
เป้าหมาย SDGs 17 ประการ 
 

 GOAL 1 ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่  
(End poverty in all its forms everywhere) 

 GOAL 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความม่ันคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตร กรรมที่
ยั่งยืน  
(End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote 
sustainable agriculture) 

 GOAL 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพส าหรับทุกคนในทุกวัย  
(Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages) 

 GOAL 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุน
โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
(Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning 
opportunities for all) 

 GOAL 5 บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและให้อ านาจของผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน 
(Achieve gender equality and empower all women and girls) 

 GOAL 6 สร้างหลักประกันเรื่องน  าและการสุขาภิบาลให้มีการจัดการอย่างยั่งยืน และมีสภาพพร้อมใช้
ส าหรับทุกคน 
 (Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all) 

 GOAL 7 สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่สามารถซื อหาได้ เชื่อถือได้ และยั่งยืน 
(Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all) 

 GOAL 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ และมีผลิต
ภาพ และการมีงานที่สมควรส าหรับทุกคน 
(Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and 
productive employment and decent work for all) 

 GOAL 9 สร้างโครงสร้างพื นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน 
และส่งเสริมนวัตกรรม 
(Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization 
and foster innovation) 

 GOAL 10 ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ 
(Reduce inequality within and among countries) 

 GOAL 11 ท าให้เมืองและการตั งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและ
ยั่งยืน 
(Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable) 

 GOAL 12 สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 
(Ensure sustainable consumption and production patterns) 

 GOAL 13 ปฎิบัติการอย่างเร่งด่วยเพ่ือต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ น 
 (Take urgent action to combat climate change and its impactsa) 



 GOAL 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทางทะเลและทรัพยากรทางทะเล
อย่างยั่งยืนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for 
sustainable development) 

 GOAL 15 ปกป้อง ฟ้ืนฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้
การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟ้ืนสภาพกลับมาใหม่ และหยุด
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 
(Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, 
sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land 
degradation and halt biodiversity loss) 

 GOAL 16 ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุม เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และ
สร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 
(Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide 
access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions 
at all levels) 

 GOAL 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก
ส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Strengthen the means of implementation and revitalize the Global Partnership 
for Sustainable Development) 

 


