
กลไกขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDGs) ของประเทศไทย 

องค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. ก ำหนดนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ยั่งยืนของประเทศให้ครอบคลุมทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม                    
 และสิ่งแวดล้อมอย่ำงสมดุลและบูรณำกำร เป็นไปตำมข้อตกลงและควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศที่เกี่ยวข้อง  
 และเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ควำมเห็นชอบ             
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำที่ยั่งยืน      
๓. ก ำกับกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนรัฐให้เป็นไปตำมนโยบำยยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ยั่งยืนของประเทศ  
 ข้อตกลงและควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศที่เก่ียวข้อง          
๔. เสนอแนะให้มีกำรก ำหนดหรือแก้ไขเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงมำตรกำรด้ำนเศรษฐศำสตร์ สังคมและกฎหมำย 
 เพ่ือส่งเสริมกำรพัฒนำที่ยั่งยืนและเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.)                   
๕. ก ำหนดแนวทำงและท่ำทีกำรเจรจำในกำรประชุมระหว่ำงประเทศที่เก่ียวกับกำรพัฒนำที่ยั่งยืน                     
๖. ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐและเอกชน ตำมนโยบำยยุทธศำสตร์
 กำรพัฒนำที่ยั่งยืน ข้อตกลง และควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศที่เกี่ยวข้อง 
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การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดลําดับความสําคัญเป้าประสงค์ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 

มีกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร ๕ ครั้ง เพ่ือจัดล ำดับควำมส ำคัญของเป้ำประสงค์ของเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
ระหว่ำงปลำยเดือนสิงหำคม – พฤศจิกำยน ๒๕๕๘ (ค.ศ. ๒๐๑๕) 
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ผลการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดลําดับความสําคัญเป้าประสงค์ของเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน
เป้าประสงค์ที่มีความสําคัญสูงสุด ๓๐ เป้าประสงค์จําแนกตามกลุ่มเป้าหมาย        
๑. สังคม (PEOPLE) (เป้ำหมำยที่ ๑ ๒ ๓ ๔ และ ๕)          
 ๑.๓ มำตรกำรคุ้มครองทำงสังคม         
 ๒.๑ ยุติควำมหิวโหย และกำรเข้ำถึงอำหำรที่ปลอดภัยและเพียงพอ     
 ๒.๔ ระบบกำรผลิตอำหำรที่ยั่งยืน และกำรเกษตรมีภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศ   
 ๒.๕ ควำมหลำกหลำยทำงพันธุกรรมของเมล็ดพันธุ์       
 ๓.๓ ยุติกำรแพร่กระจำยของเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) และโรคติดต่ออ่ืน ๆ     
 ๓.๔ ลดกำรเสียชีวิตจำกโรคไม่ติดต่อ         
 ๓.๕ เสริมสร้ำงกำรป้องกันและกำรรักษำกำรใช้สำรในทำงที่ผิด (สำรเสพติด)    
 ๓.๖ ลดอุบัติเหตุทำงถนน          
 ๔.๑ ส ำเร็จกำรศึกษำระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำที่มีคุณภำพเท่ำเทียมและไม่มีค่ำใช้จ่ำย  
 ๔.๒ เข้ำถึงกำรพัฒนำ กำรดูแล และกำรจัดกำรศึกษำระดับก่อนประถมศึกษำส ำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภำพ 
 ๕.๒ ลดควำมรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก             
๒. เศรษฐกิจ (PROSPERITY) (เป้ำหมำยที่ ๗ ๘ ๙ ๑๐ และ ๑๑)     
 ๗.๓ ประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน         
 ๘.๑ ส่งเสริมกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและยั่งยืน      
 ๘.๔ เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรใช้ทรัพยำกรของโลก และตัดควำมเชื่อมโยงระหว่ำงกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ
       และกำรท ำใหส้ิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม        
 ๙.๔ อุตสำหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม        
 ๑๐.๑ ให้ทุกคนสำมำรถเข้ำถึงโอกำสทำงเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมืองได้โดยไม่เลือกปฏิบัติ และเพ่ิมกำร
  เติบโตของรำยได้ของกลุ่มคนทีย่ำกจนที่สุด ร้อยละ ๔๐ ภำยในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ (ค.ศ. ๒๐๓๐) 
 ๑๑.๕ ลดจ ำนวนกำรตำยและจ ำนวนคนที่ได้รับผลกระทบจำกภัยพิบัติ                 
๓. สิ่งแวดล้อม (PLANET) (เป้ำหมำยที่ ๖ ๑๒ ๑๓ ๑๔ และ ๑๕)     
 ๖.๑ กำรเข้ำถึงน้ ำดื่มปลอดภัยและมีรำคำทีส่ำมำรถหำซื้อได้ภำยในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ (ค.ศ. ๒๐๓๐) 
 ๑๒.๔ กำรจัดกำรสำรเคมีและของเสียด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม     
 ๑๔.๔ กำรฟ้ืนฟูทรัพยำกรทำงทะเล        
 ๑๔.๖ ยับยั้งรูปแบบกำรอุดหนุนที่ส่งเสริมให้เกิดกำรประมงเกินขีดจ ำกัด รวมถึงกำรท ำประมงผิดกฎหมำย
         ขำดกำรรำยงำนและไร้กำรควบคุม (Illegal Unreported and Unregulated Fishing : IUU)   
         ภำยในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๒๐)       
 ๑๕.๒ กำรบริหำรจัดกำรป่ำอย่ำงยั่งยืน ภำยในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๒๐)   
 ๑๓.๑ เสริมภูมิต้ำนทำนและขีดควำมสำมำรถในกำรปรับตัวต่ออันตรำยและภัยพิบัติทำงธรรมชำติ 
         ที่เก่ียวข้องกับภูมิอำกำศ                  
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 ๑๓.๒ บูรณำกำรมำตรกำรด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศในนโยบำย    
 ๑๕.๑ อนุรักษ์ฟ้ืนฟูระบบนิเวศบนบก น้ ำจืด พ้ืนที่ชุ่มน้ ำ           
๔. สันติภำพ สถำบันที่เข้มแข็งและควำมยุติธรรม (PEACE) (เป้ำหมำยที่ ๑๖)      
 ๑๖.๒ ยุติกำรค้ำมนุษย์และควำมรุนแรงต่อเด็ก        
 ๑๖.๕ ลดกำรทุจริตคอร์รัปชั่น                 
๕. หุ้นส่วนกำรพัฒนำ (PARTNERSHIP) (เป้ำหมำยที่ ๑๗)       
 ๗.๑ กำรระดมทรัพยำกรของรัฐเพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำที่ยั่งยืน       
 ๑๗.๑๑ เพ่ิมส่วนแบ่งกำรส่งออกของประเทศก ำลังพัฒนำ       
 ๑๗.๑๔ ยกระดับควำมสอดคล้องเชิงนโยบำยเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน  

สถานการณ์เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDGs) ของประเทศไทย ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ค.ศ. ๒๐๑๘)                 
เครือข่ำยกำรแก้ปัญหำเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนขององค์กำรสหประชำชำติ (UN Sustainable Development  
Solution Network : UNSDSN) ร่วมมือกับมูลนิธิเบอร์เทลสแมนน์ (Bertelsmann Stiftung) ท ำกำรประเมิน
สถำนกำรณ์ SDGs ระดับโลกและสถำนกำรณ์แต่ละประเทศ โดยมีวิธีกำรประเมินคือ ผู้ประเมินจะเลือกตัวชี้วัด
เพียงบำงตัวที่สื่อสำรสำระส ำคัญของเป้ำหมำยนั้นและสำมำรถหำข้อมูลได้จำกแหล่งข้อมูลที่น่ำเชื่อถือ เช่น 
องค์กำรอำหำรและกำรเกษตรแห่งสหประชำชำติ (Food and Agriculture Organization of the United 
Nations : FAO) องค์กำรอนำมัยโลก (World Health Organization : WHO) ธนำคำรโลก (World Bank) 
งำนวิชำกำรท่ีมีกำรตีพิมพ์ในวำรสำรนำนำชำติ เป็นต้น จำกนั้นจึงน ำมำค ำนวณและเปรียบเทียบกับประเทศ
ทั้งหมดท่ีท ำกำรประเมิน เพ่ือให้ได้สถำนะของแต่ละตัวชี้วัด แล้วจึงน ำสถำนะตัวชี้วัดมำประเมินสถำนะของ
เป้ำหมำย และค ำนวณคะแนนรวมของประเทศนั้น ๆ ซึ่งน ำมำใช้ในกำรจัดล ำดับ    

ในป ีพ.ศ. ๒๕๖๑ (ค.ศ. 2018) ประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 59 จำก 156 ประเทศ มีคะแนนรวม 
69.2 คะแนน ซึ่งสูงกว่ำคะแนนเฉลี่ย 64.1 คะแนน ของภูมิภำคเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้    
หำกเปรียบเทียบกับ ๒ ปี ที่ผ่ำนมำจะพบว่ำ ประเทศไทยอยู่ในอันดับระดับใกล้เคียงกัน โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(ค.ศ. 2016) ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 61 ต่อมำในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (ค.ศ. 2017) อยู่อันดับที ่55  

ในระดับเป้ำหมำย ประเทศไทยมี 2 เป้ำหมำยที่ถูกพิจำรณำว่ำบรรลุ SDGs แล้ว (สีเขียว) คือ เป้ำหมำยที่ 1 
ขจัดควำมยำกจน และเป้ำหมำยที่ 6 สร้ำงหลักประกันว่ำจะมีกำรจัดให้มีน้ ำและสุขอนำมัยส ำหรับทุกคนและมี
กำรบริหำรจัดกำรที่ยั่งยืน ส่วนเป้ำหมำยที่ควำมท้ำทำยหลักยังคงมีอยู่ (สถำนกำรณ์วิกฤติ – สีแดง) ได้แก่
เป้ำหมำยที่ 2  3 9 10 13 14 และ 16 โดยเป้ำหมำยที่ 13 เป็นเป้ำหมำยที่ท้ำทำยและมีแนวโน้มคะแนน
ลดลง และเป้ำหมำยที่ 16 มีแนวโน้มคะแนนคงท่ีหรือสูงขึ้นเพียงเล็กน้อย 
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สถานการณ์เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDGs) ของประเทศไทย ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ค.ศ. ๒๐๑๘)                  

เป้าประสงค์ (Targets) ที่ยังเป็นปัญหา (สีแดง) สรุปได้ดังนี้   

เป้าหมายที่ 2                      
- ควำมชุกของเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 5 ปี ที่มีภำวะแคระแกร็นมีแนวโน้มที่ดีข้ึนเพียงเล็กน้อย             
- ดัชนีกำรจัดกำรไนโตรเจนอย่ำงยั่งยืนซึ่งสื่อให้เห็นว่ำเกษตรกรไทยใช้ปุ๋ยมำกเกินจ ำเป็นและปุ๋ยที่ใช้น ำมำซึ่ง   
 ผลิตภำพที่ต่ ำกว่ำที่ควรจะเป็น มีค่ำของดัชนีเท่ำกับร้อยละ ๐.9             
เป้าหมายที่ 3                              
- จ ำนวนผู้ป่วยวัณโรค (Incidence of Tuberculosis) มีแนวโน้มคงท่ีหรือดีขึ้นเพียงเล็กน้อย                      
- อัตรำกำรตำยบนท้องถนน (Traffic Deaths Rate) มีแนวโน้มคงที่หรือสูงขึ้นเพียงเล็กน้อย            
- อัตรำกำรเกิดจำกมำรดำวัยรุ่น (อำยุระหว่ำง ๑๕ – ๑๙ ปี) (Adolescent Fertility Rate) มีแนวโน้มที่แย่ลง
เป้าหมายที่ 4                     
- จ ำนวนปีเฉลี่ยที่นักเรียนอยู่ในโรงเรียน ๗.๙ ปี ซึ่งมแีนวโนม้ที่จะเพ่ิมมำกขึ้นเล็กน้อย                   
เป้าหมายที่ 5                   
- สัดส่วนของที่นั่งของสตรีในรัฐสภำคิดเป็นร้อยละ ๔.8 และมีแนวโน้มจะลดลง          
เป้าหมายที่ 9                             
- สัดส่วนของประชำกรที่ใช้อินเตอร์เน็ตคิดเป็นร้อยละ ๔๗.๕ และมีแนวโน้มในกำรพัฒนำที่ดีขึ้นและจะบรรลุ 
 เป้ำประสงคภ์ำยในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ (ค.ศ. 2030)              
- สัดส่วนรำยจ่ำยด้ำนวิจัยและพัฒนำต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP)  
 คิดเป็นร้อยละ ๐.6     
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เป้าหมายที่ 10                    
- ค่ำสะท้อนระดับควำมเหลื่อมล้ ำ (Gini Coefficient) เท่ำกับร้อยละ ๔๒.1 แย่ลงเมื่อเทียบกับกำรประเมิน
 เมื่อปทีี่แล้ว (พ.ศ. ๒๕๖๐ หรอื ค.ศ. ๒๐๑๘)                                  
เป้าหมายที่ 11                              
- ค่ำเฉลี่ยรำยปีของควำมเข้มข้นของฝุ่นในเขตเมืองที่มีขนำดเล็กไม่เกิน ๒.5 ไมครอน เท่ำกับ ๒๖.๔ ไมโครกรัม  
 และมีแนวโน้มจะปรับแย่ลง                
เป้าหมายที่ 13                  
- อัตรำกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกเท่ำกับ ๔.๖ เมตริกตันต่อหัว และมีแนวโน้มจะแย่ลง                              
- ควำมเปรำะบำงต่อผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศมีค่ำดัชนีเท่ำกับ ๐.2         
เป้าหมายที่ 14                             
- ดัชนีสุขภำพมหำสมุทร (น้ ำสะอำด) ได้คะแนน ๕๔.3 และมีแนวโน้มลดลง                       
- สัดส่วนของปริมำณปลำ (Fish Stock) ที่ถูกจับเกินศักยภำพและอยู่สภำวะวิกฤติเนื่องจำกเขตเศรษฐกิจ     
 (Exclusive Economic Zone : EEZ) คิดเป็นร้อยละ ๕๕.6         
เป้าหมายที่ 15                                                
- กำรเปลี่ยนแปลงรำยปีของพ้ืนที่ป่ำลดลงร้อยละ ๘              
เป้าหมายที่ 16                                              
- อัตรำคดีฆำตกรรมเท่ำกับ ๓.5 ต่อประชำกร 100,000 คน                                
- จ ำนวนนักโทษเท่ำกับ ๔๗๒.2 ต่อประชำกร 100,000 คน                       
- ดัชนีกำรรับรู้เกี่ยวกับกำรทุจริตได้คะแนน ๓๗.๐ คะแนน (จำก 100 คะแนน)  

เป้าประสงค์ (Targets) ที่ไม่ได้อยู่ในสถานะท่ีเป็นปัญหาแต่มีแนวโน้มแย่ลงมีดังนี้  

เป้าหมายที่ 2                            
- ควำมชุกของเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 5 ปี ที่มภีำวะผอมแห้ง (Wasting) คิดเป็นร้อยละ ๖.๗ และมีแนวโน้มแย่ลง  
เป้าหมายที่ 4                                   
- อัตรำกำรเข้ำเรียนระดับประถมศึกษำสุทธิคิดเป็นร้อยละ ๘๙.6 และมีแนวโน้มแย่ลง        
เป้าหมายที่ 9                   
- คุณภำพของโครงสร้ำงพ้ืนฐำนในภำพรวมประเทศไทยได้คะแนน ๔.1 คะแนน (ครอบคลุมและมีประสิทธิภำพ
 ตำมมำตรฐำนสำกลเท่ำกับ ๗ คะแนน) และมีแนวโน้มแย่ลง                                      
เป้าหมายที่ 14                                                                             
- ปริมำณปลำที่ถูกจับโดยกำรใช้อวนลำกคิดเป็นร้อยละ ๑7.๗ และมีแนวโน้มแย่ลง                
เป้าหมายที่ 15                                              
- ดัชนีสะท้อนสถำนะของพันธุ์สัตว์ใกล้สูญพันธุ์ประเทศไทยได้ ๐.8 คะแนน (คะแนนระหว่ำง 0-1) และมี
 แนวโน้มแย่ลง 
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เป้าหมายที่ 16                         
- สัดส่วนประชำกรที่รู้สึกปลอดภัยเมื่อเดินเพียงล ำพังยำมค่ ำคืนในเขตเมืองหรือพ้ืนที่ที่เขำอยู่อำศัยคิดเป็น       
 ร้อยละ 66.๐ และมีแนวโน้มแย่ลง                                           
- ประสิทธิภำพกำรท ำงำนภำครัฐประเทศไทยได้คะแนน ๓.7 คะแนน (คะแนนระหว่ำง 1 - 7) และมีแนวโน้มแย่ลง 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ย่ังยืน                     
กำรวิเครำะห์เชิงระบบท ำให้เห็นว่ำเศรษฐกิจพอเพียงมี 3 องค์ประกอบ คือ ควำมพอประมำณ ควำมมีเหตุผล   
และกำรมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ซึ่งทั้งหมดเป็นกระบวนกำรควำมรู้และคุณธรรมเป็นสิ่งที่ใส่เข้ำไปในกระบวนกำร
ผลผลิตที่ได้ คือ กำรได้เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมที่สมดุล มั่นคงและยั่งยืน 

ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและศำสตร์พระรำชำหรือควำมรู้ที่ได้จำกพระรำชกรณียกิจของรัชกำลที่ 9 
สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้เพ่ือบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนทั้ง 17 ประกำร ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแนวคิด ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปีที่พัฒนำขึ้นตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือถ่ำยทอดแนวคิดเป็น
ยุทธศำสตร์ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 12 กำรปรับปรุงกฎหมำย 318 ฉบับ และแผน
แม่บทด้ำนต่ำง ๆ เป็นกำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติ ทั้งนี้มีแผนเส้นทำงท่ีจะท ำให้บรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนได้ 
ซึ่งม ี๓ ส่วน ดังนี้               
๑. แนวคิดยุทธศำสตร์ โดยกำรหำวิธีประยุกต์ใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยของประเทศ  
๒. แผนงำนโครงกำร ซึ่งจะเป็นแผนปฏิบัติทีม่ีกรอบเวลำของกำรปฏิบัติตำมแผน ฯ                  
๓. ระบบติดตำม โดยสำมำรถใช้ตัวชี้วัดขององค์กำรสหประชำชำติร่วมกับตัวชี้วัดตำมปรัชญำของเศรษฐกิจ 
 พอเพียงที่องค์กรต่ำง ๆ ได้ท ำไว้แล้วหรือก ำลังท ำสิ่งที่ได้น ำเสนอคือภำพอนำคตของประเทศไทย 

การดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของกรุงเทพมหานคร 

กำรขับเคลื่อนแผนกำรพัฒนำกรุงเทพมหำนครตำมแผนพัฒนำกรุงเทพมหำนครระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ – 
๒๕๗๕) เพ่ือกรุงเทพมหำนครจะก้ำวขึ้นสู่กำรเป็น “มหำนครแห่งเอเชีย” ในอีก ๒๐ ปี ข้ำงหน้ำนั้น จะต้อง
ได้รับกำรแก้ไขปัญหำและกำรพัฒนำทีย่ั่งยืน ซ่ึงประเด็นยุทธศำสตร์ ๗ ประเด็น มีควำมเกี่ยวข้องกับเป้ำหมำย
กำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDGs) ดังนี้  

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑ มหานครปลอดภัย                        
๑.๑ ปลอดมลพิษ – เกี่ยวข้องกับเป้ำหมำยที่ ๖ และ ๑๓        
๑.๒ ปลอดอำชญำกรรมและยำเสพติด – เกี่ยวข้องกับเป้ำหมำยที่ ๑๖        
๑.๓ ปลอดอุบัติเหตุ – เกี่ยวข้องกับเป้ำหมำยที่ ๑๑                                         
๑.๔ ปลอดภัยพิบัติ – เกี่ยวข้องกับเป้ำหมำยที่ ๑๓           
๑.๕ สิ่งก่อสร้ำงปลอดภัย – เกี่ยวข้องกับเป้ำหมำยที่ ๙          
๑.๖ ปลอดโรคคนเมือง อำหำรปลอดภัย – เกี่ยวข้องกับเป้ำหมำยที่ ๒  และ ๓                      
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ๒ มหานครสีเขียว สะดวกสบาย            
๒.๑ ภูมิทัศน์สวยงำม ไม่มีสำยไฟฟ้ำสำยโทรศัพท์รกรุงรัง – เกี่ยวข้องกับเป้ำหมำยที่ ๙      
๒.๒ มีพ้ืนที่สำธำรณะ พ้ืนที่สีเขียวกระจำยทั่วทุกพ้ืนที่ – เกี่ยวข้องกับเป้ำหมำยที่ ๑๓ และ ๑๕       
๒.๓ ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด กำรจรำจรคล่องตัว และมีทำงเลือก – เกี่ยวข้องกับเป้ำหมำยที่ ๑๑ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ๓ มหานครสําหรับทุกคน            
๓.๑ จัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและสวสัดิกำรให้กับผู้สูงอำย ุผูพิ้กำร และผู้ด้อยโอกำส – เกี่ยวข้องกับเป้ำหมำยที่ ๑๖  
๓.๒ เมืองแห่งโอกำสทำงเศรษฐกิจ – เกี่ยวข้องกับเป้ำหมำยที่ ๑๐           
๓.๓ กำรศึกษำส ำหรับทุกคน – เกี่ยวข้องกับเป้ำหมำยที่ ๔                                                                                 
๓.๔ สังคมพหุวัฒนธรรม – เกี่ยวข้องกับเป้ำหมำยที่ ๑๖                 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ๔ มหานครกะทัดรัด              
๔.๑ เมืองกรุงเทพมหำนครเติบโตอย่ำงมีระเบียบ กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน และทรัพยำกร อย่ำงมีประสิทธิภำพ –  
   เกี่ยวข้องกับเป้ำหมำยที่ ๑๑ และ ๑๕            
๔.๒ เมืองกรุงเทพมหำนครมีศูนย์ชุมชนย่อย ๒๖๑ (Sub Center) เป็นระบบตำมล ำดับควำมส ำคัญ และศักยภำพ 
   พ้ืนที่เป็นโครงข่ำยเชื่อมโยงกันอย่ำงมีระบบ – เกี่ยวข้องกับเป้ำหมำยที่ ๙ และ ๑๑              
ประเด็นยุทธศาสตร์ ๕ มหานครประชาธิปไตย           
๕.๑ มหำนครกรุงเทพแบบบูรณำกำร – เกี่ยวข้องกับเป้ำหมำยที่ ๑๑                 
๕.๒ เมืองธรรมำภิบำล – เกี่ยวข้องกับเป้ำหมำยที่ ๑๖        
๕.๓ กำรกระจำยอ ำนำจสู่ประชำชน – เกี่ยวข้องกับเป้ำหมำยที่ ๑๖        
๕.๔ กำรเมืองสีขำว – เกี่ยวข้องกับเป้ำหมำยที่ ๑๖         
๕.๕ พลเมืองกรุงเทพมหำนคร ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ – เกี่ยวข้องกับเป้ำหมำยที่ ๑๖           
ประเด็นยุทธศาสตร์ ๖ มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้                        
๖.๑ ศูนย์กลำงด้ำนกำรเกษตร อุตสำหกรรมและบริกำรสีเขียว – เกี่ยวข้องกับเป้ำหมำยที่ ๖ ๗ และ ๑๒    
๖.๒ ศูนย์กลำงกำรค้ำ กำรเงินและกำรลงทุน – เกี่ยวข้องกับเป้ำหมำยที่ ๘      
๖.๓ ศูนย์กลำงกำรท่องเที่ยวระดับโลก – เกี่ยวข้องกับเป้ำหมำยที่ ๘       
๖.๔ ศูนย์กลำงธุรกิจตำมฐำนนวัตกรรมและวัฒนธรรม – เกี่ยวข้องกับเป้ำหมำยที่ ๙     
๖.๕ ศูนย์กลำงกำรจัดประชุม นิทรรศกำร และศูนย์รวมกำรจัดตั้งส ำนักงำนของภูมิภำค  – เกี่ยวข้องกับ    
   เป้ำหมำยที ่๑๑                         
ประเด็นยุทธศาสตร์ ๗  การบริหารจัดการ           
๗.๑ กฎหมำย – เกี่ยวข้องกับเป้ำหมำยที่ ๑๖              
๗.๒ กำรบริหำรแผนและประเมินผล – เกี่ยวข้องกับเป้ำหมำยที่ ๑๗         
๗.๓ กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล – เกี่ยวข้องกับเป้ำหมำยที่ ๑๑         
๗.๔ กำรคลังและงบประมำณ – เกี่ยวข้องกับเป้ำหมำยที่ ๘         
๗.๕ เทคโนโลยีสำรสนเทศ – เกี่ยวข้องกับเป้ำหมำยที่ ๙ 
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