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ความเชื่อมโยงประเด็นการจัดอันดับ (Ranking) กับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDGs) 

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

 ความเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจากการจัดอันดับ (Ranking) ประเด็น เมืองท่องเที่ยว เมืองน่าอยู่ 
เมืองแห่งดิจิทัล เมืองปลอดภัย ประเทศที่สะอาดที่สุด และเมืองรถติดท่ีสุด ในช่วงปี 2019 เพ่ือขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร ดังนี้ 
 
ประเด็น ยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 

1. เมืองท่องเที่ยว ด้านที่ 6 มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ -เป้าหมายหลักที่ 8 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
(1 เป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด) 
-เป้าหมายหลักที่ 12 การผลิตและบริโภคท่ียั่งยืน 
(1 เป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด) 

2. เมืองน่าอยู่ 
6. ประเทศที่มีความสุข
ที่สุด 

ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย 
ด้านที่ 2 มหานครสีเขียว สะดวกสบาย 
ด้านที่ 3 มหานครสำหรับทุกคน 
ด้านที่ 4 มหานครกระชับ 
ด้านที่ 5 มหานครประชาธิปไตย 
ด้านที่ 6 มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ 

-เป้าหมายหลักที่ 1 ขจัดความยากจน                
(4 เป้าหมาย 5 ตัวชี้วัด) 
-เป้าหมายหลักที่ 2 ขจัดความหิวโหย                
(3 เป้าหมาย 5 ตัวชี้วัด) 
-เป้าหมายหลักที่ 3 การมีสุขภาพและความเปน็อยู่ที่ดี 
(1 เป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด) 
-เป้าหมายหลักที่ 4 การศึกษาที่เท่าเทียม            
(2 เป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด) 
-เป้าหมายหลักที่ 6 การจัดการน้ำและสุขาภิบาล     
(2 เป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด) 
-เป้าหมายหลักที่ 7 พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ 
(1 เป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด) 
-เป้าหมายหลักที่ 8 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
(2 เป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด) 
-เป้าหมายหลักที่ 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม 
โครงสร้างพื้นฐาน (1 เป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด) 
-เป้าหมายหลักที่ 11 เมืองและถ่ินฐานมนุษย์อย่าง
ยั่งยืน (6 เป้าหมาย 8 ตัวชี้วดั) 
-เป้าหมายหลักที่ 12 การผลิตและบริโภคท่ียั่งยืน 
(1 เป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด) 
-เป้าหมายหลักที่ 13 การรับมือการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (1 เป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด) 
-เป้าหมายหลักที่ 15 การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศ 
(1 เป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด) 
-เป้าหมายหลักที่ 16 สังคมสงบสุข ยุติธรรม        
ไม่แบ่งแยก (3 เป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด) 
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ประเด็น ยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 
3. เมืองแห่งดิจิทัล ด้านที่ 3 มหานครสำหรับทุกคน 

ด้านที่ 4 มหานครกระชับ 
ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 

-เป้าหมายหลักที่ 4 การศึกษาที่เท่าเทียม            
(1 เป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด) 
-เป้าหมายหลักที่ 5 ความเท่าเทียมทางเพศ         
(1 เป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด) 
-เป้าหมายหลักที่ 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม 
โครงสร้างพืน้ฐาน (1 เป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด) 

4. เมืองปลอดภัย ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย -เป้าหมายหลักที่ 1 ขจัดความยากจน                
(1 เป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด) 
-เป้าหมายหลักที่ 3 การมีสุขภาพและความเปน็อยู่ที่ดี 
(10 เป้าหมาย 20ตัวชี้วัด) 
-เป้าหมายหลักที่ 6 การจัดการน้ำและสุขาภิบาล    
(3 เป้าหมาย 4 ตัวชี้วัด) 
-เป้าหมายหลักที่ 11 เมืองและถ่ินฐานมนุษย์อย่าง
ยั่งยืน (4 เป้าหมาย 5 ตัวชี้วดั) 
-เป้าหมายหลักที่ 13 การรับมือการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (1 เป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด) 
-เป้าหมายหลักที่ 16 สังคมสงบสุข ยุติธรรม         
ไม่แบ่งแยก (1 เป้าหมาย 1ตัวชี้วัด) 

5. ประเทศสะอาด ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย -เป้าหมายหลักที่ 6 การจัดการน้ำและสุขาภิบาล     
(4 เป้าหมาย 5 ตัวชี้วัด) 
-เป้าหมายหลักที่ 7 พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ 
(2 เป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด) 
-เป้าหมายหลักที่ 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม 
โครงสร้างพื้นฐาน (1 เป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด) 
-เป้าหมายหลักที่ 11 เมืองและถ่ินฐานมนุษย์อย่าง
ยั่งยืน (1 เป้าหมาย 2 ตัวชี้วดั) 
-เป้าหมายหลักที่ 12 การผลิตและบริโภคท่ียั่งยืน 
(2 เป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด) 

7. เมืองรถติด ด้านที่ 2 มหานครสีเขียว สะดวกสบาย -เป้าหมายหลักที่ 11 เมืองและถ่ินฐานมนุษย์อย่าง
ยั่งยืน (1 เป้าหมาย 1 ตัวชี้วดั) 

 
หมายเหตุ : เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ไม่มีความเชื่อมโยงกับประเด็นการจัดอันดับ ได้แก่  
               -SDGs 10 ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ  
               -SDGs 14 การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทางทะเล และ  
               -SDGs 17 ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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1. เมืองท่องเที่ยว (ยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร ด้านที่ 6) 
 

เป้าหมายหลัก (Goals) เป้าหมาย (Targets) ตัวช้ีวัด (Indicators) 
8. ส่งเสริมการเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม 
และยั่งยนื การจ้างงานเต็มที่ 
และมีผลิตภาพ และการมีงาน    
ที่สมควรสำหรับทุกคน 

8.9 ออกแบบและใชน้โยบายทีส่่งเสริมการ
ท่องเที่ยวที่ยั่งยืนที่จะสร้างงาน และส่งเสริม
วัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ภายในปี 2573 

8.9.1 ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ
ทางตรงจากการท่องเที่ยว 
8.9.2 จำนวนงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
คิดเป็นสัดสว่นของงานและอัตราการเติบโต
ของงานทั้งหมด จำแนกตามเพศ 

12. สร้างหลักประกันให้ม ี    
แบบแผนการผลิตและการบริโภค
ที่ยั่งยืน 

12.b พัฒนาและดำเนนิการใช้เคร่ืองมือเพื่อจะ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบของการพัฒนา       
ที่ยั่งยืนสำหรับการท่องเที่ยวทีย่ัง่ยืนที่สรา้งงาน   
และส่งเสริมวฒันธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 

12.b.1 จำนวนยุทธศาสตร์ด้านการ
ท่องเที่ยวที่ยั่งยืนหรือนโยบาย และการนำ
แผนไปดำเนนิการให้เกิดผล โดยมีการ
ติดตามดังทีไ่ด้ตกลงไว้และเครื่องมือ       
การประเมิน 

 

2. เมืองน่าอยู่ และ 6. ประเทศที่มีความสุข (ยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร ด้านที่ 1 2 3 4 5 และ 6) 
 

เป้าหมายหลัก (Goals) เป้าหมาย (Targets) ตัวช้ีวัด (Indicators) 
1. ยุติความยากจนทุกรูปแบบ   
ในทุกที่ 

1.1 ภายในปี 2573 ขจัดความยากจนขั้นรุนแรง
ทั้งหมด ซึ่งในปัจจบุันวัดจากคนที่มีค่าใช้จ่าย   
ดำรงชีพรายวันตำ่กว่า  1.25 ต่อวัน 

1.1.1 สัดส่วนของประชากรทีม่ีรายได้ตำ่
กว่าเส้นความยากจนสากล จำแนกตามเพศ 
อายุ สถานการณ์จ้างงาน และทีต่ั้งทาง
ภูมิศาสตร์ (ชุมชนเมือง/ชนบท) 

1.2 ภายในปี 2573 ลดสัดส่วนชาย หญิง และ
เด็ก ในทุกช่วงวัยที่อยู่ภายใต้ความยากจน        
ในทุกมิติ ตามนยิามของแต่ละประเทศให้ลดลง
อย่างน้อยครึ่งหนึ่ง 

1.2.1 สัดส่วนของประชากรที่อยู่ต่ำกว่า   
เส้นความยากจนของประเทศ จำแนก       
ตามเพศและอาย ุ
1.2.2 สัดส่วนของผู้ชาย,ผู้หญิงและเด็ก     
ทุกอายุ อาศัยอยู่ในภายใต้ความยากจน      
ในทุกมิติ ตามแต่นยิามของแต่ละประเทศ 

1.3 ดำเนินการให้เป็นผลตามระบบและมาตรการ
คุ้มครองทางสังคมที่เหมาะสมของแต่ละประเทศ 
และให้ครอบคลุมถึงกลุ่มที่ยากจนและเปราะบาง
ภายในปี 2573 

1.3.1 ร้อยละของประชากรที่ได้รับความ
คุ้มครองตามระบบและมาตรการคุ้มครอง
ทางสงัคม จำแนกตามเพศ และแบ่งเป็นเด็ก 
ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ ผู้มีความบกพร่องทาง
ร่างกาย หญิงตั้งครรภ์ แม่ลูกอ่อน เหยื่อ     
ที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน ผู้ยากจน   
และอยู่ในสถานะเปราะบาง      

1.4 ภายในปี 2573 สร้างหลกัประกันว่า       
ชายและหญิงทุกคน 

1.4.1 สัดส่วนของประชากรอาศัย           
ในครัวเรือนที่เข้าถึงบริการข้ันพื้นฐาน 

2. ยุติความหิวโหยบรรลุความ
มั่นคงทางอาหาร และยกระดบั
โภชนาการ และส่งเสริม
เกษตรกรรมที่ยั่งยืน 

2.1 ยุติความหิวโหยและสร้างหลักประกันให้ทุก
คนโดยเฉพาะคนที่ยากจนและอยู่ในภาวะ
เปราะบาง อันรวมถึงทารกได้เข้าถึงอาหารที่
ปลอดภัย มีโภชนาการและเพียงพอตลอดทั้งปี 
ภายในปี 2573 

2.1.1 ความชุกของภาวะทุพโภชนาการ 
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เป้าหมายหลัก (Goals) เป้าหมาย (Targets) ตัวช้ีวัด (Indicators) 

2. ยุติความหิวโหยบรรลุความ
มั่นคงทางอาหาร และยกระดบั
โภชนาการ และส่งเสริม
เกษตรกรรมที่ยั่งยืน (ต่อ) 

2.2 ยุติภาวะทุพโภชนาการทุกรูปแบบและแก้ไข
ปัญหาความต้องการสารอาหารของหญิงวัยรุ่น 
หญิงตั้งครรภ์ และให้นมบุตร และผู้สงูอายุภายใน
ปี 2573 รวมถึงบรรลุเป้าหมายที่ตกลงร่วมกัน
ระหว่างประเทศวา่ด้วยภาวะแคระแกร็นและผอม
แห้งในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ภายในปี 2568 

2.2.2 ความชุกของภาวะทุพโภชนาการ 
(ประเมินตามมาตรฐานขององค์การอนามัย
โลก ในภาวะนำ้หนักเกิน,ภาวะผอม)         
สธ.ขอเพ่ิมตัวชี้วัด 
(1) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมสว่น 
(2) ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดสีมสว่น 

2.4 เพิ่มผลิตภาพทางการเกษตรและรายได้ของ
ผู้ผลิตอาหารรายเล็ก โดยเฉพาะผู้หญิง คน
พื้นเมือง เกษตรแบบครอบครัว คนเลี้ยงปศุสตัว์ 
ชาวประมงให้เพิ่มข้ึนเป็น 2 เทา่ โดยรวมถึงการ
เข้าถึงที่ดิน ทรัพยากรและปัจจยันำเข้าในการผลิต 
ความรู้ บริการทางการเงิน ตลาด และโอกาส
สำหรับการเพิ่มมูลค่าและการจา้งงานนอกฟาร์ม
อย่างปลอดภัยและเท่าเทียม ภายในปี 2573 

2.4.1 ร้อยละของพื้นที่เกษตรที่มีการทำ
การเกษตรแบบยั่งยืน 

3. สร้างหลักประกันวา่คนมชีีวติ
ที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวสัดิ
ภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย 

3.8 บรรลุการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน        
การเข้าถึงการบริการสาธารณสขุที่จำเป็นที่มี
คุณภาพและเข้าถึงยาและวัคซนีที่จำเป็นที่
ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และมีราคา   
ที่สามารถหาซื้อได้ 

3.8.1 ความครอบคลุมของบริการ         
ด้านสุขภาพที่จำเป็น 
3.8.2 จำนวนประชากรทีไ่ด้รับการคุ้มครอง
จากประกันภัยหรือระบบสาธารณสุข       
ต่อประชากร 1,000 คน 

4. สร้างหลักประกันวา่ทุกคน      
มีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่าง
ครอบคลุมและเท่าเทียม และ
สนับสนนุโอกาสในการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

4.1 สร้างหลักประกันวา่เด็กชายและเด็กหญิง    
ทุกคนสำเร็จการศึกษาระดบัประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาที่มีคุณภาพเทา่เทียม และไม่มี
ค่าใช้จ่ายนำไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มี
ประสิทธผิลภายในปี 2573 

3.8.2 จำนวนประชากรทีไ่ด้รับการคุ้มครอง
จากประกันภัยหรือระบบสาธารณสุข       
ต่อประชากร 1,000 คน 

4.2 สร้างหลักประกันวา่เด็กชายและเด็กหญิง    
ทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแล และการจัด
การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา สำหรับปฐมวัย
ที่มีคุณภาพ ภายในปี 2573 เพื่อให้เด็กเหล่านั้น  
มีความพร้อมสำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา 

4.2.1 ร้อยละของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มี
พัฒนาการทางด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และ
พัฒนาการทางบุคลิกภาพตามวยั จำแนก
ตามเพศ 
4.2.2 อัตราการเข้าเรียนปฐมวยั (อย่างน้อย 
1 ปี ก่อนถึงเกณฑ์เข้าเรียนประถมศึกษา) 

6. สร้างหลักประกันเรื่องน้ำและ
การให้สุขาภิบาลให้มีการจัดการ
อย่างยั่งยืนและมีสภาพพร้อมใช้
สำหรับทุกคน 

6.1 บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเข้าถึงน้ำดื่ม     
ที่ปลอดภัยและมีราคาทีส่ามารถซื้อหาได้         
ภาย         ในปี 2573 

6.1.1 ร้อยละของประชากรที่ใช้บริการ    
น้ำดื่มทีไ่ด้รับการจัดการอย่างปลอดภัย 

6.3 ปรับปรุงคุณภาพน้ำ โดยการลดมลพิษ ขจัด
การทิ้งขยะและลดการปล่อยสารเคมีอันตรายและ
วัตถุอันตาย ลดสัดส่วนนำ้เสียทีไ่ม่ผ่าน
กระบวนการลงครึ่งหนึ่ง และเพิม่การนำกลบัมาใช้
ใหม่และการใช้ซ้ำที่ปลอดภัยอย่างยั่งยนืทั่วโลก
ภายในปี 2573 

6.3.1 ร้อยละของน้ำเสียทีไ่ด้รบัการบำบัด
ได้อย่างปลอดภัย 
6.3.2 ร้อยละของแหล่งน้ำที่มคีุณภาพน้ำ     
ที่ดีโดยรอบ 
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เป้าหมายหลัก (Goals) เป้าหมาย (Targets) ตัวช้ีวัด (Indicators) 

7. สร้างหลักประกนัว่าทุกคนเข้าถึง
พลังงานสมยัใหม่ในราคาทีส่ามารถ
ซื้อหาได้ เชื่อถือได้และยั่งยนื 

7.1 สร้างหลักประกันวา่มีการเข้าถึงบริการ
พลังงานสมัยใหม่ในราคาที่สามารถซื้อหาได้ 
เชื่อถือได้ภายในปี 2573 

7.1.1 ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อย่างเพียงพอ 
ครอบคลุมทุกพื้นที่ ภายในปี 2573 

8. ส่งเสริมการเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม 
และยั่งยนื การจ้างงานเต็มที่ 
และมีผลิตภาพ และการมีงานที่
สมควรสำหรับทุกคน 

8.1 ทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจต่อหัว
ประชากรมีความยั่งยนืตามบริบทของประเทศ 

8.1.1 อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีของรายได้
ที่แท้จริงต่อหัวประชากร 

8.5 บรรลุการจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และ
การมีงานทีส่มควรสำหรับหญิงและชายทุกคน 
รวมถึงเยาวชนและผู้มีภาวะทุพพลภาพ และให้มี
การจ่ายที่เท่าเทียมสำหรับงานที่มคีุณค่าเท่าเทียมกัน 

8.5.1 อัตราชั่วโมงการทำงานเฉลี่ย จำแนก
ตามเพศ อาชีพ อายุ และความพิการ 
8.5.2 อัตราการว่างงาน จำแนกตามเพศ 
อายุ และความพิการ 

9. สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มี
ความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่ครอบคุลมและ
ยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม 

9.1 พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทีม่ีคุณภาพ เชื่อถือ
ได้ ยั่งยนืและมีความทนทาน 

9.1.1 สัดส่วนของประชากรเมืองที่อาศัยอยู่
ภายในระยะ 2 กิโลเมตรจากถนนทีส่ามารถ
ใช้งานได้ทุกฤด ู

11. ทำให้เมืองและการตั้งถิ่น
ฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย 
ทั่วถึงพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
และยั่งยนื 

11.1 สร้างหลักประกันว่าจะมกีารเข้าถึงที่อยู่
อาศัยและการบริการพืน้ฐานทีพ่อเพียง ปลอดภัย 
และในราคาที่สามารถจ่ายได้ และยกระดับชุมชน
แออัดภายในปี 2573 

11.1.1 สัดส่วนของประชากรในเขตเมือง   
ที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัด ที่อยู่อาศัยนอก
ระบบหรือไม่เหมาะสม 

11.2 จัดให้มีการเข้าถึงระบบคมนาคมขนสง่ที่
ยั่งยืน เข้าถึงได้ ปลอดภัย ในราคาที่สามารถจ่าย
ได้สำหรับทุกคน พัฒนาความปลอดภัยทางถนน 
โดยการขยายการขนส่งสาธารณะ และคำนึงเปน็
พิเศษถึงกลุ่มคนที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง
ผู้หญิง เด็ก ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย และ
ผู้สูงอายุภายในปี 2573 

11.2.1 สัดส่วนของประชากรที่เข้าถึงการ
ขนส่งสาธารณะได้อย่างสะดวก จำแนกตาม
กลุ่มอายุ เพศ และบุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางร่างกาย 

11.3 ยกระดับการพัฒนาเมืองและขีด
ความสามารถให้ครอบคลุมและยั่งยืน เพื่อการ
วางแผนและการบริหารจัดการตั้งถิ่นฐานของ
มนุษย์อย่างมสี่วนร่วม บูรณาการและยั่งยืนในทุก
ประเทศ ภายในปี 2573 

11.3.1 สัดส่วนอัตราการใช้ที่ดนิต่ออัตรา
การเปลี่ยนแปลงประชากร 
11.3.2 ร้อยละของเมืองที่มีโครงสร้างจาก
การมีส่วนร่วมโดยตรงของภาคประชาสังคม
ในการวางแผนและการจัดการ ซึ่งดำเนินการ
เป็นประจำ และเป็นประชาธิปไตย 

11.5 ลดจำนวนการตายและจำนวนคนทีไ่ด้รับ
ผลกระทบและลดการสูญเสียโดยตรงทาง
เศรษฐกิจที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศของโลกที่เกิดจากภัยพิบัติ 

11.5.1 จำนวนผู้เสียชีวิต สูญหาย และ      
ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพบิัติตอ่ประชากร 
100,000 คน 

11.6 ลดผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมต่อหัว
ประชากรในเขตเมือง รวมถึงการให้ความสนใจ
เป็นพิเศษต่อคุณภาพอากาศ และการจัดการของ
เสียของเทศบาล และการจัดการของเสียอ่ืน ๆ 
ภายในปี 2573 

11.6.1 ร้อยละของขยะในเขตเมืองที่มี    
การจัดเก็บเป็นประจำและเพียงพอที่จะ
ปล่อยของเสียขั้นสุดทา้ยซึ่งเกิดจากของเสีย
ทั้งหมดที่เกิดจากเมืองนั้น 
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เป้าหมายหลัก (Goals) เป้าหมาย (Targets) ตัวช้ีวัด (Indicators) 

11. ทำให้เมืองและการตั้งถิ่น
ฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย 
ทั่วถึงพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
และยั่งยนื (ต่อ) 

11.6 ลดผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมต่อหัว
ประชากรในเขตเมือง รวมถึงการให้ความสนใจ
เป็นพิเศษต่อคุณภาพอากาศ และการจัดการของ
เสียของเทศบาล และการจัดการของเสียอ่ืน ๆ 
ภายในปี 2573 

11.6.2 ระดับค่าเฉลี่ยทั้งปีของฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก (เช่น PM 2.5 และ P.M.10)    
ในเขตเมือง (ถ่วงน้ำหนักกับประชากร) 

11.7 จัดให้มีการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะสีเขียว      
ที่ปลอดภัยครอบคลุมและเข้าถงึได้ โดยถ้วนหน้า 
โดยเฉพาะผู้หญิง เด็ก คนชรา และผู้มีความ
บกพร่องทางร่างกาย ภายในปี 2573 

11.7.1 ส่วนแบ่งเฉลี่ยของพื้นที่เมืองที่ถูก
สร้างขึ้นให้เป็นสถานทีท่ี่ใช้ประโยชน์
สาธารณะสำหรับทุกคน จำแนกตามอายุ 
เพศ และบุคคลที่มีความบกพรอ่งทาง
ร่างกาย 

12. สร้างหลักประกันให้มีแบบ
แผนการผลติและการบริโภค     
ที่ยั่งยืน 

12.5 ลดการเกิดของเสียโดยให้มีการป้องกัน   
การลดปริมาณการใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่ 
ภายในปี 2573 

12.5.1 อัตราการนำขยะกลบัมาใช้ใหม่ 
(recycle rate) ในระดับประเทศ (จำนวน
ตันของวัสดุที่ถูกนำกลับมาใช้ใหม่) 

13. ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วน   
เพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและผลกระทบ   
ที่เกิดขึ้น 

13.1 เสริมภูมิต้านทานและขีดความสามารถใน
การปรับตัวต่ออันตรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ที่เก่ียวข้องกับภูมิอากาศในทุกประเทศ 

13.1.1 จำนวนประเทศที่มียทุธศาสตร์  
การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในระดับชาติ 
และระดับท้องถิ่น 

15. ปกป้อง ฟื้นฟู และสนบัสนนุ
การใช้ระบบนิเวศบนบกอย่าง
ยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยัง่ยืนตอ่
การกลายสภาพเป็นทะเลทราย 
หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและ
ฟื้นสภาพกลับมาใหม่และหยุด
การสูญเสียความหลากหลาย  
ทางชวีภาพ 

15.1 สร้างหลักประกันว่าจะมกีารอนุรักษ์      
การฟื้นฟูและการใช้ระบบนิเวศบนบกและใน     
น้ำจืดในแผ่นดนิ รวมทั้งบริการทางระบบนิเวศ
อย่างยั่งยืน เฉพาะอย่ายิง่ปา่ไม้ พื้นที่ชุ่มน้ำ ภูเขา
และเขตแห้งแล้ว โดยเป็นไปตามข้อบังคับ      
ภายใต้ความตกลงระหวา่งประเทศภายในปี 
2563 

15.1.1ร้อยละของพื้นที่ปา่ไม้ตอ่พื้นที่
ทั้งหมด 

16. ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและ
ครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยัง่ยนื 
ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและ
สร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล 
รับผิดชอบและครอบคลุมในทุก
ระดับ 

16.1 ลดความรุนแรงทุกรุปแบบและอัตราการ
ตายที่เก่ียวข้องในทุกแห่งให้ลดลงอย่างมนีัยสำคัญ 

16.1.4 สัดส่วนประชากรที่รู้สกึปลอดภัย
เมื่อเดินบริเวณพื้นที่ที่อาศัยเพียงลำพัง 

16.5  ลดการทุจริตในตำแหน่งหน้าที่และการรับ
สินบนทุกรูปแบบ 

16.5.1  ร้อยละของบุคคลที่เคยติดต่อกับ
เจ้าหน้าที่รัฐอย่างน้อย 1 ครั้งทีม่ีการให้
สินบนหรือถูกเรียกสินบนโดยเจา้หน้าที่     
ของรัฐในช่วงระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา 

16.6 พัฒนาสถาบนัที่มีประสิทธิผลมีความ
รับผิดชอบ และโปร่งใส 

16.6.2 สัดส่วนประชากรที่พึงพอใจกับ
บริการสาธรณะคร้ังล่าสุดที่ตนได้ใช้บริการ 
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3. เมืองแห่งดิจิทัล ((ยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร ด้านที่ 3 และ 7) 
 

เป้าหมายหลัก (Goals) เป้าหมาย (Targets) ตัวช้ีวัด (Indicators) 
4. สร้างหลักประกันวา่ทุกคน      
มีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่าง
ครอบคลุมและเท่าเทียม และ
สนับสนนุโอกาสในการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

4.a สร้างและยกระดบัอุปกรณ์และเครื่องมือ
ทางการศึกษาที่อ่อนไหวต่อเด็ก ผู้พิการ และเพศ
ภาวะ และให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้       
ที่ปลอดภัย ปราศจากความรนุแรง ครอบคลุม    
และมีประสิทธิผลสำหรับทุกคน 

4.a .1 สัดส่วนโรงเรียนที่มีการเข้าถึง       
(a) ไฟฟา้ (b) อินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการเรียน
การสอน (c) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการ
เรียนการสอน (d) โครงสรา้งพืน้ฐาน และ
วัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมกับ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางรา่งกาย 

5. บรรลุความเสมอภาคระหว่าง
เพศและให้อำนาจของผู้หญิง   
และเด็กหญิงทุกคน 

5.b เพิ่มพูนการใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะ
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพื่อส่งเสริม
การให้อำนาจแก่ผู้หญิง 

5.b.1 สัดส่วนของผู้ที่เป็นเจา้ของ
โทรศัพท์เคลื่อนที่จำแนกตามเพศ 

9. สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มี
ความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่ครอบคุลมและ
ยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม 

9.c การเพิ่มการเข้าถึงเทคโนโลยีด้านข้อมูล    
และการสื่อสารและพยายามทีจ่ะจัดให้มีการเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตโดยถ้วนหน้าและในราคาทีส่ามารถ
จ่ายได้ สำหรับประเทศพัฒนานอ้ยที่สุด ภายในปี 
2563 

9.c.1 ร้อยละของประชากรที่อยู่ในพื้นที่ที่มี
สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำแนกตาม
เทคโนโลย ี

16. ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและ
ครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยัง่ยนื 
ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม   
และสร้างสถาบันที่มปีระสทิธิผล 
รับผิดชอบและครอบคลุม       
ในทุกระดับ 

16.10 สร้างหลักประกันว่าสาธารณชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลและมีการปกป้องเสรีภาพขั้นพื้นฐาน 
โดยเป็นไปตามกฎหมายภายในประเทศและความ
ตกลงระหว่างประเทศ 

16.10.2 จำนวนประเทศที่มีกฎหมาย
รองรับการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ 

17. เสริมความเข้มแข็งให้แก่
กลไกการดำเนนิงานและฟื้นฟู
สภาพหุ้นส่วนความร่วมมือ    
ระดับโลกสำหรับการพฒันา     
ที่ยั่งยืน 

17.6 เพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างประเทศและ
ในภูมิภาคแบบเหนือ-ใต้ ใต้-ใต้ และไตรภาคี และ
การเข้าถึงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
และยกระดับการแบ่งปนัความรูต้ามเงื่อนไข         
ที่ตกลงร่วมกัน โดยรวมถึงผ่านการพัฒนา         
การประสานงานระหวา่งกลไกทีม่ีอยู่เดิมเฉพาะ
อย่างยิ่งในระดบัของสหประชาชาติ และผา่นทาง
กลไกอำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีของโลก 

17.6.2 จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เนต็ความเร็วสูง
ผ่านโครงข่ายโทรศัพท์ประจำที่ ต่อผู้อยู่
อาศัย 100 คน จำแนกตามความเร็ว
อินเทอร์เน็ต 

17.8 ให้ธนาคารเทคโนโลยีและกลไกการ
เสริมสร้างขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับประเทศพัฒนา
น้อยที่สุด ทำงานได้อย่างเต็มที่ ภายในปี 2560 
และเพิ่มพูนการใช้เทคโนโลยีสนบัสนนุที่สำคัญ 

17.8.1 สัดส่วนของประชากรที่ใช้
อินเทอร์เน็ต 
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4. เมืองปลอดภัย (ยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร ด้านที่ 1) 
 

เป้าหมายหลัก (Goals) เป้าหมาย (Targets) ตัวช้ีวัด (Indicators) 
1. ยุติความยากจนทุกรูปแบบ   
ในทุกที่ 

1.5 ภายในปี 2573 สร้างภูมติ้านทาน และ    
ลดการเปิดรับและความเปราะบางต่อเหตุรุนแรง  
ที่เก่ียวข้องกับภูมิอากาศ และภัยพิบัติทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้ที่ยากจน
และอยู่ในสถานการณ์เปราะบาง 

1.5.1 จำนวนประชากรที่เสียชวีิต สูญหาย 
และผู้ทีไ่ด้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ        
ต่อประชากร 100,000 คน 
1.53 จำนวนประเทศที่มียุทธศาสตร์การลด
ความเสี่ยงภัยพิบตัิระดับประเทศและระดับ
ท้องถิ่น 

3. สร้างหลักประกันวา่คนมชีีวติ
ที่มีสุขภาพดีและส่งเสริม       
สวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวยั 

3.1 ลดอัตราการตายของมารดาทั่วโลกให้ต่ำกว่า 
70 ต่อการเกิดมีชีพ 1 แสนคน ภายในปี 2573 

3.1.1 อัตราการตายของมารดาต่อการเกิด   
มีชีพ 100,000 คน 
3.1.2 สัดส่วนของการคลอดบตุรที่ดูแลโดย
บุคลากรด้านสาธารณสุขที่มีความชำนาญ 

3.2 ยุติการตายที่ป้องกันได้ของทารกและเด็กอายุ
ต่ำกว่า 5 ปี โดยทุกประเทศมุ่งลดอัตราการตาย  
ในทารกลงให้ต่ำกว่าถึง 12 คน ต่อการเกิดมีชีพ 
1,000 คน และลดอัตราการตายในเด็กอายุต่ำ
กว่า 5 ปี ลงให้ต่ำถึง 25 คน ตอ่การเกิดมีชีพ 
1,000 คน ภายในปี 2573 

3.2.1 อัตราการตายของทารกอายุต่ำกว่า   
5 ปี (อัตราการตายต่อการเกิด 1,000 คน) 

3.2.2 อัตราการตายของทารกแรกเกิด 
(อัตราการตายต่อการเกิด 1,000 คน) 

3.3 ยุติการแพร่กระจายของเอดส์ วัณโรค 
มาลาเรีย และโรคเขตร้อนที่ถูกละเลย และต่อสู้
กับโรคตับอักเสบ โรคติดต่อทางน้ำ และโรคติดต่อ
อ่ืน ๆ ภายในปี 2573 

3.3.1 จำนวนผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่ 
(จำแนกตามเพศ อายุ และประชากรหลัก)* 
(สธ.ปรับ) 
3.3.2 อัตราการเกิดโรควัณโรคต่อประชากร 
100,000 คน* (สธ.ปรับ) 
3.3.3 อัตราการเกิดโรคมาลาเรียต่อ
ประชากร 1,000 คน ต่อปี 
3.3.4 สธ.ปรับเป็น 
- อัตราความชุกโรคตับอักเสบเร้ือรังจาก
ไวรัสตับอักเสบ B 
- อัตราความชุกโรคตับอักเสบเร้ือรังจาก
ไวรัสตับอักเสบ C 
- จำนวนผูป้่วยโรคตับอักเสบเร้ือรังจากไวรัส
ตับอักเสบ C ที่ได้รับการรักษา เนื่องจาก  
คาดว่าจะมีผู้ปว่ยโรคตับอักเสบเรื้อรัง     
จากโรคไวรัสตบั 

3.4 ลดการตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อ  
ให้ลดลงหนึ่งในสาม ผา่นทางการป้องกันและการ
รักษาโรค และสนับสนนุสุขภาพจิตและความ
เป็นอยู่ที่ดี ภายในปี 2573 

3.4.1 อัตราการตายของผู้ที่เป็นโรคหัวใจ
และหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน 
หรือโรคระบบทางเดินหายใจเร้ือรัง (สธ.ขอ
กำหนดกลุ่มอายุในการจัดเก็บขอ้มูล ระหว่าง
อายุ 30-70 ปี) 
3.4.2 อัตราการฆ่าตัวตาย 
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เป้าหมายหลัก (Goals) เป้าหมาย (Targets) ตัวช้ีวัด (Indicators) 

3. สร้างหลักประกันวา่คนมชีีวติ  
ที่มีสุขภาพดีและส่งเสริม     
สวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวยั
(ต่อ) 

3.5 เสริมสร้างการป้องกันและการรักษา การใช้
สารในทางที่ผดิ ซึ่งรวมถึงการใช้ยาเสพติดในทาง   
ที่ผิดและการใช้แอลกอฮอล์ในทางอันตราย 

3.5.1 การดื่มแอลกอฮอล์ในระดับอันตราย*
(สธ.ขอปรับ) 

3.6 ลดจำนวนการตายและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
ทางถนนทั่วโลกลงครึ่งหนึ่ง ภายในปี 2563 

3.6.1 อัตราผู้เสียชีวิตจากการบาดเจ็บ    
จากอุบัติเหตุทางถนน 

3.7 สร้างหลักประกันวา่มีการเข้าถึงบริการ 
ข้อมูล การให้การศึกษาเก่ียวกับอนามัยเจริญพันธุ์
โดยถ้วนหนา้ รวมถึงการวางแผนครอบครัวและ
การผสานอนามัยเจริญพนัธุ์ในยทุธศาสตร์และ
แผนงานระดบัชาติ ภายในปี 2573 

3.7.1 ร้อยละของหญิงวัยเจริญพันธุ์      
(15-49 ปี) ที่พึงพอใจกับการวางแผน
ครอบครัวด้วยวิธีสมัยใหม่ 
3.7.2 อัตราการคลอดในหญิงอายุ (10-14 
ปี 15-19 ปี) ต่อผู้หญิง อายุ (10-14 ปี 
15-19 ปี) 1,000 คน 

3.8 บรรลุการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน         
การเข้าถึงการบริการสาธารณสขุจำเป็นที่มี
คุณภาพและเข้าถึงยาและวัคซนีจำเป็นทีป่ลอดภัย 
มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และมีราคาที่สามารถ   
ซื้อหาได้ 

3.8.1 ความครอบคลุมของบริการด้าน
สุขภาพที่จำเป็น 
3.8.2 จำนวนประชากรทีไ่ด้รับการคุ้มครอง
จากประกันภัยหรือระบบสาธารณสุขต่อ
ประชากร 1,000 คน 

3.9 ลดจำนวนการตายและการเจ็บป่วยจาก
สารเคมีอันตรายและจากมลพิษและการปนเปื้อน
ทางอากาศ น้ำ และดินให้ลดลงอย่างมาก     
ภายในปี 2573 

3.9.1 อัตราการตายที่เกิดจากมลพิษ       
ทางอากาศในบ้านเรือนและในบรรยากาศ 
*สธ.ปรับเปน็ อัตราปว่ยด้วยโรคทางเดิน
หายใจจากมลพิษหมอกควันภาคเหนือ 
3.9.2 อัตราการตายที่เกิดจากน้ำ 
สุขอนามัยทีไ่ม่ปลอดภัยและปราศจาก
สุขลักษณะ 
3.9.3 อัตราการตายที่เกิดจากการได้รับ
สารพิษโดยไม่ตั้งใจ 

3.a เสริมการดำเนินงานของกรอบอนุสัญญาของ
องค์การอนามัยโลกวา่ด้วยการควบคุมยาสบู        
ในทุกประเทศตามความเหมาะสม 

3.a.1 ความชุกของการปรับมาตรฐานอายุ
ของผู้ที่สูบบุหรี่ในปัจจุบนัในจำนวนผูสู้บบุหรี่
ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 

6. สร้างหลักประกันเรื่องน้ำและ
การให้สุขาภิบาลให้มีการจัดการ
อย่างยั่งยืนและมีสภาพพร้อมใช้
สำหรับทุกคน 

6.1 บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเข้าถึงน้ำดื่ม     
ที่ปลอดภัยและมีราคาทีส่ามารถซื้อหาได้       
ภายในปี 2573 

6.1.1 ร้อยละของประชากรที่ใช้บริการนำ้
ดื่มที่ได้รับการจัดการอย่างปลอดภัย 

6.2 บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเข้าถึงสุขอนามัย
ที่พอเพียงและเป็นธรรม และยตุิการขับถ่ายในที่
โล่ง โดยให้ความสนใจเปน็พิเศษต่อความต้องการ
ของผู้หญิง เด็กหญิงและกลุ่มคนที่อยู่ใต้
สถานการณ์ที่เปราะบาง ภายในปี 2573 

6.2.1 ร้อยละของประชากรที่ใช้บริการ
สุขอนามัยได้รบัการจัดการอย่างปลอดภัย 
รวมถึงการอำนวยความสะดวกด้วยการ    
ล้างมือด้วยสบู่และนำ้ 
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เป้าหมายหลัก (Goals) เป้าหมาย (Targets) ตัวช้ีวัด (Indicators) 
6. สร้างหลักประกันเรื่องน้ำและ
การให้สุขาภิบาลให้มีการจัดการ
อย่างยั่งยืนและมีสภาพพร้อมใช้
สำหรับทุกคน (ต่อ) 

6.3 ปรับปรุงคุณภาพน้ำ โดยการลดมลพิษ ขจัด
การทิ้งขยะและลดการปล่อยสารเคมีอันตรายและ
วัตถุอันตาย ลดสัดส่วนนำ้เสียทีไ่ม่ผ่าน
กระบวนการลงครึ่งหนึ่ง และเพิม่การนำกลบัมาใช้
ใหม่และการใช้ซ้ำที่ปลอดภัยอย่างยั่งยนืทั่วโลก
ภายในปี 2573 

6.3.1 ร้อยละของน้ำเสียทีไ่ด้รบัการบำบัด
ได้อย่างปลอดภัย 
6.3.2 ร้อยละของแหล่งน้ำที่มคีุณภาพน้ำ     
ที่ดีโดยรอบ 

11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐาน
ของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและ
ยั่งยืน 

11.5 ลดจำนวนการตายและจำนวนคนทีไ่ด้รับ
ผลกระทบและลดการสูญเสียโดยตรงทาง
เศรษฐกิจที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศของโลกที่เกิดจากภัยพิบัติ 

11.5.1 จำนวนผู้เสียชีวิต สูญหาย และผู้
ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่อประชากร 
100,000 คน 

11.6 ลดผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมต่อหัว
ประชากรในเขตเมือง รวมถึงการให้ความสนใจ
เป็นพิเศษต่อคุณภาพอากาศ และการจัดการของ
เสียของเทศบาล และการจัดการของเสียอ่ืน ๆ 
ภายในปี 2573 

11.6.1 ร้อยละของขยะในเขตเมืองที่มีการ
จัดเก็บเป็นประจำและเพียงพอที่จะปล่อย
ของเสียขั้นสุดท้ายซึง่เกิดจากของเสียทั้งหมด
ที่เกิดจากเมืองนั้น 
11.6.2 ระดับค่าเฉลี่ยทั้งปีของฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก (เช่น PM 2.5 และ P.M.10)    
ในเขตเมือง (ถ่วงน้ำหนักกับประชากร) 

11.7 จัดให้มีการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะสีเขียว ที่
ปลอดภัยครอบคลุมและเข้าถึงได้ โดยถ้วนหนา้ 
โดยเฉพาะผู้หญิง เด็ก คนชรา และผู้มีความ
บกพร่องทางร่างกาย ภายในปี 2573 

11.7. สัดส่วนของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการ
คุกคามทางร่างกาย หรือเพศ จำแนกตาม
เพศ อายุ สถานภาพความพิการและสถานที่
เกิดเหตุ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา 

11.b ภายในป ี2563 เพิ่มกระบวนเมืองและการตั้ง
ถิ่นฐานของมนุษยท์ี่เลือกใช้และดำเนนิการตาม
นโยบาย และแผนที่บูรณาการเพื่อนำไปสู่ความ
ครอบคลุม ความมปีระสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร    
การลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลีย่นแปลง 
สภาพภูมิอากาศ มีภูมิต้านทานต่อภัยพิบัติ แบบองค์
รวมในทุกระดับให้เป็นไปตามกรอบการดำเนินงานเซนได
เพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558-2573 

11.b.2 จำนวนประเทศที่มียทุธศาสตร์การ
ลดความเสี่ยงภัยพบิัติระดบัประเทศและ
ระดับท้องถิ่น 

13. ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพือ่
ต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและผลกระทบที่
เกิดขึ้น 

13.1 เสริมภูมิต้านทานและขีดความสามารถใน
การปรับตัวต่ออันตรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ที่เก่ียวข้องกับภูมิอากาศในทุกประเทศ 

13.1.1 จำนวนประเทศที่มียทุธศาสตร์การ
ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในระดับชาติ และ
ระดับท้องถิ่น 
13.1.2 จำนวนผู้เสียชีวิต สูญหาย และผู้
ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่อประชากร 
100,000 คน 

16. ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและ
ครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยัง่ยนื 
ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและ
สร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล 
รับผิดชอบและครอบคลุมในทุก
ระดับ 

16.1 ลดความรุนแรงทุกรุปแบบและอัตราการ
ตายที่เก่ียวข้องในทุกแห่งให้ลดลงอย่างมนีัยสำคัญ 

16.1.2 การเสียชีวิตเก่ียวข้องกับการขัดแย้ง
ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตาม
อายุ เพศ และคดี 
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5. ประเทศสะอาด (ยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร ด้านที่ 1) 
 

เป้าหมายหลัก (Goals) เป้าหมาย (Targets) ตัวช้ีวัด (Indicators) 
6. สร้างหลักประกันเรื่องน้ำและ
การให้สุขาภิบาลให้มีการจัดการ
อย่างยั่งยืนและมีสภาพพร้อมใช้
สำหรับทุกคน 

6.1 บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเข้าถึงน้ำดื่มที่
ปลอดภัยและมีราคาที่สามารถซือ้หาได้ภาย         
ในปี 2573 

6.1.1 ร้อยละของประชากรที่ใช้บริการนำ้
ดื่มที่ได้รับการจัดการอย่างปลอดภัย 

6.2 บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเข้าถึงสุขอนามัย
ที่พอเพียงและเป็นธรรม และยตุิการขับถ่ายในที่
โล่ง โดยให้ความสนใจเปน็พิเศษต่อความต้องการ
ของผู้หญิง เด็กหญิงและกลุ่มคนที่อยู่ใต้
สถานการณ์ที่เปราะบาง ภายในปี 2573 

6.2.1 ร้อยละของประชากรที่ใช้บริการ
สุขอนามัยได้รบัการจัดการอย่างปลอดภัย 
รวมถึงการอำนวยความสะดวกด้วยการล้าง
มือด้วยสบู่และน้ำ 

6.3 ปรับปรุงคุณภาพน้ำ โดยการลดมลพิษ ขจัด
การทิ้งขยะและลดการปล่อยสารเคมีอันตรายและ
วัตถุอันตาย ลดสัดส่วนนำ้เสียทีไ่ม่ผ่าน
กระบวนการลงครึ่งหนึ่ง และเพิม่การนำกลบัมาใช้
ใหม่และการใช้ซ้ำที่ปลอดภัยอย่างยั่งยนืทั่วโลก
ภายในปี 2573 

6.3.1 ร้อยละของน้ำเสียทีไ่ด้รบัการบำบัด
ได้อย่างปลอดภัย 
6.3.2 ร้อยละของแหล่งน้ำที่มคีุณภาพน้ำ     
ที่ดีโดยรอบ 

6.b สนับสนุนและเพิ่มความเข้มแข็งในการมีส่วน
ร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการพฒันาการจัดการนำ้
และสุขอนามัย 

6.b.1 ร้อยละของหน่วยงานบรหิารส่วน
ท้องถิ่นที่จัดตั้งและวางนโยบายการ
ปฏิบัติการและกระบวนการปฏบิัติ
ดำเนินงานเพื่อการมีส่วนร่วมของชุมชน
ท้องถิ่นในเร่ืองการจัดการน้ำและสุขอนามัย 

7. สร้างหลักประกันวา่ทุกคน
เข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคา 
ที่สามารถซื้อหาได้ เชื่อถือได้  
และยั่งยนื 

7.1 สร้างหลักประกันวา่มีการเข้าถึงบริการ
พลังงานสมัยใหม่ในราคาที่สามารถซื้อหาได้ 
เชื่อถือได้ภายในปี 2573 

7.1.2 ร้อยละของประชากรที่พึ่งพาพลงังาน
สะอาด และเทคโนโลยีเปน็หลัก 

7.2 เพิ่มสัดส่วนการใช้พลงังานทดแทนในการ
ผสมผสานการใช้พลังงานของดลก ภายในปี 
2573 

7.2.1 ร้อยละ 30 ของการใช้พลังงานขั้น
สุดท้ายในปี 2579  

9. สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มี
ความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่ครอบคุลมและ
ยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม 

9.4 ยกระดับโครงสร้างพืน้ฐานและปรับปรุง
อุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและการใช้
เทคโนโลยีและกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่
สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้มมากข้ึน โดยทุก
ประเทศดำเนนิการตามขีดความสามารถของแต่
ละประเทศ ภายในปี 2573 

9.4.1 ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนได
ออกไซต์ต่อหน่วยมูลค่าเพิ่ม 
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เป้าหมายหลัก (Goals) เป้าหมาย (Targets) ตัวช้ีวัด (Indicators) 

11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐาน
ของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและ
ยั่งยืน 

11.6 ลดผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมต่อหัว
ประชากรในเขตเมือง รวมถึงการให้ความสนใจ
เป็นพิเศษต่อคุณภาพอากาศ และการจัดการของ
เสียของเทศบาล และการจัดการของเสียอ่ืน ๆ 
ภายในปี 2573 

11.6.1 ร้อยละของขยะในเขตเมืองที่มีการ
จัดเก็บเป็นประจำและเพียงพอที่จะปล่อย
ของเสียขั้นสุดท้ายซึง่เกิดจากของเสียทั้งหมด
ที่เกิดจากเมืองนั้น 
11.6.2 ระดับค่าเฉลี่ยทั้งปีของฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก (เช่น PM 2.5 และ P.M.10)    
ในเขตเมือง (ถ่วงน้ำหนักกับประชากร) 

12 สร้างหลักประกันให้มีแบบ
แผนการผลติและการบริโภค     
ที่ยั่งยืน 

12.4 บรรลุเรื่องการจัดการสารเคมีและของเสีย
ทุกชนิดตลอดวงจรชีวิตของสิง่เหล่านั้นด้วยวิธีที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามกรอบความร่วมมือ
ระหว่างประเทศที่ตกลงกันแล้ว และลดการ
ปลดปล่อยสิ่งเหล่านั้นออกสู่อากาศ น้ำและดิน
อย่างมีนัยสำคัญ เพื่อจะลดผลกระทบทางลบต่อ
สุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดลอ้มให้มากที่สุด 
ภายในปี 2563 

12.4.2 ของเสียอันตรายต่อหัว (สัดส่วนของ
เสียที่ได้รับการบำบัดของเสียจำแนกตาม
ประเภทการบำบัด) 

12.5 ลดการเกิดของเสียโดยให้มีการป้องกัน การ
ลดปริมาณการใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่ 
ภายในปี 2573 

12.5.1 อัตราการนำขยะกลบัมาใช้ใหม่ 
(recycle rate) ในระดับประเทศ (จำนวน
ตันของวัสดุที่ถูกนำกลับมาใช้ใหม่) 

 
7. เมืองรถติด (ยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร ที่ 2) 
 

เป้าหมายหลัก (Goals) เป้าหมาย (Targets) ตัวช้ีวัด (Indicators) 
11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐาน
ของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและ
ยั่งยืน 

11.2 จัดให้มีการเข้าถึงระบบคมนาคมขนสง่ที่
ยั่งยืน เข้าถึงได้ ปลอดภัย ในราคาที่สามารถจ่าย
ได้สำหรับทุกคน พัฒนาความปลอดภัยทางถนน 
โดยการขยายการขนส่งสาธารณะ และคำนึงเปน็
พิเศษถึงกลุ่มคนที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง
ผู้หญิง เด็ก ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย และ
ผู้สูงอายุภายในปี 2573 

11.2.1 สัดส่วนของประชากรที่เข้าถึงการ
ขนส่งสาธารณะได้อย่างสะดวก จำแนกตาม
กลุ่มอายุ เพศ และบุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางร่ายกาย 

 
 
 
 
 
 


