573 มีการสงเสริม
นวัตกรรมและใหเพิ่มจํานวน
ผูทํางานวิจัยและพัฒนา ตอ
ประชากร 1 ลานคน และการ
ใชจายในภาคสาธารณะและ
เอกชนในการวิจัยและพัฒนา
ใหเพิ่มมากขึ้น

สัดสวนนักวิจัย (เทียบเปน
การทํางานเต็มเวลา) ตอ
ประชากร 1,000,000 คน
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9 Build resilient
infrastructure,
promote
inclusive and
sustainable
industrialization
and foster
innovation

สรางโครงสราง
พื้นฐานที่มีความ
ทนทาน สงเสริม
การพัฒนา
อุตสาหกรรมที่
ครอบคลุมและ
ยั่งยืน และสงเสริม
นวัตกรรม

9.5 Enhance scientific
research, upgrade the
technological capabilities
of industrial sectors in all
countries, in particular
developing countries,
including, by 2030,
encouraging innovation
and substantially
increasing the number of
research and development
workers per 1 million
people and public and
private research and
development spending
9.a Facilitate sustainable and
resilient infrastructure
development in
developing countries
through enhanced
financial, technological and
technical support to
African countries, least
developed countries,
landlocked developing
countries and small island
developing States

อํานวยความสะดวกการพัฒนา 9.a.1 Total official international
โครงสรางพื้นฐานที่ยั่งยืนและ
support (official
ทนทานในประเทศกําลังพัฒนา
development assistance
ผานทางการยกระดับการ
plus other official flows)
สนับสนุนทางการเงิน
to infrastructure
เทคโนโลยี และดานวิชาการ
ใหแกประเทศในแอฟริกา
ประเทศพัฒนานอยที่สุด
ประเทศกําลังพัฒนาที่ไมมี
ทางออกสูทะเล และรัฐกําลัง
พัฒนาที่เปนหมูเกาะขนาดเล็ก

การสนับสนุนระหวาง
ประเทศอยางเปนทางการ
ทั้งหมด (การชวยเหลือเพื่อ
การพัฒนาอยางเปนทางการ
(ODA) และการชวยเหลือใน
แบบอื่นๆ)
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Goal

Goal Detail

เปาหมาย

9 Build resilient
infrastructure,
promote
inclusive and
sustainable
industrialization
and foster
innovation

สรางโครงสราง
พื้นฐานที่มีความ
ทนทาน สงเสริม
การพัฒนา
อุตสาหกรรมที่
ครอบคลุมและ
ยั่งยืน และสงเสริม
นวัตกรรม

9 Build resilient
infrastructure,
promote
inclusive and
sustainable
industrialization
and foster
innovation

สรางโครงสราง
พื้นฐานที่มีความ
ทนทาน สงเสริม
การพัฒนา
อุตสาหกรรมที่
ครอบคลุมและ
ยั่งยืน และสงเสริม
นวัตกรรม

10 Reduce
ลดความไมเสมอ
inequality within ภาคภายในและ
and among
ระหวางประเทศ
countries

รายการตัวชี้วัด SDGs Version 241 ตัวชี้วัด

#

Target Detail

เปาประสงค

#

Indicators

ตัวชี้วัด

9.b Facilitate sustainable and
resilient infrastructure
development in
developing countries
through enhanced
financial, technological and
technical support to
African countries, least
developed countries,
landlocked developing
countries and small island
9.c developing
SignificantlyStates
increase

สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี 9.b.1 Proportion of medium and สัดสวนมูลคาเพิ่มของ
การวิจัย และนวัตกรรม
high-tech industry value อุตสาหกรรมเทคโนโลยี
ภายในประเทศกําลังพัฒนา
added in total value added ระดับสูง และระดับกลาง คิด
รวมถึงการใหมีสภาพแวดลอม
เปนรอยละของมูลคาเพิ่ม
ทางนโยบายที่นําไปสูความ
รวมทั้งหมด
หลากหลายของอุตสาหกรรม
และการเพิ่มมูลคาของสินคา
โภคภัณฑ

10.1 By 2030, progressively
achieve and sustain
income growth of the
bottom 40 per cent of the
population at a rate higher
than the national average

ใหบรรลุอยางตอเนื่องและคง 10.1. Growth rates of
การเติบดตของรายไดในกลุม
1 household expenditure or
ประชากรรอยละ 40 ที่
income per capita among
ยากจนที่สุด ในอัตราที่สูงกวา
the bottom 40 per cent of
คาเฉลี่ยของประเทศ ภายในป
the population and the
2573
total population

การเพิ่มการเขาถึงเทคโนโลยี 9.c.1 Proportion of population
access to information and ดานขอมูลและการสื่อสาร
covered by a mobile
communications
และพยายามที่จะจัดใหมีการ
network, by technology
technology and strive to เขาถึงอินเตอรเนตโดยถวน
provide universal and
หนาและในราคาที่สามารถจาย
affordable access to the ได สําหรับประเทศพัฒนา
Internet in least
นอยที่สุด ภายในป 2563
developed countries by
2020

หนวยงาน การ
การ
ขอปรับเปลี่ยน
สถานะ
Metada Metadata
เพิ่มตัวชี้วัด
เจาของ บรรลุ ตัวชี้วัดซ้ํา Tier by เปลี่ยนแปล ta
Update
ตัวชี้วัด
ขอมูล
IAEG-SDGs งจาก 229
ขอมูล SDGs

รอยละของประชากรที่อยู
ในพื้นที่ที่มีสัญญาณ
โทรศัพทเคลื่อนที่ จําแนก
ตามเทคโนโลยี

อัตราการเติบโตของการใช
จายในครัวเรือน หรือรายได
ตอหัวในกลุมประชากรที่มี
รายไดต่ํากวารอยละ 40 ตอ
ประชากรทั้งหมด

ขอเสนอแนะ
จาก สศช.
ควรปรับเปน
รายไดเฉลี่ยตอ
หัวของกลุมคน
รอยละ 40 ลาง
(จําแนกตาม
โครงสราง
รายจาย decile
by
expenditure)
เพิ่มขึ้นและเร็ว
กวารายไดเฉลี่ย
ตอหัวของกลุมที่
เหลือเพื่อใหเปน
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Goal

Goal Detail

เปาหมาย

#

Target Detail

เปาประสงค

#

Indicators

ตัวชี้วัด

10 Reduce
ลดความไมเสมอ
inequality within ภาคภายในและ
and among
ระหวางประเทศ
countries

10.2 By 2030, empower and
promote the social,
economic and political
inclusion of all, irrespective
of age, sex, disability, race,
ethnicity, origin, religion or
economic or other status

ใหอํานาจและสงเสริมความ 10.2. Proportion of people
ครอบคลุมดานสังคม
1 living below 50 per cent
เศรษฐกิจและการเมือง
of median income, by age,
สําหรับทุกคน โดยไมคํานึงถึง
sex and persons with
อายุ เพศ ความบกพรองทาง
disabilities
รางกาย เชื้อชาติ ชาติพันธุ
แหลงกําเนิด ศาสนา หรือ
สถานะทางเศรษฐกิจหรืออื่นๆ
ภายในป 2573

สัดสวนประชากรที่มีรายได
มัธยฐานต่ํากวารอยละ 50
จําแนกตาม กลุมอายุ เพศ
และคนพิการ

10 Reduce
ลดความไมเสมอ
inequality within ภาคภายในและ
and among
ระหวางประเทศ
countries

10.3 Ensure equal opportunity
and reduce inequalities of
outcome, including by
eliminating discriminatory
laws, policies and practices
and promoting appropriate
legislation, policies and
action in this regard

สรางหลักประกันวาจะมี
10.3. Proportion of the
โอกาสที่เทาเทียมและลดความ 1 population reporting
ไมเสมอภาคของผลลัพธ
having personally felt
รวมถึงโดยการขจัดกฎหมาย
discriminated against or
นโยบาย และแนวทางปฏิบัติที่
harassed within the
เลือกปฏิบัติ และสงเสริมการ
previous 12 months on
ออกกฎหมาย นโยบาย และ
the basis of a ground of
การกระทําทีเหมาะสมในเรื่องนี้
discrimination prohibited
under international
human rights law

สัดสวนของประชากรที่
รายงานวารูสึกถูกแบงแยก
เชื้อชาติ หรือถูกขมขูใน 12
เดือนที่ผานมาตาม
ขอบัญญัติพื้นฐานของการ
หามเลือกปฏิบัติในการ
แบงแยกเชื้อชาติภายใต
กฎหมายสิทธิมนุษยชน
ระหวางประเทศ

10 Reduce
ลดความไมเสมอ
inequality within ภาคภายในและ
and among
ระหวางประเทศ
countries

10.4 Adopt policies, especially
fiscal, wage and social
protection policies, and
progressively achieve
greater equality

เลือกใชนโยบาย โดยเฉพาะ 10.4. Labour share of GDP,
นโยบายการคลัง คาจาง และ
1 comprising wages and
การคุมครองทางสังคม และให
social protection transfers
บรรลุความเสมอภาคยิ่งขึ้น
อยางตอเนื่อง

สวนแบงแรงงานตอ GDP
ประกอบไปดวยคาจาง และ
การใหความคุมครองทาง
สังคม

10 Reduce
ลดความไมเสมอ
inequality within ภาคภายในและ
and among
ระหวางประเทศ
countries

10.5 Improve the regulation
and monitoring of global
financial markets and
institutions and strengthen
the implementation of
such regulations

พัฒนากฏระเบียบและการ
10.5. Financial Soundness
ติดตามตรวจสอบตลาด
1 Indicators
การเงินและสถาบันการเงิน
ของโลก และเสริมความ
แข็งแกรงในการดําเนินการกฏ
ระเบียบดังกลาว

เสถียรภาพของระบบการเงิน

รายการตัวชี้วัด SDGs Version 241 ตัวชี้วัด

หนวยงาน การ
การ
ขอปรับเปลี่ยน
สถานะ
Metada Metadata
เพิ่มตัวชี้วัด
เจาของ บรรลุ ตัวชี้วัดซ้ํา Tier by เปลี่ยนแปล ta
Update
ตัวชี้วัด
ขอมูล
IAEG-SDGs งจาก 229
ขอมูล SDGs
ขอเสนอแนะ
ควรปรับเปน
รายไดเฉลี่ยตอ
หัวของกลุมคน
รอยละ 40 ลาง
(จําแนกตาม
โครงสราง
รายจาย
decile by
expenditure)
เพิ่มขึ้นและเร็ว
กวารายไดเฉลี่ย
ตอหัวของกลุมที่
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Goal

Goal Detail

เปาหมาย

10 Reduce
ลดความไมเสมอ
inequality within ภาคภายในและ
and among
ระหวางประเทศ
countries

#

Target Detail

เปาประสงค

#

Indicators

ตัวชี้วัด

10.6 Ensure enhanced
representation and voice
for developing countries in
decision-making in global
international economic
and financial institutions in
order to deliver more
effective, credible,
accountable and
legitimate institutions
10.7 Facilitate orderly, safe,
regular and responsible
migration and mobility of
people, including through
the implementation of
planned and wellmanaged migration policies

สรางหลักประกันวาจะมี
10.6. Proportion of members
ตัวแทนและเสียงสําหรับ
1 and voting rights of
ประเทศกําลังพัฒนาในการ
developing countries in
ตัดสินใจของสถาบันทาง
international organizations
เศรษฐกิจและการเงินระหวาง
ประเทศเพิ่มมากขึ้น เพื่อใหส
ถาบนมีประสิทธิผล เชื่อถือได
มีความรับผิดชอบ และชอบ
ธรรมมากขึ้น

รอยละของสมาชิก และสิทธิ
ในการออกเสียงของ
ประเทศกําลังพัฒนาใน
องคกรระหวางประเทศ

อํานวยความสะดวกในการ
10.7. Recruitment cost borne
อบพยพและเคลื่อนยายคนให 1 by employee as a
เปนไปดวยความสงบ
proportion of yearly
ปลอดภัยเปนไปตามระเบียบ
income earned in country
และมีความรับผิดชอบ รวมถึง
of destination
ผานทางการดําเนินงานตาม
นโยบายดานการอพยพที่มี
การวางแผนและการจัดการที่ดี

คาใชจายในการสรรหา
พนักงานใหมคิดเปนรอยละ
ของรายไดประจําปที่ไดรับ
จากประเทศปลายทาง

10 Reduce
ลดความไมเสมอ
inequality within ภาคภายในและ
and among
ระหวางประเทศ
countries

10.7 Facilitate orderly, safe,
regular and responsible
migration and mobility of
people, including through
the implementation of
planned and wellmanaged migration policies

อํานวยความสะดวกในการ
10.7. Number of countries that ประเทศที่นํานโยบายการ
อบพยพและเคลื่อนยายคนให 2 have implemented well- จัดการการอพยพที่ดี
เปนไปดวยความสงบ
managed migration policies
ปลอดภัยเปนไปตามระเบียบ
และมีความรับผิดชอบ รวมถึง
ผานทางการดําเนินงานตาม
นโยบายดานการอพยพที่มี
การวางแผนและการจัดการที่ดี

10 Reduce
ลดความไมเสมอ
inequality within ภาคภายในและ
and among
ระหวางประเทศ
countries

10.a Implement the principle of
special and differential
treatment for developing
countries, in particular
least developed countries,
in accordance with World
Trade Organization
agreements

ดําเนินการตามหลักการ
10.a. Proportion of tariff lines
ปฏิบัติที่เปนพิเศษและ
1 applied to imports from
แตกตางสําหรับประเทศกําลัง
least developed countries
พัฒนา เฉพาะอยางยิ่ง
and developing countries
ประเทศพัฒนานอยที่สุด โดย
with zero-tariff
เปนไปตามความตกลง
องคการการคาโลก

10 Reduce
ลดความไมเสมอ
inequality within ภาคภายในและ
and among
ระหวางประเทศ
countries

รายการตัวชี้วัด SDGs Version 241 ตัวชี้วัด

สวนแบงของรายการสินคาที่
ตองเสียภาษีการนําเขาจาก
ประเทศดอยพัฒนา และ
ประเทศกําลังพัฒนาที่ไมมี
ขอกีดกันทางภาษีอากร
(zero-tariff)
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Goal

Goal Detail

เปาหมาย

#

Target Detail

เปาประสงค

#

Indicators

10 Reduce
ลดความไมเสมอ
inequality within ภาคภายในและ
and among
ระหวางประเทศ
countries

10.b Encourage official
development assistance
and financial flows,
including foreign direct
investment, to States
where the need is
greatest, in particular least
developed countries,
African countries, small
island developing States
and landlocked developing
countries, in accordance
with their national plans
and programmes

สนับสนุนการใหความ
10.b. Total resource flows for
ชวยเหลือเพื่อการพัฒนาอยาง 1 development, by recipient
เปนทางการและการไหลของ
and donor countries and
เงินซึ่งรวมถึงการลงทุน
type of flow (e.g. official
โดยตรงจากตางประเทศ ไปยัง
development assistance,
รัฐที่มีความจําเปนมากที่สุด
foreign direct investment
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ประเทศ
and other flows)
กําลังพัฒนานอยที่สุด ประเทศ
ในแอฟริกา รัฐกําลังพัฒนาที่
เปนเกาะขนาดเล็ก และ
ประเทศกําลังพัฒนาที่ไมมี
ทางออกสูทะเล โดยใหเปนไป
ตามแผนและแผนงานของ
ประเทศเหลานั้น

10 Reduce
ลดความไมเสมอ
inequality within ภาคภายในและ
and among
ระหวางประเทศ
countries

10.c By 2030, reduce to less
than 3 per cent the
transaction costs of
migrant remittances and
eliminate remittance
corridors with costs higher
than 5 per cent

11 Make cities and
human
settlements
inclusive, safe,
resilient and
sustainable

ทําใหเมืองและการ 11.1 By 2030, ensure access for
ตั้งถิ่นฐานของ
all to adequate, safe and
มนุษยมีความ
affordable housing and
ปลอดภัย ทั่วถึง
basic services and upgrade
พรอมรับการ
slums
เปลี่ยนแปลงและ
ยั่งยืน

รายการตัวชี้วัด SDGs Version 241 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด



กต. ธปท.

ลดคาใชจายในการทําธุรกรรม 10.c. Remittance costs as a
คาใชจายการสงเงินกลับ
ของการสงเงินกลับประเทศ
1 proportion of the amount ประเทศคิดเปนรอยละของ
ของผูอพยพ (migrant
remitted
จํานวนเงินรวมที่สงกลับ
remittance) ใหต่ํากวารอยละ
3 และขจัดการชําระเงิน
ระหวางประเทศ (remittance
corridors) ที่มีคาใชจายสูง
กวารอยละ 5 ภายในป 2573



ธปท.

สรางหลักประกันวาจะมีการ
เขาถึงที่อยูอาศัยและการ
บริการพื้นฐานที่พอเพียง
ปลอดภัย และในราคาที่
สามารถจายได และยกระดับ
ชุมชนแออัด ภายในป 2573



กคช.
พอช.

11.1. Proportion of urban
1 population living in slums,
informal settlements or
inadequate housing

การดําเนินการดาน
ทรัพยากรเพื่อการพัฒนา
จําแนกตามประเทศที่ไดรับ
ความชวยเหลือ และ
ประเทศผูใหการชวยเหลือ
และประเภทของการ
ดําเนินการ (เชน การ
ชวยเหลือดานการพัฒนา
อยางเปนทางการ (ODA)
การลงทุนทางตรงของ
ตางประเทศ (FDI) และอื่นๆ)
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สัดสวนของประชากรในเขต
เมืองที่อาศัยอยูในชุมชน
แออัด ที่อยูอาศัยนอกระบบ
หรือไมเหมาะสม

ซ้ํากับ
16.8.1

I
(ODA)/
II
(FDI)
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เปาประสงค

#
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ตัวชี้วัด

11 Make cities and
human
settlements
inclusive, safe,
resilient and
sustainable

ทําใหเมืองและการ 11.2 By 2030, provide access to
ตั้งถิ่นฐานของ
safe, affordable, accessible
มนุษยมีความ
and sustainable transport
ครอบคลุม
systems for all, improving
ปลอดภัย มีภูมิ
road safety, notably by
ตานทานและยั่งยืน
expanding public transport,
with special attention to
the needs of those in
vulnerable situations,
women, children, persons
with disabilities and older
persons

จัดใหมีการเขาถึงระบบ
11.2. Proportion of population
คมนาคมขนสงที่ยั่งยืน เขาถึง
1 that has convenient
ได ปลอดภัย ในราคาที่
access to public transport,
สามารถจายได สําหรับทุกคน
by age, sex and persons
พัฒนาความปลอดภัยทาง
with disabilities
ถนน โดยการขยายการขนสง
สาธารณะ และคํานึงเปน
พิเศษถึงกลุมคนที่อยูใน
สถานการณที่เปราะบาง
ผูหญิง เด็ก ผูมีความบกพรอง
ทางรางกาย และผูสูงอายุ
ภายในป 2573

11 Make cities and
human
settlements
inclusive, safe,
resilient and
sustainable

ทําใหเมืองและการ 11.3 By 2030, enhance inclusive
ตั้งถิ่นฐานของ
and sustainable
มนุษยมีความ
urbanization and capacity
ครอบคลุม
for participatory, integrated
ปลอดภัย มีภูมิ
and sustainable human
ตานทานและยั่งยืน
settlement planning and
management in all
countries

ยกระดับการพัฒนาเมืองและ 11.3. Ratio of land consumption สัดสวนอัตราการใชที่ดินตอ
ขีดความสามารถใหครอบคลุม 1 rate to population growth อัตราการเปลี่ยนแปลง
และยั่งยืน เพื่อการวางแผน
rate
ประชากร
และการบริหารจัดการการตั้ง
ถิ่นฐานของมนุษยอยางมีสวน
รวม บูรณาการและยั่งยืนใน
ทุกประเทศ ภายในป 2573

11 Make cities and
human
settlements
inclusive, safe,
resilient and
sustainable

ทําใหเมืองและการ 11.3 By 2030, enhance inclusive
ตั้งถิ่นฐานของ
and sustainable
มนุษยมีความ
urbanization and capacity
ครอบคลุม
for participatory, integrated
ปลอดภัย มีภูมิ
and sustainable human
ตานทานและยั่งยืน
settlement planning and
management in all
countries

ยกระดับการพัฒนาเมืองและ 11.3. Percentage of cities with a
ขีดความสามารถใหครอบคลุม 2 direct participation
และยั่งยืน เพื่อการวางแผน
structure of civil society in
และการบริหารจัดการการตั้ง
urban planning and
ถิ่นฐานของมนุษยอยางมีสวน
management which
รวม บูรณาการและยั่งยืนใน
operate regularly and
ทุกประเทศ ภายในป 2573
democratically

รายการตัวชี้วัด SDGs Version 241 ตัวชี้วัด

สัดสวนของประชากรที่
เขาถึงการขนสงสาธารณะได
อยางสะดวก จําแนกตาม
กลุมอายุ เพศ และบุคคลที่มี
ความบกพรองทางรางกาย

รองละของเมืองที่มี
โครงสรางจากการมีสวนรวม
โดยตรงของภาคประชา
สังคมในการวางแผนและ
การจัดการซึ่งดําเนินการ
เปนประจํา และเปน
ประชาธิปไตย
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ยผ.
กรม
สงเสริม
การ
ปกครอง
สวน
ทองถิ่น
องคกร
ปกครอง
ยผ.
กรม
สงเสริม
การ
ปกครอง
สวน
ทองถิ่น
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O
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#
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ตัวชี้วัด

11 Make cities and
human
settlements
inclusive, safe,
resilient and
sustainable

ทําใหเมืองและการ 11.4 Strengthen efforts to
ตั้งถิ่นฐานของ
protect and safeguard the
มนุษยมีความ
world’s cultural and
ครอบคลุม
natural heritage
ปลอดภัย มีภูมิ
ตานทานและยั่งยืน

เสริมความพยายามที่จะ
11.4. Total expenditure (public
ปกปองและคุมครองมรดกทาง 1 and private) per capita
วัฒนธรรมและทางธรรมชาติ
spent on the preservation,
ของโลก
protection and
conservation of all
cultural and natural
heritage, by type of
heritage (cultural, natural,
mixed, World Heritage
Centre designation), level
of government
(national, regional, and
local/municipal), type of
expenditure (operating
expenditure/investment)
and type of private
funding (donations in kind,
private non-profit sector,
sponsorship)

การใชจายรวม (ภาครัฐและ
ภาคเอกชน) ตอหัวสําหรับ
การใชจายในเรื่องการสงวน
การปองกัน และการอนุรักษ
วัฒนธรรมและมรดกทาง
ธรรมชาติ จําแนกตาม
ประเภทมรดก (ทาง
วัฒนธรรม ทางธรรมชาติ
ผสมผสาน การกําหนดโดย
ศูนยมรดกโลก) ระดับของ
รัฐบาล (ประเทศ ภูมิภาค
และทองถิ่น/เทศบาล)
ประเภทการใชจาย
(คาใชจายในการ
ดําเนินงาน/คาใชจายในการ
ลงทุน) และประเภทการ
ระดมเงินทุนจากภาคเอกชน
(การบริจาคโดยสมัครใจ
ภาคเอกชนที่ไมหวังผลกําไร
และผูสนับสนุน)

11 Make cities and
human
settlements
inclusive, safe,
resilient and
sustainable

ทําใหเมืองและการ 11.5 By 2030, significantly
ตั้งถิ่นฐานของ
reduce the number of
มนุษยมีความ
deaths and the number of
ครอบคลุม
people affected and
ปลอดภัย มีภูมิ
substantially decrease the
ตานทานและยั่งยืน
direct economic losses
relative to global gross
domestic product caused
by disasters, including
water-related disasters,
with a focus on protecting
the poor and people in
vulnerable situations

ลดจํานวนการตายและจํานวน 11.5. Number of deaths, missing
คนที่ไดรับผลกระทบและลด
1 and persons affected by
การสูญเสียโดยตรวทาง
disaster per 100,000
เศรษฐกิจที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ
people
มวลรวมภายในประเทศของ
โลกที่เกิดจากภัยพิบัติ ซึ่ง
รวมถึงภัยพิบัติที่เกี่ยวกับน้ํา
โดยมุงเปาปกปองคนจนและ
คนที่อยูในสถานการณที่
เปราะบาง ภายในป 2573

จํานวนผูเสียชีวิต สูญหาย
และผูไดรับผลกระทบจาก
ภัยพิบัติ ตอประชากร
100,000 คน

รายการตัวชี้วัด SDGs Version 241 ตัวชี้วัด
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11 Make cities and
human
settlements
inclusive, safe,
resilient and
sustainable
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ทําใหเมืองและการ 11.5 By 2030, significantly
ตั้งถิ่นฐานของ
reduce the number of
มนุษยมีความ
deaths and the number of
ครอบคลุม
people affected and
ปลอดภัย มีภูมิ
substantially decrease the
ตานทานและยั่งยืน
direct economic losses
relative to global gross
domestic product caused
by disasters, including
water-related disasters,
with a focus on protecting
the poor and people in
vulnerable situations
11 Make cities and ทําใหเมืองและการ 11.6 By 2030, reduce the
human
ตั้งถิ่นฐานของ
adverse per capita
settlements
มนุษยมีความ
environmental impact of
inclusive, safe, ครอบคลุม
cities, including by paying
resilient and
ปลอดภัย มีภูมิ
special attention to air
sustainable
ตานทานและยั่งยืน
quality and municipal and
other waste management

ลดจํานวนการตายและจํานวน 11.5. Direct disaster economic
คนที่ไดรับผลกระทบและลด
2 loss in relation to global
การสูญเสียโดยตรงทาง
GDP, including disaster
เศรษฐกิจที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ
damage to critical
มวลรวมภายในประเทศของ
infrastructure and
โลกที่เกิดจากภัยพิบัติ ซึ่ง
disruption of basic services
รวมถึงภัยพิบัติที่เกี่ยวกับน้ํา
โดยมุงเปาปกปองคนจนและ
คนที่อยูในสถานการณที่
เปราะบาง ภายในป 2573

การสูญเสียทางเศรษฐกิจอัน
เนื่องมาจากภัยพิบัติโดยตรง
ตอ GDP รวมทั้งความ
เสียหายที่เกิดกับโครงสราง
พื้นฐานและขัดขวางการ
บริการขั้นพื้นฐานที่สําคัญ
อื่นๆ อันเนื่องมาจากภัยพิบัติ



ลดผลกระทบทางลบตอ
11.6. Percentage of urban solid
สิ่งแวดลอมตอหัวประชากรใน 1 waste regularly collected
เขตเมือง รวมถึงการใหความ
and with adequate final
สนใจเปนพิเศษตอคุณภาพ
discharge with regard to
อากาศ และการจัดการของ
the total waste generated
เสียของเทศบาล และการ
by the city
จัดการของเสียอื่นๆ ภายในป
2573

รอยละของขยะในเขตเมือง
ที่มีการจัดเก็บเปนประจํา
และเพียงพอที่จะปลอยของ
เสียขั้นสุดทายซึ่งเกิดจากของ
เสียทั้งหมดที่เกิดจากเมืองนั้น



คพ.

11 Make cities and
human
settlements
inclusive, safe,
resilient and
sustainable

ทําใหเมืองและการ 11.6 By 2030, reduce the
ตั้งถิ่นฐานของ
adverse per capita
มนุษยมีความ
environmental impact of
ครอบคลุม
cities, including by paying
ปลอดภัย มีภูมิ
special attention to air
ตานทานและยั่งยืน
quality and municipal and
other waste management

ระดับคาเฉลี่ยทั้งปของฝุน
ละอองขนาดเล็ก (เชน
PM2.5 และ PM10) ในเขต
เมือง (ถวงน้ําหนักกับ
ประชากร)



11 Make cities and
human
settlements
inclusive, safe,
resilient and
sustainable

ทําใหเมืองและการ 11.7 By 2030, provide universal
ตั้งถิ่นฐานของ
access to safe, inclusive
มนุษยมีความ
and accessible, green and
ครอบคลุม
public spaces, in particular
ปลอดภัย มีภูมิ
for women and children,
ตานทานและยั่งยืน
older persons and persons
with disabilities

ลดผลกระทบทางลบตอ
11.6. Annual mean levels of
สิ่งแวดลอมตอหัวประชากรใน 2 fine particulate matter
เขตเมือง รวมถึงการใหความ
(e.g. PM2.5 and PM10) in
สนใจเปนพิเศษตอคุณภาพ
cities (population
อากาศ และการจัดการของ
weighted)
เสียของเทศบาล และการ
จัดการของเสียอื่นๆ ภายในป
2573
จัดใหมีการเขาถึงพื้นที่
11.7. Average share of the builtสาธารณะสีเขียว ที่ปลอดภัย
1 up area of cities that is
ครอบคลุมและเขาถึงได โดย
open space for public use
ถวนหนา โดยเฉพาะผูหญิง
for all, by sex, age and
เด็ก คนชรา และผูมีความ
persons with disabilities
บกพรองทางรางกาย ภายในป
2573

รายการตัวชี้วัด SDGs Version 241 ตัวชี้วัด

สวนแบงเฉลี่ยของพื้นที่เมือง
ที่ถูกสรางขึ้นใหเปนสถานที่ที่
ใชประโยชนสาธารณะ
สําหรับทุกคน จําแนกตาม
อายุ เพศ และบุคคลที่มี
ความบกพรองทางรางกาย

ปภ.

P

3 มี.ค. 59

II

P

3 มี.ค. 59

คพ.

I

P

3 มี.ค. 59

สถ. ยผ.
กก. พม.

II

P

3 มี.ค. 59

ซ้ํากับ 1.5.2

II

P
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11 Make cities and
human
settlements
inclusive, safe,
resilient and
sustainable

ทําใหเมืองและการ 11.7 By 2030, provide universal
ตั้งถิ่นฐานของ
access to safe, inclusive
มนุษยมีความ
and accessible, green and
ครอบคลุม
public spaces, in particular
ปลอดภัย มีภูมิ
for women and children,
ตานทานและยั่งยืน
older persons and persons
with disabilities

จัดใหมีการเขาถึงพื้นที่
11.7. Proportion of persons
สาธารณะสีเขียว ที่ปลอดภัย
2 victim of physical or
ครอบคลุมและเขาถึงได โดย
sexual harassment, by sex,
ถวนหนา โดยเฉพาะผูหญิง
age, disability status and
เด็ก คนชรา และผูมีความ
place of occurrence, in
บกพรองทางรางกาย ภายในป
the previous 12 months
2573

สัดสวนของผูที่ตกเปนเหยื่อ
ของการคุกคามทางรางกาย
หรือเพศ จําแนกตาม เพศ
อายุ สถานภาพความพิการ
และสถานที่เกิดเหตุ ในชวง
12 เดือนที่ผานมา

11 Make cities and
human
settlements
inclusive, safe,
resilient and
sustainable

ทําใหเมืองและการ 11.a Support positive
ตั้งถิ่นฐานของ
economic, social and
มนุษยมีความ
environmental links
ครอบคลุม
between urban, peri-urban
ปลอดภัย มีภูมิ
and rural areas by
ตานทานและยั่งยืน
strengthening national and
regional development
planning

สนับสุนนการเชื่อมโยงทาง
11.a. Proportion of population
เศรษฐกิจ สังคม และ
1 living in cities that
สิ่งแวดลอมในทางบวน
implement urban and
ระหวางพื้นที่เมือง รอบเมือง
regional development
และชนบท โดยการเสริมความ
plans, integrating
แข็งแกรงของการวางแผนการ
population projections
พัฒนาในระดับชาติและระดับ
and resource needs, by
ภูมิภาค
size of city

สัดสวนประชากรอาศัยใน
เมืองที่นําแผนการพัฒนา
เมืองและภูมิภาคไปบูรณา
การกับการคาดประมาณ
ประชากรและความตองการ
ทรัพยากร จําแนกตาม
ขนาดของเมือง

11 Make cities and
human
settlements
inclusive, safe,
resilient and
sustainable

ทําใหเมืองและการ 11.b By 2020, substantially
ตั้งถิ่นฐานของ
increase the number of
มนุษยมีความ
cities and human
ครอบคลุม
settlements adopting and
ปลอดภัย มีภูมิ
implementing integrated
ตานทานและยั่งยืน
policies and plans towards
inclusion, resource
efficiency, mitigation and
adaptation to climate
change, resilience to
disasters, and develop and
implement, in line with
the Sendai Framework for
Disaster Risk Reduction
2015-2030, holistic disaster
risk management at all
levels

ภายในป 2563 เพิ่มจํานวน 11.b. Proportion of local
สัดสวนของเมืองที่มีกลยุทธ
เมืองและกระบวนการตั้งถิ่น
1 governments that adopt ลดความเสี่ยง และการฟนฟู
ฐานของมนุษยที่เลือกใชและ
and implement local
ใหสูสภาพปรกติ มีความ
ดําเนินการตามนโยบายและ
disaster risk reduction
สอดคลองกับกรอบการ
แผนที่บูรณาการ เพื่อนําไปสู
strategies in line with the ทํางานระหวางประเทศที่
ความครอบคลุม ความมี
Sendai Framework for
ไดรับความเห็นชอบ (อาทิ ผู
ประสิทธิภาพการใชทรัพยากร
Disaster Risk Reduction
ประสบความสําเร็จในการ
การลดผลกระทบและปรับตัว
2015-2030
วางแผนการลดความเสี่ยง
ตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภัยพิบัติ Hyogo
ภูมิอากาศ มีภูมิตานทางตอ
Framework for Action
ภัยพิบัติ และใหพัฒนาและ
2005-2015) ซึ่ง
ดําเนินการตามการบริหาร
ประกอบดวยกลุมคน
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติแบบ
เปราะบาง และกลุมคนชาย
องครวมในทุกระดับ ใหเปนไป
ขอบ ตามแผนที่กําหนดไว มี
ตามกรอบการดําเนินงานเซน
การนําไปดําเนินการ และ
ไดเพื่อการลดความเสี่ยงจาก
ติดตามผล
ภัยพิบัติ พ.ศ.2558-2573

รายการตัวชี้วัด SDGs Version 241 ตัวชี้วัด
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11 Make cities and
human
settlements
inclusive, safe,
resilient and
sustainable

ทําใหเมืองและการ 11.b By 2020, substantially
ตั้งถิ่นฐานของ
increase the number of
มนุษยมีความ
cities and human
ครอบคลุม
settlements adopting and
ปลอดภัย มีภูมิ
implementing integrated
ตานทานและยั่งยืน
policies and plans towards
inclusion, resource
efficiency, mitigation and
adaptation to climate
change, resilience to
disasters, and develop and
implement, in line with
the Sendai Framework for
Disaster Risk Reduction
2015-2030, holistic disaster
risk management at all
levels

ภายในป 2563 เพิ่มจํานวน 11.b. Number of countries with
เมืองและกระบวนการตั้งถิ่น
2 national and local disaster
ฐานของมนุษยที่เลือกใชและ
risk reduction strategies
ดําเนินการตามนโยบายและ
แผนที่บูรณาการ เพื่อนําไปสู
ความครอบคลุม ความมี
ประสิทธิภาพการใชทรัพยากร
การลดผลกระทบและปรับตัว
ตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ มีภูมิตานทางตอ
ภัยพิบัติ และใหพัฒนาและ
ดําเนินการตามการบริหาร
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติแบบ
องครวมในทุกระดับ ใหเปนไป
ตามกรอบการดําเนินงานเซน
ไดเพื่อการลดความเสี่ยงจาก
ภัยพิบัติ พ.ศ.2558-2573

จํานวนประเทศที่มี
ยุทธศาสตรการลดความ
เสี่ยงภัยพิบัติระดับประเทศ
และระดับทองถิ่น

11 Make cities and
human
settlements
inclusive, safe,
resilient and
sustainable

ทําใหเมืองและการ 11.c Support least developed
ตั้งถิ่นฐานของ
countries, including
มนุษยมีความ
through financial and
ครอบคลุม
technical assistance, in
ปลอดภัย มีภูมิ
building sustainable and
ตานทานและยั่งยืน
resilient buildings utilizing
local materials

สนับสนุนประเทศพัฒนานอย
ที่สุด รวมถึงผานทางความ
ชวยเหลือทางการเงินและ
วิชาการในการสรางอาคารที่
ยั่งยืนและทนทานโดยใชวัสดุ
ทองถิ่น

สัดสวนของการสนับสนุน
ทางการเงินที่จัดสรรใหกับ
การกอสราง และการ
เพิ่มเติมเพื่อใหเกิดความ
ยั่งยืน ยืดหยุน และอาคารที่
ใชทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพ

12 Ensure
sustainable
consumption
and production
patterns

สรางหลักประกัน
ใหมีแบบแผนการ
ผลิตและการ
บริโภคที่ยั่งยืน

รายการตัวชี้วัด SDGs Version 241 ตัวชี้วัด

12.1 Implement the 10-Year
Framework of Programmes
on Sustainable
Consumption and
Production Patterns, all
countries taking action,
with developed countries
taking the lead, taking into
account the development
and capabilities of
developing countries

11.c. Proportion of financial
1 support to the least
developed countries that
is allocated to the
construction and
retrofitting of sustainable,
resilient and resourceefficient buildings utilizing
ดําเนินการใหเปนผลตาม
12.1. Number of countries with
กรอบการดําเนินงานระยะ 10 1 sustainable consumption
ป วาดวยการผลิตและการ
and production (SCP)
บริโภคที่ยั่งยืน ทุกประเทศ
national action plans or
นําไปปฏิบัติโดยประเทศที่
SCP mainstreamed as a
พัฒนาแลวเปนผูนํา โดย
priority or target into
คํานึงถึงการพัฒนาและขีด
national policies
ความสามารถของประเทศ
กําลังพัฒนา

จํานวนประเทศที่มี
แผนปฏิบัติการระดับชาติ
ดานการผลิตและการบริโภค
ที่ยั่งยืน (SCP) หรือมี
หลักการดาน SCP เปน
ลําดับความสําคัญหลักหรือ
เปาหมายของนโยบาย
ระดับชาติ

หนวยงาน การ
การ
ขอปรับเปลี่ยน
สถานะ
Metada Metadata
เพิ่มตัวชี้วัด
เจาของ บรรลุ ตัวชี้วัดซ้ํา Tier by เปลี่ยนแปล ta
Update
ตัวชี้วัด
ขอมูล
IAEG-SDGs งจาก 229
ขอมูล SDGs
ซ้ํากับ
1.5.3 และ
13.1.1
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หนวยงาน การ
การ
ขอปรับเปลี่ยน
สถานะ
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เพิ่มตัวชี้วัด
เจาของ บรรลุ ตัวชี้วัดซ้ํา Tier by เปลี่ยนแปล ta
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12 Ensure
sustainable
consumption
and production
patterns

สรางหลักประกัน
ใหมีแบบแผนการ
ผลิตและการ
บริโภคที่ยั่งยืน

12.2 By 2030, achieve the
sustainable management
and efficient use of natural
resources

บรรลุการจัดการที่ยั่งยืนและ 12.2. Material footprint (MF)
รองรอยการใชวัตถุดิบและ
การใชทรัพยากรทางธรรมชาติ 1 and MF per capita, per GDP การใชวัตถุดิบตอหัว และตอ
อยางมีประสิทธิภาพ ภายในป
ผลิตภัณฑมวลรวมใน
2573
ประเทศ (GDP)

ซ้ํากับ 8.4.1

II

12 Ensure
sustainable
consumption
and production
patterns

สรางหลักประกัน
ใหมีแบบแผนการ
ผลิตและการ
บริโภคที่ยั่งยืน

12.2 By 2030, achieve the
sustainable management
and efficient use of natural
resources

บรรลุการจัดการที่ยั่งยืนและ 12.2. Domestic material
การใชทรัพยากรทางธรรมชาติ 2 consumption (DMC) and
อยางมีประสิทธิภาพ ภายในป
DMC per capita, per GDP
2573

การบริโภควัตถุดิบใน
ประเทศและการบริโภค
วัตถุดิบในประเทศตอหัว
และตอ ผลิตภัณฑมวลรวม
ในประเทศ (GDP)

ซ้ํากับ 8.4.2

II

12 Ensure
sustainable
consumption
and production
patterns

สรางหลักประกัน
ใหมีแบบแผนการ
ผลิตและการ
บริโภคที่ยั่งยืน

12.3 By 2030, halve per capita
global food waste at the
retail and consumer levels
and reduce food losses
along production and
supply chains, including
post-harvest losses

ลดขยะเศษอาหารของโลกลง 12.3. Global food loss index
ครึ่งหนึ่งในระดับคาปลีกและ
1
ผูบริโภค และลดการสูญเสีย
อาหารจากระบวนการผลิต
และหวงโซอุปทาน รวมถึงการ
สูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว
ภายในป 2573

ดัชนีการสูญเสียอาหารโลก

12 Ensure
sustainable
consumption
and production
patterns

สรางหลักประกัน
ใหมีแบบแผนการ
ผลิตและการ
บริโภคที่ยั่งยืน

12.4 By 2020, achieve the
environmentally sound
management of chemicals
and all wastes throughout
their life cycle, in
accordance with agreed
international frameworks,
and significantly reduce
their release to air, water
and soil in order to
minimize their adverse
impacts on human health
and the environment

บรรลุเรื่องการจัดการสารเคมี 12.4. Number of parties to
จํานวนภาคีสมาชิกขอตกลง
และของเสียทุกชนิดตลอด
1 international multilateral พหุภาคีดานสิ่งแวดลอมดาน
วงจรชีวิตของสิ่งเหลานั้นดวย
environmental
สารเคมีที่เปนอันตรายและ
วิธีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
agreements on hazardous สารเคมีอื่นๆ และของเสีย ที่
ตามกรอบความรวมมือ
waste, and other
บรรลุวัตถุประสงคของ
ระหวางประเทศที่ตกลงกัน
chemicals that meet their พันธกรณีและขอผูกพันใน
แลว และลดการปลดปลอยสิ่ง
commitments and
การถายทอดขอมูลตามที่
เหลานั้นออกสูอากาศ น้ํา
obligations in transmitting กําหนดไวในแตละขอตกลงที่
และดินอยางมีนัยสําคัญ เพื่อ
information as required by เกี่ยวของ
จะลดผลกระทบทางลบตอ
each relevant agreement
สุขภาพของมนุษยและ
สิ่งแวดลอมใหมากที่สุด
ภายในป 2563

รายการตัวชี้วัด SDGs Version 241 ตัวชี้วัด
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12 Ensure
sustainable
consumption
and production
patterns

สรางหลักประกัน
ใหมีแบบแผนการ
ผลิตและการ
บริโภคที่ยั่งยืน

12 Ensure
sustainable
consumption
and production
patterns

สรางหลักประกัน
ใหมีแบบแผนการ
ผลิตและการ
บริโภคที่ยั่งยืน

12 Ensure
sustainable
consumption
and production
patterns

#

Target Detail

เปาประสงค

#

Indicators

ตัวชี้วัด

12.4 By 2020, achieve the
environmentally sound
management of chemicals
and all wastes throughout
their life cycle, in
accordance with agreed
international frameworks,
and significantly reduce
their release to air, water
and soil in order to
minimize their adverse
impacts on human health
and the environment
12.5 By 2030, substantially
reduce waste generation
through prevention,
reduction, recycling and
reuse

บรรลุเรื่องการจัดการสารเคมี 12.4. Hazardous waste
และของเสียทุกชนิดตลอด
2 generated per capita,
วงจรชีวิตของสิ่งเหลานั้นดวย
proportion of hazardous
วิธีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
waste treated and by type
ตามกรอบความรวมมือ
of
ระหวางประเทศที่ตกลงกัน
treatment
แลว และลดการปลดปลอยสิ่ง
เหลานั้นออกสูอากาศ น้ํา
และดินอยางมีนัยสําคัญ เพื่อ
จะลดผลกระทบทางลบตอ
สุขภาพของมนุษยและ
สิ่งแวดลอมใหมากที่สุด
ภายในป 2563
ลดการเกิดของเสียโดยใหมี
12.5. National recycling rate,
การปองกัน การลดปริมาณ
1 tons of material recycled
การใชซ้ํา และการนํากลับมา
ใชใหม ภายในป 2573

ของเสียอันตรายตอหัว
(สัดสวนของเสียที่ไดรับการ
บําบัดของเสีย จําแนกตาม
ประเภทการบําบัด)

สรางหลักประกัน
ใหมีแบบแผนการ
ผลิตและการ
บริโภคที่ยั่งยืน

12.6 Encourage companies,
especially large and
transnational companies,
to adopt sustainable
practices and to integrate
sustainability information
into their reporting cycle

สนับสนุนใหบริษัท โดยเฉพาะ 12.6. Number of companies
บริษัทขามชาติและบริษัท
1 publishing sustainability
ขนาดใหญ รับแนวปฏิบัติที่
reports
ยั่งยืนไปใช และผนวกขอมูล
ดานความยั่งยืนลงในวงจรการ
รายงานของบริษัทเหลานั้น

จํานวนบริษัทที่ตีพิมพ
รายงานความยั่งยืน

12 Ensure
sustainable
consumption
and production
patterns

สรางหลักประกัน
ใหมีแบบแผนการ
ผลิตและการ
บริโภคที่ยั่งยืน

12.7 Promote public
procurement practices that
are sustainable, in
accordance with national
policies and priorities

สงเสริมแนวปฏิบัติดานการ
12.7. Number of countries
จัดซื้อจัดจางของภาครัฐที่
1 implementing sustainable
ยั่งยืน ตามนโยบายและการให
public procurement
ลําดับความความสําคัญของ
policies and action plans
ประเทศ

จํานวนประเทศที่มีการ
ดําเนินการตามนโยบายและ
แผนปฏิบัติการดานการ
จัดซื้อจัดจางของภาครัฐ
อยางยั่งยืน

12 Ensure
sustainable
consumption
and production
patterns

สรางหลักประกัน
ใหมีแบบแผนการ
ผลิตและการ
บริโภคที่ยั่งยืน

12.8 By 2030, ensure that
people everywhere have
the relevant information
and awareness for
sustainable development
and lifestyles in harmony
with nature

สรางหลักประกันวาประชาชน 12.8. Extent to which
ในทุกแหงมีขอมูลที่เกี่ยวของ
1 (i) global citizenship
และความตระหนักถึงการ
education and (ii)
พัฒนาที่ยั่งยืนและวิถีชีวิตที่
education for sustainable
สอดคลองกับธรรมชาติ
development (including
ภายในป 2573
climate change education)
are mainstreamed in (a)
national education
policies (b) curricula (c)
teacher education and (d)
student assessment

มีการดําเนินการเกี่ยวกับ
(i) การศึกษาเพื่อความเปน
พลเมืองโลก และการจัด
การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน (รวมถึงการศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ) เปนเรื่องหลักๆ
ในนโยบายการศึกษาของ
ประเทศ สาขาวิชาที่ทําการ
สอน การศึกษาของครูผูสอน
และการประเมินนักเรียน/
นักศึกษา

รายการตัวชี้วัด SDGs Version 241 ตัวชี้วัด

อัตราการนําขยะกลับมาใช
ใหม (recycling rate) ใน
ระดับประเทศ (จํานวนตัน
ของวัสดุที่ถูกนํากลับมาใช
ใหม)

หนวยงาน การ
การ
ขอปรับเปลี่ยน
สถานะ
Metada Metadata
เพิ่มตัวชี้วัด
เจาของ บรรลุ ตัวชี้วัดซ้ํา Tier by เปลี่ยนแปล ta
Update
ตัวชี้วัด
ขอมูล
IAEG-SDGs งจาก 229
ขอมูล SDGs
O

3 มี.ค. 59

III

O

3 มี.ค. 59

III

O

3 มี.ค. 59

III

O

3 มี.ค. 59

O

3 มี.ค. 59

II





คพ. กรอ.
สถ.

คพ.

ซ้ํากับ 4.7.1

III

P

P

51

Goal

Goal Detail

เปาหมาย

12 Ensure
sustainable
consumption
and production
patterns

สรางหลักประกัน
ใหมีแบบแผนการ
ผลิตและการ
บริโภคที่ยั่งยืน

12 Ensure
sustainable
consumption
and production
patterns

สรางหลักประกัน
ใหมีแบบแผนการ
ผลิตและการ
บริโภคที่ยั่งยืน

12 Ensure
sustainable
consumption
and production
patterns

สรางหลักประกัน
ใหมีแบบแผนการ
ผลิตและการ
บริโภคที่ยั่งยืน

รายการตัวชี้วัด SDGs Version 241 ตัวชี้วัด

#

Target Detail

เปาประสงค

#

Indicators

ตัวชี้วัด

หนวยงาน การ
การ
ขอปรับเปลี่ยน
สถานะ
Metada Metadata
เพิ่มตัวชี้วัด
เจาของ บรรลุ ตัวชี้วัดซ้ํา Tier by เปลี่ยนแปล ta
Update
ตัวชี้วัด
ขอมูล
IAEG-SDGs งจาก 229
ขอมูล SDGs

12.a Support developing
countries to strengthen
their scientific and
technological capacity to
move towards more
sustainable patterns of
consumption and
12.b Correct and prevent trade
restrictions and distortions
in world agricultural
markets, including through
the parallel elimination of
all forms of agricultural
export subsidies and all
export measures with
equivalent effect, in
accordance with the
mandate of the Doha
Development Round

สนับสนุนประเทศกําลังพัฒนา 12.a. Amount of support to
ในการเสริมความแข็งแกรง
1 developing countries on
ของขีดความสามารถดาน
R&D for sustainable
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่
consumption and
จะขับเคลื่อนไปสูรูปแบบการ
production (SCP) and
ผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
environmental sound
ยิ่งขึ้น
technologies
พัฒนาและดําเนินการใช
12.b. Number of sustainable
เครื่องมือเพื่อจะติดตาม
1 tourism strategies or
ตรวจสอบผลกระทบของการ
policies and implemented
พัฒนาที่ยั่งยืนสําหรับการ
action plans, with agreed
ทองเที่ยวที่ยั่งยืนที่สรางงาน
monitoring and evaluation
และสงเสริมวัฒนธรรมและ
tools
ผลิตภัณฑทองถิ่น

จํานวนการสนับสนุนการ
วิจัยและพัฒนาเพื่อการผลิต
และการบริโภคที่ยั่งยืนและ
เทคโนโลยีที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมใหแกประเทศ
กําลังพัฒนา

III

P

O

3 มี.ค. 59

จํานวนยุทธศาตรดานการ
ทองเที่ยวที่ยั่งยืน หรือ
นโยบาย และการนําแผนไป
ดําเนินการใหเกิดผล โดยมี
การติดตามดังที่ไดตกลงไว
และเครื่องมือการประเมิน

III

P

P

3 มี.ค. 59

12.c Rationalize inefficient fossilfuel subsidies that
encourage wasteful
consumption by removing
market distortions, in
accordance with national
circumstances, including
by restructuring taxation
and phasing out those
harmful subsidies, where
they exist, to reflect their
environmental impacts,
taking fully into account
the specific needs and
conditions of developing
countries and minimizing
the possible adverse
impacts on their
development in a manner
that protects the poor and
the affected communities

ทําใหการอุดหนุนเชื้อเพลิง
12.c. Amount of fossil-fuel
ฟอสซิลที่ไรประสิทธิภาพและ
1 subsidies per unit of GDP
นําไปสูการบริโภคที่สิ้นเปลือง
(production and
มีความสมเหตุสมผล โดย
consumption) and as a
กําจัดกการบิดเบือนทาง
proportion of total
การตลาดโดยใหสอดคลอง
national expenditure on
สภาวะแวดลอมของประเทศ
fossil fuels
รวมถึงการปรับโครงสรางภาษี
และเลิกการอุดหนุนที่เปนภัย
เหลานั้นในที่ที่ยังมีการใชอยู
เพื่อใหสะทอนผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม โดยคํานึงอยาง
เต็มที่ถึงความจําเปนและ
เงื่อนไขที่เจาะจงของประเทศ
กําลังพัฒนาและลดผลกระทบ
ทางลบที่อาจเกิดขึ้นที่จะมีตอ
การพัฒนาของประเทศ
เหลานั้นในลักษณะที่เปนการ
คุมครองคนจนและชุมชนที่
ไดรับผลกระทบ

จํานวนเงินอุดหนุนเชื้อเพลิง
ฟอสซิลตอหนวย GDP (การ
ผลิตและการบริโภค) และ
สัดสวนของคาใชจายรวม
ของประเทศในดาน
เชื้อเพลิงฟอสซิล

O

3 มี.ค. 59



สนพ.
สถาบัน
บริหาร
กองทุน
พลังงาน
(องคการ
มหาชน)
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Goal

Goal Detail

เปาหมาย

#

Target Detail

เปาประสงค

#

Indicators

ตัวชี้วัด

13 Take urgent
action to
combat climate
change and its
a
impacts

ปฎิบัติการอยาง
13.1 Strengthen resilience and
เรงดวยเพื่อตอสูกับ
adaptive capacity to
การเปลี่ยนแปลง
climate-related hazards
สภาพภูมิอากาศ
and natural disasters in all
และผลกระทบที่
countries
เกิดขึ้น

เสริมภูมิตานทานและขีด
ความสามารถในการปรับตัว
ตออันตรายและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติที่เกี่ยวของกับ
ภูมิอากาศในทุกประเทศ

13.1. Number of countries with จํานวนประเทศที่มี
1 national and local disaster ยุทธศาสตรการลดความ
risk reduction strategies เสี่ยงจากภัยพิบัติใน
ระดับชาติ และระดับทองถิ่น

13 Take urgent
action to
combat climate
change and its
impactsa

ปฎิบัติการอยาง
13.1 Strengthen resilience and
เรงดวยเพื่อตอสูกับ
adaptive capacity to
การเปลี่ยนแปลง
climate-related hazards
สภาพภูมิอากาศ
and natural disasters in all
และผลกระทบที่
countries
เกิดขึ้น

เสริมภูมิตานทานและขีด
ความสามารถในการปรับตัว
ตออันตรายและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติที่เกี่ยวของกับ
ภูมิอากาศในทุกประเทศ

13.1. Number of deaths, missing
2 and persons affected by
disaster per 100,000
people

13 Take urgent
action to
combat climate
change and its
impactsa

ปฎิบัติการอยาง
13.2 Integrate climate change
เรงดวยเพื่อตอสูกับ
measures into national
การเปลี่ยนแปลง
policies, strategies and
สภาพภูมิอากาศ
planning
และผลกระทบที่
เกิดขึ้น

บูรณาการมาตรการดานการ 13.2. Number of countries that
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
1 have communicated the
ในนโยบาย ยุทธศาสตร และ
establishment or
การวางแผนระดับชาติ
operationalisation of an
integrated
policy/strategy/plan which
increases their ability to
adapt to the adverse
impacts of climate
change, and foster climate
resilience and low
greenhouse gas emissions
development in a manner
that does not threaten
food production (including
a national adaptation
plan, nationally
determined contribution,
national communication,
biennial update report or
other)
13 Take urgent
ปฎิบัติการอยาง
13.3 Improve education,
พัฒนาการศึกษา การสราง
13.3. Number of countries that
action to
เรงดวยเพื่อตอสูกับ
awareness-raising and
ความตระหนักรู และขีด
1 have integrated mitigation,
combat climate การเปลี่ยนแปลง
human and institutional
ความสามารถของมนุษยและ
adaptation, impact
change and its สภาพภูมิอากาศ
capacity on climate
ของสถาบันในเรื่องการลด
reduction and early
a
และผลกระทบที่
change mitigation,
ปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
warning into primary,
impacts
เกิดขึ้น
adaptation, impact
ภูมิอากาศ การปรับตัว การ
secondary and tertiary
reduction and early warning ลดผลกระทบ การเตือนภัย
curricula
ลวงหนา
รายการตัวชี้วัด SDGs Version 241 ตัวชี้วัด

หนวยงาน การ
การ
ขอปรับเปลี่ยน
สถานะ
Metada Metadata
เพิ่มตัวชี้วัด
เจาของ บรรลุ ตัวชี้วัดซ้ํา Tier by เปลี่ยนแปล ta
Update
ตัวชี้วัด
ขอมูล
IAEG-SDGs งจาก 229
ขอมูล SDGs
มีขอมูลแตยังไม
สอดคลองกับ
metadata ของ
UN



ปภ.

ซ้ํากับ
1.5.3 และ
11.b.2

II

P

P

3 มี.ค. 59

ซ้ํากับ
1.5.1 และ
11.5.1

II

P

P

3 มี.ค. 59

P

O

3 มี.ค. 59

O

3 มี.ค. 59

จํานวนผูเสียชีวิต สูญหาย
และผูไดรับผลกระทบจาก
ภัยพิบัติตอประชากร
100,000 คน



ปภ.

จํานวนประเทศที่มีการ
สื่อสารถึงการสรางหรือการ
ดําเนินการบูรณาการ
นโยบาย/ยุทธศาสตร/แผน ที่
เปนการเพิ่มความสามารถ
ในการปรับตัวตอผลกระทบ
อันเกิดมาจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และ
สนับสนุนความยืดหยุนตอ
ภูมิอากาศและการ
พัฒนาการปลอยกาซเรือน
กระจกในระดับต่ําที่จะไม
สามารถทําลายการผลิต
อาหาร (ประกอบไปดวย
แผนการปรับตัวระดับชาติ
การกําหนดการสนับสนุนใน
ระดับชาติ การติดตอสื่อสาร
ในระดับชาติ การปรับปรุง
รายงานทุกๆ 2 ป หรืออื่นๆ



สผ. สศช.

III

จํานวนประเทศที่มีบูรณา
การการลดการปลอยกาช
เรือนกระจก การปรับตัว
การลดผลกระทบ และการ
เตือนภัยลวงหนาเขาไปใสไว
ในหลักสูตรระดับประถม
มัธยม และอุดมศึกษา



สป.ศธ.

III
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Goal

Goal Detail

เปาหมาย

#

Target Detail

เปาประสงค

#

Indicators

ตัวชี้วัด

ปฎิบัติการอยาง
13.3 Improve education,
พัฒนาการศึกษา การสราง
13.3. Number of countries that จํานวนประเทศที่มีการ
เรงดวยเพื่อตอสูกับ
awareness-raising and
ความตระหนักรู และขีด
2 have communicated the สื่อสารการเสริมสรางความ
การเปลี่ยนแปลง
human and institutional
ความสามารถของมนุษยและ
strengthening of
เขมแข็งในการสรางขีด
สภาพภูมิอากาศ
capacity on climate
ของสถาบันในเรื่องการลด
institutional, systemic and ความสามารถระดับสถาบัน
และผลกระทบที่
change mitigation,
ปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
individual capacity
ระบบ และบุคคลในการ
เกิดขึ้น
adaptation, impact
ภูมิอากาศ การปรับตัว การ
building to implement
ปรับตัว การลดการปลอย
reduction and early warning ลดผลกระทบ การเตือนภัย
adaptation, mitigation and กาซเรือนกระจก การ
ลวงหนา
technology transfer, and ถายทอดเทคโนโลยี และ
13 Take urgent
ปฎิบัติการอยาง
13.a Implement the
ดําเนินการใหเกิดผลตาม
13.a. Mobilized amount of
ปริมาณการระดมเงิน
action to
เรงดวยเพื่อตอสูกับ
commitment undertaken พันธกรณีที่ผูกมัดตอประเทศ
1 United States dollars per ดอลลารสหรัฐตอป เริ่มในป
combat climate การเปลี่ยนแปลง
by developed-country
พัฒนาแลวซึ่งเปนภาคีของ
year starting in 2020
2020 ตามพันธะสัญญา
change and its สภาพภูมิอากาศ
parties to the United
อนุสัญยาสหประชาชาติวา
accountable towards the เรื่องการระดมเงินใหถึง $
และผลกระทบที่
Nations Framework
ดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
$100 billion commitment 100 พันลาน
impactsa
เกิดขึ้น
Convention on Climate
ภูมิอากาศที่มีเปาหมายรวมกัน
Change to a goal of
ระดมทุนจากทุกแหลงใหได
mobilizing jointly $100
จํานวน 1 แสนลานเหรียญ
billion annually by 2020 สหรัฐตอป ภายในป 2563
from all sources to address เพื่อจะแกปญหาความจําเปน
the needs of developing ของประเทศกําลังพัฒนาใน
countries in the context of บริบทของการดําเนินการดาน
meaningful mitigation
การลดกาซเรือนกระจกที่
actions and transparency สําคัญและมีความโปรงใสใน
on implementation and
การดําเนินงานและทําให
fully operationalize the
กองทุน Green Climate
Green Climate Fund
Fund ดําเนินการอยางเต็มที่
through its capitalization as โดยเร็วที่สุดผานการใหทุน
soon as possible

หนวยงาน การ
การ
ขอปรับเปลี่ยน
สถานะ
Metada Metadata
เพิ่มตัวชี้วัด
เจาของ บรรลุ ตัวชี้วัดซ้ํา Tier by เปลี่ยนแปล ta
Update
ตัวชี้วัด
ขอมูล
IAEG-SDGs งจาก 229
ขอมูล SDGs

13 Take urgent
action to
combat climate
change and its
impactsa

13 Take urgent
action to
combat climate
change and its
impactsa

ปฎิบัติการอยาง
13.b Promote mechanisms for
เรงดวยเพื่อตอสูกับ
raising capacity for
การเปลี่ยนแปลง
effective climate changeสภาพภูมิอากาศ
related planning and
และผลกระทบที่
management in least
เกิดขึ้น
developed countries and
small island developing
States, including focusing
on women, youth and
local and marginalized
communities

รายการตัวชี้วัด SDGs Version 241 ตัวชี้วัด

สงเสริมกลไกที่จะเพิ่มขีด
13.b. Number of least
ความสามารถในการวางแผน
1 developed countries and
และการบริหารจัดการที่
small island developing
เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลง
States that are receiving
สภาพภูมิอากาศอยางมี
specialized support, and
ประสิทธิผลในประเทศพัฒนา
amount of support,
นอยที่สุด และใหความสําคัญ
including
ตอผูหญิง เยาวชน และชุมชน
finance, technology and
ทองถิ่นและชายขอบ
capacity building, for
mechanisms for raising
capacities for effective
climate
change-related planning
and management,
including focusing on
women, youth, and local
and marginalized
communities

จํานวนประเทศพัฒนานอย
ที่สุด ประเทศกําลังพัฒนาที่
เปนเกาะขนาดเล็ก ไดรับ
ความชวยเหลือพิเศษ และ
ปริมาณการสนับสนุน ไดแก
การเงิน เทคโนโลยี และ
การสรางขีดความสามารถ
เพื่อยกระดับสมรรถนะใน
การวางแผนและจัดการดาน
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศที่มีประสิทธิผล
มุงเนนสตรี เยาวชน ชุมชน
ทองถิ่น และชายขอบ

III

inapplic
able

inapplic
able

III

P

O

3 มี.ค. 59

O

3 มี.ค. 59

P

3 มี.ค. 59
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Goal

Goal Detail

เปาหมาย

#

Target Detail

เปาประสงค

14 Conserve and
sustainably use
the oceans, seas
and marine
resources for
sustainable
development

อนุรักษและใช
14.1 By 2025, prevent and
ปองกันและลดมลพิษทาง
ประโยชนจาก
significantly reduce marine ทะเลทุกประเภทอยางมี
มหาสมุทร ทะเล
pollution of all kinds, in
นัยสําคัญ โดยเฉพาะจาก
และทรัพยากรทาง
particular from land-based กิจกรรมบนแผนดิน รวมถึง
ทะเลและ
activities, including marine เศษซากขยะในทะเลและ
ทรัพยากรทางทะเล
debris and nutrient
มลพิษจากธาตุอาหาร
อยางยั่งยืนเพื่อการ
pollution
(nutrient pollution)
พัฒนาที่ยั่งยืน
ภายในป 2568

14 Conserve and
sustainably use
the oceans, seas
and marine
resources for
sustainable
development

อนุรักษและใช
ประโยชนจาก
มหาสมุทร ทะเล
และทรัพยากรทาง
ทะเลและ
ทรัพยากรทาง
ทะเบอยางยั่งยืน
เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน

14 Conserve and
sustainably use
the oceans, seas
and marine
resources for
sustainable
development

อนุรักษและใช
ประโยชนจาก
มหาสมุทร ทะเล
และทรัพยากรทาง
ทะเลและ
ทรัพยากรทาง
ทะเบอยางยั่งยืน
เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน

รายการตัวชี้วัด SDGs Version 241 ตัวชี้วัด

14.2 By 2020, sustainably
manage and protect
marine and coastal
ecosystems to avoid
significant adverse impacts,
including by strengthening
their resilience, and take
action for their restoration
in order to achieve healthy
and productive oceans
14.3 Minimize and address the
impacts of ocean
acidification, including
through enhanced
scientific cooperation at all
levels

#

Indicators

14.1. Index of Coastal
1 Eutrophication (ICEP) and
Floating Plastic debris
Density

ตัวชี้วัด

หนวยงาน การ
การ
ขอปรับเปลี่ยน
สถานะ
Metada Metadata
เพิ่มตัวชี้วัด
เจาของ บรรลุ ตัวชี้วัดซ้ํา Tier by เปลี่ยนแปล ta
Update
ตัวชี้วัด
ขอมูล
IAEG-SDGs งจาก 229
ขอมูล SDGs

ดัชนีของปรากฏการณยูโทร
ฟเคชั่น (Eutrophication)
และความหนาแนนของขยะ
พลาสติก/ตร.กม.

ทช.

III

P

P

7 เม.ย. 59

บริหารจัดการและปกปอง
14.2. Proportion of national
ระบบนิเวศทางทะเลและ
1 Exclusive Economic Zones
ชายฝงเพื่อหลีกเลี่ยง
managed using ecosystemผลกระทบทางลบที่มีนัยสําคัญ
based approaches
รวมถึงโดยการเสริมภูมิ
ตานทานและปฏิบัติการเพื่อ
ฟนฟู เพื่อบรรลุการมี
มหาสมุทรที่มีสุขภาพดีและมี
ผลิตภาพ ภายในป 2563

สัดสวนพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
จําเพาะระดับชาติที่บริหาร
จัดการโดยใชแนวทางเชิง
ระบบนิเวศ

คพ. ทช.
จท.

III

P

P

7 เม.ย. 59

ลดและแกปญหาผลกระทบ 14.3. Average marine acidity
ของการเปนกรดในมหาสมุทร 1 (pH) measured at agreed
โดยรวมถึงผานทางการ
suite of representative
เพิ่มพูนความรวมมือทาง
sampling stations
วิทยาศาสตรในทุกระดับ

ภาวะความเปนกรดในทะเล
เฉลี่ย (pH) โดยวัดจาก
สถานีสุมตัวอยาง

สผ. ทช.

O

7 เม.ย. 59

III
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Goal

Goal Detail

เปาหมาย

#

Target Detail

เปาประสงค

#

Indicators

ตัวชี้วัด

หนวยงาน การ
การ
ขอปรับเปลี่ยน
สถานะ
Metada Metadata
เพิ่มตัวชี้วัด
เจาของ บรรลุ ตัวชี้วัดซ้ํา Tier by เปลี่ยนแปล ta
Update
ตัวชี้วัด
ขอมูล
IAEG-SDGs งจาก 229
ขอมูล SDGs

14 Conserve and
sustainably use
the oceans, seas
and marine
resources for
sustainable
development

อนุรักษและใช
ประโยชนจาก
มหาสมุทร ทะเล
และทรัพยากรทาง
ทะเลและ
ทรัพยากรทาง
ทะเบอยางยั่งยืน
เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน

14.4 By 2020, effectively
regulate harvesting and
end overfishing, illegal,
unreported and
unregulated fishing and
destructive fishing
practices and implement
science-based
management plans, in
order to restore fish stocks
in the shortest time
feasible, at least to levels
that can produce
maximum sustainable yield
as determined by their
biological characteristics

ภายในป 2563 ใหกํากับอยาง 14.4. Proportion of fish stocks
มีประสิทธิผลในเรื่องการเก็บ
1 within biologically
เกี่ยวและยุติการประมงเกิน
sustainable levels
ขีดจํากัด การประมงที่ผิด
กฎหมายที่ไมมีการรายงาน
และที่ไมมีการควบคุม และ
แนวปฏิบัติดานการประมงที่
เปนไปในทางทําลาย และ
ดําเนินการใหเปนผลตาม
แผนการบริหารจัดการที่อยู
บนฐานวิทยาศาสตร เพื่อจะ
ฟนฟูมวลปลา (fish stock) ใน
เวลาที่สั้นที่สุดที่จะเปนไปได
อยางนอยที่สุดในระดับที่
สามารถไปถึงจุดสูงสุดที่ให
ผลตอบแทนแบบยั่งยืน
(maximum sustainable
yield) ตามคุณลักษณะทาง
ชีววิทยาของสัตวน้ําเหลานั้น

สัดสวนของมวลสัตวน้ํา (fish
stocks) ที่อยูในระดับความ
ยั่งยืนทางชีวภาพ



กป. ทร.
ทช. จท.
ศรชล.

I

P

7 เม.ย. 59

14 Conserve and
sustainably use
the oceans, seas
and marine
resources for
sustainable
development

อนุรักษและใช
ประโยชนจาก
มหาสมุทร ทะเล
และทรัพยากรทาง
ทะเลและ
ทรัพยากรทาง
ทะเบอยางยั่งยืน
เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน

14.5 By 2020, conserve at least
10 per cent of coastal and
marine areas, consistent
with national and
international law and
based on the best
available scientific
information

ภายในป 2563 อนุรักษพื้นที่ 14.5. Coverage of protected
ขอบเขตของพื้นที่คุมครองที่
ทางทะเลและชายฝงอยางนอย 1 areas in relation to marine เกี่ยวของกับพื้นที่ทางทะเล
รอยละ 10 ใหเปนไปตาม
areas
กฎหมายระหวางประเทศและ
ภายในประเทศ และอยูบน
พื้นฐานของขอมูลทาง
วิทยาศาสตรที่ดีที่สุดที่มีอยู



ทช. อท.
กป. สผ.

I

P

7 เม.ย. 59

รายการตัวชี้วัด SDGs Version 241 ตัวชี้วัด
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Goal

Goal Detail

เปาหมาย

14 Conserve and
sustainably use
the oceans, seas
and marine
resources for
sustainable
development

อนุรักษและใช
ประโยชนจาก
มหาสมุทร ทะเล
และทรัพยากรทาง
ทะเลและ
ทรัพยากรทาง
ทะเบอยางยั่งยืน
เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน

14 Conserve and
sustainably use
the oceans, seas
and marine
resources for
sustainable
development

อนุรักษและใช
ประโยชนจาก
มหาสมุทร ทะเล
และทรัพยากรทาง
ทะเลและ
ทรัพยากรทาง
ทะเบอยางยั่งยืน
เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน

รายการตัวชี้วัด SDGs Version 241 ตัวชี้วัด

#

Target Detail

14.6 By 2020, prohibit certain
forms of fisheries subsidies
which contribute to
overcapacity and
overfishing, eliminate
subsidies that contribute
to illegal, unreported and
unregulated fishing and
refrain from introducing
new such subsidies,
recognizing that
appropriate and effective
special and differential
treatment for developing
and least developed
countries should be an
integral part of the World
Trade Organization
fisheries subsidies
b
negotiation
14.7 By
2030, increase the
economic benefits to
small island developing
States and least
developed countries from
the sustainable use of
marine resources, including
through sustainable
management of fisheries,
aquaculture and tourism

เปาประสงค

#

Indicators

ตัวชี้วัด

หนวยงาน การ
การ
ขอปรับเปลี่ยน
สถานะ
Metada Metadata
เพิ่มตัวชี้วัด
เจาของ บรรลุ ตัวชี้วัดซ้ํา Tier by เปลี่ยนแปล ta
Update
ตัวชี้วัด
ขอมูล
IAEG-SDGs งจาก 229
ขอมูล SDGs

ภายในป 2563 ยับยั้นรูปแบบ 14.6. Progress by countries in
การอุดหนุนการประมง
1 the degree of
บางอยางที่มีสวนทําใหเกิด
implementation of
การประมงเกินขีดจํากัด ขจัด
international instruments
การอุดหนุนที่มีสวนทําใหเกิด
aiming to combat illegal,
การประมงที่ผิดกฎหมาย ที่ไม
unreported and
มีการรายงาน และที่ไมมีการ
unregulated fishing
ควบคุม และระงับการริเริ่ม
การอุดหนุนในลักษณะ
ดังกลาว ตระหนักวาการ
ปฏิบัติที่เปนพิเศษและ
แตกตางที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิผลสําหรับประเทศ
กําลังพัฒนาและประเทศ
พัฒนานอยที่สุดควรเปนสวน
ควบในการเจรจาการอุดหนุน
การประมงขององคการการคา
โลก

ความกาวหนาของประเทศ
ตาง ๆ ในระดับการใช
เครื่องมือ/กลไกระหวาง
ประเทศ เพื่อตอสูกับการ
ประมงที่ผิดกฎหมาย ที่ไมมี
การรายงาน และที่ไมมีการ
ควบคุม



ภายในป 2573 เพิ่ม
14.7. Sustainable fisheries as a
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจแก 1 percentage of GDP in
รัฐกําลังพัฒนาที่เปนเกาะ
small island developing
ขนาดเล็กและประเทศพัฒนา
States, least developed
นอยที่สุดจากการใชทรัพยากร
countries and all countries
ทางทะเลอยางยั่งยืน รวมถึง
ผานทางการบริหารจัดการ
อยางยั่งยืนในเรื่องการประมง
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และ
การทองเที่ยว

รอยละของผลผลิตจากการ
ประมงที่ยั่งยืน ตอ GDP ใน
รัฐกําลังพัฒนาที่เปนเกาะ
ขนาดเล็ก ประเทศกลุม
พัฒนานอยที่สุด และทุก
ประเทศ

inapplic
able

ศรชล.
กป. จท.
ทช.

III

P

P

7 เม.ย. 59

III

P

O

7 เม.ย. 59
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Goal

Goal Detail

เปาหมาย

14 Conserve and
sustainably use
the oceans, seas
and marine
resources for
sustainable
development

อนุรักษและใช
ประโยชนจาก
มหาสมุทร ทะเล
และทรัพยากรทาง
ทะเลและ
ทรัพยากรทาง
ทะเบอยางยั่งยืน
เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน

14 Conserve and
sustainably use
the oceans, seas
and marine
resources for
sustainable
development

อนุรักษและใช
ประโยชนจาก
มหาสมุทร ทะเล
และทรัพยากรทาง
ทะเลและ
ทรัพยากรทาง
ทะเบอยางยั่งยืน
เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน

รายการตัวชี้วัด SDGs Version 241 ตัวชี้วัด

#

Target Detail

14.a Increase scientific
knowledge, develop
research capacity and
transfer marine
technology, taking into
account the
Intergovernmental
Oceanographic
Commission Criteria and
Guidelines on the Transfer
of Marine Technology, in
order to improve ocean
health and to enhance the
contribution of marine
biodiversity to the
development of
developing countries, in
particular small island
developing States and
14.b Provide access for smallscale artisanal fishers to
marine resources and
markets

เปาประสงค

#

Indicators

เพิ่มความรูทางวิทยาศาสตร 14.a. Proportion of total
พัฒนาขีดความสามารถในการ 1 research budget allocated
วิจัย และถายทอดเทคโนโลยี
to research in the field of
ทางทะเล โดยคํานึงถึง
marine technology
หลักเกณฑและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการถายทอด
เทคโนโลยีทางทะเลของ
คณะกรรมาธิการสมุทรศาสตร
ระหวางรัฐบาล เพื่อจะพัฒนา
คุณภาพมหาสมุทรและเพิ่มพูน
ใหความหลากหลายทาง
ชีวภาพในทะเลมีสวน
สนับสนุนการพัฒนาของ
ประเทศกําลังพัฒนามากขึ้น
เฉพาะอยางยิ่งในรัฐกําลัง
พัฒนาที่เปนเกาะขนาดเล็ก
และประเทศพัฒนานอยที่สุด
จัดใหมีการเขาถึงทรัพยากร
ทางทะเลและตลาดสําหรับ
ชาวประมงพื้นบานรายเล็ก

ตัวชี้วัด
สัดสวนการจัดสรร
งบประมาณเพื่อวิจัยเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีทางทะเล ตอ
งบประมาณการวิจัยทั้งหมด

14.b. Progress by countries in ความกาวหนาของแตละ
1 the degree of application ประเทศที่มีการใชและ
of a
ดําเนินการดานขอกฎหมาย
legal/regulatory/policy/insti / ขอบังคับ / นโยบาย /
tutional framework which กรอบการปฏิบัติงานของ
recognizes and protects หนวยงานที่ตระหนักและ
access rights for smallปกปองสิทธิของการทํา
scale fisheries
ประมงขนาดเล็ก

หนวยงาน การ
การ
ขอปรับเปลี่ยน
สถานะ
Metada Metadata
เพิ่มตัวชี้วัด
เจาของ บรรลุ ตัวชี้วัดซ้ํา Tier by เปลี่ยนแปล ta
Update
ตัวชี้วัด
ขอมูล
IAEG-SDGs งจาก 229
ขอมูล SDGs


ทช. สกว.
สผ. กป.
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Goal Detail
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#
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#
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14 Conserve and
sustainably use
the oceans, seas
and marine
resources for
sustainable
development

อนุรักษและใช
ประโยชนจาก
มหาสมุทร ทะเล
และทรัพยากรทาง
ทะเลและ
ทรัพยากรทาง
ทะเบอยางยั่งยืน
เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน

15 Protect, restore
and promote
sustainable use
of terrestrial
ecosystems,
sustainably
manage forests,
combat
desertification,
and halt and
reverse land
degradation and
halt biodiversity
loss

ปกปอง ฟนฟู และ
สนับสนุนการใช
ระบบนิเวศบนบก
อยางยั่งยืน จัดการ
ปาไมอยางยั่งยืน
ตอสูการกลายสภาพ
เปนทะเลทราย
หยุดการเสื่อมโทรม
ของที่ดินและฟน
สภาพกลับมาใหม
และหยุดการ
สูญเสียความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ

15 Protect, restore
and promote
sustainable use
of terrestrial
ecosystems,
sustainably
manage forests,
combat
desertification,
and halt and
reverse land
degradation and
halt biodiversity
loss

ปกปอง ฟนฟู และ 15.1 By 2020, ensure the
สรางหลักประกันวาจะมีการ 15.1. Proportion of important
สนับสนุนการใช
conservation, restoration อนุรักษ การฟนฟู และการใช
2 sites for terrestrial and
ระบบนิเวศบนบก
and sustainable use of
ระบบนิเวศบนบกและในน้ําจืด
freshwater biodiversity
อยางยั่งยืน จัดการ
terrestrial and inland
ในแผนดินรวมทั้งบริการทาง
that are covered by
ปาไมอยางยั่งยืน
freshwater ecosystems and ระบบนิเวศอยางยั่งยืน เฉพาะ
protected areas, by
ตอสูการกลายสภาพ
their services, in particular อยางยิ่ง ปาไม พื้นที่ชุมน้ํา
ecosystem type
เปนทะเลทราย
forests, wetlands,
ภูเขาและเขตแหงแลง โดย
หยุดการเสื่อมโทรม
mountains and drylands, in เปนไปตามขอบังคับภายใต
ของที่ดินและฟน
line with obligations under ความตกลงระหวางประเทศ
สภาพกลับมาใหม
international agreements ภายในป 2563
และหยุดการ
สูญเสียความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ

รายการตัวชี้วัด SDGs Version 241 ตัวชี้วัด

14.c Enhance the conservation
and sustainable use of
oceans and their resources
by implementing
international law as
reflected in the United
Nations Convention on the
Law of the Sea, which
provides the legal
framework for the
conservation and
sustainable use of oceans
and their resources, as
recalled in paragraph 158
15.1 of
By “The
2020,future
ensurewethewant”

เปาประสงค

conservation, restoration
and sustainable use of
terrestrial and inland
freshwater ecosystems and
their services, in particular
forests, wetlands,
mountains and drylands, in
line with obligations under
international agreements

ตัวชี้วัด

หนวยงาน การ
การ
ขอปรับเปลี่ยน
สถานะ
Metada Metadata
เพิ่มตัวชี้วัด
เจาของ บรรลุ ตัวชี้วัดซ้ํา Tier by เปลี่ยนแปล ta
Update
ตัวชี้วัด
ขอมูล
IAEG-SDGs งจาก 229
ขอมูล SDGs

เพิ่มพูนการอนุรักษและการใช 14.c. Number of countries
มหาสมุทรและทรัพยากร
1 making progress in
เหลานั้นอยางยั่งยืน โดยการ
ratifying, accepting and
ดําเนินการใหเกิดผลตาม
implementing through
กฎหมายระหวางประเทศ
legal, policy and
ตามที่สะทอนใน UNCLOS ซึ่ง
institutional frameworks,
เปนกรอบทางกฎหมาย
ocean-related instruments
สําหรับการอนุรักษและการใช
that implement
มหาสมุทรและทรัพยากร
international law, as
เหลานั้นอยางยั่งยืน ตามที่ระบุ
reflected in UNCLOS, for
ในยอหนาที่ 158 ของเอกสาร
the conservation and
The Future We Want
sustainable use of the
oceans and their resources

จํานวนประเทศที่มี
ความกาวหนาในการให
สัตยาบัน ยอมรับ และนํา
กรอบการทํางานเชิง
กฎหมาย/ นโยบาย/ สถาบัน
และเครื่องมือในการแปลง
กฎหมายระหวางประเทศที่
เกี่ยวกับมหาสมุทรมาใช
ดังที่สะทอนอยูใน UNCLOS
เพื่อการอนุรักษ และการใช
มหาสมุทรและทรัพยากร
อยางยั่งยืน



ศรชล.
กต. จท.
ทช. คพ.
สผ. กป.
กพร.

สรางหลักประกันวาจะมีการ 15.1. Forest area as a
อนุรักษ การฟนฟู และการใช
1 proportion of total land
ระบบนิเวศบนบกและในน้ําจืด
area
ในแผนดินรวมทั้งบริการทาง
ระบบนิเวศอยางยั่งยืน เฉพาะ
อยางยิ่ง ปาไม พื้นที่ชุมน้ํา
ภูเขาและเขตแหงแลง โดย
เปนไปตามขอบังคับภายใต
ความตกลงระหวางประเทศ
ภายในป 2563

รอยละของพื้นที่ปาไมตอ
พื้นที่ทั้งหมด



อท.

สัดสวนของพื้นที่สําคัญ
สําหรับความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ทั้งทางบกและ
ในน้ําจืด ซึ่งถูกปกคลุมไป
ดวยพื้นที่คุมครอง จําแนก
ตามประเทศ ระบบนิเวศ

อท. ปม.
ทช. สผ.
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15 Protect, restore
and promote
sustainable use
of terrestrial
ecosystems,
sustainably
manage forests,
combat
desertification,
and halt and
reverse land
degradation and
halt biodiversity
loss

ปกปอง ฟนฟู และ 15.2 By 2020, promote the
สนับสนุนการใช
implementation of
ระบบนิเวศบนบก
sustainable management
อยางยั่งยืน จัดการ
of all types of forests, halt
ปาไมอยางยั่งยืน
deforestation, restore
ตอสูการกลายสภาพ
degraded forests and
เปนทะเลทราย
substantially increase
หยุดการเสื่อมโทรม
afforestation and
ของที่ดินและฟน
reforestation globally
สภาพกลับมาใหม
และหยุดการ
สูญเสียความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ

สงเสริมการดําเนินการดาน
15.2. Progress towards
การบริหารจัดการปาไมทุก
1 sustainable forest
ประเภทอยางยั่งยืน หยุดยั้ง
management
การตัดไมทําลายปา ฟนฟูปาที่
เสื่อมโทรม และเพิ่มการปลูก
ปาและฟนฟูปาทั่วโลก ภายใน
ป 2563

15 Protect, restore
and promote
sustainable use
of terrestrial
ecosystems,
sustainably
manage forests,
combat
desertification,
and halt and
reverse land
degradation and
halt biodiversity
loss

ปกปอง ฟนฟู และ 15.3 By 2020, promote the
สนับสนุนการใช
implementation of
ระบบนิเวศบนบก
sustainable management
อยางยั่งยืน จัดการ
of all types of forests, halt
ปาไมอยางยั่งยืน
deforestation, restore
ตอสูการกลายสภาพ
degraded forests and
เปนทะเลทราย
substantially increase
หยุดการเสื่อมโทรม
afforestation and
ของที่ดินและฟน
reforestation globally
สภาพกลับมาใหม
และหยุดการ
สูญเสียความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ

ตอสูการกลายสภาพเปน
15.3. Proportion of land that is รอยละของพื้นที่ดินที่ถูกทํา
ทะเลทราย ฟนฟูแผนดินที่
1 degraded over total land ใหเสื่อมโทรมเทียบกับพื้น
เสื่อมโทรม รวมถึงแผนดินที่
area
ที่ดินทั้งหมด
ไดรับผลกระทบจากการกลาย
สภาพเปนทะเลทราย ความ
แหงแลง และอุทกภัย และ
พยายามที่จะบรรลุถึงโลกที่ไร
ความเสื่อมโทรมของที่ดิน
ภายในป 2573

รายการตัวชี้วัด SDGs Version 241 ตัวชี้วัด

ความกาวหนาในการบริหาร
จัดการปาไมอยางยั่งยืน

หนวยงาน การ
การ
ขอปรับเปลี่ยน
สถานะ
Metada Metadata
เพิ่มตัวชี้วัด
เจาของ บรรลุ ตัวชี้วัดซ้ํา Tier by เปลี่ยนแปล ta
Update
ตัวชี้วัด
ขอมูล
IAEG-SDGs งจาก 229
ขอมูล SDGs
ปม. อท.
ทช.
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#
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เปาประสงค

#
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ตัวชี้วัด

15 Protect, restore
and promote
sustainable use
of terrestrial
ecosystems,
sustainably
manage forests,
combat
desertification,
and halt and
reverse land
degradation and
halt biodiversity
loss

ปกปอง ฟนฟู และ 15.4 By 2030, ensure the
สนับสนุนการใช
conservation of mountain
ระบบนิเวศบนบก
ecosystems, including their
อยางยั่งยืน จัดการ
biodiversity, in order to
ปาไมอยางยั่งยืน
enhance their capacity to
ตอสูการกลายสภาพ
provide benefits that are
เปนทะเลทราย
essential for sustainable
หยุดการเสื่อมโทรม
development
ของที่ดินและฟน
สภาพกลับมาใหม
และหยุดการ
สูญเสียความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ

สรางหลักประกันวาจะมีการ
อนุรักษระบบนิเวศภูเขาและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ของระบบนิเวศเหลานั้น เพื่อ
จะเพิ่มพูนขีดความสามารถ
ของระบบนิเวศเหลานั้นที่จะ
ใหผลประโยชนอันสําคัญตอ
การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในป
2573

15.4. Coverage by protected
ขอบเขตของพื้นที่คุมครองที่
1 areas of important sites มีความสําคัญตอความ
for mountain biodiversity หลากหลายทางชีวภาพบน
ภูเขา

15 Protect, restore
and promote
sustainable use
of terrestrial
ecosystems,
sustainably
manage forests,
combat
desertification,
and halt and
reverse land
degradation and
halt biodiversity
loss

ปกปอง ฟนฟู และ 15.4 By 2030, ensure the
สนับสนุนการใช
conservation of mountain
ระบบนิเวศบนบก
ecosystems, including their
อยางยั่งยืน จัดการ
biodiversity, in order to
ปาไมอยางยั่งยืน
enhance their capacity to
ตอสูการกลายสภาพ
provide benefits that are
เปนทะเลทราย
essential for sustainable
หยุดการเสื่อมโทรม
development
ของที่ดินและฟน
สภาพกลับมาใหม
และหยุดการ
สูญเสียความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ

สรางหลักประกันวาจะมีการ
อนุรักษระบบนิเวศภูเขาและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ของระบบนิเวศเหลานั้น เพื่อ
จะเพิ่มพูนขีดความสามารถ
ของระบบนิเวศเหลานั้นที่จะ
ใหผลประโยชนอันสําคัญตอ
การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในป
2573

15.4. Mountain Green Cover
2 Index

รายการตัวชี้วัด SDGs Version 241 ตัวชี้วัด

ดัชนีพื้นที่ภูเขาสีเขียว

หนวยงาน การ
การ
ขอปรับเปลี่ยน
สถานะ
Metada Metadata
เพิ่มตัวชี้วัด
เจาของ บรรลุ ตัวชี้วัดซ้ํา Tier by เปลี่ยนแปล ta
Update
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15 Protect, restore
and promote
sustainable use
of terrestrial
ecosystems,
sustainably
manage forests,
combat
desertification,
and halt and
reverse land
degradation and
halt biodiversity
loss

ปกปอง ฟนฟู และ 15.5 Take urgent and significant
สนับสนุนการใช
action to reduce the
ระบบนิเวศบนบก
degradation of natural
อยางยั่งยืน จัดการ
habitats, halt the loss of
ปาไมอยางยั่งยืน
biodiversity and, by 2020,
ตอสูการกลายสภาพ
protect and prevent the
เปนทะเลทราย
extinction of threatened
หยุดการเสื่อมโทรม
species
ของที่ดินและฟน
สภาพกลับมาใหม
และหยุดการ
สูญเสียความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ

ปฎิบัติการที่จําเปนและเรงดวน 15.5. Red List Index
เพื่อลดการเสื่อมโทรมของถิ่น
1
ที่อยุตามธรรมชาติ หยุดยั้ง
การสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และภายในป
2563 จะปกปองและปองกัน
การสูญพันธุของชนิดพันธุที่
ถูกคุกคาม

ดัชนีบัญชีการเปลี่ยนแปลง
สถานภาพพันธุพืชและพันธุ
สัตวที่เสี่ยงตอการถูกคุกคาม
(Red List Index)

15 Protect, restore
and promote
sustainable use
of terrestrial
ecosystems,
sustainably
manage forests,
combat
desertification,
and halt and
reverse land
degradation and
halt biodiversity
loss

ปกปอง ฟนฟู และ 15.6 Promote fair and equitable
สนับสนุนการใช
sharing of the benefits
ระบบนิเวศบนบก
arising from the utilization
อยางยั่งยืน จัดการ
of genetic resources and
ปาไมอยางยั่งยืน
promote appropriate
ตอสูการกลายสภาพ
access to such resources,
เปนทะเลทราย
as internationally agreed
หยุดการเสื่อมโทรม
ของที่ดินและฟน
สภาพกลับมาใหม
และหยุดการ
สูญเสียความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ

สรางหลักประกันวาจะมีการ 15.6. Number of countries that
แบงปนผลประโยชนที่เกิดจาก 1 have adopted legislative,
การใชประโยชนทรัพยากร
administrative and policy
พันธุกรรมอยางเทาเทียมและ
frameworks to ensure fair
ยุติธรรม และสงเสริมการ
and equitable sharing of
เขาถึงทรัพยากรเหลานั้นอยาง
benefits
เหมาะสม

จํานวนประเทศที่มีการ
ยอมรับกรอบกฎหมาย
กรอบการบริหารจัดการ
และกรอบนโยบายเพื่อสราง
ความมั่นใจในความเปนธรรม
และความเทาเทียมในการ
แบงปนผลประโยชน

รายการตัวชี้วัด SDGs Version 241 ตัวชี้วัด

หนวยงาน การ
การ
ขอปรับเปลี่ยน
สถานะ
Metada Metadata
เพิ่มตัวชี้วัด
เจาของ บรรลุ ตัวชี้วัดซ้ํา Tier by เปลี่ยนแปล ta
Update
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28 มี.ค. 59
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Goal

Goal Detail

เปาหมาย

#

Target Detail

เปาประสงค

#

Indicators

ตัวชี้วัด

หนวยงาน การ
การ
ขอปรับเปลี่ยน
สถานะ
Metada Metadata
เพิ่มตัวชี้วัด
เจาของ บรรลุ ตัวชี้วัดซ้ํา Tier by เปลี่ยนแปล ta
Update
ตัวชี้วัด
ขอมูล
IAEG-SDGs งจาก 229
ขอมูล SDGs

15 Protect, restore
and promote
sustainable use
of terrestrial
ecosystems,
sustainably
manage forests,
combat
desertification,
and halt and
reverse land
degradation and
halt biodiversity
loss

ปกปอง ฟนฟู และ 15.7 Take urgent action to end
สนับสนุนการใช
poaching and trafficking of
ระบบนิเวศบนบก
protected species of flora
อยางยั่งยืน จัดการ
and fauna and address
ปาไมอยางยั่งยืน
both demand and supply
ตอสูการกลายสภาพ
of illegal wildlife products
เปนทะเลทราย
หยุดการเสื่อมโทรม
ของที่ดินและฟน
สภาพกลับมาใหม
และหยุดการ
สูญเสียความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ

ปฏิบัติการอยางเรงดวยเพื่อจะ 15.7. Proportion of traded
สัดสวนการคาสัตวปาโดย
ยุติการลาและการขนยายชนิด 1 wildlife that was poached การหลอกลวงหรือผิด
พันธุพืชและสัตวคุมครอง และ
or illicitly trafficked
กฎหมาย
แกปญหาทั้งอุปสงคและ
อุปทานตอผลิตภัณฑสัตวปาที่
ผิดกฎหมาย

อท.
องคการ
สวนสัตว

15 Protect, restore
and promote
sustainable use
of terrestrial
ecosystems,
sustainably
manage forests,
combat
desertification,
and halt and
reverse land
degradation and
halt biodiversity
loss

ปกปอง ฟนฟู และ 15.8 By 2020, introduce
สนับสนุนการใช
measures to prevent the
ระบบนิเวศบนบก
introduction and
อยางยั่งยืน จัดการ
significantly reduce the
ปาไมอยางยั่งยืน
impact of invasive alien
ตอสูการกลายสภาพ
species on land and water
เปนทะเลทราย
ecosystems and control or
หยุดการเสื่อมโทรม
eradicate the priority
ของที่ดินและฟน
species
สภาพกลับมาใหม
และหยุดการ
สูญเสียความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ

นํามาตรการมาใชเพื่อปองกัน 15.8. Proportion of countries
สัดสวนประเทศที่ไดใช
การนําเขาและลดผลกระทบ
1 adopting relevant national กฎหมายระดับชาติที่
ของชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกราย
legislation and adequately เกี่ยวของ และปกปอง
ในระบบนิเวศบกและน้ําและ
resourcing the prevention ทรัพยากรอยางเพียงพอ
ควบคุมหรือขจัด priority
or control of invasive alien หรือควบคุมชนิดพันธุตาง
species ภายในป 2563
species
ถิ่นที่ถูกรุกราน

วก. สผ.
อท. ปม.
ปศ.

รายการตัวชี้วัด SDGs Version 241 ตัวชี้วัด

ซ้ํากับ
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I

P

P
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P

P
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Goal

Goal Detail

เปาหมาย

#
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เปาประสงค

#
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ตัวชี้วัด

หนวยงาน การ
การ
ขอปรับเปลี่ยน
สถานะ
Metada Metadata
เพิ่มตัวชี้วัด
เจาของ บรรลุ ตัวชี้วัดซ้ํา Tier by เปลี่ยนแปล ta
Update
ตัวชี้วัด
ขอมูล
IAEG-SDGs งจาก 229
ขอมูล SDGs

15 Protect, restore
and promote
sustainable use
of terrestrial
ecosystems,
sustainably
manage forests,
combat
desertification,
and halt and
reverse land
degradation and
halt biodiversity
loss

ปกปอง ฟนฟู และ 15.9 By 2020, integrate
สนับสนุนการใช
ecosystem and biodiversity
ระบบนิเวศบนบก
values into national and
อยางยั่งยืน จัดการ
local planning,
ปาไมอยางยั่งยืน
development processes,
ตอสูการกลายสภาพ
poverty reduction
เปนทะเลทราย
strategies and accounts
หยุดการเสื่อมโทรม
ของที่ดินและฟน
สภาพกลับมาใหม
และหยุดการ
สูญเสียความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ

บูรณาการมูลคาของระบบ
นิเวศและความหลากหลาย
ทางชีวภาพเขาไปสูการ
วางแผนกระบวนการพัฒนา
ยุทธศาสตรการลดความ
ยากจน และบัญชีทั้งระดับ
ทองถิ่นและระดับประเทศ
ภายในป 2563

15.9. Progress towards national
1 targets established in
accordance with Aichi
Biodiversity Target 2 of
the Strategic Plan for
Biodiversity 2011-2020

ความกาวหนาของการสราง
เปาประสงคระดับชาติตามที่
ระบุไวในแผนยุทธศาสตร
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ค.ศ.2011-2020
(Strategic Plan for
Biodiversity 2011-2020)
เปาประสงคที่ 2 ของ Aichi
Biodiversity

สผ.

15 Protect, restore
and promote
sustainable use
of terrestrial
ecosystems,
sustainably
manage forests,
combat
desertification,
and halt and
reverse land
degradation and
halt biodiversity
loss

ปกปอง ฟนฟู และ 15.a Mobilize and significantly
สนับสนุนการใช
increase financial resources
ระบบนิเวศบนบก
from all sources to
อยางยั่งยืน จัดการ
conserve and sustainably
ปาไมอยางยั่งยืน
use biodiversity and
ตอสูการกลายสภาพ
ecosystems
เปนทะเลทราย
หยุดการเสื่อมโทรม
ของที่ดินและฟน
สภาพกลับมาใหม
และหยุดการ
สูญเสียความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ

ระดมและเพิ่มทรัพยากรทาง
การเงินจากทุกแหลงเพื่อการ
อนุรักษและการใชความ
หลากหลายทางชีวภาพและ
ระบบนิเวศอยางยั่งยืน

15.a. Official development
1 assistance and public
expenditure on
conservation and
sustainable use of
biodiversity and
ecosystems

การชวยเหลือเพื่อการ
พัฒนาอยางเปนทางการ
(ODA) และการใชจายของ
รัฐเกี่ยวกับการอนุรักษ และ
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและระบบนิเวศอยาง
ยั่งยืน

อท. ปม.
ทช.

รายการตัวชี้วัด SDGs Version 241 ตัวชี้วัด
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#
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15 Protect, restore
and promote
sustainable use
of terrestrial
ecosystems,
sustainably
manage forests,
combat
desertification,
and halt and
reverse land
degradation and
halt biodiversity
loss

ปกปอง ฟนฟู และ 15.b Mobilize significant
ระดมทรัพยากรจากทุกแหลง 15.b. Official development
สนับสนุนการใช
resources from all sources และทุกระดับเพื่อสนับสนุน
1 assistance and public
ระบบนิเวศบนบก
and at all levels to finance เงินแกการบริหารจัดการปาไม
expenditure on
อยางยั่งยืน จัดการ
sustainable forest
อยางยั่งยืน และจัดหาแรงจูง
conservation and
ปาไมอยางยั่งยืน
management and provide ในที่เหมาะสมสําหรับประเทศ
sustainable use of
ตอสูการกลายสภาพ
adequate incentives to
กําลังพัฒนาใหเกิด
biodiversity and
เปนทะเลทราย
developing countries to
ความกาวหนาในการบริหาร
ecosystems
หยุดการเสื่อมโทรม
advance such
จัดการ ซึ่งรวมถึงการอนุรักษ
ของที่ดินและฟน
management, including for และการปลูกปา
สภาพกลับมาใหม
conservation and
และหยุดการ
reforestation
สูญเสียความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ

15 Protect, restore
and promote
sustainable use
of terrestrial
ecosystems,
sustainably
manage forests,
combat
desertification,
and halt and
reverse land
degradation and
halt biodiversity
loss

ปกปอง ฟนฟู และ 15.c Enhance global support for
สนับสนุนการใช
efforts to combat poaching
ระบบนิเวศบนบก
and trafficking of protected
อยางยั่งยืน จัดการ
species, including by
ปาไมอยางยั่งยืน
increasing the capacity of
ตอสูการกลายสภาพ
local communities to
เปนทะเลทราย
pursue sustainable
หยุดการเสื่อมโทรม
livelihood opportunities
ของที่ดินและฟน
สภาพกลับมาใหม
และหยุดการ
สูญเสียความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ

รายการตัวชี้วัด SDGs Version 241 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด
การชวยเหลือเพื่อการ
พัฒนาอยางเปนทางการ
(ODA) และการใชจายของ
รัฐเกี่ยวกับการอนุรักษ และ
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและระบบนิเวศอยาง
ยั่งยืน

เพิ่มพูนการสนับสนุนในระดับ 15.c. Proportion of traded
สัดสวนการคาสัตวปา โดย
โลกสําหรับความพยายามที่จะ 1 wildlife that was poached หลอกลวงหรือผิดกฎหมาย
ตอสูกับการลา การ
or illicitly trafficked
เคลื่อนยายชนิดพันธุคุมครอง
รวมถึงโดยการเพิ่มขีด
ความสามารถของชุมชนทองถิ่น

หนวยงาน การ
การ
ขอปรับเปลี่ยน
สถานะ
Metada Metadata
เพิ่มตัวชี้วัด
เจาของ บรรลุ ตัวชี้วัดซ้ํา Tier by เปลี่ยนแปล ta
Update
ตัวชี้วัด
ขอมูล
IAEG-SDGs งจาก 229
ขอมูล SDGs
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Goal Detail

เปาหมาย

#

Target Detail

เปาประสงค

#

Indicators

ตัวชี้วัด

หนวยงาน การ
การ
ขอปรับเปลี่ยน
สถานะ
Metada Metadata
เพิ่มตัวชี้วัด
เจาของ บรรลุ ตัวชี้วัดซ้ํา Tier by เปลี่ยนแปล ta
Update
ตัวชี้วัด
ขอมูล
IAEG-SDGs งจาก 229
ขอมูล SDGs

16 Promote
peaceful and
inclusive
societies for
sustainable
development,
provide access
to justice for all
and build
effective,
accountable
and inclusive
institutions at all
levels

สงเสริมสังคมที่สงบ 16.1 Significantly reduce all
สุขและครอบคลุม
forms of violence and
เพื่อการพัฒนาที่
related death rates
ยั่งยืน ใหทุกคน
everywhere
เขาถึงความยุติธรรม
และสรางสถาบันที่
มีประสิทธิผล
รับผิดชอบ และ
ครอบคลุมในทุก
ระดับ

ลดความรุนแรงทุกรูปแบบ
และอัตราการตายที่เกี่ยวของ
ในทุกแหงใหลดลงอยางมี
นัยสําคัญ

16.1. Number of victims of
1 intentional homicide per
100,000 population, by
sex and age

จํานวนเหยื่อฆาตกรรม ตอ
ประชากร 100,000 คน
จําแนกตามเพศ และอายุ



สตช.

I

P

3 มี.ค. 59

16 Promote
peaceful and
inclusive
societies for
sustainable
development,
provide access
to justice for all
and build
effective,
accountable
and inclusive
institutions at all
levels

สงเสริมสังคมที่สงบ 16.1 Significantly reduce all
สุขและครอบคลุม
forms of violence and
เพื่อการพัฒนาที่
related death rates
ยั่งยืน ใหทุกคน
everywhere
เขาถึงความยุติธรรม
และสรางสถาบันที่
มีประสิทธิผล
รับผิดชอบ และ
ครอบคลุมในทุก
ระดับ

ลดความรุนแรงทุกรูปแบบ
และอัตราการตายที่เกี่ยวของ
ในทุกแหงใหลดลงอยางมี
นัยสําคัญ

16.1. Conflict-related deaths
2 per 100,000 population,
by sex, age and cause

การเสียชีวิตที่เกี่ยวของกับ
ความขัดแยง ตอประชากร
100,000 คน จําแนกตาม
อายุ เพศ และคดี



สตช.

II/III
(Pending
provision
of
methodolo
gy form
OHCHR)

P

3 มี.ค. 59

16 Promote
peaceful and
inclusive
societies for
sustainable
development,
provide access
to justice for all
and build
effective,
accountable
and inclusive
institutions at all
levels

สงเสริมสังคมที่สงบ 16.1 Significantly reduce all
สุขและครอบคลุม
forms of violence and
เพื่อการพัฒนาที่
related death rates
ยั่งยืน ใหทุกคน
everywhere
เขาถึงความยุติธรรม
และสรางสถาบันที่
มีประสิทธิผล
รับผิดชอบ และ
ครอบคลุมในทุก
ระดับ

ลดความรุนแรงทุกรูปแบบ
และอัตราการตายที่เกี่ยวของ
ในทุกแหงใหลดลงอยางมี
นัยสําคัญ

16.1. Proportion of population
3 subjected to physical,
psychological or sexual
violence in the previous
12 months

รอยละของประชากรที่ไดรับ
ความรุนแรงทางรางกาย
จิตใจ หรือทางเพศในชวง 12
เดือนที่ผานมา



สตช. สค.

II

O

3 มี.ค. 59
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16 Promote
peaceful and
inclusive
societies for
sustainable
development,
provide access
to justice for all
and build
effective,
accountable
and inclusive
institutions at all
levels

สงเสริมสังคมที่สงบ 16.1 Significantly reduce all
สุขและครอบคลุม
forms of violence and
เพื่อการพัฒนาที่
related death rates
ยั่งยืน ใหทุกคน
everywhere
เขาถึงความยุติธรรม
และสรางสถาบันที่
มีประสิทธิผล
รับผิดชอบ และ
ครอบคลุมในทุก
ระดับ

ลดความรุนแรงทุกรูปแบบ
และอัตราการตายที่เกี่ยวของ
ในทุกแหงใหลดลงอยางมี
นัยสําคัญ

16 Promote
peaceful and
inclusive
societies for
sustainable
development,
provide access
to justice for all
and build
effective,
accountable
and inclusive
institutions at all
levels

สงเสริมสังคมที่สงบ 16.2 End abuse, exploitation,
สุขและครอบคลุม
trafficking and all forms of
เพื่อการพัฒนาที่
violence against and
ยั่งยืน ใหทุกคน
torture of children
เขาถึงความยุติธรรม
และสรางสถาบันที่
มีประสิทธิผล
รับผิดชอบ และ
ครอบคลุมในทุก
ระดับ

ยุติการขมแหง การใชหา
16.2. Proportion of children
รอยละของเด็กอายุ 1-17 ป
ประโยชนอยางไมถูกตอง กา
1 aged 1-17 years who
ทีเ่ คยถูกทํารายทางรางกาย
คามนุษย และความรุนแรง
experienced any physical และ/หรือขมเหงทางจิตใจ
และการทรมานทุกรูปแบบที่มี
punishment and/or
โดยผูด ูแลในเดือนที่ผานมา
ตอเด็ก
psychological aggression
by caregivers in the past
month

16 Promote
peaceful and
inclusive
societies for
sustainable
development,
provide access
to justice for all
and build
effective,
accountable
and inclusive
institutions at all
levels

สงเสริมสังคมที่สงบ 16.2 End abuse, exploitation,
สุขและครอบคลุม
trafficking and all forms of
เพื่อการพัฒนาที่
violence against and
ยั่งยืน ใหทุกคน
torture of children
เขาถึงความยุติธรรม
และสรางสถาบันที่
มีประสิทธิผล
รับผิดชอบ และ
ครอบคลุมในทุก
ระดับ

ยุติการขมแหง การใชหา
ประโยชนอยางไมถูกตอง
การคามนุษย และความ
รุนแรงและการทรมานทุก
รูปแบบที่มีตอเด็ก

รายการตัวชี้วัด SDGs Version 241 ตัวชี้วัด

16.1. Proportion of population
4 that feel safe walking
alone around the area
they live

ตัวชี้วัด

16.2. Number of victims of
2 human trafficking per
100,000 population, by
sex, age and form of
exploitation

หนวยงาน การ
การ
ขอปรับเปลี่ยน
สถานะ
Metada Metadata
เพิ่มตัวชี้วัด
เจาของ บรรลุ ตัวชี้วัดซ้ํา Tier by เปลี่ยนแปล ta
Update
ตัวชี้วัด
ขอมูล
IAEG-SDGs งจาก 229
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สัดสวนประชากรที่รูสึก
ปลอดภัยเมื่อเดินบริเวณ
พื้นที่ที่อาศัยเพียงลําพัง

จํานวนเหยื่อการคามนุษย
ตอประชากร 100,000 คน
จําแนกตามเพศ อายุ และ
รูปแบบการแสวงหาประโยชน
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16 Promote
peaceful and
inclusive
societies for
sustainable
development,
provide access
to justice for all
and build
effective,
accountable
and inclusive
institutions at all
levels

สงเสริมสังคมที่สงบ 16.2 End abuse, exploitation,
สุขและครอบคลุม
trafficking and all forms of
เพื่อการพัฒนาที่
violence against and
ยั่งยืน ใหทุกคน
torture of children
เขาถึงความยุติธรรม
และสรางสถาบันที่
มีประสิทธิผล
รับผิดชอบ และ
ครอบคลุมในทุก
ระดับ

ยุติการขมแหง การใชหา
16.2. Proportion of young
ประโยชนอยางไมถูกตอง กา
3 women and men aged 18คามนุษย และความรุนแรง
29 years who experienced
และการทรมานทุกรูปแบบที่มี
sexual violence by age 18
ตอเด็ก

รอยละของผูหญิงและผูชาย
วัยรุนอายุ 18-24 ปที่เคยถูก
กระทําความรุนแรงทางเพศ
ตั้งแตอายุ 18 ป

16 Promote
peaceful and
inclusive
societies for
sustainable
development,
provide access
to justice for all
and build
effective,
accountable
and inclusive
institutions at all
levels

สงเสริมสังคมที่สงบ 16.3 Promote the rule of law at
สุขและครอบคลุม
the national and
เพื่อการพัฒนาที่
international levels and
ยั่งยืน ใหทุกคน
ensure equal access to
เขาถึงความยุติธรรม
justice for all
และสรางสถาบันที่
มีประสิทธิผล
รับผิดชอบ และ
ครอบคลุมในทุก
ระดับ

สงเสริมนิติธรรมทั้งใน
16.3. Proportion of victims of
ระดับชาติและระหวางประเทศ 1 violence in the previous
และสรางหลักประกันวาจะมี
12 months who reported
การเขาถึงความยุติธรรมอยาง
their victimization to
เทาเทียมแกทุกคน
competent authorities or
other officially recognized
conflict resolution
mechanisms

รอยละของเหยื่อความ
รุนแรงใน 12 เดือนที่ผานมา
ซึ่งไดถูกรายงานการกระทํา
อันรุนแรงนั้นตอพนักงาน
เจาหนาที่ หรือหนวยงาน/
เจาหนาที่ที่ไดรับการยอมรับ
อยางเปนทางการในการ
แกปญหาเหลานี้

16 Promote
peaceful and
inclusive
societies for
sustainable
development,
provide access
to justice for all
and build
effective,
accountable
and inclusive
institutions at all
levels

สงเสริมสังคมที่สงบ 16.3 Promote the rule of law at
สุขและครอบคลุม
the national and
เพื่อการพัฒนาที่
international levels and
ยั่งยืน ใหทุกคน
ensure equal access to
เขาถึงความยุติธรรม
justice for all
และสรางสถาบันที่
มีประสิทธิผล
รับผิดชอบ และ
ครอบคลุมในทุก
ระดับ

สงเสริมนิติธรรมทั้งใน
16.3. Unsentenced detainees as รอยละของจํานวนผูตองขังที่
ระดับชาติและระหวางประเทศ 2 a proportion of overall
ศาลยังไมพิพากษาตอ
และสรางหลักประกันวาจะมี
prison population
จํานวนนักโทษทั้งหมด
การเขาถึงความยุติธรรมอยาง
เทาเทียมแกทุกคน

รายการตัวชี้วัด SDGs Version 241 ตัวชี้วัด
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16 Promote
peaceful and
inclusive
societies for
sustainable
development,
provide access
to justice for all
and build
effective,
accountable
and inclusive
institutions at all
levels

สงเสริมสังคมที่สงบ 16.4 By 2030, significantly
ลดการลักลอบเคลื่อนยาย
สุขและครอบคลุม
reduce illicit financial and อาวุธและเงิน เสริมความ
เพื่อการพัฒนาที่
arms flows, strengthen the แข็งแกรงของกระบวนการ
ยั่งยืน ใหทุกคน
recovery and return of
ติดตามและการสงคืน
เขาถึงความยุติธรรม
stolen assets and combat สินทรัพยที่ถูกขโมยไป และ
และสรางสถาบันที่
all forms of organized crime ตอสูกับอาชญากรรมที่จัดตั้ง
มีประสิทธิผล
ในลักษณะองคกรทุกรูปแบบ
รับผิดชอบ และ
ภายในป 2573
ครอบคลุมในทุก
ระดับ

16.4. Total value of inward and
1 outward illicit financial
flows (in current United
States dollars)

มูลคารวมทั้งหมดของกระแส
เขาออกของเงินที่ผิด
กฎหมาย (หนวยเปน ดอล
ลารสหรัฐ)

16 Promote
peaceful and
inclusive
societies for
sustainable
development,
provide access
to justice for all
and build
effective,
accountable
and inclusive
institutions at all
levels

สงเสริมสังคมที่สงบ 16.4 By 2030, significantly
ลดการลักลอบเคลื่อนยาย
สุขและครอบคลุม
reduce illicit financial and อาวุธและเงิน เสริมความ
เพื่อการพัฒนาที่
arms flows, strengthen the แข็งแกรงของกระบวนการ
ยั่งยืน ใหทุกคน
recovery and return of
ติดตามและการสงคืน
เขาถึงความยุติธรรม
stolen assets and combat สินทรัพยที่ถูกขโมยไป และ
และสรางสถาบันที่
all forms of organized crime ตอสูกับอาชญากรรมที่จัดตั้ง
มีประสิทธิผล
ในลักษณะองคกรทุกรูปแบบ
รับผิดชอบ และ
ภายในป 2573
ครอบคลุมในทุก
ระดับ

16.4. Proportion of seized small
2 arms and light weapons
that are recorded and
traced, in accordance with
international standards
and legal instruments

รอยละของอาวุธขนาดเล็ก
และอาวุธเบาที่มีการบันทึก
และติดตาม ตามที่ระบุไวใน
กฎหมาย และมาตรฐาน
ระหวางประเทศ

16 Promote
peaceful and
inclusive
societies for
sustainable
development,
provide access
to justice for all
and build
effective,
accountable
and inclusive
institutions at all
levels

สงเสริมสังคมที่สงบ 16.5 Substantially reduce
สุขและครอบคลุม
corruption and bribery in
เพื่อการพัฒนาที่
all their forms
ยั่งยืน ใหทุกคน
เขาถึงความยุติธรรม
และสรางสถาบันที่
มีประสิทธิผล
รับผิดชอบ และ
ครอบคลุมในทุก
ระดับ

รายการตัวชี้วัด SDGs Version 241 ตัวชี้วัด

ลดการทุจริตในตําแหนงหนาที่ 16.5. Proportion of persons
และการรับสินบนทุกรูปแบบ
1 who had at least one
contact with a public
official and who paid a
bribe to a public official,
or were asked for a bribe
by these public officials,
during the previous 12
months

รอยละของบุคคลที่เคย
ติดตอกับเจาหนาที่ของรัฐ
อยางนอย 1 ครั้ง ที่มีการให
สินบนหรือถูกเรียกสินบน
โดยเจาหนาที่ของรัฐในชวง
ระยะเวลา 12 เดือนที่ผานมา
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เจาของ บรรลุ ตัวชี้วัดซ้ํา Tier by เปลี่ยนแปล ta
Update
ตัวชี้วัด
ขอมูล
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16 Promote
peaceful and
inclusive
societies for
sustainable
development,
provide access
to justice for all
and build
effective,
accountable
and inclusive
institutions at all
levels

สงเสริมสังคมที่สงบ 16.5 Substantially reduce
สุขและครอบคลุม
corruption and bribery in
เพื่อการพัฒนาที่
all their forms
ยั่งยืน ใหทุกคน
เขาถึงความยุติธรรม
และสรางสถาบันที่
มีประสิทธิผล
รับผิดชอบ และ
ครอบคลุมในทุก
ระดับ

16 Promote
peaceful and
inclusive
societies for
sustainable
development,
provide access
to justice for all
and build
effective,
accountable
and inclusive
institutions at all
levels

สงเสริมสังคมที่สงบ 16.6 Develop effective,
พัฒนาสถาบันที่มีประสิทธิผล 16.6. Primary government
สุขและครอบคลุม
accountable and
มีความรับผิดชอบ และโปรงใส 1 expenditures as a
เพื่อการพัฒนาที่
transparent institutions at ในทุกระดับ
proportion of original
ยั่งยืน ใหทุกคน
all levels
approved budget, by
เขาถึงความยุติธรรม
sector (or by budget
และสรางสถาบันที่
codes or similar)
มีประสิทธิผล
รับผิดชอบ และ
ครอบคลุมในทุก
ระดับ

การใชจายภาครัฐขั้นพื้นฐาน
คิดเปนรอยละของ
งบประมาณที่ไดรับการ
อนุมัติแลว จําแนกเปน ภาค
(หรือจําแนกตามรหัส
งบประมาณ หรือที่มี
ลักษณะคลายคลึงกัน

16 Promote
peaceful and
inclusive
societies for
sustainable
development,
provide access
to justice for all
and build
effective,
accountable
and inclusive
institutions at all
levels

สงเสริมสังคมที่สงบ 16.6 Develop effective,
พัฒนาสถาบันที่มีประสิทธิผล 16.6. Proportion of the
สุขและครอบคลุม
accountable and
มีความรับผิดชอบ และโปรงใส 2 population satisfied with
เพื่อการพัฒนาที่
transparent institutions at ในทุกระดับ
their last experience of
ยั่งยืน ใหทุกคน
all levels
public services
เขาถึงความยุติธรรม
และสรางสถาบันที่
มีประสิทธิผล
รับผิดชอบ และ
ครอบคลุมในทุก
ระดับ

สัดสวนประชากรที่พึงพอใจ
กับบริการสาธารณะครั้ง
ลาสุดที่ตนไดใชบริการ

รายการตัวชี้วัด SDGs Version 241 ตัวชี้วัด

ลดการทุจริตในตําแหนงหนาที่ 16.5. Proportion of businesses
และการรับสินบนทุกรูปแบบ
2 who had at least one
contact with a public
official and who paid a
bribe to a public official,
or were asked for a bribe
by these public officials,
during the previous 12
months

ตัวชี้วัด
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ที่ผานมา
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16 Promote
peaceful and
inclusive
societies for
sustainable
development,
provide access
to justice for all
and build
effective,
accountable
and inclusive
institutions at all
levels

สงเสริมสังคมที่สงบ 16.7 Ensure responsive,
สุขและครอบคลุม
inclusive, participatory and
เพื่อการพัฒนาที่
representative decisionยั่งยืน ใหทุกคน
making at all levels
เขาถึงความยุติธรรม
และสรางสถาบันที่
มีประสิทธิผล
รับผิดชอบ และ
ครอบคลุมในทุก
ระดับ

สรางหลักประกันวาจะมี
16.7. Proportions of positions
กระบวนการตัดสินใจที่มีความ 1 (by sex, age, persons with
รับผิดชอบ ครอบคลุม มีสวน
disabilities and population
รวม และมีความเปนตัวแทนที่
groups) in public
ดี ในทุกระดับการตัดสินใจ
institutions (national and
local legislatures, public
service, and judiciary)
compared to national
distributions

สัดสวนตําแหนง (จําแนก
ตาม อายุ เพศ บุคคลที่มี
ความบกพรองทางรางกาย
และกลุมประชากร) ใน
สถาบันของรัฐ (สภานิติ
บัญญัติระดับประเทศ และ
ทองถิ่น บริการสาธารณะ
และคณะตุลาการ) เทียบกับ
การกระจายตัวในระดับชาติ

16 Promote
peaceful and
inclusive
societies for
sustainable
development,
provide access
to justice for all
and build
effective,
accountable
and inclusive
institutions at all
levels

สงเสริมสังคมที่สงบ 16.7 Ensure responsive,
สุขและครอบคลุม
inclusive, participatory and
เพื่อการพัฒนาที่
representative decisionยั่งยืน ใหทุกคน
making at all levels
เขาถึงความยุติธรรม
และสรางสถาบันที่
มีประสิทธิผล
รับผิดชอบ และ
ครอบคลุมในทุก
ระดับ

สรางหลักประกันวาจะมี
16.7. Proportion of population
กระบวนการตัดสินใจที่มีความ 2 who believe decisionรับผิดชอบ ครอบคลุม มีสวน
making is inclusive and
รวม และมีความเปนตัวแทนที่
responsive, by sex, age,
ดี ในทุกระดับการตัดสินใจ
disability and population
group

สัดสวนของประชากรที่มี
การตัดสินใจโดยคํานึงถึงเพศ
อายุ ความบกพรอง และ
กลุมประชากร

16 Promote
peaceful and
inclusive
societies for
sustainable
development,
provide access
to justice for all
and build
effective,
accountable
and inclusive
institutions at all
levels

สงเสริมสังคมที่สงบ 16.8 Broaden and strengthen
สุขและครอบคลุม
the participation of
เพื่อการพัฒนาที่
developing countries in
ยั่งยืน ใหทุกคน
the institutions of global
เขาถึงความยุติธรรม
governance
และสรางสถาบันที่
มีประสิทธิผล
รับผิดชอบ และ
ครอบคลุมในทุก
ระดับ

ขยายและเสริมความแข็งแกรง 16.8. Proportion of members
ของการมีสวนรวมของ
1 and voting rights of
ประเทศกําลังพัฒนาในสถาบัน
developing countries in
โลกาภิบาล
international organizations

รอยละของสมาชิก และสิทธิ
การออกเสียงของประเทศ
กําลังพัฒนาในองคกร
ระหวางประเทศ

รายการตัวชี้วัด SDGs Version 241 ตัวชี้วัด
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16 Promote
peaceful and
inclusive
societies for
sustainable
development,
provide access
to justice for all
and build
effective,
accountable
and inclusive
institutions at all
levels

สงเสริมสังคมที่สงบ 16.9 By 2030, provide legal
สุขและครอบคลุม
identity for all, including
เพื่อการพัฒนาที่
birth registration
ยั่งยืน ใหทุกคน
เขาถึงความยุติธรรม
และสรางสถาบันที่
มีประสิทธิผล
รับผิดชอบ และ
ครอบคลุมในทุก
ระดับ

จัดใหมีเอกลักษณทาง
กฎหมายสําหรับทุกคน
โดยรวมถึงการใหมีสูติบัตร
ภายในป 2573

16.9. Proportion of children
1 under 5 years of age
whose births have been
registered with a civil
authority, by age

รอยละของเด็กอายุต่ํากวา 5
ป ที่มีการแจงเกิดกับเจา
พนักงานของรัฐ จําแนกตาม
อายุ

16 Promote
peaceful and
inclusive
societies for
sustainable
development,
provide access
to justice for all
and build
effective,
accountable
and inclusive
institutions at all
levels

สงเสริมสังคมที่สงบ 16.1 Ensure public access to
สุขและครอบคลุม
0 information and protect
เพื่อการพัฒนาที่
fundamental freedoms, in
ยั่งยืน ใหทุกคน
accordance with national
เขาถึงความยุติธรรม
legislation and
และสรางสถาบันที่
international agreements
มีประสิทธิผล
รับผิดชอบ และ
ครอบคลุมในทุก
ระดับ

สรางหลักประกันวา
สาธารณชนสามารถเขาถึง
ขอมูลและมีการปกปอง
เสรีภาพขั้นพื้นฐาน โดย
เปนไปตามกฎหมาย
ภายในประเทศและความตก
ลงระหวางประเทศ

16.10 Number of verified cases
.1 of killing, kidnapping,
enforced disappearance,
arbitrary detention and
torture of journalists,
associated media
personnel, trade unionists
and human rights
advocates in the previous
12 months

จํานวนคดีฆาตกรรม ลักพา
ตัว การถูกพราก การกักขัง
หนวงเหนี่ยว การทรมาน
ผูสื่อขาว บุคลากรที่
เกี่ยวของกับสื่อ สหภาพ
ทางการคา และผูใหความ
ชวยเหลือดานสิทธิมนุษยชน
ใน 12 เดือนที่ผานมา

รายการตัวชี้วัด SDGs Version 241 ตัวชี้วัด
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การ
ขอปรับเปลี่ยน
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Metada Metadata
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Goal

Goal Detail

เปาหมาย

#

Target Detail

เปาประสงค

Indicators

ตัวชี้วัด

16 Promote
peaceful and
inclusive
societies for
sustainable
development,
provide access
to justice for all
and build
effective,
accountable
and inclusive
institutions at all
levels

สงเสริมสังคมที่สงบ 16.1 Ensure public access to
สุขและครอบคลุม
0 information and protect
เพื่อการพัฒนาที่
fundamental freedoms, in
ยั่งยืน ใหทุกคน
accordance with national
เขาถึงความยุติธรรม
legislation and
และสรางสถาบันที่
international agreements
มีประสิทธิผล
รับผิดชอบ และ
ครอบคลุมในทุก
ระดับ

16 Promote
peaceful and
inclusive
societies for
sustainable
development,
provide access
to justice for all
and build
effective,
accountable
and inclusive
institutions at all
levels

สงเสริมสังคมที่สงบ 16.a Strengthen relevant
เสริมความแข็งแกรงของ
สุขและครอบคลุม
national institutions,
สถาบันระดับชาติที่เกี่ยวของ
เพื่อการพัฒนาที่
including through
โดยรวมถึงกระทําผานทาง
ยั่งยืน ใหทุกคน
international cooperation, ความรวมมือระหวางประเทศ
เขาถึงความยุติธรรม
for building capacity at all เพื่อสรางขีดความสามารถใน
และสรางสถาบันที่
levels, in particular in
ทุกระดับ โดยเฉพาะใน
มีประสิทธิผล
developing countries, to ประเทศกําลังพัฒนา เพื่อจะ
รับผิดชอบ และ
prevent violence and
ปองกันความรุนแรงและตอสู
ครอบคลุมในทุก
combat terrorism and crime กับการกอการรายและ
ระดับ
อาชญากรรม

16.a. Existence of independent
1 National Human Rights
Institutions in compliance
with the Paris Principles

จํานวนองคกรดานสิทธิ
มนุษยชน ที่มีความเปน
อิสระและสอดคลองกับหลัก
สนธิสัญญาปารีส (Paris
Principles)

16 Promote
peaceful and
inclusive
societies for
sustainable
development,
provide access
to justice for all
and build
effective,
accountable
and inclusive
institutions at all
levels

สงเสริมสังคมที่สงบ 16.b Promote and enforce non- สงเสริมและบังคับใชกฎหมาย 16.b. Proportion of population
สุขและครอบคลุม
discriminatory laws and
และนโยบายที่ไมเลือปฏิบัติ
1 reporting having
เพื่อการพัฒนาที่
policies for sustainable
เพือ่ การพัฒนาที่ยั่งยืน
personally felt
ยั่งยืน ใหทุกคน
development
discriminated against or
เขาถึงความยุติธรรม
harassed in the previous
และสรางสถาบันที่
12 months on the basis of
มีประสิทธิผล
a ground of discrimination
รับผิดชอบ และ
prohibited under
ครอบคลุมในทุก
international human rights
ระดับ
law

รอยละของประชากรที่
รายงานวามีความรูสึกถูก
แบงแยกเชื้อชาติ หรือถูก
ขมขูใน 12 เดือนที่ผานมา
ตามขอบัญญัติพื้นฐานของ
การหามเลือกปฏิบัติในการ
แบงแยกเชื้อชาติภายใต
กฎหมายสิทธิมนุษยชน
ระหวางประเทศ

รายการตัวชี้วัด SDGs Version 241 ตัวชี้วัด

สรางหลักประกันวา
สาธารณชนสามารถเขาถึง
ขอมูลและมีการปกปอง
เสรีภาพขั้นพื้นฐาน โดย
เปนไปตามกฎหมาย
ภายในประเทศและความตก
ลงระหวางประเทศ

#

16.10 Number of countries that จํานวนประเทศที่มีกฎหมาย
.2 adopt and implement
รองรับการเขาถึงขอมูล
constitutional, statutory สาธารณะ
and/or policy guarantees
for public access to
information

หนวยงาน การ
การ
ขอปรับเปลี่ยน
สถานะ
Metada Metadata
เพิ่มตัวชี้วัด
เจาของ บรรลุ ตัวชี้วัดซ้ํา Tier by เปลี่ยนแปล ta
Update
ตัวชี้วัด
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#
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เปาประสงค

#
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17 Strengthen the
means of
implementation
and revitalize
the Global
Partnership for
Sustainable
Development

เสริมความเขมแข็ง 17.1 Strengthen domestic
เสริมความแข็งแกรงของการ 17.1. Total government
ใหแกกลไกการ
resource mobilization,
ระดมทรัพยากร
1 revenue as a proportion
ดําเนินงานและ
including through
ภายในประเทศ โดยรวมถึง
of GDP, by source
ฟนฟูสภาพหุนสวน
international support to
ผานทางการสนับสนุนระหวาง
ความรวมมือระดับ
developing countries, to ประเทศไปยังประเทศกําลัง
โลกสําหรับการ
improve domestic capacity พัฒนา เพื่อพัฒนาขีด
พัฒนาที่ยั่งยืน
for tax and other revenue ความสามารถภายในประเทศ
collection
ในการเก็บภาษีและรายไดอื่นๆ
ของรัฐ

17 Strengthen the
means of
implementation
and revitalize
the Global
Partnership for
Sustainable
Development

เสริมความเขมแข็ง 17.1 Strengthen domestic
เสริมความแข็งแกรงของการ 17.1. Proportion of domestic
ใหแกกลไกการ
resource mobilization,
ระดมทรัพยากร
2 budget funded by
ดําเนินงานและ
including through
ภายในประเทศ โดยรวมถึง
domestic taxes
ฟนฟูสภาพหุนสวน
international support to
ผานทางการสนับสนุนระหวาง
ความรวมมือระดับ
developing countries, to ประเทศไปยังประเทศกําลัง
โลกสําหรับการ
improve domestic capacity พัฒนา เพื่อพัฒนาขีด
พัฒนาที่ยั่งยืน
for tax and other revenue ความสามารถภายในประเทศ
collection
ในการเก็บภาษีและรายไดอื่นๆ
ของรัฐ

ตัวชี้วัด

หนวยงาน การ
การ
ขอปรับเปลี่ยน
สถานะ
Metada Metadata
เพิ่มตัวชี้วัด
เจาของ บรรลุ ตัวชี้วัดซ้ํา Tier by เปลี่ยนแปล ta
Update
ตัวชี้วัด
ขอมูล
IAEG-SDGs งจาก 229
ขอมูล SDGs

รายไดรัฐบาลรวม คิดเปน
รอยละของ GDP จําแนก
ตามแหลงที่มาของรายได

สัดสวนงบประมาณ
ความเห็น กค.
ภายในประเทศที่จัดสรรจาก ไมเห็นดวย ใน
ภาษีภายในประเทศ
การใชตัวชีว้ ัด
สัดสวน
งบประมาณ
ภายในประเทศ
ที่จัดสรรจาก
ภาษี
ภายในประเทศ
ไมไดสะทอนการ
เสริมความ
แข็งแกรงของ
การระดม
ทรัพยากร
ภายในประเทศ
เพื่อ
พัฒนาขีด
ความสามารถ
ภายในประเทศ
ในการเก็บภาษี
และรายไดอื่นๆ
17 Strengthen the เสริมความเขมแข็ง 17.2 Developed countries to
ประเทศพัฒนาแลวจะ
17.2. Net official development ความชวยเหลือเพื่อการ
means of
ใหแกกลไกการ
implement fully their
ดําเนินการใหเปนผลตาม
1 assistance, total and to
พัฒนาอยางเปนทางการ
implementation ดําเนินงานและ
official development
พันธกรณีเรื่องการใหความ
least developed countries, (ODA) สุทธิ, รวม และที่
and revitalize ฟนฟูสภาพหุนสวน
assistance commitments, ชวยเหลือเพื่อการพัฒนาอยาง
as a proportion of
ใหแกประเทศพัฒนานอย
the Global
ความรวมมือระดับ
including the commitment เปนทางการโดยเต็มที่
OECD/Development
ที่สุด โดยคิดเปนสัดสวน
Partnership for โลกสําหรับการ
by many developed
โดยรวมถึงพันธกรณีที่ใหไว
Assistance Committee
รายไดมวลรวมประชาชาติ
Sustainable
พัฒนาที่ยั่งยืน
countries to achieve the โดยประเทศพัฒนาแลวหลาย
donors’ gross national
ของ ผูบริจาค OECD/
Development
target of 0.7 per cent of ประเทศที่จะบรรลุเปาหมาย
income
คณะกรรมการพัฒนา
gross national income for การมีสัดสวน ODA/GNI รอย
ชวยเหลือ (Devlopment
รายการตัวชี้วัด SDGs Version 241 ตัวชี้วัด



inapplic
able

กค.

I

P

29 มี.ค. 59

I

P

29 มี.ค. 59

I

P

29 มี.ค. 59

74

Goal

Goal Detail

เปาหมาย

#

Target Detail

เปาประสงค

#

Indicators
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17 Strengthen the
means of
implementation
and revitalize
the Global
Partnership for
Sustainable
Development

เสริมความเขมแข็ง 17.3 Mobilize additional
ใหแกกลไกการ
financial resources for
ดําเนินงานและ
developing countries from
ฟนฟูสภาพหุนสวน
multiple sources
ความรวมมือระดับ
โลกสําหรับการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

ระดมทรัพยากรทางการเงิน
เพิ่มเติมจากแหลงที่
หลากหลายไปยังประเทศ
กําลังพัฒนา

17 Strengthen the
means of
implementation
and revitalize
the Global
Partnership for
Sustainable
Development

เสริมความเขมแข็ง 17.3 Mobilize additional
ใหแกกลไกการ
financial resources for
ดําเนินงานและ
developing countries from
ฟนฟูสภาพหุนสวน
multiple sources
ความรวมมือระดับ
โลกสําหรับการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

ระดมทรัพยากรทางการเงิน
เพิ่มเติมจากแหลงที่
หลากหลายไปยังประเทศ
กําลังพัฒนา

17 Strengthen the
means of
implementation
and revitalize
the Global
Partnership for
Sustainable
Development

เสริมความเขมแข็ง 17.4 Assist developing countries
ใหแกกลไกการ
in attaining long-term debt
ดําเนินงานและ
sustainability through
ฟนฟูสภาพหุนสวน
coordinated policies aimed
ความรวมมือระดับ
at fostering debt financing,
โลกสําหรับการ
debt relief and debt
พัฒนาที่ยั่งยืน
restructuring, as
appropriate, and address
the external debt of highly
indebted poor countries to
reduce debt distress

ชวยประเทศกําลังพัฒนาใน
17.4. Debt service as a
การบรรลุความยั่งยืนของหนี้
1 proportion of exports of
ระยะยาว โดยใชนโยบายที่
goods and services
ประสานงานกันที่มุงสงเสริม
การจัดหาเงินทุนโดยการกอ
หนี้ การบรรเทาหนี้และการ
ปรับโครงสรางหนี้ตามความ
เหมาะสม และแกปญหาหนี้
ตางประเทศของประเทศที่
ยากจนและมีหนี้สินในระดับสูง
เพื่อลดการประสบปญหาหนี้

บริการเงินกูคิดเปนสัดสวน
ของการสงออกสินคาและ
บริการ

17 Strengthen the
means of
implementation
and revitalize
the Global
Partnership for
Sustainable
Development

เสริมความเขมแข็ง 17.5 Adopt and implement
ใหแกกลไกการ
investment promotion
ดําเนินงานและ
regimes for least
ฟนฟูสภาพหุนสวน
developed countries
ความรวมมือระดับ
โลกสําหรับการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

ใชและดําเนินการใหเกิดผล
ตามระบอบการสงเสริมการ
ลงทุนสําหรับประเทศพัฒนา
นอยทีสุด

ประเทศที่ยอมรับและ
ดําเนินการตามกฎเกณฑ
การสนับสนุนการลงทุนของ
ประเทศพัฒนานอยที่สุด
อยางเครงครัด

รายการตัวชี้วัด SDGs Version 241 ตัวชี้วัด

17.3. Foreign direct investments
1 (FDI), official development
assistance and SouthSouth Cooperation as a
proportion of total
domestic budget

การลงทุนทางตรงของ
ตางประเทศ (Foreign
direct investments -FDI)
การชวยเหลือเพื่อการ
พัฒนาอยางเปนทางการ
(Official Development
Assistance: ODA) และ
ความรวมมือ ใต-ใต คิดเปน
สัดสวนของงบประมาณ
17.3. Volume of remittances (in มูลคาของการโอนเงินกลับ
2 United States dollars) as a ประเทศ (เปนสกุลเงิน
proportion of total GDP ดอลลารสหรัฐ) คิดเปน
สัดสวนของ GDP ทั้งหมด

17.5. Number of countries that
1 adopt and implement
investment promotion
regimes for least
developed countries

หนวยงาน การ
การ
ขอปรับเปลี่ยน
สถานะ
Metada Metadata
เพิ่มตัวชี้วัด
เจาของ บรรลุ ตัวชี้วัดซ้ํา Tier by เปลี่ยนแปล ta
Update
ตัวชี้วัด
ขอมูล
IAEG-SDGs งจาก 229
ขอมูล SDGs


กค. ธปท.
BOI
สพพ.

I

O

29 มี.ค. 59



ธปท.

I

O

29 มี.ค. 59

I

O

29 มี.ค. 59

O

29 มี.ค. 59

P

75

Goal

Goal Detail

เปาหมาย

#

Target Detail

เปาประสงค

#

Indicators

ตัวชี้วัด

17 Strengthen the
means of
implementation
and revitalize
the Global
Partnership for
Sustainable
Development

เสริมความเขมแข็ง 17.6 Enhance North-South,
เพิ่มพูนความรวมมือระหวาง 17.6. Number of science and/or
ใหแกกลไกการ
South-South and triangular ประเทศและในภูมิภาคแบบ
1 technology cooperation
ดําเนินงานและ
regional and international เหนือ-ใต ใต-ใต และไตรภาคี
agreements and
ฟนฟูสภาพหุนสวน
cooperation on and access และการเขาถึงวิทยาศาสตร
programmes between
ความรวมมือระดับ
to science, technology and เทคโนโลยี และนวัตกรรม
countries, by type of
โลกสําหรับการ
innovation and enhance และยกระดับการแบงปน
cooperation
พัฒนาที่ยั่งยืน
knowledge-sharing on
ความรูตามเงื่อนไขที่ตกลง
mutually agreed terms,
รวมกัน โดยรวมถึงผานการ
including through
พัฒนาการประสานงาน
improved coordination
ระหวางกลไกที่มีอยูเดิมเฉพาะ
among existing
อยางยิ่งในระดับของ
mechanisms, in particular สหประชาชาติ และผานทาง
at the United Nations
กลไกอํานวยความสะดวกดาน
level, and through a global เทคโนโลยีของโลก
technology facilitation
mechanism

จํานวนขอตกลงความ
รวมมือดานวิทยาศาสตร
และ/หรือเทคโนโลยี และ
โครงการที่ระหวางประเทศ
จําแนกตามประเภทความ
รวมมือ
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the Global
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เสริมความเขมแข็ง 17.6 Enhance North-South,
เพิ่มพูนความรวมมือระหวาง 17.6. Fixed Internet broadband
ใหแกกลไกการ
South-South and triangular ประเทศและในภูมิภาคแบบ
2 subscriptions per 100
ดําเนินงานและ
regional and international เหนือ-ใต ใต-ใต และไตรภาคี
inhabitants, by speed
ฟนฟูสภาพหุนสวน
cooperation on and access และการเขาถึงวิทยาศาสตร
ความรวมมือระดับ
to science, technology and เทคโนโลยี และนวัตกรรม
โลกสําหรับการ
innovation and enhance และยกระดับการแบงปน
พัฒนาที่ยั่งยืน
knowledge-sharing on
ความรูตามเงื่อนไขที่ตกลง
mutually agreed terms,
รวมกัน โดยรวมถึงผานการ
including through
พัฒนาการประสานงาน
improved coordination
ระหวางกลไกที่มีอยูเดิมเฉพาะ
among existing
อยางยิ่งในระดับของ
mechanisms, in particular สหประชาชาติ และผานทาง
at the United Nations
กลไกอํานวยความสะดวกดาน
level, and through a global เทคโนโลยีของโลก
technology facilitation
mechanism

จํานวนผูใชอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูงผานโครงขาย
โทรศัพทประจําที่ ตอผูอยู
อาศัย 100 คน จําแนกตาม
ความเร็วอินเตอรเน็ต

17 Strengthen the
means of
implementation
and revitalize
the Global
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เสริมความเขมแข็ง 17.7 Promote the
สงเสริมการพัฒนา การ
17.7. Total amount of approved
ใหแกกลไกการ
development, transfer,
ถายทอด และการเผยแพร
1 funding for developing
ดําเนินงานและ
dissemination and diffusion เทคโนโลยีที่เปนมิตรกับ
countries to promote the
ฟนฟูสภาพหุนสวน
of environmentally sound สิ่งแวดลอมใหกับประเทศ
development, transfer,
ความรวมมือระดับ
technologies to developing กําลังพัฒนาภายใตเงื่อนไขที่
dissemination and
โลกสําหรับการ
countries on favourable
อํานวยประโยชนแกประเทศ
diffusion of
พัฒนาที่ยั่งยืน
terms, including on
กําลังพัฒนารวมทั้งตาม
environmentally sound
concessional and
เงื่อนไขสิทธิพิเศษตามที่ตกลง
technologies
preferential terms, as
รวมกัน
mutually agreed

จํานวนเงินทุนรวมที่ไดรับ
อนุมัติใหแกประเทศกําลัง
พัฒนาเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนา การถายทอด และ
การเผยแพร เทคโนโลยีที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

รายการตัวชี้วัด SDGs Version 241 ตัวชี้วัด
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เสริมความเขมแข็ง 17.8 Fully operationalize the
ใหแกกลไกการ
technology bank and
ดําเนินงานและ
science, technology and
ฟนฟูสภาพหุนสวน
innovation capacityความรวมมือระดับ
building mechanism for
โลกสําหรับการ
least developed countries
พัฒนาที่ยั่งยืน
by 2017 and enhance the
use of enabling
technology, in particular
information and
communications
technology
17 Strengthen the เสริมความเขมแข็ง 17.9 Enhance
international
means of
ใหแกกลไกการ
support for implementing
implementation ดําเนินงานและ
effective and targeted
and revitalize ฟนฟูสภาพหุนสวน
capacity-building in
the Global
ความรวมมือระดับ
developing countries to
Partnership for โลกสําหรับการ
support national plans to
Sustainable
พัฒนาที่ยั่งยืน
implement all the
Development
Sustainable Development
Goals, including through
North-South, South-South
and triangular cooperation

ใหธนาคารเทคโนโลยีและ
17.8. Proportion of individuals
กลไกการเสริมสรางขีด
1 using the Internet
ความสามารถดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
สําหรับประเทศพัฒนานอย
ที่สุด ทํางานไดอยางเต็มที่
ภายในป 2560 และเพิ่มพูน
การใชเทคโนโลยีสนับสนุนที่
สําคัญ

สัดสวนของประชากรที่ใช
อินเทอรเน็ต



สสช.

I

P

29 มี.ค. 59

เพิ่มพูนการสนับสนุนระหวาง 17.9. Dollar value of financial
ประเทศสําหรับการ
1 and technical assistance
ดําเนินการดานการเสริมสราง
(including through Northขีดความสามารถที่มี
South, South-South and
ประสิทธิผลและมีการตั้งเปา
triangular cooperation)
ในประเทศกําลังพัฒนาเพื่อ
committed to developing
สนับสนุนแผนระดับชาติที่จะ
countries
ดําเนินงานในทุกเปาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงผาน
ทางความรวมมือแบบเหนือ-ใต
ใต-ใต และไตรภาคี

มูลคาการใหความชวยเหลือ
ทางการเงิน และทางเทคนิค
(เปนดอลลาร) (รวมถึงความ
รวมมือ เหนือ-ใต ใต-ใต และ
ไตรภาคี) ที่ไดใหคํามั่นไวกับ
ประเทศกําลังพัฒนา



ทส.

I

P

29 มี.ค. 59
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สงเสริมระบบการคาพหุภาคีที 17.10 Worldwide weighted tariff- คาเฉลี่ยของอัตราภาษี
เปนสากล มีกติกา เปดกวาง
.1 average
ศุลกากรถวงน้ําหนักทั่วโลก
ไมเลือกปฏิบัติ และเสมอภาค
ภายใตองคการการคาโลก
โดยรวมถึงผานการสิ้นสุดการ
เจรจาภายใตวาระการพัฒนา
รอบโดฮา



คต.

I

P

29 มี.ค. 59

เสริมความเขมแข็ง 17.1 Promote a universal, rulesใหแกกลไกการ
0 based, open, nonดําเนินงานและ
discriminatory and
ฟนฟูสภาพหุนสวน
equitable multilateral
ความรวมมือระดับ
trading system under the
โลกสําหรับการ
World Trade Organization,
พัฒนาที่ยั่งยืน
including through the
conclusion of negotiations
under its Doha
Development Agenda

รายการตัวชี้วัด SDGs Version 241 ตัวชี้วัด
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เสริมความเขมแข็ง 17.1 Significantly increase the
ใหแกกลไกการ
1 exports of developing
ดําเนินงานและ
countries, in particular with
ฟนฟูสภาพหุนสวน
a view to doubling the
ความรวมมือระดับ
least developed countries’
โลกสําหรับการ
share of global exports by
พัฒนาที่ยั่งยืน
2020

เพิ่มสวนแบงการสงออกของ 17.11 Developing countries’ and
ประเทศกําลังพัฒนาในการ
.1 least developed
สงออกทั่วโลกใหสูงขั้นอยางมี
countries’ share of global
นัยสําคัญ โดยเพิ่มสวนแบง
exports
ของประเทศพัฒนานอยที่สุด
ใหสูงขึ้น 2 เทาในป 2563

สวนแบงของการสงออกใน
ระดับสากลของประเทศ
กําลังพัฒนา และประเทศ
พัฒนานอยที่สุด

คต.

I

P

29 มี.ค. 59
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เสริมความเขมแข็ง 17.1 Realize timely
ใหแกกลไกการ
2 implementation of dutyดําเนินงานและ
free and quota-free market
ฟนฟูสภาพหุนสวน
access on a lasting basis
ความรวมมือระดับ
for all least developed
โลกสําหรับการ
countries, consistent with
พัฒนาที่ยั่งยืน
World Trade Organization
decisions, including by
ensuring that preferential
rules of origin applicable
to imports from least
developed countries are
transparent and simple,
and contribute to
facilitating market access

ทําใหเกิดการดําเนินการใน
17.12 Average tariffs faced by
เวลาที่เหมาะสมในเรื่องการ
.1 developing countries,
เขาถึงตลาดปลอดภาษีและ
least developed countries
ปลอดการจํากัดปริมาณใน
and small island
ระยะยาวสําหรับประเทศ
developing States
พัฒนานอยที่สุด โดยให
สอดคลองกับการตัดสินใจของ
องคการการคาโลก โดยรวม
ถึงการสรางหลักประกันวากฎ
วาดวยแหลงกําเนินสินคาที่มี
การใหสิทธิพิเศษทางการคาที่
ใชกับประเทศพัฒนานอยที่สุด
จะมีความโปรงใสและเรียบงาย
และมีสวนชวยอํานวยความ
สะดวอกในการเขาถึงตลาด

ภาษีศุลการกรเฉลี่ยที่
ประเทศกําลังพัฒนา
ประเทศพัฒนานอยที่สุด
และรัฐกําลังพัฒนาที่เปนหมู
เกาะขนาดเล็ก เผชิญอยู

คต.

I

P

29 มี.ค. 59
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เสริมความเขมแข็ง 17.1 Enhance global
ใหแกกลไกการ
3 macroeconomic stability,
ดําเนินงานและ
including through policy
ฟนฟูสภาพหุนสวน
coordination and policy
ความรวมมือระดับ
coherence
โลกสําหรับการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

เพิ่มพูนเสถียรภาพเศรษฐกิจ
มหาภาคของโลก โดยรวมถึง
ผานทางการประสานงาน
นโยบายและความสอดคลอง
เชิงนโยบาย

P

O

29 มี.ค. 59
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เสริมความเขมแข็ง 17.1 Enhance policy coherence ยกระดับความสอดคลองเชิง 17.14 Number of countries with
ใหแกกลไกการ
4 for sustainable
นโยบายเพือ่ การพํฒนาที่ยั่งยืน .1 mechanisms in place to
ดําเนินงานและ
development
enhance policy coherence
ฟนฟูสภาพหุนสวน
of sustainable
ความรวมมือระดับ
development
โลกสําหรับการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

P

O

29 มี.ค. 59
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17.13 Macroeconomic Dashboard ผังติดตามเศรษฐกิจมหภาค
.1
(Macroeconomic
Dashboard)

จํานวนประเทศที่มีกลไก
เสริมสรางนโยบายใหมีความ
สอดคลองกับการพัฒนาที่
ยั่งยืน
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เสริมความเขมแข็ง 17.1 Respect each country’s
ใหแกกลไกการ
5 policy space and
ดําเนินงานและ
leadership to establish and
ฟนฟูสภาพหุนสวน
implement policies for
ความรวมมือระดับ
poverty eradication and
โลกสําหรับการ
sustainable development
พัฒนาที่ยั่งยืน

เคารพพื้นที่ทางนโยบายและ 17.15 Extent of use of countryความเปนผูนําของแตละ
.1 owned results frameworks
ประเทศที่จะสรางและ
and planning tools by
ดําเนินงานตามนโยบายเพื่อ
providers of development
การขจัดความยากจนและการ
cooperation
พัฒนาที่ยั่งยืน

ขอบเขตการใชกรอบผลลัพธ
และเครื่องมือการวางแผนที่
ประเทศเปนเจาของโดยผูให
ความรวมมือเพื่อการพัฒนา

II

P

P

29 มี.ค. 59
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เสริมความเขมแข็ง 17.1 Enhance the Global
ใหแกกลไกการ
6 Partnership for Sustainable
ดําเนินงานและ
Development,
ฟนฟูสภาพหุนสวน
complemented by multiความรวมมือระดับ
stakeholder partnerships
โลกสําหรับการ
that mobilize and share
พัฒนาที่ยั่งยืน
knowledge, expertise,
technology and financial
resources, to support the
achievement of the
Sustainable Development
Goals in all countries, in
particular developing
countries

ยกระดับหุนสวนความรวมมือ 17.16 Number of countries
ระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่
.1 reporting progress in multiยั่งยืน โดยรวมเติมเต็มโดย
stakeholder development
หุนสวนความรวมมือจากภาค
effectiveness monitoring
สวนที่หลากหลายซึ่งจะระดม
frameworks that support
และแบงปนความรู ความ
the achievement
เชี่ยวชาญ เทคโนโลยี และ
of the sustainable
ทรัพยากรเงิน เพื่อจะ
development goals
สนับสนุนการบรรลุเปาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนในทุก
ประเทศ โดยเฉพาะใน
ประเทศกําลังพัฒนา

จํานวนของประเทศรายงาน
ความกาวหนาเกี่ยวกับ
กรอบการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการพัฒนาของ
ผูมีสวนไดสวนเสียที่
หลากหลาย ที่สนับสนุน
ความสําเร็จของเปาหมาย
การพัฒนาอยางยั่งยืน

II

P

P

29 มี.ค. 59
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เสริมความเขมแข็ง 17.1 Encourage and promote
ใหแกกลไกการ
7 effective public, publicดําเนินงานและ
private and civil society
ฟนฟูสภาพหุนสวน
partnerships, building on
ความรวมมือระดับ
the experience and
โลกสําหรับการ
resourcing strategies of
พัฒนาที่ยั่งยืน
partnerships

สนับสนุนการสงเสริมหุนสวน 17.17 Amount of United States
ความรวมมือระหวางภาครัฐ
.1 dollars committed to
ภาครัฐ-ภาคเอกชน และ
public-private and civil
ประชาสังคม โดยสรางบน
society partnerships
ประสบการณและกลยุทธดาน
ทรัพยากรของหุนสวน

จํานวนเงินดอลลาสหรัฐที่
เห็นชอบใหใชในโครงการ
ความรวมมือภาครัฐ-เอกชน
และประชาสังคม

O

29 มี.ค. 59
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Goal

Goal Detail

เปาหมาย

17 Strengthen the
means of
implementation
and revitalize
the Global
Partnership for
Sustainable
Development

#

Target Detail

เสริมความเขมแข็ง 17.1 By 2020, enhance capacityใหแกกลไกการ
8 building support to
ดําเนินงานและ
developing countries,
ฟนฟูสภาพหุนสวน
including for least
ความรวมมือระดับ
developed countries and
โลกสําหรับการ
small island developing
พัฒนาที่ยั่งยืน
States, to increase
significantly the availability
of high-quality, timely and
reliable data disaggregated
by income, gender, age,
race, ethnicity, migratory
status, disability,
geographic location and
other characteristics
relevant in national
contexts
17 Strengthen the เสริมความเขมแข็ง 17.1 By 2020, enhance capacitymeans of
ใหแกกลไกการ
8 building support to
developing countries,
implementation ดําเนินงานและ
and revitalize ฟนฟูสภาพหุนสวน
including for least
the Global
ความรวมมือระดับ
developed countries and
Partnership for โลกสําหรับการ
small island developing
Sustainable
พัฒนาที่ยั่งยืน
States, to increase
Development
significantly the availability
of high-quality, timely and
reliable data disaggregated
by income, gender, age,
race, ethnicity, migratory
17 Strengthen the เสริมความเขมแข็ง 17.1 status,
By 2020,disability,
enhance capacitymeans of
ใหแกกลไกการ
8 building support to
implementation ดําเนินงานและ
developing countries,
and revitalize ฟนฟูสภาพหุนสวน
including for least
the Global
ความรวมมือระดับ
developed countries and
Partnership for โลกสําหรับการ
small island developing
Sustainable
พัฒนาที่ยั่งยืน
States, to increase
Development
significantly the availability
of high-quality, timely and
reliable data disaggregated
by income, gender, age,
race, ethnicity, migratory
status, disability,
geographic location and
other characteristics
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#

Indicators

ตัวชี้วัด

ยกระดับการสนับสนุนดานการ 17.18 Proportion of sustainable
เสริมสรางขีดความสามารถ
.1 development indicators
ใหกับประเทศกําลังพัฒนา
produced at the national
รวมถึงประเทศพัฒนานอย
level with full
ที่สุดและรัฐกําลังพัฒนาที่เปน
disaggregation when
เกาะขนาดเล็ก ใหเพิ่มการมี
relevant to the target, in
อยูของขอมูลทีมีคุณภาพ
accordance with the
ทันเวลาและเชื่อถือได ที่
Fundamental Principles of
จําแนกในเรื่องรายได เพศ
Official Statistics
อายุ เชื้อชาติพันธุ สถานะการ
อพยพ ความบกพรอมทาง
รางกาย ตําแหนงทาง
ภูมิศาสตร และคุณลักษณะ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของตามบริทบ
ของประเทศ ภายในป 2563

สัดสวนของตัวชี้วัดการ
พัฒนาที่ยั่งยืนระดับชาติที่มี
การจัดจําแนกทุกมิติ โดยมี
ความเกี่ยวของกับเปาหมาย
และสอดคลองกับหลักการ
พื้นฐานของสถิติทางการ
(Fundamental Principles
of Official Statistics)

ยกระดับการสนับสนุนดานการ 17.18 Number of countries that
เสริมสรางขีดความสามารถ
.2 have national statistical
ใหกับประเทศกําลังพัฒนา
legislation that complies
รวมถึงประเทศพัฒนานอย
with the Fundamental
ที่สุดและรัฐกําลังพัฒนาที่เปน
Principles of Official
เกาะขนาดเล็ก ใหเพิ่มการมี
Statistics
อยูของขอมูลทีมีคุณภาพ
ทันเวลาและเชื่อถือได ที่
จําแนกในเรื่องรายได เพศ
อายุ เชื้อชาติพันธุ สถานะการ
อพยพ ความบกพรอมทาง
รางกาย ตําแหนงทาง
ภูยกระดั
มิศาสตร
และคุบณสนุลักนษณะ
บการสนั
ดานการ 17.18 Number of countries with
เสริมสรางขีดความสามารถ
.3 a National Statistical Plan
ใหกับประเทศกําลังพัฒนา
that is fully funded and
รวมถึงประเทศพัฒนานอย
under implementation, by
ที่สุดและรัฐกําลังพัฒนาที่เปน
source of funding
เกาะขนาดเล็ก ใหเพิ่มการมี
อยูของขอมูลทีมีคุณภาพ
ทันเวลาและเชื่อถือได ที่
จําแนกในเรื่องรายได เพศ
อายุ เชื้อชาติพันธุ สถานะการ
อพยพ ความบกพรอมทาง
รางกาย ตําแหนงทาง
ภูมิศาสตร และคุณลักษณะ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของตามบริทบ
ของประเทศ ภายในป 2563

จํานวนประเทศที่มีกฎหมาย
ทางสถิติประเทศ ที่รวมกับ
หลักพื้นฐานทางสถิติทางการ

จํานวนประเทศที่มีแผนสถิติ
แหงชาติที่ไดรับเงินทุนอยาง
เต็มที่ และอยูภายใตการ
นําไปดําเนินการใหบรรลุ
จําแนกตามแหลงเงินทุน

หนวยงาน การ
การ
ขอปรับเปลี่ยน
สถานะ
Metada Metadata
เพิ่มตัวชี้วัด
เจาของ บรรลุ ตัวชี้วัดซ้ํา Tier by เปลี่ยนแปล ta
Update
ตัวชี้วัด
ขอมูล
IAEG-SDGs งจาก 229
ขอมูล SDGs
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Goal

Goal Detail

เปาหมาย

17 Strengthen the
means of
implementation
and revitalize
the Global
Partnership for
Sustainable
Development

#

Target Detail

เสริมความเขมแข็ง 17.1 By 2030, build on existing
ใหแกกลไกการ
9 initiatives to develop
ดําเนินงานและ
measurements of progress
ฟนฟูสภาพหุนสวน
on sustainable
ความรวมมือระดับ
development that
โลกสําหรับการ
complement gross
พัฒนาที่ยั่งยืน
domestic product, and
support statistical capacitybuilding in developing
countries
17 Strengthen the เสริมความเขมแข็ง 17.1 By 2030, build on existing
means of
ใหแกกลไกการ
9 initiatives to develop
implementation ดําเนินงานและ
measurements of progress
and revitalize ฟนฟูสภาพหุนสวน
on sustainable
the Global
ความรวมมือระดับ
development that
Partnership for โลกสําหรับการ
complement gross
Sustainable
พัฒนาที่ยั่งยืน
domestic product, and
Development
support statistical capacitybuilding in developing
countries
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#
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ตัวชี้วัด

หนวยงาน การ
การ
ขอปรับเปลี่ยน
สถานะ
Metada Metadata
เพิ่มตัวชี้วัด
เจาของ บรรลุ ตัวชี้วัดซ้ํา Tier by เปลี่ยนแปล ta
Update
ตัวชี้วัด
ขอมูล
IAEG-SDGs งจาก 229
ขอมูล SDGs

ตอยอดจากขอริเริ่มที่มีอยูแลว 17.19 Dollar value of all
ในการพัฒนาการตรวจวัด
.1 resources made available
ความกาวหนาของการพัฒนา
to strengthen statistical
ที่ยั่งยืนที่มีผลตอผลิตภัณฑ
capacity in developing
มวลรวมภายในประเทศ และ
countries
สนับสนุนการสรางขีด
ความสามารถดานสถิติใน
ประเทศกําลังพัฒนา ภายในป
2573

มูลคาเงินดอลลารของ
ทรัพยากรที่ใชในการ
เสริมสรางขีดความสามารถ
ดานสถิติของประเทศกําลัง
พัฒนา

สสช.

I

ตอยอดจากขอริเริ่มที่มีอยูแลว 17.19 Proportion of countries
ในการพัฒนาการตรวจวัด
.2 that a) have
ความกาวหนาของการพัฒนา
conducted at least one
ที่ยั่งยืนที่มีผลตอผลิตภัณฑ
Population and Housing
มวลรวมภายในประเทศ และ
Census in the last ten
สนับสนุนการสรางขีด
years, and b) have
ความสามารถดานสถิติใน
achieved 100 per cent
ประเทศกําลังพัฒนา ภายในป
birth registration and 80
2573
per cent death registration

สัดสวนของประเทศที่ a) มี
การดําเนินการสํามะโน
ประชากรและสํามะโนครัว
เรือนอยางนอยหนึ่งครั้งใน
รอบ 10 ปที่ผานมา และ b)
มีการบรรลุการลงทะเบียน
เกิด 100 เปอรเซ็นต และ
ลงทะเบียนการตาย 80
เปอรเซ็นต

สสช.

I

P

O
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