เอกสารแผนงานความร่วมมือ
(Country Programme)
สำ�หรับประเทศไทย

พ.ศ. 2565-2569

เอกสารแผนงานความร่วมมือ (Country Programme) สำ�หรับประเทศไทย (พ.ศ. 2565-2569)

เอกสารแผนงานความร่วมมือ
(Country Programme)
สำ�หรับประเทศไทย
พ.ศ. 2565-2569
เอกสารแผนงานความร่วมมือ (Country Programme) สำ�หรับประเทศไทย (พ.ศ. 2565-2569)

สารบัญ

๑
บทที่

หน้า
1–4

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติภายใน
กรอบความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน
(United Nations Sustainable Development
Cooperation Framework)

๓
บทที่

แผนงานและการบริหารความเสี่ยง

หน้า

11–13

๒

5–10

๔

14–15

บทที่

หน้า

ลำ�ดับความสำ�คัญและ
ความเป็นหุ้นส่วนในแผนงาน

บทที่

หน้า

การติดตามและการประเมิน

ภาคผนวก

ผลสัมฤทธิ์และกรอบงานด้านทรัพยากรสำ�หรับประเทศไทย (ปี 2565-2569)

หน้า

16–27

©UNDP
iv

เอกสารแผนงานความร่วมมือ (Country Programme) สำ�หรับประเทศไทย (พ.ศ. 2565-2569)

บทนำ�
เอกสารแผนงานความร่่วมมืือฉบัับใหม่่ของเราประจำปีี 2565-2569 แสดงบท
วิิเคราะห์์และเนื้้�อหาเกี่่�ยวกัับจุุดมุ่่�งหมายในอีีก 5 ปีีข้้างหน้้าของโครงการพััฒนา
แห่่งสหประชาชาติิร่่วมกัับพัันธมิิตรทุุกฝ่่าย โดยดำเนิินการต่่อจากงานที่่�สำเร็็จลุุล่่วง
มาแล้้วในประเทศไทย และใช้้ประโยชน์์จากบทเรีียนที่่�ได้้รัับในอดีีต แผนงานความ
ร่่วมมืือนี้้�จััดทำขึ้้�นโดยอาศััยคำปรึึกษาจากภาคส่่วน ต่่าง ๆ ทั่่�วประเทศไทย ทั้้�งจาก
รััฐบาล ประชาสัังคม ภาควิิชาการ ภาคเอกชน และพัันธมิิตรด้้านการพััฒนาอื่่�น
ๆ กระทั่่�งคณะกรรมการบริิหารของโครงการพััฒนาแห่่งสหประชาชาติิได้้อนุุมััติิ
แผนงานฯ นี้้�ในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2565 แผนงานฯ ได้้อ้้างอิิงถึึงวาระการพััฒนา
2030 (Agenda 2030) เป็็นหลัักสำคััญ และส่่งเสริิมกรอบความร่่วมมืือว่่าด้้วยการ
พััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน (United Nations Sustainable Development Cooperation
Framework) ประจำปีี 2565-2569 ตลอดจนแผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคม
แห่่งชาติิของประเทศไทย โดยอธิิบายถึึงการดำเนิินงานของโครงการพััฒนาแห่่ง
สหประชาชาติิในหลายด้้านสำคััญ ได้้แก่่ การเติิบโตสีีเขีียว การดำเนิินงานด้้านสภาพ
ภููมิิอากาศและการอนุุรัักษ์์ความหลากหลายทางชีีวภาพ การลดความเหลื่่�อมล้้ำ และ
การพััฒนาโดยใช้้ฐานสิิทธิิมนุุษยชน นวััตกรรม และการเปลี่่�ยนแปลงทางดิิจิิทััล
ตลอดสองปีีที่่�ผ่่านมา การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 ได้้ชะลอการปฏิิรููปทาง
เศรษฐกิิจและความก้้าวหน้้าของประเทศไทยสู่่�เป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน และ
สะท้้อนให้้เห็็นถึึงความเปราะบางภายในเศรษฐกิิจของประเทศไทย ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น
ที่่�ตั้้�งทางภููมิิศาสตร์์ของประเทศไทยยัังทำให้้ประเทศเปราะบางต่่อภััยธรรมชาติิ
และเศรษฐกิิจของประเทศยัั งพึ่่� งพาการท่่ องเที่่� ย วและทรัั พ ยากรธรรมชาติิเป็็น
อย่่างมาก การฟื้้�นฟููประเทศจากการระบาดใหญ่่ตามวิิถีีทางของเศรษฐกิิจชีีวภาพ
เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน และเศรษฐกิิจสีีเขีียวจะมอบโอกาสอย่่างที่่�ไม่่เคยมีีมาก่่อน
ให้้ประเทศไทยบรรลุุเป้้าหมายเศรษฐกิิจคาร์์บอนต่่ำ และทำตามคำมั่่�นสััญญา
ของประเทศว่่าด้้วยการปลดปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกสุุทธิิเป็็นศููนย์์และความเป็็นก
ลางของคาร์์บอน โครงการพััฒนาแห่่งสหประชาชาติิจะยัังคงดำเนิินงานต่่อไป
เพื่่�อสนัับสนุุนความพยายามในเรื่่�องสภาพภููมิิอากาศ การเงิิน และการอนุุรัักษ์์
ความหลากหลายทางชีีวภาพ โดยร่่วมงานกัับทั้้�งภาครััฐและผู้้�แสดงบทบาทอื่่�น ๆ
ที่่�ไม่่ใช่่รััฐ

ด้้วยตระหนัักว่่าความรู้้�ทางดิิจิิทััลจะเป็็นตััวเร่่งการพััฒนาที่่�สำคััญและช่่วยปฏิิรููป
เศรษฐกิิจของประเทศไทย แผนงานฯ ของเราจึึงเน้้นย้้ำการส่่งเสริิมนวััตกรรมและ
ความสามารถทางดิิจิิทััล โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในบรรดากลุ่่�มคนเปราะบาง
การลงทุนในโครงการของเราจะช่วยเพิม่ การมสี ว่ นร่วมของชุมชนต่าง ๆ ในระดับภาค
ส่วน และดูแลให้เกิดการสนทนาและการเสริมสร้างพลังใจกลุ่มคนเปราะบาง โดย
เฉพาะอย่างยิ่ง ผู้หญิง ผู้มีความหลากหลายทางเพศ เยาวชน คนชรา กลุ่มชาติพันธุ์
และผู้พิการ โดยดูแลให้บุคคลเหล่านี้มีสิทธิเข้าถึงบริการต่าง ๆ และได้รับโอกาสเข้า
ร่วมกระบวนการตัดสินใจ
ในการดำ�เนินการด้านต่าง ๆ เหล่านี้ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของประเทศไทย โดยมุ่งเน้นความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
อันสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียหลัก และเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
นี้ เราจำ�เป็นต้องอาศัยคำ�ชี้แนะและการสนับสนุนจากพันธมิตรของเราหลายฝ่าย
เราทำ�งานร่วมกับพันธมิตรอย่างใกล้ชิดและส่งเสริมให้ประเทศไทยมีภาวะผู้นำ�ที่
เข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการดำ�เนินโครงการต่าง ๆ ของเรา ทั้งนี้ โครงการพัฒนา
แห่งสหประชาชาติยังคงมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในประเทศไทยต่อไป
เราเชื่อว่าด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย เราจะสามารถสร้างอนาคตของประเทศไทย
ที่สดใส มั่งคั่ง และให้ความสำ�คัญกับทุกคนยิ่งกว่าเดิม โดยเป็นประเทศที่ทุกคนล้วน
มีโอกาสใช้ชีวิตอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี โดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง

เรอโน เมแยร์

ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำ�ประเทศไทย
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ผลลัพธ์ที่

การพลิิ ก โฉมประเทศไทยสู่่� เ ศรษฐกิิ จ
ที่่�ครอบคลุุ ม บนฐานของการพัั ฒ นา
สีีเขีียว มีีภููมิิคุ้้�มกัันต่่อวิิกฤตสููง ปล่่อย
คาร์์บอนต่่ำ และมีีความยั่่�งยืืน

1
ผลผลิต

เสริ ม สร้ า งทางแก้ ปั ญ หาที่ ต อบสนองต่ อ มิ ติ ด้ า นเพศและ
ครอบคลุ ม ในการดำ � เนิ น การด้ า นการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศในระดับประเทศและระดับท้องถิน่ รวมถึงการอนุรกั ษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันต่อปัญหา
ปรัับปรุุงสภาพแวดล้้อมที่่�เอื้้�อประโยชน์์และแนวทางปฏิิบััติิของ
ภาคเอกชนเพื่่�อสนัับสนุุนการพััฒนาเศรษฐกิิจสีีเขีียว หมุุนเวีียน
ครอบคลุุม ตอบสนองต่่อมิิติิด้้านเพศ และคาร์์บอนต่่ำ

ทรัพยากร

ผลลัพธ์ที่

ทั่วไป
$500,000

การพั ฒ นาทุ น มนุ ษ ย์ ท่ี จํ า เป็ น ต่ อ การ
พัฒนาทางสังคมที่ครอบคลุมได้รับการ
ยกระดับผ่านการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของกลไกสถาบัน ภาคีความร่วมมือ และ
การเสริมพลังประชาชน

2
ผลผลิต
ทรัพยากร

vi

อื่นๆ
$47,776,000

เสริมสร้างศักยภาพของรัฐบาลและผู้มีบทบาทที่ไม่ใช่รัฐ
ในการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและนวัตกรรม
ของประเทศไทย เพื่อให้ผู้คนมีสิทธิเข้าถึงบริการมากขึ้น
และเพื่อให้บริการที่มีคุณภาพ

ทั่วไป
$1,441,000

อื่นๆ
$6,910,000

เอกสารแผนงานความร่วมมือ (Country Programme) สำ�หรับประเทศไทย (พ.ศ. 2565-2569)

ผลลัพธ์ที่

3

ประชาชนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่จ ะถูกทิ้งไว้ข้างหลังสามารถมี
ส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบ

ผลผลิต

ผู้ มี บ ทบาททั้ ง ที่ เ ป็ น รั ฐ บาลและไม่ ใ ช่ รั ฐ บาลมี ส่ ว นร่ ว มใน
บทสนทนาทางสังคมและปรับใช้แนวทางปฏิบัติที่ส่งเสริมสิทธิ
มนุษยชนและความเท่าเทียม เพื่อสังคมที่เป็นธรรมและครอบคลุม
กลุ่มคนเปราะบาง โดยเฉพาะผู้หญิง ผู้มีความหลากหลายทางเพศ
เยาวชน กลุ่มชาติพันธุ์ และคนพิการได้รับการสนับสนุนให้เข้ามี
ส่วนร่วมในหน่วยงานที่มีอำ�นาจและกระบวนการตัดสินใจต่าง ๆ
ทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น

กลุ่มคนเปราะบางได้รับสิทธิเข้าถึงบริการทางเศรษฐกิจ-สังคม
ที่มีคุณภาพ และบริการด้านความยุติธรรม

ทรัพยากร

ทั่วไป
$500,000

อื่น ๆ
$10,540,000

* งบประมาณทั่วไปหมายถึงงบประมาณจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ อื่น ๆ หมายถึงงบประมานจากแหล่งทุนอื่น

เอกสารแผนงานความร่วมมือ (Country Programme) สำ�หรับประเทศไทย (พ.ศ. 2565-2569)
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เอกสารแผนงานความร่วมมือ (Country Programme) สำ�หรับประเทศไทย (พ.ศ. 2565-2569)

1.	ในช่่วงเวลาเพีียงไม่่ถึงึ หนึ่่�งชั่่ว� อายุุคน ประเทศไทยได้้เปลี่่ย� นผ่่าน
จากประเทศรายได้้น้อ้ ยมาเป็็นประเทศรายได้้ปานกลางระดัับสูงู
ตลอด 20 ปีีที่ผ่่� า่ นมา ประเทศไทยมีีทุุนสำรองระหว่่างประเทศ
สููง อััตราเงิินเฟ้้อต่่ำ มีีระบบธนาคารที่่�ดีี และอััตราแลกเปลี่่�ยน
ที่่�มั่่�นคง ประกอบกัับการเปิิดกว้้างทางการค้้า กระแสการเงิิน
การย้้ายถิ่่น� แรงงาน และการลงทุุนทั้้�งในมนุุษย์์และทุุนทางกายภาพ
ความก้้าวหน้้าในแง่่มุุมเหล่่านี้้�จึึงเอื้้�อให้้ผลิิตภััณฑ์์มวลรวมใน
ประเทศเติิบโตอย่่างมาก และอััตราความยากจนต่่ำลงอย่่างมีีนััย
สำคััญ1 ดััชนีีการพััฒนามนุุษย์์ของประเทศไทยอยู่่�ที่่� 0.777 ถึงึ แม้้
หลัังจากปรัับค่า่ ความเหลื่่อ� มล้้ำแล้้ว ค่่าดััชนีีการพััฒนามนุุษย์์ของ
ประเทศจะลดลงเหลืือ 0.646 หรืือลดลงร้้อยละ 16.9 ก็็ตาม ส่่วน
ดััชนีีการพััฒนาที่่ค� ำนึึงถึงึ มิิติด้ิ า้ นเพศ (Gender Development
Index) อยู่่�ที่่� 1.008
2.	เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตช้าลงในระยะเวลา 5 ปีทผี่ า่ นมา
โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเติบโตร้อยละ 2.3 - 4.2 และ
ในปี 2558 รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายตามนโยบายประเทศไทย 4.02
ให้ประเทศไทยได้รับสถานะประเทศรายได้สูงภายในปี 2575
3.	การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้ชะลอการปฏิรปู ทางเศรษฐกิจ
และความก้าวหน้าของประเทศสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(เป้าหมายฯ) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไทยหดตัวลงร้อยละ
6.1 ในปี 25633 ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิง่

ภาคการท่องเที่ยว ภาคส่วนนอกระบบซึ่งจ้างงานผู้คนประมาณ
20.36 ล้านคน (คิดเป็นร้อยละ 53.7 ของการจ้างงานทั้งหมด)4
ได้รับผลกระทบสาหัส ภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19
มากที่สุดคือภาคส่วนที่มีสัดส่วนคนงานเพศหญิงจำ�นวนมาก
ได้แก่ บริการอาหาร (ร้อยละ 66) ภาคการผลิต (ร้อยละ 57)
และการค้าส่งและค้าปลีก (ร้อยละ 53)
4.	แม้้ว่่ารััฐบาลจะรัับมืือกัับการแพร่่ระบาดของโควิิด 19 อย่่าง
รวดเร็็วและทั่่�วถึึง รวมทั้้�งใช้้งบประมาณ 5.8 หมื่่�นล้้านดอลลาร์์
สหรััฐเพื่่�อมอบการคุ้้�มครองทางสััง คมและกระตุ้้�นเศรษฐกิิ จ
หากแต่่การแพร่่ระบาดที่่�ยืืดเยื้้�อยาวนานก็็ทำให้้สภาพความเป็็น
อยู่่�ของกลุ่่�มคนเปราะบางยิ่่�งย่่ำแย่่ลง ก่่อนเกิิดการระบาดใหญ่่
ประเทศไทยได้้ก้้าวหน้้าไปมากในแง่่การบรรลุุเป้้าหมายการ
พััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน แม้้ว่่าต้้องเผชิิญความท้้าทายหลายประการเกี่่�ยว
กัับความมั่่�นคงทางอาหาร การดำเนิินการด้้านการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศ และการใช้้ทรััพยากรทางทะเลอย่่างยั่่�งยืืน5
อย่่างไรก็็ตาม โควิิด 19 ก็็ได้้เข้้ามาขััดขวางความก้้าวหน้้าในการ
ลดอััตราความยากจนและความเหลื่่�อมล้้ำ รวมถึึงการพััฒนา
คุุ ณ ภาพการศึึกษา ปัั ญ หานี้้� ส่่ ง ผลกระทบต่่ อ กลุ่่�มคนเปราะ
บางเป็็นพิิเศษ เช่่น ผู้้�หญิิง เยาวชน กลุ่่�มผู้้�มีีความหลากหลาย
ทางเพศ (LGBTQI) กลุ่่�มชาติิพัันธุ์์� และคนพิิการ
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United Nations, ‘Common Country Analysis’, draft, March 2021.
ป ระเทศไทย 4.0 เป็นรูปแบบเศรษฐกิจที่มีวัตถุประสงค์ 4 ประการ ได้แก่ ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม การเพิ่มคุณค่าของมนุษย์ และรักษาสิ่งแวดล้อม
3
World Bank, ‘Thailand Economic Monitor July 2021: The road to recovery’,
4
National Statistical Office, ‘The Informal Employment Survey’, 2020.
5
	United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP), ‘Snapshot of Thailand 2019-2020’, SDG Gateway.
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5.	การระบาดใหญ่่ครั้้ง� นี้้�ได้้เผยให้้เห็็นถึงึ ความเปราะบางของเศรษฐกิิจประเทศไทย
ซึ่่�งพึ่่�งพาการส่่งออกและการท่่องเที่่�ยวอย่่างมาก รวมถึึงต้้องพึ่่�งพาทรััพยากร
ทางธรรมชาติิและความหลากหลายทางชีีวภาพ ก่่อให้้เกิิดความท้้าทายขึ้้น� สาม
ประการ ได้้แก่่ ความเหลื่่�อมล้้ำ ความเสื่่�อมโทรมของระบบนิิเวศ และความ
เชื่่� อ งช้้ า ในการพัั ฒ นาทุุ น มนุุ ษ ย์์ คะแนนความเหลื่่� อ มล้้ำด้้ า นโอกาสของ
ประเทศไทยต่่ำกว่่าค่่าเฉลี่่ย� ของภููมิภิ าค6 และความเหลื่่อ� มล้้ำด้้านรายได้ก็็เป็็น
ปััญหาสำคััญ การระบาดใหญ่่มีีแนวโน้้มที่่จ� ะเพิ่่�มอััตราความยากจน แม้้ว่า่ อััตรา
ความยากจนของประเทศจะลดลงจากร้้อยละ 65.17 ในปีี 2531

6.	ปัั ญ หาการเปลี่่� ย นแปลงสภาพภูู มิิ อ ากาศประกอบกัั บ ประเทศไทยพึ่่� ง พิิ ง
ทรััพยากรธรรมชาติิและความหลากหลายทางชีีวภาพล้้วนเป็็นอุุปสรรคต่่อ
ความพยายามในการอนุุรัักษ์์ ความอ่่อนไหวของประเทศต่่อภััยธรรมชาติิ
ทำให้้ประเทศไทยมีีความเปราะบางทางเศรษฐกิิจมากยิ่่�งขึ้้�น รวมถึึงในภาค
การเกษตร นอกจากนี้้� ประเทศไทยยัังก่่อขยะทะเลมากเป็็นลำดัับที่่� 10
ของโลก8 และการล็็อกดาวน์์ในระหว่่างการแพร่่ระบาดใหญ่่ก็็ได้้ทำให้้มลพิิษ
พลาสติิกเพิ่่�มสููงขึ้้น� ความพยายามของประเทศในการบรรลุุเป้้าหมายเศรษฐกิิจ
คาร์์บอนต่่ำอาจถููกบั่่�นทอนจากการหัันมาใช้้ทรััพยากรในการผลิิตเพื่่�อฟื้้�นฟูู
เศรษฐกิิจจากการระบาดใหญ่่ครั้้�งนี้้�
7.	การปฏิิรููปเศรษฐกิิจของประเทศไทยจำเป็็นต้้องพััฒนาทุุนมนุุษย์์ต่่อไปเพื่่�อ
ให้้ศัักยภาพและทัักษะสอดคล้้องกัับนโยบายประเทศไทย 4.0 และสามารถ
ตอบสนองต่่อการเปลี่่ย� นผ่่านทางประชากรที่่เ� ป็็นไปอย่่างรวดเร็็วได้้ ในปีี 2563
เยาวชนร้้อยละ 15.1 ไม่่ได้้รัับการจ้้างงานและไม่่ได้้รัับการศึึกษาหรืือการ
ฝึึกอบรม และในจำนวนนี้้�มีีผู้้�หญิิงคิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 18.5 เมื่่�อเปรีียบ
เทีียบกัับผู้้�ชายซึ่่�งคิิดเป็็นร้้อยละ 11.89 การลงทุุนในโครงสร้้างพื้้�นฐานดิิจิิทััล
และความรู้้�ดิิจิิทััลเป็็นสิ่่�งสำคััญยิ่่�งต่่อการยุุติิความเหลื่่�อมล้้ำทางดิิจิิทััลและ
สร้้างโอกาสในการทำงาน
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8.	แผนยุุทธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีีมุ่่�งเน้้นการทำให้้ “ประเทศไทยมีีความมั่่�นคง มั่่�งคั่่�ง
ยั่่�งยืืน เป็็นประเทศที่่�พััฒนาแล้้ว ด้้วยการพััฒนาตามหลัักปรััชญาเศรษฐกิิจ
พอเพีียง” ซึ่่�งเน้้นย้้ำความสมดุุล ภููมิิคุ้้�มกัันต่่อปััญหา ความรู้้� และจริิยธรรม
ประเทศไทยกำลัังอยู่่�ในขั้้น� ตอนสุุดท้้ายของการจััดทำแผนพััฒนาเศรษฐกิิจและ
สัังคมแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 13 (แผนที่่� 13 ปีี 2565-2570) เพื่่�อสนัับสนุุนเศรษฐกิิจ
มููลค่่าสููงและสัังคมที่่�ยั่่�งยืืน โดยจััดลำดัับความสำคััญ 13 เรื่่�องใน 4 หมวดหมู่่�
ได้้แก่่ เศรษฐกิิจมููลค่่าสููงที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม สัังคมของโอกาสและความ
เท่่าเทีียม วิิถีีชีีวิิตที่่�ยั่่�งยืืน และปััจจััยสนัับสนุุนต่่าง ๆ เพื่่�อการเปลี่่�ยนแปลง10

สู่่�ร้้อยละ 6.24 ในปีี 2562 ก็็ตาม แต่่เมื่่�อถึึงช่่วงปีี 2558-2561 อััตราความยากจนของ
ประเทศกลัับเพิ่่�มขึ้้�นจากร้้อยละ 7.21 เป็็นร้้อยละ 9.85 ตััวเลขที่่�แน่่นอนของผู้้�คนที่่�
อยู่่�ในภาวะยากจนเพิ่่�มขึ้้�นจาก 4.85 ล้้านคนเป็็น 6.68 ล้้านคนเนื่่�องจากครััวเรืือน
ยากจนที่่�สุุดมีีรายได้้ลดลง7 สาเหตุุสำคััญส่่วนหนึ่่�งได้้แก่่ ความไม่่เท่่าเทีียมระหว่่าง
เพศ ความขาดแคลนโอกาสที่่เ� ท่่าเทีียม ความเหลื่่อ� มล้้ำทางดิิจิทัิ ลั และการกีีดกัันทาง
สัังคมต่่อกลุ่่�มคนเปราะบางบางกลุ่่�ม
6

UNESCAP, ‘Inequality in Asia and the Pacific in the era of the 2030 agenda for sustainable development’, SDG Gateway, 2018.

7

ข้อมูลจากธนาคารโลก, https://data.worldbank.org/topic/poverty?locations=TH.

8
9

Thailand Development Research Institute, ‘TDRI Insight: Disparity worsens ocean pollution’, 2020.
ILOSTAT, ‘Global employment trends for youth 2020’.

สำ�นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ‘ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13’, 2564.

10	

2

เอกสารแผนงานความร่วมมือ (Country Programme) สำ�หรับประเทศไทย (พ.ศ. 2565-2569)

©Sarapanpunsuk

9.	กรอบความร่่วมมืือว่่าด้้วยการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน ประเทศไทย พ.ศ.
2565-2569 (United Nations Sustainable Development
Cooperation Framework 2022-2026: UNSDCF) สนัับสนุุน
ประเด็็นที่่ป� ระเทศไทยให้้ความสำคััญ แผนงานความร่่วมมืือของ
โครงการพััฒนาแห่่งสหประชาชาติิมุ่่�งมั่่�นสนัับสนุุนหมุุดหมายที่่�
กำหนดไว้้ในแผนฯ ฉบัับที่่� 13 โดยมีีโครงสร้้างที่่�สอดคล้้องกัับ
ผลลััพธ์์ 3 ประการในกรอบความร่่วมมืือว่่าด้้วยการพััฒนาที่่ยั่่� ง� ยืืน
(UNSDCF) ได้้แก่่ (ก) เร่่งการเปลี่่ย� นแปลงประเทศไทยสู่่�เศรษฐกิิจ
ของความมีีส่่วนร่่วม (inclusive economy) บนพื้้�นฐานของ
การพััฒนาสีีเขีียว มีีภููมิิคุ้้�มกัันต่่อปััญหา คาร์์บอนต่่ำ และยั่่�งยืืน
(ข) สร้้างทุุนมนุุษย์์ที่่�จำเป็็นต่่อการพััฒนาทางสัังคมที่่�ครอบคลุุม
และ (ค) พััฒนาความสามารถของผู้้�คนที่่�อาศััยในประเทศไทย
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งกลุ่่�มคนเปราะบาง ให้้บุุคคลเหล่่านี้้�มีีโอกาส
เข้้ามามีีส่่วนร่่วมและได้้รับั ประโยชน์์จากการพััฒนาโดยปราศจาก
การเลืือกปฏิิบััติิ
10.	การมีีส่่วนร่่วมของโครงการพััฒนาแห่่งสหประชาชาติิในแผน
พััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 13 และกรอบความ
ร่่ ว มมืื อ ว่่ า ด้้ ว ยการพัั ฒ นาที่่� ยั่่� ง ยืื น ได้้ ส ะท้้ อ นข้้ อ ได้้ เ ปรีียบเชิิ ง
เปรีียบเทีียบของโครงการ โครงการพััฒนาแห่่งสหประชาชาติิ
มีีส่่วนร่่วมเป็็นผู้้�นำให้้เกิิดผลลััพธ์์สองกลุ่่�ม กลุ่่�มหนึ่่�งมุ่่�งเน้้นการ
พััฒนาสีีเขีียว มีีภููมิิคุ้้�มกัันต่่อปััญหา คาร์์บอนต่่ำ และยั่่�งยืืน

ส่่วนอีีกกลุ่่�มหนึ่่�งมุ่่�งเน้้นการไม่่ทิ้้ง� ใครไว้้ข้า้ งหลััง และเป็็นผู้้�นำร่่วม
ใน United Nations Gender Working Group แนวทางดำเนิิน
การของโครงการพััฒนาแห่่งสหประชาชาติิยัังมุ่่�งเน้้นให้้หน่่วย
งานต่่าง ๆ ของสหประชาชาติิดำเนิินงานโดยส่่งเสริิมซึ่่�งกัันและ
กััน การปรัับใช้้แผนงานอิิงตามหลัักการ 6 ประการ ได้้แก่่ (ก)
การปรัับเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนให้้เหมาะสมกัับท้้องถิ่่�น (ข)
พััฒนาทางแก้้ปัญ
ั หาที่่ส� ร้้างผลทวีีคููณต่่อวาระการพััฒนาที่่ยั่่� ง� ยืืน
ค.ศ. 2030 (2030 Agenda) (ค) ส่่งเสริิมแนวทางแบบสอดคล้้อง
กัันทั้้�งรััฐบาล (whole-of-government) และสอดคล้้องกััน
ทั่่�วทั้้�งสัังคม (whole-of-society) (ง) ให้้ความสำคััญกัับหลัักการ
ไม่่ทิ้้�งใครไว้้ข้้างหลััง (จ) ส่่งเสริิมความเท่่าเทีียมทางเพศ และ (ฉ)
สนัับสนุุนการพััฒนาโดยคำนึึงถึึงความเสี่่�ยง
11.	ด้ ว ยบทบาทในฐานะผู้ บู ร ณาการ โครงการพั ฒ นาแห่ ง
สหประชาชาติจึงเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือที่รัฐบาลไว้วางใจมา
ยาวนาน โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติร่วมงานกับเครือ
ข่ายประชาสังคม ภาคเอกชน และหุ้นส่วนระดับโลก มีผลงานที่
จั บต้ อ งได้ ใ นชุ ม ชนต่ า ง ๆ ทั่ ว ประเทศ และวางตั ว อย่ า งมี
ยุ ท ธศาสตร์ ใ นการเปลี่ ย นแปลงเชิ ง โครงสร้ า งของประเทศ
โครงการพั ฒ นาแห่ ง สหประชาชาติ จ ะใช้ ป ระโยชน์ จ ากทาง
แก้ ปั ญ หาที่ เ ป็ น เอกลั ก ษณ์ 6 ประการซึ่ ง ใช้ ป ระโยชน์ จ าก
นวัตกรรม การทำ�ให้เป็นดิจิทัล และการเงินเพื่อการพัฒนา ทั้งนี้
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Accelerator Lab และ Thailand Policy Lab เป็นพื้นที่สำ�คัญที่เชื่อมโยง
ทางแก้ปัญหาเหล่านี้เข้ากับนโยบาย ผ่านแนวทางดำ�เนินการที่เน้นมนุษย์เป็น
ศูนย์กลางและมีความอ่อนไหวในมิติด้านเพศ
12.	จากการประเมิินแผนงานความร่่วมมืือในปีี 2564 พบว่่าโครงการพััฒนาแห่่ง
สหประชาชาติิอยู่่�ในฐานะที่่�ดีีที่่�จะตอบสนองความต้้องการของประเทศไทย
และบรรดาหุ้้�นส่่วนต่่างมองว่่าโครงการพััฒนาแห่่งสหประชาชาติิสามารถ
ให้้ความช่่วยเหลืือที่่�เป็็นรููปธรรมได้้ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในการปรัับเป้้าหมาย
การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนให้้เหมาะสมกัับท้้องถิ่่�น11 สิ่่�งนี้้�ทำให้้โครงการพััฒนาแห่่ง
สหประชาชาติิมุ่่�งเน้้นการทำงานในระดัับท้้องถิ่่�น (sub-national level)
มากยิ่่� ง ขึ้้� น แผนงานใหม่่ นี้้� จ ะเน้้ น ย้้ำการยกระดัั บ แนวคิิ ด ริิ เริ่่� ม ต่่ า ง ๆ
ที่่� ป ระสบความสำเร็็ จ และขยายงานที่่� ส่่ ง เสริิ ม ด้้ า นการประกอบการ

การมีีส่่วนร่่วมของเยาวชน และการพััฒนาขีีดความสามารถของหน่่วยงานและ
ชุุมชนท้้องถิ่่น� โดยจะทำให้้แหล่่งเงิินทุุนมีีความหลากหลายมากขึ้้น� และมุ่่�งเน้้น
ความยั่่�งยืืน โครงการพััฒนาแห่่งสหประชาชาติิจะใช้้กลยุุทธ์์ต่่าง ๆ เพื่่�อปรัับ
เป้้ า หมายการพัั ฒ นาที่่� ยั่่� ง ยืื น ให้้ เ หมาะสมกัั บท้้ อ งถิ่่� น บนพื้้� น ฐานของสิิ ท ธิิ
สนัับสนุุนรััฐบาลในการปรัับใช้้นโยบายของชาติิในระดัับท้้องถิ่่�น เพิ่่�มการมีี
ส่่วนร่่วมของสาธารณชนในกระบวนการตััดสิินใจด้้านนโยบาย และส่่งเสริิมการ
ประสานงานระหว่่างกระทรวงต่่าง ๆ รวมถึึงหน่่วยงานกลางและระดัับท้อ้ งถิ่่น�
จะมีีการก่่อตั้้ง� ระบบสารสนเทศแบบบููรณาการเพื่่�อติิดตามดููแลและประเมิินผล
การพััฒนาโดยอิิงกัับแผนของรััฐบาลและเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
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13.	 แ ผนงานความร่่วมมืือใหม่่มีีผลผลิิต (output) 6 ประการที่่�สนัับสนุุนผลลััพธ์์การพััฒนาร่่วมกััน 3 ประการภายใต้้กรอบความร่่วมมืือ
ว่่าด้้วยการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน (UNSDCF) โดยเน้้นย้้ำความสำคััญของการเชื่่�อมโยงระหว่่างผู้้�คน โลก และความมั่่�งคั่่�ง อัันได้้แก่่ (ก) ทางแก้้
ปััญหาใหม่่ ๆ เพื่่�อเพิ่่�มการอนุุรัักษ์์ความหลากหลายทางชีีวภาพและภููมิิคุ้้�มกัันต่่อปััญหา (ข) สภาพแวดล้้อมที่่�เอื้้�อต่่อการสนัับสนุุนการ
พััฒนาเศรษฐกิิจสีีเขีียว หมุุนเวีียน ครอบคลุุม ตอบสนองต่่อมิิติิด้้านเพศ และคาร์์บอนต่่ำ (ค) เสริิมขีีดความสามารถเพื่่�อการเปลี่่�ยนแปลง
ด้้านดิิจิิทััล (ง) บทสนทนาที่่�ส่่งเสริิมสิิทธิิมนุุษยชนและความเท่่าเทีียม (จ) การมีีส่่วนร่่วมของกลุ่่�มคนเปราะบางในหน่่วยงานที่่�มีีอำนาจ
ตััดสิินใจ รวมถึึงกระบวนการต่่าง ๆ ทั้้�งในระดัับประเทศและระดัับท้้องถิ่่�น และ (ฉ) การเข้้าถึึงบริิการด้้านเศรษฐกิิจสัังคมที่่�มีีคุุณภาพ
และบริิการด้้านความยุุติิธรรมของกลุ่่�มคนเปราะบาง

ผลลััพธ์์ที่่� 1: การพลิิกโฉมประเทศไทยสู่่�เศรษฐกิิจที่่�ครอบคลุุมบนฐานของ
การพััฒนาสีีเขีียว มีีภููมิิคุ้้�มกัันต่่อวิิกฤตสููง ปล่่อยคาร์์บอนต่่ำ และมีีความยั่่�งยืืน
14. ผ ลผลิิ ต 2 ประการที่่� มีีส่่ ว นสำคัั ญ ยิ่่� ง ในการสนัั บ สนุุ น
การเปลี่่� ย นแปลงประเทศไทย ได้้ แ ก่่ การเพิ่่� ม การอนุุ รัั ก ษ์์
ความหลากหลายทางชีีวภาพและภูู มิิ คุ้้� มกัั น ต่่ อ ปัั ญ หา และ
สิ่่�งแวดล้้อมที่่�เอื้้�อต่่อการสนัับสนุุนการพััฒนาเศรษฐกิิจสีีเขีียว
หมุุนเวีียน ครอบคลุุม ตอบสนองต่่อมิิติิด้้านเพศ และคาร์์บอน
ต่่ำ จำเป็็นต้้องให้้ความสนใจกัับความเชื่่�อมโยงระหว่่างการ
พััฒนามนุุษย์์และการเติิบโตทางเศรษฐกิิจ สิิทธิิมนุุษยชน และ
การอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม สิ่่�งเหล่่านี้้�จะส่่งเสริิมหมุุดหมายข้้อที่่�
2, 10 และ 11 ของแผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ
ฉบัับที่่� 13 โดยตรง โดยให้้ความสำคััญกัับการท่่องเที่่�ยวอย่่าง
ยั่่�งยืืน การหมุุนเวีียน สัังคมแบบคาร์์บอนต่่ำ และการปรัับตััว
ต่่อภััยธรรมชาติิและการลดความเสี่่�ยงด้้านภััยธรรมชาติิ รวมถึึง
จะทำให้้ประเทศไทยมีีภููมิิคุ้้�มกัันต่่อปััญหามากยิ่่�งขึ้้�น โครงการ
พัั ฒ นาแห่่ ง สหประชาชาติิ จ ะกระตุ้้�นความเป็็ น หุ้้�นส่่ ว นกัั บผู้้�
มีีส่่วนได้้เสีียต่่าง ๆ อาทิิ สำนัักงานสภาพััฒนาการเศรษฐกิิจ
และสัั ง คมแห่่ ง ชาติิ กระทรวงการคลัั ง สำนัั ก งบประมาณ
กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์์ ธนาคารแห่่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย
ตลอดจนสถาบัันวิิชาการต่่าง ๆ
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15.	 โครงการพััฒนาแห่่งสหประชาชาติิจะใช้้แนวทางแก้้ปัญ
ั หาที่่เ� ป็็น
เอกลัักษณ์์สำหรัับประเด็็นด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ภููมิิคุ้้�มกัันต่่อปััญหา
และเพศสภาวะ เพื่่�อสนัับสนุุนทางแก้้ปััญหาที่่�ตอบสนองต่่อมิิติิ
ด้้านเพศและครอบคลุุม ภายในแผนงานและการดำเนิินงานด้้าน
สภาพภููมิิอากาศในระดัับประเทศและท้้องถิ่่�น และจะดำเนิิน
การต่่อไปในการเสริิมสร้้างการอนุุรัักษ์์ความหลากหลายทาง
ชีีวภาพเพื่่�อเพิ่่�มภููมิิคุ้้�มกัันต่่อปััญหา สิ่่�งนี้้�จะสนัับสนุุนนโยบาย
ของรััฐบาลเกี่่�ยวกัับเศรษฐกิิจชีีวภาพ เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน และ
เศรษฐกิิ จ สีีเขีียว และการพัั ฒ นาเศรษฐกิิ จ แบบคาร์์ บ อนต่่ำ
16.	 โครงการพััฒนาแห่่งสหประชาชาติิจะยัังคงสนัับสนุุนเกี่่�ยวกัับ
การมีีส่่วนร่่วมที่่�ประเทศกำหนด (Nationally Determined
Contribution) ภายในกรอบคำสััญญาว่่าด้้วยสภาพภููมิิอากาศ
ของโครงการพััฒนาแห่่งสหประชาชาติิ (Climate Promise)
การสนัับสนุุนในเรื่่�องนี้้�จะช่่วยปรัับปรุุงการจััดการขยะพลาสติิก
ให้้ดีีขึ้้�น แก้้ปััญหามลพิิษทางอากาศ รวมถึึงนััยด้้านสุุขภาพของ
ปััญหาดัังกล่่าว ตลอดจนส่่งเสริิมการพััฒนาโดยคำนึึงถึึงความ
เสี่่ย� ง และการจััดการความเสี่่ย� งจากภััยพิิบัติั อิ ย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
และการสนัั บ สนุุ น ด้้ า นการเงิิ น จากกองทุุ น ภูู มิิ อ ากาศสีีเขีียว
(Green Climate Fund) จะช่่วยเสริิมสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันต่่อปััญหา
ด้้านภููมิิอากาศในพื้้�นที่่�ชายฝั่่�งและชายทะเลในบริิเวณอ่่าวไทย
โดยจะเน้้นย้้ำการเสริิมสร้้างภููมิคุ้้�ิ มกัันของชุุมชนชายฝั่่ง� และชุุมชน
อื่่�น ๆ ที่่�เผชิิญความเสี่่�ยงที่่�จะถููกทิ้้�งไว้้ข้้างหลััง
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17. โ ครงการพััฒนาแห่่งสหประชาชาติิมุ่่�งมั่่�นอย่่างต่่อเนื่่�องที่่�จะส่่งเสริิมการ
ท่่องเที่่�ยวแบบยั่่�งยืืนบนพื้้�นฐานของความหลากหลายทางชีีวภาพ ด้้วยการ
สนัับสนุุนด้้านเงิินทุุนจากกองทุุนสิ่่�งแวดล้้อมโลก (Global Environment
Facility) และส่่งเสริิมภููมิิคุ้้�มกัันต่่อปััญหาด้้านสภาพภููมิิอากาศผ่่านการ
จััดการน้้ำที่่�มีีประสิิทธิิภาพ เกษตรกรรมแบบยั่่�งยืืน และการอนุุรัักษ์์แนว
ปะการััง โครงการพััฒนาแห่่งสหประชาชาติิจะยกระดัับกิิจกรรมในระดัับ
ท้้องถิ่่�นโดยอาศััยการดำเนิินงานของ UNDP Accelerator Lab และ
Thailand Policy Lab
18. น อกเหนือจากกระทรวงต่าง ๆ แล้ว โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติยัง
จะเป็นหุ้นส่วนกับหน่วยงานระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น รวมถึงสถาบัน
วิชาการ สื่อมวลชน และประชาสังคมเพื่อหาทางแก้ปัญหาระดับท้องถิ่น
ที่อิงหลักฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ครอบคลุม และตอบสนองต่อ
มิติด้านเพศ และด้วยการสนับสนุนจากโครงการ Global Environment
Facility’s Small Grants Programme ประชาสังคมและองค์กรชุมชน
ซึ่งรวมถึงหน่วยงานที่เป็นตัวแทนของผู้หญิงและกลุ่มชาติพันธุ์ จะเข้ามามี
ส่วนร่วม ซึ่งจะช่วยสร้างพลังทางเศรษฐกิจให้แก่กลุ่มคนเหล่านี้ ทุกฝ่าย
จะแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ แ ละความเชี่ ย วชาญด้ า นทางแก้ ปั ญ หาที่
อาศัยธรรมชาติ (nature-based solution) และการดำ�เนินการด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านความร่วมมือใต้-ใต้ (South-South
Cooperation)

19. ก ารแก้ปญ
ั หาทางการเงินสีเขียวและครอบคลุม รวมถึงการวางงบประมาณโดย
ตอบสนองต่อมิติด้านเพศจะเป็นสิ่งสำ�คัญต่อการเงินเพื่อสภาพภูมิอากาศและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนของโครงการ
พัฒนาแห่งสหประชาชาติต่อประเด็นด้านเงินทุนเพื่อช่วยให้ประเทศบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติยงั คงพยายาม
ต่อไปในการสร้างกรอบแนวทางการบริหารจัดการเงินทุนระดับชาติแบบ
บูรณาการ (Integrated National Financing Framework) ซึ่งจะครอบคลุม
งานภายใต้แผนงานด้านการเงินเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพและกรอบ
งานด้านการเงินเพื่อสภาพภูมิอากาศ
20. โ ครงการพััฒนาแห่่งสหประชาชาติิจะร่่วมสร้้างกลไกที่่�ให้้ทุุกฝ่่ายมีีส่่วนร่่วม
และส่่งเสริิมศัักยภาพของเยาวชนและกลุ่่�มคนเปราะบาง เพื่่�อมีีส่่วนร่่วมใน
การวางนโยบาย กฎหมาย และโครงการต่่าง ๆ และสนัับสนุุนการแบ่่งปัันผล
ประโยชน์์อย่่างเท่่าเทีียมจากการเปลี่่�ยนแปลงประเทศไปสู่่�การเป็็นประเทศ
สีีเขีียว คาร์์บอนต่่ำ และมีีภููมิิคุ้้�มกัันต่่อปััญหา มีีแนวคิิดริิเริ่่�มหลากหลาย
โครงการกัับเหล่่าหุ้้�นส่่วนของสหประชาชาติิ รวมถึึงการเสริิมพลัังให้้เยาวชน
เพื่่�อช่่วยให้้ประเทศไทยรัับมืือกัับผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงทางสภาพ
ภููมิิอากาศในภาคการเกษตร สนัับสนุุนยานยนต์์ไฟฟ้้าและสนัับสนุุนการฟื้้�นฟูู
เศรษฐกิิจจากโควิิด 19 อย่่างเป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและครอบคลุุม โครงการ
พััฒนาแห่่งสหประชาชาติิจะเสริิมสร้้างการดำเนิินงานระดัับท้้องถิ่่�น ด้้วยการ
พััฒนาความร่่วมมืือกัับองค์์กรความร่่วมมืือระหว่่างประเทศของเยอรมััน (GIZ)
และธนาคารพััฒนาเอเชีีย เพื่่�อให้้ได้้รับั ประโยชน์์จากความเชี่่ย� วชาญเฉพาะทาง
และโครงการที่่ด� ำเนิินการอยู่่�ของหน่่วยงานดัังกล่่าวในเรื่่อ� งภููมิคุ้้�ิ มกัันต่่อปััญหา
ด้้านสภาพภููมิิอากาศและการเงิินเพื่่�อการบรรลุุเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
21. โครงการพััฒนาแห่่งสหประชาชาติิจะเสริิมสร้้างการมีีส่่วนร่่วมกัับภาคเอกชน
ซึ่่�งสะท้้อนให้้เห็็นถึึงบทบาทสำคััญของโครงการพััฒนาแห่่งสหประชาชาติิใน
การเปลี่่�ยนแปลงด้้านเศรษฐกิิจและสัังคม โดยมีีจุุดมุ่่�งหมายคืือเพื่่�อส่่งเสริิม
การปรัับใช้้แนวทางปฏิิบััติิแบบคาร์์บอนต่่ำ อยู่่�บนเส้้นทางสีีเขีียว หมุุนเวีียน
และครอบคลุุม และเพื่่�อส่่งเสริิมจริิยธรรมทางธุุรกิิจและการเคารพสิิทธิิ
มนุุษยชน ความร่่วมมืือนี้้�จะอาศััยความเป็็นหุ้้�นส่่วนกัับสำนัักงานคณะกรรมการ
กำกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ สมาคมเครืือข่่ายโกลบอลคอมแพ็็ก
แห่่งประเทศไทย ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย หอการค้้าไทย และสภา
อุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย นอกจากนี้้� โครงการพััฒนาแห่่งสหประชาชาติิ
จะรัักษาความเป็็นหุ้้�นส่่วนกัับสหพัันธ์์สมาคมสตรีีนัักธุุรกิิจและวิิชาชีีพแห่่ง
ประเทศไทยต่่อไปเพื่่�อส่่งเสริิมภาวะผู้้�นำของผู้้�หญิิงอีีกด้้วย
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งานเปิดตัวแคมเปญ Mission 1.5 ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลลัพธ์ที่ 2: การพัฒนาทุนมนุษย์ที่จําเป็นต่อการพัฒนาทางสังคมที่ครอบคลุม
ได้รับการยกระดับผ่านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกสถาบัน ภาคี
ความร่วมมือ และการเสริมพลังประชาชน
22. เ พื่่� อ สนัั บ สนุุ น การพัั ฒ นาทุุ น มนุุ ษ ย์์ โครงการพัั ฒ นาแห่่ ง
สหประชาชาติิจะเน้้นย้้ำการเสริิมสร้้างความสามารถของรััฐบาล
และผู้้�มีีบทบาทที่่ไ� ม่่ใช่่รัฐั เพื่่�อสนัับสนุุนการเปลี่่ย� นแปลงทางดิิจิทัิ ลั
ของประเทศไทย อัันจะช่่วยพััฒนาการส่่งมอบบริิการที่่มีีคุ
� ณ
ุ ภาพ
การเปลี่่�ยนแปลงทางดิิจิิทััลยัังจะช่่วยเร่่งการฟื้้�นตััวทางเศรษฐกิิจ
จากโควิิด 19 ด้้วยการเพิ่่�มธุุรกรรมทางเศรษฐกิิจ โดยเฉพาะอย่่าง
ยิ่่�งสำหรัับเกษตรกรและผู้้�ประกอบการขนาดเล็็กในพื้้�นที่่�ห่่างไกล
ยิ่่ง� ไปกว่่านั้้�น ยัังจะช่่วยปิิดช่่องว่่างทางเศรษฐกิิจและสัังคมระหว่่าง
พื้้�นที่่�เมืืองและพื้้�นที่่�ชนบท รวมถึึงช่่องว่่างระหว่่างวััยอีีกด้้วย
23. ด ังนั้น โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติจะเน้น 4 ประเด็นเพื่อ
ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ได้แก่ ระบบการดำ�เนินงาน
ของภาครัฐ ความรู้ทางดิจิทัลของประชาชน โครงสร้างพื้นฐาน
ดิจิทัล และแพลตฟอร์มดิจิทัล การดำ�เนินงานในประเด็นนี้จะ
ช่วยให้ประเทศไทยก้าวสู่หมุดหมายข้อที่ 6 12 และ 13 ของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับบริการดิจิทัล แรงงานที่มีทักษะ และภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
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24. ใ นการบรรลุุภารกิิจนี้้� โครงการพััฒนาแห่่งสหประชาชาติิจะ
สนัั บ สนุุ น การวางนโยบาย และส่่ ง เสริิ ม ความสามารถของ
ภาครัั ฐ ในการใช้้ เ ทคโนโลยีีดิิ จิิ ทัั ล และรัั ฐ บาลอิิ เ ล็็ ก ทรอนิิ ก ส์์
(e-governance) เพื่่�อส่่งมอบบริิการสำหรัับประชาชนทุุกคน
รวมถึึ ง ผ่่ า นการจัั ด ซื้้� อ จัั ด จ้้ า งดิิ จิิ ทัั ล อัั น จะเป็็ น การส่่ ง เสริิ ม
จริิยธรรมและความโปร่่งใส โดยจะมุ่่�งดููแลให้้มั่่�นใจว่่ารััฐบาลวาง
นโยบายและดำเนิินการโดยครอบคลุุมและคำนึึงถึงึ ทางแก้้ปัญ
ั หา
ทางดิิจิทัิ ลั ในการดำเนิินการด้้านการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิอิ ากาศ
ปรัับปรุุงการให้้บริกิ าร ลดความเหลื่่อ� มล้้ำ และเร่่งให้้ประเทศไทย
บรรลุุเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนได้้เร็็วยิ่่�งขึ้้�น เพื่่�อดำเนิินงานนี้้�
โครงการพััฒนาแห่่งสหประชาชาติิจะอาศััยความเป็็นหุ้้�นส่่วนกัับ
สำนัักงานสภาพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ สถาบััน
เพื่่�อการยุุติิธรรมแห่่งประเทศไทย กรมบััญชีีกลาง สำนัักงาน
นวััตกรรมแห่่งชาติิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ และสำนัักงาน
คณะกรรมการพััฒนาระบบราชการ พร้้อมด้้วยความช่่วยเหลืือ
ทางเทคนิิคจากบริิการดิิจิิทััลภาครััฐ (Government Digital
Service) ของสหราชอาณาจัักร
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25. ค วามรู้ทางดิจิทัลเป็นตัวเร่งการพัฒนาทุนมนุษย์ที่สำ�คัญ ซึ่งเป็นหัวใจของการ
เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจไทย โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติจะมุ่งเน้นเสริม
สร้างโอกาสในการฝึกอบรมและเพิ่มโอกาสในการจ้างงานสำ�หรับประชาชน
ทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนพิการและชุมชนผู้มีความหลากหลายทางเพศ
ซึ่งจะรวมถึงการเสริมสร้างความสามารถทางดิจิทัลของบุคคลดังกล่าว และ
ปรับปรุงการเข้าถึงบริการทางการเงิน โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติจะ
อาศัยความเป็นหุ้นส่วนกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์เพือ่ ประกันให้มนี โยบายและบริการที่ตอบสนองต่อมิตดิ า้ นเพศ ที่เข้าถึง
กลุ่มคนเปราะบางที่สุด ซึ่งรวมถึงผู้หญิงที่เป็นคนพิการและเป็นกลุ่มชาติพันธุ์
ทัง้ นี้ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน รวมถึงวิสาหกิจเพือ่ สังคม
จะเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมโอกาสสร้างรายได้

26. โครงการพััฒนาแห่่งสหประชาชาติิจะส่่งเสริิมการวางนโยบายสาธารณะและ
ความเป็็นหุ้้�นส่่วนกัับภาคเอกชน เพื่่�อลงทุุนในโครงสร้้างพื้้�นฐานดิิจิิทััล ทั้้�งนี้้�
เพื่่�อลดความเหลื่่�อมล้้ำทางดิิจิิทััลระหว่่างพื้้�นที่่�เมืืองและพื้้�นที่่�ชนบท โครงการ
พััฒนาแห่่งสหประชาชาติิจะใช้้นวััตกรรมเพื่่�อสัังคมในการร่่วมสร้้างรููปแบบ
การมีีส่่วนร่่วมกัับภาคประชาสัังคม ภาคเอกชน และรััฐบาลในระดัับท้้องถิ่่�น
ในการให้้บริิการดิิจิิทััลที่่�เป็็นมิิตรกัับผู้้�ใช้้เพื่่�อให้้ประชาชนเข้้าถึึงบริิการของ
รััฐบาลได้้ง่่ายขึ้้�น จะมีีการยกระดัับและแบ่่งปัันแนวทางปฏิิบััติิที่่�ดีีรวมถึึงทาง
แก้้ไขปััญหาต่่าง ๆ และแบ่่งปัันแนวทางกัับประเทศอื่่�น ๆ ผ่่าน Accelerator
Lab ของโครงการพััฒนาแห่่งสหประชาชาติิ และ Thailand Policy Lab

ผลลัพธ์ท่ี 3: ประชาชนทอี่ าศัยอยูใ่ นประเทศไทยโดยเฉพาะกลุม่ เสยี่ งทจี่ ะถูกทิง้ ไว้ขา้ งหลัง
สามารถมีสว่ นร่วมและได้รบั ประโยชน์จากการพัฒนาโดยปราศจากการเลือกปฏิบตั ทิ กุ รูปแบบ
27. เพื่่�อประกัันว่่าไม่่มีีใครถููกทิ้้�งไว้้ข้า้ งหลัังและร่่วมสร้้างสัังคมแห่่งโอกาส โครงการ
พััฒนาแห่่งสหประชาชาติิจะให้้ความสำคััญกัับผลผลิิต 3 ประการ ได้้แก่่ (ก)
การมีีส่่วนร่่วมกัับรััฐบาลและผู้้�มีีบทบาทที่่�ไม่่ใช่่รััฐ ในบทสนทนาทางสัังคม
และแนวทางปฏิิบััติิต่่าง ๆ ที่่�ส่่งเสริิมสิิทธิิมนุุษยชนและความเท่่าเทีียม (ข)
การเสริิมสร้้างพลัังให้้แก่่กลุ่่�มคนเปราะบาง โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง ผู้้�หญิิง กลุ่่�มผู้้�
มีีความหลากหลายทางเพศ ผู้้�สููงอายุุ กลุ่่�มชาติิพัันธุ์์� และคนพิิการ ให้้เข้้ามา
มีีส่่วนร่่วมกัับภาคส่่วนที่่�มีีอำนาจและกระบวนการตััดสิินใจต่่าง ๆ ในระดัับ
ประเทศและระดัับท้้องถิ่่�น และ (ค) ปรัับปรุุงการเข้้าถึึงบริิการด้้านเศรษฐกิิจ
สัังคมที่่�มีีคุุณภาพและความยุุติิธรรมสำหรัับกลุ่่�มเปราะบาง ภารกิิจนี้้�จะส่่งผล
ประโยชน์์โดยตรงต่่อหมุุดหมายข้้อที่่� 7, 8 และ 9 ของแผนฯ ฉบัับที่่� 13 ซึ่่�ง
เกี่่ย� วข้้องกัับการลดความเหลื่่อ� มล้้ำ ทำให้้ประชาชนเข้้าถึึงบริิการสาธารณะได้้
มากขึ้้น� ส่่งเสริิมการเลื่่อ� นชั้้น� ทางสัังคม และเสริิมสร้้างความรัับผิดิ ชอบระหว่่าง
พลเมืืองและรััฐบาล
28. โ ครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติจะใช้ประโยชน์จากทางแก้ปัญหาที่เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัวในด้านการกำ�กับดูแล ความยากจน และเพศสภาวะ เพือ่
สนับสนุนการเสริมสร้างความสามารถของสถาบันภาครัฐและประชาสังคม
ในการวางแผนโดยให้หลายฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม และบังคับใช้นโยบายด้าน
บริการทางสังคมและการคุ้มครองทางสังคมอย่างครอบคลุม นอกจากนี้

การดำ�เนินงานในครั้งนี้ยังให้ความสำ�คัญกับการส่งมอบบริการที่ตอบสนอง
ต่อมิติด้านเพศและครอบคลุม โดยเฉพาะสำ�หรับผู้มีความเสี่ยงที่จะถูกทิ้งไว้
ข้างหลัง ด้วยความเป็นหุ้นส่วนกับรัฐสภา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง
ชาติ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และผู้มีบทบาททั้งที่เป็น
หน่วยงานภาครัฐและไม่ใช่รัฐ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติจะสนับสนุน
ความก้าวหน้าของสิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียม และการไม่เลือกปฏิบัติ สิ่งนี้
จะช่วยปรับปรุงบริการในระดับท้องถิ่น ผ่านการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับ
องค์กรบริหารทั้งในระดับจังหวัดและท้องถิ่น รวมถึงชุมชนและภาคเอกชน
เพื่อส่งเสริมให้มีการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
29. เพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติอันเป็นสาเหตุหนึ่งของการกีดกันและการละเมิด
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน โครงการพั ฒ นาแห่ ง สหประชาชาติ จ ะมุ่ ง ประเด็ น เรื่ อ ง
บรรทัดฐานทางสังคม และส่งเสริมศักยภาพของสถาบันทั้งจากภาครัฐและที่
ไม่ใช่รฐั ในระดับประเทศและระดับท้องถิน่ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
จะรณรงค์เสริมสร้างความตระหนักของสาธารณชนเกี่ยวกับความเท่าเทียม
และความหลากหลาย เพื่อให้ผู้คนเข้าใจสิทธิของกลุ่มคนเปราะบางมากขึ้น
และลดการตีตรา โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติจะกระชับความสัมพันธ์
กับองค์กรของสหประชาชาติเพื่อทำ�ให้นโยบายและโครงการต่าง ๆ ให้ความ
สำ�คัญกับความหลากหลายทางสังคม สิ่งนี้จะทำ�ให้ม่ันใจว่ากระบวนการ
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ตัดสินใจต่าง ๆ เปิดโอกาสให้กลุ่มคนเปราะบางเข้ามามีส่วน
ร่วม รวมถึงประชาชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยอาศัยการ
ดำ�เนินงานอันยาวนานของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาภูมิภาคดังกล่าว โดยสถาบันวิชาการ
ภาคประชาสังคม และสือ่ มวลชน เช่น องค์การกระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย จะเป็นหุน้ ส่วนทสี่ �ำ คัญในการนี้
30. ด ้ ว ยความเป็ น หุ้ น ส่ ว นกั บ สำ � นั ก งานสภาความมั่ น คงแห่ ง
ชาติ และความเชี่ย วชาญเฉพาะทางของสำ � นั ก งานว่ า ด้ ว ย
ยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ และสำ�นักงาน
ต่อต้านการก่อการร้ายแห่งสหประชาชาติ โครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติจะยังคงสนับสนุนประเทศไทยต่อไปในการพัฒนา
และปรับใช้แผนปฏิบัติการระดับประเทศที่ครอบคลุมและตอบ
สนองต่อมิติด้านเพศ เพื่อป้องกันแนวคิดสุดโต่งรุนแรง ซึ่งจะ
ให้ความสำ�คัญกับปัญหาด้านความมั่นคงทางสภาพภูมิอากาศ
ด้วย โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติจะยังคงพยายามต่อไป
ในการส่งเสริมหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับ
สิทธิมนุษยชน (United Nations Guiding Principles on
Business and Human Rights) และมาตรฐานข้อปฏิบัติทาง
ธุรกิจ (Standards of Conduct for Business) เพือ่ จัดการปัญหา
การเลือกปฏิบตั ติ อ่ ชุมชนผูม้ คี วามหลากหลายทางเพศ แก้ไขปัญหา
การเลือกปฏิบตั ทิ างเพศ และเสริมสร้างความโปร่งใสและจริยธรรม
โดยจะดำ�เนินการร่วมกับกระทรวงยุตธิ รรม กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมเครือข่ายโกลบอล
คอมแพ็กแห่งประเทศไทย ภาคประชาสังคม และชุมชนธุรกิจ

32. ใ นการทำให้้กลุ่่�มคนเปราะบางเข้้าถึึงบริิการด้้านเศรษฐกิิจสัังคม
ที่่�มีีคุุณภาพและความยุุติิธรรมมากขึ้้�นนั้้�น โครงการพััฒนาแห่่ง
สหประชาชาติิจะมีีส่่วนร่่วมกัับหุ้้�นส่่วนระดัับประเทศและระดัับ
ท้้องถิ่่น� ซึ่่ง� รวมถึึงระบบศาลยุุติธิ รรม เพื่่�อเสริิมสร้้างความสามารถ
ขององค์์กรเหล่่านี้้�ในการส่่งมอบบริิการที่่�ครอบคลุุมและตอบ
สนองต่่อมิิติิด้้านเพศ และให้้ประชาชนมีีสิิทธิิเข้้าถึึงกระบวนการ
ยุุติิธรรมอย่่างเท่่าเทีียมในราคาไม่่แพง จะมีีการสำรวจกลยุุทธ์์
ทางการเงิินใหม่่ ๆ ในภาครััฐและภาคเอกชนเพื่่�อระดมทรััพยากร
ทั้้�งนี้้�เพื่่�ออาศััยประโยชน์์จากทุุนทางสัังคมอัันมั่่�งคั่่�ง ภููมิิปััญญา
ท้้องถิ่่�น และน้้ำใจของคนไทย และเพื่่�อเพิ่่�มความสามารถในการ
พึ่่�งพาตนเองของกลุ่่�มคนเปราะบางในเชิิงเศรษฐกิิจ โครงการ
พััฒนาแห่่งสหประชาชาติิจะส่่งเสริิมการเข้้าถึึงบริิการทางการเงิิน
และโอกาสสร้้างรายได้้อย่่างเท่่าเทีียม รวมถึึงการพััฒนาความเป็็น
ผู้้�ประกอบการทางสัังคม โดยมุ่่�งเน้้นภาคส่่วนนอกระบบ จะมีีการ
แนะนำทางแก้้ปัญ
ั หาดิิจิทัิ ลั เพื่่�อให้้ส่ง่ มอบบริิการอย่่างครอบคลุุม
คนทุุกกลุ่่�มมากยิ่่ง� ขึ้้น� อีีกทั้้�งยัังส่่งเสริิมจริิยธรรมและความโปร่่งใส
และประกัันการคุ้้�มครองและส่่งเสริิมสิิทธิิของทุุกคน
33. โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติจะเข้าดำ�เนินการภายใต้ผลผลิต
ทั้ง 3 ประการนี้ในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น โดยในระดับ
ท้องถิน่ นัน้ การดำ�เนินงานครัง้ นี้จะช่วยปรับเป้าหมายการพัฒนาที่
ยัง่ ยืนให้เหมาะสมกับท้องถิน่ โดยเอือ้ ให้เกิดพืน้ ที่ทคี่ รอบคลุมเพือ่
การมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้เสียหลายฝ่ายตามแผนการขับเคลือ่ น
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำ�หรับประเทศไทยซึ่งได้ผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้ว

31. โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติจะเสริมสร้างพลังให้แก่กลุม่ คน
เปราะบางผ่านการพัฒนาภาวะผูน้ �ำ และทักษะต่าง ๆ โดยจะใช้เครือ่ ง
มือดิจิทัลในการเสริมสร้างความตระหนักและปรับปรุงการเข้าถึง
สารสนเทศเกยี่ วกับสิทธิทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อม
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติจะอำ�นวยความสะดวกให้แก่ความ
เป็นหุน้ ส่วนระหว่างรัฐบาลและผูม้ ีบทบาททไี่ ม่ใช่รฐั เพือ่ ส่งเสริมการ
สนทนาและการมีสว่ นร่วมอย่างมีความหมายของกลุม่ คนเปราะบาง
ภายในหน่วยงานทมี่ อี �ำ นาจตัดสินใจ โดยมีเป้าหมายคือเพือ่ กำ�หนด
ทางแก้ปญ
ั หาด้านการพัฒนาแบบบูรณาการในระดับประเทศและ
ระดับท้องถิน่ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติจะยังคงเป็นหุน้ ส่วน
กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ กระทรวง
มหาดไทย รัฐสภา ประชาสังคม และองค์กรปกครองระดับจังหวัดและ
ท้องถิน่ ต่อไปเพือ่ เสริมสร้างความเป็นอันหนงึ่ อันเดยี วกันทางสังคม
10
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34.	เอกสารแผนงานความร่วมมือฉบับนี้แสดงให้เห็นถึงบทบาท
ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติในการสร้างผลสัมฤทธิ์
ในระดับประเทศ และเป็นเอกสารหลักว่าด้วยความรับผิดชอบ
ต่อคณะกรรมการบริหารสำ�หรับผลลัพธ์และทรัพยากรที่ได้
รับการจัดสรรให้แก่แผนงานในระดับประเทศ ส่วนความรับ
ผิดชอบของผู้บริหารในระดับประเทศ ภูมิภาค และสำ�นักงาน
ใหญ่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ แผนงานความร่ ว มมื อ ถู ก กำ � หนดไว้ ใ น
Programme and Operations Policies and Procedures
และ Internal Control Framework ของโครงการพัฒนา
แห่งสหประชาชาติ
35.	โครงการจะดำ � เนิ นการในระดั บ ประเทศ แต่ใ นกรณีจำ�เป็น
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติจะเป็นผู้ดำ�เนินโครงการ
ส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดโดยตรงแทน เพื่อรับมือเหตุสุดวิสัย โดย
ใช้วิธีการโอนเงินให้แก่หน่วยงานภาคีที่ร่วมดำ�เนินโครงการใน
แบบเดียวกัน (Harmonized Approach to Cash Transfers
(HACT)) โดยสอดคล้องกับหน่วยงานสหประชาชาติอื่น ๆ เพื่อ
บริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นการเงิ น ทั้ ง นี้ โ ดยอิ ง กั บ การประเมิ น
มหภาค (macro-assessment) ซึ่งดำ�เนินการโดยโครงการ
พัฒนาแห่งสหประชาชาติ ส่วนค่าใช้จ่ายในหมวดหมู่ต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นเพื่อการดำ�เนินโครงการพัฒนาอย่างประสิทธิภาพจะ
เรียกเก็บไปยังโครงการที่เกี่ยวข้อง
36.	โควิ ด 19 ก่ อ ให้ เ กิ ด วิ ก ฤตด้ า นสั ง คมและเศรษฐกิ จ อั น เป็ น
อุปสรรคขัดขวางการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
ประเทศไทย โครงการรับมือที่ครอบคลุมของรัฐบาล ซึ่งรวม
ถึงการสนับสนุนเงินให้แก่กลุ่มคนที่เปราะบางที่สุด ได้ช่วยลด
พื้นที่การคลัง (Fiscal Space) และผลักดันให้เกิดการกำ�หนด
รายจ่ายสาธารณะใหม่ สิ่งนี้อาจทำ�ให้ต้องใช้ทรัพยากรเพื่อ
วัตถุประสงค์อื่นแทนที่จะใช้ในการลงทุนสีเขียว วิกฤตสภาพ
ภูมิอากาศ ภัยคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศ ในปัจจุบัน ความเปราะบางต่อภัยธรรมชาติ ความ
ตึงเครียดทางการเมืองและสังคม และการเข้าสู่สังคมสูงวัย
ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องท้าทายต่อความพยายามของประเทศใน
การฟื้นฟูอย่างยั่งยืนและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
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37.	เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติจะ
ยังคงทำ�งานร่วมกับผู้มีบทบาททั้งจากรัฐบาลและที่ไม่ใช่รัฐ
ในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ส่งเสริมวาระการพัฒนาที่
อยู่บนฐานสิทธิโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เสริมสร้างความเป็นอัน
หนึ่งอันเดียวกันของสังคม และปรับปรุงสมดุลระหว่างมนุษย์
และโลก การดำ�เนินการนี้น่าจะประกันให้มีสภาพแวดล้อมที่
เอือ้ ต่อการปรับใช้รปู แบบเศรษฐกิจชวี ภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน
และเศรษฐกิจสีเขียว รวมถึงประเด็นสำ�คัญในการพัฒนาของ
ประเทศซึ่ ง ได้ รั บ แรงบั น ดาลใจหลั ก จากปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงและวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 โดยจะให้
ความสำ � คั ญ กั บ กลุ่ ม คนที่ มี ค วามเปราะบางในหลายมิ ติ เ ป็ น
พิเศษ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติร่วมกับกรมความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ จะสนับสนุนความร่วมมือใต้-ใต้ในการ
กำ�หนดทางแก้ปัญหาและแบ่งปันบทเรียนที่ได้รับกับประเทศ
อื่น ๆ รวมถึงใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
38.	เพื่ อ ดู แ ลให้ มี ค วามยั่ ง ยื น ทางการเงิ น โครงการพั ฒ นาแห่ ง
สหประชาชาติ จ ะดำ � เนิ น การเพื่ อ ทำ � ให้ ค วามเป็ น หุ้ น ส่ ว น
และฐานเงิ น ทุ น มี ค วามหลากหลาย โดยมุ่ ง เน้ น ทรั พ ยากร
ภายในประเทศจากภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงผู้บริจาค
ใหม่ ๆ มี ก ารไล่ เรี ย งและประเมิ น บทบาทของหุ้ น ส่ ว นเพื่ อ
ให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากความช่วยเหลือของพันธมิตรเหล่า
นี้ หากพบอุปสรรคปัญหาในการระดมทรัพยากร โครงการ
พัฒนาแห่งสหประชาชาติจะปรับเป้าหมายและลดขอบเขต
ของกิจกรรม เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับผลลัพธ์ที่ยั่งยืน โครงการ
พั ฒ นาแห่ ง สหประชาชาติ จ ะให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ การดำ � เนิ น
งานกับระบบและกลไกที่มีอยู่เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้สึก
เป็นเจ้าของในระดับประเทศ (national ownership) และ
ผลลัพธ์ในระยะยาว

เอกสารแผนงานความร่วมมือ (Country Programme) สำ�หรับประเทศไทย (พ.ศ. 2565-2569)

39.	โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติจะใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของ
ตนในทางแก้ไขปัญหาที่เน้นเอกลักษณ์เฉพาะตัว 6 ประการ และอาศัย
พลังของนวัตกรรม การทำ�ให้เป็นดิจิทัล และการเงินเพื่อการพัฒนา โดย
จะยังคงส่งมอบทางแก้ปัญหาด้านการพัฒนาแบบบูรณาการซึ่งใช้บทเรียน
จากเครือข่ายระดับโลก เพื่อช่วยให้ประเทศไทยมีภูมิคุ้มกันและบรรลุ
การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างอย่างเข้มแข็ง จุดมุ่งหมายคือการฟื้นฟู
อย่างยั่งยืนและการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้

ข้ า งหลั ง โครงการพั ฒ นาแห่ ง สหประชาชาติ จ ะสร้ า งกลไกเพื่ อ ประกั น
การมีส่วนร่วมและการปรึกษาหารือกับกลุ่มคนเปราะบางอย่างเป็นระบบ
ตลอดกระบวนการปรับใช้แผนงาน โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
จะทำ � งานร่ ว มกั บ โครงการอาสาสมั ค รสหประชาชาติ ใ นการส่ ง เสริ ม
งานด้ า นอาสาสมั ค รเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความรู้ สึ ก เป็ น เจ้ า ของในระดั บ ประเทศ
ความเท่าเทียมทางเพศ การมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง และความยั่งยืน

©UNDP

วันอาสาสมัครสากลจัดโดยโครงการอาสาสมัครแห่งสหประชาชาติ
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๔
บทที่

การติดตามและการประเมิน
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40.	โครงการพั ฒ นาแห่ ง สหประชาชาติ จ ะใช้ น วั ต กรรมการเก็ บ
รวบรวมข้ อ มู ล และการติ ด ตาม ซึ่ ง รวมถึง ปั ญ ญาสะสม
(collective intelligence) วาทกรรมระดับจุลภาค (micronarrative) และความคิดเห็นจากผู้ใช้ ทั้งนี้โดยสอดคล้องกับ
กรอบความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนและแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 เป้าหมายคือเพื่อระบุ
ตัวและมุ่งเป้าหมายที่ผู้ที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังได้ดียิ่งขึ้น ติดตาม
ความก้าวหน้าสู่ผลลัพธ์ด้านการพัฒนา และทำ�ให้ได้ผลลัพธ์ที่
สร้างการเปลี่ยนแปลงนอกเหนือจากการใช้ข้อมูลภาครัฐในการ
รายงาน จะมีการพัฒนาศักยภาพภายในสำ�นักงานสถิติแห่งชาติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่มี
ความไม่พร้อมของข้อมูล (data gap)12 และโครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติจะทำ�หน้าที่เป็นดูแล เพื่อสนับสนุนการติดตาม
และการตัดสินใจที่รวดเร็ว
41.	โครงการพั ฒ นาแห่ ง สหประชาชาติ มี ร ะบบการติ ด ตามและ
ประเมินที่เข้มข้นในแผนงานและโครงการต่าง ๆ โดยรวบรวม
ข้อมูลทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ ทั้งนี้ โดยสอดคล้องกับ
คำ�แนะนำ�ที่ได้รับจากการประเมินแผนงานความร่วมมือ โดย
จะจัดสรรงบประมาณอย่างน้อยร้อยละ 3 เพื่อการติดตาม
การประเมิน และการสื่อสารเรื่องผลลัพธ์ จะมีการจัดสรรค่าใช้
จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงตามความพร้อมของงบประมาณ
เพื่อประกันให้คนพิการเข้ามามีส่วนร่วม โครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติจะสนับสนุนหุ้นส่วนผู้ปฏิบัติ (implementing
partner) ในการรวบรวมข้อมูลปริมาณมากซึ่งจะได้รบั การยืนยัน
โดยเจ้าหน้าทหี่ รือระบบการติดตามอิสระรวมถึงการลงพืน้ ทแี่ ละ
การสำ�รวจ จะมีการขอความคิดเห็นจากประชาชนและผู้ได้รับ
ผลประโยชน์ เพือ่ ยืนยันผลและข้อได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของ
การดำ�เนินงานของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
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42.	โครงการพัั ฒ นาแห่่ ง สหประชาชาติิ จ ะวางแผนรายปีี แ ละ
ตั้้�งเป้้าหมายระยะหลายปีีร่่วมกัับรััฐบาล โดยการสร้้างกลไกการ
กำกัับดูแู ล (คณะกรรมการแผนงาน) โดยมีีผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียร่่วมด้้วย
ทั้้�งนี้้� วิิธีีการโอนเงิินให้้แก่่หน่่วยงานภาคีีที่่ร่� ว่ มดำเนิินโครงการใน
แบบเดีียวกััน (HACT) การตรวจสอบความถููกต้้องของรายการ
ทางการเงิิน (spot check) และการตรวจสอบทางการเงิินจะ
ช่่วยส่่งเสริิมการติิดตามแผนงานอย่่างสม่่ำเสมอเพื่่�อประโยชน์์
ของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย แผนประเมิินโครงการซึ่่�งรวมการจััดสรร
งบประมาณ (costed evaluation plan) ได้้กำหนดแนวทางการ
ประเมิินโครงการ แผนงาน รวมถึึงประเด็็นต่่าง ๆ ซึ่่�งต้้องดำเนิิน
การเพื่่�อประกัันให้้เกิิดการเรีียนรู้้�และความรัับผิิดชอบ โครงการ
พััฒนาแห่่งสหประชาชาติิจะจััดตั้้ง� กลไกติิดตามและสนัับสนุุนการ
มีีส่่วนร่่วมอย่่างมีีความหมายในกระบวนการตััดสิินใจของกลุ่่�ม
เปราะบาง โดยเฉพาะ ผู้้�หญิิง กลุ่่�มผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ
เยาวชน ผู้้�สููงอายุุ กลุ่่�มชาติิพัันธุ์์� และคนพิิการ และจะยัังคงใช้้
การประเมิินด้้านเพศสภาวะ (gender marker) เป็็นเครื่่อ� งมืือใน
การวััดอย่่างเป็็นระบบเพื่่�อติิดตามค่่าใช้้จ่า่ ยในการจััดทำกิิจกรรม
ที่่ต� อบสนองต่่อมิิติด้ิ า้ นเพศและเพื่่�อปรัับปรุุงการวางแผนงานบน
พื้้�นฐานของเพศให้้ดีียิ่่ง� ขึ้้น� อย่่างน้้อยร้้อยละ 15 ของงบประมาณ
แผนงานจะจััดสรรให้้แก่่กิิจกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเพศสภาวะและ
การติิดตามกิิจกรรมดัังกล่่าว

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 6, 10, 11, 12, 13, 14 แหล่งอ้างอิง: UNESCAP, 2020

เอกสารแผนงานความร่วมมือ (Country Programme) สำ�หรับประเทศไทย (พ.ศ. 2565-2569)
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ภาคผนวก

ผลสัมฤทธิ์และกรอบงานด้านทรัพยากร
สำ�หรับประเทศไทย (ปี 2565-2569)

ลำดัับความสำคััญของประเทศ: ร่่างแผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิฉบัับที่่� 13 – หมุุดหมายที่่� 1: ไทยเป็็นประเทศชั้้�นนำด้้านสิินค้้าเกษตร
และเกษตรแปรรููปมููลค่่าสููง หมุุดหมายที่่� 2 – ไทยเป็็นจุุดหมายของการท่่องเที่่�ยวที่่�เน้้นคุุณภาพและความยั่่�งยืืน หมุุดหมายที่่� 10 – ไทยมีีเศรษฐกิิจ
หมุุนเวีียนและสัังคมคาร์์บอนต่่ำ หมุุดหมายที่่� 11 – ไทยสามารถลดความเสี่่�ยงและผลกระทบจากภััยธรรมชาติิ
ผลลััพธ์์ของ UNSDCF ข้้อที่่� 1/ ผลลััพธ์์ของโครงการพััฒนาแห่่งสหประชาชาติิข้้อที่่� 1: การพลิิกโฉมประเทศไทยสู่่�เศรษฐกิิจที่่�ครอบคลุุมบนฐานของการพััฒนา
สีีเขีียว มีีภููมิิคุ้้�มกัันต่่อวิิกฤตสููง ปล่่อยคาร์์บอนต่่ำ และมีีความยั่่�งยืืน
ผลลัพธ์ของแผนยุทธศาสตร์: ผลลัพธ์ข้อที่ 1 การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างอย่างเร่งด่วน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบ
ดิจิทัลสีเขียวที่ครอบคลุม
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ตัวชี้วัดผลลัพธ์ของกรอบ
ความร่วมมือว่าด้วย การ
พัฒนาที่ยั่งยืน (UNSDCF)

แหล่งข้อมูลและ ความถี่
ของการเก็บรวบรวม
ข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 3: จำ�นวนและ
ร้อยละของบริษัทมหาชนที่จะ
จดทะเบียนภายใต้การลงทุนที่
ยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
ค่าพื้นฐาน (2563): ร้อยละ 25
เป้าหมาย (2570): 124 บริษัท
ร้อยละ 19.2 (124/646 บริษทั )

ที่มา: สำ�นักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ธนาคารพัฒนาเอเชีย
ธนาคารโลก สำ�นักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

ผลผลิตชีว้ ดั ของแผนงานความร่วมมือ

หุน้ ส่วนสำ�คัญ

ทรัพยากรชีว้ ดั

ทั่วไป:
500,000
ดอลลาร์สหรัฐ

ผลผลิตที่ 1.1: เสริมสร้างทางแก้
ปัญหาที่ตอบสนองต่อมิติด้านเพศและ
ครอบคลุมในการดำ�เนินการด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับ
ประเทศและระดับท้องถิ่น รวมถึงการ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันต่อปัญหา

กระทรวงการคลัง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงมหาดไทย
สำ�นักงานสถิตแิ ห่งชาติ
หอการค้าไทย
สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย
สมาคมธนาคารไทย
สำ�นักงบประมาณ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
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อื่นๆ:
47,776,000
ดอลลาร์สหรัฐ
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ตัวชี้วัดที่ 5: จำ�นวนสถาบัน
การเงินที่ปรับใช้หลักการเงินที่
ยั่งยืน ของสหประชาชาติ
ค่าพื้นฐาน (2563): 3 แห่ง
เป้าหมาย (2570): 6 แห่ง

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ แนวคิ ด ริ เ ริ่ ม
ทางการเงิน-หลักปฏิบตั กิ าร
ลงทุนที่มีความรับผิดชอบ
ของโครงการสิ่ ง แวดล้ อ ม
แห่งสหประชาชาติ
กระทรวงพลังงาน กระทรวง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ ง แวดล้ อ ม กระทรวง
มหาดไทย

ตัวชี้วัดที่ 1.1.1: จำ�นวนกลไกทางการ
เงินที่ได้รับการปรับใช้ รวมถึงกรอบงาน
ด้านการเงินระดับประเทศแบบ
บูรณาการ และการเงินเพื่อสภาพ
ภูมิอากาศและความหลากหลายทาง
ชีวภาพเพื่อสนับ สนุนการดำ�เนินการ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพที่ให้ตอบสนองต่อมิติด้านเพศ
และครอบคลุม
ค่าพื้นฐาน (2564): 2
เป้าหมาย (2569): 6
ที่มา: รายงานเกี่ยวกับกรอบงาน
ทางการเงินระดับประเทศแบบบูรณ
าการ การเงินเพื่อสภาพภูมิอากาศ และ
กลไกทางการเงินอื่น ๆ ที่จะพัฒนาขึ้น

สำ�นักงานคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
สมาคมการท่องเทยี่ ว
ประเทศไทย
องค์กรบริหารส่วนท้องถิน่
ภาคประชาสังคม
ภาคเอกชน
ภาควิชาการ
องค์กรของสหประชาชาติ

ตัวชี้วัดที่ 8: สัดส่วนของ
หน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นที่ปรับ
ใช้ยุทธศาสตร์ ลดความเสี่ยง
จากภัยพิบัติในท้องถิ่น โดย
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ลด
ความเสี่ยง จากภัยพิบัติของ
ประเทศ (ตัวชี้วัดเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่ 11.b.1)
ค่าพื้นฐาน (2563): ร้อยละ 60
เป้าหมาย (2570): ร้อยละ 80

ความถี่: รายปี

ทรัพยากรชีว้ ดั

ตัวชีว้ ดั ที่ 1.1.2: จำ�นวนทางแก้ปญ
ั หา
ด้านการดำ�เนินการด้านการเปลยี่ นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศทปี่ รับใช้อย่างต่อเนื่อง
ในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น
โดยตอบสนองต่อมิติด้านเพศและ
ครอบคลุม
ค่าพื้นฐาน (2564): 3 แนวทาง
เป้าหมาย (2569): 10 แนวทาง
ที่มา: สำ�นักงานพัฒนาเศรษฐกิจจาก
ฐานชีวภาพ แผนงานระดับจังหวัดและ
รัฐบาลส่วนท้องถิ่น
ตัวชี้วัดที่ 1.1.3: จำ�นวนแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการดำ�เนินการ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพที่แบ่งปันกับประเทศอื่น ๆ
ค่าพื้นฐาน (2564):3 แนวทาง
เป้าหมาย (2569): 10 แนวทาง
ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ
รายงานของโครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติว่าด้วยความร่วมมือ
ใต้-ใต้
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หุน้ ส่วนสำ�คัญ

ตััวชี้้�วััดที่่� 1.1.4: จำนวนจัังหวััดและ
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นที่่�ใช้้วิิธีีการ
แบบสอดคล้้องกัันทั้้�งรััฐบาล (wholeof-government) และสอดคล้้องกััน
ทั่่�วทั้้�งสัังคม (whole-of-society) เพื่่�อ
ส่่งเสริิมการเติิบโตสีีเขีียว ปล่่อยก๊๊าซ
คาร์์บอนไดออกไซด์์ต่่ำ มีีภููมิิคุ้้�มกัันด้้าน
สภาพภููมิิอากาศ ครอบคลุุม และ
ตอบสนองต่่อมิิติิด้้านเพศ
ค่าพื้นฐาน (2564): 10 จังหวัดและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป้าหมาย (2569): 30 จังหวัดและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มา: แผนพัฒนาจังหวัดและท้องถิ่น
ตัวชี้วัดที่ 1.1.5: พื้นที่บนบกและ
พื้นที่ทะเลที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้
แนวทางปฏิบัติด้านการบริหารจัดการ
ฉบับใหม่ (เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดแผน
ยุทธศาสตร์ข้อที่ 4.1.2)
ค่าพื้นฐาน (2564): ไม่มีข้อมูล
เป้าหมาย (2569): เพิ่มขึ้น 5.8 ล้าน
เฮกตาร์จากค่าพื้นฐาน
ที่มา: การสำ�รวจ

ผลผลิิตที่่� 1.2: ปรัับปรุุงสภาพ
แวดล้้อมที่่�เอื้้�อประโยชน์์และแนวทาง
ปฏิิบััติิของภาคเอกชนเพื่่�อสนัับสนุุน
การพััฒนาเศรษฐกิิจสีีเขีียว หมุุนเวีียน
ครอบคลุุม ตอบสนองต่่อมิิติิด้้านเพศ
และคาร์์บอนต่่ำ
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ทรัพยากรชีว้ ดั
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แหล่งข้อมูลและ ความถี่
ของการเก็บรวบรวม
ข้อมูล
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ตัวชี้วัดที่ 1.2.1: จำ�นวนแนวคิดริเริ่ม
ใหม่ ๆ ที่ภาคเอกชนปรับใช้ซึ่งส่งเสริม
การพัฒนาสีเขียวและหมุนเวียน
ค่าพื้นฐาน (2564): 5 แนวคิด
เป้าหมาย (2569): 10 แนวคิด
ที่มา: บันทึกความเข้าใจและความร่วม
มือกับหุ้นส่วนภาคเอกชน แผนการเงิน
เพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ
ของประเทศไทย
ตััวชี้้�วััดที่่� 1.2.2: จำนวนนโยบายและ
ทางแก้้ปััญหาระดัับประเทศและระดัับ
ท้้องถิ่่�นที่่�ร่่วมกัันร่่างขึ้้�นกัับภาคเอกชน
และกลุ่่�มคนเปราะบาง เพื่่�อสนัับสนุุน
การปฏิิรููปประเทศไทยสู่่�อนาคต
คาร์์บอนต่่ำและมีีภููมิิคุ้้�มกัันต่่อปััญหา
ค่าพื้นฐาน (2564): 3 นโยบาย
เป้าหมาย (2569): 8 นโยบาย
ที่มา: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์ คณะกรรมการวางแผน
ระดับจังหวัด อำ�เภอ และท้องถิน่
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ลำ�ดับความสำ�คัญของประเทศ ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 6 – ไทยเป็นศูนย์กลางด้านดิจทิ ลั และอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของอาเซียน หมุดหมายที่ 12 – ไทยมีกำ�ลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
หมุดหมายที่ 13 – ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน
ผลลัพธ์ของ UNSDCF ข้อที่ 2/ การพัฒนาทุนมนุษย์ที่จําเป็นต่อการพัฒนาทางสังคมที่ครอบคลุมได้รับการยกระดับผ่านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกสถาบัน
ภาคีความร่วมมือ และการเสริมพลังประชาชน
ผลลัพธ์ของแผนยุทธศาสตร์ ผลลัพธ์ข้อที่ 2 –
ไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง โดยมุ่งเน้นที่สิทธิใน
การเข้าถึงโอกาสต่าง ๆ อย่างเท่าเทียม
และวิธีการพัฒนามนุษย์และศักยภาพของ
มนุษย์บนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน

ตัวชีว้ ดั ที่ 17: ดัชนรี ฐั บาล
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Government
Development Index)
ทคี่ รอบคลุมการมอบบริการ
ออนไลน์ การเชือ่ มต่อ
โทรคมนาคม และศักยภาพมนุษย์
ค่าพื้นฐาน (2564): 0.7565
ลำ�ดับที่ 57
เป้าหมาย (2566-2570): 50
ลำ�ดับแรก
ตัวชี้วัดที่ 18: ดัชนีนวัตกรรม
โลก (Global Innovation
Index) (ครอบคลุมมิติด้าน
สถาบัน ทุนมนุษย์และการวิจัย
โครงสร้างพื้นฐาน ศักยภาพ
ด้านตลาด ศักยภาพด้าน
ธุรกิจ ผลลัพธ์ด้านความรู้และ
เทคโนโลยี และผลผลิตด้าน
ความคิดสร้างสรรค์)
ค่าพื้นฐาน (2564): 36.68
ลำ�ดับที่ 44
เป้าหมาย (2570): ลำ�ดับที่ 40
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ที่มา: ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย กระทรวงการ
คลัง กระทรวงศึกษาธิการ
สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ
สหภาพโทรคมนาคม
ระหว่างประเทศ
โครงการสำ�รวจการ
บริโภคยาสูบในเยาวชน
โดยองค์การอนามัยโลก
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
โครงการโรคเอดส์แห่ง
สหประชาชาติ
ดัชนีนวัตกรรมโลก
ความถี่: รายปี (ยกเว้น
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ง
ดำ�เนินการทุกสามปี)

ผลผลิตที่ 2.1: เสริมสร้างศักยภาพ
ของรัฐบาลและผู้มีบทบาทที่ไม่ใช่รัฐ
ในการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทาง
ดิจิทัลและนวัตกรรมของประเทศไทย
เพื่อให้ผู้คนมีสิทธิเข้าถึงบริการมากขึ้น
และเพื่อให้บริการที่มีคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 2.1.1: จำ�นวนคำ�แนะนำ�ที่
บูรณาการในนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ
ต่าง ๆ เพือ่ บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
ทดี่ ขี นึ้ และครอบคลุมมากขนึ้ ทัง้ ในระดับ
ประเทศและระดับท้องถิน่
ค่าพื้นฐาน (2564): 9 คำ�แนะนำ�
เป้าหมาย (2569): 20 คำ�แนะนำ�
ที่มา: รายงานเกี่ยวกับรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ รายงานว่าด้วยการ
พัฒนาของรัฐบาลในระดับจังหวัดและ
ท้องถิ่น การประเมินศักยภาพด้วย
ตนเองในบรรดาผู้มีบทบาททั้งที่เป็น
หน่วยงานรัฐบาลและไม่ใช่รัฐบาล

กระทรวงการอุดมศกึ ษา
วิทยาศาสตร์ วิจยั และ
นวัตกรรม กระทรวงแรงงาน
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย์
สำ�นักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่
เศรษฐกิจและสังคม
สาํ นักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจทิ ลั
สำ�นักงานคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ สำ�นักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ
สำ�นักงานสถิตแิ ห่งชาติ
หน่วยงานระดับจังหวัด
องค์กรบริหารส่วนท้อง
ถิน่ คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ สมาคม
เครือข่ายโกลบอลคอม
แพ็กแห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์ สันนิบาต
เทศบาลแห่งชาติ ภาค
ประชาสังคม ภาคเอกชน
องค์กรของสหประชาชาติ
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ทั่วไป:
1,441,000
ดอลลาร์สหรัฐ
อื่น ๆ:
6,910,000
ดอลลาร์สหรัฐ

ตัวชี้วัดที่ 2.1.2: จำ�นวนคนเปราะบาง
ที่ได้รับการพัฒนาทักษะดิจิทัล โดย
บุคคลเหล่านี้ได้เลื่อนสถานะทางสังคม
และเศรษฐกิจ หรือรักษาสถานะเดิม
ของตนไว้ได้ โดยจำ�แนกตามเพศ
อัตลักษณ์ทางเพศ กลุ่มอายุ ชาติพันธุ์
และประเภทของความพิการ
ค่าพื้นฐาน (2564): 550 คน
เป้าหมาย (2569): 5,000 คน (ผู้ชาย
2,200 คน ผู้หญิง 2,800 คน ร้อยละ
10 เป็นคนพิการ)
ที่มา: การสำ�รวจ
ตัวชี้วัดที่ 2.1.3: จำ�นวนความคิดริเริ่ม
ของภาครัฐ-เอกชนที่ปรับใช้อยู่ ว่าด้วย
นวัตกรรมดิจิทัลที่ปรับปรุงคุณภาพ
และความครอบคลุมของบริการสำ�หรับ
กลุ่มคนเปราะบาง (เชื่อมโยงกับตัวชี้วัด
แผนยุทธศาสตร์ข้อที่ E.1.2)
ค่าพื้นฐาน (2564): 3 โครงการ
เป้าหมาย (2569): 20 โครงการ
ที่มา: รายงานโดย Accelerator Lab
ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
รายงานของกรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ
ตัวชี้วัดที่ 2.1.4: จำ�นวนผู้คนที่เข้า
ถึงแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ออกแบบมา
เพื่อเพิ่มการเชื่อมต่อ การเรียนรู้ และ
ความร่วมมือข้ามภาคส่วน เพื่อการเข้า
ถึงที่ดียิ่งขึ้นและการให้บริการคุณภาพ
(เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์
ข้อที่ E.1.3)
ค่าพื้นฐาน (2564): ไม่มีข้อมูล
เป้าหมาย (2569): 100,000 คน
(ผู้ชาย 40,000 คน ผู้หญิง 60,000 คน
ร้อยละ 10 เป็นคนพิการ)
ที่มา: รายงานการตรวจสอบและการ
ยืนยัน การสำ�รวจ
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ลำ�ดับความสำ�คัญของประเทศ ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 7 – ลดความไม่เท่าเทียมระหว่างวิสาหกิจ
ขนาดใหญ่และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หมุดหมายที่ 8 – ลดความไม่เท่าเทียมเชิงพื้นที่ในแง่เศรษฐกิจและการเข้าถึงบริการสาธารณะ
ที่มีคุณภาพ หมุดหมายที่ 9 – เอื้อให้เกิดการเลื่อนสถานะทางชนชั้น และลดการกระจายรายได้และความมั่งคั่งที่ไม่เท่าเทียม
ผลลัพธ์ของ UNSDCF ข้อที่ 3/ ผลลัพธ์ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติข้อที่ 3 ประชาชนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่จะถูกทิ้งไว้ข้างหลัง
สามารถมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบ
ผลลัพธ์ของแผนยุทธศาสตร์ ผลลัพธ์ข้อที่ 3 –
ไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง โดยมุ่งเน้นที่สิทธิในการเข้าถึง
โอกาสต่าง ๆ อย่างเท่าเทียม และวิธีการพัฒนามนุษย์
และศักยภาพของมนุษย์บนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน

ตััวชี้้�วััดที่่� 23 / ตััวชี้้�วััดเป้้า
หมายข้้อที่่� 1.2.1: สัั ด ส่่ ว น
ของประชากรที่่� อ ยู่่�ต่่ำกว่่ า
เส้้ น แบ่่ ง ความยากจนของ
ประเทศ แบ่่ ง ตามเพศ อายุุ
และสถานะการย้้ า ยถิ่่� น
ค่าพื้นฐาน (2563):
ร้ อ ยละ 6.24
เป้าหมาย (2570):
ร้ อ ยละ 3

แหล่งข้อมูล:
สภาเศรษฐกิจโลก
กระทรวงแรงงาน
สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ
สำ�นักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติ ธนาคารโลก คณะ
กรรมการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งเอเชียและ
แปซิฟิก

ตัวชี้วัดที่ 25: ช่ อ งว่ า ง
ด้ า นรายได้ ร ะหว่ า งเพศ
วั ด จากอั ต ราส่ ว นรายได้
ระหว่ า งหญิ ง /ชายสำ � หรั บ
อาชีพที่ ค ล้ า ยกั น
ค่่าพื้้�นฐาน (2564): 0.814
ลำดัั บที่่� 12 จาก 156
ประเทศ (ตัั ว เลขต่่ำกว่่ า
หมายความว่่ า ดีีกว่่ า )
เป้าหมาย (2570): 0.825

ความถี่: รายปี
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ผลผลิตที่ 3.1: ผู้มีบทบาททั้งที่เป็น
รัฐบาลและไม่ใช่รัฐบาลมีส่วนร่วมในบท
สนทนาทางสังคมและปรับใช้ แนวทาง
ปฏิบัติที่ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและ
ความเท่าเทียม เพื่อสังคมที่เป็นธรรม
และครอบคลุม
ตัวชีว้ ดั ที่ 3.1.1: จำ�นวนแผนการพัฒนา
ระดับจังหวัดและท้องถิน่ ทไี่ ด้รบั การอนุมตั ิ
และปรับใช้หลัก การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
ความเท่าเทยี ม และการไม่เลือกปฏิบตั ิ
ในทุกรูปแบบ (เชือ่ มโยงกับตวั ชวี้ ดั แผน
ยุทธศาสตร์ขอ้ ที่ 2.2.1)
ค่าพื้นฐาน (2564): 12 แผน
เป้าหมาย (2569): 35 แผน
ที่มา: แผนของจังหวัด แผนของรัฐบาล
ส่วนท้องถิน่

กระทรวงยุตธิ รรม
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย์
กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่
เศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงแรงงาน สำ�นักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง รัฐสภาคณะ
กรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ
สำ�นักงานสถิตแิ ห่งชาติ
กรมการพัฒนาชุมชน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สมาคมธนาคารไทย สือ่
ภาควิชาการ องค์การ
นอกภาครัฐ ประชาสังคม
องค์การสำ�หรับคนพิการ
ภาคเอกชน องค์กรของ
สหประชาชาติ
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ทั่วไป:
500,000
ดอลลาร์สหรัฐ
อื่น ๆ:
10,540,000
ดอลลาร์สหรัฐ

ตัวชี้วัดที่ 27: คะแนน
เฉลี่ ย ของดั ช น ี เ ป้ า หมาย
การพั ฒ นาที่ ย ั ่ ง ยื น ประจำ �
จั ง หวั ด (ตามตั ว ชี้ ว ั ด เป้ า
หมายด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม
และสิ ่ ง แวดล้ อ ม 24 ข้ อ )
ค่าพื้นฐาน (2562):
ร้ อ ยละ 52.87 (ดั ช น ี เ ป้ า
หมายการพั ฒ นาที่ ย ั ่ ง ยื น
ของแผนฯ ที่ 13)
เป้าหมาย (2570):
ร้ อ ยละ 55
ตัวชี้วัดที่ 30: อั ต ราความ
พร้ อ มใช้ ง านของข้ อ มู ล ตั ว
ชี้ ว ั ด เป้ า หมายการ พั ฒ นา
ที่ ย ั ่ ง ยื น (แทนตั ว ชี้ ว ั ด แผน
ยุ ท ธศาสตร์ ข ้ อ ที่ 17.18.1)
ค่าพื้นฐาน (2563):
ร้ อ ยละ 51
เป้าหมาย (2570):
ร้ อ ยละ 55

ตัวชี้วัดที่ 3.1.2: ร้อยละของผูม้ ี
บทบาททไี่ ม่ใช่รฐั ซงึ่ เข้าร่วมพืน้ ที่
เกยี่ วกับสิทธิมนุษยชนและความ
เท่าเทยี ม วัฒนธรรมทคี่ รอบคลุม และ
วิธกี ารพัฒนาทใี่ ช้ฐานสิทธิมนุษยชน
ค่าพื้นฐาน (2564): ร้อยละ 20
เป้าหมาย (2569): ร้อยละ 40
ที่มา: รายงานการประชุมผูบ้ ริหาร
การสำ�รวจ
ตัวชี้วัดที่ 3.1.3: จำ�นวนการ
เปลยี่ นแปลงในนโยบายสาธารณะทไี่ ด้
รับอนุมตั ซิ งึ่ ตอบสนองความต้องการของ
กลุม่ คนเปราะบาง
ค่าพื้นฐาน (2564): 14 ครัง้
เป้าหมาย (2569): 25 ครัง้
ที่มา: สำ�นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ รายงาน Thailand
Policy Lab ราชกิจจานุเบกษา
มติคณะรัฐมนตรี
ตัวชี้วัดที่ 3.1.4: จำ�นวนกลุม่ คน
เปราะบางทคี่ วามเป็นอยูด่ ขี นึ้ และรักษา
คุณภาพชวี ติ ของตนเองได้หลังจากที่
เสริมทักษะแล้ว
ค่าพื้นฐาน (2564): 5,000 คน
เป้าหมาย (2569): 12,000 คน (ผูช้ าย
5,000 คน ผูห้ ญิง 7,000 คน ร้อยละ 10
เป็นคนพิการ)
ที่มา: กระทรวงแรงงาน กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
กรมการพัฒนาชุมชน
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ผลผลิตที่ 3.2: กลุ่มคนเปราะบาง โดย
เฉพาะผู้หญิง ผู้มีความหลากหลาย
ทางเพศ เยาวชน กลุ่มชาติพันธุ์ และ
คนพิการได้รับการสนับสนุนให้เข้ามี
ส่วนร่วมในหน่วยงานที่มีอำ�นาจและ
กระบวนการตัดสินใจต่าง ๆ ทั้งในระดับ
ประเทศและระดับท้องถิ่น
ตัวชี้วัดที่ 3.2.1: จำ�นวนการประชุม
รัฐสภาทคี่ รอบคลุมและมอบโอกาสให้
ประชาชน โดยเฉพาะกลุม่ คนเปราะบางส่ง
เสยี งแสดงความคิดเห็นในการวางนโยบาย
(เชือ่ มโยงกับตวั ชวี้ ดั แผนยุทธศาสตร์
ข้อที่ 2.4.1)
ค่าพืน้ ฐาน (2564): 1 ครัง้
เป้าหมาย (2569): 15 ครัง้
ทีม่ า: รายงานรัฐสภา รายงานการประชุม
ปรกึ ษาหารือ
ตัวชี้วัดที่ 3.2.2: ร้อยละของบุคคลเปราะ
บางทไี่ ด้รบั โอกาสมากขนึ้ ในการมสี ว่ น
ร่วมกับหน่วยงานทมี่ อี �ำ นาจตัดสินใจทัง้ ใน
ระดับประเทศและระดับท้องถิน่
ค่าพืน้ ฐาน (2564): ไม่มขี อ้ มูล
เป้าหมาย (2569): ร้อยละ 30 ของกลุม่
คนเปราะบางโดยประมาณ
ทีม่ า: การสำ�รวจ
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ผลผลิตที่ 3.3: กลุ่มคนเปราะบางได้
รับสิทธิเข้าถึงบริการทางเศรษฐกิจสังคมที่มีคุณภาพ และบริการด้าน
ความยุติธรรม
ตัวชี้วัดที่ 3.3.1: ยุทธศาสตร์และรูป
แบบที่พัฒนาขนึ้ และปรับใช้เพือ่ ปรับปรุง
คุณภาพและการเข้าถึงบริการด้านความ
ยุตธิ รรมและบริการด้านเศรษฐกิจ-สังคม
โดยเฉพาะกลุม่ คนเปราะบาง
ค่าพืน้ ฐาน (2564): 18 ยุทธศาสตร์
เป้าหมาย (2569): 40 ยุทธศาสตร์
ทีม่ า: รายงานพัฒนาจังหวัด
ตัวชี้วัดที่ 3.3.2: จำ�นวนบุคคลเปราะ
บางทเี่ ข้าถึงบริการทางการเงินมากขนึ้
ค่าพืน้ ฐาน (2564): 180 คน
เป้าหมาย (2569): 10,000 คน (ผูช้ าย
4,500 คน ผูห้ ญิง 5,500 คน ร้อยละ 10
เป็นคนพิการ)
ทีม่ า: การสำ�รวจการเข้าถึงบริการ
ทางการเงิน โดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
ตัวชี้วัดที่ 3.3.3: จำ�นวนบุคคลเปราะ
บางทเี่ ข้าถึงบริการด้านความยุตธิ รรม
(เชือ่ มโยงกับตวั ชวี้ ดั แผนยุทธศาสตร์
ข้อที่ 2.2.3)
ค่าพืน้ ฐาน (2564): ไม่มขี อ้ มูล
เป้าหมาย (2569): 3,500 คน (ผูช้ าย
1,500 คน ผูห้ ญิง 2,000 คน ร้อยละ 10
เป็นคนพิการ)
ทีม่ า: รายงานการติดตาม
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เราเป็นใครและทำ�งานที่ไหน

เชยี งราย

เชยี งใหม่
พะเยา
น่าน

แม่ฮอ่ งสอน
ลำ�ปาง

เนื่องด้วยสำ�นักงานของเรา
ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร
งานของโครงการพัฒนา
แห่งสหประชาชาติจำ�นวน
มากจึงเกิดขึ้นที่เมืองหลวง
ของประเทศไทยแห่งนี้
อย่างไรก็ตาม เป้าหมาย
ของโครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติครอบคลุม
กว้างไกลกว่ากรุงเทพฯ
มาก ด้วยกิจกรรมที่จัดขึ้น
ในหลายจังหวัดจาก 77
จังหวัดทั่วไทย เพื่อให้แน่ใจ
ว่าเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
และเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของกลุม่ เปราะบางทีส่ ดุ

หนองคาย

เลย
อุดรธานี

ตาก

กาฬสินธุ์
ขอนแก่น
มหาสารคาม

เพชรบูรณ์
กำ�แพงเพชร
อุทยั ธานี
ชัยนาท
กาญจนบุรี

นครนายก
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
พัทยา

ราชบุรี
สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
เพชรบุรี
ประจวบครี ขี นั ธ์

ปทุมธานี
สมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
เกาะเต่า

ระนอง

เกาะสมุย
สุราษฎร์ธานี

พังงา
ภูเก็ต
กระบี่
ตรัง
สตูล

นครศรธี รรมราช
พัทลุง
สงขลา
ยะลา
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ปัตตานี
นราธิวาส
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นครราชสมี า
บุรรี มั ย์
สุรนิ ทร์
ศรสี ะเกษ
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โครงการพัฒนา
แห่งสหประชาชาติ

ประเทศไทย

ชั้น 12 อาคารสหประชาชาติ ถนนราชดำ�เนินนอก กรุงเทพมหานคร 10200 ประเทศไทย
อีเมล: undp.thailand@undp.org | โทร: +66 2 288 3350
UNDPThailand
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