(ร่าง) รายการตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ที่มีการจัดระดับชั้นตามวิธีการได้มา
ของตัวชี้วัด

Goal
1

Goal Detail
End poverty
in all its
forms
everywhere

เป้าหมาย
ยุตคิ วาม
ยากจนทุก
รูปแบบในทุกที่

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Target Detail

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

เป้าประสงค์
ภายในปี 2573
ขจัดความ
ยากจนขั้น
รุนแรงทัง้ หมด
ซึ่งในปัจจุบนั วัด
จากคนทีม่ ี
ค่าใช้จา่ ยดารง
ชีพรายวันต่ากว่า
$1.25 ต่อวัน

#

Indicators

1.1.1 Proportion of
population below
the international
poverty line, by
sex, age,
employment
status and
geographical
location
(urban/rural)

ั เจน มีมาตรฐาน และข ้อมูลมีการผลิตโดยประเทศต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอ
Tier I: ตัวชีว้ ัดซึง่ มีการกาหนดวิธก
ี ารได ้มาทีช
่ ด
(Indicator conceptually clear, established methodology and standards available and data regularly produced by
countries.)
ั เจน มีมาตรฐาน แต่ข ้อมูลไม่ได ้มีการผลิตโดยประเทศต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอ
Tier II: ตัวชีว้ ัดซึง่ มีการกาหนดวิธก
ี ารได ้มาทีช
่ ด
(Indicator conceptually clear, established methodology and standards available but data are not regularly produced
by countries.)
Tier III: ตัวชีว้ ัดซีง่ ยังไม่มก
ี ารกาหนดหลักการ มาตรฐาน วิธก
ี ารได ้มา และหรืออยูร่ ะหว่างการพัฒนา/ ทดสอบ
(Indicator for which there are no established methodology and standards or methodology/standards are being
developed/tested.)

ตัวชีว้ ัด
สัดส่วนของประชากรทีม่ ี
รายได้ตากว่
่ าเส้นความ
ยากจนสากล จาแนกตาม
เพศ อายุ สถานะการจ้าง
งาน และ ทีต่ งั้ ทาง
ภูมิศาสตร์ (ชุมชนเมือง/
ชนบท)

หน่วยงาน การ
การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
Metad Metadata
เจ้าของ บรรลุ คาอธิบายข้อมูล (Metadata) ตัวชีว้ ัดซ้า Tier by เปลี่ยนแปล ata
Update
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
IAEG-SDGs งจาก 229
ข้อมูล SDGs
I
 This indicator provides the
P
2 มิ.ย. 59

สศช.
proportion
of
the
total
population
(พส.)
and the proportion of the
employed population living in
households with per-capita
consumption or income that is
below the international poverty
line of US$1.25.
It is calculated by dividing the
number of persons living in
households below the
international poverty line
(disaggregated by sex, age and
employment status) by the total
number of persons (disaggregated
by the same sex, age and
employment status groups).

1

Goal
1

1

Goal Detail

เป้าหมาย

#

Target Detail

เป้าประสงค์

#

Indicators

ตัวชีว้ ัด

End poverty
in all its
forms
everywhere

ยุตคิ วาม
ยากจนทุก
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 definitions

ภายในปี 2573
ลดสัดส่วน ชาย
หญิง และเด็ก
ในทุกช่วงวัย ที่
อยูภ่ ายใต้ความ
ยากจนในทุกมิติ
ตามนิยามของ
แต่ละประเทศ
ให้ลดลงอย่าง
น้อยครึ่งหนึ่ง

1.2.1 Proportion of
population living
below the
national poverty
line, by sex and
age

สัดส่วนของประชากรทีอ่ ยู่
ต่ากว่าเส้นความยากจน
ของประเทศ จาแนกตาม
เพศ และอายุ

End poverty
in all its
forms
everywhere

ยุตคิ วาม
ยากจนทุก
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 definitions

ภายในปี 2573
ลดสัดส่วน ชาย
หญิง และเด็ก
ในทุกช่วงวัย ที่
อยูภ่ ายใต้ความ
ยากจนในทุกมิติ
ตามนิยามของ
แต่ละประเทศ
ให้ลดลงอย่าง
น้อยครึ่งหนึ่ง

1.2.2 Proportion of
men, women and
children of all
ages living in
poverty in all its
dimensions
according to
national
definitions

สัดส่วนของผู้ชาย, ผู้หญิง
และเด็ก ทุกอายุอาศัยอยู่
ในภายใต้ความยากจน ใน
ทุกมิติ ตามแต่นิยามของแต่
ละประเทศ

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

หน่วยงาน การ
การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
Metad Metadata
เจ้าของ บรรลุ คาอธิบายข้อมูล (Metadata) ตัวชีว้ ัดซ้า Tier by เปลี่ยนแปล ata
Update
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
IAEG-SDGs งจาก 229
ข้อมูล SDGs
I
 This indicator provides the
P
2 มิ.ย. 59

สศช.
proportion of the total population
(พส.)
and the proportion of the
employed population living in
households with per-capita
consumption or income that is
below the national poverty line.
IIt is calculated by dividing the
number of persons living in
households below the national
poverty line (disaggregated by sex,
age and employment status) by
the total number of persons
(disaggregated by the same sex,
age and employment status
groups).



สศช.
(พส.)

II

O
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2

Goal
1

Goal Detail
End poverty
in all its
forms
everywhere

เป้าหมาย
ยุตคิ วาม
ยากจนทุก
รูปแบบในทุกที่

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Target Detail

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

เป้าประสงค์
ดาเนินการให้
เป็นผลตาม
ระบบและ
มาตการคุม้ ครอง
ทางสังคมที่
เหมาะสมของแต่
ละประเทศ และ
ให้ครอบคลุมถึง
กลุ่มทีย่ ากจน
และเปราะบาง
ภายปี 2573

#

Indicators

1.3.1 Proportion of
population
covered by social
protection
floors/systems, by
sex, and
distinguishing
children,
unemployed
persons, older
persons, persons
with disabilities,
pregnant women,
newborns, work
injury victims, and
the poor and the
vulnerable

ตัวชีว้ ัด
ร้อยละของประชากรที่
ได้รับความคุม้ ครองตาม
ระบบและมาตรการ
คุม้ ครองทางสังคม จาแนก
ตามเพศ และแบ่งเป็น เด็ก
ผู้วา่ งงาน ผู้สูงอายุ ผู้มี
ความพกพร่องทางร่างกาย
หญิงตัง้ ครรภ์/แม่ลูกอ่อน
เหยือ่ ทีไ่ ด้รับบาดเจ็บจาก
การทางาน ผู้ยากจนและอยู่
ในสถานะเปราะบาง

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs

 สค. พส.
รง.

คาอธิบายข้อมูล (Metadata)

ตัวชีว้ ัดซ้า

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata

Tier by
I

O
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3

Goal
1

Goal Detail
End poverty
in all its
forms
everywhere

เป้าหมาย
ยุตคิ วาม
ยากจนทุก
รูปแบบในทุกที่

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Target Detail

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

เป้าประสงค์
ภายในปี 2573
สร้าง
หลักประกันว่า
ชายและหญิงทุก
คน โดยเฉพาะที่
ยากจนและ
เปราะบาง มีสิทธิ
เท่าเทียมกันใน
ทรัพยากรทาง
เศรษฐกิจ
รวมถึงการ
เข้าถึงบริการขั้น
พืน้ ฐาน การเป็น
เจ้าของและ
ควบคุมเหนือ
ทีด่ นิ และอสังหา
ในรูปแบบอืน่
มรดก
ทรัพยากรธรรมชา
ติ เทคโนโลยี
ใหม่ทเี่ หมาะสม
และบริการทาง
การเงิน ซึ่ง

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs
 สข. กคช.
1.4.1 Proportion of
สัดส่วนของประชากรอาศัย
population living ในครัวเรือนทีเ่ ข้าถึงบริการ
พอช. ทด.
in households
ขั้นพืน้ ฐาน
สป.ทก.
with access to
........
basic services
#

Indicators

ตัวชีว้ ัด

คาอธิบายข้อมูล (Metadata)

ตัวชีว้ ัดซ้า

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata

Tier by
III

O
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Goal

Goal Detail

เป้าหมาย

1

End poverty
in all its
forms
everywhere

ยุตคิ วาม
ยากจนทุก
รูปแบบในทุกที่

1

End poverty
in all its
forms
everywhere

ยุตคิ วาม
ยากจนทุก
รูปแบบในทุกที่

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Target Detail

เป้าประสงค์

#

Indicators

ตัวชีว้ ัด

ภายในปี 2573
1.4.2 Proportion of
สัดส่วนของประชากร
สร้าง
total adult
ผู้ใหญ่ทมี่ ีเอกสารสิทธิ์
หลักประกันว่า
population with ถูกต้องตามกฎหมายรับรอง
ชายและหญิงทุก
secure tenure
การถือครองทีด่ นิ และ
คน โดยเฉพาะที่
rights to land,
ประชากรเหล่านี้ทราบถึง
ยากจนและ
with legally
สิทธิของตนเหนือทีด่ นิ ทีต่ น
เปราะบาง มีสิทธิ
recognized
ถือครอง จาแนกตามเพศ
เท่าเทียมกันใน
documentation และประเภทการถือครอง
ทรัพยากรทาง
and who perceive
เศรษฐกิจ
their rights to
รวมถึงการ
land as secure, by
เข้าถึงบริการขั้น
sex and by type
พืน้ ฐาน การเป็น
of tenure
เจ้าของและ
ควบคุมเหนือ
ทีด่ นิ และอสังหา
ในรูปแบบอืน่
มรดก
ทรัพยากรธรรมชา
ติ เทคโนโลยี
ใหม่ทเี่ หมาะสม
และบริการทาง
การเงิน ซึ่ง
1.5 By 2030, build the ภายในปี 2573
1.5.1 Number of
จานวนประชากรทีเ่ สียชีวติ
resilience of the สร้างภูมิตา้ นทาน
deaths, missing
สูญหาย และผู้ทไี่ ด้รับ
poor and those in และลดการ
and persons
ผลกระทบจากภัยพิบตั ติ อ่
vulnerable
เปิดรับและความ
affected by
ประชากร 100,000 คน
situations and
เปราะบางต่อ
disaster per
reduce their
เหตุรุนแรงที่
100,000 people
exposure and
เกีย่ วข้องกับ
vulnerability to
ภูมิอากาศ และ
climate-related
ภัยพิบตั ทิ าง
extreme events เศรษฐกิจ สังคม
and other
และสิ่งแวดล้อม
economic, social ให้กบั ผู้ทยี่ ากจน
and
และอยูใ่ น
environmental
สถานการณ์
shocks and
เปราะบาง
disasters

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs

คาอธิบายข้อมูล (Metadata)

ตัวชีว้ ัดซ้า

The method of computation is
under development for this tier III
and information from available
surveys at country level is
currently being analysed with
calculations being made to obtain
estimates for variables of interest
from micro-data.
Two methods of computation ae
being considered and will be
tested during the phase of
methodology development.
Part A: People (adult) with secure
rights over land / Total adult
population surveyed X 100
Part B: People (adult) who
preceive their land rights to be
secure / Total adult population in
household or communities
surveyed X 100

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



ปภ.

เนื่องจากเนื้อหามีปริมาณมาก กรุณาดู
Definition ของ Death, Missing,
Affected people, Direct affected,
etc,. ใน Metadata
Summation of data on related
indicators from national disaster
loss databases. Make the sum a
relative figure by using global
population data (World Bank or UN
Statistics information). Relativity is
important because population
growth (expected to be 9 billion in
2050) may translate into increased
hazard exposure of population.

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata

Tier by
III

ซ้ากับ
11.5.1
และ
13.1.2

II

P

P
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P
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Goal
1

1

Goal Detail
End poverty
in all its
forms
everywhere

End poverty
in all its
forms
everywhere

เป้าหมาย
ยุตคิ วาม
ยากจนทุก
รูปแบบในทุกที่

ยุตคิ วาม
ยากจนทุก
รูปแบบในทุกที่

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Target Detail

เป้าประสงค์

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

ภายในปี 2573
สร้างภูมิตา้ นทาน
และลดการ
เปิดรับและความ
เปราะบางต่อ
เหตุรุนแรงที่
เกีย่ วข้องกับ
ภูมิอากาศ และ
ภัยพิบตั ทิ าง
เศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม
ให้กบั ผู้ทยี่ ากจน
และอยูใ่ น
สถานการณ์
เปราะบาง

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

ภายในปี 2573
สร้างภูมิตา้ นทาน
และลดการ
เปิดรับและความ
เปราะบางต่อ
เหตุรุนแรงที่
เกีย่ วข้องกับ
ภูมิอากาศ และ
ภัยพิบตั ทิ าง
เศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม
ให้กบั ผู้ทยี่ ากจน
และอยูใ่ น
สถานการณ์
เปราะบาง

หน่วยงาน การ
การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
Metad Metadata
เจ้าของ บรรลุ คาอธิบายข้อมูล (Metadata) ตัวชีว้ ัดซ้า Tier by เปลี่ยนแปล ata
Update
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
IAEG-SDGs งจาก 229
ข้อมูล SDGs
II
Direct economic loss: Direct loss is ซ้ากับ
 ปภ.
P
P
2 มิ.ย. 59
1.5.2 Direct disaster
การสูญเสียทางเศรษฐกิจอัน
nearly equivalent to physical
11.5.2
economic loss in เนื่องมาจากภัยพิบตั โิ ดยตรง
damage. The monetary value of
relation to global ต่อ GDP โลก
total or partial destruction of
GDP
physical assets existing in the
#

Indicators

ตัวชีว้ ัด

affected area.
The original national disaster loss
databases usually register physical
damage value (housing unit loss,
infrastructure loss etc.). Need
conversion from physical value to
monetary value according to the
UNISDR methodology. After
converted, divide global direct
economic loss by global GDP
(inflation adjusted, constant USD)
calculated from World Bank
Development Indicators.

1.5.3 Number of
countries with
national and local
disaster risk
reduction
strategies

จานวนประเทศทีม่ ี
ยุทธศาสตร์การลดความ
เสี่ยงภัยพิบตั ริ ะดับประเทศ
และระดับท้องถิ่น

ซ้ากับ
11.b.2
และ
13.1.1

II

P

O
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Goal
1

Goal Detail
End poverty
in all its
forms
everywhere

เป้าหมาย

#

Target Detail

ยุตคิ วาม
1.a.1 Ensure significant
ยากจนทุก
mobilization of
รูปแบบในทุกที่
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

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

เป้าประสงค์
สร้าง
หลักประกันว่า
จะมีการระดม
ทรัพยากรอย่าง
มีนัยสาคัญจาก
แหล่งที่
หลากหลาย รวม
ไปถึงการ
ยกระดับความ
ร่วมมือเพือ่ การ
พัฒนา เพือ่ ทีจ่ ะ
จัดให้มีแนวทางที่
เพียงพอและคาด
เดาได้ แก่
ประเทศกาลัง
พัฒนา
โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ประเทศ
พัฒนาน้อยทีส่ ุด
ในการ
ดาเนินงานตาม
แผนงานและ
นโยบายเพือ่ ยุติ

#

Indicators

1.a.1 Proportion of
resources
allocated by the
government
directly to
poverty reduction
programmes

ตัวชีว้ ัด
สัดส่วนของทรัพยากรที่
รัฐบาลได้จดั สรรโดยตรง
ให้กบั แผนการลดความ
ยากจน

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs
 พช. ปค.

คาอธิบายข้อมูล (Metadata)

ตัวชีว้ ัดซ้า

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata

Tier by

O

2 มิ.ย. 59

7

Goal
1

Goal Detail
End poverty
in all its
forms
everywhere

เป้าหมาย

#

Target Detail

ยุตคิ วาม
1.a.2 Ensure significant
ยากจนทุก
mobilization of
รูปแบบในทุกที่
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

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

เป้าประสงค์
สร้าง
หลักประกันว่า
จะมีการระดม
ทรัพยากรอย่าง
มีนัยสาคัญจาก
แหล่งที่
หลากหลาย รวม
ไปถึงการ
ยกระดับความ
ร่วมมือเพือ่ การ
พัฒนา เพือ่ ทีจ่ ะ
จัดให้มีแนวทางที่
เพียงพอและคาด
เดาได้ แก่
ประเทศกาลัง
พัฒนา
โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ประเทศ
พัฒนาน้อยทีส่ ุด
ในการ
ดาเนินงานตาม
แผนงานและ
นโยบายเพือ่ ยุติ

#

Indicators

1.a.2 Proportion of
total government
spending on
essential services
(education, health
and social
protection)

ตัวชีว้ ัด
สัดส่วนการใช้จา่ ยของ
รัฐบาลรวมในเรื่องบริการที่
สาคัญจาเป็น (การศึกษา,
สุขภาพ และความคุม้ ครอง
ทางสังคม)

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs
 สป.สธ. สช.
สป.สธ.

คาอธิบายข้อมูล (Metadata)

ตัวชีว้ ัดซ้า

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata

Tier by
III

P

O

2 มิ.ย. 59

8

Goal
1

Goal Detail
End poverty
in all its
forms
everywhere

เป้าหมาย

#

Target Detail

ยุตคิ วาม
1.b.1 Create sound
ยากจนทุก
policy frameworks
รูปแบบในทุกที่
at the national,
regional and
international
levels, based on
pro-poor and
gender-sensitive
development
strategies, to
support
accelerated
investment in
poverty
eradication actions

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

เป้าประสงค์

#

Indicators

สร้างกรอบ
1.b.1 Proportion of
นโยบายที่
government
เหมาะสมใน
recurrent and
ระดับประเทศ
capital spending
ระดับภูมิภาค
going to sectors
และระดับ
that
นานาชาติ บน
disproportionately
ฐานของ
benefit women,
ยุทธศาสตร์การ
poor and
พัฒนาที่
vulnerable groups
สนับสนุนความ
ยากจน
(pro-poor)
และคานึงถึง
ความ
ละเอียดอ่อนเชิง
เพศภาวะ
(gender-sensitiv
e) เพือ่ จะ
สนับสนุนการเร่ง
การลงทุนเพือ่
ปฏิบตั กิ ารขจัด
ความยากจน

ตัวชีว้ ัด
สัดส่วนการใช้จา่ ย
หมุนเวียนและการใช้จา่ ย
เพือ่ การลงทุนของรัฐบาลที่
มีไปยังสาขาต่างๆ ซึ่งแบ่ง
ผลประโยชน์เป็น ต่อผู้หญิง
ต่อคนยากจน และต่อกลุ่ม
ผู้เปราะบาง

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs

คาอธิบายข้อมูล (Metadata)

ตัวชีว้ ัดซ้า

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata

Tier by
III

P

O

2 มิ.ย. 59
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Goal

Goal Detail

เป้าหมาย

2

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

ยุตคิ วามหิวโหย
บรรลุความ
มั่นคงทาง
อาหารและ
ยกระดับ
โภชนาการ
และส่งเสริม
เกษตกรรมที่
ยัง่ ยืน

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Target Detail

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

เป้าประสงค์
ยุตคิ วามหิวโหย
และสร้าง
หลักประกันให้
ทุกคนโดยเฉพาะ
คนทีย่ ากจนและ
อยูใ่ นภาวะ
เปราะบาง อัน
รวมถึงทารก ได้
เข้าถึงอาหารที่
ปลอดภัย มี
โภชนาการ และ
เพียงพอตลอด
ทัง้ ปี ภายในปี
2573

#

Indicators

ตัวชีว้ ัด

2.1.1 Prevalence of
ความชุกของภาวะทุพ
undernourishment โภชนาการ

หน่วยงาน การ
การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
Metad Metadata
เจ้าของ บรรลุ คาอธิบายข้อมูล (Metadata) ตัวชีว้ ัดซ้า Tier by เปลี่ยนแปล ata
Update
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
IAEG-SDGs งจาก 229
ข้อมูล SDGs
I
P
The Prevalence of
29 มี.ค. 59

สธ.ขอเพิม่
กอ.
Undernourishment (PoU) is
1. ร้อย
defined as the probability that a
ละของเด็ก
randomly selected individual from
อายุ 0-5
the reference population is found
ปี สูงดี
to consume less than his/her
calorie requirement for an active
สมส่วน
and healthy life.
2. ร้อย
Estimates of the
ละของเด็ก
number of undernourished (NoU) อายุ 6-14
calculated by multiplying the PoU
ปี สูงดี
by the size of the reference
สมส่วน
population

10

Goal

Goal Detail

เป้าหมาย

2

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

ยุตคิ วามหิวโหย
บรรลุความ
มั่นคงทาง
อาหารและ
ยกระดับ
โภชนาการ
และส่งเสริม
เกษตกรรมที่
ยัง่ ยืน

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Target Detail

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

เป้าประสงค์
ยุตคิ วามหิวโหย
และสร้าง
หลักประกันให้
ทุกคนโดยเฉพาะ
คนทีย่ ากจนและ
อยูใ่ นภาวะ
เปราะบาง อัน
รวมถึงทารก ได้
เข้าถึงอาหารที่
ปลอดภัย มี
โภชนาการ และ
เพียงพอตลอด
ทัง้ ปี ภายในปี
2573

หน่วยงาน การ
การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
Metad Metadata
เจ้าของ บรรลุ คาอธิบายข้อมูล (Metadata) ตัวชีว้ ัดซ้า Tier by เปลี่ยนแปล ata
Update
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
IAEG-SDGs งจาก 229
ข้อมูล SDGs
I
representing the percentage of
P 29 มี.ค. 59
 FAO สสช.
2.1.2 Prevalence of
ความชุกของความไม่มั่นคง
individuals in the national adult
moderate or
ทางอาหารของประชากรใน
กษ.
population (15 or more years of
severe food
ระดับปานกลางหรือรุนแรง
age) that have experienced
insecurity in the โดยใช้ Food Insecurity
moderate or severe levels and
population, based Experience Scale (FIES)
severe levels of food insecurity
respectively, during the previous
on the Food
เป็นหลัก
year. Severity of food insecurity is
Insecurity
defined as the extent to which
Experience Scale
#

Indicators

ตัวชีว้ ัด

people have difficulties in
accessing food of adequate quality
and/or quantity due to lack of
money or other resources.
Difficulties include also
psychological concerns associated
with the struggle in accessing food.

11

Goal

Goal Detail

เป้าหมาย

2

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

ยุตคิ วามหิวโหย
บรรลุความ
มั่นคงทาง
อาหารและ
ยกระดับ
โภชนาการ
และส่งเสริม
เกษตกรรมที่
ยัง่ ยืน

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Target Detail

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

เป้าประสงค์
ยุตภิ าวะทุพ
โภชนาการทุก
รูปแบบและ
แก้ไขปัญหา
ความต้องการ
สารอาหารของ
หญิงวัยรุ่น หญิง
ตัง้ ครรภ์และให้
นมบุตร และ
ผู้สูงอายุ ภายใน
ปี 2573 รวมถึง
บรรลุเป้าหมายที่
ตกลงร่วมกัน
ระหว่างประเทศ
ว่าด้วยภาวะ
แคระแกร็นและ
ผอมแห้งในเด็ก
อายุตากว่
่ า 5 ปี
ภายในปี 2568

หน่วยงาน การ
การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
Metad Metadata
เจ้าของ บรรลุ คาอธิบายข้อมูล (Metadata) ตัวชีว้ ัดซ้า Tier by เปลี่ยนแปล ata
Update
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
IAEG-SDGs งจาก 229
ข้อมูล SDGs
I
Number of under-fives falling
P 29 มี.ค. 59
 กอ. กษ.
2.2.1 Prevalence of
ความชุกของภาวะเตีย้ แคระ
below minus 2 standard deviations
stunting (height แกร็น (ประเมินส่วนสูงตาม
(สสช.)
from the median height-for-age of
for age <-2
เกณฑ์อายุ ตามมาตรฐาน
the reference population
standard
การเจริญเติบโตในเด็กอายุ
Children under 5 years of age in
deviation from
ต่ากว่า 5 ปี ขององค์กร
the surveyed population
the median of the อนามัยโลก (WHO) ซึ่งใช้
World Health
ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานที่
Organization
เบีย่ งเบนไปจากค่ามัธยฐาน
(WHO) Child
โดยเป็นเด็กทีม่ ีความสูง
Growth
เทียบกับอายุตากว่
่ าค่ามัธย
Standards) among ฐานของความสูงตามเกณฑ์
children under 5 อายุน้อยกว่า -2 เท่าของค่า
years of age
เบีย่ งเบนมาตรฐาน (-2 SD)
#

Indicators

ตัวชีว้ ัด
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Goal

Goal Detail

เป้าหมาย

2

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

ยุตคิ วามหิวโหย
บรรลุความ
มั่นคงทาง
อาหารและ
ยกระดับ
โภชนาการ
และส่งเสริม
เกษตกรรมที่
ยัง่ ยืน

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

ยุตภิ าวะทุพ
โภชนาการทุก
รูปแบบและ
แก้ไขปัญหา
ความต้องการ
สารอาหารของ
หญิงวัยรุ่น หญิง
ตัง้ ครรภ์และให้
นมบุตร และ
ผู้สูงอายุ ภายใน
ปี 2573 รวมถึง
บรรลุเป้าหมายที่
ตกลงร่วมกัน
ระหว่างประเทศ
ว่าด้วยภาวะ
แคระแกร็นและ
ผอมแห้งในเด็ก
อายุตากว่
่ า 5 ปี
ภายในปี 2568

2

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

ยุตคิ วามหิวโหย
บรรลุความ
มั่นคงทาง
อาหารและ
ยกระดับ
โภชนาการ
และส่งเสริม
เกษตกรรมที่
ยัง่ ยืน

2.3 By 2030, double
the agricultural
productivity and
incomes of smallscale food
producers, in
particular women,
indigenous
peoples, family
farmers,
pastoralists and
fishers, including
through secure
and equal access
to land, other
productive

เพิม่ ผลิตภาพ
ทางการเกษตร
และรายได้ของ
ผู้ผลิตอาหารราย
เล็ก โดยเฉพาะ
ผู้หญิง คน
พืน้ เมือง เกษตร
แบบครอบครัว
คนเลี้ยงปศุสัตว์
ชาวประมง ให้
เพิม่ ขึ้นเป็น 2
เท่า โดยรวมถึง
การเข้าถึงทีด่ นิ
และทรัพยากร
และปัจจัยนาเข้า
ในการผลิต

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Target Detail

เป้าประสงค์

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs
 กอ. (สสช.)
2.2.2 Prevalence of
ความชุกของภาวะทุพ
สธ. ขอ
malnutrition
โภชนาการ (ประเมิน
เพิม่
(weight for height น้าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ตัวชี้วดั
>+2 or <-2
ตามมาตรฐานการ
ดังนี้
standard
เจริญเติบโตในเด็กอายุตา่
1. ร้อย
deviation from
กว่า 5 ปี ขององค์การ
ละของ
the median of the อนามัยโลก (WHO) ซึ่งใช้
เด็ก อายุ
WHO Child
ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานที่
0-5 ปี
Growth
เบีย่ งเบนไปจากค่ามัธยฐาน
สูงดี สม
Standards) among โดย
ส่วน
children under 5 1) ภาวะน้าหนักเกิน
2. ร้อย
years of age, by (Overweight) น้าหนักตัว
ละของ
type (wasting and ของเด็กสูงกว่าค่ามัธยฐาน
เด็กอายุ
overweight)
ของน้าหนักตามเกณฑ์
6-14 ปี
ส่วนสูงของเด็กเกิน 2 เท่า
สูงดี สม
ของค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ส่วน
(+2 SD)
2) ภาวะผอม (Wasting)
น้าหนักตัวของเด็กต่ากว่า
ค่ามัธยฐานของน้าหนักตาม
เกณฑ์ส่วนสูงของเด็กน้อย
กว่า -2 เท่าของค่า
เบีย่ งเบนมาตรฐาน (-2 SD)
 สศช. สสช.
2.3.1 Volume of
มูลค่าการผลิตต่อหน่วย
production per
แรงงาน จาแนกตามขนาด
labour unit by
กิจการของการทาฟาร์ม/
classes of
เลี้ยงสัตว์/การป่าไม้
farming/pastoral/f
orestry enterprise
size
#

Indicators

ตัวชีว้ ัด

คาอธิบายข้อมูล (Metadata)

The indicator refers to the value of
production per labour unit
operated by small scale producers
in the farming, pastoral and
forestry sectors. Data will be
produced by classes of enterprise
size.

ตัวชีว้ ัดซ้า

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata

Tier by
I

O

29 มี.ค. 59

III

P

29 มี.ค. 59
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Goal

Goal Detail

เป้าหมาย

2

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

ยุตคิ วามหิวโหย
บรรลุความ
มั่นคงทาง
อาหารและ
ยกระดับ
โภชนาการ
และส่งเสริม
เกษตกรรมที่
ยัง่ ยืน

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Target Detail

2.3 By 2030, double
the agricultural
productivity and
incomes of smallscale food
producers, in
particular women,
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

เป้าประสงค์
เพิม่ ผลิตภาพ
ทางการเกษตร
และรายได้ของ
ผู้ผลิตอาหารราย
เล็ก โดยเฉพาะ
ผู้หญิง คน
พืน้ เมือง เกษตร
แบบครอบครัว
คนเลี้ยงปศุสัตว์
ชาวประมง ให้
เพิม่ ขึ้นเป็น 2
เท่า โดยรวมถึง
การเข้าถึงทีด่ นิ
และทรัพยากร
และปัจจัยนาเข้า
ในการผลิต
ความรู้ บริการ
ทางการเงิน
ตลาด และ
โอกาสสาหรับ
การเพิม่ มูลค่า
และการจ้างงาน
นอกฟาร์มอย่าง

#

Indicators

2.3.2 Average income
of small-scale
food producers,
by sex and
indigenous status

ตัวชีว้ ัด
รายได้เฉลี่ยของผู้ผลิต
อาหารขนาดเล็ก จาแนก
ตามเพศ และสถานะ
พืน้ เมือง (เพือ่ แยกชน
พืน้ เมือง หรือ ชนเผ่า)

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs

คาอธิบายข้อมูล (Metadata)

ตัวชีว้ ัดซ้า

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata

Tier by
III

P

O

29 มี.ค. 59

14

Goal

Goal Detail

เป้าหมาย

2

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

ยุตคิ วามหิวโหย
บรรลุความ
มั่นคงทาง
อาหารและ
ยกระดับ
โภชนาการ
และส่งเสริม
เกษตกรรมที่
ยัง่ ยืน

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Target Detail

2.4 By 2030, ensure
sustainable food
production
systems and
implement
resilient
agricultural
practices that
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

เป้าประสงค์
เพิม่ ผลิตภาพ
ทางการเกษตร
และรายได้ของ
ผู้ผลิตอาหารราย
เล็ก โดยเฉพาะ
ผู้หญิง คน
พืน้ เมือง เกษตร
แบบครอบครัว
คนเลี้ยงปศุสัตว์
ชาวประมง ให้
เพิม่ ขึ้นเป็น 2
เท่า โดยรวมถึง
การเข้าถึงทีด่ นิ
และทรัพยากร
และปัจจัยนาเข้า
ในการผลิต
ความรู้ บริการ
ทางการเงิน
ตลาด และ
โอกาสสาหรับ
การเพิม่ มูลค่า
และการจ้างงาน
นอกฟาร์มอย่าง

หน่วยงาน การ
การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
Metad Metadata
เจ้าของ บรรลุ คาอธิบายข้อมูล (Metadata) ตัวชีว้ ัดซ้า Tier by เปลี่ยนแปล ata
Update
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
IAEG-SDGs งจาก 229
ข้อมูล SDGs
III
Percent of land under productive
P 29 มี.ค. 59

2.4.1 Proportion of
ร้อยละของพืน้ ทีเ่ กษตรทีม่ ี กษ. ขอเปลี่ยน
สศก.
and sustainable agriculture or Area
agricultural area การทาการเกษตรแบบยัง่ ยืน ตัวชี้วดั ตาม
under productive and sustainable
under productive
Benchmark
agriculture divided by Agricultural
and sustainable
เนื่องจากเป็น
area
agriculture
ภารกิจตรงตาม
Agricultural area = arable land +
permanent crops + permanent
แผนพัฒนา
meadows and pastures
การเกษตรของ
ประเทศไทย
โดย
ขอเปลี่ยนเป็น
1. พืน้ ทีก่ าร
ผลิตเกษตร
อินทรีย์
เพิม่ ขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 20
ต่อปี
2. จ่านวน
เกษตรกรทีไ่ ด้รับ
การอบรม
เกษตรทฤษฎี
ใหม่ ปีละ
15,000 ราย
#

Indicators

ตัวชีว้ ัด

15

Goal

Goal Detail

เป้าหมาย

2

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

ยุตคิ วามหิวโหย
บรรลุความ
มั่นคงทาง
อาหารและ
ยกระดับ
โภชนาการ
และส่งเสริม
เกษตกรรมที่
ยัง่ ยืน

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Target Detail

2.5 By 2020, maintain
the genetic
diversity of seeds,
cultivated plants
and farmed and
domesticated
animals and their
related 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

เป้าประสงค์
คงความ
หลากหลายทาง
พันธุกรรมของ
เมล็ดพันธุพ์ ชื ทีใ่ ช้
เพาะปลูก สัตว์
ในไร่นาและที่
เลี้ยงตาม
บ้านเรือน และ
ชนิดพันธุต์ าม
ธรรมชาติที่
เกีย่ วข้องกับพืช
และสัตว์เหล่านั้น
รวมถึงให้มี
ธนาคารเมล็ด
พันธุแ์ ละพืชทีม่ ี
การจัดการทีด่ ี
และมีความ
หลากหลาย ทัง้
ในระดับประเทศ
ระดับภูมิภาค
และระดับ
นานาชาติ และ
สร้าง

#

Indicators

2.5.1 Number of plant
and animal
genetic resources
for food and
agriculture
secured in either
medium or long
term conservation
facilities

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs
 ทส.
ตัวบ่งชี้ความสมบูรณ์ของ ทส. ขอปรับ
การเก็บผลผลิตในธนาคาร ตัวชี้วดั เป็น
พันธุกรรม (หรือการเก็บ 1. มีการด่าเนิน
นอกสถานธรรมชาติ)
งานเพือ่ คง
ความหลาย
หลายทาง
พันธุกรรมของ
เมล็ดพันธุพ์ ชื ที่
ใช้เพาะปลูก
สัตว์ในไร่นา
และทีเ่ ลี้ยงตาม
บ้านเรือน และ
ชนิดพันธุต์ าม
ธรรมชาติที่
เกีย่ วข้องกับพืช
และสัตว์
เหล่านั้น
รวมถึงให้มี
ธนาคารเมล็ด
พันธุ์ และพืชที่
มีการจัดการที่
ดีและมีความ
หลากหลายทัง้
ตัวชีว้ ัด

คาอธิบายข้อมูล (Metadata)

ตัวชีว้ ัดซ้า

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata

Tier by
III

P

O

29 มี.ค. 59

16

Goal

Goal Detail

เป้าหมาย

2

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

ยุตคิ วามหิวโหย
บรรลุความ
มั่นคงทาง
อาหารและ
ยกระดับ
โภชนาการ
และส่งเสริม
เกษตกรรมที่
ยัง่ ยืน

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Target Detail

2.5 By 2020, maintain
the genetic
diversity of seeds,
cultivated plants
and farmed and
domesticated
animals and their
related 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

เป้าประสงค์
คงความ
หลากหลายทาง
พันธุกรรมของ
เมล็ดพันธุพ์ ชื ทีใ่ ช้
เพาะปลูก สัตว์
ในไร่นาและที่
เลี้ยงตาม
บ้านเรือน และ
ชนิดพันธุต์ าม
ธรรมชาติที่
เกีย่ วข้องกับพืช
และสัตว์เหล่านั้น
รวมถึงให้มี
ธนาคารเมล็ด
พันธุแ์ ละพืชทีม่ ี
การจัดการทีด่ ี
และมีความ
หลากหลาย ทัง้
ในระดับประเทศ
ระดับภูมิภาค
และระดับ
นานาชาติ และ
สร้าง

#

Indicators

2.5.2 Proportion of
local breeds,
classified as being
at risk, not-at-risk
or unknown level
of risk of
extinction

ตัวชีว้ ัด
สัดส่วนพันธุส์ ัตว์ทอ้ งถิ่น
แบ่งหมวดหมู่เป็น อยูใ่ น
ความเสี่ยง, ไม่อยูใ่ นความ
เสี่ยงทีจ่ ะสูญพันธุ์ หรือไม่รู้
ระดับความเสี่ยงทีจ่ ะสูญพันธุ์

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ คาอธิบายข้อมูล (Metadata)
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs
The indicator presents the

สผ.

percentage of livestock breeds
classified as being at risk, not at
risk or of unknown risk of
extinctions at a certain moment in
time, as well as the trends for
those percentages.
The indicator is based on the most
up to date data contained in
FAO’s Global Databank for Animal
Genetic Resources DAD-IS
(http://dad.fao.org/) at the time of
calculation.

ตัวชีว้ ัดซ้า

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata

Tier by
II

P

29 มี.ค. 59
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Goal

Goal Detail

เป้าหมาย

2

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

ยุตคิ วามหิวโหย
บรรลุความ
มั่นคงทาง
อาหารและ
ยกระดับ
โภชนาการ
และส่งเสริม
เกษตกรรมที่
ยัง่ ยืน

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Target Detail

2.a Increase
investment,
including through
enhanced
international
cooperation, in
rural
infrastructure,
agricultural
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

เป้าประสงค์
เพิม่ การลงทุน
ตลอดจนการ
ยกระดับความ
ร่วมมือระหว่าง
ประเทศในเรื่อง
โครงสร้าง
พืน้ ฐานในชนบท
การวิจยั เกษตร
และการขยาย
การบริการ การ
พัฒนาเทคโนโลยี
และการทา
ธนาคารยีนของ
พืชและสัตว์ เพือ่
ยกระดับขีด
ความสามารถใน
การผลิตสินค้า
เกษตรใน
ประเทศกาลัง
พัฒนา
โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ในประเทศ
พัฒนาน้อยทีส่ ุด

#

Indicators

ตัวชีว้ ัด

2.a.1 The agriculture
ดัชนีการเตรียมความพร้อม
orientation index ทางการเกษตรต่อค่าใช้จา่ ย
for government ของภาครัฐ
expenditures

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ คาอธิบายข้อมูล (Metadata)
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs
The Agriculture Orientation Index

สศก.

(AOI) for Government Expenditures
is defined as the Agriculture share
of Government Expenditures,
divided by the Agriculture Share of
GDP, where Agriculture refers to
the agriculture, forestry, fishing and
hunting sector.
The Agriculture Orientation Index
(AOI) for Government Expenditures
is defined as the Agriculture share
of Government Expenditures,
divided by the Agriculture Share of
GDP, where Agriculture refers to
the agriculture, forestry, fishing and
hunting sector.

ตัวชีว้ ัดซ้า

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata

Tier by
I

P

29 มี.ค. 59
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Goal

Goal Detail

เป้าหมาย

2

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

ยุตคิ วามหิวโหย
บรรลุความ
มั่นคงทาง
อาหารและ
ยกระดับ
โภชนาการ
และส่งเสริม
เกษตกรรมที่
ยัง่ ยืน

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Target Detail

2.a Increase
investment,
including through
enhanced
international
cooperation, in
rural
infrastructure,
agricultural
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

เป้าประสงค์
เพิม่ การลงทุน
ตลอดจนการ
ยกระดับความ
ร่วมมือระหว่าง
ประเทศในเรื่อง
โครงสร้าง
พืน้ ฐานในชนบท
การวิจยั เกษตร
และการขยาย
การบริการ การ
พัฒนาเทคโนโลยี
และการทา
ธนาคารยีนของ
พืชและสัตว์ เพือ่
ยกระดับขีด
ความสามารถใน
การผลิตสินค้า
เกษตรใน
ประเทศกาลัง
พัฒนา
โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ในประเทศ
พัฒนาน้อยทีส่ ุด

#

Indicators

2.a.2 Total official
flows (official
development
assistance plus
other official
flows) to the
agriculture sector

ตัวชีว้ ัด
กระแสความช่วยเหลือรวม
(ความช่วยเหลือเพือ่ การ
พัฒนาอย่างเป็นทางการ
(Official Development
Assistance: ODA) บวก
กระแสความช่วยเหลืออย่าง
เป็นทางการอืน่ (Other
Officail Flows: OOF) ที่
ให้ไปยังภาคเกษตรกรรม

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs

คาอธิบายข้อมูล (Metadata)
Total net official development
assistance (ODA) to the agriculture
(purpose code 311) and rural
development (code 4304) sectors.
Data expressed in US dollars at the
average annual exchange rate.

ตัวชีว้ ัดซ้า

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata

Tier by
I

P

P

29 มี.ค. 59
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Goal

Goal Detail

เป้าหมาย

2

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

ยุตคิ วามหิวโหย
บรรลุความ
มั่นคงทาง
อาหารและ
ยกระดับ
โภชนาการ
และส่งเสริม
เกษตกรรมที่
ยัง่ ยืน

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Target Detail

2.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

เป้าประสงค์
แก้ไขและ
ป้องกันการกีด
กันและการ
บิดเบือนทาง
การค้าในตลาด
เกษตรโลก
รวมถึงทางการ
ขจัดการอุดหนุน
สินค้าเกษตรเพือ่
การส่งออกทุก
รูปแบบและ
มาตรการเพือ่
การส่งออกทุก
แบบทีใ่ ห้ผลใน
ลักษณะเดียวกัน
โดยให้เป็นไป
ตามอาณัตขิ อง
รอบการพัฒนา
โดฮา

#

Indicators

ตัวชีว้ ัด

2.b.1 Producer Support ระดับการอุดหนุนผู้ผลิต
Estimate
โดยรวม (PSE)
- ร้อยละของความ
เปลี่ยนแปลงภาษีการ
ส่งออกและนาเข้าในสินค้า
เกษตร

หน่วยงาน การ
การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
Metad Metadata
เจ้าของ บรรลุ คาอธิบายข้อมูล (Metadata) ตัวชีว้ ัดซ้า Tier by เปลี่ยนแปล ata
Update
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
IAEG-SDGs งจาก 229
ข้อมูล SDGs
II
The Percentage Producer Support
P
P 29 มี.ค. 59
 จร. คต.
Estimate (%PSE) represents policy
transfers to agricultural producers,
measured at the farm gate and
expressed as a share of gross farm
receipts. Transfers included in the
PSE are composed of market price
support, budgetary payments and
the cost of revenue foregone by
the government and other
economic agents.

20

Goal

Goal Detail

เป้าหมาย

2

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

ยุตคิ วามหิวโหย
บรรลุความ
มั่นคงทาง
อาหารและ
ยกระดับ
โภชนาการ
และส่งเสริม
เกษตกรรมที่
ยัง่ ยืน

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Target Detail

2.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

เป้าประสงค์
แก้ไขและ
ป้องกันการกีด
กันและการ
บิดเบือนทาง
การค้าในตลาด
เกษตรโลก
รวมถึงทางการ
ขจัดการอุดหนุน
สินค้าเกษตรเพือ่
การส่งออกทุก
รูปแบบและ
มาตรการเพือ่
การส่งออกทุก
แบบทีใ่ ห้ผลใน
ลักษณะเดียวกัน
โดยให้เป็นไป
ตามอาณัตขิ อง
รอบการพัฒนา
โดฮา

#

Indicators

2.b.2 Agricultural
export subsidies

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs

การอุดหนุนการส่งออกทาง
พณ.
การเกษตร
ตัวชีว้ ัด

คาอธิบายข้อมูล (Metadata)

ตัวชีว้ ัดซ้า

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata

Tier by
I

O

29 มี.ค. 59
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Goal

Goal Detail

เป้าหมาย

2

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

ยุตคิ วามหิวโหย
บรรลุความ
มั่นคงทาง
อาหารและ
ยกระดับ
โภชนาการ
และส่งเสริม
เกษตกรรมที่
ยัง่ ยืน

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Target Detail

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

เป้าประสงค์
เลือกใช้
มาตรการทีส่ ร้าง
หลักประกันได้
ว่าตลาดโภค
ภัณฑ์อาหารและ
ตลาดอนุพนั ธ์
สามารถทางาน
ได้อย่างเหมาะสม
และอานวย
ความสะดวกใน
การเข้าถึงข้อมูล
ของตลาดและ
ข้อมูลสารอง
อาหารได้อย่าง
ทันการณ์ เพือ่
จากัดความผัน
ผวนของราคา
อาหารทีร่ ุนแรง

#

Indicators

ตัวชีว้ ัด

2.c.1 Indicator of food ตัวชี้วดั ราคา (อาหาร) ที่
price anomalies ผิดปกติ

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ คาอธิบายข้อมูล (Metadata)
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs
The proposed indicator of food
 สนค. คน.

price anomalies measures the
number of “Price Anomalies” that
occur on a given food commodity
price series over a given period of
time.
Computation of the indicator
requires the availability of a series
of monthly prices and involves
three steps. (See Metadata)

ตัวชีว้ ัดซ้า

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata

Tier by
III

P

29 มี.ค. 59
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Goal

Goal Detail

เป้าหมาย

3

Ensure
healthy lives
and promote
well-being for
all at all ages

สร้าง
หลักประกันว่า
คนมีชีวติ ทีม่ ี
สุขภาพดีและ
ส่งเสริมสวัสดิ
ภาพสาหรับทุก
คนในทุกวัย

3.1 By 2030, reduce
the global
maternal
mortality ratio to
less than 70 per
100,000 live births

ลดอัตราการตาย
ของมารดาทัว่
โลกให้ตากว่
่ า 70
ต่อการเกิดมีชีพ
1 แสนคน
ภายในปี 2573

3.1.1 Maternal
mortality ratio

อัตราการตายของมารดา
ต่อการเกิดมีชีพ 100,000
คน

3

Ensure
healthy lives
and promote
well-being for
all at all ages

สร้าง
หลักประกันว่า
คนมีชีวติ ทีม่ ี
สุขภาพดีและ
ส่งเสริมสวัสดิ
ภาพสาหรับทุก
คนในทุกวัย

3.1 By 2030, reduce
the global
maternal
mortality ratio to
less than 70 per
100,000 live births

ลดอัตราการตาย
ของมารดาทัว่
โลกให้ตากว่
่ า 70
ต่อการเกิดมีชีพ
1 แสนคน
ภายในปี 2573

3.1.2 Proportion of
births attended
by skilled health
personnel

สัดส่วนของการคลอดบุตร
ทีด่ แู ลโดยบุคคลากรด้าน
สาธารณสุขทีม่ ีความชานาญ

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Target Detail

เป้าประสงค์

#

Indicators

ตัวชีว้ ัด

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ คาอธิบายข้อมูล (Metadata)
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs
 สป.สธ. กอ.  The annual number of female

ตัวชีว้ ัดซ้า

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata

Tier by
II

P

11 พ.ค. 59

I

P

11 พ.ค. 59

deaths from any cause related to
or aggravated by pregnancy or its
management (excluding accidental
or incidental causes) during
pregnancy and childbirth or within
42 days of termination of
pregnancy, irrespective of the
duration and site of the pregnancy,
expressed per 100 000 live births,
for a specified time period.
recorded (or estimated) maternal
deaths / total recorded (or
estimated) live births in the same
period x 100,000.
Numerator : Number of maternal
deaths
Denominator : Number of live
births



กอ.

 Percentage of live births attended

by skilled health personnel during
a specified time period.
number of births attended by
skilled health personnel / total
number of live births x 100
Numerator : Number of births
attended by skilled health
personnel (doctors, nurses or
midwives) trained in providing lifesaving obstetric care, including
giving the necessary supervision,
care and advice to women during
pregnancy, childbirth and the
postpartum period, to conduct
deliveries on their own, and to
care for newborns.
Denominator : The total number
of live births in the same period

23

Goal

Goal Detail

เป้าหมาย

3

Ensure
healthy lives
and promote
well-being for
all at all ages

สร้าง
หลักประกันว่า
คนมีชีวติ ทีม่ ี
สุขภาพดีและ
ส่งเสริมสวัสดิ
ภาพสาหรับทุก
คนในทุกวัย

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Target Detail

3.2 By 2030, end
preventable
deaths of
newborns and
children under 5
years of age, with
all countries
aiming to reduce
neonatal
mortality to at
least as low as 12
per 1,000 live
births and under-5
mortality to at
least as low as 25
per 1,000 live
births

เป้าประสงค์
ยุตกิ ารตายที่
ป้องกันได้ของ
ทารกแรกเกิด
และเด็กอายุตา่
กว่า 5 ปี โดยทุก
ประเทศมุ่งลด
อัตราการตายใน
ทารกลงให้ตาถึ
่ ง
12 คน ต่อ การ
เกิดมีชีพ 1,000
คน และลดอัตรา
การตายในเด็ก
อายุตากว่
่ า 5 ปี
ลงให้ตาถึ
่ ง 25
คน ต่อการเกิดมี
ชีพ 1,000 คน
ภายในปี 2573

#

Indicators

3.2.1 Under-five
mortality rate

หน่วยงาน การ
การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
Metad Metadata
เจ้าของ บรรลุ คาอธิบายข้อมูล (Metadata) ตัวชีว้ ัดซ้า Tier by เปลี่ยนแปล ata
Update
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
IAEG-SDGs งจาก 229
ข้อมูล SDGs
I
The probability of a child born in a
P 11 พ.ค. 59

อัตราการตายของทารก
กอ.
specific year or period dying
อายุตากว่
่ า 5 ปี (อัตราการ
สถาบัน
before reaching the age of 5 years,
ตายต่อการเกิด 1,000 คน)
สุขภาพ
if subject to age-specific mortality
เด็ก
rates of that period, expressed per
แห่งชาติ
1000 live births.
The under-five mortality rate as
มหาราชินี
defined here is, strictly speaking,
ร่วมกับ
not a rate (i.e. the number of
เครือข่าย
ตัวชีว้ ัด

deaths divided by the number of
population at risk during a certain
period of time) but a probability of
death derived from a life table and
expressed as a rate per 1000 live
births.
Number of deaths among children
aged 0-4 years (0-59 months of
age), broken down by age groups /
Number of live births x 1,000
Numerator : Number of deaths
among children aged 0-4 years (059 months of age), broken down
by age groups
Denominator : Number of live
births
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Goal

Goal Detail

เป้าหมาย

3

Ensure
healthy lives
and promote
well-being for
all at all ages

สร้าง
หลักประกันว่า
คนมีชีวติ ทีม่ ี
สุขภาพดีและ
ส่งเสริมสวัสดิ
ภาพสาหรับทุก
คนในทุกวัย

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Target Detail

3.2 By 2030, end
preventable
deaths of
newborns and
children under 5
years of age, with
all countries
aiming to reduce
neonatal
mortality to at
least as low as 12
per 1,000 live
births and under-5
mortality to at
least as low as 25
per 1,000 live
births

เป้าประสงค์
ยุตกิ ารตายที่
ป้องกันได้ของ
ทารกแรกเกิด
และเด็กอายุตา่
กว่า 5 ปี โดยทุก
ประเทศมุ่งลด
อัตราการตายใน
ทารกลงให้ตาถึ
่ ง
12 คน ต่อ การ
เกิดมีชีพ 1,000
คน และลดอัตรา
การตายในเด็ก
อายุตากว่
่ า 5 ปี
ลงให้ตาถึ
่ ง 25
คน ต่อการเกิดมี
ชีพ 1,000 คน
ภายในปี 2573

#

Indicators

3.2.2 Neonatal
mortality rate

หน่วยงาน การ
การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
Metad Metadata
เจ้าของ บรรลุ คาอธิบายข้อมูล (Metadata) ตัวชีว้ ัดซ้า Tier by เปลี่ยนแปล ata
Update
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
IAEG-SDGs งจาก 229
ข้อมูล SDGs
I
P 11 พ.ค. 59
 สถาบัน
 Probability that a child born in a
อัตราตายของทารกแรกเกิด
specific year or period will die
(การตายต่อการเกิด 1,000
สุขภาพ
during the first 28 completed days
คน)
เด็ก
of life if subject to age-specific
แห่งชาติ
mortality rates of that period,
มหาราชินี
expressed per 1000 live births.
Neonatal deaths (deaths among
ร่วมกับ
live births during the first 28
เครือข่าย
ตัวชีว้ ัด

completed days of life) may be
subdivided into early neonatal
deaths, occurring during the first 7
days of life, and late neonatal
deaths, occurring after the 7th day
but before the 28th completed
day of life.Number of children who
died during the first 28 days of life
/ Number of live births x 1,000
Numerator : Number of children
who died during the first 28 days
of life
Denominator : Number of live
births
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Goal

Goal Detail

เป้าหมาย

3

Ensure
healthy lives
and promote
well-being for
all at all ages

สร้าง
หลักประกันว่า
คนมีชีวติ ทีม่ ี
สุขภาพดีและ
ส่งเสริมสวัสดิ
ภาพสาหรับทุก
คนในทุกวัย

3

Ensure
healthy lives
and promote
well-being for
all at all ages

สร้าง
หลักประกันว่า
คนมีชีวติ ทีม่ ี
สุขภาพดีและ
ส่งเสริมสวัสดิ
ภาพสาหรับทุก
คนในทุกวัย

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Target Detail

เป้าประสงค์

3.3 By 2030, end the
epidemics of AIDS,
tuberculosis,
malaria and
neglected tropical
diseases and
combat hepatitis,
water-borne
diseases and
other
communicable
diseases

ยุตกิ าร
แพร่กระจายของ
เอดส์ วัณโรค
มาลาเรีย และ
โรคเขตร้อนทีถ่ ูก
ละเลย และต่อสู้
กับโรคตับอักเสบ
โรคติดต่อทางน้า
และโรคติดต่อ
อืน่ ๆ ภายในปี
2573

3.3 By 2030, end the
epidemics of AIDS,
tuberculosis,
malaria and
neglected tropical
diseases and
combat hepatitis,
water-borne
diseases and
other
communicable
diseases

ยุตกิ าร
แพร่กระจายของ
เอดส์ วัณโรค
มาลาเรีย และ
โรคเขตร้อนทีถ่ ูก
ละเลย และต่อสู้
กับโรคตับอักเสบ
โรคติดต่อทางน้า
และโรคติดต่อ
อืน่ ๆ ภายในปี
2573

หน่วยงาน การ
การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
Metad Metadata
เจ้าของ บรรลุ คาอธิบายข้อมูล (Metadata) ตัวชีว้ ัดซ้า Tier by เปลี่ยนแปล ata
Update
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
IAEG-SDGs งจาก 229
ข้อมูล SDGs
I
Number of new HIV infections per
P 11 พ.ค. 59

3.3.1 Number of new จานวนผู้ตดิ เชื้อ HIV ราย สธ. ขอปรับ
กรม
1000 person-years among the
HIV infections per ใหม่ตอ่ ประชากรทีไ่ ม่มีการ เพือ่ ให้
ควบคุมโรค
uninfected population. The
1,000 uninfected ติดเชื้อ 1,000 คน (จาแนก สอดคล้องกับ
incidence rate is the number of
population, by
ตาม เพศ อายุ และ
การจัดเก็บ
new cases per population at risk in
sex, age and key ประชากรหลัก)
ข้อมูลใน
a given time period.
Number of people who are newly
populations
ประเทศ
infected in a specific time period /
จานวนผู้ตดิ เชื้อ
Total uninfected person-years of
HIV รายใหม่
exposure x 1,000
(จาแนกตาม
Numerator : Number of people
เพศ อายุ และ
who are newly infected in a
ประชากรหลัก)
specific time period
#

Indicators

ตัวชีว้ ัด

Denominator :Total uninfected
person-years of exposure

3.3.2 Tuberculosis
อัตราการเกิดโรควัณโรคต่อ สธ. ขอปรับ
incidence per
ประชากร 1,000 คน
เพือ่ ให้
1,000 population
สอดคล้องกับ
การจัดเก็บ
ข้อมูลใน
ประเทศ
อัตราการเกิด
โรควัณโรคต่อ
ประชากร
100,000 คน



กรม
ควบคุมโรค

Estimated number of new and
relapse TB cases (all forms of TB,
including cases in people living
with HIV) arising in a given year,
expressed as a rate per 100 000
population.
Number of new and relapse TB
cases arising in a specified time
period / Number of person-years
of exposure x 1,000
Numerator : Number of new and
relapse TB cases arising in a
specified time period
Denominator : Number of personyears of exposure

I

P

11 พ.ค. 59
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Goal

Goal Detail

เป้าหมาย

3

Ensure
healthy lives
and promote
well-being for
all at all ages

สร้าง
หลักประกันว่า
คนมีชีวติ ทีม่ ี
สุขภาพดีและ
ส่งเสริมสวัสดิ
ภาพสาหรับทุก
คนในทุกวัย

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Target Detail

3.3 By 2030, end the
epidemics of AIDS,
tuberculosis,
malaria and
neglected tropical
diseases and
combat hepatitis,
water-borne
diseases and
other
communicable
diseases

เป้าประสงค์
ยุตกิ าร
แพร่กระจายของ
เอดส์ วัณโรค
มาลาเรีย และ
โรคเขตร้อนทีถ่ ูก
ละเลย และต่อสู้
กับโรคตับอักเสบ
โรคติดต่อทางน้า
และโรคติดต่อ
อืน่ ๆ ภายในปี
2573

#

Indicators

ตัวชีว้ ัด

3.3.3 Malaria incidence อัตราการเกิดโรคมาลาเรีย
per 1,000
ต่อประชากร 1,000 คน
population
ต่อปี

หน่วยงาน การ
การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
Metad Metadata
เจ้าของ บรรลุ คาอธิบายข้อมูล (Metadata) ตัวชีว้ ัดซ้า Tier by เปลี่ยนแปล ata
Update
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
IAEG-SDGs งจาก 229
ข้อมูล SDGs
I
Number of malaria cases per 1000
P 11 พ.ค. 59

กรม
persons per year.
ควบคุมโรค
Number of malaria cases per 1000
persons per year / Number of
malaria cases x 1,000
Numerator : Number of malaria
cases per 1000 persons per year
Denominator : Number of malaria
cases
*The denominator is estimated,
using risk mapping and population
data
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Goal

Goal Detail

เป้าหมาย

3

Ensure
healthy lives
and promote
well-being for
all at all ages

สร้าง
หลักประกันว่า
คนมีชีวติ ทีม่ ี
สุขภาพดีและ
ส่งเสริมสวัสดิ
ภาพสาหรับทุก
คนในทุกวัย
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#

Target Detail

3.3 By 2030, end the
epidemics of AIDS,
tuberculosis,
malaria and
neglected tropical
diseases and
combat hepatitis,
water-borne
diseases and
other
communicable
diseases

เป้าประสงค์
ยุตกิ าร
แพร่กระจายของ
เอดส์ วัณโรค
มาลาเรีย และ
โรคเขตร้อนทีถ่ ูก
ละเลย และต่อสู้
กับโรคตับอักเสบ
โรคติดต่อทางน้า
และโรคติดต่อ
อืน่ ๆ ภายในปี
2573

#

Indicators

3.3.4 Hepatitis B
incidence per
100,000
population

ตัวชีว้ ัด
จานวนของผู้ตดิ เชื้อไว้รัส
ตับอักเสบบี ต่อประชากร
100,000 คน

หน่วยงาน การ
การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
Metad Metadata
เจ้าของ บรรลุ คาอธิบายข้อมูล (Metadata) ตัวชีว้ ัดซ้า Tier by เปลี่ยนแปล ata
Update
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
IAEG-SDGs งจาก 229
ข้อมูล SDGs
II
The number of new hepatitis B
P 11 พ.ค. 59

สธ. ขอปรับเป็น
กรม
infections per 100,000 population
ตัวชี้วดั โรคตับ
ควบคุมโรค
in a given year is estimated from
อักเสบจาก
the prevalence of total antibodies
ไวรัสทีส่ ่าคัญ
against hepatitis B core antigen
ประกอบด้วย
(Total anti-HBc) and hepatitis B
surface antigen (HBsAg) positive
อัตราความ
among children 5 years of age,
ชุกโรคตับ
adjusted for sampling design.
อักเสบเรื้อรัง
Number of survey participants with
จากไวรัสตับ
Total anti-HBc and HBsAg positive
อักเสบ B
test / Number in survey with Total
อัตราความ
anti-Hc/HBsAg result x 100,000
Numerator : Number of survey
ชุกโรคตับ
participants with Total anti-HBc
อักเสบเรื้อรัง
and HBsAg positive test
จากไวรัสตับ
Denominator : Number in survey
อักเสบ C
with Total anti-Hc/HBsAg result
จ่านวน
ผู้ปวุ ยโรคตับ
อักเสบเรื้อรัง
จากไวรัสตับ
อักเสบ C ที่
ได้รับการรักษา
เนื่องจากคาด
ว่าจะมีผู้ปว่ ย

28

Goal

Goal Detail

เป้าหมาย

3

Ensure
healthy lives
and promote
well-being for
all at all ages

สร้าง
หลักประกันว่า
คนมีชีวติ ทีม่ ี
สุขภาพดีและ
ส่งเสริมสวัสดิ
ภาพสาหรับทุก
คนในทุกวัย

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Target Detail

3.3 By 2030, end the
epidemics of AIDS,
tuberculosis,
malaria and
neglected tropical
diseases and
combat hepatitis,
water-borne
diseases and
other
communicable
diseases

เป้าประสงค์
ยุตกิ าร
แพร่กระจายของ
เอดส์ วัณโรค
มาลาเรีย และ
โรคเขตร้อนทีถ่ ูก
ละเลย และต่อสู้
กับโรคตับอักเสบ
โรคติดต่อทางน้า
และโรคติดต่อ
อืน่ ๆ ภายในปี
2573

#

Indicators

3.3.5 Number of
people requiring
interventions
against neglected
tropical diseases

ตัวชีว้ ัด
จานวนผู้ทรี่ ้องขอความ
ช่วยเหลือต่อการป้องกันโรค
เขตร้อนทีถ่ ูกละเลย
(Neglected tropical
diseases)

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs

คาอธิบายข้อมูล (Metadata)
Number of people requiring
treatment and care for any one of
the NTDs targeted by the WHO
NTD Roadmap and World Health
Assembly resolutions and reported
to WHO. Treatment and care is
broadly defined to allow for
preventive, curative, surgical or
rehabilitative treatment and care.
Other interventions (e.g. vector
management, veterinary public
health, water, sanitation and
hygiene, disease surveillance,
morbidity management and
disability prevention) are to be
addressed in the context of targets
and indicators for Universal Health
Coverage (UHC) and universal
access to water and sanitation.
1) Average annual number of
people requiring preventive
chemotherapy (PC) for at least one
PC-NTD; and 2) Number of new
cases requiring individual
treatment and care for other NTDs.

ตัวชีว้ ัดซ้า

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata

Tier by
I

P

11 พ.ค. 59
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Goal

Goal Detail

เป้าหมาย

3

Ensure
healthy lives
and promote
well-being for
all at all ages

สร้าง
หลักประกันว่า
คนมีชีวติ ทีม่ ี
สุขภาพดีและ
ส่งเสริมสวัสดิ
ภาพสาหรับทุก
คนในทุกวัย

3

Ensure
healthy lives
and promote
well-being for
all at all ages

สร้าง
หลักประกันว่า
คนมีชีวติ ทีม่ ี
สุขภาพดีและ
ส่งเสริมสวัสดิ
ภาพสาหรับทุก
คนในทุกวัย

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Target Detail

เป้าประสงค์

3.4 By 2030, reduce
by one third
premature
mortality from
noncommunicable
diseases through
prevention and
treatment and
promote mental
health and wellbeing

ลดการตายก่อน
วัยอันควรจาก
โรคไม่ตดิ ต่อให้
ลดลงหนึ่งในสาม
ผ่านทางการ
ป้องกันและการ
รักษาโรค และ
สนับสนุน
สุขภาพจิตและ
ความเป็นอยูท่ ดี่ ี
ภายในปี 2573

3.4 By 2030, reduce
by one third
premature
mortality from
noncommunicable
diseases through
prevention and
treatment and
promote mental
health and wellbeing

ลดการตายก่อน
วัยอันควรจาก
โรคไม่ตดิ ต่อให้
ลดลงหนึ่งในสาม
ผ่านทางการ
ป้องกันและการ
รักษาโรค และ
สนับสนุน
สุขภาพจิตและ
ความเป็นอยูท่ ดี่ ี
ภายในปี 2573

#

Indicators

3.4.1 Mortality rate
attributed to
cardiovascular
disease, cancer,
diabetes or
chronic
respiratory disease

ตัวชีว้ ัด
อัตราการตายของผู้ทเี่ ป็น
โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน
หรือโรคระบบทางเดิน
หายใจเรื้อรัง

หน่วยงาน การ
การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
Metad Metadata
เจ้าของ บรรลุ คาอธิบายข้อมูล (Metadata) ตัวชีว้ ัดซ้า Tier by เปลี่ยนแปล ata
Update
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
IAEG-SDGs งจาก 229
ข้อมูล SDGs
II
Unconditional probability of dying
P 11 พ.ค. 59
 สป.สธ.
สธ. ขอให้ระบุ
between the exact ages of 30 and
กลุ่มอายุในการ
70 years from cardiovascular
จัดเก็บอัตรา
diseases, cancer, diabetes or
ตายก่อนวัยอัน
chronic respiratory diseases,
ควร ระหว่าง
defined as the per cent of 30-yearold-people who would die before
30 - 70 ปี
their 70th birthday from any of
เพือ่ ให้
cardiovascular disease, cancer,
สอดคล้องกับ
diabetes, or chronic respiratory
การจัดเก็บ
disease, assuming that s/he would
ข้อมูลใน
experience current mortality rates
ประเทศ
at every age and s/he would not
die from any other cause of death
(e.g., injuries or HIV/AIDS).
Number of deaths between ages
30 and 70 years from the four
causes in a synthetic life-table
population / Population at exact
age 30 in the synthetic life-table
population

3.4.2 Suicide mortality อัตราการฆ่าตัวตาย
rate



กรม
สุขภาพจิต

Number of suicide deaths in a
year, divided by the population
and multiplied by 100 000.
Number of suicide deaths /
Midyear resident population for
the same calendar year, UN World
Population Prospects, medium
variant x 100,000

II

P

11 พ.ค. 59
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Goal

Goal Detail

เป้าหมาย

3

Ensure
healthy lives
and promote
well-being for
all at all ages

สร้าง
หลักประกันว่า
คนมีชีวติ ทีม่ ี
สุขภาพดีและ
ส่งเสริมสวัสดิ
ภาพสาหรับทุก
คนในทุกวัย

3.5 Strengthen the
prevention and
treatment of
substance abuse,
including narcotic
drug abuse and
harmful use of
alcohol

เสริมสร้างการ
ป้องกันและการ
รักษาการใช้สาร
ในทางทีผ่ ิด ซึ่ง
รวมถึงการใช้ยา
เสพติดในทางที่
ผิดและการใช้
แอลกอฮอล์
ในทางอันตราย

3.5.1 Coverage of
treatment
interventions
(pharmacological,
psychosocial and
rehabilitation and
aftercare services)
for substance use
disorders

ความคลอบคลุมของการ
รักษา (การรักษาโดยใช้ยา
ทางจิตวิทยาและการฟืน้ ฟู
สมรรถภาพ และบริการ
การติดตามผลการรักษา)
สาหรับผู้ทใี่ ช้สารเสพติด

Ensure
healthy lives
and promote
well-being for
all at all ages

สร้าง
หลักประกันว่า
คนมีชีวติ ทีม่ ี
สุขภาพดีและ
ส่งเสริมสวัสดิ
ภาพสาหรับทุก
คนในทุกวัย

3.5 Strengthen the
prevention and
treatment of
substance abuse,
including narcotic
drug abuse and
harmful use of
alcohol

เสริมสร้างการ
ป้องกันและการ
รักษาการใช้สาร
ในทางทีผ่ ิด ซึ่ง
รวมถึงการใช้ยา
เสพติดในทางที่
ผิดและการใช้
แอลกอฮอล์
ในทางอันตราย

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

การดืม่ แอลกอฮอล์ในระดับ
อันตราย นิยามตามบริบท
ของประเทศ คิดเป็น
ปริมาณแอลกอฮอล์ตอ่
ผู้บริโภค (อายุตงั้ แต่ 15 ปี
ขึ้นไป) ในจานวนลิตรของ
แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ ภายใน
ปีปฏิทนิ

3

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Target Detail

เป้าประสงค์

#

Indicators

ตัวชีว้ ัด

หน่วยงาน การ
การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
Metad Metadata
เจ้าของ บรรลุ คาอธิบายข้อมูล (Metadata) ตัวชีว้ ัดซ้า Tier by เปลี่ยนแปล ata
Update
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
IAEG-SDGs งจาก 229
ข้อมูล SDGs
III
Number of people who have
P 11 พ.ค. 59

สธ. ขอปรับเป็น
คร.
received different treatment
การดืม่
interventions in the last year
แอลกอฮอล์ใน
divided by the actual number of
ระดับอันตราย
the target population (people with
substance use disorders measured
as the total number of problem
drug users)
Number of people who have
received different treatment
interventions in the last year
divided by the actual number of
the target population (people with
substance use disorders measured
as the total number of problem
drug users)



กรม
ควบคุมโรค

Total APC is defined as the total
(sum of recorded APC three-year
average and unrecorded APC)
amount of alcohol consumed per
adult (15+ years) over a calendar
year, in litres of pure alcohol.
The sum of the amount of
recorded alcohol consumed per
capita (15+ years), average during
three calendar years, in litres of
pure alcohol, and the amount of
unrecorded alcohol per capita
consumption (15+ years), during a
calendar year, in litres of pure
alcohol / Midyear resident
population (15+ years) for the
same calendar year, UN World
Population Prospects, medium
variant

I

P

11 พ.ค. 59
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Goal

Goal Detail

เป้าหมาย

3

Ensure
healthy lives
and promote
well-being for
all at all ages

สร้าง
หลักประกันว่า
คนมีชีวติ ทีม่ ี
สุขภาพดีและ
ส่งเสริมสวัสดิ
ภาพสาหรับทุก
คนในทุกวัย

3.6 By 2020, halve
the number of
global deaths and
injuries from road
traffic accidents

ลดจานวนการ
ตายและบาดเจ็บ
จากอุบตั เิ หตุทาง
ถนนทัว่ โลกลง
ครึ่งหนึ่ง ภายใน
ปี 2563

3.6.1 Death rate due to อัตราผู้เสียชีวติ จากการ
road traffic injuries บาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุทาง
ถนน

3

Ensure
healthy lives
and promote
well-being for
all at all ages

สร้าง
หลักประกันว่า
คนมีชีวติ ทีม่ ี
สุขภาพดีและ
ส่งเสริมสวัสดิ
ภาพสาหรับทุก
คนในทุกวัย

3.7 By 2030, ensure
universal access
to sexual and
reproductive
health-care
services, including
for family
planning,
information and
education, and
the integration of
reproductive
health into
national strategies
and programmes

สร้าง
หลักประกันว่ามี
การเข้าถึงบริการ
ข้อมูล การให้
การศึกษา
เกีย่ วกับอนามัย
เจริญพันธุโ์ ดย
ถ้วนหน้า รวมถึง
การวางแผน
ครอบครัว และ
การผสานอนามัย
เจริญพันธุใ์ น
ยุทธศาสตร์และ
แผนงาน
ระดับชาติ
ภายในปี 2573

3.7.1 Proportion of
women of
reproductive age
(aged 15-49 years)
who have their
need for family
planning satisfied
with modern
methods

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Target Detail

เป้าประสงค์

#

Indicators

ตัวชีว้ ัด

ร้อยละของหญิงวัยเจริญ
พันธุอ์ ายุ (15-49 ปี) ทีพ่ งึ
พอใจกับการวางแผน
ครอบครัวด้วยวิธสี มัยใหม่

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ คาอธิบายข้อมูล (Metadata)
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs
Number of road traffic fatal injury

สนข.

ตัวชีว้ ัดซ้า

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata

Tier by
I

P

11 พ.ค. 59

I

P

11 พ.ค. 59

deaths per 100 000 population
(age-standardized).
Number of deaths due to road
traffic crashes / Population x
100,000



กอ. สสส.
สปสช.
สสช. ดย.
สพฐ.

Percentage of women of
reproductive age (15 49 years)
who are sexually active and who
have their need for family planning
satisfied with modern methods.
Number of women with family
planning demand who use modern
methods / Total number of
women in need of family planning
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Goal

Goal Detail

เป้าหมาย

3

Ensure
healthy lives
and promote
well-being for
all at all ages

สร้าง
หลักประกันว่า
คนมีชีวติ ทีม่ ี
สุขภาพดีและ
ส่งเสริมสวัสดิ
ภาพสาหรับทุก
คนในทุกวัย
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#

Target Detail

3.7 By 2030, ensure
universal access
to sexual and
reproductive
health-care
services, including
for family
planning,
information and
education, and
the integration of
reproductive
health into
national strategies
and programmes

เป้าประสงค์
สร้าง
หลักประกันว่ามี
การเข้าถึงบริการ
ข้อมูล การให้
การศึกษา
เกีย่ วกับอนามัย
เจริญพันธุโ์ ดย
ถ้วนหน้า รวมถึง
การวางแผน
ครอบครัว และ
การผสานอนามัย
เจริญพันธุใ์ น
ยุทธศาสตร์และ
แผนงาน
ระดับชาติ
ภายในปี 2573

หน่วยงาน การ
การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
Metad Metadata
เจ้าของ บรรลุ คาอธิบายข้อมูล (Metadata) ตัวชีว้ ัดซ้า Tier by เปลี่ยนแปล ata
Update
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
IAEG-SDGs งจาก 229
ข้อมูล SDGs
I
Annual number of births to
P 11 พ.ค. 59
 กอ. สสส.
3.7.2 Adolescent birth อัตราการคลอดในหญิงอายุ
women aged 15-19 years per 1000
rate (aged 10-14 (10-14 ปี, 15-19 ปี) ต่อ
สปสช.
women in that age group. It is also
years; aged 15-19 ผู้หญิงอายุ (10-14 ปี
referred to as the age-specific
years) per 1,000 15-19 ปี) 1,000 คน
fertility rate for women aged 15-19
women in that
years.
Number of live births to women
age group
#

Indicators

ตัวชีว้ ัด

aged 15-19 years / Exposure to
childbearing by women aged 15-19
years
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Goal

Goal Detail

เป้าหมาย

3

Ensure
healthy lives
and promote
well-being for
all at all ages

สร้าง
หลักประกันว่า
คนมีชีวติ ทีม่ ี
สุขภาพดีและ
ส่งเสริมสวัสดิ
ภาพสาหรับทุก
คนในทุกวัย

3.8 Achieve universal
health coverage,
including financial
risk protection,
access to quality
essential healthcare services and
access to safe,
effective, quality
and affordable
essential
medicines and
vaccines for all

บรรลุการมี
หลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า
รวมถึงการ
ป้องกันความ
เสี่ยงทางการเงิน
การเข้าถึงการ
บริการ
สาธารณสุข
จาเป็นทีม่ ี
คุณภาพ และ
เข้าถึงยาและ
วัคซีนจาเป็นที่
ปลอดภัย มี
ประสิทธิภาพ มี
คุณภาพ และมี
ราคาทีส่ ามารถ
ซื้อหาได้

3

Ensure
healthy lives
and promote
well-being for
all at all ages

สร้าง
หลักประกันว่า
คนมีชีวติ ทีม่ ี
สุขภาพดีและ
ส่งเสริมสวัสดิ
ภาพสาหรับทุก
คนในทุกวัย

3.8 Achieve universal
health coverage,
including financial
risk protection,
access to quality
essential healthcare services and
access to safe,
effective, quality
and affordable
essential
medicines and
vaccines for all

บรรลุการมี
หลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า
รวมถึงการ
ป้องกันความ
เสี่ยงทางการเงิน
การเข้าถึงการ
บริการ
สาธารณสุข
จาเป็นทีม่ ี
คุณภาพ และ
เข้าถึงยาและ
วัคซีนจาเป็นที่
ปลอดภัย มี
ประสิทธิภาพ มี
คุณภาพ และมี
ราคาทีส่ ามารถ
ซื้อหาได้

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Target Detail

เป้าประสงค์

หน่วยงาน การ
การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ คาอธิบายข้อมูล (Metadata) ตัวชีว้ ัดซ้า Tier by เปลี่ยนแปล
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
IAEG-SDGs งจาก 229
ข้อมูล SDGs
III
P
 Tracer interventions for promotion
3.8.1 Coverage of
ความครอบคลุมของบริการ
and prevention services include:
essential health ด้านสุขภาพทีจ่ าเป็น
family planning coverage (need
services (defined (นิยามความครอบคลุมของ
satisfied), antenatal care (at least
as the average
บริการทีจ่ าเป็นเฉลี่ยโดยยึด
four visits), vaccination, non-use of
coverage of
การติดตามการรักษา ซึ่ง
tobacco, improved water source,
adequate sanitation and other
essential services ประกอบด้วย การเจริญ
locally relevant coverage indicators
based on
พันธุ์ มารดา เด็กเกิดใหม่
Number of people receiving the
tracer
และสุขภาพเด็ก โรคติดต่อ
intervention / Number of people
interventions that โรคไม่ตดิ ต่อ และ
who need the intervention
include
ความสามารถในการเข้าถึง
reproductive,
บริการระหว่างคนทัว่ ไป
maternal,
และผู้ดอ้ ยโอกาส
newborn and
child health,
infectious
diseases,
noncommunicable
diseases and
service capacity
and access,
among the
general and the
most
III
P
3.8.2 Number of
จานวนประชากรทีไ่ ด้รับ
people covered การคุม้ ครองจากประกันภัย
by health
หรือระบบสาธารณสุขต่อ
insurance or a
ประชากร 1,000 คน
public health
system per 1,000
population
#

Indicators

ตัวชีว้ ัด

Metad Metadata
ata
Update

P

11 พ.ค. 59

O

11 พ.ค. 59
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3

Ensure
healthy lives
and promote
well-being for
all at all ages

สร้าง
หลักประกันว่า
คนมีชีวติ ทีม่ ี
สุขภาพดีและ
ส่งเสริมสวัสดิ
ภาพสาหรับทุก
คนในทุกวัย

3.9 By 2030,
substantially
reduce the
number of deaths
and illnesses from
hazardous
chemicals and air,
water and soil
pollution and
contamination

ลดจานวนการ
ตายและการ
เจ็บป่วยจาก
สารเคมีอนั ตราย
และจากมลพิษ
และการ
ปนเปือ้ นทาง
อากาศ น้า และ
ดิน ให้ลดลง
อย่างมาก
ภายในปี 2573

3.9.1 Mortality rate
attributed to
household and
ambient air
pollution

อัตราการตายทีเ่ กิดจาก
สธ. ขอปรับเป็น
มลพิษทางอากาศใน
อัตราปุวยด้วย
บ้านเรือนและในบรรยากาศ โรคทางเดิน
หายใจ
จากมลพิษ
หมอกควัน
ภาคเหนือ
ไม่เกิน 1,200
ต่อแสน
ประชากร

I

3

Ensure
healthy lives
and promote
well-being for
all at all ages

สร้าง
หลักประกันว่า
คนมีชีวติ ทีม่ ี
สุขภาพดีและ
ส่งเสริมสวัสดิ
ภาพสาหรับทุก
คนในทุกวัย

3.9 By 2030,
substantially
reduce the
number of deaths
and illnesses from
hazardous
chemicals and air,
water and soil
pollution and
contamination

ลดจานวนการ
ตายและการ
เจ็บป่วยจาก
สารเคมีอนั ตราย
และจากมลพิษ
และการ
ปนเปือ้ นทาง
อากาศ น้า และ
ดิน ให้ลดลง
อย่างมาก
ภายในปี 2573

3.9.2 Mortality rate
attributed to
unsafe water,
unsafe sanitation
and lack of
hygiene (exposure
to unsafe WASH
services)

อัตราการตายทีเ่ กิดจากน้า
สุขอนามัย ทีไ่ ม่ปลอดภัย
และปราศจากสุขลักษณะ
(การเปิดเผยบริการชะล้างที่
ไม่ปลอดภัย)

II

3

Ensure
healthy lives
and promote
well-being for
all at all ages

สร้าง
หลักประกันว่า
คนมีชีวติ ทีม่ ี
สุขภาพดีและ
ส่งเสริมสวัสดิ
ภาพสาหรับทุก
คนในทุกวัย

3.9 By 2030,
substantially
reduce the
number of deaths
and illnesses from
hazardous
chemicals and air,
water and soil
pollution and
contamination

ลดจานวนการ
ตายและการ
เจ็บป่วยจาก
สารเคมีอนั ตราย
และจากมลพิษ
และการ
ปนเปือ้ นทาง
อากาศ น้า และ
ดิน ให้ลดลง
อย่างมาก
ภายในปี 2573

3.9.3 Mortality rate
attributed to
unintentional
poisoning

อัตราการตายทีเ่ กิดจากการ
ได้รับสารพิษโดยไม่ตงั้ ใจ

II

#

Indicators

ตัวชีว้ ัด

คาอธิบายข้อมูล (Metadata)

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata

เป้าหมาย

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

เป้าประสงค์

Tier by

Goal Detail

#

Target Detail

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs

Goal

ตัวชีว้ ัดซ้า

O

11 พ.ค. 59

P

O

11 พ.ค. 59

P

O

11 พ.ค. 59
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Goal

Goal Detail

เป้าหมาย

3

Ensure
healthy lives
and promote
well-being for
all at all ages

สร้าง
หลักประกันว่า
คนมีชีวติ ทีม่ ี
สุขภาพดีและ
ส่งเสริมสวัสดิ
ภาพสาหรับทุก
คนในทุกวัย

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Target Detail

3.a Strengthen the
implementation
of the World
Health
Organization
Framework
Convention on
Tobacco Control
in all countries, as
appropriate

เป้าประสงค์
เสริมการ
ดาเนินงานของ
กรอบอนุสัญญา
ขององค์การ
อนามัยโลกว่า
ด้วยการควบคุม
ยาสูบในทุก
ประเทศตาม
ความเหมาะสม

หน่วยงาน การ
การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
Metad Metadata
เจ้าของ บรรลุ คาอธิบายข้อมูล (Metadata) ตัวชีว้ ัดซ้า Tier by เปลี่ยนแปล ata
Update
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
IAEG-SDGs งจาก 229
ข้อมูล SDGs
I
P 11 พ.ค. 59
 คร. สส.
 Age-standardized prevalence of
3.a.1 Age-standardized ความชุกของการปรับ
current tobacco use among
prevalence of
มาตรฐานอายุของผู้ทสี่ ูบ
ศก. สป.
persons aged 18+ years. “Smoked
current tobacco บุหรี่ในปัจจุบนั ในจานวนผู้
ทก. ศธ.
tobacco products” include the
use among
สูบบุหรี่ทมี่ ีอายุตงั้ แต่ 15 ปี
สป.สธ.
consumption of cigarettes, bidis,
persons aged 15 ขึ้นไป
จร. กสทช.
cigars, cheroots, pipes, shisha
(water pipes), fine-cut smoking
years and older
สตช.
articles (roll-your-own), krekets,
สปสช.
and any other form of smoked
สสส.
#

Indicators

ตัวชีว้ ัด

tobacco.
Number of current tobacco users
aged 18+ years. “Current users”
include both daily and non-daily
users of smoked or smokeless
tobacco / All respondents of the
survey aged 18+ years

36

Goal

Goal Detail

เป้าหมาย

3

Ensure
healthy lives
and promote
well-being for
all at all ages

สร้าง
หลักประกันว่า
คนมีชีวติ ทีม่ ี
สุขภาพดีและ
ส่งเสริมสวัสดิ
ภาพสาหรับทุก
คนในทุกวัย

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Target Detail

3.b Support the
research and
development of
vaccines and
medicines for the
communicable
and noncommunicable
diseases 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,

เป้าประสงค์
สนับสนุนการ
วิจยั และการ
พัฒนาวัคซีนและ
ยาสาหรับ
โรคติดต่อและไม่
ติดต่อทีส่ ่งผล
กระทบโดยตรง
ต่อประเทศกาลัง
พัฒนา ให้มีการ
เข้าถึงยาและ
วัคซีนจาเป็นใน
ราคาทีส่ ามารถ
ซื้อหาได้ ตาม
ปฏิญญาโดฮา
ความตกลงว่า
ด้วยสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญ
ยาทีเ่ กีย่ วกับ
การค้าและการ
สาธารณสุข ซึ่ง
เน้นย้าสิทธิ
สาหรับประเทศ
กาลังพัฒนาทีจ่ ะ

#

Indicators

3.b.1 Proportion of the
population with
access to
affordable
medicines and
vaccines on a
sustainable basis

ตัวชีว้ ัด
สัดส่วนของประชากรที่
เข้าถึงยา และวัคซีน ใน
ราคาทีส่ ามารถหาซื้อได้
ทีต่ งั้ อยูบ่ นหลักความยัง่ ยืน

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs
อย.
สถาบัน
วัคซ๊นแห่ง
ชาติ
(องค์การ
มหาชน)

คาอธิบายข้อมูล (Metadata)
Percentage of health facilities with
essential medicines and life-saving
commodities
Number of facilities with essential
medicines in stock / Total number
of health facilities

ตัวชีว้ ัดซ้า

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata

Tier by

P

11 พ.ค. 59
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Goal

Goal Detail

เป้าหมาย

3

Ensure
healthy lives
and promote
well-being for
all at all ages

สร้าง
หลักประกันว่า
คนมีชีวติ ทีม่ ี
สุขภาพดีและ
ส่งเสริมสวัสดิ
ภาพสาหรับทุก
คนในทุกวัย

3

Ensure
healthy lives
and promote
well-being for
all at all ages

สร้าง
หลักประกันว่า
คนมีชีวติ ทีม่ ี
สุขภาพดีและ
ส่งเสริมสวัสดิ
ภาพสาหรับทุก
คนในทุกวัย

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Target Detail

3.b Support the
research and
development of
vaccines and
medicines for the
communicable and
non-communicable
diseases 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
3.c Substantially
increase health
financing and the
recruitment,
development,
training and
retention of the
health workforce
in developing
countries,
especially in least
developed
countries and
small island
developing States

เป้าประสงค์
สนับสนุนการ
วิจยั และการ
พัฒนาวัคซีนและ
ยาสาหรับ
โรคติดต่อและไม่
ติดต่อทีส่ ่งผล
กระทบโดยตรง
ต่อประเทศกาลัง
พัฒนา ให้มีการ
เข้าถึงยาและ
วัคซีนจาเป็นใน
ราคาทีส่ ามารถ
ซื้อหาได้ ตาม
ปฏิญญาโดฮา
ความตกลงว่า
ด้วยสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญ
ยาทีเ่ กีย่ วกับ
การค้าและการ
สาธารณสุข ซึ่ง
เน้นย้าสิทธิ
สาหรับประเทศ
กาลังพัฒนาทีจ่ ะ
เพิม่ การใช้เงินที่
เกีย่ วกับสุขภาพ
และการสรรหา
การพัฒนา การ
ฝึกฝน และการ
เก็บรักษา
กาลังคนด้าน
สุขภาพใน
ประเทศกาลัง
พัฒนา
โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ในประเทศ
พัฒนาน้อยทีส่ ุด
และรัฐกาลัง
พัฒนาทีเ่ ป็น
เกาะขนาดเล็ก

#

Indicators

ตัวชีว้ ัด

3.b.2 Total net official
development
assistance to
medical research
and basic health
sectors

เงินช่วยเหลือเพือ่ การ
พัฒนาอย่างเป็นทางการ
สุทธิรวม (Total net
official development
assistance-ODA) ต่อการ
วิจยั ทางการแพทย์ และ
ด้านสุขภาพขั้นพืน้ ฐาน

3.c.1 Health worker
density and
distribution

ความหนาแน่นและการ
กระจายตัวของบุคลากร
ด้านสาธารณสุข

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs



สป.สธ.

คาอธิบายข้อมูล (Metadata)

ตัวชีว้ ัดซ้า

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata

Tier by

Total net official development
assistance (ODA) to the medical
research (purpose code 12182)
and basic health (code 122)
sectors. Data expressed in US
dollars at the average annual
exchange rate.

I

P

11 พ.ค. 59

Number of health workers per
1000 population.
Number of health workers by
cadre / Total population x 1,000

I

P

11 พ.ค. 59
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Goal

Goal Detail

เป้าหมาย

3

Ensure
healthy lives
and promote
well-being for
all at all ages

สร้าง
หลักประกันว่า
คนมีชีวติ ทีม่ ี
สุขภาพดีและ
ส่งเสริมสวัสดิ
ภาพสาหรับทุก
คนในทุกวัย

4

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

สร้าง
4.1 By 2030, ensure
หลักประกันว่า
that all girls and
ทุกคนมี
boys complete
การศึกษาทีม่ ี
free, equitable
คุณภาพอย่าง
and quality
ครอบคลุมและ
primary and
เท่าเทียม และ
secondary
สนับสนุน
education leading
โอกาสในการ
to relevant and
เรียนรู้ตลอดชีวติ
effective learning
outcomes

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Target Detail

3.d Strengthen the
capacity of all
countries, in
particular
developing
countries, for
early warning, risk
reduction and
management of
national and
global health risks

เป้าประสงค์
เสริมขีด
ความสามารถ
สาหรับทุก
ประเทศ
โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ในประเทศ
กาลังพัฒนา ใน
เรื่องการแจ้ง
เตือนล่วงหน้า
การลดความเสี่ยง
และการบริหาร
จัดการความ
เสี
สร้่ยางด้
ง านสุขภาพ
หลักประกันว่า
เด็กชายและ
เด็กหญิงทุกคน
สาเร็จการศึกษา
ระดับ
ประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา
ทีม่ ีคณ
ุ ภาพ เท่า
เทียม และไม่มี
ค่าใช้จา่ ย
นาไปสู่ผลลัพธ์
ทางการเรียนทีม่ ี
ประสิทธิผล
ภายในปี 2573

#

Indicators

ตัวชีว้ ัด

3.d.1 International
Health
Regulations (IHR)
capacity and
health emergency
preparedness

ปริมาณของกฎอนามัย
ระหว่างประเทศ
(International Health
Regulations : IHR) และ
การเตรียมความพร้อม
ฉุกเฉินด้านสุขภาพ

4.1.1 Proportion of
children and
young people: (a)
in grades 2/3; (b)
at the end of
primary; and (c) at
the end of lower
secondary
achieving at least
a minimum
proficiency level
in (i) reading and
(ii) mathematics,
by sex

ร้อยละของเด็ก/เยาวชนใน:
(ก) ระดับชั้น ป.2 หรือ ป.3
(ข) ป.6 และ (ค) ม.3 ทีม่ ี
ความสามารถตามเกณฑ์
ขั้นต่าเป็นอย่างน้อย ใน (1)
ด้านการอ่าน และ (2)
ด้านคณิตศาสตร์ หรือการ
คิดคานวณ จาแนกตาม เพศ

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs



สป.ศธ.

คาอธิบายข้อมูล (Metadata)

Percentage of attributes of 13 core
capacities that have been attained
at a specific point in time. The 13
core capacities are: (1) National
legislation, policy and financing; (2)
Coordination and National Focal
Point communications; (3)
Surveillance; (4) Response; (5)
Preparedness; (6) Risk
communication; (7) Human
resources; (8) Laboratory; (9) Points
of entry; (10) Zoonotic events; (11)
Food safety; (12) Chemical events;
(13) Radionuclear emergencies.
Number of attributes attained /
 Percentage of children and young
people at the end of primary and
lower secondary levels of
education achieving at least a
minimum proficiency level in (a)
reading and (b) mathematics.The
minimum proficiency level will be
measured relative to new
common reading and numeracy
scales currently in development.
The indicator is calculated as the
number of children and young
people at the end of primary or
lower secondary education
achieving or exceeding the
minimum proficiency level in the
given subject, expressed as a
percentage of all children and
young people at the end of
primary or lower secondary
education.

ตัวชีว้ ัดซ้า

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata

Tier by
II

III

P

P

11 พ.ค. 59

P

25 เม.ย. 59
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#

Target Detail

สร้าง
4.2 By 2030, ensure
หลักประกันว่า
that all girls and
ทุกคนมี
boys have access
การศึกษาทีม่ ี
to quality early
คุณภาพอย่าง
childhood
ครอบคลุมและ
development,
เท่าเทียม และ
care and preสนับสนุน
primary education
โอกาสในการ
so that they are
เรียนรู้ตลอดชีวติ
ready for primary
education

เป้าประสงค์

สร้าง
หลักประกันว่า
เด็กชายและ
เด็กหญิงทุกคน
เข้าถึงการพัฒนา
การดูแล และ
การจัดการศึกษา
ระดับก่อน
ประถมศึกษา
สาหรับเด็ก
ปฐมวัยทีม่ ี
คุณภาพ ภายใน
ปี 2573 เพือ่ ให้
เด็กเหล่านั้นมี
ความพร้อม
Ensure
สร้าง
4.2 By 2030, ensure สสร้าหรั
าง บการศึกษา
inclusive and หลักประกันว่า
that all girls and หลักประกันว่า
equitable
ทุกคนมี
boys have access เด็กชายและ
quality
การศึกษาทีม่ ี
to quality early
เด็กหญิงทุกคน
education
คุณภาพอย่าง
childhood
เข้าถึงการพัฒนา
and promote ครอบคลุมและ
development,
การดูแล และ
lifelong
เท่าเทียม และ
care and preการจัดการศึกษา
learning
สนับสนุน
primary education ระดับก่อน
opportunities โอกาสในการ
so that they are ประถมศึกษา
for all
เรียนรู้ตลอดชีวติ
ready for primary สาหรับเด็ก
education
ปฐมวัยทีม่ ี
คุณภาพ ภายใน
ปี 2573 เพือ่ ให้
เด็กเหล่านั้นมี
ความพร้อม
สาหรับการศึกษา
ระดับ
ประถมศึกษา

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Indicators

4.2.1 Proportion of
children under 5
years of age who
are
developmentally
on track in health,
learning and
psychosocial wellbeing, by sex

4.2.2 Participation rate
in organized
learning (one year
before the official
primary entry
age), by sex

หน่วยงาน การ
การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ คาอธิบายข้อมูล (Metadata) ตัวชีว้ ัดซ้า Tier by เปลี่ยนแปล
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
IAEG-SDGs งจาก 229
ข้อมูล SDGs
II
The percentage of children at the
 สป.ศธ.
ร้อยละของเด็กอายุตากว่
่ า
กษ.เสนอ
start of primary school, typically
5 ปี ทีม่ ีพฒ
ั นาการทางด้าน
ตัวชี้วดั
(ดย.)
age 6 years in many countries, who
สุขภาพ การเรียนรู้ และ
เพิม่ เติม
demonstrate age-appropriate
พัฒนาการทางบุคลิกภาพ
เพือ่ ให้
health, learning and psychosocial
ตามวัย จาแนกตามเพศ
การ
well-being and possess the
necessary competencies and
ประเมิน
knowledge required for learning in
ครอบคลุม
the early primary grades. The age
การ
at which children start primary
เตรียม
school varies across countries. This
ความ
means that the indicator may
พร้อมให้
broadly reflect children’s
development between about five
เด็ก
and seven years of age.
ปฐมวัยมี
พืน้ ฐาน
และ
I
พัฒนาการ
อัตราการเข้าเรียนปฐมวัย
(อย่างน้อย 1 ปี ก่อนถึง
เกณฑ์อายุเข้าเรียน
ประถมศึกษา)
ตัวชีว้ ัด

Metad Metadata
ata
Update

P

25 เม.ย. 59

O

25 เม.ย. 59
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สร้าง
4.3 By 2030, ensure ให้ชายและหญิง
หลักประกันว่า
equal access for ทุกคนเข้าถึง
ทุกคนมี
all women and
การศึกษาวิชา
การศึกษาทีม่ ี
men to affordable เทคนิค
คุณภาพอย่าง
and quality
อาชีวศึกษา
ครอบคลุมและ
technical,
อุดมศึกษา
เท่าเทียม และ
vocational and
รวมถึง
สนับสนุน
tertiary education, มหาวิทยาลัยทีม่ ี
โอกาสในการ
including university ราคาทีส่ ามารถ
เรียนรู้ตลอดชีวติ
จ่ายได้และมี
คุณภาพ ภายใน
ปี 2573

4.3.1 Participation rate อัตราการเข้าเรียนของ
of youth and
เยาวชนและผู้ใหญ่ ทัง้ ใน
adults in formal ระบบ นอกระบบการศึกษา
and non-formal
รวมทัง้ การอบรมในช่วง 12
education and
เดือนทีผ่ ่านมา
training in the
previous 12
months, by sex

4

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

สร้าง
4.4 By 2030,
หลักประกันว่า
substantially
ทุกคนมี
increase the
การศึกษาทีม่ ี
number of youth
คุณภาพอย่าง
and adults who
ครอบคลุมและ
have relevant
เท่าเทียม และ
skills, including
สนับสนุน
technical and
โอกาสในการ
vocational skills,
เรียนรู้ตลอดชีวติ
for employment,
decent jobs and
entrepreneurship

4.4.1 Proportion of
youth and adults
with information
and
communications
technology (ICT)
skills, by type of
skill

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Target Detail

เป้าประสงค์

เพิม่ จานวน
เยาวชนและ
ผู้ใหญ่ทมี่ ีทกั ษะ
ทีจ่ าเป็น รวมถึง
ทักษะทาง
เทคนิคและ
อาชีพสาหรับ
การจ้างงาน การ
มีงานทีด่ ี และ
การเป็น
ผู้ประกอบการ
ภายในปี 2573

#

Indicators

ตัวชีว้ ัด

สัดส่วนของเยาวชน/ผู้ใหญ่
ทีม่ ีทกั ษะทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร จาแนกตาม
ประเภททักษะ

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs

ศธ. ขอเสนอ
ตัวชี้วดั ใหม่ ดังนี้
1. ร้อยละของ
ผู้สาเร็จ
การศึกษา
ระดับ
อาชีวศึกษาและ
ระดับอุดมศึกษา
ทีม่ ีงานทาเป็น
ทีย่ อมรับของ
ผู้ประกอบการ
หรือประกอบ
อาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี
(แหล่งข้อมูล :
สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
และสานักงาน
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา)
2. จานวนผู้เข้า
เรียน



สป.ทก.

คาอธิบายข้อมูล (Metadata)

ตัวชีว้ ัดซ้า

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata

Tier by

The percentage of youth and
adults in a given age range (e.g. 1524 years, 25-64 years etc.)
participating in formal or nonformal education or training in a
given time period (e.g. last 12
months). Ideally, the indicator
should be disaggregated by types
of programme such as TVET,
tertiary education, adult education
and other relevant types and
cover both formal and non-formal
programmes.

II

P

25 เม.ย. 59

The percentage of youth (aged 1524 years) and adults (aged 15 years
and above) that have undertaken
certain computer-related activities
in a given time period (e.g. last
three months).

II

P

25 เม.ย. 59
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เป้าหมาย

#

Target Detail

สร้าง
4.5 By 2030, eliminate
หลักประกันว่า
gender disparities
ทุกคนมี
in education and
การศึกษาทีม่ ี
ensure equal
คุณภาพอย่าง
access to all
ครอบคลุมและ
levels of
เท่าเทียม และ
education and
สนับสนุน
vocational training
โอกาสในการ
for the
เรียนรู้ตลอดชีวติ
vulnerable,
including persons
with disabilities,
indigenous
peoples and
children in
vulnerable
situations

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

เป้าประสงค์
ขจัดความเหลี่
อมล้าทางเพศใน
การศึกษา และ
สร้าง
หลักประกันว่า
กลุ่มทีเ่ ปราะบาง
ซึ่งรวมถึงผู้พกิ าร
ชนพืน้ เมือง และ
เด็ก เข้าถึง
การศึกษาและ
การฝึกอาชีพทุก
ระดับอย่างเท่า
เทียม ภายในปี
2573

#

Indicators

4.5.1 Parity indices
(female/male,
rural/urban,
bottom/top
wealth quintile
and others such
as disability
status, indigenous
peoples and
conflictaffected
as data become
available)

ตัวชีว้ ัด
ดัชนีความเท่าเทียมกัน
(ผู้หญิง/ ผู้ชาย/ ในเขต/
นอกเขต/ ความมั่งคัง่ สูงต่า) และอืน่ ๆ เช่น สถานะ
ความพิการ คนพืน้ เมือง
และความขัดแย้งทีส่ ามารถ
นามาเป็นข้อมูลทีใ่ ช้ได้ )

หน่วยงาน การ
การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
Metad Metadata
เจ้าของ บรรลุ คาอธิบายข้อมูล (Metadata) ตัวชีว้ ัดซ้า Tier by เปลี่ยนแปล ata
Update
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
IAEG-SDGs งจาก 229
ข้อมูล SDGs
I/II/III
Parity indices require no additional
P 25 เม.ย. 59
 สป.ศธ.
ศธ. ขอ
Dependin
data than the specific
เสนอ
(สค. พก.)
g on
disaggregations of interest. They
indice
ตัวชี้วดั
are simply the ratio of the
เพิม่ เติม
indicator value for one group to
ดังนี้
that of the other. Typically, the
likely more disadvantaged group is
1. ร้อย
the numerator. A value of exactly
ละของ
1 indicates parity between the two
กลุ่มผู้ทมี่ ี
groups.
รายได้
น้อยทีส่ ุด
(เดไซด์ที่
1) ทีไ่ ม่ได้
เรียน
หนังสือ
แหล่งข้อมู
ล : สสข.
2. จานวน
เด็กที่
ไม่ได้
เรียน
หนังสือ
แหล่งข้อมู
ล:
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เป้าหมาย

#

Target Detail

สร้าง
4.6 By 2030, ensure
หลักประกันว่า
that all youth and
ทุกคนมี
a substantial
การศึกษาทีม่ ี
proportion of
คุณภาพอย่าง
adults, both men
ครอบคลุมและ
and women,
เท่าเทียม และ
achieve literacy
สนับสนุน
and numeracy
โอกาสในการ
เรียนรู้ตลอดชีวติ

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

เป้าประสงค์
สร้าง
หลักประกันว่า
เยาวชนทุกคน
และผู้ใหญ่ใน
สัดส่วนสูง ทัง้
ชายและหญิง
สามารถอ่านออก
เขียนได้และ
คานวณได้
ภายในปี 2573

หน่วยงาน การ
การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
Metad Metadata
เจ้าของ บรรลุ คาอธิบายข้อมูล (Metadata) ตัวชีว้ ัดซ้า Tier by เปลี่ยนแปล ata
Update
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
IAEG-SDGs งจาก 229
ข้อมูล SDGs
II
Parity indices require no additional
P 25 เม.ย. 59
 สป.ศธ.
4.6.1 Percentage of
ร้อยละของประชากรใน
1. จานวนปี
ศธ.
data than the specific
population in a กลุ่มอายุทกี่ าหนดมีความรู้ การศึกษาเฉลี่ย เสนอแนะ
disaggregations of interest. They
given age group สาหรับการทางานใน
ของประชากร ว่าควร
are simply the ratio of the
achieving at least ระดับพืน้ ฐาน a.อ่านออก วัยแรงงาน
ระบุช่วง
indicator value for one group to
a fixed level of
เขียนได้ b.ทักษะในการ
อายุที่
that of the other. Typically, the
likely more disadvantaged group is
proficiency in
คานวน จาแนกเป็น เพศ - อายุ 15-39 ปี ต้องการ
the numerator. A value of exactly
functional (a)
จัดเก็บให้
1 indicates parity between the two
literacy and (b)
- อายุ 40-59 ปี ชัดเจน
groups.
numeracy skills,
ได้แก่
by sex
- อายุ 15-59 ปี 1)
เยาวชน
แหล่งข้อมูล: คือ กลุ่ม
สานักงาน
อายุ 15 เลขาธิการสภา 21 ปี
การศึกษา
2) ผู้ใหญ่
แบ่งเป็น
2 กลุ่ม
คือ
(1) กลุ่ม
วัย
แรงงาน
15 -59
ปี และ
#

Indicators

ตัวชีว้ ัด
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เป้าหมาย

#

Target Detail

สร้าง
4.7 By 2030, ensure
หลักประกันว่า
that all learners
ทุกคนมี
acquire the
การศึกษาทีม่ ี
knowledge and
คุณภาพอย่าง
skills needed to
ครอบคลุมและ
promote
เท่าเทียม และ
sustainable
สนับสนุน
development,
โอกาสในการ
including, among
เรียนรู้ตลอดชีวติ
others, through
education for
sustainable
development and
sustainable
lifestyles, human
rights, gender
equality,
promotion of a
culture of peace
and non-violence,
global citizenship
and appreciation
of cultural
Ensure
สร้าง
4.a Build and upgrade
inclusive and หลักประกันว่า
education facilities
equitable
ทุกคนมี
that are child,
quality
การศึกษาทีม่ ี
disability and
education
คุณภาพอย่าง
gender sensitive
and promote ครอบคลุมและ
and provide safe,
lifelong
เท่าเทียม และ
non-violent,
learning
สนับสนุน
inclusive and
opportunities โอกาสในการ
effective learning
for all
เรียนรู้ตลอดชีวติ
environments for
all

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

เป้าประสงค์
สร้าง
หลักประกันว่า
ผู้เรียนทุกคน
ได้รับความรู้และ
ทักษะทีจ่ าเป็น
สาหรับส่งเสริม
การพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืน รวมไปถึง
การศึกษา
สาหรับการ
พัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืนและการมี
วิถีชีวติ ทีย่ งั่ ยืน
สิทธิมนุษยชน
ความเสมอภาค
ระหว่างเพศ การ
ส่งเสริม
วัฒนธรรมแห่ง
ความสงบสุขและ
ไม่ใช้ความรุนแรง
การเป็น
พลเมืองของโลก
และความนิยม
สร้างและ
ยกระดับอุปกรณื
และเครื่องมือ
ทางการศึกษาที่
อ่อนไหวต่อเด็ก
ผู้พกิ าร และเพศ
ภาวะ และให้มี
สภาพแวดล้อม
ทางการเรียนรู้ที่
ปลอดภัย
ปราศจากความ
รุนแรง
ครอบคลุมและมี
ประสิทธิผล
สาหรับทุกคน

#

Indicators

ตัวชีว้ ัด

4.7.1 Extent to which
(i) global
citizenship
education and (ii)
education for
sustainable
development,
including gender
equality and
human rights, are
mainstreamed at
all levels in (a)
national
education
policies, (b)
curricula, (c)
teacher education
and (d) student
assessment

มีการดาเนินการเกีย่ วกับ
(i) การศึกษาเพือ่ ความเป็น
พลเมืองโลก และ (ii) การ
จัดการศึกษาเพือ่ การ
พัฒนาทีย่ งั่ ยืน รวมถึงความ
เสมอภาคทางเพศ และ
สิทธิมนุษยชน ซึ่งถูกให้
ความสาคัญทุกระดับใน
(a) นโยบายการศึกษาของ
ประเทศ
(b) หลักสูตร
(c) ระดับการศึกษาของครู
และ
(d) การประเมินผลนักเรียน

4.a.1 Proportion of
schools with
access to: (a)
electricity; (b) the
Internet for
pedagogical
purposes; (c)
computers for
pedagogical
purposes; (d)
adapted
infrastructure and
materials for
students with
disabilities; (e)

สัดส่วนของโรงเรียนทีม่ ีการ
เข้าถึง (a) ไฟฟ้า (b)
อินเทอร์เน็ตทีใ่ ช้ในการ
เรียนการสอน (c) เครื่อง
คอมพิวเตอร์ทใี่ ช้ในการ
เรียนการสอน (d)
โครงสร้างพืน้ ฐาน และวัสดุ
อุปกรณ์ทไี่ ด้รับการปรับให้
เหมาะสมกับนักเรียนทีม่ ี
ความบกพร่องทางร่างกาย
(e) สิ่งอานวยความสะดวก
ด้านสุขอนามัยพืน้ ฐานที่
แบ่งตามเพศ และ (f) สิ่ง
อานวยความสะดวกด้าน
การทาความสะอาดมือ

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs

คาอธิบายข้อมูล (Metadata)

ตัวชีว้ ัดซ้า
ซ้ากับ
12.8.1

The percentage of schools by
level of education (primary, lower
secondary and upper secondary)
with access to the given facility or
service.

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata

Tier by
III

I /II

P

O
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P
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Goal

Goal Detail

4

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

เป้าหมาย

#

Target Detail

สร้าง
4.b By 2020,
หลักประกันว่า
substantially
ทุกคนมี
expand globally
การศึกษาทีม่ ี
the number of
คุณภาพอย่าง
scholarships
ครอบคลุมและ
available to
เท่าเทียม และ
developing
สนับสนุน
countries, in
โอกาสในการ
particular least
เรียนรู้ตลอดชีวติ
developed
countries, small
island developing
States and African
countries, for
enrolment in
higher education,
including
vocational training
and information
and
communications
technology,
technical,

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

เป้าประสงค์
ขยายจานวน
ทุนการศึกษาใน
ทัว่ โลกทีใ่ ห้
สาหรับประเทศ
กาลังพัฒนา
โดยเฉพาะ
ประเทศพัฒนา
น้อยทีส่ ุด รัฐ
กาลังพัฒนาที่
เป็นเกาะขนาด
เล็ก และประเทศ
ในแอฟริกา ใน
การสมัครเข้า
ศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา
รวมถึงการฝึก
อาชีพ และ
โปรแกรมด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร ด้าน
เทคนิค
วิศวกรรม และ

#

Indicators

4.b.1 Volume of official
development
assistance flows
for scholarships
by sector and
type of study

ตัวชีว้ ัด
มูลค่าเงินช่วยเหลือเพือ่ การ
พัฒนาอย่างเป็นทางการ
(Official Development
Assistance-ODA) สาหรับ
ทุนการศึกษา ตามสาขา
และประเภทการศึกษา

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs

คาอธิบายข้อมูล (Metadata)
Total net official development
assistance (ODA) for scholarships
and student costs in donor
countries (types of aid E01 and
E02). Data expressed in US dollars
at the average annual exchange
rate.

ตัวชีว้ ัดซ้า

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata

Tier by
I

P
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Goal

Goal Detail

เป้าหมาย

4

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

สร้าง
4.c By 2030,
เพิม่ จานวนครูที่
หลักประกันว่า
substantially
มีคณ
ุ ภาพ
ทุกคนมี
increase the
รวมถึงการ
การศึกษาทีม่ ี
supply of
ดาเนินการผ่าน
คุณภาพอย่าง
qualified teachers, ทางความร่วมมือ
ครอบคลุมและ
including through ระหว่างประเทศ
เท่าเทียม และ
international
ในการฝึกอบรม
สนับสนุน
cooperation for ครูในประเทศ
โอกาสในการ
teacher training in กาลังพัฒนา
เรียนรู้ตลอดชีวติ
developing
เฉพาะอย่างยิง่
countries,
ในประเทศ
especially least
พัฒนาน้อยทีส่ ุด
developed
และรัฐกาลัง
countries and
พัฒนาทีเ่ ป็น
small island
เกาะขนาดเล็ก
developing States ภายในปี 2573

4.c.1 Proportion of
teachers in: (a)
pre-Proportion of
teachers in: (a)
pre-primary; (b)
primary; (c) lower
secondary; and
(d) upper
secondary
education who
have received at
least the
minimum
organized teacher
training (e.g.
pedagogical
training) preservice or inservice required
for teaching at
the relevant level
in a given country

สัดส่วนของครูในระดับ (a)
ก่อนประถมศึกษา (b)
ประถมศึกษา (c)
มัธยมศึกษาตอนต้น และ
(d) มัธยมศึกษาตอนปลาย
ทีอ่ ย่างน้อยได้รับการ
ฝึกอบรม (เช่น การ
ฝึกอบรมการสอน) ซึ่ง
เรียกร้องให้ดาเนินการก่อน
หรือระหว่างช่วงทีท่ าการ
สอน ในระดับทีส่ อดคล้อง
กับประเทศ

5

Achieve
gender
equality and
empower all
women and
girls

บรรลุความ
เสมอภาค
ระหว่างเพศ
และให้อานาจ
ของผู้หญิงและ
เด็กหญิงทุกคน

5.1.1 Whether or not
legal frameworks
are in place to
promote, enforce
and monitor
equality and non discrimination on
the basis of sex

มี ไม่วา่ จะอย่างไรก็ตาม
กรอบกฎหมายจะต้องใช้
เพือ่ สนับสนุน บังคับ
ติดตามตรวจสอบความเท่า
เทียม และการไม่แบ่งแยก
ในหลักพืน้ ฐานทางด้านเพศ

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Target Detail

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

เป้าประสงค์

ยุตกิ ารเลือก
ปฏิบตั ทิ กุ
รูปแบบทีม่ ีตอ่
ผู้หญิงและ
เด็กหญิงในทุกที่

#

Indicators

ตัวชีว้ ัด

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs
ศธ.
เสนอ
ตัวชี้วดั
เพิม่ เติม
1. ร้อย
ละของ
การผลิต
ครูใหม่
ทีม่ ี
คุณภาพ
ทดแทน
ครูเก่า (ค่า
เป้าหมาย
เบือ้ งต้น :
อย่าง
น้อย
ร้อยละ
50)
2. ร้อย
ละของ
บัณฑิตที่
สาเร็จ
การศึกษา



คาอธิบายข้อมูล (Metadata)

ตัวชีว้ ัดซ้า

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata

Tier by

สป.ศธ.

The percentage of teachers by
level of education taught (preprimary, primary, lower secondary
and upper secondary) who have
received at least the minimum
organized pedagogical teacher
training pre-service and in-service
required for teaching at the
relevant level in a given country.
The indicator should be calculated
separately for public and private
institutions.

I

P

25 เม.ย. 59

สค.

Indicator 5.1.1 measures whether
or not: 1) national laws exist to
promote gender equality and nondiscrimination against women and
girls and 2) there exist mechanisms
to ‘enforce and monitor’ the
implementation of legal
frameworks for each area of law.

III

P
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Goal

Goal Detail

เป้าหมาย

5

Achieve
gender
equality and
empower all
women and
girls

บรรลุความ
เสมอภาค
ระหว่างเพศ
และให้อานาจ
ของผู้หญิงและ
เด็กหญิงทุกคน

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Target Detail

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

เป้าประสงค์
ขจัดความรุนแรง
ทุกรูปแบบทีม่ ี
ต่อผู้หญิงและ
เด็กหญิงทัง้ ในที่
สาธารณะและที่
รโหฐาน รวมถึง
การค้ามนุษย์
การกระทาทาง
เพศ และการ
แสวงประโยชน์
ในรูปแบบอืน่

#

Indicators

5.2.1 Proportion of
ever-partnered
women and girls
aged 15 years and
older subjected
to physical,
sexual or
psychological
violence by a
current or former
intimate partner,
in the previous 12
months, by form
of violence and
by age

ตัวชีว้ ัด
สัดส่วนของผู้หญิงและ
เด็กหญิงอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่
เคยอยูร่ ่วมกับคูข่ องตน
ได้รับความรุนแรงทาง
ร่างกาย ทางเพศ หรือทาง
จิตใจโดยคูข่ องตนใน
ปัจจุบนั หรือคุข่ องตนก่อน
หน้า ในช่วงเวลาอย่างน้อย
12 เดือนทีผ่ ่านมา จาแนก
ตามรูปแบบความรุนแรง
และอายุ

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ คาอธิบายข้อมูล (Metadata)
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs
1. Number of ever - partnered

สค.

women and girls (aged 15 years
and above) who experience
physical violence by a current or
former intimate partner in the
previous 12 months / Number of
ever - partnered women and girls
(aged 15 years and above) x 100
2. Number of ever - partnered
women and girls (aged 15 years
and above) who experience sexual
violence by a current or former
intimate partner in the previous 12
months / Number of ever partnered women and girls (aged
15 years and above) x100
3. Number of ever - partnered
women and girls (aged 15 years
and above) who experience
physical and/or sexual4 violence
by a current or former intimate
partner in the previous 12 months
/ Number of ever - partnered
women and girls (aged 15 years
and above) x 100
4. Number of ever - partnered
women and girls (aged 15 years

ตัวชีว้ ัดซ้า

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata

Tier by
II

P
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Goal

Goal Detail

เป้าหมาย

5

Achieve
gender
equality and
empower all
women and
girls

บรรลุความ
เสมอภาค
ระหว่างเพศ
และให้อานาจ
ของผู้หญิงและ
เด็กหญิงทุกคน

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

ขจัดความรุนแรง
ทุกรูปแบบทีม่ ี
ต่อผู้หญิงและ
เด็กหญิงทัง้ ในที่
สาธารณะและที่
รโหฐาน รวมถึง
การค้ามนุษย์
การกระทาทาง
เพศ และการ
แสวงประโยชน์
ในรูปแบบอืน่

5.2.2 Proportion of
women and girls
aged 15 years
and older
subjected to
sexual violence
by persons other
than an intimate
partner, in the
previous 12
months, by age
and place of
occurrence

สัดส่วนของผู้หญิง และ
เด็กหญิงอายุ15 ปีขึ้นไป ที่
ได้รับความรุนแรงทางเพศ
จากบุคคลอืน่ ทีไ่ ม่ใช่คคู่ รอง
ในช่วงระยะเวลา 12
เดือนทีผ่ ่านมา จาแนกตาม
อายุ และสถานทีเ่ กิดเหตุ

Achieve
gender
equality and
empower all
women and
girls

บรรลุความ
เสมอภาค
ระหว่างเพศ
และให้อานาจ
ของผู้หญิงและ
เด็กหญิงทุกคน

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

ขจัดแนวปฏิบตั ทิ ี่
เป็นภัยทุก
รูปแบบ อาทิ
การแต่งงานใน
เด็กก่อนวัยอัน
ควรโดยการ
บังคับ และการ
ทาลายอวัยวะ
เพศหญิง

5.3.1 Proportion of
women aged 2024 years who
were married or
in a union before
age 15 and before
age 18

สัดส่วนของผู้หญิงอายุ
ระหว่าง 20-24 ปี ที่
แต่งงานหรืออยูด่ ว้ ยกัน
ก่อนอายุ 15 และ 18 ปี

5

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Target Detail

เป้าประสงค์

#

Indicators

ตัวชีว้ ัด

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ คาอธิบายข้อมูล (Metadata)
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs
Sexual violence is defined as
 สป.สธ.
harmful or unwanted sexual
(สค.)

ตัวชีว้ ัดซ้า

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata

Tier by
II

P

31 มี.ค. 59

I

P

31 มี.ค. 59

behavior that is imposed on
someone. It includes acts of
abusive sexual contact, forced
engagement in sexual acts,
attempted or completed sexual
acts without consent, incest,
sexual harassment, etc. However,
in most surveys that collect data
on sexual violence against women
by nonpartners the information
collected is limited to forcing
someone into sexual intercourse
when she does not want to, as
well as attempting to force
someone to perform a sexual act
against her will or attempting to
force her into sexual intercourse.
Number of women and girls (aged
15 years and above) who
experience sexual violence by
persons other than an intimate
partner in the previous 12 months
/ Number of women and girls
(aged 15 years and above) x 100



สด. สค.

This indicator provides the
proportion of women aged 20 to
24 years who were first married or
in union by age 18. It is calculated
by dividing the number of women
aged 20 24 who were first married
or in union by age 18 by the total
number‐of women aged 20 24 in
the population.
number of women aged 20‐24
who were first married or in union
‐ of
by age 18 / the total number
women aged 20 24 in the
population
‐

48

Goal

Goal Detail

เป้าหมาย

5

Achieve
gender
equality and
empower all
women and
girls

บรรลุความ
เสมอภาค
ระหว่างเพศ
และให้อานาจ
ของผู้หญิงและ
เด็กหญิงทุกคน

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

ขจัดแนวปฏิบตั ทิ ี่
เป็นภัยทุก
รูปแบบ อาทิ
การแต่งงานใน
เด็กก่อนวัยอัน
ควรโดยการ
บังคับ และการ
ทาลายอวัยวะ
เพศหญิง

5

Achieve
gender
equality and
empower all
women and
girls

บรรลุความ
เสมอภาค
ระหว่างเพศ
และให้อานาจ
ของผู้หญิงและ
เด็กหญิงทุกคน

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

ยอมรับและให้
5.4.1 Proportion of
สัดส่วนของเวลาทีใ่ ช้ไปใน
คุณค่าต่อการ
time spent on
การทางานบ้านและดูแลคน
ดูแลและการ
unpaid domestic ในครัวเรือนทีไ่ ม่ได้รับ
ทางานบ้านแบบ
and care work, by ค่าตอบแทน จาแนกตาม
ไม่ได้รับค่าจ้าง
sex, age and
เพศ อายุ และสถานทีอ่ ยู่
โดยจัดเตรียม
location
บริการสาธารณะ
โครงสร้าง
พืน้ ฐานและ
นโยบายการ
คุม้ ครองทาง
สังคมให้ และ
สนับสนุนความ
รับผิดชอบ
ร่วมกันภายใน
ครัวเรือนและ
ครอบครัว ตาม
ความเหมาะสม
ของแต่ละประเทศ

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Target Detail

เป้าประสงค์

#

Indicators

5.3.2 Proportion of girls
and women aged
15-49 years who
have undergone
female genital
mutilation/cutting,
by age

ตัวชีว้ ัด

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs

สัดส่วนของเด็กหญิงและ
ผู้หญิง (อายุระหว่าง 15-49
ปี) ทีไ่ ด้รับการขลิบอวัยวะ
เพศหญิง



สสช.
(สค.)

คาอธิบายข้อมูล (Metadata)

ตัวชีว้ ัดซ้า

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata

Tier by

This indicator provides the
proportion of girls and women
aged 15 to 49 years who have
undergone female genital
mutilation/cutting (FGM/C). It is
calculated by dividing the number
of girls and women aged 15-49
who have undergone FGM/C by
the total number of girls and
women aged 15-49 in the
population.
the number of girls and women
aged 15-49 who have undergone
FGM/C / the total number of girls
and women aged 15-49 in the
population

I

P

31 มี.ค. 59

Unpaid domestic and care work
activities include the unpaid
production of goods for own final
consumption, these include:
– Unpaid work that involves the
production of goods for
self consumption (e.g., collecting
water or firewood);
‐
– Unpaid
work that involves the
provision of services for
self consumption (e.g., cooking or
cleaning as well as
‐ to person care for other
person
people); and
‐ ‐ work’ which consists
–‘Voluntary
of service or activity undertaken
without pay for the benefit of the
community, the environment, and
persons other than close relatives
or those within the household [1]
Time spent in unpaid care and
domestic work / total time x 100

II

P

31 มี.ค. 59
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Goal

Goal Detail

เป้าหมาย

5

Achieve
gender
equality and
empower all
women and
girls

บรรลุความ
เสมอภาค
ระหว่างเพศ
และให้อานาจ
ของผู้หญิงและ
เด็กหญิงทุกคน

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Target Detail

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

เป้าประสงค์
สร้าง
หลักประกันว่า
ผู้หญิงจะมีส่วน
ร่วมอย่างเต็มที่
และมี
ประสิทธิผลและ
มีโอกาสทีเ่ ท่า
เทียมในการเป็น
ผู้นาในทุกระดับ
ของการตัดสินใจ
ในทางการเมือง
เศรษฐกิจ และ
ภาคสาธารณะ

#

Indicators

ตัวชีว้ ัด

5.5.1 Proportion of
สัดส่วนของผู้หญิงดารง
seats held by
ตาแหน่งในรัฐสภา และ
women in
การปกครองท้องถิ่น
national
parliaments and
local governments

หน่วยงาน การ
การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
Metad Metadata
เจ้าของ บรรลุ คาอธิบายข้อมูล (Metadata) ตัวชีว้ ัดซ้า Tier by เปลี่ยนแปล ata
Update
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
IAEG-SDGs งจาก 229
ข้อมูล SDGs
I ,III
Indicator 5.5.1 measures women’s
P 31 มี.ค. 59
 สค. ก.พ.
proportional representation in two
distinct areas of government: 1)
national parliaments and 2) local
government. 1) In the case of
women in national parliaments the
indicator covers the single
chamber in unicameral parliaments
and the lower chamber in
bicameral parliaments. It does not
cover the upper chamber of
bicameral parliaments. 2) With
respect to women in local
government the indicator refers to
the proportion of women holding
leadership positions in lower (i.e.
subnational) levels of government.
Number of seats in the single or
lower chambers of national
parliaments occupied by women /
Number of seats accupied by
women and men x 100
Number of positions held by
women / Number of positions
held by women and men x 100
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Goal

Goal Detail

เป้าหมาย

5

Achieve
gender
equality and
empower all
women and
girls

บรรลุความ
เสมอภาค
ระหว่างเพศ
และให้อานาจ
ของผู้หญิงและ
เด็กหญิงทุกคน

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Target Detail

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

เป้าประสงค์
สร้าง
หลักประกันว่า
ผู้หญิงจะมีส่วน
ร่วมอย่างเต็มที่
และมี
ประสิทธิผลและ
มีโอกาสทีเ่ ท่า
เทียมในการเป็น
ผู้นาในทุกระดับ
ของการตัดสินใจ
ในทางการเมือง
เศรษฐกิจ และ
ภาคสาธารณะ

#

Indicators

5.5.2 Proportion of
women in
managerial
positions

ตัวชีว้ ัด
สัดส่วนของผู้หญิงใน
ตาแหน่งบริหาร

หน่วยงาน การ
การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
Metad Metadata
เจ้าของ บรรลุ คาอธิบายข้อมูล (Metadata) ตัวชีว้ ัดซ้า Tier by เปลี่ยนแปล ata
Update
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
IAEG-SDGs งจาก 229
ข้อมูล SDGs
I
The indicator proposed measures
P 31 มี.ค. 59
 สค. ก.พ.
the proportion of women in
leadership positions across a
number of areas, women aged 1549 years who make their own
informed decisions regarding
sexual relations, contraceptive use
and reproductive health care /
Women of reproductive age 15-49
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Goal

Goal Detail

เป้าหมาย

5

Achieve
gender
equality and
empower all
women and
girls

บรรลุความ
เสมอภาค
ระหว่างเพศ
และให้อานาจ
ของผู้หญิงและ
เด็กหญิงทุกคน

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Target Detail

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

เป้าประสงค์
สร้าง
หลักประกันว่า
จะมีการเข้าถึง
สุขภาพทางเพศ
และอนามัย
เจริญพันธุแ์ ละ
สิทธิการเจริญ
พันธุโ์ ดยถ้วนหน้า
ตามทีต่ กลงใน
แผนปฏิบตั กิ าร
ของการประชุม
นานาชาติวา่ ด้วย
ประชากรและ
การพัฒนา และ
แผนปฏิบตั กิ าร
ปักกิง่ และ
เอกสารผลลัพธ์
ของการประชุม
ทบทวนเหล่านั้น

#

Indicators

5.6.1 Proportion of
women aged 1549 years who
make their own
informed
decisions
regarding sexual
relations,
contraceptive use
and reproductive
health care

ตัวชีว้ ัด
สัดส่วนของผู้หญิงอายุ
15-49 ทีท่ าการตัดสินใจ
ทางด้านความสัมพันธ์ทาง
เพศ การใช้การคุมกาเนิด
และการดูแลสุขภาพการ
เจริญพันธุด์ ว้ ยตนเอง

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ คาอธิบายข้อมูล (Metadata)
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs
women who makes her own

สค.

sexual and reproductive decisions
/ Women of reproductive age 15-49
**Interviewees will have to provide
a “yes” answer to all three
questions in order to count as a
woman who makes her own sexual
and reproductive decisions

ตัวชีว้ ัดซ้า

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata

Tier by
III

P

31 มี.ค. 59
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5

Achieve
gender
equality and
empower all
women and
girls

บรรลุความ
เสมอภาค
ระหว่างเพศ
และให้อานาจ
ของผู้หญิงและ
เด็กหญิงทุกคน

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

สร้าง
หลักประกันว่า
จะมีการเข้าถึง
สุขภาพทางเพศ
และอนามัย
เจริญพันธุแ์ ละ
สิทธิการเจริญ
พันธุโ์ ดยถ้วนหน้า
ตามทีต่ กลงใน
แผนปฏิบตั กิ าร
ของการประชุม
นานาชาติวา่ ด้วย
ประชากรและ
การพัฒนา และ
แผนปฏิบตั กิ าร
ปักกิง่ และ
เอกสารผลลัพธ์
ของการประชุม
ทบทวนเหล่านั้น

จานวนประเทศทีก่ ฎหมาย
และกฎระเบียบนั้น
รับประกันได้วา่ ผู้หญิงทีม่ ี
อายุ 15-49 ปี เข้าถึงการ
ดูแล ข้อมูล และการศึกษา
เกีย่ วกับสุขภาพทางเพศ
และอนามัยเจริญพันธุ์

Legal/regulatory frameworks
covered by this indicator include
laws and regulations that explicitly
guarantee:
1. Access to SRH services without
third party authorization (from the
spouse, guardian, parents or
others);
2. Access to SRH services without
restrictions in terms of age and
marital status;
3. Access by adolescents to SRH
information and education.

III

P

31 มี.ค. 59

5

Achieve
gender
equality and
empower all
women and
girls

บรรลุความ
เสมอภาค
ระหว่างเพศ
และให้อานาจ
ของผู้หญิงและ
เด็กหญิงทุกคน

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

ดาเนินการปฏิรูป 5.a.1 (a) Proportion of (a) สัดส่วนของผู้ทเี่ ป็น
เพือ่ ให้ผู้หญิงมี
total agricultural เจ้าของ หรือมีสิทธิ
สิทธิทเี่ ท่าเทียม
population with ครอบครองเหนือทีด่ นิ ทาง
ในทรัพยากรทาง
ownership or
การเกษตร (แยกออกจาก
เศรษฐกิจ รวมทัง้
secure rights over ประชากรภาคการเกษตร
การเข้าเป็น
agricultural land, ทัง้ หมด) จาแนกตามเพศ
เจ้าของทีด่ นิ
by sex; and (b)
และ (b) ส่วนแบ่งของ
การควบคุมทีด่ นิ
share of women ผู้หญิงในจานวนผู้เป็น
และทรัพย์สินใน
among owners or เจ้าของ หรือผู้มีสิทธิถือ
รูปแบบอืน่ การ
rights-bearers of ครองทีด่ นิ ทางการเกษตร
บริการทางการ
agricultural land, จาแนกตามประเภทการ
เงิน การรับมรดก
by type of tenure ครอบครอง
และ
ทรัพยากรธรรมชา
ติ ตามกฎหมาย
ของประเทศ

The indicator is divided in two
parts: (a) measures the incidence
of people with ownership or
secure rights over agricultural land
among the total agricultural
population; while (b) focusses on
the gender parity measuring the
extent to which women are
disadvantaged in ownership or
rights over agricultural land. Part (a)
and part (b) cannot be seen as two
different indicators, they rather
provide two complementary
information. Plus, they can be
computed using (almost) the same
data, the main difference between
the 2 parts being only the
denominator.

III

P

31 มี.ค. 59

#

Indicators

5.6.2 Number of
countries with
laws and
regulations that
guarantee women
aged 15-49 years
access to sexual
and reproductive
health care,
information and
education

ตัวชีว้ ัด

คาอธิบายข้อมูล (Metadata)

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata

เป้าหมาย

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

เป้าประสงค์

Tier by

Goal Detail

#

Target Detail

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs

Goal

ตัวชีว้ ัดซ้า
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Goal

Goal Detail

เป้าหมาย

5

Achieve
gender
equality and
empower all
women and
girls

บรรลุความ
เสมอภาค
ระหว่างเพศ
และให้อานาจ
ของผู้หญิงและ
เด็กหญิงทุกคน

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

ดาเนินการปฏิรูป 5.a.2 Proportion of
เพือ่ ให้ผู้หญิงมี
countries where
สิทธิทเี่ ท่าเทียม
the legal
ในทรัพยากรทาง
framework
เศรษฐกิจ รวมทัง้
(including
การเข้าเป็น
customary law)
เจ้าของทีด่ นิ
guarantees
การควบคุมทีด่ นิ
women’s equal
และทรัพย์สินใน
rights to land
รูปแบบอืน่ การ
ownership and/or
บริการทางการ
control
เงิน การรับมรดก
และ
ทรัพยากรธรรมชา
ติ ตามกฎหมาย
ของประเทศ

5

Achieve
gender
equality and
empower all
women and
girls

บรรลุความ
เสมอภาค
ระหว่างเพศ
และให้อานาจ
ของผู้หญิงและ
เด็กหญิงทุกคน

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

เพิม่ พูนการใช้
เทคโนโลยี
โดยเฉพาะ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสารเพือ่
ส่งเสริมการให้
อานาจแก่ผู้หญิง

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Target Detail

เป้าประสงค์

#

Indicators

ตัวชีว้ ัด

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs

สัดส่วนของประเทศที่
กรอบกฎหมาย (รวมถึงกฎ
จารีตประเพณี) ที่
รับประกันความเท่าเทียม
ด้านสิทธิการเป็นเจ้าของ
หรือมีอานาจในการควบคุม
ทีด่ นิ

5.b.1 Proportion of
สัดส่วนของผู้ทเี่ ป็นเจ้าของ
individuals who โทรศัพท์เคลื่อนที่ จาแนก
own a mobile
ตามเพศ
telephone, by sex



สสช.

คาอธิบายข้อมูล (Metadata)
The precise definition of this
indicator is: “The legal framework
includes special measures to
guarantee women’s equal rights to
landownership and control”
The indicator monitors reforms
that give women equal rights to
economic resources, as well as
access to ownership and control
over land. More specifically, the
indicator allows for monitoring
progress towards gender equity
through the adoption of womenspecific measures to promote
women’s secure rights to land.
The indicator has a scoring system
from 0 to 4, which signals the
stage in the policy/legal framework
working towards legal reform, as
follows:
Score 0: Absence of the indicator
in the legal framework
Score 1: A policy is being
developed
Score 1.5: A policy is in place
Score 2: A draft legislation is to be
submitted for deliberations
This indicator is defined as the
‘proportion of individuals who own
a mobile telephone, by sex’. An
individual owns a mobile cellular
phone if he/she has a mobile
cellular phone device with at least
one active SIM card for personal
use. Mobile cellular phones
supplied by employers that can be
used for personal reasons (to
make personal calls, access the
Internet, etc.) are included.
Individuals who have only active
SIM card(s) and not a mobile
phone device are excluded.
Individuals who have a mobile
phone for personal use that is not
registered under his/her name are
also included. An active SIM card is
a SIM card that has been used in
the last three months.
This indicator is calculated by
dividing the total number of in-

ตัวชีว้ ัดซ้า

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata

Tier by
III

P

31 มี.ค. 59

II

P

31 มี.ค. 59
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Goal

Goal Detail

เป้าหมาย

5

Achieve
gender
equality and
empower all
women and
girls

บรรลุความ
เสมอภาค
ระหว่างเพศ
และให้อานาจ
ของผู้หญิงและ
เด็กหญิงทุกคน

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

เลือกใช้และ
เสริมความ
เข้มแข็งแก่
นโยบายทีด่ แี ละ
กฎระเบียบที่
บังคับใช้ได้ เพือ่
ส่งเสริมความ
เสมอภาคระหว่าง
เพศและการให้
อานาจแก่ผู้หญิง
และเด็กหญิงทุก
คนในทุกระดับ

5.c.1 Proportion of
countries with
systems to track
and make public
allocations for
gender equality
and women’s
empowerment

6

Ensure
availability
and
sustainable
management
of water and
sanitation for
all

สร้าง
หลักประกัน
เรื่องน้าและ
การสุขาภิบาล
ให้มีการจัดการ
อย่างยัง่ ยืน
และมีสภาพ
พร้อมใช้
สาหรับทุกคน

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

บรรลุเป้าหมาย
การให้ทกุ คน
เข้าถึงน้าดืม่ ที่
ปลอดภัยและมี
ราคาทีส่ ามารถ
ซื้อหาได้ ภายใน
ปี 2573

6.1.1 Proportion of
ร้อยละของประชากรทีใ่ ช้
population using บริการน้าดืม่ ทีไ่ ด้รับการ
safely managed จัดการอย่างปลอดภัย
drinking water
services

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Target Detail

เป้าประสงค์

#

Indicators

ตัวชีว้ ัด

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs

สัดส่วนของประเทศทีม่ ี
ระบบติดตามและทาให้เกิด
การจัดสรรภาครัฐ ที่
สนับสนุนความเท่าเทียม
ทางเพศและเพิม่ บทบาทสตรี

สค.



ทน.

คาอธิบายข้อมูล (Metadata)

This indicator seeks to measure
government efforts to track budget
allocations and actual
expenditures for gender equality
throughout the public finance
management cycle and to make
these publically available. Systems
for tracking budget allocations and
expenditure
are an important first step to
closing gender gaps. The system
should be led by the Ministry of
Finance in collaboration with the
sectoral ministries and National
Women’s Machineries and
overseen by an appropriate body
such as Parliament or Public
Population using a basic drinking
คาด Auditors.
ว่าจะ water source (‘improved’ sources
of drinking water used for MDG
บรรลุ
monitoring i.e. piped water into
ได้ dwelling, yard or plot; public taps
or standpipes; boreholes or
tubewells; protected dug wells;
protected springs and rainwater)
which is located on premises and
available when needed and free of
faecal (and priority chemical)
contamination.

ตัวชีว้ ัดซ้า

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata

Tier by
III

P

31 มี.ค. 59

I

P

31 มี.ค. 59
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Goal Detail

เป้าหมาย

6

Ensure
availability
and
sustainable
management
of water and
sanitation for
all

สร้าง
หลักประกัน
เรื่องน้าและ
การสุขาภิบาล
ให้มีการจัดการ
อย่างยัง่ ยืน
และมีสภาพ
พร้อมใช้
สาหรับทุกคน

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

บรรลุเป้าหมาย
การให้ทกุ คน
เข้าถึงสุขอนามัย
ทีพ่ อเพียงและ
เป็นธรรม และ
ยุตกิ ารขับถ่าย
ในทีโ่ ล่ง โดยให้
ความสนใจเป็น
พิเศษต่อความ
ต้องการของ
ผู้หญิง เด็กหญิง
และกลุ่มทีอ่ ยูใ่ ต้
สถานะการณ์ที่
เปราะบาง
ภายในปี 2573

6.2.1 Proportion of
population using
safely managed
sanitation
services, including
a handwashing
facility with soap
and water

6

Ensure
availability
and
sustainable
management
of water and
sanitation for
all

สร้าง
หลักประกัน
เรื่องน้าและ
การสุขาภิบาล
ให้มีการจัดการ
อย่างยัง่ ยืน
และมีสภาพ
พร้อมใช้
สาหรับทุกคน

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

ปรับปรุง
คุณภาพน้า โดย
การลดมลพิษ
ขจัดการทิง้ ขยะ
และลดการ
ปล่อยสารเคมี
อันตราย
และวัสถุอนั ตราย
ลดสัดส่วนน้า
เสียทีไ่ ม่ผ่าน
กระบวนการลง
ครึ่งหนึ่ง และ
เพิม่ การนา
กลับมาใช้ใหม่

6.3.1 Proportion of
ร้อยละของน้าเสียทีไ่ ด้รับ ปี 2573 มี
wastewater safely การบาบัดได้อย่างปลอดภัย ปริมาณน้าที่
treated
ระบบบ้าบัดน้า
เสียสามารถ
บาบัดได้ ร้อย
ละ 63.5 ของ
ปริมาณน้าเสียที่
เกิดขึ้น

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Target Detail

เป้าประสงค์

#

Indicators

ตัวชีว้ ัด

หน่วยงาน
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล

กอ.

Goal

ร้อยละของประชากรทีใ่ ช้
บริการสุขอนามัยได้รับการ
จัดการอย่างปลอดภัย
รวมถึงการอานวยความ
สะดวกในการล้างมือด้วยสบู่
และน้า



คพ.

การ
บรรลุ
SDGs
คาด
ว่าจะ
บรรลุ
ได้

คาอธิบายข้อมูล (Metadata)

ตัวชีว้ ัดซ้า

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata

Tier by

Population using a basic sanitation
facility at the household level
(‘improved’ sanitation facilities
used for MDG monitoring i.e. flush
or pour flush toilets to sewer
systems, septic tanks or pit
latrines, ventilated improved pit
latrines, pit latrines with a slab,
and composting toilets, the same
categories as improved sources of
drinking water used for MDG
monitoring) which is not shared
with other households and where
excreta is safely disposed in situ or
treated off‐site.
The percentage of the population
using safely managed sanitation
services is calculated by combining
data on the proportion of the
population using different types of
basic sanitation facilities with
estimates of the proportion of
faecal waste which is safely
disposed in situ or treated off‐site.

I

P

31 มี.ค. 59

Proportion of wastewater
generated both by households
(sewage and faecal sludge), as well
as economic activities (based on
ISIC categories) safely treated
compared to total wastewater
generated both through
households and economic
activities. While the definition
conceptually includes wastewater
generated from all economic
activities,
monitoring will focus on
wastewater generated from
hazardous industries (as defined by
relevant ISIC categories).

III

P

31 มี.ค. 59
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Goal

Goal Detail

เป้าหมาย

6

Ensure
availability
and
sustainable
management
of water and
sanitation for
all

สร้าง
หลักประกัน
เรื่องน้าและ
การสุขาภิบาล
ให้มีการจัดการ
อย่างยัง่ ยืน
และมีสภาพ
พร้อมใช้
สาหรับทุกคน

6

Ensure
availability
and
sustainable
management
of water and
sanitation for
all

สร้าง
หลักประกัน
เรื่องน้าและ
การสุขาภิบาล
ให้มีการจัดการ
อย่างยัง่ ยืน
และมีสภาพ
พร้อมใช้
สาหรับทุกคน

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Target Detail

เป้าประสงค์

#

Indicators

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

ปรับปรุง
คุณภาพน้า โดย
การลดมลพิษ
ขจัดการทิง้ ขยะ
และลดการ
ปล่อยสารเคมี
อันตราย
และวัสถุอนั ตราย
ลดสัดส่วนน้า
เสียทีไ่ ม่ผ่าน
กระบวนการลง
ครึ่งหนึ่ง และ
เพิม่ การนา
กลับมาใช้ใหม่
และการใช้ซาที
้ ่
ปลอดภัยอย่าง
ยัง่ ยืนทัว่ โลก
ภายในปี 2574

6.3.2 Proportion of
bodies of water
with good
ambient water
quality

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

เพิม่
ประสิทธิภาพการ
ใช้นาในทุ
้ กภาค
ส่วนและสร้าง
หลักประกันว่า
จะมีการใช้นา้
และจัดหาน้าที่
ยัง่ ยืน เพือ่ แก้ไข
ปัญหาการขาด
แคลนน้า และ
ลดจานวน
ประชาชนที่
ประสบความ

6.4.1 Change in water
use efficiency
over time

ตัวชีว้ ัด
ร้อยละของแหล่งน้า (เช่น
มหาสมุทร, ทะเล,
ทะเลสาบ, แม่นา,้ ธารน้า,
คลอง, หรือสระน้า) ทีม่ ี
คุณภาพน้าโดยรอบทีด่ ี

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ คาอธิบายข้อมูล (Metadata)
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs
Proportion of water bodies (area)

6.3.3
คพ.
in a country with good ambient
ร้อยละ
water quality compared to all
ของการ
water bodies in the country.
นาน้าเสีย
“Good” indicates an ambient
ทีผ่ ่าน
water quality that does not
damage ecosystem function and
การ
human health according to core
บาบัด
ambient water quality indicators.
กลับมาใช้
The GEMS/Water1 water quality
ใหม่
index approach2 is used as a

ตัวชีว้ ัดซ้า

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata

Tier by
III

P

31 มี.ค. 59

III

P

31 มี.ค. 59

general model to calculate the
index, in which measured
determinand values are compared
to guideline values

การเปลี่ยนแปลงของการ
ใช้นาอย่
้ างมีประสิทธิภาพ
ในช่วงเวลาทีผ่ ่านมา

This indicator is defined as the
output over time of a given major
sector per volume of (net) water
withdrawn (showing the trend in
water use efficiency). Following
ISIC 4 coding, sectors are defined
as agriculture, forestry and fishing
(ISIC 4 A); manufacturing,
constructions, mining and quarrying
(ISIC 4‐B, 4 C and 4 F); electricity
industry (ISIC 4 D); and the
‐ sector
‐
‐ 4 E).
municipal
(ISIC
‐
‐
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Goal

Goal Detail

เป้าหมาย

6

Ensure
availability
and
sustainable
management
of water and
sanitation for
all

สร้าง
หลักประกัน
เรื่องน้าและ
การสุขาภิบาล
ให้มีการจัดการ
อย่างยัง่ ยืน
และมีสภาพ
พร้อมใช้
สาหรับทุกคน

6

Ensure
availability
and
sustainable
management
of water and
sanitation for
all

สร้าง
หลักประกัน
เรื่องน้าและ
การสุขาภิบาล
ให้มีการจัดการ
อย่างยัง่ ยืน
และมีสภาพ
พร้อมใช้
สาหรับทุกคน

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Target Detail

เป้าประสงค์

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

เพิม่
ประสิทธิภาพการ
ใช้นาในทุ
้ กภาค
ส่วนและสร้าง
หลักประกันว่า
จะมีการใช้นา้
และจัดหาน้าที่
ยัง่ ยืน เพือ่ แก้ไข
ปัญหาการขาด
แคลนน้า และ
ลดจานวน
ประชาชนที่
ประสบความ
ทุกข์จากการขาด
แคลนน้า ภายใน
ปี 2573

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

ดาเนินการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า
แบบองค์รวมใน
ทุกระดับ รวมถึง
ผ่านทางความ
ร่วมมือระหว่าง
เขตแดนตาม
ความเหมาะสม
ภายในปี 2573

หน่วยงาน การ
การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
Metad Metadata
เจ้าของ บรรลุ คาอธิบายข้อมูล (Metadata) ตัวชีว้ ัดซ้า Tier by เปลี่ยนแปล ata
Update
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
IAEG-SDGs งจาก 229
ข้อมูล SDGs
I
the ratio between total freshwater
 ทบ. ทน.
P
P 31 มี.ค. 59
6.4.2 Level of water
ระดับความตึงเครียดด้าน ตัวชี้วดั ทีใ่ ช้ไม่ 6.4.3
withdrawn by all major sectors and
stress: freshwater น้า: สัดส่วนการใช้นาจื
้ ดต่อ สะท้อนระดับ เพิม่
ชป.
total renewable freshwater
withdrawal as a ปริมาณน้าจึดทัง้ หมด
ความตึงเครียด ประสิทธิภ
resources, after having taken into
proportion of
ด้านน้าของไทย าพการใช้
account environmental water
available
ได้จริง ด้วย
น้า และ
requirements. Main sectors, as
defined by ISIC standards, can
freshwater
ไทยมีปริมาณ ลดการใช้
include for example agriculture;
resources
น้าทีน่ ามาใช้ได้ น้าใน
forestry and fishing; manufacturing;
ต่ากว่า annual พืน้ ที่
electricity industry; and
flow มาก
เกษตร
municipalities. This indicator is also
ชลประทา
known as water withdrawal
นร้อยละ
intensity.
The indicator is computed as the
10
#

Indicators

ตัวชีว้ ัด

total freshwater withdrawn
(TWW) divided by the difference
between the total renewable
freshwater resources (TRWR) and
the environmental water
requirements (Env.), multiplied by
100. All variables are expressed in
km3/year (10^9 m3/year).

6.5.1 Degree of
integrated water
resources
management
implementation
(0-100)

ระดับการดาเนินงานการ
จัดการทรัพยากรน้าแบบ
บูรณาการ

 ทน.
UNEP-DHI
(รวบรวม
จาก
หน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง)

 This indicator reflects the extent
to which integrated water
resources management (IWRM) is
implemented. It takes into account
the various users and uses of
water with the aim of promoting
positive social, economic and
environmental impacts on all
levels, including
transboundary, where appropriate.
National surveys are structured in 4
components: policies, institutions,
management tools, and financing.
Within each component there are
questions with defined response
options giving scores of 0 100.
Questions scores are aggregated to
‐

I

P

31 มี.ค. 59
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Goal

Goal Detail

เป้าหมาย

Target Detail

เป้าประสงค์

6

Ensure
availability
and
sustainable
management
of water and
sanitation for
all

สร้าง
หลักประกัน
เรื่องน้าและ
การสุขาภิบาล
ให้มีการจัดการ
อย่างยัง่ ยืน
และมีสภาพ
พร้อมใช้
สาหรับทุกคน

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

ดาเนินการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า
แบบองค์รวมใน
ทุกระดับ รวมถึง
ผ่านทางความ
ร่วมมือระหว่าง
เขตแดนตาม
ความเหมาะสม
ภายในปี 2573

6.5.2 Proportion of
transboundary
basin area with an
operational
arrangement for
water cooperation

6

Ensure
availability
and
sustainable
management
of water and
sanitation for
all

สร้าง
หลักประกัน
เรื่องน้าและ
การสุขาภิบาล
ให้มีการจัดการ
อย่างยัง่ ยืน
และมีสภาพ
พร้อมใช้
สาหรับทุกคน

6.6 By 2020, protect
and restore waterrelated
ecosystems,
including
mountains,
forests, wetlands,
rivers, aquifers
and lakes

ปกป้องและฟืน้ ฟู
ระบบนิเวศที่
เกีย่ วข้องกับ
แหล่งน้า รวมถึง
ภูเขา ป่าไม้
พืน้ ทีช่ ุ่มน้า
แม่นา้ ชั้นหินอุม้
น้า และ
ทะเลสาบ
ภายในปี 2563

6.6.1 Change in the
การเปลี่ยนแปลงในบริบท
extent of water- ของระบบนิเวศทีเ่ กีย่ วข้อง
related
กับน้าทุกระยะเวลา
ecosystems over
time

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

#

Indicators

ตัวชีว้ ัด
สัดส่วนของพืน้ ทีล่ ุ่มน้าที่
ข้ามเขตแดนมีการจัดการ
ดาเนินงานเพือ่ ความ
ร่วมมือด้านน้า

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ คาอธิบายข้อมูล (Metadata)
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs
Proportion of surface area of
 ทน. ชป.

ตัวชีว้ ัดซ้า

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata

Tier by
III

P

P

31 มี.ค. 59

P

31 มี.ค. 59

transboundary basins that have an
operational arrangement for
transboundary water cooperation.
Regular meetings of the riparian
countries to discuss IWRM and
exchange of information are
required for an arrangement to be
defined as “operational”.
Calculated – for any spatial unit
(country, region) – as the
percentage that the total surface
area (in km2) of transboundary
basins that have an operational
arrangement for water cooperation
makes up of the total surface area
of transboundary basins (km2). GIS
data on the extent and location of
transboundary basins facilitates the
spatial analysis, corresponding
datasets available globally.

พ.ศ. 2567
ฟืน้ ฟูพนื้ ทีป่ า่
ต้นน้าทีเ่ สื่อม
โทรม
4,770,000 ไร่
เพือ่ ให้ได้พื้ นที่
ป่าไม้อย่างน้อย
ร้อยละ 40
ของพืน้ ที่
ประเทศ

Percentage of change in
water‐related ecosystems over
time (% change/year). The
indicator would track changes over
time in the extent of wetlands,
forests and drylands, and in the
minimum flows of rivers, volumes
of freshwater in lakes and dams,
and the groundwater table. The
Ramsar Convention broad
definition of “wetland“ is used,
which includes rivers and lakes,
enabling three of the biome types
mentioned in the target to be

III

59

Goal

Goal Detail

เป้าหมาย

6

Ensure
availability
and
sustainable
management
of water and
sanitation for
all

สร้าง
หลักประกัน
เรื่องน้าและ
การสุขาภิบาล
ให้มีการจัดการ
อย่างยัง่ ยืน
และมีสภาพ
พร้อมใช้
สาหรับทุกคน

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Target Detail

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

เป้าประสงค์
ขยายความ
ร่วมมือระหว่าง
ประเทศและการ
สนับสนุนการ
เสริมสร้างขีด
ความสามารถ
ให้แก่ประเทศ
กาลังพัฒนาใน
กิจกรรมและ
แผนงานที่
เกีย่ วข้องกับน้า
และสุขอนามัย
ซึ่งรวมถึงด้าน
การเก็บน้า การ
ขจัดเกลือ การ
ใช้นาอย่
้ างมี
ประสิทธิภาพ
การจัดการน้าเสีย
เทคโนโลยีการ
นาน้ากลับมาใช้
ใหม่

หน่วยงาน การ
การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
Metad Metadata
เจ้าของ บรรลุ คาอธิบายข้อมูล (Metadata) ตัวชีว้ ัดซ้า Tier by เปลี่ยนแปล ata
Update
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
IAEG-SDGs งจาก 229
ข้อมูล SDGs
I
“International cooperation and
P 31 มี.ค. 59
 ทน. ทบ.
6.a.1 Amount of water- จานวนความช่วยเหลือเพือ่ สัดส่วนของ
capacity‐building support” implies
and sanitationการพัฒนาอย่างเป็นทางการ ODA ด้านน้า
ชป.
aid (most of it quantifiable) in the
related official
ในด้านทีเ่ กีย่ วข้องกับน้า
และสุขอนามัย
form of grants or loans by external
development
และสุขอนามัยซึ่งเป็นส่วน ต่อแผน
support agencies. The amount of
assistance that is หนึ่งของแผนบูรณาการการ งบประมาณ
water and sanitation‐related
Official Development Assistance
part of a
ใช้จา่ ยของรัฐบาล
ภาครัฐในด้าน
(ODA) can be used as a proxy for
government
เดียวกัน
this, captured by the Creditor
coordinated
Reporting System (CRS) of the
spending plan
Organisation for Economic
#

Indicators

ตัวชีว้ ัด

Co‐operation and Development
(OECD).
The indicator is computed as the
proportion between the amount
of water and sanitation related
Official Development Assistance a
government receives, and the total
amount budgeted for water and
sanitation in a government
coordinated spending plan.
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Goal

Goal Detail

เป้าหมาย

6

Ensure
availability
and
sustainable
management
of water and
sanitation for
all

สร้าง
หลักประกัน
เรื่องน้าและ
การสุขาภิบาล
ให้มีการจัดการ
อย่างยัง่ ยืน
และมีสภาพ
พร้อมใช้
สาหรับทุกคน

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Target Detail

6.b Support and
strengthen the
participation of
local communities
in improving water
and sanitation
management

เป้าประสงค์
สนับสนุนและ
เพิม่ ความ
เข้มแข็งในการมี
ส่วนร่วมของ
ชุมชนท้องถิ่นใน
การพัฒนาการ
จัดการน้าและ
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

ตัวชีว้ ัด
ร้อยละของหน่วยงาน
บริหารส่วนท้องถิ่นทีจ่ ดั ตัง้
และวางนโยบายปฏิบตั กิ าร
และกระบวนการปฏิบตั ิ
ดาเนินงานเพือ่ การมีส่วน
ร่วมของชุมชนท้องถิ่นใน
เรื่องการจัดการน้าและ
สุขอนามัย

หน่วยงาน การ
การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
Metad Metadata
เจ้าของ บรรลุ คาอธิบายข้อมูล (Metadata) ตัวชีว้ ัดซ้า Tier by เปลี่ยนแปล ata
Update
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
IAEG-SDGs งจาก 229
ข้อมูล SDGs
I
This indicator builds on data that
P 31 มี.ค. 59
 UN Water
ขอเพิม่
are already regularly collected by
ตัวชี้วดั ส้า
GLAAS
UN Water GLAAS on the presence,
‐
หรับการ
surveys
at the national level, of clearly
ดาเนินงาน
and the
‐ procedures in laws or
defined
ภายในปร
IWRM
policies for participation by service
users. This indicator will also build
ะเทศ
surveys
on the data collected for the
6.b.21
for SDG
Status of Integrated Water
ร้อยละ
target 6.5
Resources Management (IWRM)
ของ
reporting in SDG target 6.5, in
หน่วยงาน
particular on the presence of
ส่วนกลาง
formal stakeholder structures
established at sub catchment
ในการ
level. Because of the above, it is
วาง
envisaged that this‐indicator will
นโยบาย
evolve and will be further qualified
และวิธี
during the SDG period, focussing
ปฏิบตั ิ
on sanitation, drinking water and
องค์การ
hygiene first and then expanding
on water resources management.
จัดการ
น้าและ
สุขอนามัย
โดยการ
มีส่วน
ร่วมจาก
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Goal

Goal Detail

เป้าหมาย

7

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

สร้าง
หลักประกันว่า
ทุกคนเข้าถึง
พลังงาน
สมัยใหม่ใน
ราคาทีส่ ามารถ
ซื้อหาได้
เชื่อถือได้ และ
ยัง่ ยืน

7.1 By 2030, ensure
universal access
to affordable,
reliable and
modern energy
services

สร้าง
หลักประกันว่า
ทุกคนเข้าถึง
พลังงาน
สมัยใหม่ใน
ราคาทีส่ ามารถ
ซื้อหาได้
เชื่อถือได้ และ
ยัง่ ยืน

7.1 By 2030, ensure
universal access
to affordable,
reliable and
modern energy
services

7

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

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Target Detail

เป้าประสงค์

#

Indicators

สร้าง
หลักประกันว่ามี
การเข้าถึงการ
บริการพลังงาน
สมัยใหม่ในราคา
ทีส่ ามารถซื้อหา
ได้ และเชื่อถือได้
ภายในปี 2573

7.1.1 Proportion of
population with
access to
electricity

สร้าง
หลักประกันว่ามี
การเข้าถึงการ
บริการพลังงาน
สมัยใหม่ในราคา
ทีส่ ามารถซื้อหา
ได้ และเชื่อถือได้
ภายในปี 2573

7.1.2 Proportion of
population with
primary reliance
on clean fuels
and technology

ตัวชีว้ ัด
ร้อยละของประชากรที่
เข้าถึงไฟฟ้า

หน่วยงาน การ
การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
Metad Metadata
เจ้าของ บรรลุ คาอธิบายข้อมูล (Metadata) ตัวชีว้ ัดซ้า Tier by เปลี่ยนแปล ata
Update
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
IAEG-SDGs งจาก 229
ข้อมูล SDGs
I
The percentage of the population
P 30 มี.ค. 59
 สป.พน.
ประชาชนมี
that has access to electricity,
ไฟฟ้าใช้อย่าง
EGAT PEA
based on national household
เพียงพอ
surveys. Given the low frequency
ครอบคลุมทุก
and the regional distribution of
พืน้ ที่ ภายในปี
some surveys, a number of
countries have gaps in available
2573
data. To develop the historical
evolution and starting point of
electrification rates, a simple
modeling approach was adopted
to fill in the missing data points around 1990, 2000, 2010 and 2012.
This modeling approach allowed
the estimation of electrification
rates for 212 countries over these
time periods. The SE4ALL Global
Tracking Framework Report (2013)
referenced below provides more
details on the suggested
methodology for tracking access to
energy (Chapter 2, Section 1, page
82-87).

ร้อยละของประชากรที่
พึง่ พาพลังงานสะอาดและ
เทคโนโลยีเป็นหลัก

พน.ขอปรับ
ตัวชี้วดั
สัดส่วนการใช้
พลังงาน
ทดแทนต่อการ
ใช้พลังงานขั้น
สุดท้ายในปี
2579



พพ.

The percentage of population with
primary reliance on clean fuels and
technology at the household level.
Percent of population with primary
reliance on clean* fuels and
technologies at the household
level. The indicator is calculated as
the number of people using clean
fuels and technologies for cooking,
heating and lighting divided by
total population reporting that any
cooking, heating or lighting,
expressed as percentage. *“Clean”
is defined by the emission rate
targets and specific fuel
recommendations (i.e. against
unprocessed coal and kerosene)
included in the normative
guidance WHO guidelines for
indoor air quality: household fuel
combustion.

I

P

30 มี.ค. 59
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Goal

Goal Detail

เป้าหมาย

7

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

สร้าง
หลักประกันว่า
ทุกคนเข้าถึง
พลังงาน
สมัยใหม่ใน
ราคาทีส่ ามารถ
ซื้อหาได้
เชื่อถือได้ และ
ยัง่ ยืน

7.2 By 2030, increase
substantially the
share of
renewable energy
in the global
energy mix

สร้าง
หลักประกันว่า
ทุกคนเข้าถึง
พลังงาน
สมัยใหม่ใน
ราคาทีส่ ามารถ
ซื้อหาได้
เชื่อถือได้ และ
ยัง่ ยืน

7.3 By 2030, double
the global rate of
improvement in
energy efficiency

7

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

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Target Detail

เป้าประสงค์
เพิม่ สัดส่วนของ
พลังงานทดแทน
ในการ
ผสมผสานการ
ใช้พลังงานของ
โลก ภายในปี
2573

#

Indicators

7.2.1 Renewable
energy share in
the total final
energy
consumption

ตัวชีว้ ัด
สัดส่วนการใช้พลังงาน
ทดแทนต่อการใช้พลังงาน
ขั้นสุดท้าย

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ คาอธิบายข้อมูล (Metadata)
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs
The renewable energy share in

เพิม่ สัดส่วนการ
พพ.
total final consumption is the
ใช้พลังงาน
percentage of final consumption
ทดแทนเป็น
of energy that is derived from
ร้อยละ 30
renewable resources. It is
ของการใช้
calculated by dividing
consumption of energy from all
พลังงานขั้น
renewable sources by total final
สุดท้ายในปี
energy consumption. Renewable
2579

ตัวชีว้ ัดซ้า

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata

Tier by
I

P

30 มี.ค. 59

I

P

30 มี.ค. 59

energy consumption includes
consumption of energy derived
from: hydro, solid biofuels, wind,
solar, liquid biofuels, biogas,
geothermal, marine and waste.
Total final energy consumption is
calculated from national balances
and statistics as total final
consumption minus non-energy
use.

เพิม่ อัตราการ
ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการ
ใช้พลังานของ
โลกให้เพิม่ ขึ้น 2
เท่า ภายในปี
2573

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

ความเข้มของการใช้
พลังงาน ทีส่ ัมพันธ์กบั
พลังงานขั้นต้นและ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP)

ลดความเข้ม
ของการใช้
พลังงาน
(Energy
Intensity ; EI)
ลดการใช้
พลังงานลง
56,142 ktoe
หรือลดลงร้อย
ละ 30 ภายในปี
2579 เมื่อ
เทียบกับปี
2553



พพ.

Primary energy intensity is
obtained by dividing total primary
energy supply over gross domestic
product. Total primary energy
supply, as defined by the IEA, is
made up of production plus net
imports minus international marine
and aviation bunkers plus-stock
changes. For international
comparison purposes, GDP is
measured in constant terms at
purchasing power parity.
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Goal

Goal Detail

เป้าหมาย

7

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

สร้าง
หลักประกันว่า
ทุกคนเข้าถึง
พลังงาน
สมัยใหม่ใน
ราคาทีส่ ามารถ
ซื้อหาได้
เชื่อถือได้ และ
ยัง่ ยืน

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Target Detail

7.a By 2030, enhance
international
cooperation to
facilitate access to
clean energy
research and
technology,
including
renewable energy,
energy efficiency
and advanced
and cleaner fossilfuel technology,
and promote
investment in
energy
infrastructure and
clean energy
technology

เป้าประสงค์
ยกระดับความ
ร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการ
อานวยความ
สะดวกในการ
เข้าถึงการวิจยั
และเทคโนโลยี
พลังงานทีส่ ะอาด
โดยรวมถึง
พลังงานทดแทน
ประสิทธิภาพ
การใช้พลังงาน
และเทคโนโลยี
เชื้อเพลิงฟอสซิล
ชั้นสูงและสะอาด
และสนับสนุน
การลงทุนใน
โครงสร้าง
พืน้ ฐานด้าน
พลังงานและ
เทคโนโลยี
พลังงานทีส่ ะอาด
ภายในปี 2573

หน่วยงาน
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล
 สป.พน.
7.a.1 Mobilized amount ปริมาณการระดมเงิน
ยกระดับ
of United States ดอลลาร์สหรัฐต่อปี เริ่มในปี ความร่วมมือ
พพ.
dollars per year 2020 ตามพันธะสัญญา ระหว่าง
starting in 2020 เรื่องการระดมเงินให้ถึง $ ประเทศใน
accountable
100 พันล้าน
กรอบความ
towards the $100
ร่วมมืออาเซียน
billion
ในการเพิม่
commitment
สัดส่วน
พลังงาน
ทดแทนใน
Energy mix
ของภูมิภาค
อาเซียน
#

Indicators

ตัวชีว้ ัด

การ
บรรลุ
SDGs
ควรยึด
เป้าหม
า
ยตาม
แผนปฏิ
บัติ
การ
ความ
ร่วมมือ
พลังงา
นอา
เซียน
พ.ศ.
25582568

คาอธิบายข้อมูล (Metadata)

ตัวชีว้ ัดซ้า
ซ้ากับ
13.9.1

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata

Tier by
III

O

30 มี.ค. 59
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Goal

Goal Detail

เป้าหมาย

7

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

สร้าง
หลักประกันว่า
ทุกคนเข้าถึง
พลังงาน
สมัยใหม่ใน
ราคาทีส่ ามารถ
ซื้อหาได้
เชื่อถือได้ และ
ยัง่ ยืน

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

ขยายโครงสร้าง
พืน้ ฐานและ
พัฒนา
เทคโนโลยี
สาหรับการ
จัดส่งบริการ
พลังงานสทีเ่ ป็น
สมัยใหม่และ
ยัง่ ยืนให้โดยถ้วน
หน้าในประเทศ
กาลังพัฒนา
เฉพาะอย่างยิง่
ในประเทศ
พัฒนาน้อยทีส่ ุด
และรัฐกาลัง
พัฒนาทีเ่ ป็น
เกาะขนาดเล็ก
ภายในปี 2573

7.b.1 Investments in
energy efficiency
as a percentage
of GDP and the
amount of foreign
direct investment
in financial
transfer for
infrastructure and
technology to
sustainable
development
services

การลงทุนในพลังงานทีม่ ี
ประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อย
ละของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ (GDP) และ
จานวนการลงทุนทางตรง
จากต่างประเทศใน
โครงสร้างพืน้ ฐาน และ
เทคโนโลยี เพือ่ นาไปสู่การ
บริการทีพ่ ฒ
ั นาอย่างยัง่ ยืน

8

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

ส่งเสริมการ
เติบโตทาง
เศรษฐกิจที่
ต่อเนื่อง
ครอบคลุม
และยัง่ ยืน การ
จ้างงานเต็มที่
และมีผลิตภาพ
และการมีงาน
ทีส่ มควร
สาหรับทุกคน

8.1 Sustain per capita
economic growth
in accordance
with national
circumstances
and, in particular,
at least 7 per cent
gross domestic
product growth
per annum in the
least developed
countries

ทาให้การเติบโต
ทางเศรษฐกิจต่อ
หัวประชากรมี
ความยัง่ ยืนตาม
บริบทของ
ประเทศ
โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ให้ผลิตภัณฑ์
มวลรวมใน
ประเทศของ
ประเทศพัฒนา
น้อยทีส่ ุด มีการ
ขยายตัวอย่าง
น้อยร้อยละ 7
ต่อปี

8.1.1 Annual growth
rate of real GDP
per capita

อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี
ของรายได้ทแี่ ท้จริงต่อหัว
ประชากร

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Target Detail

เป้าประสงค์

#

Indicators

ตัวชีว้ ัด

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs

คาอธิบายข้อมูล (Metadata)

ตัวชีว้ ัดซ้า

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata

Tier by
III



สศช.

ซ้ากับ
8.2.1

I

P

O

30 มี.ค. 59

O

7 มี.ค. 59
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Goal

Goal Detail

เป้าหมาย

8

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

ส่งเสริมการ
เติบโตทาง
เศรษฐกิจที่
ต่อเนื่อง
ครอบคลุม
และยัง่ ยืน การ
จ้างงานเต็มที่
และมีผลิตภาพ
และการมีงาน
ทีเ่ หมาะสม
สาหรับทุกคน

8.2 Achieve higher
levels of
economic
productivity
through
diversification,
technological
upgrading and
innovation,
including through
a focus on highvalue added and
labour-intensive
sectors

บรรลุการมีผลิต
ภาพทาง
เศรษฐกิจใน
ระดับทีส่ ูงขึ้น
ผ่านการทาให้
หลากหลาย การ
ยกระดับ
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
รวมถึงการ
มุ่งเน้นในภาค
ส่วนทีม่ ี
มูลค่าเพิม่ สูงและ
ใช้แรงงานเข้มข้น

8.2.1 Annual growth
rate of real GDP
per employed
person

อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี
ของรายได้ทแี่ ท้จริงต่อ
ประชากรผู้มีงานทา

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

ส่งเสริมการ
เติบโตทาง
เศรษฐกิจที่
ต่อเนื่อง
ครอบคลุม
และยัง่ ยืน การ
จ้างงานเต็มที่
และมีผลิตภาพ
และการมีงาน
ทีเ่ หมาะสม
สาหรับทุกคน

8.3 Promote
developmentoriented policies
that support
productive
activities, decent
job creation,
entrepreneurship,
creativity and
innovation, and
encourage the
formalization and
growth of micro-,
small- and
medium-sized
enterprises,
including through
access to financial
services

ส่งเสริมนโยบาย 8.3.1 Proportion of
ทีม่ ุ่งเน้นการ
informal
พัฒนาที่
employment in
สนับสนุน
non-agriculture
กิจกรรมทีม่ ีผลิต
employment, by
ภาพ การสร้าง
sex
งานทีส่ มควร
ความเป็น
ผู้ประกอบการ
ความสร้างสรรค์
และนวัฒกรรม
และส่งเสริมการ
เกิดและการ
เติบโตของ
วิสาหกิจรายย่อย
ขนาดเล็ก และ
ขนาดกลาง ซึ่ง
รวมถึงผ่าน
ทางการเข้าถึง
บริการทางการเงิน

สัดส่วนการจ้างงานนอก
ระบบนอกภาคการเกษตร
แยกตามเพศ

8

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Target Detail

เป้าประสงค์

#

Indicators

ตัวชีว้ ัด

หน่วยงาน การ
การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
Metad Metadata
เจ้าของ บรรลุ คาอธิบายข้อมูล (Metadata) ตัวชีว้ ัดซ้า Tier by เปลี่ยนแปล ata
Update
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
IAEG-SDGs งจาก 229
ข้อมูล SDGs
I
This indicator is a measure of
ซ้ากับ
P
7 มี.ค. 59

สศช.
labour productivity growth, which 8.1.1
สสช. รง.
is computed as the annual growth
rate of: Gross Domestic Product
(GDP) at market prices for the
aggregate economy divided by total
employment. Employment refers
to the average number of persons
with one or more paid jobs during
the year.



สศช.
สสช. รง.

Definition and method of
computation
The share of informal employment
in total non-agriculture
employment refers to
employment in informal jobs
expressed as a percentage of total
non-agriculture employment.
Informal employment comprises
persons who in their main or
secondary jobs were: (a) Ownaccount workers, employers and
members of producers’
cooperatives employed in their
own informal sector enterprises.
The informal nature of their jobs
........See more in Metadata

II

P

7 มี.ค. 59

66

Goal

Goal Detail

เป้าหมาย

8

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

ส่งเสริมการ
เติบโตทาง
เศรษฐกิจที่
ต่อเนื่อง
ครอบคลุม
และยัง่ ยืน การ
จ้างงานเต็มที่
และมีผลิตภาพ
และการมีงาน
ทีเ่ หมาะสม
สาหรับทุกคน

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Target Detail

8.4 Improve
progressively,
through 2030,
global resource
efficiency in
consumption and
production and
endeavour to
decouple
economic growth
from
environmental
degradation, in
accordance with
the 10-Year
Framework of
Programmes on
Sustainable
Consumption and
Production, with
developed
countries taking
the lead

เป้าประสงค์
ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการ
ใช้ทรัพยากรของ
โลกในการ
บริโภคและการ
ผลิตอย่าง
ต่อเนื่อง และ
พยายามทีจ่ ะไม่
เชื่อมโยงระหว่าง
การเติบโตทาง
เศรษฐกิจและ
ความเสื่อมโทรม
ของสิ่งแวดล้อม
ซึ่งเป็นไปตาม
กรอบการ
ดาเนินงาน 10 ปี
ว่าด้วยการผลิต
และการบริโภคที่
ยัง่ ยืนโดยมี
ประเทศทีพ่ ฒ
ั นา
แล้วเป็นผู้นาใน
การดาเนินการ
ไปจนถึงปี 2573

#

Indicators

ตัวชีว้ ัด

8.4.1 Material footprint ร่องรอยการใช้วตั ถุดบิ และ
(MF) and MF per การใช้วตั ถุดบิ ต่อหัว และ
capita, per GDP ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (GDP)

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs
สศช./
MTEC

คาอธิบายข้อมูล (Metadata)

ตัวชีว้ ัดซ้า

Domestic Material Consumption
ซ้ากับ
(DMC) is a standard material flow 12.2.1
accounting (MFA) indicator and
reports the apparent consumption
of materials in a national
economy. It is calculated as direct
imports (IM) of material plus
domestic extraction (DE) of
materials minus direct exports (EX)
of materials measured in metric
tonnes. Material footprint (MF) is
the attribution of global material
extraction to domestic final
demand of a country. It is
calculated as raw material
equivalent
of imports (RMEIM) plus domestic
extraction (DE) minus raw material
equivalents of exports (RMEEX).

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata

Tier by
II

P

P

7 มี.ค. 59

67

Goal

Goal Detail

เป้าหมาย

8

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

ส่งเสริมการ
เติบโตทาง
เศรษฐกิจที่
ต่อเนื่อง
ครอบคลุม
และยัง่ ยืน การ
จ้างงานเต็มที่
และมีผลิตภาพ
และการมีงาน
ทีเ่ หมาะสม
สาหรับทุกคน

8

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

ส่งเสริมการ
เติบโตทาง
เศรษฐกิจที่
ต่อเนื่อง
ครอบคลุม
และยัง่ ยืน การ
จ้างงานเต็มที่
และมีผลิตภาพ
และการมีงาน
ทีเ่ หมาะสม
สาหรับทุกคน

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Target Detail

8.4 Improve
progressively,
through 2030,
global resource
efficiency in
consumption and
production and
endeavour to
decouple
economic growth
from
environmental
degradation, in
accordance with
the 10-Year
Framework of
Programmes on
Sustainable
Consumption and
Production, with
developed
countries taking
the lead
8.5 By 2030, achieve
full and
productive
employment and
decent work for
all women and
men, including for
young people and
persons with
disabilities, and
equal pay for
work of equal
value

เป้าประสงค์
ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการ
ใช้ทรัพยากรของ
โลกในการ
บริโภคและการ
ผลิตอย่าง
ต่อเนื่อง และ
พยายามทีจ่ ะไม่
เชื่อมโยงระหว่าง
การเติบโตทาง
เศรษฐกิจและ
ความเสื่อมโทรม
ของสิ่งแวดล้อม
ซึ่งเป็นไปตาม
กรอบการ
ดาเนินงาน 10 ปี
ว่าด้วยการผลิต
และการบริโภคที่
ยัง่ ยืนโดยมี
ประเทศทีพ่ ฒ
ั นา
แล้วเป็นผู้นาใน
การดาเนินการ
ไปจนถึงปี 2573
บรรลุการจ้างงาน
เต็มทีแ่ ละมีผลิต
ภาพ และการมี
งานทีส่ มควร
สาหรับหญิงและ
ชายทุกคน
รวมถึงเยาวชน
และผู้มีภาวะ
ทุพพลภาพ และ
ให้มีการจ่ายทีเ่ ท่า
เทียมสาหรับงาน
ทีม่ ีคณ
ุ ค่าเท่า
เทียมกัน

#

Indicators

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

ตัวชีว้ ัด

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs

การบริโภควัตถุดบิ ใน
ประเทศและการบริโภค
วัตถุดบิ ในประเทศต่อหัว
และต่อ ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ (GDP)

8.5.1 Average hourly
อัตราชั่วโมงการทางานเฉลี่ย
earnings of
จาแนกตามเพศ อาชีพ
female and male อายุ และความพิการ
employees, by
occupation, age
and persons with
disabilities



สสช. รง.
ผส. พก.

คาอธิบายข้อมูล (Metadata)

ตัวชีว้ ัดซ้า

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata

Tier by

Domestic Material Consumption
ซ้ากับ
(DMC) is a standard material flow 12.2.2
accounting (MFA) indicator and
reports the apparent consumption
of materials in a national
economy. It is calculated as direct
imports (IM) of material plus
domestic extraction (DE) of
materials minus direct exports (EX)
of materials measured in metric
tonnes. Material footprint (MF) is
the attribution of global material
extraction to domestic final
demand of a country. It is
calculated as raw material
equivalent
of imports (RMEIM) plus domestic
extraction (DE) minus raw material
equivalents of exports (RMEEX).

II

Definition and method of
computation
The gender wage gap measures
the relative difference between
the average hourly earnings for
men and the average hourly
earnings for women. It is
computed as the difference
between the gross average hourly
earnings of male and female
employees expressed as
percentage of gross average hourly
earnings of male employees.
Earnings refers to regular
remuneration received from
employers, in cash and in kind,
....... See more in Metadata

II

P

P

7 มี.ค. 59

P
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Goal

Goal Detail

เป้าหมาย

8

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

ส่งเสริมการ
เติบโตทาง
เศรษฐกิจที่
ต่อเนื่อง
ครอบคลุม
และยัง่ ยืน การ
จ้างงานเต็มที่
และมีผลิตภาพ
และการมีงาน
ทีเ่ หมาะสม
สาหรับทุกคน
ส่งเสริมการ
เติบโตทาง
เศรษฐกิจที่
ต่อเนื่อง
ครอบคลุม
และยัง่ ยืน การ
จ้างงานเต็มที่
และมีผลิตภาพ
และการมีงาน
ทีเ่ หมาะสม
สาหรับทุกคน

8

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Target Detail

8.5 By 2030, achieve
full and
productive
employment and
decent work for
all women and
men, including for
young people and
persons with
disabilities, and
equal pay for
8.6 By 2020,
substantially
reduce the
proportion of
youth not in
employment,
education or
training

เป้าประสงค์
บรรลุการจ้างงาน
เต็มทีแ่ ละมีผลิต
ภาพ และการมี
งานทีส่ มควร
สาหรับหญิงและ
ชายทุกคน
รวมถึงเยาวชน
และผู้มีภาวะ
ทุพพลภาพ และ
ให้มีการจ่ายทีเ่ ท่า
เทียมสาหรับงาน
ลดสัดส่วนของ
เยาวชนทีไ่ ม่มี
งานทา ทีไ่ ม่มี
การศึกษา และที่
ไม่ได้รับการ
ฝึกอบรม
ภายในปี 2563

#

Indicators

ตัวชีว้ ัด

8.5.2 Unemployment อัตราการว่างงาน จาแนก
rate, by sex, age ตามเพศ อายุ และ ความ
and persons with พิการ
disabilities

8.6.1 Proportion of
youth (aged 1524) not in
education,
employment or
training

สัดส่วนของเยาวชน (15-24
ปี) ทีไ่ ม่ได้อยูใ่ นภาค
การศึกษา การจ้างงานหรือ
การฝึกอบรม

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ คาอธิบายข้อมูล (Metadata)
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs
The unemployment rate is
 สสช. รง.
calculated by dividing the total
ผส. พก.



สสช. รง.
ดย.

number of unemployed (for a
country or a specific group of
workers) by the corresponding
labour force, which itself is the
sum of the total persons
employed and unemployed in the
group. Persons in unemployment
are defined as all those of working
age who were not in employment,
carried out activities to seek
employment during a specified
The NEET is defined as the
percentage of youth (15-24 years
old) who are not in employment
and not in education or
training.

ตัวชีว้ ัดซ้า

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata

Tier by
I

P

7 มี.ค. 59

I

P

7 มี.ค. 59
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Goal

Goal Detail

เป้าหมาย

8

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

ส่งเสริมการ
เติบโตทาง
เศรษฐกิจที่
ต่อเนื่อง
ครอบคลุม
และยัง่ ยืน การ
จ้างงานเต็มที่
และมีผลิตภาพ
และการมีงาน
ทีเ่ หมาะสม
สาหรับทุกคน

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Target Detail

8.7 Take immediate
and effective
measures to
eradicate forced
labour, end
modern slavery
and human
trafficking and
secure the
prohibition and
elimination of the
worst forms of
child labour,
including
recruitment and
use of child
soldiers, and by
2025 end child
labour in all its
forms

เป้าประสงค์
ดาเนินมาตรการ
โดยทันทีและมี
ประสิทธิภาพ
เพือ่ ขจัดแรงงาน
บังคับ ยุตคิ วาม
เป็นทาส
สมัยใหม่และ
การค้ามนุษย์
และยับยัน้ แล
กาจัดการใช้
แรงงานเด็กใน
รูปแบบที่
เลวร้ายทีส่ ุด ซึ่ง
รวมถึงการเกณฑ์
และการใช้ทหาร
เด็ก และยุตกิ าร
ใช้แรงงานเด็กใน
ทุกรูปแบบในปี
2568

#

Indicators

8.7.1 Proportion and
number of
children aged 517 years engaged
in child labour,
by sex and age

หน่วยงาน การ
การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
Metad Metadata
เจ้าของ บรรลุ คาอธิบายข้อมูล (Metadata) ตัวชีว้ ัดซ้า Tier by เปลี่ยนแปล ata
Update
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
IAEG-SDGs งจาก 229
ข้อมูล SDGs
I
eliminated as socially and morally
 รง. พม.
P
7 มี.ค. 59
สัดส่วนและจานวนเด็กอายุ
undesirable as guided by national
5-17 ปี ทีเ่ ป็นแรงงานเด็ก
legislation, the ILO Minimum Age
จาแนกตามเพศและอายุ
ตัวชีว้ ัด

Convention, 1973 (No. 138), and
the Worst Forms of Child Labour
Convention, 1999 (No. 182), their
respective supplementing
Recommendations (Nos 146 and
190), and the United Nations
Convention on the Rights of the
Child. The statistical measurement
framework for child labour is
structured around (i) the age of the
child; (ii) the productive activities
by the child, including their nature
and the conditions under which
these are performed, and the
duration of engagement by the
child in such activities.

70

Goal

Goal Detail

เป้าหมาย

8

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

ส่งเสริมการ
เติบโตทาง
เศรษฐกิจที่
ต่อเนื่อง
ครอบคลุม
และยัง่ ยืน การ
จ้างงานเต็มที่
และมีผลิตภาพ
และการมีงาน
ทีเ่ หมาะสม
สาหรับทุกคน

8.8 Protect labour
rights and
promote safe and
secure working
environments for
all workers,
including migrant
workers, in
particular women
migrants, and
those in
precarious
employment

ปกป้องสิทธิ
แรงงานและ
ส่งเสริม
สภาพแวดล้อม
ในการทางานที่
ปลอดภัยและ
มั่นคงสาหรับผู้
ทางานทุกคน
รวมถึงผู้ทางาน
ต่างด้าว
โดยเฉพาะหญิง
ต่างด้าว และผู้ที่
ทางานเสี่ยง
อันตราย

8.8.1 Frequency rates
of fatal and nonfatal occupational
injuries, by sex
and migrant status

อัตราความถี่ของการ
บาดเจ็บร้ายแรง และไม่
ร้ายแรง จากการทางาน
จาแนกตามเพศ และ
สถานะแรงงานต่างด้าว

8

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

ส่งเสริมการ
เติบโตทาง
เศรษฐกิจที่
ต่อเนื่อง
ครอบคลุม
และยัง่ ยืน การ
จ้างงานเต็มที่
และมีผลิตภาพ
และการมีงาน
ทีเ่ หมาะสม
สาหรับทุกคน

8.8 Protect labour
rights and
promote safe and
secure working
environments for
all workers,
including migrant
workers, in
particular women
migrants, and
those in
precarious
employment

ปกป้องสิทธิ
แรงงานและ
ส่งเสริม
สภาพแวดล้อม
ในการทางานที่
ปลอดภัยและ
มั่นคงสาหรับผู้
ทางานทุกคน
รวมถึงผู้ทางาน
ต่างด้าว
โดยเฉพาะหญิง
ต่างด้าว และผู้ที่
ทางานเสี่ยง
อันตราย

8.8.2 Increase in
national
compliance of
labour rights
(freedom of
association and
collective
bargaining) based
on International
Labour
Organization (ILO)
textual sources
and national
legislation, by sex
and migrant status

การเพิม่ ขึ้นของการปฏิบตั ิ
ตามสิทธิแรงงานในประเทศ
(เสรีภาพในการชุมนุม
และการเจรจาต่อรองร่วม)
โดยยึดหลักธรรมนูญของ
ILO และกฎหมาย
ภายในประเทศ จาแนกตาม
เพศ และสถานะแรงงาน
ต่างด้าว

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Target Detail

เป้าประสงค์

#

Indicators

ตัวชีว้ ัด

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs
สธ. รง.

คาอธิบายข้อมูล (Metadata)
An occupational injury refers to
any personal injury, disease or
death resulting from an
occupational accident, which is an
unexpected and unplanned
occurrence, including acts of
violence, arising out of or in
connection with work which
results in one or more workers
incurring a personal injury, disease
or death. A fatal occupational
injury is the result of an
occupational accident where
death occurred within one year
from the day of the accident,
whereas non-fatal occupational
injuries entail a loss of working
time. The frequency rates of fatal
and non-fatal occupational injury
are calculated as the number of
new cases of fatal and non-fatal
occupational injury during the
reference year respectively,
divided by the total number of
hours worked by the workers in
the reference group during the
reference year, multiplied by

ตัวชีว้ ัดซ้า

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata

Tier by
I

I

P

P

7 มี.ค. 59

P

7 มี.ค. 59
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Goal

Goal Detail

เป้าหมาย

8

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

ส่งเสริมการ
เติบโตทาง
เศรษฐกิจที่
ต่อเนื่อง
ครอบคลุม
และยัง่ ยืน การ
จ้างงานเต็มที่
และมีผลิตภาพ
และการมีงาน
ทีเ่ หมาะสม
สาหรับทุกคน

8.9 By 2030, devise
and implement
policies to
promote
sustainable
tourism that
creates jobs and
promotes local
culture and
products

ออกแบบและใช้
นโยบายที่
ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ วทีย่ งั่ ยืน
ทีจ่ ะสร้างงาน
และส่งเสริม
วัฒนธรรมและ
ผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น ภายในปี
2573

8.9.1 Tourism direct
GDP as a
proportion of
total GDP and in
growth rate

ผลผลิตมวลรวม
ภายในประเทศทางตรงจาก
การท่องเทีย่ ว (คิดเป็นร้อย
ละของผลผลิตมวลรวม
ภายในประเทศทัง้ หมด และ
ในอัตราการเติบโต) และ
จานวนงานในอุตสาหกรรม
การท่องเทีย่ ว (คิดเป็นร้อย
ละของงานทัง้ หมดและ
อัตราการเติบโตของงาน
จาแนกตามเพศ

8

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

ส่งเสริมการ
เติบโตทาง
เศรษฐกิจที่
ต่อเนื่อง
ครอบคลุม
และยัง่ ยืน การ
จ้างงานเต็มที่
และมีผลิตภาพ
และการมีงาน
ทีเ่ หมาะสม
สาหรับทุกคน

8.9 By 2030, devise
and implement
policies to
promote
sustainable
tourism that
creates jobs and
promotes local
culture and
products

ออกแบบและใช้
นโยบายที่
ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ วทีย่ งั่ ยืน
ทีจ่ ะสร้างงาน
และส่งเสริม
วัฒนธรรมและ
ผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น ภายในปี
2573

8.9.2 Number of jobs in
tourism industries
as a proportion of
total jobs and
growth rate of
jobs, by sex

จานวนงานในอุตสาหกรรม
ท่องเทีย่ ว คิดเป็นสัดส่วน
ของงานและอัตราการ
เติบโตของงานทัง้ หมด
จาแนกตามเพศ

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Target Detail

เป้าประสงค์

#

Indicators

ตัวชีว้ ัด

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs
กก. วธ.

คาอธิบายข้อมูล (Metadata)

ตัวชีว้ ัดซ้า

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata

Tier by

Tourism Direct GDP (TDGDP) is
defined as the sum of the part of
gross value added (at basic prices)
generated by all industries in
response to internal tourism
consumption plus the amount of
net taxes on products and imports
included within the value of this
expenditure at purchasers’ prices
Method of computation of (a)
Tourism Direct GDP (as % total
GDP and in growth rate)
TDGDP/GDP X 100 of (b) Number
of jobs in tourism industries (as %
total jobs and growth rate of jobs,
by gender) Jobs in tourism
industries/Total jobs X 100

II

Tourism Direct GDP (TDGDP) is
defined as the sum of the part of
gross value added (at basic prices)
generated by all industries in
response to internal tourism
consumption plus the amount of
net taxes on products and imports
included within the value of this
expenditure at purchasers’ prices
Method of computation of (a)
Tourism Direct GDP (as % total
GDP and in growth rate)
TDGDP/GDP X 100 of (b) Number
of jobs in tourism industries (as %
total jobs and growth rate of jobs,
by gender) Jobs in tourism

II

P

P

7 มี.ค. 59

P

7 มี.ค. 59
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Goal

Goal Detail

เป้าหมาย

8

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

ส่งเสริมการ
เติบโตทาง
เศรษฐกิจที่
ต่อเนื่อง
ครอบคลุม
และยัง่ ยืน การ
จ้างงานเต็มที่
และมีผลิตภาพ
และการมีงาน
ทีเ่ หมาะสม
สาหรับทุกคน

8.10 Strengthen the
capacity of
domestic financial
institutions to
encourage and
expand access to
banking, insurance
and financial
services for all

เสริมความ
แข็งแกร่งของ
สถาบันทางการ
เงิน
ภายในประเทศ
เพือ่ ส่งเสริมและ
ขยายการเข้าถึง
การธนาคาร
การประกัน และ
บริการทางการ
เงินแก่ทกุ คน

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

จานวนสาขาของธนาคาร
พาณิชย์ และเครื่องรับ
จ่ายเงินอัตโนมัติ (ATMs)
ต่อผู้ใหญ่ 100,000 คน

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

ส่งเสริมการ
เติบโตทาง
เศรษฐกิจที่
ต่อเนื่อง
ครอบคลุม
และยัง่ ยืน การ
จ้างงานเต็มที่
และมีผลิตภาพ
และการมีงาน
ทีเ่ หมาะสม
สาหรับทุกคน

8.10 Strengthen the
capacity of
domestic financial
institutions to
encourage and
expand access to
banking, insurance
and financial
services for all

เสริมความ
แข็งแกร่งของ
สถาบันทางการ
เงิน
ภายในประเทศ
เพือ่ ส่งเสริมและ
ขยายการเข้าถึง
การธนาคาร
การประกัน และ
บริการทางการ
เงินแก่ทกุ คน

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

ร้อยละของผู้ใหญ่ (อายุ
ตัง้ แต่15 ขึ้นไป) ทีม่ ีบญ
ั ชี
กับธนาคาร หรือสถาบัน
การเงินอืน่ ๆ หรือกับผู้
ให้บริการทางการเงินผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่

8

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Target Detail

เป้าประสงค์

#

Indicators

ตัวชีว้ ัด

หน่วยงาน การ
การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
Metad Metadata
เจ้าของ บรรลุ คาอธิบายข้อมูล (Metadata) ตัวชีว้ ัดซ้า Tier by เปลี่ยนแปล ata
Update
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
IAEG-SDGs งจาก 229
ข้อมูล SDGs
I
Calculated as: (number of
P
7 มี.ค. 59
 ธปท. กค.
ATMs)*100,000/adult population in
(สศค.)
the reporting country.
Number of branches per 100,000
adults
Calculated as follows: (number of
institutions + number of
branches)*100,000/adult
population in the reporting country
--- calculated separately for
commercial banks, credit unions
and financial cooperatives, and all
MFIs.



ธปท. กค.

Definition This indicator denotes
the percentage of respondents
who report having an account (by
themselves or together with
someone else) at a bank or
another type of financial
institution; having a debit card in
their own name; receiving wages,
government transfers, or payments
for agricultural products into an
account or through a mobile
phone at a financial institution in
the past 12 months; paying utility
bills or school fees from an
account at a financial institution in
the past 12 months; receiving
wages or government transfers into
a card in the
past 12 months; or personally
using a mobile phone to pay bills
or to send or receive money
through a GSM Association (GSMA)
Mobile Money for the Unbanked
(MMU) service in the
past 12 months (% age 15+)

I

P

7 มี.ค. 59
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Goal

Goal Detail

เป้าหมาย

8

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

ส่งเสริมการ
เติบโตทาง
เศรษฐกิจที่
ต่อเนื่อง
ครอบคลุม
และยัง่ ยืน การ
จ้างงานเต็มที่
และมีผลิตภาพ
และการมีงาน
ทีเ่ หมาะสม
สาหรับทุกคน

8

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

ส่งเสริมการ
เติบโตทาง
เศรษฐกิจที่
ต่อเนื่อง
ครอบคลุม
และยัง่ ยืน การ
จ้างงานเต็มที่
และมีผลิตภาพ
และการมีงาน
ทีเ่ หมาะสม
สาหรับทุกคน

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Target Detail

8.a Increase Aid for
Trade support for
developing
countries, in
particular least
developed
countries,
including through
the Enhanced
Integrated
Framework for
Trade-related
Technical
Assistance to
Least Developed
Countries

เป้าประสงค์

เพิม่ เติมความ
ช่วยเหลือเพือ่
การค้า (Aid for
Trade) สาหรับ
ประเทศกาลัง
พัฒนา
โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ในประเทศ
พัฒนาน้อยทีส่ ุด
รวมถึงผ่าน
ช่องทางของ
กรอบการทางาน
แบบูรณาการ
สาหรับความ
ช่วยเหลือทาง
วิชาการที่
เกีย่ วข้องกับ
การค้าแก่
ประเทศพัฒนา
ส่ ุด าให้
8.b By 2020, develop น้พัอฒยที
นาและท
and
เกิดการ
operationalize a ดาเนินงานของ
global strategy for ยุทธศาสตร์โลก
youth
สาหรับการจ้าง
employment and งานในเยาวชน
implement the
และดาเนินงาน
Global Jobs Pact ตามข้อตกลง
of the
เรื่องงานของโลก
International
ขององค์การ
Labour
แรงงานระหว่าง
Organization
ประเทศ ภายใน
ปี 2563

#

Indicators

ตัวชีว้ ัด

8.a.1 Aid for Trade
ความช่วยเหลือสาหรับ
commitments and ข้อตกลงทางการค้า และ
disbursements
การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือ

8.b.1 Total government
spending in social
protection and
employment
programmes as a
proportion of the
national budgets
and GDP

การใช้จา่ ยรวมของภาครัฐ
สาหรับการคุม้ ครองทาง
สังคม และแผนการจ้างงาน
คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณประเทศ และ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs
กต.

รง. พม.

คาอธิบายข้อมูล (Metadata)
Definition and method of
computation
Total official development
assistance (ODA) disbursements
that qualify as aid for trade. Data
expressed in US dollars at the
average annual exchange rate.

Definition and method of
computation This indicator
represents the total public
expenditure in social protection
and employment programmes
expressed as a percentage of the
national budget and the Gross
Domestic Product (GDP). It also
includes the collective bargaining
coverage rate, which is calculated
as the percentage of employees
whose pay and conditions of
employment are determined by
one or more collective
agreements. A collective bargaining
agreement refers to “all
agreements in writing regarding
working conditions and terms of
employment concluded between
an employer, a group of

ตัวชีว้ ัดซ้า

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata

Tier by
I

P

7 มี.ค. 59

III

P

7 มี.ค. 59
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Goal

Goal Detail

เป้าหมาย

9

Build resilient
infrastructure,
promote
inclusive and
sustainable
industrializatio
n and foster
innovation

สร้างโครงสร้าง
พืน้ ฐานทีม่ ี
ความทนทาน
ส่งเสริมการ
พัฒนา
อุตสาหกรรมที่
ครอบคลุมและ
ยัง่ ยืน และ
ส่งเสริม
นวัตกรรม

9

Build resilient
infrastructure,
promote
inclusive and
sustainable
industrializatio
n and foster
innovation

สร้างโครงสร้าง
พืน้ ฐานทีม่ ี
ความทนทาน
ส่งเสริมการ
พัฒนา
อุตสาหกรรมที่
ครอบคลุมและ
ยัง่ ยืน และ
ส่งเสริม
นวัตกรรม

9

Build resilient
infrastructure,
promote
inclusive and
sustainable
industrializatio
n and foster
innovation

9

Build resilient
infrastructure,
promote
inclusive and
sustainable
industrializatio
n and foster
innovation

สร้างโครงสร้าง
พืน้ ฐานทีม่ ี
ความทนทาน
ส่งเสริมการ
พัฒนา
อุตสาหกรรมที่
ครอบคลุมและ
ยัง่ ยืน และ
ส่งเสริม
นวัตกรรม
สร้างโครงสร้าง
พืน้ ฐานทีม่ ี
ความทนทาน
ส่งเสริมการ
พัฒนา
อุตสาหกรรมที่
ครอบคลุมและ
ยัง่ ยืน และ
ส่งเสริม
นวัตกรรม

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Target Detail

9.1 Develop quality,
reliable,
sustainable and
resilient
infrastructure,
including regional
and transborder
infrastructure, to
support economic
development and
human well-being,
9.1 Develop quality,
reliable,
sustainable and
resilient
infrastructure,
including regional
and transborder
infrastructure, to
support economic
development and
human well-being,
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
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,

เป้าประสงค์
พัฒนาโครงสร้าง
พืน้ ฐานทีม่ ี
คุณภาพ เชื่อถือ
ได้ ยัง่ ยืนและมี
ความทนทาน ซึ่ง
รวมถึงโครงสร้าง
พืน้ ฐายของ
ภูมิภาคและที่
ข้ามเขตแดน
เพือ่ สนับสนุน
การพัฒนาทาง
พัฒนาโครงสร้าง
พืน้ ฐานทีม่ ี
คุณภาพ เชื่อถือ
ได้ ยัง่ ยืนและมี
ความทนทาน ซึ่ง
รวมถึงโครงสร้าง
พืน้ ฐายของ
ภูมิภาคและที่
ข้ามเขตแดน
เพือ่ สนับสนุน
การพัฒนาทาง
ส่งเสริมการ
พัฒนา
อุตสาหกรรมที่
ครอบคลุมและ
ยัง่ ยืน และ
ภายในปี 2573
ให้เพิม่ ส่วนแบ่ง
ของอุตสหกรรม
ในการจ้างงาน
และผลิตภัณฑ์
ส่งเสริมการ
พัฒนา
อุตสาหกรรมที่
ครอบคลุมและ
ยัง่ ยืน และ
ภายในปี 2573
ให้เพิม่ ส่วนแบ่ง
ของอุตสหกรรม
ในการจ้างงาน
และผลิตภัณฑ์
มวลรวมของ

#

Indicators

ตัวชีว้ ัด

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs

9.1.1 Proportion of the
rural population
who live within 2
km of an allseason road

สัดส่วนของประชากรเมือง
ทีอ่ าศัยอยูภ่ ายในระยะ 2
กิโลเมตรจากถนนที่
สามารถใช้งานได้ทกุ ฤดู

9.1.2 Passenger and
freight volumes,
by mode of
transport

ปริมาณผู้โดยสาร และ
สินค้าทีข่ นส่ง จาแนกตาม
รูปการขนส่ง



คค.

9.2.1 Manufacturing
value added as a
proportion of
GDP and per
capita

มูลค่าเพิม่ ของ
ภาคอุตสาหกรรมคิดเป็น
ร้อยละของผลผลิตมวลรวม
ภายในประเทศต่อหัว



สศช.

9.2.2 Manufacturing
การจ้างงานในอุตสาหกรรม
employment as a คิดเป็นร้อยละของการจ้าง
proportion of
งานรวมทัง้ หมด
total employment



รง. สปส.

คาอธิบายข้อมูล (Metadata)

“Average parcel shipping
time/parcel shipping time
standards, by country, both for
domestic and international parcel
services, and by product”: this is
the level of reliability of domestic
or international parcel delivery
services and for different products
exchanged between countries.
This ratio is determined after
dividing the average parcel
shipping time by the standard
shipping time expected for parcels
Definition and method of
computation
Manufacturing value added (MVA)
is the total value of goods and
services net of intermediate
consumption. It is generally
compiled as the sum of the value
added of all manufacturing activity
units in operation in the reference
period. It can be presented in
percentage to gross domestic
product (GDP) as well as per capita
Definition and method of
computation
This indicator is computed as the
number of persons employed in
the industry sector divided by
total employment. Employed
persons are defined as all those of
working age who, during a short
reference period, were engaged in
any activity to produce goods or
provide services for pay or profit.
The industry sector comprises
mining and quarrying,

ตัวชีว้ ัดซ้า

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata

Tier by
III

O

3 มี.ค. 59

I

P

3 มี.ค. 59

I

P

3 มี.ค. 59

I

P

3 มี.ค. 59
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Goal

Goal Detail

เป้าหมาย

9

Build resilient
infrastructure,
promote
inclusive and
sustainable
industrializatio
n and foster
innovation

9

Build resilient
infrastructure,
promote
inclusive and
sustainable
industrializatio
n and foster
innovation

9

Build resilient
infrastructure,
promote
inclusive and
sustainable
industrializatio
n and foster
innovation

สร้างโครงสร้าง
พืน้ ฐานทีม่ ี
ความทนทาน
ส่งเสริมการ
พัฒนา
อุตสาหกรรมที่
ครอบคลุมและ
ยัง่ ยืน และ
ส่งเสริม
นวัตกรรม
สร้างโครงสร้าง
พืน้ ฐานทีม่ ี
ความทนทาน
ส่งเสริมการ
พัฒนา
อุตสาหกรรมที่
ครอบคลุมและ
ยัง่ ยืน และ
ส่งเสริม
สร้างโครงสร้าง
พืน้ ฐานทีม่ ี
ความทนทาน
ส่งเสริมการ
พัฒนา
อุตสาหกรรมที่
ครอบคลุมและ
ยัง่ ยืน และ
ส่งเสริม
นวัตกรรม

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Target Detail

9.3 Increase the
access of smallscale industrial
and other
enterprises, in
particular in
developing
countries, to
financial services,
including
9.3 Increase the
access of smallscale industrial
and other
enterprises, in
particular in
developing
countries, to
financial services,
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

เป้าประสงค์
เพิม่ การเข้าถึง
บริการทางการ
เงินโดยรวมถึง
เครดิตในราคาที่
สามารถจ่ายได้
ให้แก่
อุตสาหกรรม
และวิสาหกิจ
ขนาดเล็ก
โดยเฉพาะใน
เพิม่ การเข้าถึง
บริการทางการ
เงินโดยรวมถึง
เครดิตในราคาที่
สามารถจ่ายได้
ให้แก่
อุตสาหกรรม
และวิสาหกิจ
ขนาดเล็ก
ยกระดับ
โครงสร้าง
พืน้ ฐานและ
ปรับปรุง
อุตสาหกรรม
เพือ่ ให้เกิดความ
ยัง่ ยืน โดยเพิม่
ประสิทธิภาพการ
ใช้ทรัพยากรและ
การใช้เทคโนโลยี
และ
กระบวนการทาง
อุตสาหกรรมที่
สะอาดและเป็น

#

Indicators

ตัวชีว้ ัด

9.3.1 Proportion share
of small-scale
industries in total
industry value
added

สัดส่วนมูลค่าเพิม่ ของ
อุตสาหกรรมขนาดเล็กและ
ขนาดกลางคิดเป็นร้อยละ
ต่อมูลค่าเพิม่ ของ
อุตสาหกรรมทัง้ หมด

9.3.2 Proportion of
small-scale
industries with a
loan or line of
credit

ร้อยละของอุตสาหกรรม
ขนาดเล็กทีม่ ีการกูย้ มื หรือ
มีวงเงินทีธ่ นาคารให้กยู้ มื ได้
สูงสุด

9.4.1 CO2 emission per ปริมาณการปล่อยก๊าซ
unit of value
คาร์บอนไดออกไซด์ตอ่
added
หน่วยมูลค่าเพิม่

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ คาอธิบายข้อมูล (Metadata)
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs
Definition and method of

สสว.



ธปท.



สผ. ทส.

computation: value added is the
total value of goods and services
produced by an industry in the
given reference period. The
indicator is computed as the total
value added of small scale
industries (as defined in the
survey) divided by the total value
added of industries of all sizes and
multiplied by 100.
total
value
of small scale
Number
of added
small industries

ตัวชีว้ ัดซ้า

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata

Tier by
III

P

3 มี.ค. 59

III

P

3 มี.ค. 59

I

P

3 มี.ค. 59

receiving financial services is
presented in percentage of the
total number of small industries.
Number of small industries
receiving financial services / total
number of small industries X 100

Definition and method of
computation
CO2 emission per unit of value
added is a ratio indicator between
the carbon emission and value
added. Carbon emission is
estimated from the data on energy
consumption.
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Goal

Goal Detail

เป้าหมาย

9

Build resilient
infrastructure,
promote
inclusive and
sustainable
industrializatio
n and foster
innovation

สร้างโครงสร้าง
พืน้ ฐานทีม่ ี
ความทนทาน
ส่งเสริมการ
พัฒนา
อุตสาหกรรมที่
ครอบคลุมและ
ยัง่ ยืน และ
ส่งเสริม
นวัตกรรม

9

Build resilient
infrastructure,
promote
inclusive and
sustainable
industrializatio
n and foster
innovation

สร้างโครงสร้าง
พืน้ ฐานทีม่ ี
ความทนทาน
ส่งเสริมการ
พัฒนา
อุตสาหกรรมที่
ครอบคลุมและ
ยัง่ ยืน และ
ส่งเสริม
นวัตกรรม

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Target Detail

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
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

เป้าประสงค์
เพิม่ พูนการวิจยั
ทางวิทยาศาสตร์
ยกระดับขีด
ความสามารถ
ทางเทคโนโลยี
ของ
ภาคอุตสาหกรรม
ในทุกประเทศ
โดยเฉพาะใน
ประเทศกาลัง
พัฒนา และให้
ภายในปี 2573
มีการส่งเสริม
นวัตกรรมและให้
เพิม่ จานวนผู้ทา
งานวิจยั และ
พัฒนา ต่อ
ประชากร 1
ล้านคน และการ
เพิม่ พูนการวิจยั
ทางวิทยาศาสตร์
ยกระดับขีด
ความสามารถ
ทางเทคโนโลยี
ของ
ภาคอุตสาหกรรม
ในทุกประเทศ
โดยเฉพาะใน
ประเทศกาลัง
พัฒนา และให้
ภายในปี 2573
มีการส่งเสริม
นวัตกรรมและให้
เพิม่ จานวนผู้ทา
งานวิจยั และ
พัฒนา ต่อ
ประชากร 1
ล้านคน และการ
ใช้จา่ ยในภาค

#

Indicators

ตัวชีว้ ัด

9.5.1 Research and
ร้อยละของค่าใช้จา่ ยการ
development
วิจยั และพัฒนา ต่อ GDP
(R&D) expenditure
as a proportion of
GDP

9.5.2 Researchers (in
สัดส่วนนักวิจยั (เทียบเป็น
full-time
การทางานเต็มเวลา) ต่อ
equivalent) per ประชากร 1,000,000 คน
million inhabitants

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ คาอธิบายข้อมูล (Metadata)
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs
Definition and method of
 วช. สวทน.

 วช. สวทน.

computation;
The OECD Frascati Manual
provides the relevant definitions
for research and experimental
development, gross domestic
expenditure on R&D and
researchers. Research and
experimental development (R&D)
comprise creative work undertaken
on a systematic basis in order to
increase the stock of knowledge,
including knowledge of man,
culture and society, and the use of
this stock of knowledge to devise
new applications. (FM §63)
Intramural expenditures are all
expenditures for R&D performed
within a statistical unit or sector of
the economy during a specific
period, whatever the source of
funds. (FM §358) Researchers are
professionals engaged in the

ตัวชีว้ ัดซ้า

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata

Tier by
I

P

3 มี.ค. 59

I

P

3 มี.ค. 59
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Goal

Goal Detail

เป้าหมาย

9

Build resilient
infrastructure,
promote
inclusive and
sustainable
industrializatio
n and foster
innovation

สร้างโครงสร้าง
พืน้ ฐานทีม่ ี
ความทนทาน
ส่งเสริมการ
พัฒนา
อุตสาหกรรมที่
ครอบคลุมและ
ยัง่ ยืน และ
ส่งเสริม
นวัตกรรม

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Target Detail

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

เป้าประสงค์
อานวยความ
สะดวกการ
พัฒนาโครงสร้าง
พืน้ ฐานทีย่ งั่ ยืน
และทนทานใน
ประเทศกาลัง
พัฒนา ผ่าน
ทางการยกระดับ
การสนับสนุน
ทางการเงิน
เทคโนโลยี และ
ด้านวิชาการ
ให้แก่ประเทศใน
แอฟริกา
ประเทศพัฒนา
น้อยทีส่ ุด
ประเทศกาลัง
พัฒนาทีไ่ ม่มี
ทางออกสู่ทะเล
และรัฐกาลัง
พัฒนาทีเ่ ป็นหมู่
เกาะขนาดเล็ก

#

Indicators

9.a.1 Total official
international
support (official
development
assistance plus
other official
flows) to
infrastructure

ตัวชีว้ ัด
การสนับสนุนระหว่าง
ประเทศอย่างเป็นทางการ
ทัง้ หมด (การช่วยเหลือเพือ่
การพัฒนาอย่างเป็นทางการ
(ODA) และการช่วยเหลือ
ในแบบอืน่ ๆ)

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ คาอธิบายข้อมูล (Metadata)
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs
Definition and method of

สพพ.

computation
Total net official development
assistance (ODA) to economic
infrastructure (purpose code 200).
Data expressed in US dollars at the
average annual exchange rate.

ตัวชีว้ ัดซ้า

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata

Tier by
I

P

3 มี.ค. 59
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Goal

Goal Detail

เป้าหมาย

9

Build resilient
infrastructure,
promote
inclusive and
sustainable
industrializatio
n and foster
innovation

สร้างโครงสร้าง
พืน้ ฐานทีม่ ี
ความทนทาน
ส่งเสริมการ
พัฒนา
อุตสาหกรรมที่
ครอบคลุมและ
ยัง่ ยืน และ
ส่งเสริม
นวัตกรรม

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Target Detail

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
developing States

เป้าประสงค์
สนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยี
การวิจยั และ
นวัตกรรม
ภายในประเทศ
กาลังพัฒนา
รวมถึงการให้มี
สภาพแวดล้อม
ทางนโยบายที่
นาไปสู่ความ
หลากหลายของ
อุตสาหกรรม
และการเพิม่
มูลค่าของสินค้า
โภคภัณฑ์

#

Indicators

9.b.1 Proportion of
medium and hightech industry
value added in
total value added

ตัวชีว้ ัด
สัดส่วนมูลค่าเพิม่ ของ
อุตสาหกรรมเทคโนโลยี
ระดับสูง และระดับกลาง
คิดเป็นร้อยละของ
มูลค่าเพิม่ รวมทัง้ หมด

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ คาอธิบายข้อมูล (Metadata)
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs
Definition and method of

อก.

computation
Classification of industry by
technological intensity is based in
R&D intake in manufacturing
output. Higher the share of R&D
expenditure higher the level of
technological intensity. MHT
sectors are classified at 3-digit
level of ISIC. Above indicator is
calculated as the relation of the
sum of the value added of MHT to
the total value added of
manufacturing.

ตัวชีว้ ัดซ้า

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata

Tier by
II

P

3 มี.ค. 59
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Goal

Goal Detail

เป้าหมาย

9

Build resilient
infrastructure,
promote
inclusive and
sustainable
industrializatio
n and foster
innovation

สร้างโครงสร้าง
พืน้ ฐานทีม่ ี
ความทนทาน
ส่งเสริมการ
พัฒนา
อุตสาหกรรมที่
ครอบคลุมและ
ยัง่ ยืน และ
ส่งเสริม
นวัตกรรม

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Target Detail

9.c Significantly
increase access to
information and
communications
technology and
strive to provide
universal and
affordable access
to the Internet in
least developed
countries by 2020

เป้าประสงค์
การเพิม่ การ
เข้าถึงเทคโนโลยี
ด้านข้อมูลและ
การสื่อสาร และ
พยายามทีจ่ ะจัด
ให้มีการเข้าถึง
อินเตอร์เนตโดย
ถ้วนหน้าและใน
ราคาทีส่ ามารถ
จ่ายได้ สาหรับ
ประเทศพัฒนา
น้อยทีส่ ุด
ภายในปี 2563

#

Indicators

9.c.1 Proportion of
population
covered by a
mobile network,
by technology

ตัวชีว้ ัด
ร้อยละของประชากรทีอ่ ยู่
ในพืน้ ทีท่ มี่ ีสัญญาณ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ จาแนก
ตามเทคโนโลยี

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ คาอธิบายข้อมูล (Metadata)
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs
Definition and method of
 กสทช.

computation:
The indicator percentage of the
population covered by a mobile
network, broken down by
technology, refers to the
percentage of inhabitants living
within range of a mobile-cellular
signal, irrespective of whether or
not they are mobile phone
subscribers or users. This is
calculated by dividing the number
of inhabitants within range of a
mobile-cellular signal by the total
population and multiplying by 100.
number of inhabitants within range
of a mobile-cellular signal / the
total population X 100

ตัวชีว้ ัดซ้า

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata

Tier by
I

P

3 มี.ค. 59
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Goal
10

Goal Detail
Reduce
inequality
within and
among
countries

เป้าหมาย

#

Target Detail

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

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

เป้าประสงค์
ให้บรรลุอย่าง
ต่อเนื่องและคง
การเติบดตของ
รายได้ในกลุ่ม
ประชากรร้อยละ
40 ทีย่ ากจน
ทีส่ ุด ในอัตราที่
สูงกว่าค่าเฉลี่ย
ของประเทศ
ภายในปี 2573

หน่วยงาน การ
การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
Metad Metadata
เจ้าของ บรรลุ คาอธิบายข้อมูล (Metadata) ตัวชีว้ ัดซ้า Tier by เปลี่ยนแปล ata
Update
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
IAEG-SDGs งจาก 229
ข้อมูล SDGs
I
“Real disposable household
P
3 มี.ค. 59

10.1.1 Growth rates of อัตราการเติบโตของการใช้ ข้อเสนอแนะ
สศช.
income” is the sum of wages and
household
จ่ายในครัวเรือน หรือ
จาก สศช.
สสช. (พส.)
salaries, mixed income, net
expenditure or
รายได้ตอ่ หัวในกลุ่ม
ควรปรับเป็น
property income, net current
income per capita ประชากรทีม่ ีรายได้ตากว่
่ า รายได้เฉลี่ยต่อ
transfers and social benefits other
among the
ร้อยละ 40 ต่อประชากร หัวของกลุ่มคน
than social transfers in kind, less
taxes on income and wealth and
bottom 40 per
ทัง้ หมด
ร้อยละ 40 ล่าง
social security contributions, after
cent of the
(จาแนกตาม
adjustment for price changes.
population and
โครงสร้าง
the total
รายจ่าย decile
population
by
expenditure)
เพิม่ ขึ้นและเร็ว
กว่ารายได้
เฉลี่ยต่อหัวของ
กลุ่มทีเ่ หลือ
เพือ่ ให้เป็น
ตาม (ร่าง)
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 ใน
ยุทธศาสตร์การ
สร้างความเป็น
#

Indicators

ตัวชีว้ ัด
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Goal
10

Goal Detail
Reduce
inequality
within and
among
countries

เป้าหมาย

#

Target Detail

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

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

เป้าประสงค์
ให้อานาจและ
ส่งเสริมความ
ครอบคลุมด้าน
สังคม เศรษฐกิจ
และการเมือง
สาหรับทุกคน
โดยไม่คานึงถึง
อายุ เพศ ความ
บกพร่องทาง
ร่างกาย เชื้อชาติ
ชาติพนั ธุ์
แหล่งกาเนิด
ศาสนา หรือ
สถานะทาง
เศรษฐกิจหรือ
อืน่ ๆ ภายในปี
2573

#

Indicators

10.2.1 Proportion of
people living
below 50 per
cent of median
income, by age,
sex and persons
with disabilities

หน่วยงาน การ
การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
Metad Metadata
เจ้าของ บรรลุ คาอธิบายข้อมูล (Metadata) ตัวชีว้ ัดซ้า Tier by เปลี่ยนแปล ata
Update
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
IAEG-SDGs งจาก 229
ข้อมูล SDGs
III
The indicator is calculated as the
P
3 มี.ค. 59

สัดส่วนประชากรทีม่ ีรายได้ ข้อเสนอแนะ
สศช.
proportion of persons living in
มัธยฐานต่ากว่าร้อยละ 50 ควรปรับเป็น
สสช. สค.
households (adjusted for
จาแนกตาม กลุ่มอายุ เพศ รายได้เฉลี่ยต่อ
พก.
household size) below 60% of the
และคนพิการ
หัวของกลุ่มคน
national median income, using
ร้อยละ 40 ล่าง
population-weighted subgroup
estimates from household surveys.
(จาแนกตาม
โครงสร้าง
รายจ่าย
decile by
expenditure)
เพิม่ ขึ้นและเร็ว
กว่ารายได้
เฉลี่ยต่อหัวของ
กลุ่มที่
เหลือ เพือ่ ให้
เป็นตาม (ร่าง)
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 ใน
ยุทธศาสตร์การ
สร้างความเป็น
ธรรมลดความ
ตัวชีว้ ัด
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Goal

Goal Detail

เป้าหมาย

#

Target Detail

เป้าประสงค์

#

Indicators

ตัวชีว้ ัด

10

Reduce
inequality
within and
among
countries

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

สร้าง
หลักประกันว่า
จะมีโอกาสทีเ่ ท่า
เทียมและลด
ความไม่เสมอ
ภาคของผลลัพธ์
รวมถึงโดยการ
ขจัดกฎหมาย
นโยบาย และ
แนวทางปฏิบตั ทิ ี่
เลือกปฏิบตั ิ
และส่งเสริมการ
ออกกฎหมาย
นโยบาย และ
การกระทาที
เหมาะสมใน
เรื่องนี้

10.3.1 Proportion of the
population
reporting having
personally felt
discriminated
against or
harassed within
the previous 12
months on the
basis of a ground
of discrimination
prohibited under
international
human rights law

สัดส่วนของประชากรที่
รายงานว่ารู้สึกถูกแบ่งแยก
เชื้อชาติ หรือถูกข่มขู่ใน 12
เดือนทีผ่ ่านมาตาม
ข้อบัญญัตพิ นื้ ฐานของการ
ห้ามเลือกปฏิบตั ใิ นการ
แบ่งแยกเชื้อชาติภายใต้
กฎหมายสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ

10

Reduce
inequality
within and
among
countries

ลดความไม่
10.4 Adopt policies,
เสมอภาค
especially fiscal,
ภายในและ
wage and social
ระหว่างประเทศ
protection
policies, and
progressively
achieve greater
equality

เลือกใช้นโยบาย
โดยเฉพาะ
นโยบายการคลัง
ค่าจ้าง และการ
คุม้ ครองทาง
สังคม และให้
บรรลุความเสมอ
ภาคยิง่ ขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง

10.4.1 Labour share of
GDP, comprising
wages and social
protection
transfers

ส่วนแบ่งแรงงานต่อ GDP
ประกอบไปด้วยค่าจ้าง และ
การให้ความคุม้ ครองทาง
สังคม

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs



รง. พส.

คาอธิบายข้อมูล (Metadata)

ตัวชีว้ ัดซ้า

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata

Tier by

International human rights law
outlaws discrimination against
population groups on the basis of
specific characteristics or
‘grounds’. The grounds of
discrimination prohibited under
international human rights law, as
enshrined in the 1948 Universal
Declaration of Human Rights and
subsequently elaborated upon by
international human rights
mechanisms, include ethnicity, sex,
age, income, geographic location,
disability, religion, migratory or
displacement status, civil status,
sexual orientation and gender
identity.....See more in Metadata
the percentage of persons
reporting having personally felt
discriminated against or harassed
within the last 12 months on the
basis of a ground of discrimination
prohibited under international
human rights law

III

P

3 มี.ค. 59

Definition and method of
computation The definition of the
labor share is based on ILO (2014a)
and augmented with social
protection transfers including (but
not only) employers’ social
security contributions.

I

P

3 มี.ค. 59
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Goal

Goal Detail

10

Reduce
inequality
within and
among
countries

10

Reduce
inequality
within and
among
countries

เป้าหมาย

#

Target Detail

ลดความไม่
10.5 Improve the
เสมอภาค
regulation and
ภายในและ
monitoring of
ระหว่างประเทศ
global financial
markets and
institutions and
strengthen the
implementation
of such regulations
ลดความไม่
10.6 Ensure enhanced
เสมอภาค
representation
ภายในและ
and voice for
ระหว่างประเทศ
developing
countries in
decision-making in
global
international
economic and
financial
institutions in
order to deliver
more effective,
credible,
accountable and
legitimate
institutions

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

เป้าประสงค์
พัฒนากฏ
ระเบียบและการ
ติดตาม
ตรวจสอบตลาด
การเงินและ
สถาบันการเงิน
ของโลก และ
เสริมความ
แข็งแกร่งในการ
สร้าง
หลักประกันว่า
จะมีตวั แทนและ
เสียงสาหรับ
ประเทศกาลัง
พัฒนาในการ
ตัดสินใจของ
สถาบันทาง
เศรษฐกิจและ
การเงินระหว่าง
ประเทศเพิม่ มาก
ขึ้น เพือ่ ให้สถา
บนมีประสิทธิผล
เชื่อถือได้ มี
ความรับผิดชอบ
และชอบธรรม
มากขึ้น

#

Indicators

ตัวชีว้ ัด

10.5.1 Financial
Soundness
Indicators

เสถียรภาพของระบบการเงิน

10.6.1 Proportion of
members and
voting rights of
developing
countries in
international
organizations

ร้อยละของสมาชิก และ
สิทธิในการออกเสียงของ
ประเทศกาลังพัฒนาใน
องค์กรระหว่างประเทศ

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs

คาอธิบายข้อมูล (Metadata)

ตัวชีว้ ัดซ้า

ธปท.



กต. ธปท.

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata

Tier by
III

The indicator is computed as the ซ้ากับ
number of voting rights allocated 16.8.1
to developing countries, divided
by the total number of voting
rights in international organizations,
multiplied by 100.
the number of voting rights
allocated to developing countries
/ the total number of voting rights
in international organizations X 100

I

P

O

3 มี.ค. 59

P

3 มี.ค. 59
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Goal

Goal Detail

เป้าหมาย

#

Target Detail

เป้าประสงค์

#

Indicators

ตัวชีว้ ัด

10

Reduce
inequality
within and
among
countries

ลดความไม่
10.7 Facilitate orderly,
เสมอภาค
safe, regular and
ภายในและ
responsible
ระหว่างประเทศ
migration and
mobility of
people, including
through the
implementation
of planned and
well-managed
migration policies

อานวยความ
สะดวกในการ
อบพยพและ
เคลื่อนย้ายคนให้
เป็นไปด้วยความ
สงบ ปลอดภัย
เป็นไปตาม
ระเบียบ และมี
ความรับผิดชอบ
รวมถึงผ่าน
ทางการ
ดาเนินงานตาม
นโยบายด้านการ
อพยพทีม่ ีการ
วางแผนและการ
จัดการทีด่ ี

10.7.1 Recruitment cost
borne by
employee as a
proportion of
yearly income
earned in country
of destination

10

Reduce
inequality
within and
among
countries

ลดความไม่
10.7 Facilitate orderly,
เสมอภาค
safe, regular and
ภายในและ
responsible
ระหว่างประเทศ
migration and
mobility of
people, including
through the
implementation
of planned and
well-managed
migration policies

อานวยความ
สะดวกในการ
อบพยพและ
เคลื่อนย้ายคนให้
เป็นไปด้วยความ
สงบ ปลอดภัย
เป็นไปตาม
ระเบียบ และมี
ความรับผิดชอบ
รวมถึงผ่าน
ทางการ
ดาเนินงานตาม
นโยบายด้านการ
อพยพทีม่ ีการ
วางแผนและการ
จัดการทีด่ ี

10.7.2 Number of
ประเทศทีน่ านโยบายการ
countries that
จัดการการอพยพทีด่ ี
have
implemented
well-managed
migration policies

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

ค่าใช้จา่ ยในการสรรหา
พนักงานใหม่คดิ เป็นร้อยละ
ของรายได้ประจาปีทไี่ ด้รับ
จากประเทศปลายทาง

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs

คาอธิบายข้อมูล (Metadata)

ตัวชีว้ ัดซ้า

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata

Tier by

Recruitment cost borne by
agricultural workers, domestic
workers and construction workers /
yearly income earned in country of
destination

III

The International Migration Policy
Index would track development
and identify gaps through
aggregation of reporting on
migration policies relevant for the
SDG framework. The aggregation of
constituent items of “wellmanaged migration policies” will
be based on existing regional and
thematic migration policy indexes
and state of the art methodology
on conceptualizing and measuring
migration policies (Bjerre et. al
2015).

III

P

P

3 มี.ค. 59

P

3 มี.ค. 59
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Goal

Goal Detail

เป้าหมาย

#

Target Detail

เป้าประสงค์

#

Indicators

ตัวชีว้ ัด

10

Reduce
inequality
within and
among
countries

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

ดาเนินการตาม
หลักการปฏิบตั ทิ ี่
เป็นพิเศษและ
แตกต่างสาหรับ
ประเทศกาลัง
พัฒนา เฉพาะ
อย่างยิง่ ประเทศ
พัฒนาน้อยทีส่ ุด
โดยเป็นไปตาม
ความตกลง
องค์การการค้า
โลก

10.a.1 Proportion of
tariff lines applied
to imports from
least developed
countries and
developing
countries with
zero-tariff

ส่วนแบ่งของรายการสินค้า
ทีต่ อ้ งเสียภาษีการนาเข้า
จากประเทศด้อยพัฒนา
และประเทศกาลังพัฒนาที่
ไม่มีข้อกีดกันทางภาษีอากร
(zero-tariff)

10

Reduce
inequality
within and
among
countries

ลดความไม่
10.b Encourage official
เสมอภาค
development
ภายในและ
assistance and
ระหว่างประเทศ
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

สนับสนุนการให้
ความช่วยเหลือ
เพือ่ การพัฒนา
อย่างเป็น
ทางการและการ
ไหลของเงินซึ่ง
รวมถึงการลงทุน
โดยตรงจาก
ต่างประเทศ ไป
ยังรัฐทีม่ ีความจา
เป็นมากทีส่ ุด
โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ประเทศ
กาลังพัฒนาน้อย
ทีส่ ุด ประเทศใน

10.b.1 Total resource
flows for
development, by
recipient and
donor countries
and type of flow
(e.g. official
development
assistance, foreign
direct investment
and other flows)

การดาเนินการด้าน
ทรัพยากรเพือ่ การพัฒนา
จาแนกตามประเทศทีไ่ ด้รับ
ความช่วยเหลือ และ
ประเทศผู้ให้การช่วยเหลือ
และประเภทของการ
ดาเนินการ (เช่น การ
ช่วยเหลือด้านการพัฒนา
อย่างเป็นทางการ (ODA)
การลงทุนทางตรงของ
ต่างประเทศ (FDI) และอืน่ ๆ)

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs



กต. ธปท.

คาอธิบายข้อมูล (Metadata)

ตัวชีว้ ัดซ้า

ซ้ากับ
16.8.1

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata

Tier by
I

O

3 มี.ค. 59

I
(ODA)/
II
(FDI)

O

3 มี.ค. 59
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Goal

Goal Detail

เป้าหมาย

#

Target Detail

เป้าประสงค์

#

Indicators

ตัวชีว้ ัด

10

Reduce
inequality
within and
among
countries

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

ลดค่าใช้จา่ ยใน
การทาธุรกรรม
ของการส่งเงิน
กลับประเทศ
ของผู้อพยพ
(migrant
remittance) ให้
ต่ากว่าร้อยละ 3
และขจัดการ
ชาระเงินระหว่าง
ประเทศ
(remittance
corridors) ทีม่ ี
ค่าใช้จา่ ยสูงกว่า
ร้อยละ 5
ภายในปี 2573

10.c.1 Remittance costs ค่าใช้จา่ ยการส่งเงินกลับ
as a proportion of ประเทศคิดเป็นร้อยละของ
the amount
จานวนเงินรวมทีส่ ่งกลับ
remitted

11

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

ทาให้เมืองและ
การตัง้ ถิ่นฐาน
ของมนุษย์มี
ความปลอดภัย
ทัว่ ถึง พร้อม
รับการ
เปลี่ยนแปลง
และยัง่ ยืน

สร้าง
หลักประกันว่า
จะมีการเข้าถึงที่
อยูอ่ าศัยและ
การบริการ
พืน้ ฐานที่
พอเพียง
ปลอดภัย และใน
ราคาทีส่ ามารถ
จ่ายได้ และ
ยกระดับชุมชน
แออัด ภายในปี
2573

11.1.1 Proportion of
urban population
living in slums,
informal
settlements or
inadequate
housing

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

11.1 By 2030, ensure
access for all to
adequate, safe
and affordable
housing and basic
services and
upgrade slums

สัดส่วนของประชากรในเขต
เมืองทีอ่ าศัยอยูใ่ นชุมชน
แออัด ทีอ่ ยูอ่ าศัยนอกระบบ
หรือไม่เหมาะสม

หน่วยงาน การ
การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
Metad Metadata
เจ้าของ บรรลุ คาอธิบายข้อมูล (Metadata) ตัวชีว้ ัดซ้า Tier by เปลี่ยนแปล ata
Update
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
IAEG-SDGs งจาก 229
ข้อมูล SDGs
P
3 มี.ค. 59

 Fees paid, including indirect costs
ธปท.
for inflated exchange rates / the
amount remitted.

 กคช. พอช.

Proportion of people living in
households lacking at least one of
the following five housing
conditions: access to improved
water; access to improved
sanitation facilities; sufficient-living
area (not overcrowded); durable
housing; and security of tenure.
Slum household = Number of
people living in slum / city
population X 100

I

P

3 มี.ค. 59
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Goal

Goal Detail

เป้าหมาย

11

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

ทาให้เมืองและ
การตัง้ ถิ่นฐาน
ของมนุษย์มี
ความ
ครอบคลุม
ปลอดภัย มีภูมิ
ต้านทานและ
ยัง่ ยืน

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

จัดให้มีการ
11.2.1 Proportion of
เข้าถึงระบบ
population that
คมนาคมขนส่งที่
has convenient
ยัง่ ยืน เข้าถึงได้
access to public
ปลอดภัย ใน
transport, by age,
ราคาทีส่ ามารถ
sex and persons
จ่ายได้ สาหรับ
with disabilities
ทุกคน พัฒนา
ความปลอดภัย
ทางถนน โดย
การขยายการ
ขนส่งสาธารณะ
และคานึงเป็น
พิเศษถึงกลุ่มคน
ทีอ่ ยูใ่ น
สถานการณ์ที่
เปราะบาง ผู้หญิง
เด็ก ผู้มีความ
บกพร่องทาง
ร่างกาย และ
ผู้สูงอายุ ภายใน
ปี 2573

11

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

ทาให้เมืองและ
การตัง้ ถิ่นฐาน
ของมนุษย์มี
ความ
ครอบคลุม
ปลอดภัย มีภูมิ
ต้านทานและ
ยัง่ ยืน

11.3 By 2030, enhance
inclusive and
sustainable
urbanization and
capacity for
participatory,
integrated and
sustainable
human settlement
planning and
management in
all countries

ยกระดับการ
พัฒนาเมืองและ
ขีดความสามารถ
ให้ครอบคลุม
และยัง่ ยืน เพือ่
การวางแผนและ
การบริหาร
จัดการการตัง้ ถิ่น
ฐานของมนุษย์
อย่างมีส่วนร่วม
บูรณาการและ
ยัง่ ยืนในทุก
ประเทศ ภายใน
ปี 2573

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Target Detail

เป้าประสงค์

#

Indicators

ตัวชีว้ ัด
สัดส่วนของประชากรที่
เข้าถึงการขนส่งสาธารณะ
ได้อย่างสะดวก จาแนกตาม
กลุ่มอายุ เพศ และบุคคลที่
มีความบกพร่องทางร่างกาย

11.3.1 Ratio of land
สัดส่วนอัตราการใช้ทดี่ นิ ต่อ
consumption rate อัตราการเปลี่ยนแปลง
to population
ประชากร
growth rate

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs
 พก.

ยผ.
กรม
ส่งเสริม
การ
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

คาอธิบายข้อมูล (Metadata)

ตัวชีว้ ัดซ้า

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata

Tier by
II

P

3 มี.ค. 59

II

O

3 มี.ค. 59
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Goal

Goal Detail

เป้าหมาย

11

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

ทาให้เมืองและ
การตัง้ ถิ่นฐาน
ของมนุษย์มี
ความ
ครอบคลุม
ปลอดภัย มีภูมิ
ต้านทานและ
ยัง่ ยืน

11.3 By 2030, enhance
inclusive and
sustainable
urbanization and
capacity for
participatory,
integrated and
sustainable
human settlement
planning and
management in
all countries

ยกระดับการ
พัฒนาเมืองและ
ขีดความสามารถ
ให้ครอบคลุม
และยัง่ ยืน เพือ่
การวางแผนและ
การบริหาร
จัดการการตัง้ ถิ่น
ฐานของมนุษย์
อย่างมีส่วนร่วม
บูรณาการและ
ยัง่ ยืนในทุก
ประเทศ ภายใน
ปี 2573

11.3.2 Percentage of
cities with a direct
participation
structure of civil
society in urban
planning and
management
which operate
regularly and
democratically

ร้องละของเมืองทีม่ ี
โครงสร้างจากการมีส่วน
ร่วมโดยตรงของภาคประชา
สังคมในการวางแผนและ
การจัดการซึ่งดาเนินการ
เป็นประจา และเป็น
ประชาธิปไตย

11

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

ทาให้เมืองและ
การตัง้ ถิ่นฐาน
ของมนุษย์มี
ความ
ครอบคลุม
ปลอดภัย มีภูมิ
ต้านทานและ
ยัง่ ยืน

11.4 Strengthen efforts
to protect and
safeguard the
world’s cultural
and natural
heritage

เสริมความ
11.4.1 Total expenditure
พยายามทีจ่ ะ
(public and
ปกป้องและ
private) per capita
คุม้ ครองมรดก
spent on the
ทางวัฒนธรรม
preservation,
และทาง
protection and
ธรรมชาติของโลก
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/invest

การใช้จา่ ยรวม (ภาครัฐ
และภาคเอกชน) ต่อหัว
สาหรับการใช้จา่ ยในเรื่อง
การสงวน การป้องกัน และ
การอนุรักษ์วฒ
ั นธรรมและ
มรดกทางธรรมชาติ
จาแนกตามประเภทมรดก
(ทางวัฒนธรรม ทาง
ธรรมชาติ ผสมผสาน การ
กาหนดโดยศูนย์มรดกโลก)
ระดับของรัฐบาล (ประเทศ
ภูมิภาค และท้องถิ่น /
เทศบาล) ประเภทการใช้
จ่าย (ค่าใช้จา่ ยในการ
ดาเนินงาน/ค่าใช้จา่ ยใน
การลงทุน) และประเภท
การระดมเงินทุนจาก
ภาคเอกชน (การบริจาค
โดยสมัครใจ ภาคเอกชนที่
ไม่หวังผลกาไร และ
ผู้สนับสนุน)

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Target Detail

เป้าประสงค์

#

Indicators

ตัวชีว้ ัด

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs

คาอธิบายข้อมูล (Metadata)

ยผ.
กรม
ส่งเสริม
การ
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ตัวชีว้ ัดซ้า

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata

Tier by
III

Definition and method of
computation: The percentage of
the national (or municipal) budget
provided for maintaining and
preserving cultural and natural
heritage. This indicator represents
the share of national (or municipal)
budget which is dedicated to the
safeguarding, protection of
national cultural natural heritage
including World Heritage sites.
BHi = bh,i / Bi
BH,i = Percentage of annual budget
provided for maintaining cultural
and natural heritage in the year i
bh,i = Total amount of annual
budget provided for maintaining
cultural and natural heritage in the
year i
Bi= Total amount of annual public
budget in the year i

III

P

O

3 มี.ค. 59

P

3 มี.ค. 59

89

Goal

Goal Detail

เป้าหมาย

11

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

ทาให้เมืองและ
การตัง้ ถิ่นฐาน
ของมนุษย์มี
ความ
ครอบคลุม
ปลอดภัย มีภูมิ
ต้านทานและ
ยัง่ ยืน

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Target Detail

11.5 By 2030,
significantly
reduce the
number of deaths
and the number
of people
affected and
substantially
decrease the
direct economic
losses relative to
global gross
domestic product
caused by
disasters,
including waterrelated disasters,
with a focus on
protecting the
poor and people
in vulnerable
situations

เป้าประสงค์
ลดจานวนการ
ตายและจานวน
คนทีไ่ ด้รับ
ผลกระทบและ
ลดการสูญเสีย
โดยตรวทาง
เศรษฐกิจที่
เกีย่ วกับ
ผลิตภัณฑ์มวล
รวม
ภายในประเทศ
ของโลกทีเ่ กิด
จากภัยพิบตั ิ ซึ่ง
รวมถึงภัยพิบตั ทิ ี่
เกีย่ วกับน้า โดย
มุ่งเป้าปกป้องคน
จนและคนทีอ่ ยู่
ในสถานการณ์ที่
เปราะบาง
ภายในปี 2573

#

Indicators

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

ตัวชีว้ ัด
จานวนผู้เสียชีวติ สูญหาย
และผู้ได้รับผลกระทบจาก
ภัยพิบตั ิ ต่อประชากร
100,000 คน

หน่วยงาน การ
การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
Metad Metadata
เจ้าของ บรรลุ คาอธิบายข้อมูล (Metadata) ตัวชีว้ ัดซ้า Tier by เปลี่ยนแปล ata
Update
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
IAEG-SDGs งจาก 229
ข้อมูล SDGs
II
เนื่องจากเนื้อหามีปริมาณมาก กรุณาดู ซ้ากับ
P
3 มี.ค. 59

ปภ.
Definition ของ Death, Missing,
1.5.1 และ
Affected people, Direct affected, 13.1.2
etc,. ใน Metadata
Summation of data on related
indicators from national disaster
loss databases. Make the sum a
relative figure by using global
population data (World Bank or UN
Statistics information). Relativity is
important because population
growth (expected to be 9 billion in
2050) may translate into increased
hazard exposure of population.
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Goal

Goal Detail

เป้าหมาย

11

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

ทาให้เมืองและ
การตัง้ ถิ่นฐาน
ของมนุษย์มี
ความ
ครอบคลุม
ปลอดภัย มีภูมิ
ต้านทานและ
ยัง่ ยืน

11

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

ทาให้เมืองและ
การตัง้ ถิ่นฐาน
ของมนุษย์มี
ความ
ครอบคลุม
ปลอดภัย มีภูมิ
ต้านทานและ
ยัง่ ยืน

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Target Detail

เป้าประสงค์

11.5 By 2030,
significantly
reduce the
number of deaths
and the number
of people
affected and
substantially
decrease the
direct economic
losses relative to
global gross
domestic product
caused by
disasters,
including waterrelated disasters,
with a focus on
protecting the
poor and people
in vulnerable
situations

ลดจานวนการ
ตายและจานวน
คนทีไ่ ด้รับ
ผลกระทบและ
ลดการสูญเสีย
โดยตรงทาง
เศรษฐกิจที่
เกีย่ วกับ
ผลิตภัณฑ์มวล
รวม
ภายในประเทศ
ของโลกทีเ่ กิด
จากภัยพิบตั ิ ซึ่ง
รวมถึงภัยพิบตั ทิ ี่
เกีย่ วกับน้า โดย
มุ่งเป้าปกป้องคน
จนและคนทีอ่ ยู่
ในสถานการณ์ที่
เปราะบาง
ภายในปี 2573

11.6 By 2030, reduce
the adverse per
capita
environmental
impact of cities,
including by
paying special
attention to air
quality and
municipal and
other waste
management

ลดผลกระทบ
ทางลบต่อ
สิ่งแวดล้อมต่อ
หัวประชากรใน
เขตเมือง รวมถึง
การให้ความ
สนใจเป็นพิเศษ
ต่อคุณภาพ
อากาศ และการ
จัดการของเสีย
ของเทศบาล
และการจัดการ
ของเสียอืน่ ๆ
ภายในปี 2573

หน่วยงาน การ
การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
Metad Metadata
เจ้าของ บรรลุ คาอธิบายข้อมูล (Metadata) ตัวชีว้ ัดซ้า Tier by เปลี่ยนแปล ata
Update
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
IAEG-SDGs งจาก 229
ข้อมูล SDGs
II
The original national disaster loss ซ้ากับ
 ปภ.
P
P
3 มี.ค. 59
11.5.2 Direct disaster
การสูญเสียทางเศรษฐกิจอัน
databases usually register physical 1.5.2
economic loss in เนื่องมาจากภัยพิบตั โิ ดยตรง
damage value (housing unit loss,
relation to global ต่อ GDP รวมทัง้ ความ
infrastructure loss etc.). Need
GDP, including
เสียหายทีเ่ กิดกับโครงสร้าง
conversion from physical value to
disaster damage พืน้ ฐานและขัดขวางการ
monetary value according to the
UNISDR methodology. After
to critical
บริการขั้นพืน้ ฐานทีส่ าคัญ
converted, divide global direct
infrastructure and อืน่ ๆ อันเนื่องมาจากภัยพิบตั ิ
economic loss by global GDP
disruption of
(inflation adjusted, constant USD)
basic services
calculated from World Bank
#

Indicators

ตัวชีว้ ัด

Development Indicators.

11.6.1 Percentage of
urban solid waste
regularly
collected and
with adequate
final discharge
with regard to the
total waste
generated by the
city

ร้อยละของขยะในเขตเมือง
ทีม่ ีการจัดเก็บเป็นประจา
และเพียงพอทีจ่ ะปล่อยของ
เสียขั้นสุดท้ายซึ่งเกิดจาก
ของเสียทัง้ หมดทีเ่ กิดจาก
เมืองนั้น



คพ.

The recycling rate is the tonnage
recycled from municipal waste
divided by the total municipal
waste arising. Recycling includes
material recycling, composting and
anaerobic digestion. Municipal
waste consists to a large extent of
waste generated by households,
but may also include similar
wastes generated by small
businesses and public institutions
and collected by the municipality;
this latter part of municipal waste
may vary from municipality to
municipality and from country to
country, depending on the local
waste management system
Solid waste recycling share =
volume of waste recycled / Total
collected waste X 100

II

P

3 มี.ค. 59
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Goal

Goal Detail

เป้าหมาย

Target Detail

เป้าประสงค์

11

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

ทาให้เมืองและ
การตัง้ ถิ่นฐาน
ของมนุษย์มี
ความ
ครอบคลุม
ปลอดภัย มีภูมิ
ต้านทานและ
ยัง่ ยืน

11.6 By 2030, reduce
the adverse per
capita
environmental
impact of cities,
including by
paying special
attention to air
quality and
municipal and
other waste
management

ลดผลกระทบ
ทางลบต่อ
สิ่งแวดล้อมต่อ
หัวประชากรใน
เขตเมือง รวมถึง
การให้ความ
สนใจเป็นพิเศษ
ต่อคุณภาพ
อากาศ และการ
จัดการของเสีย
ของเทศบาล
และการจัดการ
ของเสียอืน่ ๆ
ภายในปี 2573

11.6.2 Annual mean
levels of fine
particulate matter
(e.g. PM2.5 and
PM10) in cities
(population
weighted)

ระดับค่าเฉลี่ยทัง้ ปีของฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก (เช่น
PM2.5 และ PM10) ในเขต
เมือง (ถ่วงน้าหนักกับ
ประชากร)

11

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

ทาให้เมืองและ
การตัง้ ถิ่นฐาน
ของมนุษย์มี
ความ
ครอบคลุม
ปลอดภัย มีภูมิ
ต้านทานและ
ยัง่ ยืน

11.7 By 2030, provide
universal access
to safe, inclusive
and accessible,
green and public
spaces, in
particular for
women and
children, older
persons and
persons with
disabilities

จัดให้มีการ
เข้าถึงพืน้ ที่
สาธารณะสีเขียว
ทีป่ ลอดภัย
ครอบคลุมและ
เข้าถึงได้ โดย
ถ้วนหน้า
โดยเฉพาะผู้หญิง
เด็ก คนชรา
และผู้มีความ
บกพร่องทาง
ร่างกาย ภายในปี
2573

11.7.1 Average share of
the built-up area
of cities that is
open space for
public use for all,
by sex, age and
persons with
disabilities

ส่วนแบ่งเฉลี่ยของพืน้ ที่
เมืองทีถ่ ูกสร้างขึ้นให้เป็น
สถานทีท่ ใี่ ช้ประโยชน์
สาธารณะสาหรับทุกคน
จาแนกตาม อายุ เพศ และ
บุคคลทีม่ ีความบกพร่อง
ทางร่างกาย

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

#

Indicators

ตัวชีว้ ัด

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ คาอธิบายข้อมูล (Metadata)
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs
Levels of air pollution can vary

คพ.

ตัวชีว้ ัดซ้า

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata

Tier by
I

P

3 มี.ค. 59

II

P

3 มี.ค. 59

drastically from day to day based
on local weather conditions,
geography, economic output, etc.
Articulating the indicator as annual
mean is a more specific indicator
for monitoring the health and
environmental impacts of
sustainable growth and
development in cities over time.

สถ. ยผ.
กก. พม.

the amount of open public areas
in a city. Cities that improve and
sustain the use of public space,
including streets, enhance
community cohesion, civic identity,
and quality of life. Having access
to open public spaces does not
only improve the quality of life: it
is also a first step toward civic
empowerment and greater access
to institutional and political spaces
Propotion of total open public
space = Total surface of open
public space + Total surface of
land allocated to streets / Total
surface of built up area of the
urban agglomeration X 100
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Goal

Goal Detail

เป้าหมาย

11

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

ทาให้เมืองและ
การตัง้ ถิ่นฐาน
ของมนุษย์มี
ความ
ครอบคลุม
ปลอดภัย มีภูมิ
ต้านทานและ
ยัง่ ยืน

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Target Detail

11.7 By 2030, provide
universal access
to safe, inclusive
and accessible,
green and public
spaces, in
particular for
women and
children, older
persons and
persons with
disabilities

เป้าประสงค์
จัดให้มีการ
เข้าถึงพืน้ ที่
สาธารณะสีเขียว
ทีป่ ลอดภัย
ครอบคลุมและ
เข้าถึงได้ โดย
ถ้วนหน้า
โดยเฉพาะผู้หญิง
เด็ก คนชรา
และผู้มีความ
บกพร่องทาง
ร่างกาย ภายในปี
2573

หน่วยงาน การ
การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
Metad Metadata
เจ้าของ บรรลุ คาอธิบายข้อมูล (Metadata) ตัวชีว้ ัดซ้า Tier by เปลี่ยนแปล ata
Update
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
IAEG-SDGs งจาก 229
ข้อมูล SDGs
III
Number of girls and women aged
P
3 มี.ค. 59

11.7.2 Proportion of
สัดส่วนของผู้ทตี่ กเป็นเหยือ่
สค.
15+ who were subjected to
persons victim of ของการคุกคามทางร่างกาย
physical or sexual harassment in
physical or sexual หรือเพศ จาแนกตาม เพศ
the last 12 months, as percentage
harassment, by
อายุ สถานภาพความพิการ
of all women aged 15+,
sex, age, disability และสถานทีเ่ กิดเหตุ ในช่วง
disaggregated by perpetrator and
place of occurrence (of latest
status and place 12 เดือนทีผ่ ่านมา
episode).
of occurrence, in
Many international bodies, national
the previous 12
legislatures and courts have
months
prohibited sexual harassment but
#

Indicators

ตัวชีว้ ัด

there is no agreed universal
definition of the term.[1] Most
existing studies about sexual
harassment are focused on
working life or educational
environments and measure
unwelcome and unwanted sexual
acts.[
Number of girls and women aged
15+ who were subjected to
physical or sexual harassment in
the last 12 months / all women
aged 15+ X 100
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Goal

Goal Detail

เป้าหมาย
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and human
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ทาให้เมืองและ
การตัง้ ถิ่นฐาน
ของมนุษย์มี
ความ
ครอบคลุม
ปลอดภัย มีภูมิ
ต้านทานและ
ยัง่ ยืน

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Target Detail

11.a Support positive
economic, social
and
environmental
links between
urban, peri-urban
and rural areas by
strengthening
national and
regional
development
planning

เป้าประสงค์
สนับสุนนการ
เชื่อมโยงทาง
เศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม
ในทางบวน
ระหว่างพืน้ ที่
เมือง รอบเมือง
และชนบท โดย
การเสริมความ
แข็งแกร่งของ
การวางแผนการ
พัฒนาใน
ระดับชาติและ
ระดับภูมิภาค

#

Indicators

11.a.1 Proportion of
population living
in cities that
implement urban
and regional
development
plans, integrating
population
projections and
resource needs,
by size of city

ตัวชีว้ ัด
สัดส่วนประชากรอาศัยใน
เมืองทีน่ าแผนการพัฒนา
เมืองและภูมิภาคไปบูรณา
การกับการคาดประมาณ
ประชากรและความ
ต้องการทรัพยากร จาแนก
ตามขนาดของเมือง

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs
ยผ. สถ.
ทส.

คาอธิบายข้อมูล (Metadata)
Develop a country score card that
assesses and tracks progress on
the extent to which national urban
policy (development and
implementation) satisfies the
following criteria as qualifiers,
based on participation,
partnership, coordination and
cooperation of actors:
1) responds to population
dynamics
2) ensures balanced regional and
territorial development
3) prepares for infrastructure and
services development
4) promotes urban land-use
efficiency
5) enhances resilience to climate
change
6) protects public space
7) develops effective urban
governance systems
8) Increase local fiscal space

ตัวชีว้ ัดซ้า

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata

Tier by
III

P

3 มี.ค. 59
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#

Target Detail

11.b By 2020,
substantially
increase the
number of cities
and human
settlements
adopting and
implementing
integrated 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-

หน่วยงาน การ
การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
Metad Metadata
เจ้าของ บรรลุ คาอธิบายข้อมูล (Metadata) ตัวชีว้ ัดซ้า Tier by เปลี่ยนแปล ata
Update
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
IAEG-SDGs งจาก 229
ข้อมูล SDGs
III
Local DRR Strategies in line with
P
P
3 มี.ค. 59
 ปภ.
ภายในปี 2563
11.b.1 Proportion of
สัดส่วนของเมืองทีม่ ีกลยุทธ์
the Sendai Framework for Disaster
เพิม่ จานวนเมือง
local
ลดความเสี่ยง และการฟืน้ ฟู
Risk Reduction 2015-2030
และ
governments that ให้สู่สภาพปรกติ มีความ
Summation of data from National
กระบวนการตัง้
adopt and
สอดคล้องกับกรอบการ
Progress Report of the Sendai
ถิ่นฐานของ
implement local ทางานระหว่างประเทศที่
Monitor
มนุษย์ทเี่ ลือกใช้
disaster risk
ได้รับความเห็นชอบ (อาทิ
และดาเนินการ
reduction
ผู้ประสบความสาเร็จในการ
ตามนโยบายและ
strategies in line วางแผนการลดความเสี่ยง
แผนทีบ่ รู ณาการ
with the Sendai ภัยพิบตั ิ Hyogo
เพือ่ นาไปสู่ความ
Framework for
Framework for Action
ครอบคลุม
Disaster Risk
2005-2015) ซึ่ง
ความมี
Reduction 2015- ประกอบด้วยกลุ่มคน
ประสิทธิภาพการ
2030
เปราะบาง และกลุ่มคนชาย
ใช้ทรัพยากร
ขอบ ตามแผนทีก่ าหนดไว้
การลด
มีการนาไปดาเนินการ และ
ผลกระทบและ
ติดตามผล
ปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
มีภูมิตา้ นทาง
ต่อภัยพิบตั ิ และ
ให้พฒ
ั นาและ
ดาเนินการตาม
เป้าประสงค์

#

Indicators

ตัวชีว้ ัด
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ของมนุษย์มี
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รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Target Detail

11.b By 2020,
substantially
increase the
number of cities
and human
settlements
adopting and
implementing
integrated 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 201511.c Support least
developed
countries,
including through
financial and
technical
assistance, in
building
sustainable and
resilient buildings
utilizing local
materials

เป้าประสงค์

#

Indicators

ภายในปี 2563
11.b.2 Number of
เพิม่ จานวนเมือง
countries with
และ
national and local
กระบวนการตัง้
disaster risk
ถิ่นฐานของ
reduction
มนุษย์ทเี่ ลือกใช้
strategies
และดาเนินการ
ตามนโยบายและ
แผนทีบ่ รู ณาการ
เพือ่ นาไปสู่ความ
ครอบคลุม
ความมี
ประสิทธิภาพการ
ใช้ทรัพยากร
การลด
ผลกระทบและ
ปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
มีภูมิตา้ นทาง
ต่อภัยพิบตั ิ และ
ให้พฒ
ั นาและ
ดาเนินการตาม
สนับสนุน
11.c.1 Proportion of
ประเทศพัฒนา
financial support
น้อยทีส่ ุด รวมถึง
to the least
ผ่านทางความ
developed
ช่วยเหลือทาง
countries that is
การเงินและ
allocated to the
วิชาการในการ
construction and
สร้างอาคารที่
retrofitting of
ยัง่ ยืนและ
sustainable,
ทนทานโดยใช้
resilient and
วัสดุทอ้ งถิ่น
resource-efficient
buildings utilizing
local materials

ตัวชีว้ ัด

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs

คาอธิบายข้อมูล (Metadata)

ซ้ากับ
1.5.3 และ
13.1.1

จานวนประเทศทีม่ ี
ยุทธศาสตร์การลดความ
เสี่ยงภัยพิบตั ริ ะดับประเทศ
และระดับท้องถิ่น

สัดส่วนของการสนับสนุน
ทางการเงินทีจ่ ดั สรรให้กบั
การก่อสร้าง และการ
เพิม่ เติมเพือ่ ให้เกิดความ
ยัง่ ยืน ยืดหยุน่ และอาคารที่
ใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ตัวชีว้ ัดซ้า

inappli
cable

Definition and method of
computation
Total net official development
assistance (ODA) to the
construction (purpose code 32310)
and urban development and
management (code 43030)
subsectors in the Least Developed
Countries. Data expressed in US
dollars at the average annual
exchange rate.

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata

Tier by
II

III

P

O

3 มี.ค. 59

P

3 มี.ค. 59

96

Goal

Goal Detail

เป้าหมาย

12

Ensure
sustainable
consumption
and
production
patterns

สร้าง
หลักประกันให้
มีแบบแผนการ
ผลิตและการ
บริโภคทีย่ งั่ ยืน

12

Ensure
sustainable
consumption
and
production
patterns

สร้าง
หลักประกันให้
มีแบบแผนการ
ผลิตและการ
บริโภคทีย่ งั่ ยืน

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Target Detail

12.1 Implement the 10Year Framework
of Programmes on
Sustainable
Consumption and
Production
Patterns, all
countries taking
action, with
developed
countries taking
12.2 By 2030, achieve
the sustainable
management and
efficient use of
natural resources

เป้าประสงค์
ดาเนินการให้
เป็นผลตาม
กรอบการ
ดาเนินงานระยะ
10 ปี ว่าด้วย
การผลิตและการ
บริโภคทีย่ งั่ ยืน
ทุกประเทศ
นาไปปฏิบตั โิ ดย
ประเทศทีพ่ ฒ
ั นา
แล้วเป็นผู้นา
บรรลุการจัดการ
ทีย่ งั่ ยืนและการ
ใช้ทรัพยากรทาง
ธรรมชาติอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ภายในปี 2573

#

Indicators

12.1.1 Number of
countries with
sustainable
consumption and
production (SCP)
national action
plans or SCP
mainstreamed as
a priority or target
into national
policies
12.2.1 Material footprint
(MF) and MF per
capita, per GDP

ตัวชีว้ ัด

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs

คาอธิบายข้อมูล (Metadata)

ตัวชีว้ ัดซ้า

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata

Tier by

จานวนประเทศทีม่ ี
แผนปฏิบตั กิ ารระดับชาติ
ด้านการผลิตและการ
บริโภคทีย่ งั่ ยืน (SCP) หรือ
มีหลักการด้าน SCP เป็น
ลาดับความสาคัญหลักหรือ
เป้าหมายของนโยบาย
ระดับชาติ

ร่องรอยการใช้วตั ถุดบิ และ
การใช้วตั ถุดบิ ต่อหัว และ
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (GDP)

Domestic Material Consumption
ซ้ากับ
(DMC) is a standard material flow 8.4.1
accounting (MFA) indicator and
reports the apparent consumption
of materials in a national
economy. It is calculated as direct
imports (IM) of material plus
domestic extraction (DE) of
materials minus direct exports (EX)
of materials measured in metric
tonnes. Material footprint (MF) is
the attribution of global material
extraction to domestic final
demand of a country. It is
calculated as raw material
equivalent
of imports (RMEIM) plus domestic
extraction (DE) minus raw material
equivalents of exports (RMEEX).

II

O

3 มี.ค. 59

P

3 มี.ค. 59
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12

Ensure
sustainable
consumption
and
production
patterns

สร้าง
หลักประกันให้
มีแบบแผนการ
ผลิตและการ
บริโภคทีย่ งั่ ยืน

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

บรรลุการจัดการ
ทีย่ งั่ ยืนและการ
ใช้ทรัพยากรทาง
ธรรมชาติอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ภายในปี 2573

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

การบริโภควัตถุดบิ ใน
ประเทศและการบริโภค
วัตถุดบิ ในประเทศต่อหัว
และต่อ ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ (GDP)

Domestic Material Consumption
ซ้ากับ
(DMC) is a standard material flow 8.4.2
accounting (MFA) indicator and
reports the apparent consumption
of materials in a national
economy. It is calculated as direct
imports (IM) of material plus
domestic extraction (DE) of
materials minus direct exports (EX)
of materials measured in metric
tonnes. Material footprint (MF) is
the attribution of global material
extraction to domestic final
demand of a country. It is
calculated as raw material
equivalent of imports (RMEIM) plus
domestic extraction (DE) minus raw
material equivalents of exports
(RMEEX).

II

12

Ensure
sustainable
consumption
and
production
patterns

สร้าง
หลักประกันให้
มีแบบแผนการ
ผลิตและการ
บริโภคทีย่ งั่ ยืน

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 postharvest losses

ลดขยะเศษ
อาหารของโลก
ลงครึ่งหนึ่งใน
ระดับค้าปลีก
และผู้บริโภค
และลดการ
สูญเสียอาหารจา
กระบวนการ
ผลิตและห่วงโซ่
อุปทาน รวมถึง
การสูญเสียหลัง
การเก็บเกีย่ ว
ภายในปี 2573

12.3.1 Global food loss
index

ดัชนีการสูญเสียอาหารโลก

The indicator measures the totality
of losses occurring from the time
at which production of an
agricultural product is recorded
until it reaches the final consumer
as food.
While calculated on a quantity
basis, it is subsequently
transformed to dietary energy
supplies (in kcal) per capita
allowing consistent aggregation and
then indexed.
The indicator will be calculated on
an annual frequency broken down
by country and commodity

III

#

Indicators

ตัวชีว้ ัด

คาอธิบายข้อมูล (Metadata)

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata

เป้าหมาย

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

เป้าประสงค์

Tier by

Goal Detail

#

Target Detail

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs

Goal

ตัวชีว้ ัดซ้า

P

P

3 มี.ค. 59

P

3 มี.ค. 59

98

Goal

Goal Detail

เป้าหมาย

12

Ensure
sustainable
consumption
and
production
patterns

สร้าง
หลักประกันให้
มีแบบแผนการ
ผลิตและการ
บริโภคทีย่ งั่ ยืน

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Target Detail

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

เป้าประสงค์

#

Indicators

บรรลุเรื่องการ
12.4.1 Number of parties
จัดการสารเคมี
to international
และของเสียทุก
multilateral
ชนิดตลอดวงจร
environmental
ชีวติ ของสิ่ง
agreements on
เหล่านั้นด้วยวิธที ี่
hazardous waste,
เป็นมิตรต่อ
and other
สิ่งแวดล้อม ตาม
chemicals that
กรอบความ
meet their
ร่วมมือระหว่าง
commitments and
ประเทศทีต่ กลง
obligations in
กันแล้ว และลด
transmitting
การปลดปล่อยสิ่ง
information as
เหล่านั้นออกสู่
required by each
อากาศ น้า และ
relevant
ดินอย่างมี
agreement
นัยสาคัญ เพือ่
จะลดผลกระทบ
ทางลบต่อ
สุขภาพของ
มนุษย์และ
สิ่งแวดล้อมให้
มากทีส่ ุด ภายใน

ตัวชีว้ ัด
จานวนภาคีสมาชิก
ข้อตกลงพหุภาคีดา้ น
สิ่งแวดล้อมด้านสารเคมีที่
เป็นอันตรายและสารเคมี
อืน่ ๆ และของเสีย ทีบ่ รรลุ
วัตถุประสงค์ของพันธกรณี
และข้อผูกพันในการ
ถ่ายทอดข้อมูลตามที่
กาหนดไว้ในแต่ละข้อตกลง
ทีเ่ กีย่ วข้อง

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs

คาอธิบายข้อมูล (Metadata)

ตัวชีว้ ัดซ้า

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata

Tier by
I

O
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Goal

Goal Detail

เป้าหมาย

12

Ensure
sustainable
consumption
and
production
patterns

สร้าง
หลักประกันให้
มีแบบแผนการ
ผลิตและการ
บริโภคทีย่ งั่ ยืน

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

Ensure
sustainable
consumption
and
production
patterns

สร้าง
หลักประกันให้
มีแบบแผนการ
ผลิตและการ
บริโภคทีย่ งั่ ยืน

12.5 By 2030,
substantially
reduce waste
generation
through
prevention,
reduction,
recycling and reuse

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Target Detail

เป้าประสงค์

#

Indicators

บรรลุเรื่องการ
12.4.2 Hazardous waste
จัดการสารเคมี
generated per
และของเสียทุก
capita, proportion
ชนิดตลอดวงจร
of hazardous
ชีวติ ของสิ่ง
waste treated and
เหล่านั้นด้วยวิธที ี่
by type of
เป็นมิตรต่อ
treatment
สิ่งแวดล้อม ตาม
กรอบความ
ร่วมมือระหว่าง
ประเทศทีต่ กลง
กันแล้ว และลด
การปลดปล่อยสิ่ง
เหล่านั้นออกสู่
อากาศ น้า และ
ดินอย่างมี
นัยสาคัญ เพือ่
จะลดผลกระทบ
ทางลบต่อ
สุขภาพของ
มนุษย์และ
สิ่งแวดล้อมให้
มากทีส่ ุด ภายใน
ลดการเกิดของ
12.5.1 National recycling
เสียโดยให้มีการ
rate, tons of
ป้องกัน การลด
material recycled
ปริมาณ การใช้
ซ้า และการนา
กลับมาใช้ใหม่
ภายในปี 2573

ตัวชีว้ ัด

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs

ของเสียอันตรายต่อหัว
(สัดส่วนของเสียทีไ่ ด้รับการ
บาบัดของเสีย จาแนกตาม
ประเภทการบาบัด)

อัตราการนาขยะกลับมาใช้
ใหม่ (recycling rate) ใน
ระดับประเทศ (จานวนตัน
ของวัสดุทถี่ ูกนากลับมาใช้
ใหม่)

คาอธิบายข้อมูล (Metadata)

ตัวชีว้ ัดซ้า

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata

Tier by
II

 คพ. กรอ.
สถ.
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P
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Goal

Goal Detail

เป้าหมาย

12

Ensure
sustainable
consumption
and
production
patterns

สร้าง
หลักประกันให้
มีแบบแผนการ
ผลิตและการ
บริโภคทีย่ งั่ ยืน

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

สนับสนุนให้
บริษทั
โดยเฉพาะบริษทั
ข้ามชาติและ
บริษทั ขนาดใหญ่
รับแนวปฏิบตั ทิ ี่
ยัง่ ยืนไปใช้ และ
ผนวกข้อมูลด้าน
ความยัง่ ยืนลงใน
วงจรการรายงาน
ของบริษทั
เหล่านั้น

12.6.1 Number of
companies
publishing
sustainability
reports

จานวนบริษทั ทีต่ พี มิ พ์
รายงานความยัง่ ยืน

12

Ensure
sustainable
consumption
and
production
patterns

สร้าง
หลักประกันให้
มีแบบแผนการ
ผลิตและการ
บริโภคทีย่ งั่ ยืน

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

ส่งเสริมแนว
ปฏิบตั ดิ า้ นการ
จัดซื้อจัดจ้างของ
ภาครัฐทีย่ งั่ ยืน
ตามนโยบายและ
การให้ลาดับ
ความ
ความสาคัญของ
ประเทศ

12.7.1 Number of
countries
implementing
sustainable public
procurement
policies and
action plans

จานวนประเทศทีม่ ีการ
ดาเนินการตามนโยบาย
และแผนปฏิบตั กิ ารด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างของ
ภาครัฐอย่างยัง่ ยืน

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Target Detail

เป้าประสงค์

#

Indicators

ตัวชีว้ ัด

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs

 คพ.

คาอธิบายข้อมูล (Metadata)

ตัวชีว้ ัดซ้า

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
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Tier by
III

O
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O
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Goal

Goal Detail

เป้าหมาย

12

Ensure
sustainable
consumption
and
production
patterns

สร้าง
หลักประกันให้
มีแบบแผนการ
ผลิตและการ
บริโภคทีย่ งั่ ยืน

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

สร้าง
หลักประกันว่า
ประชาชนในทุก
แห่งมีข้อมูลที่
เกีย่ วข้องและ
ความตระหนัก
ถึงการพัฒนาที่
ยัง่ ยืนและวิถี
ชีวติ ทีส่ อดคล้อง
กับธรรมชาติ
ภายในปี 2573

12.8.1 Extent to which
(i) global
citizenship
education and (ii)
education for
sustainable
development
(including climate
change education)
are mainstreamed
in (a) national
education policies
(b) curricula (c)
teacher education
and (d) student
assessment

มีการดาเนินการเกีย่ วกับ
(i) การศึกษาเพือ่ ความเป็น
พลเมืองโลก และการจัด
การศึกษาเพือ่ การพัฒนาที่
ยัง่ ยืน (รวมถึงการศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ) เป็นเรื่องหลักๆ
ในนโยบายการศึกษาของ
ประเทศ สาขาวิชาทีท่ าการ
สอน การศึกษาของ
ครูผู้สอน และการประเมิน
นักเรียน/นักศึกษา

12

Ensure
sustainable
consumption
and
production
patterns

สร้าง
หลักประกันให้
มีแบบแผนการ
ผลิตและการ
บริโภคทีย่ งั่ ยืน

12.a Support
developing
countries to
strengthen their
scientific and
technological
capacity to move
towards more
sustainable
patterns of
consumption and
production

สนับสนุน
ประเทศกาลัง
พัฒนาในการ
เสริมความ
แข็งแกร่งของขีด
ความสามารถ
ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่
จะขับเคลื่อนไปสู่
รูปแบบการผลิต
และการบริโภคที่
ยัง่ ยืนยิง่ ขึ้น

12.a.1 Amount of
support to
developing
countries on R&D
for sustainable
consumption and
production (SCP)
and
environmental
sound
technologies

จานวนการสนับสนุนการ
วิจยั และพัฒนาเพือ่ การ
ผลิตและการบริโภคทีย่ งั่ ยืน
และเทคโนโลยีทเี่ ป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมให้แก่
ประเทศกาลังพัฒนา

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Target Detail

เป้าประสงค์

#

Indicators

ตัวชีว้ ัด

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs

คาอธิบายข้อมูล (Metadata)

ตัวชีว้ ัดซ้า
ซ้ากับ
4.7.1

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
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Tier by
III

P

O

3 มี.ค. 59

III

P

O
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Goal

Goal Detail

12

Ensure
sustainable
consumption
and
production
patterns

เป้าหมาย

#

Target Detail

สร้าง
12.b Correct and
หลักประกันให้
prevent trade
มีแบบแผนการ
restrictions and
ผลิตและการ
distortions in
บริโภคทีย่ งั่ ยืน
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

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

เป้าประสงค์

#

Indicators

ตัวชีว้ ัด

พัฒนาและ
12.b.1 Number of
จานวนยุทธศาตร์ดา้ นการ
ดาเนินการใช้
sustainable
ท่องเทีย่ วทีย่ งั่ ยืน หรือ
เครื่องมือเพือ่ จะ
tourism strategies นโยบาย และการนาแผน
ติดตาม
or policies and
ไปดาเนินการให้เกิดผล
ตรวจสอบ
implemented
โดยมีการติดตามดังทีไ่ ด้ตก
ผลกระทบของ
action plans, with ลงไว้ และเครื่องมือการ
การพัฒนาที่
agreed monitoring ประเมิน
ยัง่ ยืนสาหรับ
and evaluation
การท่องเทีย่ วที่
tools
ยัง่ ยืนทีส่ ร้างงาน
และส่งเสริม
วัฒนธรรมและ
ผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่น

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs

คาอธิบายข้อมูล (Metadata)
Definition
The indicator currently lacks a
methodological framework but it is
expected that it should be rooted
in some form of linked tourism
and environmental accounts (TSASEEA).
(see “Comments and limitations”
below)

ตัวชีว้ ัดซ้า

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata

Tier by
III

P

P

3 มี.ค. 59
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Goal

Goal Detail

เป้าหมาย

12

Ensure
sustainable
consumption
and
production
patterns

สร้าง
หลักประกันให้
มีแบบแผนการ
ผลิตและการ
บริโภคทีย่ งั่ ยืน

13

Take urgent
action to
combat
climate
change and
its impactsa

#

Target Detail

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
ปฎิบตั กิ ารอย่าง 13.1 Strengthen
เร่งด่วยเพือ่
resilience and
ต่อสู้กบั การ
adaptive capacity
เปลี่ยนแปลง
to climate-related
สภาพ
hazards and
ภูมิอากาศและ
natural disasters
ผลกระทบที่
in all countries
เกิดขึ้น

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

เป้าประสงค์

#

Indicators

ตัวชีว้ ัด

ทาให้การอุดหนุน 12.c.1 Amount of fossil- จานวนเงินอุดหนุน
เชื้อเพลิงฟอสซิล
fuel subsidies per เชื้อเพลิงฟอสซิลต่อหน่วย
ทีไ่ ร้
unit of GDP
GDP (การผลิตและการ
ประสิทธิภาพ
(production and บริโภค) และสัดส่วนของ
และนาไปสู่การ
consumption) and ค่าใช้จา่ ยรวมของประเทศ
บริโภคที่
as a proportion of ในด้านเชื้อเพลิงฟอสซิล
สิ้นเปลืองมีความ
total national
สมเหตุสมผล
expenditure on
โดยกาจัดกการ
fossil fuels
บิดเบือนทาง
การตลาดโดยให้
สอดคล้อง
สภาวะแวดล้อม
ของประเทศ
รวมถึงการปรับ
โครงสร้างภาษี
และเลิกการ
อุดหนุนทีเ่ ป็นภัย
เหล่านั้นในทีท่ ี่
ยังมีการใช้อยู่
เพือ่ ให้สะท้อน
ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม โดย
เสริมภูมิ
13.1.1 Number of
จานวนประเทศทีม่ ี
ต้านทานและขีด
countries with
ยุทธศาสตร์การลดความ
ความสามารถใน
national and local เสี่ยงจากภัยพิบตั ใิ น
การปรับตัวต่อ
disaster risk
ระดับชาติ และระดับท้องถิ่น
อันตรายและภัย
reduction
พิบตั ทิ าง
strategies
ธรรมชาติที่
เกีย่ วข้องกับ
ภูมิอากาศในทุก
ประเทศ

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs
 สนพ.
สถาบัน
บริหาร
กองทุน
พลังงาน
(องค์การ
มหาชน)

มีข้อมูลแต่ยงั
ไม่สอดคล้องกับ
metadata
ของ UN

 ปภ.

คาอธิบายข้อมูล (Metadata)

ตัวชีว้ ัดซ้า

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata

Tier by
III

National DRR strategies in line with ซ้ากับ
the Sendai Framework for Disaster 1.5.3
Risk Reduction 2015-2030
และ11.b.2
Method of computation:
Summation of data from National
Progress Report of the Sendai
Monitor

II

P

O
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P
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Goal

Goal Detail

เป้าหมาย

#

Target Detail

เป้าประสงค์

#

Indicators

ตัวชีว้ ัด

13

Take urgent
action to
combat
climate
change and
its impactsa

ปฎิบตั กิ ารอย่าง 13.1 Strengthen
เสริมภูมิ
เร่งด่วยเพือ่
resilience and
ต้านทานและขีด
ต่อสู้กบั การ
adaptive capacity ความสามารถใน
เปลี่ยนแปลง
to climate-related การปรับตัวต่อ
สภาพ
hazards and
อันตรายและภัย
ภูมิอากาศและ
natural disasters พิบตั ทิ าง
ผลกระทบที่
in all countries
ธรรมชาติที่
เกิดขึ้น
เกีย่ วข้องกับ
ภูมิอากาศในทุก
ประเทศ

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

จานวนผู้เสียชีวติ สูญหาย
และผู้ได้รับผลกระทบจาก
ภัยพิบตั ติ อ่ ประชากร
100,000 คน

13

Take urgent
action to
combat
climate
change and
its impactsa

ปฎิบตั กิ ารอย่าง 13.2 Integrate climate บูรณาการ
เร่งด่วยเพือ่
change measures มาตรการด้าน
ต่อสู้กบั การ
into national
การเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง
policies, strategies สภาพภูมิอากาศ
สภาพ
and planning
ในนโยบาย
ภูมิอากาศและ
ยุทธศาสตร์ และ
ผลกระทบที่
การวางแผน
เกิดขึ้น
ระดับชาติ

13.2.1 Number of
countries that
have
communicated
the establishment
or
operationalisation
of an integrated
policy/strategy/pla
n 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

จานวนประเทศทีม่ ีการ
สื่อสารถึงการสร้างหรือการ
ดาเนินการบูรณาการ
นโยบาย/ยุทธศาสตร์/แผน
ทีเ่ ป็นการเพิม่ ความสามารถ
ในการปรับตัวต่อ
ผลกระทบอันเกิดมาจาก
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
และสนับสนุนความ
ยืดหยุน่ ต่อภูมิอากาศและ
การพัฒนาการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกในระดับต่าทีจ่ ะ
ไม่สามารถทาลายการผลิต
อาหาร (ประกอบไปด้วย
แผนการปรับตัวระดับชาติ
การกาหนดการสนับสนุน
ในระดับชาติ การ
ติดต่อสื่อสารในระดับชาติ
การปรับปรุงรายงานทุกๆ 2
ปี หรืออืน่ ๆ

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

หน่วยงาน การ
การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
Metad Metadata
เจ้าของ บรรลุ คาอธิบายข้อมูล (Metadata) ตัวชีว้ ัดซ้า Tier by เปลี่ยนแปล ata
Update
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
IAEG-SDGs งจาก 229
ข้อมูล SDGs
II
เนื่องจากเนื้อหามีปริมาณมาก กรุณาดู ซ้ากับ
P
P
3 มี.ค. 59

ปภ.
Definition ของ Death, Missing,
1.5.1 และ
Affected people, Direct affected, 11.5.1
etc,. ใน Metadata
Summation of data on related
indicators from national disaster
loss databases. Make the sum a
relative figure by using global
population data (World Bank or UN
Statistics information). Relativity is
important because population
growth (expected to be 9 billion in
2050) may translate into increased
hazard exposure of population.
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Goal Detail

เป้าหมาย

#
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เป้าประสงค์

#

Indicators

ตัวชีว้ ัด

13

Take urgent
action to
combat
climate
change and
its impactsa

ปฎิบตั กิ ารอย่าง 13.3 Improve
เร่งด่วยเพือ่
education,
ต่อสู้กบั การ
awareness-raising
เปลี่ยนแปลง
and human and
สภาพ
institutional
ภูมิอากาศและ
capacity on
ผลกระทบที่
climate change
เกิดขึ้น
mitigation,
adaptation,
impact reduction
and early warning

พัฒนาการศึกษา 13.3.1 Number of
การสร้างความ
countries that
ตระหนักรู้ และ
have integrated
ขีดความสามารถ
mitigation,
ของมนุษย์และ
adaptation,
ของสถาบันใน
impact reduction
เรื่องการลด
and early warning
ปัญหาการ
into primary,
เปลี่ยนแปลง
secondary and
สภาพภูมิอากาศ
tertiary curricula
การปรับตัว
การลดผลกระทบ
การเตือนภัย
ล่วงหน้า

จานวนประเทศทีม่ ีบรู ณา
การการลดการปล่อยก๊าช
เรือนกระจก การปรับตัว
การลดผลกระทบ และการ
เตือนภัยล่วงหน้าเข้าไปใส่ไว้
ในหลักสูตรระดับประถม
มัธยม และอุดมศึกษา

13

Take urgent
action to
combat
climate
change and
its impactsa

ปฎิบตั กิ ารอย่าง 13.3 Improve
เร่งด่วยเพือ่
education,
ต่อสู้กบั การ
awareness-raising
เปลี่ยนแปลง
and human and
สภาพ
institutional
ภูมิอากาศและ
capacity on
ผลกระทบที่
climate change
เกิดขึ้น
mitigation,
adaptation,
impact reduction
and early warning

พัฒนาการศึกษา 13.3.2 Number of
การสร้างความ
countries that
ตระหนักรู้ และ
have
ขีดความสามารถ
communicated
ของมนุษย์และ
the strengthening
ของสถาบันใน
of institutional,
เรื่องการลด
systemic and
ปัญหาการ
individual
เปลี่ยนแปลง
capacity building
สภาพภูมิอากาศ
to implement
การปรับตัว
adaptation,
การลดผลกระทบ
mitigation and
การเตือนภัย
technology
ล่วงหน้า
transfer, and
development
actions

จานวนประเทศทีม่ ีการ
สื่อสารการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการสร้างขีด
ความสามารถระดับสถาบัน
ระบบ และบุคคลในการ
ปรับตัว การลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี และ
การพัฒนา

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs
 สป.ศธ.

คาอธิบายข้อมูล (Metadata)

ตัวชีว้ ัดซ้า

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata
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III

III

P

O

3 มี.ค. 59

O

3 มี.ค. 59

106

Goal

Goal Detail

13

Take urgent
action to
combat
climate
change and
its impactsa

13

Take urgent
action to
combat
climate
change and
its impactsa

เป้าหมาย

#

Target Detail

เป้าประสงค์

ปฎิบตั กิ ารอย่าง 13.a Implement the
ดาเนินการให้
เร่งด่วยเพือ่
commitment
เกิดผลตาม
ต่อสู้กบั การ
undertaken by
พันธกรณีที่
เปลี่ยนแปลง
developedผูกมัดต่อ
สภาพ
country parties to ประเทศพัฒนา
ภูมิอากาศและ
the United
แล้วซึ่งเป็นภาคี
ผลกระทบที่
Nations
ของอนุสัญยา
เกิดขึ้น
Framework
สหประชาชาติวา่
Convention on
ด้วยการ
Climate Change to เปลี่ยนแปลง
a goal of
สภาพภูมิอากาศ
mobilizing jointly ทีม่ ีเป้าหมาย
$100 billion
ร่วมกันระดมทุน
annually by 2020 จากทุกแหล่งให้
from all sources ได้จานวน 1
to address the
แสนล้านเหรียญ
needs of
สหรัฐต่อปี
developing
ภายในปี 2563
countries in the เพือ่ จะแก้ปญ
ั หา
context of
ความจาเป็นของ
meaningful
ประเทศกาลัง
mitigation actions พัฒนาในบริบท
and transparency ของการ
ปฎิบตั กิ ารอย่าง 13.b Promote
ส่งเสริมกลไกที่
เร่งด่วยเพือ่
mechanisms for จะเพิม่ ขีด
ต่อสู้กบั การ
raising capacity for ความสามารถใน
เปลี่ยนแปลง
effective climate การวางแผนและ
สภาพ
change-related
การบริหาร
ภูมิอากาศและ
planning and
จัดการที่
ผลกระทบที่
management in เกีย่ วข้องกับการ
เกิดขึ้น
least developed เปลี่ยนแปลง
countries and
สภาพภูมิอากาศ
small island
อย่างมี
developing States, ประสิทธิผลใน
including focusing ประเทศพัฒนา
on women, youth น้อยทีส่ ุด และ
and local and
ให้ความสาคัญ
marginalized
ต่อผู้หญิง
communities
เยาวชน และ
ชุมชนท้องถิ่น
และชายขอบ

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Indicators

ตัวชีว้ ัด

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs

13.a.1 Mobilized amount
of United States
dollars per year
starting in 2020
accountable
towards the $100
billion
commitment

ปริมาณการระดมเงิน
ดอลลาร์สหรัฐต่อปี เริ่มในปี
2020 ตามพันธะสัญญา
เรื่องการระดมเงินให้ถึง $
100 พันล้าน

inappli
cable

13.b.1 Number of least
developed
countries and
small island
developing States
that are receiving
specialized
support, and
amount of
support, including
finance,
technology and
capacity building,
for mechanisms
for raising
capacities for
effective climate
change-related

จานวนประเทศพัฒนาน้อย
ทีส่ ุด ประเทศกาลังพัฒนาที่
เป็นเกาะขนาดเล็ก ได้รับ
ความช่วยเหลือพิเศษ และ
ปริมาณการสนับสนุน ได้แก่
การเงิน เทคโนโลยี และ
การสร้างขีดความสามารถ
เพือ่ ยกระดับสมรรถนะใน
การวางแผนและจัดการ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศทีม่ ีประสิทธิผล
มุ่งเน้นสตรี เยาวชน ชุมชน
ท้องถิ่น และชายขอบ

inappli
cable

คาอธิบายข้อมูล (Metadata)

ตัวชีว้ ัดซ้า

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata

Tier by
III

Definition and method of
computation: # of LDCs that are
receiving specialized support for
raising capacities for effective
climate change related planning
and management, including
focusing on women, youth, local
and marginalized communities

O
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14

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

อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จาก
มหาสมุทร
ทะเลและ
ทรัพยากรทาง
ทะเลและ
ทรัพยากรทาง
ทะเลอย่าง
ยัง่ ยืนเพือ่ การ
พัฒนาทีย่ งั่ ยืน

14.1 By 2025, prevent
and significantly
reduce marine
pollution of all
kinds, in particular
from land-based
activities,
including marine
debris and
nutrient pollution

ป้องกันและลด
มลพิษทางทะเล
ทุกประเภทอย่าง
มีนัยสาคัญ
โดยเฉพาะจาก
กิจกรรมบน
แผ่นดิน รวมถึง
เศษซากขยะใน
ทะเลและมลพิษ
จากธาตุอาหาร
(nutrient
pollution)
ภายในปี 2568

14.1.1 Index of Coastal
Eutrophication
(ICEP) and
Floating Plastic
debris Density

ดัชนีของปรากฏการณ์ยู
โทรฟิเคชั่น
(Eutrophication) และ
ความหนาแน่นของขยะ
พลาสติก/ตร.กม.

ทช.

“Index of Coastal Eutrophication
(ICEP)”
“Floating Plastic Debris
(Particles/Km2)”
UNEP is available to assist
operationalizing these proposed
indicators through the Global
Nutrient Partnership
and Marine Litter Partnership
working with IOC, GESAMP, others
etc. The earlier proposed indicator
on
Nitrogen Use Efficiency is to some
extend embedded with the
broader Index of Coastal
Eutrophication (ICEP).

III

P

P

7 เม.ย. 59

14

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

อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จาก
มหาสมุทร
ทะเลและ
ทรัพยากรทาง
ทะเลและ
ทรัพยากรทาง
ทะเบอย่าง
ยัง่ ยืนเพือ่ การ
พัฒนาทีย่ งั่ ยืน

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

บริหารจัดการ
และปกป้อง
ระบบนิเวศทาง
ทะเลและชายฝั่ง
เพือ่ หลีกเลี่ยง
ผลกระทบทาง
ลบทีม่ ีนัยสาคัญ
รวมถึงโดยการ
เสริมภูมิ
ต้านทานและ
ปฏิบตั กิ ารเพือ่
ฟืน้ ฟู เพือ่ บรรลุ
การมีมหาสมุทร
ทีม่ ีสุขภาพดีและ
มีผลิตภาพ
ภายในปี 2563

14.2.1 Proportion of
national Exclusive
Economic Zones
managed using
ecosystem-based
approaches

สัดส่วนพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจ
จาเพาะระดับชาติทบี่ ริหาร
จัดการโดยใช้แนวทางเชิง
ระบบนิเวศ

คพ. ทช.
จท.

While requiring some further
development for practical
implementation, the indicator is
similar to UNEP indicators to
monitor progress on marine and
coastal EBM under its biannual
programme of
work. UNEP, IOC and FAO are
available to support countries in
operationalizing the indicator.
Linkages can be explored with
IUCN’s ‘Green List’ and the ‘Ocean
Health Index’. A technical
working group to finalise the
details could be supported by
UNEP, IOC, FAO winter/spring 2016.

III

P

P
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#

Indicators

ตัวชีว้ ัด

คาอธิบายข้อมูล (Metadata)

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata
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ข้อมูล SDGs
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ตัวชีว้ ัดซ้า
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Goal

Goal Detail

เป้าหมาย

14

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

อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จาก
มหาสมุทร
ทะเลและ
ทรัพยากรทาง
ทะเลและ
ทรัพยากรทาง
ทะเบอย่าง
ยัง่ ยืนเพือ่ การ
พัฒนาทีย่ งั่ ยืน

14.3 Minimize and
address the
impacts of ocean
acidification,
including through
enhanced
scientific
cooperation at all
levels

ลดและแก้ปญ
ั หา
ผลกระทบของ
การเป็นกรดใน
มหาสมุทร
โดยรวมถึงผ่าน
ทางการเพิม่ พูน
ความร่วมมือทาง
วิทยาศาสตร์ใน
ทุกระดับ

14.3.1 Average marine ภาวะความเป็นกรดในทะเล
acidity (pH)
เฉลี่ย (pH) โดยวัดจาก
measured at
สถานีสุ่มตัวอย่าง
agreed suite of
representative
sampling stations

14

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

อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จาก
มหาสมุทร
ทะเลและ
ทรัพยากรทาง
ทะเลและ
ทรัพยากรทาง
ทะเบอย่าง
ยัง่ ยืนเพือ่ การ
พัฒนาทีย่ งั่ ยืน

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

ภายในปี 2563
ให้กากับอย่างมี
ประสิทธิผลใน
เรื่องการเก็บ
เกีย่ วและยุตกิ าร
ประมงเกิน
ขีดจากัด การ
ประมงทีผ่ ิด
กฎหมายทีไ่ ม่มี
การรายงาน
และทีไ่ ม่มีการ
ควบคุม และ
แนวปฏิบตั ดิ า้ น
การประมงที่
เป็นไปในทาง
ทาลาย และ
ดาเนินการให้
เป็นผลตาม
แผนการบริหาร
จัดการทีอ่ ยูบ่ น
ฐานวิทยาศาสตร์
เพือ่ จะฟืน้ ฟูมวล
ปลา (fish

14.4.1 Proportion of fish สัดส่วนของมวลสัตว์นา้
stocks within
(fish stocks) ทีอ่ ยูใ่ นระดับ
biologically
ความยัง่ ยืนทางชีวภาพ
sustainable levels

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Target Detail

เป้าประสงค์

#

Indicators

ตัวชีว้ ัด

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs

คาอธิบายข้อมูล (Metadata)

สผ. ทช.



กป. ทร.
ทช. จท.
ศรชล.

The indicator we propose is the
“proportion of fish stocks within
biologically sustainable levels”,
not limits1. It is therefore slightly
different from the indicator 7.4
currently included in the
Millennium Development Goals2.
The FAO Committee on Fisheries
has requested changes (see the
2012 and 2014 Reports of the 30th
and 31st Sessions of the
Committee on Fisheries3) in the
description of the status of the
stocks based on sustainability to
ensure clarify and reduce
misunderstandings by the general
public.

ตัวชีว้ ัดซ้า

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata

Tier by
III

O

7 เม.ย. 59

I

P

7 เม.ย. 59
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Goal

Goal Detail

เป้าหมาย

14

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

อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จาก
มหาสมุทร
ทะเลและ
ทรัพยากรทาง
ทะเลและ
ทรัพยากรทาง
ทะเบอย่าง
ยัง่ ยืนเพือ่ การ
พัฒนาทีย่ งั่ ยืน

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Target Detail

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

เป้าประสงค์
ภายในปี 2563
อนุรักษ์พนื้ ทีท่ าง
ทะเลและชายฝั่ง
อย่างน้อยร้อยละ
10 ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศ
และ
ภายในประเทศ
และอยูบ่ น
พืน้ ฐานของ
ข้อมูลทาง
วิทยาศาสตร์ทดี่ ี
ทีส่ ุดทีม่ ีอยู่

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ คาอธิบายข้อมูล (Metadata)
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs
Definition
 ทช. อท.
14.5.1 Coverage of
ขอบเขตของพืน้ ทีค่ มุ้ ครองที่
The percentage of marine sites
protected areas in เกีย่ วข้องกับพืน้ ทีท่ างทะเล
กป. สผ.
contributing significantly to the
relation to marine
global persistence of biodiversity
areas
that are wholly covered by
#

Indicators

ตัวชีว้ ัด

ตัวชีว้ ัดซ้า

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata

Tier by
I

P

7 เม.ย. 59

designated protected areas. It is a
thematic disaggregation of the
multi-purpose indicator for
protected area coverage of
important sites.
Method of computation
The indicator is computed by
dividing the total number of KBAs
wholly covered by protected areas
by the total number of KBAs in
each country, and multiplying by
100. “Wholly protected” is
defined as >98% coverage to
allow for resolution and digitisation
errors in the underlying spatial
datasets.
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Goal

Goal Detail

เป้าหมาย

14

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

อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จาก
มหาสมุทร
ทะเลและ
ทรัพยากรทาง
ทะเลและ
ทรัพยากรทาง
ทะเบอย่าง
ยัง่ ยืนเพือ่ การ
พัฒนาทีย่ งั่ ยืน

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

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

เป้าประสงค์
ภายในปี 2563
ยับยัน้ รูปแบบ
การอุดหนุนการ
ประมงบางอย่าง
ทีม่ ีส่วนทาให้
เกิดการประมง
เกินขีดจากัด
ขจัดการอุดหนุน
ทีม่ ีส่วนทาให้
เกิดการประมงที่
ผิดกฎหมาย ที่
ไม่มีการรายงาน
และทีไ่ ม่มีการ
ควบคุม และ
ระงับการริเริ่ม
การอุดหนุนใน
ลักษณะดังกล่าว
ตระหนักว่าการ
ปฏิบตั ทิ เี่ ป็น
พิเศษและ
แตกต่างที่
เหมาะสมและมี
ประสิทธิผล

#

Indicators

14.6.1 Progress by
countries in the
degree of
implementation
of international
instruments
aiming to combat
illegal,
unreported and
unregulated fishing

ตัวชีว้ ัด
ความก้าวหน้าของประเทศ
ต่าง ๆ ในระดับการใช้
เครื่องมือ/กลไกระหว่าง
ประเทศ เพือ่ ต่อสู้กบั การ
ประมงทีผ่ ิดกฎหมาย ทีไ่ ม่มี
การรายงาน และทีไ่ ม่มีการ
ควบคุม

หน่วยงาน การ
การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
Metad Metadata
เจ้าของ บรรลุ คาอธิบายข้อมูล (Metadata) ตัวชีว้ ัดซ้า Tier by เปลี่ยนแปล ata
Update
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
IAEG-SDGs งจาก 229
ข้อมูล SDGs
III
The indicator focuses on the effort
 ศรชล. กป.
P
P 7 เม.ย. 59
to combat IUU fishing through the
จท. ทช.
effective implementation of key
international instruments relevant
to IUU fishing. The indicator is
based on FAO member country
responses to the Code of Conduct
for Responsible Fisheries (CCRF)
survey questionnaire6 which is
circulated by FAO every two years
to members and IGOs and INGOs.
This indicator is calculated on the
basis of the efforts being made by
countries to implement key
international instruments aiming to
combat IUU fishing, as reported in
a given
year of the survey.
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Goal

Goal Detail

เป้าหมาย

14

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

อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จาก
มหาสมุทร
ทะเลและ
ทรัพยากรทาง
ทะเลและ
ทรัพยากรทาง
ทะเบอย่าง
ยัง่ ยืนเพือ่ การ
พัฒนาทีย่ งั่ ยืน

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Target Detail

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

เป้าประสงค์
ภายในปี 2573
เพิม่
ผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจแก่รัฐ
กาลังพัฒนาที่
เป็นเกาะขนาด
เล็กและประเทศ
พัฒนาน้อยทีส่ ุด
จากการใช้
ทรัพยากรทาง
ทะเลอย่างยัง่ ยืน
รวมถึงผ่าน
ทางการบริหาร
จัดการอย่าง
ยัง่ ยืนในเรื่อง
การประมง การ
เพาะเลี้ยงสัตว์นา้
และการ
ท่องเทีย่ ว

#

Indicators

14.7.1 Sustainable
fisheries as a
percentage of
GDP in small
island developing
States, least
developed
countries and all
countries

ตัวชีว้ ัด
ร้อยละของผลผลิตจากการ
ประมงทีย่ งั่ ยืน ต่อ GDP ใน
รัฐกาลังพัฒนาทีเ่ ป็นเกาะ
ขนาดเล็ก ประเทศกลุ่ม
พัฒนาน้อยทีส่ ุด และทุก
ประเทศ

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs
inappli
cable

คาอธิบายข้อมูล (Metadata)

ตัวชีว้ ัดซ้า

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata

Tier by
III

P

O

7 เม.ย. 59
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Goal

Goal Detail

เป้าหมาย

14

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

อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จาก
มหาสมุทร
ทะเลและ
ทรัพยากรทาง
ทะเลและ
ทรัพยากรทาง
ทะเบอย่าง
ยัง่ ยืนเพือ่ การ
พัฒนาทีย่ งั่ ยืน

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

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

เป้าประสงค์
เพิม่ ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์
พัฒนาขีด
ความสามารถใน
การวิจยั และ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีทาง
ทะเล โดย
คานึงถึง
หลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบตั ิ
เกีย่ วกับการ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีทาง
ทะเลของ
คณะกรรมาธิการ
สมุทรศาสตร์
ระหว่างรัฐบาล
เพือ่ จะพัฒนา
คุณภาพ
มหาสมุทรและ
เพิม่ พูนให้ความ
หลากหลายทาง

#

Indicators

14.a.1 Proportion of
total research
budget allocated
to research in the
field of marine
technology

ตัวชีว้ ัด
สัดส่วนการจัดสรร
งบประมาณเพือ่ วิจยั
เกีย่ วกับเทคโนโลยีทางทะเล
ต่องบประมาณการวิจยั
ทัง้ หมด

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs
 ทช. สกว.
สผ. กป.

คาอธิบายข้อมูล (Metadata)

ตัวชีว้ ัดซ้า

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata

Tier by
III

P

O

7 เม.ย. 59
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Goal

Goal Detail

เป้าหมาย

14

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

อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จาก
มหาสมุทร
ทะเลและ
ทรัพยากรทาง
ทะเลและ
ทรัพยากรทาง
ทะเบอย่าง
ยัง่ ยืนเพือ่ การ
พัฒนาทีย่ งั่ ยืน

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Target Detail

14.b Provide access for
small-scale
artisanal fishers to
marine resources
and markets

เป้าประสงค์
จัดให้มีการ
เข้าถึงทรัพยากร
ทางทะเลและ
ตลาดสาหรับ
ชาวประมง
พืน้ บ้านรายเล็ก

#

Indicators

14.b.1 Progress by
countries in the
degree of
application of a
legal/regulatory/p
olicy/institutional
framework which
recognizes and
protects access
rights for smallscale fisheries

ตัวชีว้ ัด
ความก้าวหน้าของแต่ละ
ประเทศทีม่ ีการใช้และ
ดาเนินการด้านข้อกฎหมาย
/ ข้อบังคับ / นโยบาย /
กรอบการปฏิบตั งิ านของ
หน่วยงานทีต่ ระหนักและ
ปกป้องสิทธิของการทา
ประมงขนาดเล็ก

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ คาอธิบายข้อมูล (Metadata)
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs
The indicator is formulated as
 กป.

Progress by countries in adopting
and implementing a
legal/regulatory/policy/institutional
framework which recognizes and
protects access rights for smallscale fisheries. This indicator
measures the “access rights”
aspect of the target.
It is a composite indicator based
on FAO member country
responses to the Code of Conduct
for Responsible Fisheries (CCRF)
survey questionnaire7 which is
circulated by FAO every two years
to members and IGOs and INGOs.
This indicator is calculated on the
basis of the efforts being made by
countries to implement selected
key
provisions of the Voluntary
Guidelines for Securing Sustainable
Small-Scale Fisheries in the
Context of Food Security and
Poverty Eradication (SSF
Guidelines), as reported in a given
year of the survey.

ตัวชีว้ ัดซ้า

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata

Tier by
III

P

P

7 เม.ย. 59
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Goal

Goal Detail

เป้าหมาย

14

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

อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จาก
มหาสมุทร
ทะเลและ
ทรัพยากรทาง
ทะเลและ
ทรัพยากรทาง
ทะเบอย่าง
ยัง่ ยืนเพือ่ การ
พัฒนาทีย่ งั่ ยืน

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Target Detail

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 of
“The future we
want”

เป้าประสงค์

#

Indicators

เพิม่ พูนการ
14.c.1 Number of
อนุรักษ์และการ
countries making
ใช้มหาสมุทร
progress in
และทรัพยากร
ratifying,
เหล่านั้นอย่าง
accepting and
ยัง่ ยืน โดยการ
implementing
ดาเนินการให้
through legal,
เกิดผลตาม
policy and
กฎหมาย
institutional
ระหว่างประเทศ
frameworks,
ตามทีส่ ะท้อนใน
ocean-related
UNCLOS ซึ่ง
instruments that
เป็นกรอบทาง
implement
กฎหมายสาหรับ
international law,
การอนุรักษ์และ
as reflected in
การใช้มหาสมุทร
UNCLOS, for the
และทรัพยากร
conservation and
เหล่านั้นอย่าง
sustainable use of
ยัง่ ยืน ตามทีร่ ะบุ
the oceans and
ในย่อหน้าที่ 158
their resources
ของเอกสาร
The Future We
Want

ตัวชีว้ ัด
จานวนประเทศทีม่ ี
ความก้าวหน้าในการให้
สัตยาบัน ยอมรับ และนา
กรอบการทางานเชิง
กฎหมาย/ นโยบาย/
สถาบัน และเครื่องมือใน
การแปลงกฎหมายระหว่าง
ประเทศทีเ่ กีย่ วกับ
มหาสมุทรมาใช้ ดังที่
สะท้อนอยูใ่ น UNCLOS
เพือ่ การอนุรักษ์ และการใช้
มหาสมุทรและทรัพยากร
อย่างยัง่ ยืน

หน่วยงาน การ
การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
Metad Metadata
เจ้าของ บรรลุ คาอธิบายข้อมูล (Metadata) ตัวชีว้ ัดซ้า Tier by เปลี่ยนแปล ata
Update
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
IAEG-SDGs งจาก 229
ข้อมูล SDGs
III
Definition and method of
P
P 7 เม.ย. 59
 ศรชล. กต.
computation
จท. ทช.
This indicator conveys the number
คพ. สผ.
of countries that have ratified the
กป. กพร.
ILO Maritime Labour Convention of
2006.
ILO conventions are legally binding
international treaties drawn up by
the ILO's constituents
(governments, employers and
workers) and setting out basic
principles and rights at work. The
ILO Maritime Labour Convention
(MLC) is a single, coherent
instrument embodying as far as
possible all up-to-date standards
of existing international maritime
labour conventions and
recommendations, as well as the
fundamental principles to be
found in other international labour
conventions.
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Goal

Goal Detail

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

เป้าหมาย
ปกป้อง ฟืน้ ฟู
และสนับสนุน
การใช้ระบบ
นิเวศบนบก
อย่างยัง่ ยืน
จัดการป่าไม้
อย่างยัง่ ยืน
ต่อสู้การกลาย
สภาพเป็น
ทะเลทราย
หยุดการเสื่อม
โทรมของทีด่ นิ
และฟืน้ สภาพ
กลับมาใหม่
และหยุดการ
สูญเสียความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Target Detail

15.1 By 2020, ensure
the 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

เป้าประสงค์
สร้าง
หลักประกันว่า
จะมีการอนุรักษ์
การฟืน้ ฟู และ
การใช้ระบบ
นิเวศบนบกและ
ในน้าจืดใน
แผ่นดินรวมทัง้
บริการทาง
ระบบนิเวศอย่าง
ยัง่ ยืน เฉพาะ
อย่างยิง่ ป่าไม้
พืน้ ทีช่ ุ่มน้า
ภูเขาและเขต
แห้งแล้ง โดย
เป็นไปตาม
ข้อบังคับภายใต้
ความตกลง
ระหว่างประเทศ
ภายในปี 2563

#

Indicators

15.1.1 Forest area as a
proportion of
total land area

ตัวชีว้ ัด
ร้อยละของพืน้ ทีป่ า่ ไม้ตอ่
พืน้ ทีท่ งั้ หมด

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ คาอธิบายข้อมูล (Metadata)
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs
The indicator is already included

อท.

among the indicators for the
Millennium Development Goals
(MDG) indicator
7.1 “Proportion of land covered
by forest”)1. In order to provide a
precise definition of the indicator,
it is crucial to provide a definition
of “Forest” and “Total Land
Area”. According to the FAO
definitions, Forest is defined as
“land spanning more than 0.5
hectares with trees higher than 5
meters and a canopy cover of
more than 10 percent,
or trees able to reach these
thresholds in situ. It does not
include land that is predominantly
under agricultural or urban land
use”

ตัวชีว้ ัดซ้า

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata

Tier by
I

P
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Goal

Goal Detail

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

เป้าหมาย
ปกป้อง ฟืน้ ฟู
และสนับสนุน
การใช้ระบบ
นิเวศบนบก
อย่างยัง่ ยืน
จัดการป่าไม้
อย่างยัง่ ยืน
ต่อสู้การกลาย
สภาพเป็น
ทะเลทราย
หยุดการเสื่อม
โทรมของทีด่ นิ
และฟืน้ สภาพ
กลับมาใหม่
และหยุดการ
สูญเสียความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Target Detail

15.1 By 2020, ensure
the 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

เป้าประสงค์
สร้าง
หลักประกันว่า
จะมีการอนุรักษ์
การฟืน้ ฟู และ
การใช้ระบบ
นิเวศบนบกและ
ในน้าจืดใน
แผ่นดินรวมทัง้
บริการทาง
ระบบนิเวศอย่าง
ยัง่ ยืน เฉพาะ
อย่างยิง่ ป่าไม้
พืน้ ทีช่ ุ่มน้า
ภูเขาและเขต
แห้งแล้ง โดย
เป็นไปตาม
ข้อบังคับภายใต้
ความตกลง
ระหว่างประเทศ
ภายในปี 2563

#

Indicators

15.1.2 Proportion of
important sites
for terrestrial and
freshwater
biodiversity that
are covered by
protected areas,
by ecosystem
type

ตัวชีว้ ัด
สัดส่วนของพืน้ ทีส่ าคัญ
สาหรับความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ทัง้ ทางบกและ
ในน้าจืด ซึ่งถูกปกคลุมไป
ด้วยพืน้ ทีค่ มุ้ ครอง จาแนก
ตามประเทศ ระบบนิเวศ

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs
อท. ปม.
ทช. สผ.

คาอธิบายข้อมูล (Metadata)
Definition
The percentage of sites
contributing significantly to the
global persistence of biodiversity
that are wholly covered by
designated protected areas.
Method of computation
The indicator is computed by
dividing the total number of KBAs
wholly covered by protected areas
by the total number of KBAs in
each country, and multiplying by
100. “Wholly protected” is
defined as >98% coverage to
allow for resolution and digitisation
errors in the
underlying spatial datasets.

ตัวชีว้ ัดซ้า

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata

Tier by
I

P

P
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เป้าหมาย

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

ปกป้อง ฟืน้ ฟู
และสนับสนุน
การใช้ระบบ
นิเวศบนบก
อย่างยัง่ ยืน
จัดการป่าไม้
อย่างยัง่ ยืน
ต่อสู้การกลาย
สภาพเป็น
ทะเลทราย
หยุดการเสื่อม
โทรมของทีด่ นิ
และฟืน้ สภาพ
กลับมาใหม่
และหยุดการ
สูญเสียความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ

15.2 By 2020, promote
the
implementation
of sustainable
management of
all types of
forests, halt
deforestation,
restore degraded
forests and
substantially
increase
afforestation and
reforestation
globally

ส่งเสริมการ
ดาเนินการด้าน
การบริหาร
จัดการป่าไม้ทกุ
ประเภทอย่าง
ยัง่ ยืน หยุดยัง้
การตัดไม้ทาลาย
ป่า ฟืน้ ฟูปา่ ที่
เสื่อมโทรม และ
เพิม่ การปลูกป่า
และฟืน้ ฟูปา่ ทัว่
โลก ภายในปี
2563

15.2.1 Progress towards ความก้าวหน้าในการ
sustainable forest บริหารจัดการป่าไม้อย่าง
management
ยัง่ ยืน

ปม. อท.
ทช.

It has been formally defined, by
the UN General Assembly [a]
dynamic and evolving concept
[that] aims to maintain and
enhance the economic, social and
environmental values of all types
of forests, for the benefit of
present and future generations”.
(Resolution A/RES/62/98)

III

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

ปกป้อง ฟืน้ ฟู
และสนับสนุน
การใช้ระบบ
นิเวศบนบก
อย่างยัง่ ยืน
จัดการป่าไม้
อย่างยัง่ ยืน
ต่อสู้การกลาย
สภาพเป็น
ทะเลทราย
หยุดการเสื่อม
โทรมของทีด่ นิ
และฟืน้ สภาพ
กลับมาใหม่
และหยุดการ
สูญเสียความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ

15.3 By 2020, promote
the
implementation
of sustainable
management of
all types of
forests, halt
deforestation,
restore degraded
forests and
substantially
increase
afforestation and
reforestation
globally

ต่อสู้การกลาย
สภาพเป็น
ทะเลทราย ฟืน้ ฟู
แผ่นดินทีเ่ สื่อม
โทรม รวมถึง
แผ่นดินทีไ่ ด้รับ
ผลกระทบจาก
การกลายสภาพ
เป็นทะเลทราย
ความแห้งแล้ง
และอุทกภัย
และพยายามที่
จะบรรลุถึงโลกที่
ไร้ความเสื่อม
โทรมของทีด่ นิ
ภายในปี 2573

15.3.1 Proportion of
land that is
degraded over
total land area

พด.

Definition
This indicator is defined as the
amount of land area that is
degraded. The measurement unit
for
indicator 15.3.1 is the spatial
extent (hectares or km2)
expressed as the proportion
(percentage) of
land that is degraded over total
land area.

III

#

Indicators

ตัวชีว้ ัด

ร้อยละของพืน้ ทีด่ นิ ทีถ่ ูกทา
ให้เสื่อมโทรมเทียบกับพืน้
ทีด่ นิ ทัง้ หมด

คาอธิบายข้อมูล (Metadata)

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata

15

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

เป้าประสงค์

Tier by

Goal Detail

#

Target Detail

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs

Goal

ตัวชีว้ ัดซ้า

P

P
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Goal

Goal Detail

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

เป้าหมาย
ปกป้อง ฟืน้ ฟู
และสนับสนุน
การใช้ระบบ
นิเวศบนบก
อย่างยัง่ ยืน
จัดการป่าไม้
อย่างยัง่ ยืน
ต่อสู้การกลาย
สภาพเป็น
ทะเลทราย
หยุดการเสื่อม
โทรมของทีด่ นิ
และฟืน้ สภาพ
กลับมาใหม่
และหยุดการ
สูญเสียความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Target Detail

15.4 By 2030, ensure
the conservation
of mountain
ecosystems,
including their
biodiversity, in
order to enhance
their capacity to
provide benefits
that are essential
for sustainable
development

เป้าประสงค์
สร้าง
หลักประกันว่า
จะมีการอนุรักษ์
ระบบนิเวศภูเขา
และความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพของ
ระบบนิเวศ
เหล่านั้น เพือ่ จะ
เพิม่ พูนขีด
ความสามารถ
ของระบบนิเวศ
เหล่านั้นทีจ่ ะให้
ผลประโยชน์อนั
สาคัญต่อการ
พัฒนาทีย่ งั่ ยืน
ภายในปี 2573

#

Indicators

15.4.1 Coverage by
protected areas
of important sites
for mountain
biodiversity

ตัวชีว้ ัด
ขอบเขตของพืน้ ทีค่ มุ้ ครอง
ทีม่ ีความสาคัญต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพบน
ภูเขา

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ คาอธิบายข้อมูล (Metadata)
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs
Definition
 อท. ปม.

The proportion of terrestrial and
marine areas protected is defined
as the proportion of a country’s
total terrestrial and marine area
that is designated as a protected
area.
This indicator is expressed as a
percentage.
Concepts
The terrestrial and marine area of a
country is the sum of the
terrestrial area and any marine area
falling within the country’s
borders. It is also referred to as
territorial area.
Method of computation
The indicator is computed by
dividing the total number of KBAs
wholly covered by protected areas
by the total number of KBAs in
each country, and multiplying by
100. “Wholly protected” is
defined as >98% coverage to
allow for resolution and digitisation
errors in the underlying spatial
datasets.

ตัวชีว้ ัดซ้า

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata

Tier by
I

P
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Goal

Goal Detail

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

เป้าหมาย
ปกป้อง ฟืน้ ฟู
และสนับสนุน
การใช้ระบบ
นิเวศบนบก
อย่างยัง่ ยืน
จัดการป่าไม้
อย่างยัง่ ยืน
ต่อสู้การกลาย
สภาพเป็น
ทะเลทราย
หยุดการเสื่อม
โทรมของทีด่ นิ
และฟืน้ สภาพ
กลับมาใหม่
และหยุดการ
สูญเสียความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Target Detail

15.4 By 2030, ensure
the conservation
of mountain
ecosystems,
including their
biodiversity, in
order to enhance
their capacity to
provide benefits
that are essential
for sustainable
development

เป้าประสงค์
สร้าง
หลักประกันว่า
จะมีการอนุรักษ์
ระบบนิเวศภูเขา
และความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพของ
ระบบนิเวศ
เหล่านั้น เพือ่ จะ
เพิม่ พูนขีด
ความสามารถ
ของระบบนิเวศ
เหล่านั้นทีจ่ ะให้
ผลประโยชน์อนั
สาคัญต่อการ
พัฒนาทีย่ งั่ ยืน
ภายในปี 2573

#

Indicators

15.4.2 Mountain Green
Cover Index

ตัวชีว้ ัด
ดัชนีพนื้ ทีภ่ ูเขาสีเขียว

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs
อท. ปม.

คาอธิบายข้อมูล (Metadata)
Precise definition of the indicator
The Green Cover Index is designed
to measure the changes of the
green vegetation in mountain areas
(i.e., forest, shrubs and trees).

ตัวชีว้ ัดซ้า

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata

Tier by
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P
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Goal

Goal Detail

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

เป้าหมาย
ปกป้อง ฟืน้ ฟู
และสนับสนุน
การใช้ระบบ
นิเวศบนบก
อย่างยัง่ ยืน
จัดการป่าไม้
อย่างยัง่ ยืน
ต่อสู้การกลาย
สภาพเป็น
ทะเลทราย
หยุดการเสื่อม
โทรมของทีด่ นิ
และฟืน้ สภาพ
กลับมาใหม่
และหยุดการ
สูญเสียความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Target Detail

15.5 Take urgent and
significant action
to reduce the
degradation of
natural habitats,
halt the loss of
biodiversity and,
by 2020, protect
and prevent the
extinction of
threatened species

เป้าประสงค์
ปฎิบตั กิ ารที่
จาเป็นและ
เร่งด่วนเพือ่ ลด
การเสื่อมโทรม
ของถิ่นทีอ่ ยุต่ าม
ธรรมชาติ
หยุดยัง้ การ
สูญเสียความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ และ
ภายในปี 2563
จะปกป้องและ
ป้องกันการสูญ
พันธุข์ องชนิด
พันธุท์ ถี่ ูกคุกคาม

#

Indicators

15.5.1 Red List Index

ตัวชีว้ ัด
ดัชนีบญ
ั ชีการเปลี่ยนแปลง
สถานภาพพันธุพ์ ชื และพันธุ์
สัตว์ทเี่ สี่ยงต่อการถูก
คุกคาม (Red List Index)

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs
อท. สผ.
อสพ.

คาอธิบายข้อมูล (Metadata)
Definition
The Red List Index is a multipurpose indicator which measures
the aggregate change in extinction
risk across groups of species. It is
based on the number of species in
each category of extinction risk on
The IUCN Red List of Threatened
Species. This indicator is expressed
as an index ranging from 0 to 1.
Method of computation
The IUCN RLI is calculated at a
point in time by first multiplying
the number of species in each Red
List Category by a weight (ranging
from 1 for ‘Near Threatened’ to 5
for ‘Extinct’ and ‘Extinct in the
Wild’) and summing these values.
This is then divided by a maximum
threat score which is the total
number of species multiplied by
the weight assigned to the
‘Extinct’ category. This final value
is subtracted from 1 to give the
IUCN RLI value.

ตัวชีว้ ัดซ้า

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata

Tier by
I

P
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Goal

Goal Detail

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

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

เป้าหมาย

Target Detail

เป้าประสงค์

ปกป้อง ฟืน้ ฟู
และสนับสนุน
การใช้ระบบ
นิเวศบนบก
อย่างยัง่ ยืน
จัดการป่าไม้
อย่างยัง่ ยืน
ต่อสู้การกลาย
สภาพเป็น
ทะเลทราย
หยุดการเสื่อม
โทรมของทีด่ นิ
และฟืน้ สภาพ
กลับมาใหม่
และหยุดการ
สูญเสียความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ

15.6 Promote fair and
equitable sharing
of the benefits
arising from the
utilization of
genetic resources
and promote
appropriate
access to such
resources, as
internationally
agreed

สร้าง
หลักประกันว่า
จะมีการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ที่
เกิดจากการใช้
ประโยชน์
ทรัพยากร
พันธุกรรมอย่าง
เท่าเทียมและ
ยุตธิ รรม และ
ส่งเสริมการ
เข้าถึงทรัพยากร
เหล่านั้นอย่าง
เหมาะสม

15.6.1 Number of
countries that
have adopted
legislative,
administrative
and policy
frameworks to
ensure fair and
equitable sharing
of benefits

ปกป้อง ฟืน้ ฟู
และสนับสนุน
การใช้ระบบ
นิเวศบนบก
อย่างยัง่ ยืน
จัดการป่าไม้
อย่างยัง่ ยืน
ต่อสู้การกลาย
สภาพเป็น
ทะเลทราย
หยุดการเสื่อม
โทรมของทีด่ นิ
และฟืน้ สภาพ
กลับมาใหม่
และหยุดการ
สูญเสียความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ

15.7 Take urgent action
to end poaching
and trafficking of
protected species
of flora and fauna
and address both
demand and
supply of illegal
wildlife products

ปฏิบตั กิ ารอย่าง
เร่งด่วยเพือ่ จะ
ยุตกิ ารล่าและ
การขนย้ายชนิด
พันธุพ์ ชื และสัตว์
คุม้ ครอง และ
แก้ปญ
ั หาทัง้ อุป
สงค์และอุปทาน
ต่อผลิตภัณฑ์
สัตว์ปา่ ทีผ่ ิด
กฎหมาย

15.7.1 Proportion of
สัดส่วนการค้าสัตว์ปา่ โดย
traded wildlife
การหลอกลวงหรือผิด
that was poached กฎหมาย
or illicitly
trafficked

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

#

Indicators

ตัวชีว้ ัด

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs

คาอธิบายข้อมูล (Metadata)

ตัวชีว้ ัดซ้า

This indicator builds on concrete
cases in which agreement has
been reached on the transfer of
genetic resources between the
resource provider and the
resource recipient, including on
how benefits arising from the use
of the genetic resources will be
shared.

จานวนประเทศทีม่ ีการ
ยอมรับกรอบกฎหมาย
กรอบการบริหารจัดการ
และกรอบนโยบายเพือ่
สร้างความมั่นใจในความ
เป็นธรรม และความเท่า
เทียมในการแบ่งปัน
ผลประโยชน์

อท.
องค์การ
สวนสัตว์

Definition: The proportion of
ซ้ากับ
traded wildlife that was poached 15.c.1
or illicitly trafficked is defined as
the proportion of total wildlife
seizures to the total wildlife traded
as evidenced by export permits
issued. The different wildlife
products traded and seized are
compared by applying an
aggregation measure.
PIT = Total aggregated wildlife
sizeure / Total aggregated wildlife
export permits issured

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata

Tier by
III

P

P

28 มี.ค. 59

I

P

P

28 มี.ค. 59
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เป้าหมาย

Goal Detail

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

ปกป้อง ฟืน้ ฟู
และสนับสนุน
การใช้ระบบ
นิเวศบนบก
อย่างยัง่ ยืน
จัดการป่าไม้
อย่างยัง่ ยืน
ต่อสู้การกลาย
สภาพเป็น
ทะเลทราย
หยุดการเสื่อม
โทรมของทีด่ นิ
และฟืน้ สภาพ
กลับมาใหม่
และหยุดการ
สูญเสียความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ

15.8 By 2020,
introduce
measures to
prevent the
introduction and
significantly
reduce the impact
of invasive alien
species on land
and water
ecosystems and
control or
eradicate the
priority species

นามาตรการมาใช้ 15.8.1 Proportion of
สัดส่วนประเทศทีไ่ ด้ใช้
เพือ่ ป้องกันการ
countries
กฎหมายระดับชาติที่
นาเข้าและลด
adopting relevant เกีย่ วข้อง และปกป้อง
ผลกระทบของ
national
ทรัพยากรอย่างเพียงพอ
ชนิดพันธุต์ า่ งถิ่น
legislation and
หรือควบคุมชนิดพันธุต์ า่ ง
ทีร่ ุกรายใน
adequately
ถิ่นทีถ่ ูกรุกราน
ระบบนิเวศบก
resourcing the
และน้าและ
prevention or
ควบคุมหรือขจัด
control of
priority
invasive alien
species ภายใน
species
ปี 2563

วก. สผ.
อท. ปม.
ปศ.

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

ปกป้อง ฟืน้ ฟู
และสนับสนุน
การใช้ระบบ
นิเวศบนบก
อย่างยัง่ ยืน
จัดการป่าไม้
อย่างยัง่ ยืน
ต่อสู้การกลาย
สภาพเป็น
ทะเลทราย
หยุดการเสื่อม
โทรมของทีด่ นิ
และฟืน้ สภาพ
กลับมาใหม่
และหยุดการ
สูญเสียความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ

15.9 By 2020, integrate
ecosystem and
biodiversity values
into national and
local planning,
development
processes,
poverty reduction
strategies and
accounts

บูรณาการมูลค่า 15.9.1 Progress towards ความก้าวหน้าของการสร้าง
ของระบบนิเวศ
national targets เป้าประสงค์ระดับชาติ
และความ
established in
ตามทีร่ ะบุไว้ในแผน
หลากหลายทาง
accordance with ยุทธศาสตร์ความ
ชีวภาพเข้าไปสู่
Aichi Biodiversity หลากหลายทางชีวภาพ
การวางแผน
Target 2 of the
ค.ศ.2011-2020
กระบวนการพัฒน
Strategic Plan for (Strategic Plan for
า ยุทธศาสตร์
Biodiversity 2011- Biodiversity 2011-2020)
การลดความ
2020
เป้าประสงค์ที่ 2 ของ
ยากจน และ
Aichi Biodiversity
บัญชีทงั้ ระดับ
ท้องถิ่นและ
ระดับประเทศ
ภายในปี 2563

สผ.

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Target Detail

เป้าประสงค์

#

Indicators

ตัวชีว้ ัด

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs

Goal

คาอธิบายข้อมูล (Metadata)
This indicator measures the
management response globally, by
tracking invasive alien species
legislation for control and
prevention at national and
international levels. The more
countries with Invasive Alien
Species (IAS) and Biosecurity
related legislation, the greater the
global commitment to controlling
the threat to biodiversity from IAS.
The larger the number of IASrelevant international policies, and
the greater the level of national
commitment to these, the greater
the global commitment to
controlling IAS. The more
international agreements a country
is party to the more strongly
committed the country is to
controlling IAS.

ตัวชีว้ ัดซ้า

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata

Tier by
III

P

P

28 มี.ค. 59

III

P

O

28 มี.ค. 59
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Goal

Goal Detail

เป้าหมาย

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

ปกป้อง ฟืน้ ฟู
และสนับสนุน
การใช้ระบบ
นิเวศบนบก
อย่างยัง่ ยืน
จัดการป่าไม้
อย่างยัง่ ยืน
ต่อสู้การกลาย
สภาพเป็น
ทะเลทราย
หยุดการเสื่อม
โทรมของทีด่ นิ
และฟืน้ สภาพ
กลับมาใหม่
และหยุดการ
สูญเสียความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ

15.a Mobilize and
significantly
increase financial
resources from all
sources to
conserve and
sustainably use
biodiversity and
ecosystems

ระดมและเพิม่
ทรัพยากรทาง
การเงินจากทุก
แหล่งเพือ่ การ
อนุรักษ์และการ
ใช้ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพและ
ระบบนิเวศอย่าง
ยัง่ ยืน

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

การช่วยเหลือเพือ่ การ
พัฒนาอย่างเป็นทางการ
(ODA) และการใช้จา่ ยของ
รัฐเกีย่ วกับการอนุรักษ์
และความหลากหลายทาง
ชีวภาพและระบบนิเวศ
อย่างยัง่ ยืน

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

ปกป้อง ฟืน้ ฟู
และสนับสนุน
การใช้ระบบ
นิเวศบนบก
อย่างยัง่ ยืน
จัดการป่าไม้
อย่างยัง่ ยืน
ต่อสู้การกลาย
สภาพเป็น
ทะเลทราย
หยุดการเสื่อม
โทรมของทีด่ นิ
และฟืน้ สภาพ
กลับมาใหม่
และหยุดการ
สูญเสียความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ

15.b Mobilize
significant
resources from all
sources and at all
levels to finance
sustainable forest
management and
provide adequate
incentives to
developing
countries to
advance such
management,
including for
conservation and
reforestation

ระดมทรัพยากร
จากทุกแหล่ง
และทุกระดับ
เพือ่ สนับสนุน
เงินแก่การ
บริหารจัดการป่า
ไม้อย่างยัง่ ยืน
และจัดหาแรงจูง
ในทีเ่ หมาะสม
สาหรับประเทศ
กาลังพัฒนาให้
เกิด
ความก้าวหน้าใน
การบริหาร
จัดการ ซึ่ง
รวมถึงการ
อนุรักษ์และการ
ปลูกป่า

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

การช่วยเหลือเพือ่ การ
พัฒนาอย่างเป็นทางการ
(ODA) และการใช้จา่ ยของ
รัฐเกีย่ วกับการอนุรักษ์
และความหลากหลายทาง
ชีวภาพและระบบนิเวศ
อย่างยัง่ ยืน

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Target Detail

เป้าประสงค์

#

Indicators

ตัวชีว้ ัด

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs



คาอธิบายข้อมูล (Metadata)

ตัวชีว้ ัดซ้า

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata

Tier by

อท. ปม.
ทช.

ซ้ากับ
15.b.1

I
(ODA)/
III
(Public
expenditur
e)

อท. ปม.
ทช.

Definition and method of
ซ้ากับ
computation
15.a.1
Total official development
assistance (ODA) commitments to
the forestry sector (purpose code
312). Data
expressed in US dollars at the
average annual exchange rate.

I
(ODA)/
III
(Public
expenditur
e)
Repeat of
15.a.1

P

O

28 มี.ค. 59

P

28 มี.ค. 59
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Goal

Goal Detail

เป้าหมาย

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

ปกป้อง ฟืน้ ฟู
และสนับสนุน
การใช้ระบบ
นิเวศบนบก
อย่างยัง่ ยืน
จัดการป่าไม้
อย่างยัง่ ยืน
ต่อสู้การกลาย
สภาพเป็น
ทะเลทราย
หยุดการเสื่อม
โทรมของทีด่ นิ
และฟืน้ สภาพ
กลับมาใหม่
และหยุดการ
สูญเสียความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ

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

ส่งเสริมสังคมที่ 16.1 Significantly
สงบสุขและ
reduce all forms
ครอบคลุม
of violence and
เพือ่ การพัฒนา
related death
ทีย่ งั่ ยืน ให้ทกุ
rates everywhere
คนเข้าถึงความ
ยุตธิ รรม และ
สร้างสถาบันที่
มีประสิทธิผล
รับผิดชอบ
และครอบคลุม
ในทุกระดับ

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Target Detail

15.c Enhance global
support for efforts
to combat
poaching and
trafficking of
protected species,
including by
increasing the
capacity of local
communities to
pursue
sustainable
livelihood
opportunities

เป้าประสงค์

#

Indicators

ตัวชีว้ ัด

เพิม่ พูนการ
15.c.1 Proportion of
สัดส่วนการค้าสัตว์ปา่ โดย
สนับสนุนใน
traded wildlife
หลอกลวงหรือผิดกฎหมาย
ระดับโลก
that was poached
สาหรับความ
or illicitly
พยายามทีจ่ ะ
trafficked
ต่อสู้กบั การล่า
การเคลื่อนย้าย
ชนิดพันธุ์
คุม้ ครอง รวมถึง
โดยการเพิม่ ขีด
ความสามารถ
ของชุมชนท้องถิ่น

ลดความรุนแรง
ทุกรูปแบบและ
อัตราการตายที่
เกีย่ วข้องในทุก
แห่งให้ลดลง
อย่างมีนัยสาคัญ

16.1.1 Number of
victims of
intentional
homicide per
100,000
population, by
sex and age

จานวนเหยือ่ ฆาตกรรม ต่อ
ประชากร 100,000 คน
จาแนกตามเพศ และอายุ

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs
อท.

 สตช.

คาอธิบายข้อมูล (Metadata)

ตัวชีว้ ัดซ้า

Definition: The proportion of
ซ้ากับ
traded wildlife that was poached 15.7.1
or illicitly trafficked is defined as
the proportion of total wildlife
seizures to the total wildlife traded
as evidenced by export permits
issued. The different wildlife
products traded and seized are
compared by applying an
aggregation measure.
PIT = Total aggregated wildlife
sizeure / Total aggregated wildlife
export permits issured

Intentional homicide is defined as
the unlawful death inflicted upon
a person with the intent to cause
death or serious injury (Source:
International Classification of Crime
for Statistical Purposes, ICCS 2015);
the rate is defined as the total
count of victims of intentional
homicide divided by the total
resident population, expressed per
100,000 population.

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata

Tier by

I
Repeat of
15.7.1

P

28 มี.ค. 59

I

P

3 มี.ค. 59
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Goal

Goal Detail

16

16

เป้าหมาย

Target Detail

เป้าประสงค์

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

ส่งเสริมสังคมที่ 16.1 Significantly
สงบสุขและ
reduce all forms
ครอบคลุม
of violence and
เพือ่ การพัฒนา
related death
ทีย่ งั่ ยืน ให้ทกุ
rates everywhere
คนเข้าถึงความ
ยุตธิ รรม และ
สร้างสถาบันที่
มีประสิทธิผล
รับผิดชอบ
และครอบคลุม
ในทุกระดับ

ลดความรุนแรง
ทุกรูปแบบและ
อัตราการตายที่
เกีย่ วข้องในทุก
แห่งให้ลดลง
อย่างมีนัยสาคัญ

16.1.2 Conflict-related
deaths per
100,000
population, by
sex, age and cause

การเสียชีวติ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ความขัดแย้ง ต่อประชากร
100,000 คน จาแนกตาม
อายุ เพศ และคดี

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

ส่งเสริมสังคมที่ 16.1 Significantly
สงบสุขและ
reduce all forms
ครอบคลุม
of violence and
เพือ่ การพัฒนา
related death
ทีย่ งั่ ยืน ให้ทกุ
rates everywhere
คนเข้าถึงความ
ยุตธิ รรม และ
สร้างสถาบันที่
มีประสิทธิผล
รับผิดชอบ
และครอบคลุม
ในทุกระดับ

ลดความรุนแรง
ทุกรูปแบบและ
อัตราการตายที่
เกีย่ วข้องในทุก
แห่งให้ลดลง
อย่างมีนัยสาคัญ

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

ร้อยละของประชากรที่
ได้รับความรุนแรงทาง
ร่างกาย จิตใจ หรือทางเพศ
ในช่วง 12 เดือนทีผ่ ่านมา

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

#

Indicators

ตัวชีว้ ัด

หน่วยงาน การ
การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
Metad Metadata
เจ้าของ บรรลุ คาอธิบายข้อมูล (Metadata) ตัวชีว้ ัดซ้า Tier by เปลี่ยนแปล ata
Update
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
IAEG-SDGs งจาก 229
ข้อมูล SDGs
II/III
Intentional homicide is defined as
P
3 มี.ค. 59
 สตช.
the unlawful death inflicted upon
a person with the intent of cause
death or serious injury (Source:
International Classification of Crime
for Statistical Purposes, 2015). In a
narrow sense, conflict-related
deaths refer to those deaths
caused by warring parties directly
related to combat, such as
traditional battlefield fighting and
bombardments. In a broader
sense, conflict-related deaths also
include killings that amount to war
crimes, such as targeting of
civilians or of military ´hors
combat´. The rates are defined as
the total count of intentional
homicides and conflict-related
deaths, respectively, divided by
the total resident population,
expressed per 100,000 population.

 สตช. สค.

(Pending
provision
of
methodolo
gy form
OHCHR)

II

O

3 มี.ค. 59
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Goal

Goal Detail

16

16

เป้าหมาย

Target Detail

เป้าประสงค์

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

ส่งเสริมสังคมที่ 16.1 Significantly
สงบสุขและ
reduce all forms
ครอบคลุม
of violence and
เพือ่ การพัฒนา
related death
ทีย่ งั่ ยืน ให้ทกุ
rates everywhere
คนเข้าถึงความ
ยุตธิ รรม และ
สร้างสถาบันที่
มีประสิทธิผล
รับผิดชอบ
และครอบคลุม
ในทุกระดับ

ลดความรุนแรง
ทุกรูปแบบและ
อัตราการตายที่
เกีย่ วข้องในทุก
แห่งให้ลดลง
อย่างมีนัยสาคัญ

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

ส่งเสริมสังคมที่ 16.2 End abuse,
ยุตกิ ารข่มแหง
16.2.1 Proportion of
สงบสุขและ
exploitation,
การใช้หา
children aged 1ครอบคลุม
trafficking and all ประโยชน์อย่าง
17 years who
เพือ่ การพัฒนา
forms of violence ไม่ถูกต้อง กาค้า
experienced any
ทีย่ งั่ ยืน ให้ทกุ
against and
มนุษย์ และความ
physical
คนเข้าถึงความ
torture of children รุนแรงและการ
punishment
ยุตธิ รรม และ
ทรมานทุก
and/or
สร้างสถาบันที่
รูปแบบทีม่ ีตอ่ เด็ก
psychological
มีประสิทธิผล
aggression by
รับผิดชอบ
caregivers in the
และครอบคลุม
past month
ในทุกระดับ

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

#

Indicators

ตัวชีว้ ัด

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs

16.1.4 Proportion of
สัดส่วนประชากรทีร่ ู้สึก
population that ปลอดภัยเมื่อเดินบริเวณ
feel safe walking พืน้ ทีท่ อี่ าศัยเพียงลาพัง
alone around the
area they live

ร้อยละของเด็กอายุ 1-17 ปี
ทีเ่ คยถูกทาร้ายทางร่างกาย
และ/หรือข่มเหงทางจิตใจ
โดยผู้ดแู ลในเดือนทีผ่ ่านมา



คาอธิบายข้อมูล (Metadata)

ตัวชีว้ ัดซ้า

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata

Tier by

สตช. พม.

II

O

3 มี.ค. 59

สตช.
สป.พม.
ดย.

I

O

3 มี.ค. 59
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เป้าหมาย

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

ส่งเสริมสังคมที่ 16.2 End abuse,
ยุตกิ ารข่มแหง
สงบสุขและ
exploitation,
การใช้หา
ครอบคลุม
trafficking and all ประโยชน์อย่าง
เพือ่ การพัฒนา
forms of violence ไม่ถูกต้อง
ทีย่ งั่ ยืน ให้ทกุ
against and
การค้ามนุษย์
คนเข้าถึงความ
torture of children และความรุนแรง
ยุตธิ รรม และ
และการทรมาน
สร้างสถาบันที่
ทุกรูปแบบทีม่ ีตอ่
มีประสิทธิผล
เด็ก
รับผิดชอบ
และครอบคลุม
ในทุกระดับ

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

จานวนเหยือ่ การค้ามนุษย์
ต่อประชากร 100,000 คน
จาแนกตามเพศ อายุ และ
รูปแบบการแสวงหา
ประโยชน์

สตช.
สป.พม.

Trafficking in persons is defined as
the recruitment, transportation,
transfer, harbouring or receipt of
persons, by means of the threat or
use of force or other forms of
coercion, of abduction, of fraud, of
deception, of the abuse of power
or of a position of vulnerability or
of the giving or receiving of
payments or benefits to achieve
the consent of a person having
control over another person, for
the purpose of exploitation.
Exploitation shall include, at a
minimum, the exploitation of the
prostitution of others or other
forms of sexual exploitation,
forced labour or services, slavery
or practices similar to slavery,
servitude or the removal of
organs.......See more in Metadata

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

ส่งเสริมสังคมที่ 16.2 End abuse,
ยุตกิ ารข่มแหง
16.2.3 Proportion of
สงบสุขและ
exploitation,
การใช้หา
young women
ครอบคลุม
trafficking and all ประโยชน์อย่าง
and men aged 18เพือ่ การพัฒนา
forms of violence ไม่ถูกต้อง กาค้า
29 years who
ทีย่ งั่ ยืน ให้ทกุ
against and
มนุษย์ และความ
experienced
คนเข้าถึงความ
torture of children รุนแรงและการ
sexual violence
ยุตธิ รรม และ
ทรมานทุก
by age 18
สร้างสถาบันที่
รูปแบบทีม่ ีตอ่ เด็ก
มีประสิทธิผล
รับผิดชอบ
และครอบคลุม
ในทุกระดับ

ร้อยละของผู้หญิงและผู้ชาย
วัยรุ่นอายุ 18-24 ปีทเี่ คย
ถูกกระทาความรุนแรงทาง
เพศตัง้ แต่อายุ 18 ปี

สตช.
สป.พม.
สค.

Definition and method of
computation
This indicator provides the
proportion of young women and
men aged 18-24 years who report
having experienced any sexual
violence by age 18. It is calculated
by dividing the number of young
women and men aged 18-24 years
who report having experienced
any sexual violence by age 18 by
the total number of young women
and men aged 18-24 years,
respectively, in the population.

II

P

3 มี.ค. 59

#

Indicators

ตัวชีว้ ัด

คาอธิบายข้อมูล (Metadata)

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata
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เป้าประสงค์

Tier by

Goal Detail

#

Target Detail

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs

Goal

ตัวชีว้ ัดซ้า
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Goal

Goal Detail

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

ส่งเสริมสังคมที่ 16.3 Promote the rule
สงบสุขและ
of law at the
ครอบคลุม
national and
เพือ่ การพัฒนา
international
ทีย่ งั่ ยืน ให้ทกุ
levels and ensure
คนเข้าถึงความ
equal access to
ยุตธิ รรม และ
justice for all
สร้างสถาบันที่
มีประสิทธิผล
รับผิดชอบ
และครอบคลุม
ในทุกระดับ

ส่งเสริมนิตธิ รรม
ทัง้ ในระดับชาติ
และระหว่าง
ประเทศ และ
สร้าง
หลักประกันว่า
จะมีการเข้าถึง
ความยุตธิ รรม
อย่างเท่าเทียม
แก่ทกุ คน

16.3.1 Proportion of
victims of
violence in the
previous 12
months who
reported their
victimization to
competent
authorities or
other officially
recognized
conflict resolution
mechanisms

ร้อยละของเหยือ่ ความ
รุนแรงใน 12 เดือนทีผ่ ่าน
มา ซึ่งได้ถูกรายงานการ
กระทาอันรุนแรงนั้นต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือ
หน่วยงาน/เจ้าหน้าทีท่ ี่
ได้รับการยอมรับอย่างเป็น
ทางการในการแก้ปญ
ั หา
เหล่านี้

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

ส่งเสริมสังคมที่ 16.3 Promote the rule
สงบสุขและ
of law at the
ครอบคลุม
national and
เพือ่ การพัฒนา
international
ทีย่ งั่ ยืน ให้ทกุ
levels and ensure
คนเข้าถึงความ
equal access to
ยุตธิ รรม และ
justice for all
สร้างสถาบันที่
มีประสิทธิผล
รับผิดชอบ
และครอบคลุม
ในทุกระดับ

ส่งเสริมนิตธิ รรม
ทัง้ ในระดับชาติ
และระหว่าง
ประเทศ และ
สร้าง
หลักประกันว่า
จะมีการเข้าถึง
ความยุตธิ รรม
อย่างเท่าเทียม
แก่ทกุ คน

16.3.2 Unsentenced
detainees as a
proportion of
overall prison
population

ร้อยละของจานวนผู้ตอ้ งขัง
ทีศ่ าลยังไม่พพิ ากษาต่อ
จานวนนักโทษทัง้ หมด

16

เป้าหมาย

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Target Detail

เป้าประสงค์

#

Indicators

ตัวชีว้ ัด

หน่วยงาน การ
การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
Metad Metadata
เจ้าของ บรรลุ คาอธิบายข้อมูล (Metadata) ตัวชีว้ ัดซ้า Tier by เปลี่ยนแปล ata
Update
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
IAEG-SDGs งจาก 229
ข้อมูล SDGs
II
Number of victims of violent crime
P
3 มี.ค. 59
 สกธ. รท.
(physical or sexual assault) in the
สตช. พม.
previous 12 months who reported
their last incident to competent
authorities or other officially
recognized conflict resolution
mechanisms, as a percentage of all
victims of crime in the previous 12
months.
Competent authorities includes
police, prosecutors or other
authorities with competencies to
investigate certain crimes (such as
corruption or fraud), while ‘other
officially recognised conflict
resolution mechanisms´ may
include a variety of institutions
with a role in the informal justice
or dispute resolution (e.g. tribal or
religious leaders, village elders,
community leaders), provided their
role is officially recognised by state
authorities.

 รท.

The total number of persons held
in detention who have not yet
been sentenced, as a percentage
of the total number of persons
held in detention, on a specified
date.
‘Sentenced’ refers to persons
subject to criminal proceedings
who have received a decision from
a competent authority regarding
their conviction or acquittal. For
the purposes of the indicator,
persons who have received a ‘nonfinal’ decision (such as where a
conviction is subject to appeal) are
considered to be ‘sentenced’.

I

P

3 มี.ค. 59
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Goal

Goal Detail

เป้าหมาย

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

ส่งเสริมสังคมที่ 16.4 By 2030,
ลดการลักลอบ
สงบสุขและ
significantly
เคลื่อนย้ายอาวุธ
ครอบคลุม
reduce illicit
และเงิน เสริม
เพือ่ การพัฒนา
financial and arms ความแข็งแกร่ง
ทีย่ งั่ ยืน ให้ทกุ
flows, strengthen ของกระบวนการ
คนเข้าถึงความ
the recovery and ติดตามและการ
ยุตธิ รรม และ
return of stolen ส่งคืนสินทรัพย์ที่
สร้างสถาบันที่
assets and
ถูกขโมยไป และ
มีประสิทธิผล
combat all forms ต่อสู้กบั
รับผิดชอบ
of organized crime อาชญากรรมที่
และครอบคลุม
จัดตัง้ ในลักษณะ
ในทุกระดับ
องค์กรทุก
รูปแบบ ภายในปี
2573

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

มูลค่ารวมทัง้ หมดของ
กระแสเข้าออกของเงินที่
ผิดกฎหมาย (หน่วยเป็น
ดอลล่าร์สหรัฐ)

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

ส่งเสริมสังคมที่ 16.4 By 2030,
ลดการลักลอบ
สงบสุขและ
significantly
เคลื่อนย้ายอาวุธ
ครอบคลุม
reduce illicit
และเงิน เสริม
เพือ่ การพัฒนา
financial and arms ความแข็งแกร่ง
ทีย่ งั่ ยืน ให้ทกุ
flows, strengthen ของกระบวนการ
คนเข้าถึงความ
the recovery and ติดตามและการ
ยุตธิ รรม และ
return of stolen ส่งคืนสินทรัพย์ที่
สร้างสถาบันที่
assets and
ถูกขโมยไป และ
มีประสิทธิผล
combat all forms ต่อสู้กบั
รับผิดชอบ
of organized crime อาชญากรรมที่
และครอบคลุม
จัดตัง้ ในลักษณะ
ในทุกระดับ
องค์กรทุก
รูปแบบ ภายในปี
2573

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

ร้อยละของอาวุธขนาดเล็ก
และอาวุธเบาทีม่ ีการบันทึก
และติดตาม ตามทีร่ ะบุไว้
ในกฎหมาย และมาตรฐาน
ระหว่างประเทศ

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Target Detail

เป้าประสงค์

#

Indicators

ตัวชีว้ ัด

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ คาอธิบายข้อมูล (Metadata)
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs
Illicit financial flows (IFFs) are
 ปปง. สตช.

ตัวชีว้ ัดซ้า

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata

Tier by
III

P

3 มี.ค. 59

II

O

3 มี.ค. 59

commonly defined as the
transferred monies that is earned,
transferred or utilized through illicit
means, into or out of a country.
They include legally earned value,
money and monetized instruments
that are transferred illicitly or
value, money and monetized
instruments that are acquired
through illegal activities, such as
the proceeds of crimes, including
corruption and tax evasion. They
can also capture tax avoidance
and trade misinvoicing.
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Goal

Goal Detail

เป้าหมาย

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

ส่งเสริมสังคมที่ 16.5 Substantially
สงบสุขและ
reduce corruption
ครอบคลุม
and bribery in all
เพือ่ การพัฒนา
their forms
ทีย่ งั่ ยืน ให้ทกุ
คนเข้าถึงความ
ยุตธิ รรม และ
สร้างสถาบันที่
มีประสิทธิผล
รับผิดชอบ
และครอบคลุม
ในทุกระดับ

ลดการทุจริตใน 16.5.1 Proportion of
ตาแหน่งหน้าที่
persons who had
และการรับ
at least one
สินบนทุกรูปแบบ
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

ร้อยละของบุคคลทีเ่ คย
ติดต่อกับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
อย่างน้อย 1 ครั้ง ทีม่ ีการ
ให้สินบนหรือถูกเรียก
สินบนโดยเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
ในช่วงระยะเวลา 12 เดือน
ทีผ่ ่านมา

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

ส่งเสริมสังคมที่ 16.5 Substantially
สงบสุขและ
reduce corruption
ครอบคลุม
and bribery in all
เพือ่ การพัฒนา
their forms
ทีย่ งั่ ยืน ให้ทกุ
คนเข้าถึงความ
ยุตธิ รรม และ
สร้างสถาบันที่
มีประสิทธิผล
รับผิดชอบ
และครอบคลุม
ในทุกระดับ

ลดการทุจริตใน 16.5.2 Proportion of
ตาแหน่งหน้าที่
businesses who
และการรับ
had at least one
สินบนทุกรูปแบบ
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

ร้อยละขององค์กรธุรกิจที่
เคยติดต่อกับเจ้าหน้าทีข่ อง
รัฐอย่างน้อย 1 ครั้ง และมี
การให้สินบน หรือถูกเรียก
สินบนโดยเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
ในช่วงระยะเวลา 12 เดือน
ทีผ่ ่านมา

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Target Detail

เป้าประสงค์

#

Indicators

ตัวชีว้ ัด

หน่วยงาน การ
การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
Metad Metadata
เจ้าของ บรรลุ คาอธิบายข้อมูล (Metadata) ตัวชีว้ ัดซ้า Tier by เปลี่ยนแปล ata
Update
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
IAEG-SDGs งจาก 229
ข้อมูล SDGs
II
Percentage of persons who paid at
P
3 มี.ค. 59

ปปช.
least one bribe (gave a public
official money, a gift or counter
favour) or were asked for a bribe
by these public officials, to a
public official in the last 12
months, as a percentage of
persons who had at least one
contact with a public official in the
same period. Bribery is the undue
advantage (money, gift or a
service) requested/offered by/to a
public official in exchange for a
special treatment. Administrative
bribery is often intended as the
type of bribery affecting citizens or
businesses in their dealings with
public administrations and/or civil
servants: this form of bribery
affects most countries of the
world and can be measured
through sample surveys that focus
on the experience of bribery.

I

P

O

3 มี.ค. 59
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Goal

Goal Detail

เป้าหมาย

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

ส่งเสริมสังคมที่ 16.6 Develop effective,
สงบสุขและ
accountable and
ครอบคลุม
transparent
เพือ่ การพัฒนา
institutions at all
ทีย่ งั่ ยืน ให้ทกุ
levels
คนเข้าถึงความ
ยุตธิ รรม และ
สร้างสถาบันที่
มีประสิทธิผล
รับผิดชอบ
และครอบคลุม
ในทุกระดับ

พัฒนาสถาบันที่
มีประสิทธิผล มี
ความรับผิดชอบ
และโปร่งใสใน
ทุกระดับ

16.6.1 Primary
government
expenditures as a
proportion of
original approved
budget, by sector
(or by budget
codes or similar)

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

ส่งเสริมสังคมที่ 16.6 Develop effective,
สงบสุขและ
accountable and
ครอบคลุม
transparent
เพือ่ การพัฒนา
institutions at all
ทีย่ งั่ ยืน ให้ทกุ
levels
คนเข้าถึงความ
ยุตธิ รรม และ
สร้างสถาบันที่
มีประสิทธิผล
รับผิดชอบ
และครอบคลุม
ในทุกระดับ

พัฒนาสถาบันที่
มีประสิทธิผล มี
ความรับผิดชอบ
และโปร่งใสใน
ทุกระดับ

16.6.2 Proportion of the สัดส่วนประชากรทีพ่ งึ พอใจ
population
กับบริการสาธารณะครั้ง
satisfied with their ล่าสุดทีต่ นได้ใช้บริการ
last experience of
public services

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Target Detail

เป้าประสงค์

#

Indicators

ตัวชีว้ ัด
การใช้จา่ ยภาครัฐขั้น
พืน้ ฐานคิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทีไ่ ด้รับการ
อนุมัตแิ ล้ว จาแนกเป็น ภาค
(หรือจาแนกตามรหัส
งบประมาณ หรือทีม่ ี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs
มท.

คาอธิบายข้อมูล (Metadata)

ตัวชีว้ ัดซ้า

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata

Tier by

This indicator can be based on
Indicator PI-2 of the Public
Expenditure and Financial
Accountability (PEFA) dataset:
composition of expenditure
outturn compared to original
approved budget, considers (i) the
variation between approved
budget and final expenditure for
the year for each major function
(comparable to a sector) (ii)
variation in expenditure from the
original budget by economic
classification and (iii) the average
amount charged to the
contingency reserve over the last 3
years.

I

P

3 มี.ค. 59

The indicator is calculated as the
number of respondents replying
that they were satisfied or very
satisfied with their last experience
of accessing a public service
divided by the total number of
respondents. The data may be
weighted to reflect the general
population.

III

P

3 มี.ค. 59
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Goal

Goal Detail

เป้าหมาย

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

ส่งเสริมสังคมที่ 16.7 Ensure responsive,
สงบสุขและ
inclusive,
ครอบคลุม
participatory and
เพือ่ การพัฒนา
representative
ทีย่ งั่ ยืน ให้ทกุ
decision-making at
คนเข้าถึงความ
all levels
ยุตธิ รรม และ
สร้างสถาบันที่
มีประสิทธิผล
รับผิดชอบ
และครอบคลุม
ในทุกระดับ

สร้าง
16.7.1 Proportions of
หลักประกันว่า
positions (by sex,
จะมี
age, persons with
กระบวนการ
disabilities and
ตัดสินใจทีม่ ี
population
ความรับผิดชอบ
groups) in public
ครอบคลุม มี
institutions
ส่วนร่วม และมี
(national and
ความเป็นตัว
local legislatures,
แทนทีด่ ี ในทุก
public service,
ระดับการตัดสินใจ
and judiciary)
compared to
national
distributions

สัดส่วนตาแหน่ง (จาแนก
ตาม อายุ เพศ บุคคลทีม่ ี
ความบกพร่องทางร่างกาย
และกลุ่มประชากร) ใน
สถาบันของรัฐ (สภานิติ
บัญญัตริ ะดับประเทศ และ
ท้องถิ่น บริการสาธารณะ
และคณะตุลาการ) เทียบ
กับการกระจายตัวใน
ระดับชาติ

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

ส่งเสริมสังคมที่ 16.7 Ensure responsive,
สงบสุขและ
inclusive,
ครอบคลุม
participatory and
เพือ่ การพัฒนา
representative
ทีย่ งั่ ยืน ให้ทกุ
decision-making at
คนเข้าถึงความ
all levels
ยุตธิ รรม และ
สร้างสถาบันที่
มีประสิทธิผล
รับผิดชอบ
และครอบคลุม
ในทุกระดับ

สร้าง
16.7.2 Proportion of
หลักประกันว่า
population who
จะมี
believe decisionกระบวนการ
making is inclusive
ตัดสินใจทีม่ ี
and responsive,
ความรับผิดชอบ
by sex, age,
ครอบคลุม มี
disability and
ส่วนร่วม และมี
population group
ความเป็นตัว
แทนทีด่ ี ในทุก
ระดับการตัดสินใจ

สัดส่วนของประชากรทีม่ ี
การตัดสินใจโดยคานึงถึง
เพศ อายุ ความบกพร่อง
และกลุ่มประชากร

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Target Detail

เป้าประสงค์

#

Indicators

ตัวชีว้ ัด

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs
พม. มท.

คาอธิบายข้อมูล (Metadata)
This indicator focuses on the
representativeness aspect of the
target, but the presence of
diversity also conduces to
inclusivity and responsiveness of
decision-making.
The indicator is calculated as the
number of public service positions
held by members of the target
group divided by the total number
of such positions.

ตัวชีว้ ัดซ้า

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata

Tier by
III

III

P

P

3 มี.ค. 59

O

3 มี.ค. 59
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Goal

Goal Detail

เป้าหมาย

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

ส่งเสริมสังคมที่ 16.8 Broaden and
สงบสุขและ
strengthen the
ครอบคลุม
participation of
เพือ่ การพัฒนา
developing
ทีย่ งั่ ยืน ให้ทกุ
countries in the
คนเข้าถึงความ
institutions of
ยุตธิ รรม และ
global governance
สร้างสถาบันที่
มีประสิทธิผล
รับผิดชอบ
และครอบคลุม
ในทุกระดับ

ขยายและเสริม
ความแข็งแกร่ง
ของการมีส่วน
ร่วมของประเทศ
กาลังพัฒนาใน
สถาบันโลกาภิ
บาล

16.8.1 Proportion of
members and
voting rights of
developing
countries in
international
organizations

ร้อยละของสมาชิก และ
สิทธิการออกเสียงของ
ประเทศกาลังพัฒนาใน
องค์กรระหว่างประเทศ

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

ส่งเสริมสังคมที่ 16.9 By 2030, provide
สงบสุขและ
legal identity for
ครอบคลุม
all, including birth
เพือ่ การพัฒนา
registration
ทีย่ งั่ ยืน ให้ทกุ
คนเข้าถึงความ
ยุตธิ รรม และ
สร้างสถาบันที่
มีประสิทธิผล
รับผิดชอบ
และครอบคลุม
ในทุกระดับ

จัดให้มี
เอกลักษณ์ทาง
กฎหมายสาหรับ
ทุกคน โดยรวม
ถึงการให้มีสูติ
บัตร ภายในปี
2573

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

ร้อยละของเด็กอายุตากว่
่ า
5 ปี ทีม่ ีการแจ้งเกิดกับเจ้า
พนักงานของรัฐ จาแนก
ตามอายุ

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Target Detail

เป้าประสงค์

#

Indicators

ตัวชีว้ ัด

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs



ปค.

คาอธิบายข้อมูล (Metadata)

ตัวชีว้ ัดซ้า

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata

Tier by

Representation and participation of ซ้ากับ
developing countries in
10.6.1
international organizations,
including international financial
institutions, is often below their
relative weight in the world. This
indicator would measure the
representativeness of developing
countries in international
organizations. This indicator would
be easily measurable by way of
data collected by international
organizations.

I

P

3 มี.ค. 59

Definition and method of
computation
This indicator provides the
proportion of children under the
age of five whose births are
reported as being registered with
the relevant national civil
authorities. It is calculated by
dividing the number of children
under the age of five whose births
are reported as being registered
with the relevant national civil
authorities by the total number of
children under the age of five in
the population.

I

P

3 มี.ค. 59
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Goal

Goal Detail

16

16

เป้าหมาย

Target Detail

เป้าประสงค์

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

ส่งเสริมสังคมที่ 16.10 Ensure public
สงบสุขและ
access to
ครอบคลุม
information and
เพือ่ การพัฒนา
protect
ทีย่ งั่ ยืน ให้ทกุ
fundamental
คนเข้าถึงความ
freedoms, in
ยุตธิ รรม และ
accordance with
สร้างสถาบันที่
national
มีประสิทธิผล
legislation and
รับผิดชอบ
international
และครอบคลุม
agreements
ในทุกระดับ

สร้าง
หลักประกันว่า
สาธารณชน
สามารถเขาถึง
ข้อมูลและมีการ
ปกป้องเสรีภาพ
ขั้นพืน้ ฐาน โดย
เป็นไปตาม
กฎหมาย
ภายในประเทศ
และความตกลง
ระหว่างประเทศ

16.10.1 Number of
verified cases 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

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

ส่งเสริมสังคมที่ 16.10 Ensure public
สงบสุขและ
access to
ครอบคลุม
information and
เพือ่ การพัฒนา
protect
ทีย่ งั่ ยืน ให้ทกุ
fundamental
คนเข้าถึงความ
freedoms, in
ยุตธิ รรม และ
accordance with
สร้างสถาบันที่
national
มีประสิทธิผล
legislation and
รับผิดชอบ
international
และครอบคลุม
agreements
ในทุกระดับ

สร้าง
หลักประกันว่า
สาธารณชน
สามารถเขาถึง
ข้อมูลและมีการ
ปกป้องเสรีภาพ
ขั้นพืน้ ฐาน โดย
เป็นไปตาม
กฎหมาย
ภายในประเทศ
และความตกลง
ระหว่างประเทศ

16.10.2 Number of
จานวนประเทศทีม่ ี
countries that
กฎหมายรองรับการเข้าถึง
adopt and
ข้อมูลสาธารณะ
implement
constitutional,
statutory and/or
policy guarantees
for public access
to information

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

#

Indicators

ตัวชีว้ ัด
จานวนคดีฆาตกรรม ลักพา
ตัว การถูกพราก การกักขัง
หน่วงเหนี่ยว การทรมาน
ผู้สื่อข่าว บุคลากรที่
เกีย่ วข้องกับสื่อ สหภาพ
ทางการค้า และผู้ให้ความ
ช่วยเหลือด้านสิทธิมนุษยชน
ใน 12 เดือนทีผ่ ่านมา

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs

คาอธิบายข้อมูล (Metadata)

ตัวชีว้ ัดซ้า

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata

Tier by

ปค.

For this indicator, killing includes
intentional homicide and other
arbitrary deprivation of life, as
formulated in Article 6(1) ICCPR.
Enforced disappearance is defined
as the arrest, detention, abduction
or any other form of deprivation of
liberty, followed by a refusal to
acknowledge the deprivation of
liberty or by concealment of the
fate or whereabouts of the
disappeared person, which place
such a person outside the
protection of the law (International
Convention for the Protection of
All Persons from Enforced
Disappearance, adapted to
account for disappearances
perpetrated by non-State actors).
Arbitrary detention is detention
without due process and
safeguards, as outlined in Article
9(1) ICCPR......See more in Metadata

III

 สานักงาน
ปลัด
สานัก
นายกรัฐมน
ตรี

Definition and method of
computation: For this indicator,
the operative words are
“existence” and
“implementation”. As such, it
establishes: (a) whether a country
(or at the global level, the number
of countries) has constitutional,
statutory and/or policy guarantees
for public access to information;
(b) the extent to which such
national guarantees reflect
‘international agreements’ (e.g.
Universal Declaration of Human
Rights, etc.); and (c) the
implementation mechanisms in
place for such guarantees

II

P

P

3 มี.ค. 59

P

3 มี.ค. 59
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Goal

Goal Detail

เป้าหมาย

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

ส่งเสริมสังคมที่ 16.a Strengthen
เสริมความ
สงบสุขและ
relevant national แข็งแกร่งของ
ครอบคลุม
institutions,
สถาบัน
เพือ่ การพัฒนา
including through ระดับชาติที่
ทีย่ งั่ ยืน ให้ทกุ
international
เกีย่ วข้อง
คนเข้าถึงความ
cooperation, for โดยรวมถึง
ยุตธิ รรม และ
building capacity กระทาผ่านทาง
สร้างสถาบันที่
at all levels, in
ความร่วมมือ
มีประสิทธิผล
particular in
ระหว่างประเทศ
รับผิดชอบ
developing
เพือ่ สร้างขีด
และครอบคลุม
countries, to
ความสามารถใน
ในทุกระดับ
prevent violence ทุกระดับ
and combat
โดยเฉพาะใน
terrorism and
ประเทศกาลัง
crime
พัฒนา เพือ่ จะ
ป้องกันความ
รุนแรงและต่อสู้
กับการก่อการ
ร้ายและ
อาชญากรรม

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

จานวนองค์กรด้านสิทธิ
มนุษยชน ทีม่ ีความเป็น
อิสระและสอดคล้องกับ
หลักสนธิสัญญาปารีส
(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

ส่งเสริมสังคมที่ 16.b Promote and
ส่งเสริมและ
สงบสุขและ
enforce nonบังคับใช้
ครอบคลุม
discriminatory
กฎหมายและ
เพือ่ การพัฒนา
laws and policies นโยบายทีไ่ ม่เลือ
ทีย่ งั่ ยืน ให้ทกุ
for sustainable
ปฏิบตั เิ พือ่ การ
คนเข้าถึงความ
development
พัฒนาทีย่ งั่ ยืน
ยุตธิ รรม และ
สร้างสถาบันที่
มีประสิทธิผล
รับผิดชอบ
และครอบคลุม
ในทุกระดับ

16.b.1 Proportion of
population
reporting having
personally felt
discriminated
against or
harassed in the
previous 12
months on the
basis of a ground
of discrimination
prohibited under
international
human rights law

ร้อยละของประชากรที่
รายงานว่ามีความรู้สึกถูก
แบ่งแยกเชื้อชาติ หรือถูก
ข่มขู่ใน 12 เดือนทีผ่ ่านมา
ตามข้อบัญญัตพิ นื้ ฐานของ
การห้ามเลือกปฏิบตั ใิ นการ
แบ่งแยกเชื้อชาติภายใต้
กฎหมายสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Target Detail

เป้าประสงค์

#

Indicators

ตัวชีว้ ัด

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs
สานักงาน
คณะกรรม
การสิทธิ
มนุษยชน
แห่งชาติ

คาอธิบายข้อมูล (Metadata)

ตัวชีว้ ัดซ้า

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata

Tier by

Definition
This indicator measures the
proportion of countries that have
internationally recognized
independent (NHRIs) based on the
rules of procedure of the
International Coordinating
Committee of National Institutions
(ICC).

I

The indicator is calculated as the
percentage of persons reporting
having personally felt
discriminated against or harassed
within the last 12 months on the
basis of a ground of discrimination
prohibited under international
human rights law. This will be
calculated using the full survey
results, with techniques of
imputation, estimation and data
weighting to ensure a
representative sample and data
reliability.

III

P

P

3 มี.ค. 59

P

3 มี.ค. 59
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Goal

Goal Detail

17

Strengthen
the means of
implementatio
n and
revitalize the
Global
Partnership
for
Sustainable
Development

เป้าหมาย

#

Target Detail

เป้าประสงค์

เสริมความ
17.1 Strengthen
เสริมความ
เข้มแข็งให้แก่
domestic resource แข็งแกร่งของ
กลไกการ
mobilization,
การระดม
ดาเนินงานและ
including through ทรัพยากร
ฟืน้ ฟูสภาพ
international
ภายในประเทศ
หุน้ ส่วนความ
support to
โดยรวมถึงผ่าน
ร่วมมือระดับ
developing
ทางการ
โลกสาหรับ
countries, to
สนับสนุน
การพัฒนาที่
improve domestic ระหว่างประเทศ
ยัง่ ยืน
capacity for tax ไปยังประเทศ
and other
กาลังพัฒนา
revenue collection เพือ่ พัฒนาขีด
ความสามารถ
ภายในประเทศ
ในการเก็บภาษี
และรายได้อนื่ ๆ
ของรัฐ

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Indicators

ตัวชีว้ ัด

17.1.1 Total government รายได้รัฐบาลรวม คิดเป็น
revenue as a
ร้อยละของ GDP จาแนก
proportion of
ตามแหล่งทีม่ าของรายได้
GDP, by source

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ คาอธิบายข้อมูล (Metadata)
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs
Definition and method of

กค.

computation
Total taxes as a percentage of
Gross Domestic Product (GDP). In
the OECD classification the term
“taxes” is defined
as compulsory unrequited
payments to general government.
The definition of government
follows that of the 2008
System of National Accounts
(SNA). The important parts of the
SNA’s conceptual framework and
its definitions of
the various sectors of the
economy have been reflected in
the OECD’s classification of taxes.
The data are
predominantly recorded on an
accrual basis. Data on tax revenues
are recorded without offsets for
the administrative......See more in
Metadata

ตัวชีว้ ัดซ้า

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata

Tier by
I

P

29 มี.ค. 59
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Goal

Goal Detail
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for
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Development

เป้าหมาย

#

Target Detail

เป้าประสงค์

เสริมความ
17.1 Strengthen
เสริมความ
เข้มแข็งให้แก่
domestic resource แข็งแกร่งของ
กลไกการ
mobilization,
การระดม
ดาเนินงานและ
including through ทรัพยากร
ฟืน้ ฟูสภาพ
international
ภายในประเทศ
หุน้ ส่วนความ
support to
โดยรวมถึงผ่าน
ร่วมมือระดับ
developing
ทางการ
โลกสาหรับ
countries, to
สนับสนุน
การพัฒนาที่
improve domestic ระหว่างประเทศ
ยัง่ ยืน
capacity for tax ไปยังประเทศ
and other
กาลังพัฒนา
revenue collection เพือ่ พัฒนาขีด
ความสามารถ
ภายในประเทศ
ในการเก็บภาษี
และรายได้อนื่ ๆ
ของรัฐ

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Indicators

ตัวชีว้ ัด

17.1.2 Proportion of
สัดส่วนงบประมาณ
domestic budget ภายในประเทศทีจ่ ดั สรร
funded by
จากภาษีภายในประเทศ
domestic taxes

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs
ความเห็น กค.
ไม่เห็นด้วย ใน
การใช้ตวั ชี้วดั
สัดส่วน
งบประมาณ
ภายในประเทศ
ทีจ่ ดั สรรจาก
ภาษี
ภายในประเทศ
ไม่ได้สะท้อน
การเสริมความ
แข็งแกร่งของ
การระดม
ทรัพยากร
ภายในประเทศ
เพือ่
พัฒนาขีด
ความสามารถ
ภายในประเทศ
ในการเก็บภาษี
และรายได้อนื่ ๆ
ของรัฐ ดังนั้น
การใช้ตวั ชี้วดั

คาอธิบายข้อมูล (Metadata)
Definition
Tax burden: Revenue in the form
of taxes as defined under
government finance statistics (GFS)
code
11 as a share of total revenue.
In GFS, taxes are classified into six
major categories: (i) taxes on
income, profits, and capital gains;
(ii)
taxes on payroll and workforce; (iii)
taxes on property; (iv) taxes on
goods and services; (v) taxes on
international trade and
transactions; and (vi) other taxes.

ตัวชีว้ ัดซ้า

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata

Tier by
I

P

29 มี.ค. 59
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Goal

Goal Detail
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17

Strengthen
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n and
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Global
Partnership
for
Sustainable
Development

เป้าหมาย

#

Target Detail

เสริมความ
17.2 Developed
เข้มแข็งให้แก่
countries to
กลไกการ
implement fully
ดาเนินงานและ
their official
ฟืน้ ฟูสภาพ
development
หุน้ ส่วนความ
assistance
ร่วมมือระดับ
commitments,
โลกสาหรับ
including the
การพัฒนาที่
commitment by
ยัง่ ยืน
many developed
countries to
achieve the target
of 0.7 per cent of
gross national
income for official
development
assistance
(ODA/GNI) to
developing
countries and 0.15
to 0.20 per cent
of ODA/GNI to
least developed
เสริมความ
17.3 Mobilize
เข้มแข็งให้แก่
additional
กลไกการ
financial resources
ดาเนินงานและ
for developing
ฟืน้ ฟูสภาพ
countries from
หุน้ ส่วนความ
multiple sources
ร่วมมือระดับ
โลกสาหรับ
การพัฒนาที่
ยัง่ ยืน

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

เป้าประสงค์
ประเทศพัฒนา
แล้วจะ
ดาเนินการให้
เป็นผลตาม
พันธกรณีเรื่อง
การให้ความ
ช่วยเหลือเพือ่
การพัฒนาอย่าง
เป็นทางการโดย
เต็มที่ โดยรวม
ถึงพันธกรณีทใี่ ห้
ไว้โดยประเทศ
พัฒนาแล้วหลาย
ประเทศทีจ่ ะ
บรรลุเป้าหมาย
การมีสัดส่วน
ODA/GNI ร้อย
ละ 0.7 สาหรับ
ให้แก่ประเทศ
กาลังพัฒนา
และมีสัดส่วน
ODA/GNI ร้อย
ละ 0.15 ถึง
ระดมทรัพยากร
ทางการเงิน
เพิม่ เติมจาก
แหล่งที่
หลากหลายไป
ยังประเทศกาลัง
พัฒนา

#

Indicators

ตัวชีว้ ัด

17.2.1 Net official
development
assistance, total
and to least
developed
countries, as a
proportion of
OECD/Developme
nt Assistance
Committee
donors’ gross
national income

ความช่วยเหลือเพือ่ การ
พัฒนาอย่างเป็นทางการ
(ODA) สุทธิ, รวม และที่
ให้แก่ประเทศพัฒนาน้อย
ทีส่ ุด โดยคิดเป็นสัดส่วน
รายได้มวลรวมประชาชาติ
ของ ผู้บริจาค OECD/
คณะกรรมการพัฒนา
ช่วยเหลือ (Devlopment
Assistance Committee
(DAC)

17.3.1 Foreign direct
investments (FDI),
official
development
assistance and
South-South
Cooperation as a
proportion of
total domestic
budget

การลงทุนทางตรงของ
ต่างประเทศ (Foreign
direct investments -FDI)
การช่วยเหลือเพือ่ การ
พัฒนาอย่างเป็นทางการ
(Official Development
Assistance: ODA) และ
ความร่วมมือ ใต้-ใต้ คิด
เป็นสัดส่วนของ
งบประมาณประเทศทัง้ หมด

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs
inappli
cable

 กค. ธปท.
BOI สพพ.

คาอธิบายข้อมูล (Metadata)
Definition and method of
computation
Net official development
assistance (ODA) to all countries
on the DAC List of ODA Recipients
and net official
development assistance to the
Least Developed Countries, SIDS
and LLDCs, as well as African
countries. Data
are usually expressed in US dollars
at the average annual exchange
rate, or as a share of provider
countries’
gross national income (GNI).

ตัวชีว้ ัดซ้า

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata

Tier by
I

P

29 มี.ค. 59

I

O

29 มี.ค. 59
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Goal

Goal Detail

เป้าหมาย
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เสริมความ
17.3 Mobilize
เข้มแข็งให้แก่
additional
กลไกการ
financial resources
ดาเนินงานและ
for developing
ฟืน้ ฟูสภาพ
countries from
หุน้ ส่วนความ
multiple sources
ร่วมมือระดับ
โลกสาหรับ
การพัฒนาที่
ยัง่ ยืน

ระดมทรัพยากร
ทางการเงิน
เพิม่ เติมจาก
แหล่งที่
หลากหลายไป
ยังประเทศกาลัง
พัฒนา

17

Strengthen
the means of
implementatio
n and
revitalize the
Global
Partnership
for
Sustainable
Development

เสริมความ
17.4 Assist developing
เข้มแข็งให้แก่
countries in
กลไกการ
attaining longดาเนินงานและ
term debt
ฟืน้ ฟูสภาพ
sustainability
หุน้ ส่วนความ
through
ร่วมมือระดับ
coordinated
โลกสาหรับ
policies aimed at
การพัฒนาที่
fostering debt
ยัง่ ยืน
financing, debt
relief and debt
restructuring, as
appropriate, and
address the
external debt of
highly indebted
poor countries to
reduce debt
distress

ช่วยประเทศ
17.4.1 Debt service as a บริการเงินกูค้ ดิ เป็นสัดส่วน
กาลังพัฒนาใน
proportion of
ของการส่งออกสินค้าและ
การบรรลุความ
exports of goods บริการ
ยัง่ ยืนของหนี้
and services
ระยะยาว โดยใช้
นโยบายที่
ประสานงานกัน
ทีม่ ุ่งส่งเสริมการ
จัดหาเงินทุนโดย
การก่อหนี้ การ
บรรเทาหนี้และ
การปรับ
โครงสร้างหนี้
ตามความ
เหมาะสม และ
แก้ปญ
ั หาหนี้
ต่างประเทศของ
ประเทศที่
ยากจนและมี
หนี้สินในระดับสูง
เพือ่ ลดการ
ประสบปัญหาหนี้

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Target Detail

เป้าประสงค์

#

Indicators

17.3.2 Volume of
remittances (in
United States
dollars) as a
proportion of
total GDP

ตัวชีว้ ัด
มูลค่าของการโอนเงินกลับ
ประเทศ (เป็นสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ) คิดเป็น
สัดส่วนของ GDP ทัง้ หมด

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs
 ธปท.

คาอธิบายข้อมูล (Metadata)

ตัวชีว้ ัดซ้า

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata

Tier by
I

O

29 มี.ค. 59

I

O

29 มี.ค. 59
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Goal

Goal Detail

17

17

เป้าหมาย

คาอธิบายข้อมูล (Metadata)

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata

Strengthen
the means of
implementatio
n and
revitalize the
Global
Partnership
for
Sustainable
Development

เสริมความ
17.5 Adopt and
เข้มแข็งให้แก่
implement
กลไกการ
investment
ดาเนินงานและ
promotion
ฟืน้ ฟูสภาพ
regimes for least
หุน้ ส่วนความ
developed
ร่วมมือระดับ
countries
โลกสาหรับ
การพัฒนาที่
ยัง่ ยืน

ใช้และ
ดาเนินการให้
เกิดผลตาม
ระบอบการ
ส่งเสริมการ
ลงทุนสาหรับ
ประเทศพัฒนา
น้อยทีสุด

17.5.1 Number of
countries that
adopt and
implement
investment
promotion
regimes for least
developed
countries

ประเทศทีย่ อมรับและ
ดาเนินการตามกฎเกณฑ์
การสนับสนุนการลงทุน
ของประเทศพัฒนาน้อย
ทีส่ ุดอย่างเคร่งครัด

P

O

29 มี.ค. 59

Strengthen
the means of
implementatio
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เสริมความ
17.6 Enhance Northเข้มแข็งให้แก่
South, Southกลไกการ
South and
ดาเนินงานและ
triangular regional
ฟืน้ ฟูสภาพ
and international
หุน้ ส่วนความ
cooperation on
ร่วมมือระดับ
and access to
โลกสาหรับ
science,
การพัฒนาที่
technology and
ยัง่ ยืน
innovation and
enhance
knowledge-sharing
on mutually
agreed terms,
including through
improved
coordination
among existing
mechanisms, in
particular at the
United Nations
level, and through
a global

เพิม่ พูนความ
ร่วมมือระหว่าง
ประเทศและใน
ภูมิภาคแบบ
เหนือ-ใต้ ใต้-ใต้
และไตรภาคี
และการเข้าถึง
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม และ
ยกระดับการ
แบ่งปันความรู้
ตามเงือ่ นไขทีต่ ก
ลงร่วมกัน
โดยรวมถึงผ่าน
การพัฒนาการ
ประสานงาน
ระหว่างกลไกทีม่ ี
อยูเ่ ดิมเฉพาะ
อย่างยิง่ ในระดับ
ของ
สหประชาชาติ
และผ่านทาง

17.6.1 Number of
science and/or
technology
cooperation
agreements and
programmes
between
countries, by type
of cooperation

จานวนข้อตกลงความ
ร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์
และ/หรือเทคโนโลยี และ
โครงการทีร่ ะหว่างประเทศ
จาแนกตามประเภทความ
ร่วมมือ

P

O

29 มี.ค. 59

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

ตัวชีว้ ัด

Tier by

เป้าประสงค์

#

Indicators

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs

Target Detail

#

ตัวชีว้ ัดซ้า
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เป้าหมาย

#

Target Detail

เสริมความ
17.6 Enhance Northเข้มแข็งให้แก่
South, Southกลไกการ
South and
ดาเนินงานและ
triangular regional
ฟืน้ ฟูสภาพ
and international
หุน้ ส่วนความ
cooperation on
ร่วมมือระดับ
and access to
โลกสาหรับ
science,
การพัฒนาที่
technology and
ยัง่ ยืน
innovation and
enhance
knowledge-sharing
on mutually
agreed terms,
including through
improved
coordination
among existing
mechanisms, in
particular at the
United Nations
level, and through
a global
เสริมความ
17.7 Promote the
เข้มแข็งให้แก่
development,
กลไกการ
transfer,
ดาเนินงานและ
dissemination and
ฟืน้ ฟูสภาพ
diffusion of
หุน้ ส่วนความ
environmentally
ร่วมมือระดับ
sound
โลกสาหรับ
technologies to
การพัฒนาที่
developing
ยัง่ ยืน
countries on
favourable terms,
including on
concessional and
preferential terms,
as mutually agreed

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

เป้าประสงค์
เพิม่ พูนความ
ร่วมมือระหว่าง
ประเทศและใน
ภูมิภาคแบบ
เหนือ-ใต้ ใต้-ใต้
และไตรภาคี
และการเข้าถึง
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม และ
ยกระดับการ
แบ่งปันความรู้
ตามเงือ่ นไขทีต่ ก
ลงร่วมกัน
โดยรวมถึงผ่าน
การพัฒนาการ
ประสานงาน
ระหว่างกลไกทีม่ ี
อยูเ่ ดิมเฉพาะ
อย่างยิง่ ในระดับ
ของ
สหประชาชาติ
และผ่านทาง
ส่งเสริมการ
พัฒนา การ
ถ่ายทอด และ
การเผยแพร่
เทคโนโลยีทเี่ ป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
ให้กบั ประเทศ
กาลังพัฒนา
ภายใต้เงือ่ นไขที่
อานวยประโยชน์
แก่ประเทศกาลัง
พัฒนารวมทัง้
ตามเงือ่ นไขสิทธิ
พิเศษตามทีต่ ก
ลงร่วมกัน

#

Indicators

ตัวชีว้ ัด

17.6.2 Fixed Internet
broadband
subscriptions per
100 inhabitants,
by speed

จานวนผู้ใช้อนิ เทอร์เน็ต
ความเร็วสูงผ่านโครงข่าย
โทรศัพท์ประจาที่ ต่อผู้อยู่
อาศัย 100 คน จาแนกตาม
ความเร็วอินเตอร์เน็ต

17.7.1 Total amount of
approved funding
for developing
countries to
promote the
development,
transfer,
dissemination and
diffusion of
environmentally
sound
technologies

จานวนเงินทุนรวมทีไ่ ด้รับ
อนุมัตใิ ห้แก่ประเทศกาลัง
พัฒนาเพือ่ สนับสนุนการ
พัฒนา การถ่ายทอด และ
การเผยแพร่ เทคโนโลยีที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs

คาอธิบายข้อมูล (Metadata)
Definition and method of
computation
The indicator fixed Internet
broadband subscriptions, by
speed, refers to the number of
fixedbroadband
subscriptions to the public
Internet, split by advertised
download speed.

ตัวชีว้ ัดซ้า

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata

Tier by
I

P

29 มี.ค. 59

III

O

29 มี.ค. 59
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เป้าหมาย

#

Target Detail

เสริมความ
17.8 Fully
เข้มแข็งให้แก่
operationalize the
กลไกการ
technology bank
ดาเนินงานและ
and science,
ฟืน้ ฟูสภาพ
technology and
หุน้ ส่วนความ
innovation
ร่วมมือระดับ
capacity-building
โลกสาหรับ
mechanism for
การพัฒนาที่
least developed
ยัง่ ยืน
countries by 2017
and enhance the
use of enabling
technology, in
particular
information and
communications
technology

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

เป้าประสงค์

#

Indicators

ให้ธนาคาร
17.8.1 Proportion of
เทคโนโลยีและ
individuals using
กลไกการ
the Internet
เสริมสร้างขีด
ความสามารถ
ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
สาหรับประเทศ
พัฒนาน้อยทีส่ ุด
ทางานได้อย่าง
เต็มทีภ่ ายในปี
2560 และ
เพิม่ พูนการใช้
เทคโนโลยี
สนับสนุนทีส่ าคัญ

ตัวชีว้ ัด
สัดส่วนของประชากรทีใ่ ช้
อินเทอร์เน็ต

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ คาอธิบายข้อมูล (Metadata)
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs
Definition and method of
 สสช.

computation:
This indicator is defined as the
proportion of individuals who used
the Internet from any location in
the last three months. The
Internet is a worldwide public
computer network. It provides
access to a number of
communication services including
the World Wide Web and carries email, news, entertainment and
data files, irrespective of the
device used (not assumed to be
only via a computer − it may also
be by mobile telephone,
tablet, PDA, games machine, digital
TV etc.). Access can be via a fixed
or mobile network.

ตัวชีว้ ัดซ้า

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata

Tier by
I

P

29 มี.ค. 59
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เสริมความ
17.9 Enhance
เข้มแข็งให้แก่
international
กลไกการ
support for
ดาเนินงานและ
implementing
ฟืน้ ฟูสภาพ
effective and
หุน้ ส่วนความ
targeted capacityร่วมมือระดับ
building in
โลกสาหรับ
developing
การพัฒนาที่
countries to
ยัง่ ยืน
support national
plans to
implement all the
Sustainable
Development
Goals, including
through NorthSouth, SouthSouth and
triangular
cooperation

เพิม่ พูนการ
17.9.1 Dollar value of
มูลค่าการให้ความ
สนับสนุน
financial and
ช่วยเหลือทางการเงิน และ
ระหว่างประเทศ
technical
ทางเทคนิค (เป็นดอลลาร์)
สาหรับการ
assistance
(รวมถึงความร่วมมือ เหนือดาเนินการด้าน
(including through ใต้ ใต้-ใต้ และไตรภาคี) ที่
การเสริมสร้าง
North-South,
ได้ให้คามั่นไว้กบั ประเทศ
ขีด
South-South and กาลังพัฒนา
ความสามารถที่
triangular
มีประสิทธิผล
cooperation)
และมีการตัง้ เป้า
committed to
ในประเทศกาลัง
developing
พัฒนาเพือ่
countries
สนับสนุนแผน
ระดับชาติทจี่ ะ
ดาเนินงานในทุก
เป้าหมายการ
พัฒนาทีย่ งั่ ยืน
รวมถึงผ่านทาง
ความร่วมมือแบบ
เหนือ-ใต้ ใต้-ใต้
และไตรภาคี

17

Strengthen
the means of
implementatio
n and
revitalize the
Global
Partnership
for
Sustainable
Development

เสริมความ
17.10 Promote a
เข้มแข็งให้แก่
universal, rulesกลไกการ
based, open, nonดาเนินงานและ
discriminatory and
ฟืน้ ฟูสภาพ
equitable
หุน้ ส่วนความ
multilateral
ร่วมมือระดับ
trading system
โลกสาหรับ
under the World
การพัฒนาที่
Trade
ยัง่ ยืน
Organization,
including through
the conclusion of
negotiations
under its Doha
Development
Agenda

ส่งเสริมระบบ
การค้าพหุภาคีที
เป็นสากล มี
กติกา เปิดกว้าง
ไม่เลือกปฏิบตั ิ
และเสมอภาค
ภายใต้องค์การ
การค้าโลก
โดยรวมถึงผ่าน
การสิ้นสุดการ
เจรจาภายใต้
วาระการพัฒนา
รอบโดฮา

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Target Detail

เป้าประสงค์

#

Indicators

17.10.1 Worldwide
weighted tariffaverage

ตัวชีว้ ัด

ค่าเฉลี่ยของอัตราภาษี
ศุลกากรถ่วงน้าหนักทัว่ โลก

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ คาอธิบายข้อมูล (Metadata)
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs
Definition and method of
 ทส.

ตัวชีว้ ัดซ้า

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata

Tier by
I

P

29 มี.ค. 59

I

P

29 มี.ค. 59

computation
Official development assistance
(ODA) to countries on the DAC List
of ODA Recipients in the
following subsectors as explained
in the list of Creditor Reporting
System purpose codes

 คต.

Definition and method of
computation Worldwide weighted
tariff-average is an indicator that
provides the value of custom
duties levied by every importing
country from all their trading
partners. The unit of measurement
will be in % terms. All calculations
are based on official data. The
conversion is made at the tariff
line level for each importer by
using the unit value method.
Import unit values are calculated
from import values and quantities.
Only a limited number of non-ad
valorem tariff rates (i.e. technical
duties) cannot be provided with ad
valorem equivalents (AVE) and are
excluded from the calculation.
This methodology also allows for
cross-country comparisons.
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เป้าหมาย

#

Target Detail

เสริมความ
17.11 Significantly
เข้มแข็งให้แก่
increase the
กลไกการ
exports of
ดาเนินงานและ
developing
ฟืน้ ฟูสภาพ
countries, in
หุน้ ส่วนความ
particular with a
ร่วมมือระดับ
view to doubling
โลกสาหรับ
the least
การพัฒนาที่
developed
ยัง่ ยืน
countries’ share
of global exports
by 2020

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

เป้าประสงค์

#

Indicators

เพิม่ ส่วนแบ่งการ 17.11.1 Developing
ส่งออกของ
countries’ and
ประเทศกาลัง
least developed
พัฒนาในการ
countries’ share
ส่งออกทัว่ โลกให้
of global exports
สูงขั้นอย่างมี
นัยสาคัญ โดย
เพิม่ ส่วนแบ่ง
ของประเทศ
พัฒนาน้อยทีส่ ุด
ให้สูงขึ้น 2 เท่า
ในปี 2563

ตัวชีว้ ัด
ส่วนแบ่งของการส่งออกใน
ระดับสากลของประเทศ
กาลังพัฒนา และประเทศ
พัฒนาน้อยทีส่ ุด

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs
คต.

คาอธิบายข้อมูล (Metadata)
Definition and method of
computation
This indicator provides calculations
of developing and LDCs exports of
goods and services toward the rest
of the World. The unit of
measurement could be in %
(developing countries' and LDCs
share of global exports) or
alternatively in value (i.e. USD
'000). Alternatively, and in order to
reflect the dual purpose of the
target (i.e. increase of developing
countries exports / doubling the
LDCs share for global exports) 2
different indicators can
be calculated out of the same
data, namely: (1) least developed
countries' share of global exports
(in % terms),
(2) exports of developing countries
(in value terms).
The indicator will not include
export of oil and arms.

ตัวชีว้ ัดซ้า

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata

Tier by
I

P

29 มี.ค. 59
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เป้าหมาย

#

Target Detail

เป้าประสงค์

#

Indicators

เสริมความ
17.12 Realize timely
ทาให้เกิดการ
17.12.1 Average tariffs
เข้มแข็งให้แก่
implementation ดาเนินการใน
faced by
กลไกการ
of duty-free and เวลาทีเ่ หมาะสม
developing
ดาเนินงานและ
quota-free market ในเรื่องการ
countries, least
ฟืน้ ฟูสภาพ
access on a
เข้าถึงตลาด
developed
หุน้ ส่วนความ
lasting basis for all ปลอดภาษีและ
countries and
ร่วมมือระดับ
least developed ปลอดการจากัด
small island
โลกสาหรับ
countries,
ปริมาณในระยะ
developing States
การพัฒนาที่
consistent with
ยาวสาหรับ
ยัง่ ยืน
World Trade
ประเทศพัฒนา
Organization
น้อยทีส่ ุด โดยให้
decisions,
สอดคล้องกับ
including by
การตัดสินใจของ
ensuring that
องค์การการค้า
preferential rules โลก โดยรวมถึง
of origin
การสร้าง
applicable to
หลักประกันว่า
imports from least กฎว่าด้วยแหล่ง
developed
กาเนินสินค้าทีม่ ี
countries are
การให้สิทธิพเิ ศษ
transparent and ทางการค้าทีใ่ ช้
simple, and
กับประเทศ
contribute to
พัฒนาน้อยทีส่ ุด
เสริมความ
17.13 Enhance global
เพิม่ พูน
17.13.1 Macroeconomic
เข้มแข็งให้แก่
macroeconomic เสถียรภาพ
Dashboard
กลไกการ
stability, including เศรษฐกิจมหา
ดาเนินงานและ
through policy
ภาคของโลก
ฟืน้ ฟูสภาพ
coordination and โดยรวมถึงผ่าน
หุน้ ส่วนความ
policy coherence ทางการ
ร่วมมือระดับ
ประสานงาน
โลกสาหรับ
นโยบายและ
การพัฒนาที่
ความสอดคล้อง
ยัง่ ยืน
เชิงนโยบาย

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

ตัวชีว้ ัด
ภาษีศลุ การกรเฉลี่ยที่
ประเทศกาลังพัฒนา
ประเทศพัฒนาน้อยทีส่ ุด
และรัฐกาลังพัฒนาทีเ่ ป็นหมู่
เกาะขนาดเล็ก เผชิญอยู่

ผังติดตามเศรษฐกิจมหภาค
(Macroeconomic
Dashboard)

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs
คต.

คาอธิบายข้อมูล (Metadata)
Similar calculations were already
used for the calculation of MDG
8.7 (Average tariffs imposed by
developed countries on
agricultural products and textiles
and clothing from developing
countries). For reference purposes
see the Millennium Development
Goals Report 2015 available at
http://www.un.org/millenniumgoals
/2015_MDG_Report/pdf/MDG%2020
15%20rev%20(July%201).pdf

ตัวชีว้ ัดซ้า

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata

Tier by
I

P

P

29 มี.ค. 59

O

29 มี.ค. 59
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เสริมความ
17.14 Enhance policy
เข้มแข็งให้แก่
coherence for
กลไกการ
sustainable
ดาเนินงานและ
development
ฟืน้ ฟูสภาพ
หุน้ ส่วนความ
ร่วมมือระดับ
โลกสาหรับ
การพัฒนาที่
ยัง่ ยืน

ยกระดับความ
17.14.1 Number of
สอดคล้องเชิง
countries with
นโยบายเพือ่
mechanisms in
การพฒนาทีย่ งั่ ยืน
place to enhance
policy coherence
of sustainable
development

จานวนประเทศทีม่ ีกลไก
เสริมสร้างนโยบายให้มี
ความสอดคล้องกับการ
พัฒนาทีย่ งั่ ยืน
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for
Sustainable
Development

เสริมความ
17.15 Respect each
เข้มแข็งให้แก่
country’s policy
กลไกการ
space and
ดาเนินงานและ
leadership to
ฟืน้ ฟูสภาพ
establish and
หุน้ ส่วนความ
implement
ร่วมมือระดับ
policies for
โลกสาหรับ
poverty
การพัฒนาที่
eradication and
ยัง่ ยืน
sustainable
development

เคารพพืน้ ทีท่ าง
นโยบายและ
ความเป็นผู้นา
ของแต่ละ
ประเทศทีจ่ ะ
สร้างและ
ดาเนินงานตาม
นโยบายเพือ่ การ
ขจัดความ
ยากจนและการ
พัฒนาทีย่ งั่ ยืน

ขอบเขตการใช้กรอบ
ผลลัพธ์และเครื่องมือการ
วางแผนทีป่ ระเทศเป็น
เจ้าของโดยผู้ให้ความ
ร่วมมือเพือ่ การพัฒนา

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Target Detail

เป้าประสงค์

#

Indicators

17.15.1 Extent of use of
country-owned
results
frameworks and
planning tools by
providers of
development
cooperation

ตัวชีว้ ัด

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs

คาอธิบายข้อมูล (Metadata)

Definition and method of
computation
This indicator seeks to measure
the extent to which, and the ways
in which, transparent, developing
country‐led results frameworks
(CRFs) are used by all concerned
development partners to plan
development cooperation efforts
and assess their performance.

ตัวชีว้ ัดซ้า

การ
Metad Metadata
เปลี่ยนแปล
Update
IAEG-SDGs งจาก 229 ata

Tier by
III

P

O

29 มี.ค. 59

II

P

P

29 มี.ค. 59
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เป้าประสงค์

#

Indicators

ตัวชีว้ ัด

ยกระดับหุน้ ส่วน 17.16.1 Number of
จานวนของประเทศ
ความร่วมมือ
countries
รายงานความก้าวหน้า
ระดับโลกเพือ่
reporting progress เกีย่ วกับกรอบการ
การพัฒนาที่
in multiตรวจสอบประสิทธิภาพ
ยัง่ ยืน โดยร่วม
stakeholder
การพัฒนาของผูม้ ีส่วนได้
เติมเต็มโดย
development
ส่วนเสียทีห่ ลากหลาย ที่
หุน้ ส่วนความ
effectiveness
สนับสนุนความสาเร็จของ
ร่วมมือจากภาค
monitoring
เป้าหมายการพัฒนาอย่าง
ส่วนที่
frameworks that ยัง่ ยืน
หลากหลายซึ่งจะ
support the
ระดมและ
achievement
แบ่งปันความรู้
of the sustainable
ความเชี่ยวชาญ
development
เทคโนโลยี และ
goals
ทรัพยากรเงิน
เพือ่ จะสนับสนุน
การบรรลุ
เป้าหมายการ
พัฒนาทีย่ งั่ ยืนใน
ทุกประเทศ
โดยเฉพาะใน
ประเทศกาลัง
พัฒนา
Strengthen เสริมความ
17.17 Encourage and
สนับสนุนการ
17.17.1 Amount of United จานวนเงินดอลล่าสหรัฐที่
the means of เข้มแข็งให้แก่
promote effective ส่งเสริมหุน้ ส่วน
States dollars
เห็นชอบให้ใช้ในโครงการ
implementatio กลไกการ
public, publicความร่วมมือ
committed to
ความร่วมมือภาครัฐ-เอกชน
n and
ดาเนินงานและ
private and civil ระหว่างภาครัฐ
public-private and และประชาสังคม
revitalize the ฟืน้ ฟูสภาพ
society
ภาครัฐcivil society
Global
หุน้ ส่วนความ
partnerships,
ภาคเอกชน และ
partnerships
Partnership ร่วมมือระดับ
building on the
ประชาสังคม
for
โลกสาหรับ
experience and
โดยสร้างบน
Sustainable การพัฒนาที่
resourcing
ประสบการณ์
Development ยัง่ ยืน
strategies of
และกลยุทธ์ดา้ น
partnerships
ทรัพยากรของ
หุน้ ส่วน

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs

Definition and method of
computation
The indicator tracks the number of
countries reporting progress in
multi stakeholder monitoring
frameworks that track effective
‐
development
cooperation, to
support the achievement of
sustainable development goals
(SDGs). To reflect the universal
nature of target 17.16 this indicator
is presented as the global aggregate
number of countries. For any
country reporting towards one (or
more) multi stakeholder
development effectiveness
framework(s),‐ it is considered to be
reporting progress when, for the
year of reference, the number of
indicators within the
framework(s).....See more in
Metadata

เสริมความ
17.16 Enhance the
เข้มแข็งให้แก่
Global Partnership
กลไกการ
for Sustainable
ดาเนินงานและ
Development,
ฟืน้ ฟูสภาพ
complemented by
หุน้ ส่วนความ
multi-stakeholder
ร่วมมือระดับ
partnerships that
โลกสาหรับ
mobilize and
การพัฒนาที่
share knowledge,
ยัง่ ยืน
expertise,
technology and
financial
resources, to
support the
achievement of
the Sustainable
Development
Goals in all
countries, in
particular
developing
countries

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

คาอธิบายข้อมูล (Metadata)

พส.
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เป้าหมาย

#

Target Detail

เสริมความ
17.18 By 2020, enhance
เข้มแข็งให้แก่
capacity-building
กลไกการ
support to
ดาเนินงานและ
developing
ฟืน้ ฟูสภาพ
countries,
หุน้ ส่วนความ
including for least
ร่วมมือระดับ
developed
โลกสาหรับ
countries and
การพัฒนาที่
small island
ยัง่ ยืน
developing States,
to increase
significantly the
availability of highquality, timely
and reliable data
disaggregated by
income, gender,
age, race,
ethnicity,
migratory status,
disability,
geographic
location and
เสริมความ
17.18 By 2020, enhance
เข้มแข็งให้แก่
capacity-building
กลไกการ
support to
ดาเนินงานและ
developing
ฟืน้ ฟูสภาพ
countries,
หุน้ ส่วนความ
including for least
ร่วมมือระดับ
developed
โลกสาหรับ
countries and
การพัฒนาที่
small island
ยัง่ ยืน
developing States,
to increase
significantly the

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

เป้าประสงค์

#

Indicators

ยกระดับการ
17.18.1 Proportion of
สนับสนุนด้าน
sustainable
การเสริมสร้าง
development
ขีดความสามารถ
indicators
ให้กบั ประเทศ
produced at the
กาลังพัฒนา
national level
รวมถึงประเทศ
with full
พัฒนาน้อยทีส่ ุด
disaggregation
และรัฐกาลัง
when relevant to
พัฒนาทีเ่ ป็น
the target, in
เกาะขนาดเล็ก
accordance with
ให้เพิม่ การมีอยู่
the Fundamental
ของข้อมูลทีมี
Principles of
คุณภาพ
Official Statistics
ทันเวลาและ
เชื่อถือได้ ที่
จาแนกในเรื่อง
รายได้ เพศ อายุ
เชื้อชาติพนั ธุ์
สถานะการ
อพยพ ความ
บกพร่อมทาง
ร่างกาย
ยกระดับการ
17.18.2 Number of
สนับสนุนด้าน
countries that
การเสริมสร้าง
have national
ขีดความสามารถ
statistical
ให้กบั ประเทศ
legislation that
กาลังพัฒนา
complies with the
รวมถึงประเทศ
Fundamental
พัฒนาน้อยทีส่ ุด
Principles of
และรัฐกาลัง
Official Statistics
พัฒนาทีเ่ ป็น
เกาะขนาดเล็ก
ให้เพิม่ การมีอยู่

ตัวชีว้ ัด
สัดส่วนของตัวชี้วดั การ
พัฒนาทีย่ งั่ ยืนระดับชาติทมี่ ี
การจัดจาแนกทุกมิติ โดยมี
ความเกีย่ วข้องกับเป้าหมาย
และสอดคล้องกับหลักการ
พืน้ ฐานของสถิตทิ างการ
(Fundamental
Principles of Official
Statistics)

จานวนประเทศทีม่ ี
กฎหมายทางสถิตปิ ระเทศ
ทีร่ วมกับหลักพืน้ ฐานทาง
สถิตทิ างการ

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs
สสช.

 สสช.

คาอธิบายข้อมูล (Metadata)
Definition and Method of
Computation
The ability of National Statistical
Offices and other bodies within
countries to report on the diversity
of SDG
indicators is itself a measure of
capacity, particularly when we
think about the eventual
complexity of the
indicator framework as well as the
points of disaggregation. Right now,
a number of the existing indicators
are
calculated or modeled at global
level, and the purpose of this
indicator is to measure the shift in
that calculation
process to the national level.
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เสริมความ
17.18 By 2020, enhance
เข้มแข็งให้แก่
capacity-building
กลไกการ
support to
ดาเนินงานและ
developing
ฟืน้ ฟูสภาพ
countries,
หุน้ ส่วนความ
including for least
ร่วมมือระดับ
developed
โลกสาหรับ
countries and
การพัฒนาที่
small island
ยัง่ ยืน
developing States,
to increase
significantly the
availability of highquality, timely
and reliable data
disaggregated by
income, gender,
age, race,
ethnicity,
migratory status,
disability,
geographic
location and
เสริมความ
17.19 By 2030, build on
เข้มแข็งให้แก่
existing initiatives
กลไกการ
to develop
ดาเนินงานและ
measurements of
ฟืน้ ฟูสภาพ
progress on
หุน้ ส่วนความ
sustainable
ร่วมมือระดับ
development that
โลกสาหรับ
complement gross
การพัฒนาที่
domestic product,
ยัง่ ยืน
and support
statistical capacity-

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

เป้าประสงค์

#

Indicators

ตัวชีว้ ัด

ยกระดับการ
17.18.3 Number of
จานวนประเทศทีม่ ีแผน
สนับสนุนด้าน
countries with a สถิตแิ ห่งชาติทไี่ ด้รับเงินทุน
การเสริมสร้าง
National
อย่างเต็มที่ และอยูภ่ ายใต้
ขีดความสามารถ
Statistical Plan
การนาไปดาเนินการให้
ให้กบั ประเทศ
that is fully
บรรลุ จาแนกตามแหล่ง
กาลังพัฒนา
funded and under เงินทุน
รวมถึงประเทศ
implementation,
พัฒนาน้อยทีส่ ุด
by source of
และรัฐกาลัง
funding
พัฒนาทีเ่ ป็น
เกาะขนาดเล็ก
ให้เพิม่ การมีอยู่
ของข้อมูลทีมี
คุณภาพ
ทันเวลาและ
เชื่อถือได้ ที่
จาแนกในเรื่อง
รายได้ เพศ อายุ
เชื้อชาติพนั ธุ์
สถานะการ
อพยพ ความ
บกพร่อมทาง
ร่างกาย
ต่อยอดจากข้อ 17.19.1 Dollar value of all มูลค่าเงินดอลล่าร์ของ
ริเริ่มทีม่ ีอยูแ่ ล้ว
resources made ทรัพยากรทีใ่ ช้ในการ
ในการ
available to
เสริมสร้างขีดความสามารถ
พัฒนาการ
strengthen
ด้านสถิตขิ องประเทศกาลัง
ตรวจวัด
statistical capacity พัฒนา
ความก้าวหน้า
in developing
ของการพัฒนาที่
countries
ยัง่ ยืนทีม่ ีผลต่อ
ผลิตภัณฑ์มวล
รวม
ภายในประเทศ

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs

คาอธิบายข้อมูล (Metadata)

ตัวชีว้ ัดซ้า

การ
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เสริมความ
17.19 By 2030, build on ต่อยอดจากข้อ
เข้มแข็งให้แก่
existing initiatives ริเริ่มทีม่ ีอยูแ่ ล้ว
กลไกการ
to develop
ในการ
ดาเนินงานและ
measurements of พัฒนาการ
ฟืน้ ฟูสภาพ
progress on
ตรวจวัด
หุน้ ส่วนความ
sustainable
ความก้าวหน้า
ร่วมมือระดับ
development that ของการพัฒนาที่
โลกสาหรับ
complement gross ยัง่ ยืนทีม่ ีผลต่อ
การพัฒนาที่
domestic product, ผลิตภัณฑ์มวล
ยัง่ ยืน
and support
รวม
statistical capacity- ภายในประเทศ
building in
และสนับสนุน
developing
การสร้างขีด
countries
ความสามารถ
ด้านสถิตใิ น
ประเทศกาลัง
พัฒนา ภายในปี

รายการตัวชี้วดั SDGs Version 241 ตัวชี้วดั

#

Indicators

17.19.2 Proportion of
countries that a)
have
conducted at
least one
Population and
Housing Census in
the last ten years,
and b) have
achieved 100 per
cent birth
registration and
80 per cent death
registration

ตัวชีว้ ัด
สัดส่วนของประเทศที่ a) มี
การดาเนินการสามะโน
ประชากรและสามะโนครัว
เรือนอย่างน้อยหนึ่งครั้งใน
รอบ 10 ปีทผี่ ่านมา และ b)
มีการบรรลุการลงทะเบียน
เกิด 100 เปอร์เซ็นต์ และ
ลงทะเบียนการตาย 80
เปอร์เซ็นต์

หน่วยงาน การ
ขอปรับเปลี่ยน เพิ่ม สถานะ
เจ้าของ บรรลุ
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด ข้อมูล
ข้อมูล SDGs
สสช.

คาอธิบายข้อมูล (Metadata)
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