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เป้าหมายที่ 1 ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่

	 ภายในปี	2573	ขจัดความยากจนขั้นรุนแรงทั้งหมด	ซึ่ง	ในปัจจุบัน	วัดจากคนที่มีค่าใช้จ่ายด�ารงชีพรายวันต�่ากว่า	$1.25	

ต่อวัน

	 ภายในปี	2573	ลดสดัส่วนชาย	หญิง	และเด็ก	ในทกุช่วงวยั	ทีอ่ยูภ่ายใต้ความยากจนในทกุมติ	ิตามนยิามของแต่ละประเทศ	

ให้ลดลงอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง	

		 ด�าเนินการให้เป็นผลตามระบบและมาตรการคุ้มครองทางสังคมที่เหมาะสมของแต่ละประเทศ	 และให้ครอบคลุมถึง 

กลุ่มที่ยากจนและเปราะบางภายในปี	2573

		 ภายในปี	2573	สร้างหลกัประกนัว่าชายและหญงิทุกคน	โดยเฉพาะท่ียากจนและเปราะบาง	มสีทิธเิท่าเทียมกนัในทรัพยากร

ทางเศรษฐกิจ	 รวมถึงการเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐาน	 การเป็นเจ้าของและควบคุมเหนือที่ดินและอสังหาในรูปแบบอ่ืน	 

มรดก	ทรัพยากรธรรมชาติ	เทคโนโลยีใหม่ที่เหมาะสม	และบริการทางการเงิน	ซึ่งรวมถึงระบบการเงินระดับฐานราก	

		 ภายในปี	 2573	 สร้างภูมิต้านทาน	 และลดการเปิดรับและความเปราะบางต่อเหตุรุนแรงท่ีเก่ียวข้องกับภูมิอากาศ	 และ 

ภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ	สังคมและสิ่งแวดล้อม	ให้กับผู้ที่ยากจนและอยู่ในสถานการณ์เปราะบาง	

		สร้างหลักประกันว่าจะมีการระดมทรัพยากรอย่างมีนัยส�าคัญจากแหล่งที่หลากหลาย	 รวมไปถึงการยกระดับความ 

ร่วมมอืเพือ่การพฒันา	เพือ่ทีจ่ะจดัให้มแีนวทางทีเ่พยีงพอและคาดเดาได้แก่ประเทศก�าลงัพฒันา	เฉพาะอย่างยิง่ประเทศ

พัฒนาน้อยที่สุด	ในการด�าเนินงานตามแผนงานและนโยบายเพื่อยุติความยากจนในทุกมิติ	

		สร้างกรอบนโยบายที่เหมาะสมในระดับประเทศ	ระดับภูมิภาค	และระดับนานาชาติ	บนฐานของยุทธศาสตร์การพัฒนา

ที่สนับสนุนคนยากจน	 และค�านึงถึงความละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะ	 เพื่อจะสนับสนุนการเร่งการลงทุนเพื่อปฏิบัติการ 

ขจัดความยากจน

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ 

และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน

		 ยุติความหิวโหยและสร้างหลักประกันให้ทุกคนโดยเฉพาะท่ียากจนและอยู่ในภาวะเปราะบางอันรวมถึงทารก	 ได้เข้าถึง

อาหารที่ปลอดภัย	มีโภชนาการ	และเพียงพอตลอดทั้งปี	ภายในปี	2573

		 ยตุภิาวะทพุโภชนาการทกุรปูแบบและแก้ไขปัญหาความต้องการสารอาหารของหญงิวยัรุน่		หญงิตัง้ครรภ์และให้นมบตุร	

และผู้สูงอาย	ุภายในปี	2573	รวมถงึบรรลเุป้าหมายทีต่กลงร่วมกนัระหว่างประเทศว่าด้วยภาวะแคระแกรน็และผอมแห้ง

ในเด็กอายุต�่ากว่า	5	ปี	ภายในปี	2568

		 เพิม่ผลิตภาพทางการเกษตรและรายได้ของผูผ้ลติอาการรายเลก็	โดยเฉพาะผูห้ญงิ	คนพืน้เมอืง	เกษตรกรแบบครอบครวั	

คนเลี้ยงปศุสัตว์	ชาวประมง	ให้เพิ่มขึ้นเป็น		2	เท่า	โดยรวมถึงการเข้าถึงที่ดินและทรัพยากรและปัจจัยน�าเข้าในการผลิต	

ความรู้	 บริการทางการเงิน	 ตลาด	 และโอกาสส�าหรับการเพิ่มมูลค่าและการจ้างงานนอกฟาร์ม	 อย่างปลอดภัยและ 

เท่าเทียม	ภายในปี	2573

		 สร้างหลกัประกนัว่าจะมรีะบบการผลติอาหารท่ียัง่ยนืและด�าเนนิการตามแนวปฏบิติัทางการเกษตรทีม่ภีมูคิุม้กนัทีจ่ะเพิม่

ผลิตภาพและการผลิต	 ซึ่งจะช่วยรักษาระบบนิเวศ	 เสริมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศ	ภาวะอากาศรุนแรง	ภัยแล้ง	อุทกภัย	และภัยพิบัติอื่น	ๆ 	และจะช่วยพัฒนาที่ดินและคุณภาพดินอย่างต่อเนื่อง	

ภายในปี	2573

		 คงความหลายหลายทางพนัธกุรรมของเมลด็พนัธุ	์พชืทีใ่ช้เพาะปลกู	สตัว์ในไร่นาและทีเ่ลีย้งตามบ้านเรอืน	และชนดิพนัธุ์

ตามธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับพืชและสัตว์เหล่านั้น	 รวมถึงให้มีธนาคารเมล็ดพันธุ ์และพืชท่ีมีการจัดการท่ีดีและ 



มีความหลากหลาย	ทั้งในระดับประเทศ	ระดับภูมิภาค	และระดับนานาชาติ	และสร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงและ

แบ่งปันผลประโยชน์ทีเ่กิดจากการใช้ทรพัยากรทางพนัธกุรรมและองค์ความรูท้้องถิน่ท่ีเกีย่วข้องอย่างธรรมและเท่าเทยีม	

ตามที่ตกลงกันระหว่างประเทศ	ภายในปี	2573

	เพิม่การลงทนุตลอดจนการยกระดบัความร่วมมอืระหว่างประเทศในเรือ่งโครงสร้างพืน้ฐานในชนบท	การวจิยัเกษตรและ

การขยายการบรกิาร	การพฒันาเทคโนโลย	ีและการท�าธนาคารยนีของพชืและสตัว์	เพือ่ยกระดบัขดีความสามารถในการ

ผลิตสินค้าเกษตรในประเทศก�าลังพัฒนา	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด

		แก้ไขและป้องกนัการกดีกนัและการบดิเบอืนทางการค้าในตลาดเกษตรโลก	รวมถงึทางการขจดัการอดุหนนุสนิค้าเกษตร

เพื่อการส่งออกทุกรูปแบบและมาตรการเพื่อการส่งออกทุกแบบที่ให้ผลในลักษณะเดียวกัน	 โดยให้เป็นไปตามอาณัต ิ

ของรอบการพัฒนาโดฮา	

		เลอืกใช้มาตรการทีส่ร้างหลกัประกนัได้ว่าตลาดโภคภณัฑ์อาหารและตลาดอนพุนัธ์	สามารถท�างานได้อย่างเหมาะสม	และ

อ�านวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของตลาดและข้อมูลส�ารองอาหารได้อย่างทันการณ์	 เพื่อจ�ากัดความผันผวน 

ของราคาอาหารอย่างรุนแรง

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพส�าหรับทุกคนในทุกวัย

		 ลดอัตราการตายของมารดาทั่วโลก	ให้ต�่ากว่า	70	ต่อการเกิดมีชีพ	1	แสนคน	ภายในปี	2573

		 ยตุกิารตายทีป้่องกนัได้ของทารกแรกเกดิและเด็กอายตุ�า่กว่า	5	ปี	โดยทกุประเทศมุง่ลดอัตราการตายในทารกลงให้ต�า่ถงึ	

12	ต่อการเกิดมีชีพพันคน	และลดอัตราการตายในเด็กอายุต�่ากว่า	5	ปี	ลงให้ต�่าถึง	25	ต่อการเกิดมีชีพพันคน	ภายในปี	

2573

		 ยติุการแพร่กระจายของเอดส์	วณัโรค	มาลาเรยี	และโรคเขตร้อนทีถ่กูละเลย	และต่อสูกั้บโรคตับอกัเสบ	โรคตดิต่อทางน�า้	

และโรคติดต่ออื่นๆ	ภายในปี	2573

		 ลดการตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อให้ลดลงหนึ่งในสามผ่านทางการป้องกันและการรักษาโรค	 และสนับสนุน

สุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดี	ภายในปี	2573

		 เสริมการป้องกันและการรักษาการใช้สารในทางที่ผิด	 ซึ่งรวมถึงการใช้ยาเสพติดในทางที่ผิดและการใช้แอลกอฮอล์ 

ในทางอันตราย

		 ลดจ�านวนการตายและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วโลกลงครึ่งหนึ่ง	ภายในปี	2563

		 สร้างหลักประกันว่ามีการเข้าถึงบริการ	 ข้อมูล	 การให้การศึกษาเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์โดยถ้วนหน้า	 รวมถึง 

การวางแผนครอบครัว	และการผสานอนามัยเจริญพันธุ์ในยุทธศาสตร์และแผนงานระดับชาติ	ภายในปี	2573

		 บรรลกุารมีหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า	รวมถงึการป้องกนัความเสีย่งทางการเงนิ	การเข้าถึงการบริการสาธารณสขุจ�าเป็น

ที่มีคุณภาพ	และเข้าถึงยาและวัคซีนจ�าเป็นที่ปลอดภัย	มีประสิทธิผล	มีคุณภาพ	และมีราคาที่สามารถซื้อหาได้

		 ลดจ�านวนการตายและการป่วยจากสารเคมีอันตราย	และจากการปนเปื้อนและมลพิษทางอากาศ	น�้า	และดิน	ให้ลดลง

อย่างมาก	ภายในปี	2573

		เสริมการด�าเนินงานของกรอบอนุสัญญาขององค์การอนามัยโลกว่าด้วยการควบคุมยาสูบในทุกประเทศตามตามความ

เหมาะสม	

		สนับสนุนการวจัิยและพฒันาวคัซีนและยาส�าหรบัโรคทีต่ดิต่อและไม่ตดิต่อทีส่่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศก�าลงัพฒันา	

ให้มีการเข้าถึงยาและวัคซีนจ�าเป็นในราคาที่สามารถซื้อหาได้	 ตามปฏิญญาโดฮาความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สิน 

ทางปัญญาทีเ่ก่ียวกบัการค้าและการสาธาณสุข	ซึง่เน้นย�า้สทิธสิ�าหรบัประเทศก�าลงัพฒันาท่ีจะใช้บทบัญญตัใินความตกลง

ว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เก่ียวกับการค้าอย่างเต็มท่ี	 ในเรื่องการผ่อนปรนเพ่ือจะปกป้องสุขภาพสาธารณะ 

โดยเฉพาะการเข้าถึงยาโดยถ้วนหน้า	



		เพ่ิมการใช้เงนิทีเ่กีย่วกบัสขุภาพ	และการสรรหา	การพฒันา	การฝึกฝน	และการเกบ็รกัษาก�าลงัคนด้านสขุภาพในประเทศ

ก�าลังพัฒนา		โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและรัฐก�าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก

		เสริมขีดความสามารถส�าหรับทุกประเทศ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศก�าลังพัฒนา	 ในเรื่องการแจ้งเตือนล่วงหน้า	 

การลดความเสี่ยง	และการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพในระดับประเทศและระดับโลก

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาส 

ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

	 สร้างหลกัประกนัว่าเด็กชายและเด็กหญงิทกุคนส�าเรจ็การศกึษาระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษาท่ีมีคณุภาพ	เท่าเทยีม	

และไม่มีค่าใช้จ่าย	น�าไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิผล	ภายในปี	2573

		 สร้างหลกัประกนัว่าเดก็ชายและเดก็หญงิทกุคนเข้าถงึการพฒันา	การดแูล	และการจดัการศึกษาระดบัก่อนประถมศกึษา

ส�าหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ	ภายในปี	2573	เพื่อให้เด็กเหล่านั้นมีความพร้อมส�าหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา	

		 ให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษาวิชาเทคนิค	 อาชีวศึกษา	 อุดมศึกษา	 รวมถึงมหาวิทยาลัย	 ท่ีมีราคาท่ีสามารถ 

จ่ายได้และมีคุณภาพ	ภายในปี	2573	

		 เพิ่มจ�านวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่จ�าเป็น	 รวมถึงทักษะทางเทคนิคและอาชีพ	 ส�าหรับการจ้างงาน	 การมีงานที่ดี	

และการเป็นผู้ประกอบการ		ภายในปี	2573

		 ขจัดความเหลื่อมล�้าทางเพศในการศึกษา	 และสร้างหลักประกันว่ากลุ่มท่ีเปราะบางซึ่งรวมถึงผู้พิการ	 ชนพ้ืนเมือง	 

และเด็ก	เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียม	ภายในปี	2573

		 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ในสัดส่วนสูง	 ท้ังชายและหญิง	 สามารถอ่านออกเขียนได้และค�านวณได	้

ภายในปี	2573

		 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะท่ีจ�าเป็นส�าหรับส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 รวมไปถึง	 

การศกึษาส�าหรบัการพฒันาอย่างยัง่ยนืและการมวีถิชีวีติทีย่ัง่ยนื	สทิธมินษุยชน	ความเสมอภาคระหว่างเพศ	การส่งเสรมิ

วัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและไม่ใช้ความรุนแรง	 การเป็นพลเมืองของโลก	 และความนิยมในความหลากหลาย 

ทางวัฒนธรรมและในส่วนร่วมของวัฒนธรรมต่อการพัฒนาที่ยั่งยิน	ภายในปี	2573

		สร้างและยกระดับอปุกรณ์และเครือ่งมอืทางการศกึษา	ทีอ่่อนไหวต่อเดก็	ผูพ้กิาร	และเพศสภาวะ	และให้มสีภาพแวดล้อม

ทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย	ปราศจากความรุนแรง	ครอบคลุมและมีประสิทธิผลส�าหรับทุกคน	

		ขยายจ�านวนทุนการศึกษาในทั่วโลกที่ให้ส�าหรับประเทศก�าลังพัฒนาโดยเฉพาะประเทศพัฒนาน้อยที่สุด	รัฐก�าลังพัฒนา

ที่เป็นเกาะขนาดเล็ก	 และประเทศในแอฟริกา	 ในการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา	 รวมถึงการฝึกอาชีพ	 และ

โปรแกรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 ด้านเทคนิค	 วิศวกรรม	 และวิทยาศาสตร์	 ในประเทศพัฒนาแล้ว 

และประเทศก�าลังพัฒนาอื่นๆ	ภายในปี	2563

		เพ่ิมจ�านวนครทูีม่คุีณภาพ	รวมถงึการด�าเนนิการผ่านทางความร่วมมอืระหว่างประเทศในการฝึกอบรมครใูนประเทศก�าลงั

พัฒนา	เฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและรัฐก�าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก	ภายในปี	2573

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เป้าหมายที่ 5 บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและให้อ�านาจของผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน

		 ยุติการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญิงและเด็กหญิงในทุกที่

		 ขจัดความรุนแรงทุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญิงและเด็กหญิงทั้งในที่สาธารณะและที่รโหฐาน	 รวมถึงการค้ามนุษย์	 การกระท�า

ทางเพศ	และการแสวงประโยชน์ในรูปแบบอื่น

		 ขจัดแนวปฏิบัติที่เป็นภัยทุกรูปแบบ	 อาทิ	 การแต่งงานในเด็กก่อนวันอันควรโดยการบังคับ	 และการท�าลายอวัยวะเพศ

หญิง



		 ยอมรับและให้คุณค่าต่อการดูแลและการท�างานบ้านแบบไม่ได้รับค่าจ้าง	 โดยจัดเตรียมบริการสาธารณะ	 โครงสร้าง 

พื้นฐานและนโยบายการคุ้มครองทางสังคมให้	 และสนับสนุนความรับผิดชอบร่วมกันภายในครัวเรือนและครอบครัว	 

ตามความเหมาะสมของแต่ละประเทศ	

		 สร้างหลักประกันว่าผู้หญิงจะมีส่วนร่วมอย่างเต็มท่ีและมีประสิทธิผลและมีโอกาสท่ีเท่าเทียมในการเป็นผู้น�าในทุกระดับ

ของการตัดสินใจในทางการเมือง	เศรษฐกิจ	และภาคสาธารณะ

		 สร้างหลักประกนัว่าจะมกีารเข้าถงึสขุภาพทางเพศและอนามยัการเจรญิพนัธุแ์ละสทิธกิารเจรญิพนัธุโ์ดยถ้วนหน้า	ตามที่

ตกลงในแผนปฏบิตักิารของการประชมุนานาชาตว่ิาด้วยประชากรและการพฒันา	และแผนปฏบิตักิารปักกิง่และเอกสาร

ผลลัพธ์ของการประชุมทบทวนเหล่านั้น

	ด�าเนินการปฏิรูปเพื่อให้ผู้หญิงมีสิทธิที่เท่าเทียมในทรัพยากรทางเศรษฐกิจ	รวมทั้ง	การเข้าเป็นเจ้าของที่ดิน	การควบคุม

ทีด่นิและทรพัย์สนิในรปูแบบอืน่	การบรกิารทางการเงนิ	การรบัมรดก	และทรพัยากรธรรมชาต	ิตามกฎหมายของประเทศ

		เพิ่มพูนการใช้เทคโนโลยี	โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	เพื่อส่งเสริมการให้อ�านาจแก่ผู้หญิง	

	เลือกใช้และเสริมความเข้มแข็งแก่นโยบายที่ดีและกฎระเบียบท่ีบังคับใช้ได้	 เพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ 

และการให้อ�านาจแก่ผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคนในทุกระดับ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เป้าหมายที่ 6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน�้าและสุขอนามัยส�าหรับทุกคน และมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน

	 บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเข้าถึงน�้าดื่มที่ปลอดภัยและมีราคาที่สามารถซื้อหาได้	ภายในปี	2573

	 บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเข้าถึงสุขอนามัยท่ีพอเพียงและเป็นธรรม		 และยุติการขับถ่ายในท่ีโล่ง		 โดยให้ความสนใจ

เป็นพิเศษต่อความต้องการของผู้หญิง	เด็กหญิงและกลุ่มที่อยู่ใต้สถานการณ์ที่เปราะบาง	ภายในปี	2573	

	 ยกระดบัคณุภาพน�า้	โดยลดมลพษิ	ขจดัการทิง้ขยะและลดการปล่อยสารเคมแีละวสัดอุนัตราย	ลดสดัส่วนน�า้เสยีทีไ่ม่ผ่าน

กระบวนการลงครึ่งหนึ่ง	และเพิ่มการน�ากลับมาใช้ใหม่ทั่วโลก	ภายในปี	2573	

	 เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น�้าในทุกภาคส่วน	 และสร้างหลักประกันว่าจะมีการใช้น�้าและจัดหาน�้าที่ยั่งยืน	 เพื่อแก้ปัญหา 

การขาดแคลนน�้า	และลดจ�านวนประชาชนที่ประสบความทุกข์จากการขาดแคลนน�้า	ภายในปี	2573

	 ด�าเนินการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าแบบองค์รวมในทุกระดับ	 รวมถึงผ่านทางความร่วมมือระหว่างเขตแดน 

ตามความเหมาะสม	ภายในปี	2573

	 ปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน�้า	รวมถึงภูเขา	ป่าไม้	พื้นที่ชุ่มน�้า	แม่น�้า	ชั้นหินอุ้มน�้า	และทะเลสาบ	

ภายในปี	2563

	ขยายความร่วมมอืระหว่างประเทศและการสนบัสนนุการเสรมิสร้างขีดความสามารถให้แก่ประเทศก�าลงัพฒันาในกจิกรรม

และแผนงานที่เกี่ยวข้องกับน�้าและสุขอนามัย	 ซ่ึงรวมถึงด้านการเก็บน�้า	 การขจัดเกลือ	 การใช้น�้าอย่างมีประสิทธิภาพ	 

การจัดการน�้าเสีย	เทคโนโลยีการน�าน�้ากลับมาใช้ใหม่

	สนับสนุนและเพิ่มความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการจัดการน�้าและสุขอนามัย

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เป้าหมายที่ 7 สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่สามารถซื้อหาได้ เชื่อถือได้ และยั่งยืน 

	 สร้างหลักประกันว่ามีการเข้าถึงการบริการพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่สามารถซื้อหาได้	และเชื่อถือได้	ภายในปี	2573

	 เพิ่มสัดส่วนของพลังงานทดแทนในการผสมผสานการใช้พลังงานของโลก	ภายในปี	2573

	 เพิ่มอัตราการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโลกให้เพิ่มขึ้น	2	เท่า	ภายในปี	2573

	ยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศในการอ�านวยความสะดวกในการเข้าถึงการวิจัยและเทคโนโลยีพลังงานท่ีสะอาด	

โดยรวมถงึพลงังานทดแทน	ประสทิธภิาพการใช้พลงังาน	และเทคโนโลยเีชือ้เพลงิฟอสซลิชัน้สงูและสะอาด	และสนบัสนนุ

การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและเทคโนโลยีพลังงานที่สะอาด	ภายในปี	2573



	ขยายโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเทคโนโลยีส�าหรับการจัดส่งบริการพลังงานท่ีเป็นสมัยใหม่และยั่งยืนให้โดยถ้วนหน้า

ในประเทศก�าลงัพฒันา	เฉพาะอย่างยิง่ในประเทศพฒันาน้อยท่ีสดุและรัฐก�าลงัพฒันาท่ีเป็นเกาะขนาดเลก็	ภายในปี	2573

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และ 

การมีงานที่สมควรส�าหรับทุกคน

	 ท�าให้การเติบโตทางเศรษฐกิจต่อหัวประชากรมีความยั่งยืนตามบริบทของประเทศ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 ให้ผลิตภัณฑ ์

มวลรวมในประเทศของประเทศพัฒนาน้อยที่สุด	มีการขยายตัวอย่างน้อยร้อยละ	7	ต่อปี	

	 บรรลุการมีผลิตภาพทางเศรษฐกิจในระดับท่ีสูงข้ึนผ่านการท�าให้หลากหลาย	 การยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรม	 

รวมถึงการมุ่งเน้นในภาคส่วนที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและใช้แรงงานเข้มข้น	

	 ส่งเสริมนโยบายที่มุ ่งการพัฒนาที่สนับสนุนกิจกรรมท่ีมีผลิตภาพ	 การสร้างงานท่ีสมควร	 ความเป็นผู้ประกอบการ	 

ความสร้างสรรค์และนวัตกรรม	 และส่งเสริมการเกิดและการเติบโตของวิสาหกิจรายย่อย	 ขนาดเล็ก	 และขนาดกลาง	 

ซึ่งรวมถึงผ่านทางการเข้าถึงบริการทางการเงิน	

	 พัฒนาความมีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของโลกในการบริโภคและการผลิต	 และพยายามที่จะตัดความเชื่อมโยง

ระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและการท�าให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม	 ซึ่งเป็นไปตามกรอบการด�าเนินงาน	 10	 ป ี

ของแผนการท�างานเพื่อการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน	 โดยมีประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นผู้น�าในการด�าเนินการ	 ไปจนถึง

ปี	2573

	 บรรลุการจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ	และการมีงานที่สมควรส�าหรับหญิงและชายทุกคน	 รวมถึงเยาวชนและผู้มีภาวะ

ทุพพลภาพ	และให้มีการจ่ายที่เท่าเทียมส�าหรับงานที่มีคุณค่าเท่าเทียมกัน	ภายในปี	2573

	 ลดสัดส่วนของเยาวชนที่ไม่มีงานท�า	ที่ไม่มีการศึกษา	และที่ไม่ได้รับการฝึกอบรม	ภายในปี	2563

	 ด�าเนินมาตรการโดยทันทีและมีประสิทธิภาพเพื่อขจัดแรงงานบังคับ	 ยุติความเป็นทาสสมัยใหม่และการค้ามนุษย์	 และ

ยบัยัง้และก�าจัดการใช้แรงงานเด็กในรปูแบบทีเ่ลวร้ายทีส่ดุ	ซึง่รวมถงึการเกณฑ์และการใช้ทหารเดก็	และยตุกิารใช้แรงงาน

เด็กในทุกรูปแบบในปี	2568

	 ปกป้องสทิธแิรงงานและส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการท�างานทีป่ลอดภยัและมัน่คงส�าหรบัผูท้�างานทกุคน	รวมถึงผูท้�างาน

ต่างด้าว	โดยเฉพาะหญิงต่างด้าว	และผู้ที่ท�างานเสี่ยงอันตราย	

	 ออกแบบและใช้นโยบายที่ส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ียั่งยืนท่ีจะสร้างงาน	 และส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น	 

ภายในปี	2573

	 เสริมความแข็งแกร่งของสถาบันทางการเงินภายในประเทศเพื่อส่งเสริมและขยายการเข้าถึงการธนาคาร	การประกันภัย	

และบริการทางการเงินแก่ทุกคน

	เพ่ิมเติมความช่วยเหลือเพื่อการค้า	 (Aid	 for	 Trade)	 ส�าหรับประเทศก�าลังพัฒนา	 เฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนา 

น้อยที่สุด	 รวมถึงผ่านช่องทางของกรอบการท�างานแบบบูรณาการส�าหรับความช่วยเหลือทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ 

การค้าแก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด	

	พัฒนาและท�าให้เกิดการด�าเนินงานของยุทธศาสตร์โลกส�าหรับการจ้างงานในเยาวชนและด�าเนินงานตามข้อตกลงเร่ือง

งานของโลกของขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ	ภายในปี	2563

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพืน้ฐานท่ีทคีวามทนทาน ส่งเสรมิการพัฒนาอตุสาหกรรมทีค่รอบคลมุและยัง่ยนื และส่งเสริม

นวัตกรรม

	 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ	 เชื่อถือได้	 ยั่งยืนและมีความทนทาน	 ซ่ึงรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและ 

ที่ข้ามเขตแดน	 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์	 โดยมุ่งเป้าที่การเข้าถึงได้ในราคา



ที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมส�าหรับทุกคน

	 ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน	 และภายในปี	 2573	 ให้เพ่ิมส่วนแบ่งของอุตสาหกรรม 

ในการจ้างงานและผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ	 โดยให้เป็นไปตามสภาวะแวดล้อมของประเทศ	 และให้เพิ่มส่วนแบ่ง

ขึ้นเป็น	2	เท่าในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด

	 เพ่ิมการเข้าถึงบริการทางการเงินโดยรวมถึงเครดิตในราคาท่ีสามารถจ่ายได้ให้แก่อุตสาหกรรมและวิสาหกิจขนาดเล็ก	

โดยเฉพาะในประเทศก�าลังพัฒนา		และให้เพิ่มการผนวกกลุ่มเหล่านี้เข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าและตลาด

	 ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและปรับปรุงอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน	 โดยเพิ่มประสิทธิการการใช้ทรัพยากรและ

การใช้เทคโนโลยีและกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น	 โดยทุกประเทศด�าเนิน

การตามขีดความสามารถของแต่ละประเทศ	ภายในปี	2573

	 เพ่ิมพูนการวจัิยทางวทิยาศาสตร์	ยกระดับขดีความสามารถทางเทคโนโลยขีองภาคอตุสาหกรรมในทุกประเทศ	โดยเฉพาะ

ในประเทศก�าลังพัฒนา	 และให้ภายในปี	 2573	 มีการส่งเสริมนวัตกรรมและให้เพิ่มจ�านวนผู้ท�างานวิจัยและพัฒนาต่อ

ประชากร	1	ล้านคนและการใช้จ่ายในภาคสาธารณะและเอกชนในการวิจัยและพัฒนาให้เพิ่มมากขึ้น

	อ�านวยความสะดวกการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ียั่งยืนและทนทานในประเทศก�าลังพัฒนา	 ผ่านทางการยกระดับ 

การสนับสนุนทางการเงิน	 เทคโนโลยี	 และด้านวิชาการ	 ให้แก่ประเทศในแอฟริกา	 ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด	 ประเทศ 

ก�าลังพัฒนาที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล	และรัฐก�าลังพัฒนาที่เป็นหมู่เกาะขนาดเล็ก	

	สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี	 การวิจัย	 และนวัตกรรมภายในประเทศในประเทศก�าลังพัฒนา	 รวมถึงการให้มี 

สภาพแวดล้อมทางนโยบายที่น�าไปสู่ความหลากหลายของอุตสาหกรรมและการเพิ่มมูลค่าของสินค้าโภคภัณฑ์

	การเพ่ิมการเข้าถึงเทคโนโลยีด้านข้อมูลและการสื่อสาร	 และพยายามท่ีจะจัดให้มีการเข้าถึงอินเตอร์เนตโดยถ้วนหน้า 

ในราคาที่สามารถจ่ายได้ส�าหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุดภายในปี	2563

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เป้าหมายที่ 10 ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ

	 ให้บรรลุอย่างต่อเนื่องและคงการเติบโตของรายได้ในกลุ่มประชากรร้อยละ	40	ที่ยากจนที่สุด	ในอัตราที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย

ของประเทศ	ภายในปี	2573

	 ให้อ�านาจและส่งเสริมความครอบคลุมด้านสังคม	 เศรษฐกิจและการเมืองส�าหรับทุกคน	 โดยไม่ค�านึงถึงอายุ	 เพศ	 

ความบกพร่องทางร่างกาย	เชื้อชาติ	ชาติพันธุ์	แหล่งก�าเนิด	ศาสนา	หรือสถานะทางเศรษฐกิจหรืออื่นๆ	ภายในปี	2573

		 สร้างหลักประกันว่าจะมีโอกาสที่เท่าเทียมและลดความไม่เสมอภาคของผลลัพธ์	 รวมถึงโดยการขจัดกฎหมาย	นโยบาย	

และแนวปฏิบัติที่เลือกปฏิบัติ	และส่งเสริมการออกกฎหมาย	นโยบาย	และการกระท�าที่เหมาะสมในเรื่องนี้	

		 เลือกใช้นโยบาย	 โดยเฉพาะนโยบายการคลัง	 ค่าจ้าง	 และการคุ้มครองทางสังคม	 และให้บรรลุความเสมอภาคยิ่งขึ้น 

อย่างต่อเนื่อง

		 พัฒนากฎระเบียบและการติดตามตรวจสอบตลาดเงินและสถาบันการเงินของโลก	 และเสริมความแข็งแกร่งในการ 

ด�าเนินการกฎระเบียบดังกล่าว

		 สร้างหลักประกันว่าจะมีตัวแทนและเสียงส�าหรับประเทศก�าลังพัฒนาในการตัดสินใจของสถาบันทางเศรษฐกิจและ 

การเงินระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้น	เพื่อให้สถาบันมีประสิทธิผล	เชื่อถือได้	มีความรับผิดรับชอบ	และชอบธรรมมากขึ้น	

		 อ�านวยความสะดวกในการอพยพและเคลื่อนย้ายคนให้เป็นไปด้วยความสงบ	 ปลอดภัย	 เป็นไปตามระเบียบ	 และ 

มีความรับผิดชอบ	รวมถึงผ่านทางการด�าเนินงานตามนโยบายด้านการอพยพที่มีการวางแผนและจัดการที่ดี	

	ด�าเนินการตามหลักการการปฏิบัติที่เป็นพิเศษและแตกต่างส�าหรับประเทศก�าลังพัฒนา	 เฉพาะอย่างยิ่งประเทศพัฒนา

น้อยที่สุด	โดยเป็นไปตามความตกลงองค์การการค้าโลก

	สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการและการไหลของเงิน	 ซึ่งรวมถึงการลงทุนโดยตรง 



จากต่างประเทศ	 ไปยังรัฐท่ึมีความจ�าเป็นมากท่ีสุด	 เฉพาะอย่างย่ิง	 ประเทศก�าลังพัฒนาน้อยท่ีสุด	 ประเทศในแอฟริกา	 

รัฐก�าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก	และประเทศก�าลังพัฒนาที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล	โดยให้เป็นไปตามแผนและแผนงาน

ของประเทศเหล่านั้น	

	ลดค่าใช้จ่ายในการท�าธุรกรรมของการส่งเงินกลับประเทศของผู้อพยพ	 (migrant	 remittances)	 ให้ต�่ากว่าร้อยละ	 3	 

และขจัดการช�าระเงินระหว่างประเทศ	(remittance	corridors)	ที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าร้อยละ	5	ภายในปี	2573

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เป้าหมายที่ 11 ท�าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทาน และยั่งยืน

	 สร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงที่อยู่อาศัยและการบริการพื้นฐานที่พอเพียง	ปลอดภัย	และในราคาที่สามารถจ่ายได้	

และยกระดับชุมชนแออัด	ภายในปี	2573	

	 จัดให้มีการเข้าถึงระบบคมนาคมขนส่งที่ยั่งยืน	 เข้าถึงได้	 ปลอดภัย	 ในราคาท่ีสามารถจ่ายได้	 ส�าหรับทุกคน	 พัฒนา 

ความปลอดภัยทางถนน	 โดยการขยายการขนส่งสาธารณะ	 และค�านึงเป็นพิเศษถึงกลุ ่มคนที่อยู ่ในสถานการณ์ 

ที่เปราะบาง	ผู้หญิง	เด็ก	ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย	และผู้สูงอายุ	ภายในปี	2573

	 ยกระดับการพัฒนาเมืองและขีดความสามารถให้ครอบคลุมและยั่งยืน	 เพื่อการวางแผนและการบริหารจัดการ 

การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์อย่างมีส่วนร่วม	บูรณาการและยั่งยืนในทุกประเทศ	ภายในปี	2573

	 เสริมความพยายามที่จะปกป้องและคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติของโลก

	 ลดจ�านวนการตายและจ�านวนคนที่ได้รับผลกระทบ	 และลดการสูญเสียโดยตรงทางเศรษฐกิจท่ีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ์

มวลรวมภายในประเทศของโลกที่เกิดจากภัยพิบัติ	ซึ่งรวมถึงภัยพิบัติที่เกี่ยวกับน�้า	โดยมุ่งเป้าปกป้องคนจนและคนที่อยู่

ในสถานการณ์ที่เปราะบาง	ภายในปี	2573

	 ลดผลกระทบทางลบของเมืองต่อสิ่งแวดล้อมต่อหัวประชากร	 โดยรวมถึงการให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อคุณภาพอากาศ

และการจัดการของเสียของเทศบาลและอื่นๆ	ภายในปี	2573

	 จัดให้มีการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะสีเขียว	ที่ปลอดภัยครอบคลุมและเข้าถึงได้	โดยถ้วนหน้า	โดยเฉพาะผู้หญิง	เด็ก	คนชรา	

และผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย	ภายในปี	2573

	สนับสนุนการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และส่ิงแวดล้อมในทางบวกระหว่างพื้นที่เมือง	 รอบเมือง	 และชนบท	 

โดยการเสริมความแข็งแกร่งของการวางแผนการพัฒนาในระดับชาติและระดับภูมิภาค

	ภายในปี	2563	เพิ่มจ�านวนเมืองและกระบวนการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ที่เลือกใช้และด�าเนินการตามนโยบายและแผนที่

บูรณาการ	 เพื่อน�าไปสู่ความครอบคลุม	 ความมีประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร	 การลดผลกระทบและปรับตัวต่อ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 มีภูมิต้านทางต่อภัยพิบัติ	 และให้พัฒนาและด�าเนินการตามการบริหารความเส่ียง 

จากภัยพิบัติแบบองค์รวมในทุกระดับ	 ให้เป็นไปตามกรอบการด�าเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัต	ิ 

พ.ศ.	2558	–	2573

	สนับสนุนประเทศพัฒนาน้อยที่สุด	 รวมถึงผ่านทางความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ	 ในการสร้างอาคารที่ยั่งยืน

และทนทานโดยใช้วัสดุท้องถิ่น	

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เป้าหมายที่ 12 สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน

	 ด�าเนินการให้เป็นผลตามกรอบการด�าเนนิงานระยะ	10	ปีว่าด้วยการผลติและการบรโิภคทีย่ัง่ยนื	ทกุประเทศน�าไปปฏบิตัิ

โดยประเทศพัฒนาแล้วเป็นผู้น�า	โดยค�านึงถึงการพัฒนาและขีดความสามารถของประเทศก�าลังพัฒนา

	 บรรลุการจัดการที่ยั่งยืนและการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ	ภายในปี	2573	

	 ลดขยะเศษอาหารของโลกลงครึ่งหนึ่งในระดับค้าปลีกและผู้บริโภค	 และลดการสูญเสียอาการจากกระบวนการผลิต 

และห่วงโซ่อุปทาน	รวมถึงการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว	ภายในปี	2573



	 บรรลกุารจดัการสารเคมีและของเสียทกุชนดิในวธิทีีเ่ป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อมตลอดทัง้วงจรชวีติของสิง่เหล่านัน้	ตามกรอบ

ความร่วมมือระหว่างประเทศทีต่กลงกนัแล้ว	และลดการปลดปล่อยสิง่เหล่านัน้ออกสูอ่ากาศ	น�า้	และดนิอย่างมนียัส�าคญั	

เพื่อที่จะลดผลกระทบทางลบที่จะมีต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด	ภายในปี	2563

	 ลดการผลิตของเสียโดยการป้องกัน	การลด	การแปรรูปเพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่	และการน�ามาใช้ซ�้า	ภายในปี	2573

	 สนับสนุนให้บริษัท	 โดยฉพาะบริษัทข้ามชาติและบริษัทขนาดใหญ่	 รับแนวปฏิบัติท่ียั่งยืนไปใช้	 และผนวกข้อมูลด้าน 

ความยั่งยืนลงในวงจรการรายงานของบริษัทเหล่านั้น	

	 ส่งเสริมแนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาคสาธารณะที่ยั่งยืน	ตามนโยบายและการให้ล�าดับความส�าคัญของประเทศ	

	 สร้างหลกัประกนัว่าประชาชนในทกุแห่งมข้ีอมลูท่ีเกีย่วข้องและความตระหนกัถึงการพฒันาท่ียัง่ยนืและวถีิชีวติท่ีสอดคล้อง

กับธรรมชาติ	ภายในปี	2573

	สนับสนุนประเทศก�าลังพัฒนาในการเสริมความแข็งแกร่งของขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะ 

ขับเคลื่อนไปสู่รูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น

	พฒันาและด�าเนนิการใช้เครือ่งมอืเพือ่จะตดิตามตรวจสอบผลกระทบของการพฒันาทีย่ัง่ยนืส�าหรบัการท่องเทีย่วทีย่ัง่ยนื

ที่สร้างงานและส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น	

	ท�าให้การอุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ไร้ประสิทธิภาพและน�าไปสู่การบริโภคท่ีสิ้นเปลืองมีความสมเหตุสมผล		 โดยก�าจัด

การบิดเบือนทางการตลาดโดยให้สอดคล้องสภาวะแวดล้อมของประเทศ	 รวมถึงการปรับโครงสร้างภาษีและ 

เลิกการอุดหนุนที่เป็นภัยเหล่านั้นในที่ที่ยังมีการใช้อยู่	 เพื่อให้สะท้อนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม		 โดยค�านึงอย่างเต็มท่ี 

ถงึความจ�าเป็นและเงือ่นไขทีเ่จาะจงของประเทศก�าลงัพฒันาและลดผลกระทบทางลบทีอ่าจเกดิขึน้ทีจ่ะมต่ีอการพฒันา

ของประเทศเหล่านั้นในลักษณะที่เป็นการคุ้มครองคนจนและชุมชนที่ได้รับผลกระทบ	

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เป้าหมายที่ 13 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น

	 เสริมภูมิต้านทานและขีดความสามารถในการปรับตัวต่ออันตรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ีเก่ียวข้องกับภูมิอากาศ 

ในทุกประเทศ

	 บูรณาการมาตรการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในในนโยบาย	ยุทธศาสตร์	และการวางแผนระดับชาติ

	 พัฒนาการศึกษา	 การสร้างความตระหนักรู้	 และขีดความสามารถของมนุษย์และของสถาบันในเรื่องการลดปัญหา 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	การปรับตัว	การลดผลกระทบ		และการเตือนภัยล่วงหน้า

	ด�าเนินการให้เกิดผลตามพันธกรณีที่ผูกมัดต่อประเทศพัฒนาแล้วซึ่งเป็นภาคีของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 ที่มีเป้าหมายร่วมกันระดมทุนจากทุกแหล่งให้ได้จ�านวน	 1	 แสนล้านเหรียญสหรัฐ 

ต่อปี	 ภายในปี	 2563	 เพื่อจะแก้ปัญหาความจ�าเป็นของประเทศก�าลังพัฒนาในบริบทของการด�าเนินการด้านการลด 

ก๊าซเรือนกระจกท่ีส�าคญัและมคีวามโปร่งใสในการด�าเนนิงาน	และท�าให้กองทนุ	Green	Climate	Fund	ด�าเนนิงานอย่าง

เต็มที่โดยเร็วที่สุดผ่านการให้ทุน

	ส่งเสริมกลไกที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการวางแผนและการบริหารจัดการท่ีเก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิผลในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด	 และให้ความส�าคัญต่อผู้หญิง	 เยาวชน	และชุมชนท้องถิ่นและ

ชายขอบ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

	 ป้องกนัและลดมลพษิทางทะเลทกุประเภท	โดยเฉพาะจากกจิกรรมบนแผ่นดนิ	รวมถงึซากปรกัหกัพงัทางทะเลและมลพษิ

ของสารอาหาร	(nutrient	pollution)	ภายในปี	2568

		 บริหารจัดการและปกป้องระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบทางลบท่ีมีนัยส�าคัญ	 รวมถึงโดยการ



เสริมภูมิต้านทานและปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟู	เพื่อบรรลุการมีมหาสมุทรที่มีสุขภาพดีและมีผลิตภาพ	ภายในปี	2563

		 ลดและแก้ปัญหาผลกระทบของการเป็นกรดในมหาสมุทร	โดยรวมถึงผ่านทางการเพิ่มพูนความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์

ในทุกระดับ	

		 ภายในปี	2563	ให้ก�ากบัอย่างมปีระสทิธผิลในเร่ืองการเกบ็เกีย่วและยตุกิารประมงเกนิขีดจ�ากดั	การประมงทีผิ่ดกฎหมาย	

ที่ไม่มีการรายงาน	 และที่ไม่มีการควบคุม	 และแนวปฏิบัติด้านการประมงที่เป็นไปในทางท�าลาย		 และด�าเนินการให ้

เป็นผลตามแผนการบริหารจัดการที่อยู่บนฐานวิทยาศาสตร์	 เพื่อจะฟื้นฟูมวลปลา	 ในเวลาที่สั้นที่สุดที่จะเป็นไปได	้ 

อย่างน้อยท่ีสุดในระดับที่สามารถไปถึงจุดสูงสุดที่ให้ผลตอบแทนแบบยั่งยืน	 ตามคุณลักษณะทางชีววิทยาของสัตว์น�้า 

เหล่านั้น	

		 ภายในปี	2563	อนรุกัษ์พืน้ทีท่างทะเลและชายฝ่ังอย่างน้อยร้อยละ	10	ให้เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศและภายใน

ประเทศ	และอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดที่มีอยู่	

		 ภายในปี	2563	ยบัยัง้รปูแบบการอดุหนนุการประมงบางอย่างทีม่ส่ีวนท�าให้เกิดการประมงเกนิขดีจ�ากดั	ขจดัการอดุหนนุ

ที่มีส่วนท�าให้เกิดการประมงที่ผิดกฎหมาย	ที่ไม่มีการรายงาน	และที่ไม่มีการควบคุม	และระงับการริเริ่มการอุดหนุนใน

ลักษณะดงักล่าว	ตระหนกัว่าการปฏบิติัทีเ่ป็นพิเศษและแตกต่างท่ีเหมาะสมและมปีระสทิธผิลส�าหรบัประเทศก�าลงัพฒันา

และประเทศพัฒนาน้อยที่สุดควรเป็นส่วนควบในการเจรจาการอุดหนุนการประมงขององค์การการค้าโลก

		 ภายในปี	 2573	 เพิ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่รัฐก�าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็กและประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 

จากการใช้ทรพัยากรทางทะเลอย่างยัง่ยนื	รวมถงึผ่านทางการบรหิารจดัการอย่างยัง่ยนืในเร่ืองการประมง	การเพาะเล้ียง

สัตว์น�้า	และการท่องเที่ยว

		เพ่ิมความรู้ทางวิทยาศาสตร์	พฒันาขดีความสามารถในการวจิยั	และถ่ายทอดเทคโนโลยทีางทะเล	โดยค�านงึถึงหลักเกณฑ์

และแนวปฏบิติัเกีย่วกบัการถ่ายทอดเทคโนโลยทีางทะเลของคณะกรรมาธกิารสมทุรศาสตร์ระหว่างรฐับาล	เพือ่จะพฒันา

คุณภาพของมหาสมุทรและเพิ่มพูนให้ความหลากหลายทางชีวภาพในทะเลมีส่วนสนับสนุนการพัฒนาของประเทศ 

ก�าลังพัฒนามากขึ้น	เฉพาะอย่างยิ่งในรัฐก�าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็กและประเทศพัฒนาน้อยที่สุด

		จัดให้มีการเข้าถึงทรัพยากรทางทะเลและตลาดส�าหรับชาวประมงพื้นบ้านรายเล็ก

		เพิ่มพูนการอนุรักษ์และการใช้มหาสมุทรและทรัพยากรเหล่านั้นอย่างยั่งยืน	 โดยการด�าเนินการให้เกิดผลตามกฎหมาย

ระหว่างประเทศตามที่สะท้อนใน	 UNCLOS	 ซึ่งเป็นกรอบทางกฎหมายส�าหรับการอนุรักษ์และการใช้มหาสมุทรและ

ทรัพยากรเหล่านั้นอย่างยั่งยืน	ตามที่ระบุในย่อหน้าที่	158	ของเอกสาร	The	Future	We	Want

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เป้าหมายที่ 15 ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างย่ังยืน จัดการป่าไม้อย่างย่ังยืน ต่อสู้การ 

กลายสภาพเป็นทะเลทราย หยดุการเสือ่มโทรมของทีด่นิและฟ้ืนสภาพกลบัมาใหม่ และหยดุการสญูเสยีความหลากหลาย

ทางชีวภาพ

	 สร้างหลักประกันว่าจะมีการอนุรักษ์	 การฟื้นฟู	 และการใช้ระบบนิเวศบนบกและในน�้าจืดในแผ่นดินรวมท้ังบริการ 

ทางระบบนิเวศอย่างยั่งยืน	 เฉพาะอย่างยิ่ง	 ป่าไม้	 พื้นท่ีชุ่มน�้า	 ภูเขาและเขตแห้งแล้ง	 โดยเป็นไปตามข้อบังคับภายใต ้

ความตกลงระหว่างประเทศ	ภายในปี	2563

		 ส่งเสรมิการด�าเนินการด้านการบริหารจัดการป่าไม้ทุกประเภทอย่างยัง่ยนื	หยดุยัง้การตัดไม้ท�าลายป่า	ฟ้ืนฟูป่าท่ีเสือ่มโทรม	

และเพิ่มการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าทั่วโลก	ภายในปี	2563

		 ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย	 ฟื้นฟูแผ่นดินและดินที่เสื่อมโทรม	 รวมถึงแผ่นดินที่ได้รับผลกระทบจากการ 

กลายสภาพเป็นทะเลทราย	 ความแห้งแล้ง	 และอุทกภัย	 และพยายามที่จะบรรลุถึงโลกที่ไร้ความเสื่อมโทรมของท่ีดิน	

ภายในปี	2573

		 สร้างหลักประกันว่าจะมีการอนุรักษ์ระบบนิเวศภูเขาและความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศเหล่านั้น	 เพ่ือจะ



เพิ่มพูนขีดความสามารถของระบบนิเวศเหล่านั้นที่จะให้ผลประโยชน์อันส�าคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	ภายในปี	2573

		 ปฏิบัติการที่จ�าเป็นและเร่งด่วนเพื่อลดการเสื่อมโทรมของถ่ินท่ีอยู่ตามธรรมชาต	ิ หยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลาย 

ทางชีวภาพ	และภายในปี	2563	จะปกป้องและป้องกันการสูญพันธ์ของชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม

		 สร้างหลักประกันว่าจะมีการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและ

ยุติธรรม	และส่งเสริมการเข้าถึงทรัพยากรเหล่านั้นอย่างเหมาะสม

		 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อจะยุติการล่าและการขนย้ายชนิดพันธุ์พืชและสัตว์คุ้มครอง	 และแก้ปัญหาทั้งอุปสงค์และ

อุปทานต่อผลิตภัณฑ์สัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย

		 น�ามาตรการมาใช้เพื่อป้องกันการน�าเข้าและลดผลกระทบของชนิดพันธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกรานในระบบนิเวศบกและน�้าและ

ควบคุมหรือขจัด	priority	species	ภายในปี	2563

		 บูรณาการมูลค่าของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพเข้าไปสู่การวางแผน	กระบวนการพัฒนา	 ยุทธศาสตร์

การลดความยากจน	และบัญชีทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ	ภายในปี	2563

		ระดมและเพิม่ทรพัยากรทางการเงินจากทกุแหล่งเพือ่การอนรุกัษ์และการใช้ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนเิวศ

อย่างยั่งยืน

		ระดมทรัพยากรจากทุกแหล่งและทุกระดับเพื่อสนับสนุนเงินแก่การบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน	 และจัดหาแรงจูงใจ 

ทีเ่หมาะสมส�าหรับประเทศก�าลงัพัฒนาให้เกดิความก้าวหน้าในการบรหิารจดัการ	ซึง่รวมถงึการอนรุกัษ์และการปลกูป่า	

		เพิ่มพูนการสนับสนุนในระดับโลกส�าหรับความพยายามที่จะต่อสู้การล่าและการเคลื่อนย้ายชนิดพันธุ์คุ้มครอง	 รวมถึง 

โดยการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่น

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้าง

สถาบัน ที่มีประสิทธิผล รับผิดรับชอบ และครอบคลุม ในทุกระดับ

	 ลดความรุนแรงทุกรูปแบบและอัตราการตายที่เกี่ยวข้องในทุกแห่งให้ลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ

		 ยุติการข่มเหง	การใช้หาประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง	การค้ามนุษย์	และความรุนแรงและการทรมานทุกรูปแบบที่มีต่อเด็ก	

		 ส่งเสริมนิตธิรรมทัง้ในระดับชาติและระหว่างประเทศ	และสร้างหลกัประกนัว่าจะมกีารเข้าถึงความยตุธิรรมอย่างเท่าเทยีม

แก่ทุกคน		

		 ลดการลักลอบเคล่ือนย้ายอาวุธและเงิน	 เสริมความแข็งแกร่งของกระบวนการติดตามและการส่งคืนสินทรัพย์ที ่

ถูกขโมยไป	และต่อสู้กับอาชญากรรมที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรทุกรูปแบบ	ภายในปี	2573

		 ลดการทุจริตในต�าแหน่งหน้าที่และการรับสินบนทุกรูปแบบ

		 พัฒนาสถาบันที่มีประสิทธิผล	มีความรับผิดรับชอบ	และโปร่งใสในทุกระดับ

		 สร้างหลักประกันว่าจะมีกระบวนการตัดสินใจที่มีความรับผิดชอบ	 ครอบคลุม	 มีส่วนร่วม	 และมีความเป็นตัวแทนท่ีดี	 

ในทุกระดับการตัดสินใจ	

		 ขยายและเสริมความแข็งแกร่งของการมีส่วนร่วมของประเทศก�าลังพัฒนาในสถาบันโลกาภิบาล	

		 จัดให้มีเอกลักษณ์ทางกฎหมายส�าหรับทุกคน	โดยรวมถึงการให้มีสูติบัตร	ภายในปี	2573

		 สร้างหลักประกันว่าสาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและมีการปกป้องเสรีภาพข้ันพื้นฐาน	 โดยเป็นไปตามกฎหมาย 

ภายในประเทศและความตกลงระหว่างประเทศ

		เสรมิความแขง็แกร่งของสถาบนัระดบัชาตทิีเ่กีย่วข้อง	โดยรวมถงึกระท�าผ่านทางความร่วมมอืระหว่างประเทศ	เพือ่สร้าง

ขีดความสามารถในทุกระดับ	โดยเฉพาะในประเทศก�าลังพัฒนา	เพื่อจะป้องกันความรุนแรงและต่อสู้กับการก่อการร้าย

และอาชญากรรม

		ส่งเสริมและบังคับใช้กฎหมายและนโยบายที่ไม่เลือกปฏิบัติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



เป้าหมายที่ 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด�าเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกส�าหรับ 

การพัฒนาที่ยั่งยืน

การเงิน

		 เสริมความแข็งแกร่งของการระดมทรัพยากรภายในประเทศ	 โดยรวมถึงผ่านทางการสนับสนุนระหว่างประเทศ 

ไปยังประเทศก�าลังพัฒนา	เพื่อพัฒนาขีดความสามารถภายในประเทศในการเก็บภาษีและรายได้ของอื่นๆ	ของรัฐ

		 ประเทศพัฒนาแล้วจะด�าเนนิการให้เป็นผลตามพนัธกรณเีรือ่งการให้ความช่วยเหลอืเพือ่การพัฒนาอย่างเป็นทางการโดย

เต็มที่	 โดยรวมถึงพันธกรณีที่ให้ไว้โดยประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศท่ีจะบรรลุเป้าหมายการมีสัดส่วน	 ODA/GNI	 

ร้อยละ	0.7	ส�าหรับให้แก่ประเทศก�าลังพัฒนา	และมีสัดส่วน	ODA/GNI	ร้อยละ	0.15	ถึง	0.20	ส�าหรับให้แก่ประเทศ

พัฒนาน้อยที่สุด	โดยสนับสนุนให้ผู้ให้	ODA	พิจารณาตั้งเป้าหมายที่จะให้มีสัดส่วน	ODA/GNI	ถึงอย่างน้อยร้อยละ	0.20	

ส�าหรับให้แก่ประประเทศพัฒนาน้อยที่สุด	

		 ระดมทรัพยากรทางการเงินเพิ่มเติมจากแหล่งที่หลากหลายไปยังประเทศก�าลังพัฒนา

		 ช่วยประเทศก�าลงัพฒันาในการบรรลคุวามยัง่ยนืของหนีร้ะยะยาว	โดยใช้นโยบายท่ีประสานงานกนัท่ีมุง่ส่งเสรมิการจดัหา

เงินทุนโดยการก่อหนี้	 การบรรเทาหนี้และการปรับโครงสร้างหนี้ตามความเหมาะสม	 และแก้ปัญหาหนี้ต่างประเทศ 

ของประเทศที่ยากจนและมีหนี้สินในระดับสูงเพื่อลดการประสบปัญหาหนี้

		 ใช้และด�าเนินการให้เกิดผลตามระบอบการส่งเสริมการลงทุนส�าหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด	

เทคโนโลยี

		 เพ่ิมพูนความร่วมมือระหว่างประเทศและในภูมิภาคแบบเหนือ-ใต้	 ใต้-ใต้	 และไตรภาคี	 และการเข้าถึง	 วิทยาศาสตร์	

เทคโนโลยี	 และนวัตกรรม	 และยกระดับการแบ่งปันความรู้ตามเง่ือนไขท่ีตกลงร่วมกัน	 โดยรวมถึงผ่านการพัฒนาการ

ประสานงานระหว่างกลไกที่มีอยู่เดิมเฉพาะอย่างยิ่งในระดับของสหประชาชาติ	 และผ่านทางกลไกอ�านวยความสะดวก

ด้านเทคโนโลยีของโลก	

		 ส่งเสริมการพัฒนา	การถ่ายทอด	และการเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศก�าลังพัฒนาภายใต้

เงื่อนไขที่อ�านวยประโยชน์แก่ประเทศก�าลังพัฒนา	รวมทั้งตามเงื่อนไขสิทธิพิเศษตามที่ตกลงร่วมกัน

		 ให้ธนาคารเทคโนโลยแีละกลไกการเสรมิสร้างขดีความสามารถด้านวทิยาศาสตร์	เทคโนโลยแีละนวตักรรมส�าหรับประเทศ

พัฒนาน้อยที่สุด	 ท�างานได้อย่างเต็มที่	 ภายในปี	 2560	 และเพ่ิมพูนการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนที่ส�าคัญ	 เฉพาะอย่างยิ่ง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การเสริมสร้างขดีความสามารถ

		 เพิ่มพูนการสนับสนุนระหว่างประเทศส�าหรับการด�าเนินการด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถท่ีมีประสิทธิผลและ 

มีการตั้งเป้าในประเทศก�าลังพัฒนาเพื่อสนับสนุนแผนระดับชาติท่ีจะด�าเนินงานในทุกเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	 

รวมถึงผ่านทางความร่วมมือแบบเหนือ-ใต้	ใต้-ใต้	และไตรภาคี

การค้า

		 ส่งเสริมระบบการค้าพหุภาคีที่เป็นสากล	 มีกติกา	 เปิดกว้าง	 ไม่เลือกปฏิบัติ	 และเสมอภาค	 ภายใต้องค์การการค้าโลก	 

โดยรวมถึงผ่านการสิ้นสุดการเจรจาภายใต้วาระการพัฒนารอบโดฮา

		 เพ่ิมส่วนแบ่งการส่งออกของประเทศก�าลังพัฒนาในการส่งออกท่ัวโลกให้สูงข้ึนอย่างมีนัยส�าคัญ	 โดยเพิ่มส่วนแบ่ง 

ของประเทศพัฒนาน้อยที่สุดให้สูงขึ้น	2	เท่าในปี	2563	

		 ท�าให้เกิดการด�าเนินการในเวลาที่เหมาะสมในเรื่องการเข้าถึงตลาดปลอดภาษีและปลอดการจ�ากัดปริมาณในระยะยาว

ส�าหรบัประเทศพัฒนาน้อยทีส่ดุ	โดยให้สอดคล้องกับการตดัสนิใจขององค์การการค้าโลก		โดยรวมถงึการสร้างหลกัประกนั

ว่ากฎว่าด้วยแหล่งก�าเนิดสินค้าที่มีการให้สิทธิพิเศษทางการค้าที่ใช้กับประเทศพัฒนาน้อยที่สุดจะมีความโปร่งใสและ 

เรียบง่าย	และมีส่วนช่วยอ�านวยความสะดวกในการเข้าถึงตลาด	



ประเด็นเชิงระบบ

ความสอดคล้องเชิงนโยบายและเชิงสถาบัน

		 เพิม่พูนเสถียรภาพเศรษฐกจิมหภาคของโลก	โดยรวมถึงผ่านทางการประสานงานนโยบายและความสอดคล้องเชิงนโยบาย	

		 ยกระดับความสอดคล้องเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

		 เคารพพื้นที่ทางนโยบายและความเป็นผู้น�าของแต่ละประเทศที่จะสร้างและด�าเนินงานตามนโยบายเพื่อการขจัด 

ความยากจนและการพัฒนาที่ยั่งยืน

หุ้นส่วนความร่วมมือจากภาคส่วนทีห่ลากหลาย

		 ยกระดับหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน	 โดยร่วมเติมเต็มโดยหุ้นส่วนความร่วมมือจากภาคส่วน 

ที่หลากหลายซึ่งจะระดมและแบ่งปันความรู้	ความเชี่ยวชาญ	เทคโนโลยี	และทรัพยากรเงิน	 เพื่อจะสนับสนุนการบรรลุ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกประเทศ	โดยเฉพาะในประเทศก�าลังพัฒนา

		 สนบัสนนุและส่งเสริมหุน้ส่วนความร่วมมอืระหว่างภาครฐั	ภาครฐั-ภาคเอกชน	และประชาสงัคม	โดยสร้างบนประสบการณ์

และกลยุทธ์ด้านทรัพยากรของหุ้นส่วน	

ข้อมูล การติดตาม และการตรวจสอบได้

		 ยกระดับการสนับสนุนด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถให้กับประเทศก�าลังพัฒนา	 รวมถึงประเทศพัฒนาน้อยที่สุด

และรัฐก�าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก	 ให้เพิ่มการมีอยู่ของข้อมูลที่มีคุณภาพ	ทันเวลาและเชื่อถือได้	 ที่จ�าแนกในเรื่อง

รายได้	เพศ	อาย	ุเชือ้ชาติ	ชาติพนัธุ	์สถานะการอพยพ	ความบกพร่องทางร่างกาย	ต�าแหน่งทางภมูศิาสตร์	และคณุลกัษณะ

อื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องตามบริบทของประเทศ	ภายในปี	2563

		 ต่อยอดจากข้อรเิริม่ทีม่อียูแ่ล้วในการพฒันาการตรวจวดัความก้าวหน้าของการพฒันาทีย่ัง่ยนืทีม่ผีลต่อผลติภณัฑ์มวลรวม

ภายในประเทศ	และสนับสนุนการสร้างขีดความสามารถด้านสถิติในประเทศก�าลังพัฒนา	ภายในปี	2573

 

 

 

 

 

 

 

 


