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เอกสารแผนงานความร่วมมือฉบัับัใหม่ของเราประจำปี 2565-2569 แสดงบัท

วิเคราะห์และเนื�อหาเก่�ยวกับัจุดมุ่งหมายในอ่ก 5 ปีข้างหน้าของโครงการพััฒนา

แห่งสหประชาชาติิร่วมกับัพัันธมิติรทุกฝ่่าย โดยดำเนินการติ่อจากงานท่�สำเร็จลุล่วง

มาแล้วในประเทศไทย และใช้ประโยชน์จากบัทเร่ยนท่�ได้รับัในอด่ติ แผนงานความ

ร่วมมือน่�จัดทำข้�นโดยอาศัยคำปร้กษาจากภาคส่วน ติ่าง ๆ  ทั�วประเทศไทย ทั�งจาก

รัฐบัาล ประชาสังคม ภาควิชาการ ภาคเอกชน และพัันธมิติรด้านการพััฒนาอื�น 

ๆ กระทั�งคณะกรรมการบัริหารของโครงการพััฒนาแห่งสหประชาชาติิได้อนุมัติิ

แผนงานฯ น่�ในเดือนกุมภาพัันธ์ 2565 แผนงานฯ ได้อ้างอิงถ้ึงวาระการพััฒนา 

2030 (Agenda 2030) เป็นหลักสำคัญ และส่งเสริมกรอบัความร่วมมือว่าด้วยการ

พััฒนาท่�ยั�งยืน (United Nations Sustainable Development Cooperation 

Framework) ประจำปี 2565-2569 ติลอดจนแผนพััฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติิของประเทศไทย โดยอธิบัายถึ้งการดำเนินงานของโครงการพััฒนาแห่ง

สหประชาชาติใินหลายดา้นสำคญั ไดแ้ก ่การเติบิัโติสเ่ขย่ว การดำเนนิงานดา้นสภาพั

ภูมิอากาศและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางช่วภาพั การลดความเหลื�อมล�ำ และ

การพััฒนาโดยใช้ฐานสิทธิมนุษยชน นวัติกรรม และการเปล่�ยนแปลงทางดิจิทัล

ติลอดสองปีท่�ผ่านมา การแพัร่ระบัาดของโรคโควิด 19 ได้ชะลอการปฏิิรูปทาง

เศรษฐกิจและความก้าวหน้าของประเทศไทยสู่เป้าหมายการพััฒนาท่�ยั�งยืน และ

สะท้อนให้เห็นถึ้งความเปราะบัางภายในเศรษฐกิจของประเทศไทย ยิ�งไปกว่านั�น  

ท่�ติั�งทางภูมิศาสติร์ของประเทศไทยยังทำให้ประเทศเปราะบัางติ่อภัยธรรมชาติิ 

และเศรษฐกิจของประเทศยังพ้ั�งพัาการท่องเท่�ยวและทรัพัยากรธรรมชาติิเป็น

อย่างมาก การฟื้้�นฟืู้ประเทศจากการระบัาดใหญ่ติามวิถึ่ทางของเศรษฐกิจช่วภาพั 

เศรษฐกิจหมุนเว่ยน และเศรษฐกิจส่เข่ยวจะมอบัโอกาสอย่างท่�ไม่เคยม่มาก่อน

ให้ประเทศไทยบัรรลุเป้าหมายเศรษฐกิจคาร์บัอนติ�ำ และทำติามคำมั�นสัญญา

ของประเทศว่าด้วยการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์และความเป็นก

ลางของคาร์บัอน โครงการพััฒนาแห่งสหประชาชาติิจะยังคงดำเนินงานติ่อไป

เพัื�อสนับัสนุนความพัยายามในเรื�องสภาพัภูมิอากาศ การเงิน และการอนุรักษ์

ความหลากหลายทางช่วภาพั โดยร่วมงานกับัทั�งภาครัฐและผู้แสดงบัทบัาทอื�น ๆ  

ท่�ไม่ใช่รัฐ

ด้วยติระหนักว่าความรู้ทางดิจิทัลจะเป็นติัวเร่งการพััฒนาท่�สำคัญและช่วยปฏิิรูป

เศรษฐกิจของประเทศไทย แผนงานฯ ของเราจ้งเน้นย�ำการส่งเสริมนวัติกรรมและ

ความสามารถึทางดิจิทัล โดยเฉพัาะอย่างยิ�งในบัรรดากลุ่มคนเปราะบัาง

การลงทุนในโครงการของเราจะชว่ยเพัิ�มการม่ส่วนรว่มของชมุชนติา่ง ๆ  ในระดบััภาค

ส่วน และดูแลให้เกิดการสนทนาและการเสริมสร้างพัลังใจกลุ่มคนเปราะบัาง โดย

เฉพัาะอย่างยิ�ง ผู้หญิง ผู้ม่ความหลากหลายทางเพัศ เยาวชน คนชรา กลุ่มชาติิพัันธุ์ 

และผู้พัิการ โดยดูแลให้บัุคคลเหล่าน่�ม่สิทธิเข้าถึ้งบัริการติ่าง ๆ และได้รับัโอกาสเข้า

ร่วมกระบัวนการติัดสินใจ

ในการดำาเนินการด้านติ่าง ๆ เหล่าน่� โครงการพััฒนาแห่งสหประชาชาติิสนับัสนุน

ยุทธศาสติร์ชาติิ 20 ปีของประเทศไทย โดยมุ่งเน้นความมั�นคง มั�งคั�ง และยั�งยืน 

อันสอดคล้องกับัความคาดหวังของผู้ม่ส่วนได้เส่ยหลัก และเพัื�อให้บัรรลุเป้าหมาย

น่� เราจำาเป็นติ้องอาศัยคำาช่�แนะและการสนับัสนุนจากพัันธมิติรของเราหลายฝ่่าย  

เราทำางานร่วมกับัพัันธมิติรอย่างใกล้ชิดและส่งเสริมให้ประเทศไทยม่ภาวะผู้นำาท่�

เข้มแข็งและม่ส่วนร่วมในการดำาเนินโครงการติ่าง ๆ ของเรา ทั�งน่� โครงการพััฒนา

แห่งสหประชาชาติิยังคงมุ่งมั�นเป็นอย่างยิ�งท่�จะบัรรลุเป้าหมายการพััฒนาท่�ยั�งยืน

ในประเทศไทยติ่อไป

เราเชื�อว่าด้วยความร่วมมือของทุกฝ่่าย เราจะสามารถึสร้างอนาคติของประเทศไทย

ท่�สดใส มั�งคั�ง และให้ความสำาคัญกับัทุกคนยิ�งกว่าเดิม โดยเป็นประเทศท่�ทุกคนล้วน

ม่โอกาสใช้ช่วิติอย่างม่เก่ยรติิและศักดิ์ศร่ โดยไม่ม่ใครถึูกทิ�งไว้ข้างหลัง 

เรอโน เมแยร์
ผู้แทนโครงการพััฒนาแห่งสหประชาชาติิประจำาประเทศไทย

บทนำา



การพลิกโฉมประเทศไทยส่่เศรษฐกิจ
ที่ครอบคลุมบนฐานของการพัฒนา 
สีเขียว มีภ่มิคุ้มกันต่อวิกฤตส่ง ปล่อย
คาร์บอนต่ำ และมีความยั่งยืน

การพัฒนาทุนมนุษย์ท่ีจำาเป็นต่อการ
พัฒนาทางสังคมท่ีครอบคลุมได้รับการ
ยกระดับผ่านการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของกลไกสถาบัน ภาคีความร่วมมือ และ
การเสริมพลังประชาชน

เสริมสร้างทางแก้ปัญหาที่ตอบสนองต่อมิติด้านเพศและ
ครอบคลุมในการดำาเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภม่อิากาศในระดบัประเทศและระดบัทอ้งถิน่ รวมถงึการอนรุกัษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อเพิ่มภ่มิคุ้มกันต่อปัญหา

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมท่ีเอื�อประโยชน์และแนวทางปฏิิบัติของ
ภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว หมุนเวียน 
ครอบคลุม ตอบสนองต่อมิติด้านเพศ และคาร์บอนต่ำ

เสริมสร้างศักยภาพของรัฐบาลและผ่้มีบทบาทที่ไม่ใช่รัฐ
ในการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและนวัตกรรม
ของประเทศไทย เพื่อให้ผ่้คนมีสิทธิเข้าถึงบริการมากขึ�น
และเพื่อให้บริการที่มีคุณภาพ

1

2

ทั่วไป 
$500,000

ทั่วไป 
$1,441,000

อื่นๆ 
$47,776,000

อื่นๆ 
$6,910,000

ผลลัพธ์ที่

ผลผลิต

ผลผลิต

ทรัพยากร

ทรัพยากร

ผลลัพธ์ที่
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ประชาชนที่อาศัยอย่่ในประเทศไทยโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่จะถ่กทิ�งไว้ข้างหลังสามารถมี 
ส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโดยปราศจากการเลือกปฏิิบัติทุกร่ปแบบ

ผ่้มีบทบาททั�งที่ เป็นรัฐบาลและไม่ใช่รัฐบาลมีส่วนร่วมใน 
บทสนทนาทางสังคมและปรับใช้แนวทางปฏิิบัติที่ส่งเสริมสิทธิ
มนุษยชนและความเท่าเทียม เพื่อสังคมที่เป็นธรรมและครอบคลุม

กลุ่มคนเปราะบาง โดยเฉพาะผ่้หญิง ผ่้มีความหลากหลายทางเพศ 
เยาวชน กลุ่มชาติพันธุ์ และคนพิการได้รับการสนับสนุนให้เข้ามี
ส่วนร่วมในหน่วยงานที่มีอำานาจและกระบวนการตัดสินใจต่าง ๆ  
ทั�งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น

3

* งบัประมาณทั�วไปหมายถึ้งงบัประมาณจากโครงการพััฒนาแห่งสหประชาชาติิ อื�น ๆ หมายถึ้งงบัประมานจากแหล่งทุนอื�น

ทั่วไป 
$500,000

อื่น ๆ 
$10,540,000

กลุ่มคนเปราะบางได้รับสิทธิเข้าถึงบริการทางเศรษฐกิจ-สังคม 
ที่มีคุณภาพ และบริการด้านความยุติธรรม

ผลผลิต

ทรัพยากร

ผลลัพธ์ที่
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เอกสารแผนงานความร่วมมือ (Country Programme) สำาหรับประเทศไทย (พ.ศ. 2565-2569) 1

1 United Nations, ‘Common Country Analysis’, draft, March 2021.
2  ประเทศไทย 4.0 เป็นรูปแบับัเศรษฐกิจท่�ม่วัติถึุประสงค์ 4 ประการ ได้แก่ ความมั�งคั�งทางเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ท่�ด่ของสังคม การเพัิ�มคุณค่าของมนุษย์ และรักษาสิ�งแวดล้อม
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.

1.  ในช่วงเวลาเพ่ัยงไม่ถึง้หน้�งชั�วอายคุน ประเทศไทยได้เปล่�ยนผ่าน

จากประเทศรายได้น้อยมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางระดับัสูง 

ติลอด 20 ปีท่�ผ่านมา ประเทศไทยมท่นุสำรองระหว่างประเทศ

สูง อัติราเงินเฟ้ื้อติ�ำ ม่ระบับัธนาคารท่�ด่ และอัติราแลกเปล่�ยน

ท่�มั�นคง ประกอบักับัการเปิดกว้างทางการค้า กระแสการเงิน  

การย้ายถึิ�นแรงงาน และการลงทนุทั�งในมนษุย์และทนุทางกายภาพั  

ความก้าวหน้าในแง่มุมเหล่าน่�จ้งเอื�อให้ผลิติภัณฑ์์มวลรวมใน

ประเทศเติบิัโติอย่างมาก และอัติราความยากจนติ�ำลงอย่างมนั่ย

สำคญั1 ดชันก่ารพัฒันามนุษย์ของประเทศไทยอยูท่่� 0.777 ถึง้แม้

หลงัจากปรบััค่าความเหลื�อมล�ำแล้ว ค่าดัชนก่ารพัฒันามนุษย์ของ

ประเทศจะลดลงเหลอื 0.646 หรอืลดลงร้อยละ 16.9 กต็ิาม ส่วน

ดชันก่ารพัฒันาท่�คำนง้ถึง้มติิด้ิานเพัศ (Gender Development 

Index) อยู่ท่� 1.008

2.  เศรษฐกิจของประเทศไทยเติิบัโติชา้ลงในระยะเวลา 5 ปีท่�ผ่านมา 

โดยผลิติภัณฑ์์มวลรวมในประเทศเติิบัโติร้อยละ 2.3 - 4.2 และ

ในปี 2558 รัฐบัาลได้ติั�งเป้าหมายติามนโยบัายประเทศไทย 4.02   

ให้ประเทศไทยได้รับัสถึานะประเทศรายได้สูงภายในปี 2575 

3.  การแพัรร่ะบัาดของโรคโควดิ 19 ไดช้ะลอการปฏิริปูทางเศรษฐกจิ

และความก้าวหน้าของประเทศสู่เป้าหมายการพััฒนาท่�ยั�งยืน 

(เป้าหมายฯ) ผลิติภัณฑ์์มวลรวมในประเทศไทยหดติัวลงร้อยละ 

6.1 ในป ี25633 สง่ผลกระทบัต่ิอทกุภาคสว่น โดยเฉพัาะอยา่งยิ�ง

ภาคการท่องเท่�ยว ภาคส่วนนอกระบับัซ้�งจ้างงานผู้คนประมาณ 

20.36 ล้านคน (คิดเป็นร้อยละ 53.7 ของการจ้างงานทั�งหมด)4   

ได้รับัผลกระทบัสาหัส ภาคส่วนท่�ได้รับัผลกระทบัจากโควิด 19 

มากท่�สุดคือภาคส่วนท่�ม่สัดส่วนคนงานเพัศหญิงจำานวนมาก 

ได้แก่ บัริการอาหาร (ร้อยละ 66) ภาคการผลิติ (ร้อยละ 57) 

และการค้าส่งและค้าปล่ก (ร้อยละ 53) 

4.  แม้ว่ารัฐบัาลจะรับัมือกับัการแพัร่ระบัาดของโควิด 19 อย่าง

รวดเร็วและทั�วถึ้ง รวมทั�งใช้งบัประมาณ 5.8 หมื�นล้านดอลลาร์

สหรัฐเพัื�อมอบัการคุ้มครองทางสังคมและกระตุ้ินเศรษฐกิจ  

หากแติ่การแพัร่ระบัาดท่�ยืดเยื�อยาวนานก็ทำให้สภาพัความเป็น

อยู่ของกลุ่มคนเปราะบัางยิ�งย�ำแย่ลง  ก่อนเกิดการระบัาดใหญ่ 

ประเทศไทยได้ก้าวหน้าไปมากในแง่การบัรรลุเป้าหมายการ

พััฒนาท่�ยั�งยืน แม้ว่าติ้องเผชิญความท้าทายหลายประการเก่�ยว

กับัความมั�นคงทางอาหาร การดำเนินการด้านการเปล่�ยนแปลง

สภาพัภูมิอากาศ และการใช้ทรัพัยากรทางทะเลอย่างยั�งยืน5 

อย่างไรก็ติาม โควิด 19 ก็ได้เข้ามาขัดขวางความก้าวหน้าในการ

ลดอัติราความยากจนและความเหลื�อมล�ำ รวมถ้ึงการพััฒนา

คุณภาพัการศ้กษา ปัญหาน่�ส่งผลกระทบัต่ิอกลุ่มคนเปราะ

บัางเป็นพัิเศษ เช่น ผู้หญิง เยาวชน กลุ่มผู้ม่ความหลากหลาย 

ทางเพัศ (LGBTQI) กลุ่มชาติิพัันธุ์ และคนพัิการ 
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5.  การระบัาดใหญ่ครั�งน่�ได้เผยให้เหน็ถ้ึงความเปราะบัางของเศรษฐกิจประเทศไทย

ซ้�งพั้�งพัาการส่งออกและการท่องเท่�ยวอย่างมาก รวมถ้ึงต้ิองพั้�งพัาทรัพัยากร

ทางธรรมชาติแิละความหลากหลายทางชว่ภาพั ก่อให้เกดิความท้าทายข้�นสาม

ประการ ได้แก่ ความเหลื�อมล�ำ ความเสื�อมโทรมของระบับันิเวศ และความ 

เชื�องช้าในการพััฒนาทุนมนุษย์ คะแนนความเหลื�อมล�ำด้านโอกาสของ

ประเทศไทยติ�ำกว่าค่าเฉล่�ยของภมูภิาค6  และความเหลื�อมล�ำด้านรายได�ก็เป็น

ปญัหาสำคญั การระบัาดใหญม่แ่นวโนม้ท่�จะเพัิ�มอตัิราความยากจน แมว้า่อตัิรา

ความยากจนของประเทศจะลดลงจากร้อยละ 65.17 ในปี 2531 

สูร่อ้ยละ 6.24 ในป ี2562 กต็ิาม แติเ่มื�อถึง้ชว่งป ี2558-2561 อตัิราความยากจนของ

ประเทศกลับัเพัิ�มข้�นจากร้อยละ 7.21 เป็นร้อยละ 9.85 ติัวเลขท่�แน่นอนของผู้คนท่�

อยู่ในภาวะยากจนเพัิ�มข้�นจาก 4.85 ล้านคนเป็น 6.68 ล้านคนเนื�องจากครัวเรือน

ยากจนท่�สุดม่รายได้ลดลง7  สาเหติุสำคัญส่วนหน้�งได้แก่ ความไม่เท่าเท่ยมระหว่าง

เพัศ ความขาดแคลนโอกาสท่�เท่าเทย่ม ความเหลื�อมล�ำทางดิจทิลั และการกด่กันทาง

สังคมติ่อกลุ่มคนเปราะบัางบัางกลุ่ม

6.  ปัญหาการเปล่�ยนแปลงสภาพัภูมิอากาศประกอบักับัประเทศไทยพั้�งพัิง

ทรัพัยากรธรรมชาติิและความหลากหลายทางช่วภาพัล้วนเป็นอุปสรรคต่ิอ

ความพัยายามในการอนุรักษ์ ความอ่อนไหวของประเทศต่ิอภัยธรรมชาติิ

ทำให้ประเทศไทยม่ความเปราะบัางทางเศรษฐกิจมากยิ�งข้�น รวมถึ้งในภาค

การเกษติร นอกจากน่� ประเทศไทยยังก่อขยะทะเลมากเป็นลำดับัท่� 10  

ของโลก8  และการล็อกดาวน์ในระหว่างการแพัร่ระบัาดใหญ่ก็ได้ทำให้มลพัิษ

พัลาสติกิเพัิ�มสงูข้�น ความพัยายามของประเทศในการบัรรลุเปา้หมายเศรษฐกจิ

คาร์บัอนติ�ำอาจถูึกบัั�นทอนจากการหันมาใช้ทรัพัยากรในการผลิติเพัื�อฟื้้�นฟืู้

เศรษฐกิจจากการระบัาดใหญ่ครั�งน่�

7.  การปฏิิรูปเศรษฐกิจของประเทศไทยจำเป็นติ้องพััฒนาทุนมนุษย์ติ่อไปเพัื�อ

ให้ศักยภาพัและทักษะสอดคล้องกับันโยบัายประเทศไทย 4.0 และสามารถึ 

ติอบัสนองต่ิอการเปล่�ยนผ่านทางประชากรท่�เป็นไปอยา่งรวดเรว็ได ้ในปี 2563 

เยาวชนร้อยละ 15.1 ไม่ได้รับัการจ้างงานและไม่ได้รับัการศ้กษาหรือการ 

ฝ่ึกอบัรม และในจำนวนน่�ม่ผู้หญิงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.5 เมื�อเปร่ยบั

เท่ยบักับัผู้ชายซ้�งคิดเป็นร้อยละ 11.89  การลงทุนในโครงสร้างพัื�นฐานดิจิทัล

และความรู้ดิจิทัลเป็นสิ�งสำคัญยิ�งติ่อการยุติิความเหลื�อมล�ำทางดิจิทัลและ

สร้างโอกาสในการทำงาน

8.  แผนยุทธศาสติร์ชาติิ 20 ปีมุ่งเน้นการทำให้ “ประเทศไทยม่ความมั�นคง มั�งคั�ง 

ยั�งยืน เป็นประเทศท่�พััฒนาแล้ว ด้วยการพััฒนาติามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พัอเพั่ยง” ซ้�งเน้นย�ำความสมดุล ภูมิคุ้มกันติ่อปัญหา ความรู้ และจริยธรรม 

ประเทศไทยกำลงัอยูใ่นขั�นติอนสดุทา้ยของการจดัทำแผนพัฒันาเศรษฐกจิและ

สังคมแห่งชาติิ ฉบัับัท่� 13 (แผนท่� 13 ปี 2565-2570) เพัื�อสนับัสนุนเศรษฐกิจ

มูลค่าสูงและสังคมท่�ยั�งยืน โดยจัดลำดับัความสำคัญ 13 เรื�องใน 4 หมวดหมู่ 

ได้แก่ เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่�เป็นมิติรกับัสิ�งแวดล้อม สังคมของโอกาสและความ

เท่าเท่ยม วิถึ่ช่วิติท่�ยั�งยืน และปัจจัยสนับัสนุนติ่าง ๆ เพัื�อการเปล่�ยนแปลง10  

 

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 Thailand Development Research Institute, ‘TDRI Insight: Disparity worsens ocean pollution’, 2020.
9 ILOSTAT, ‘Global employment trends for youth 2020’.
10  สำานักงานสภาพััฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติิ ‘ร่างแผนพััฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติิ ฉบัับัท่� 13’, 2564.
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9.  กรอบัความร่วมมือว่าด้วยการพััฒนาท่�ยั�งยืน ประเทศไทย พั.ศ. 

2565-2569 (United Nations Sustainable Development 

Cooperation Framework 2022-2026: UNSDCF) สนับัสนุน

ประเด็นท่�ประเทศไทยให้ความสำคัญ แผนงานความร่วมมือของ

โครงการพััฒนาแห่งสหประชาชาติิมุ่งมั�นสนับัสนุนหมุดหมายท่�

กำหนดไว้ในแผนฯ ฉบัับัท่� 13 โดยม่โครงสร้างท่�สอดคล้องกับั

ผลลพััธ์ 3 ประการในกรอบัความรว่มมอืวา่ดว้ยการพัฒันาท่�ยั�งยนื 

(UNSDCF) ได้แก่ (ก) เรง่การเปล่�ยนแปลงประเทศไทยสูเ่ศรษฐกิจ

ของความม่ส่วนร่วม (inclusive economy) บันพืั�นฐานของ

การพััฒนาส่เข่ยว ม่ภูมิคุ้มกันติ่อปัญหา คาร์บัอนติ�ำ และยั�งยืน 

(ข) สร้างทุนมนุษย์ท่�จำเป็นติ่อการพััฒนาทางสังคมท่�ครอบัคลุม 

และ (ค) พััฒนาความสามารถึของผู้คนท่�อาศัยในประเทศไทย  

โดยเฉพัาะอย่างยิ�งกลุ่มคนเปราะบัาง ให้บุัคคลเหล่าน่�ม่โอกาส

เขา้มามส่่วนรว่มและไดร้บััประโยชนจ์ากการพัฒันาโดยปราศจาก

การเลือกปฏิิบััติิ 

10.  การม่ส่วนร่วมของโครงการพััฒนาแห่งสหประชาชาติิในแผน

พััฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติิ ฉบัับัท่� 13 และกรอบัความ

ร่วมมือว่าด้วยการพััฒนาท่�ยั�งยืนได้สะท้อนข้อได้เปร่ยบัเชิง

เปร่ยบัเท่ยบัของโครงการ โครงการพััฒนาแห่งสหประชาชาติิ

ม่ส่วนร่วมเป็นผู้นำให้เกิดผลลัพัธ์สองกลุ่ม กลุ่มหน้�งมุ่งเน้นการ

พััฒนาส่เข่ยว ม่ภูมิคุ้มกันติ่อปัญหา คาร์บัอนติ�ำ และยั�งยืน  

สว่นอก่กลุม่หน้�งมุง่เน้นการไม่ทิ�งใครไวข้า้งหลัง และเป็นผูน้ำร่วม

ใน United Nations Gender Working Group แนวทางดำเนิน

การของโครงการพััฒนาแห่งสหประชาชาติิยังมุ่งเน้นให้หน่วย

งานติ่าง ๆ ของสหประชาชาติิดำเนินงานโดยส่งเสริมซ้�งกันและ

กัน การปรับัใช้แผนงานอิงติามหลักการ 6 ประการ ได้แก่ (ก) 

การปรับัเป้าหมายการพััฒนาท่�ยั�งยืนให้เหมาะสมกับัท้องถึิ�น (ข) 

พัฒันาทางแก้ปัญหาท่�สรา้งผลทวคู่ณติอ่วาระการพัฒันาท่�ยั�งยืน 

ค.ศ. 2030 (2030 Agenda) (ค) สง่เสรมิแนวทางแบับัสอดคลอ้ง

กันทั�งรัฐบัาล (whole-of-government) และสอดคล้องกัน 

ทั�วทั�งสังคม (whole-of-society) (ง) ให้ความสำคญักับัหลกัการ

ไม่ทิ�งใครไว้ข้างหลัง (จ) ส่งเสริมความเท่าเท่ยมทางเพัศ และ (ฉ) 

สนับัสนุนการพััฒนาโดยคำน้งถึ้งความเส่�ยง 

11.  ด้วยบัทบัาทในฐานะผู้บัูรณาการ โครงการพััฒนาแห่ง

สหประชาชาติิจ้งเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือท่�รัฐบัาลไว้วางใจมา

ยาวนาน โครงการพััฒนาแห่งสหประชาชาติิร่วมงานกับัเครือ

ข่ายประชาสังคม ภาคเอกชน และหุ้นส่วนระดับัโลก ม่ผลงานท่� 

จับัติ้องได้ในชุมชนติ่าง ๆ ทั�วประเทศ และวางติัวอย่างม่

ยุทธศาสติร์ในการเปล่�ยนแปลงเชิงโครงสร้างของประเทศ 

โครงการพััฒนาแห่งสหประชาชาติิจะใช้ประโยชน์จากทาง

แก้ปัญหาท่�เป็นเอกลักษณ์ 6 ประการซ้�งใช้ประโยชน์จาก

นวัติกรรม การทำาให้เป็นดิจิทัล และการเงินเพัื�อการพััฒนา ทั�งน่� 
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เยาวชนเข้าร่วมงานหารือการพััฒนาท่�ยั�งยืนในระดับัท้องถึิ�นท่�สัปปายะสภาสถึาน (อาคารรัฐสภาแห่งใหม่)

Accelerator Lab และ Thailand Policy Lab เป็นพัื�นท่�สำาคัญท่�เชื�อมโยง

ทางแก้ปัญหาเหล่าน่�เข้ากับันโยบัาย ผ่านแนวทางดำาเนินการท่�เน้นมนุษย์เป็น

ศูนย์กลางและม่ความอ่อนไหวในมิติิด้านเพัศ

12.  จากการประเมินแผนงานความร่วมมือในปี 2564 พับัว่าโครงการพััฒนาแห่ง

สหประชาชาติิอยู่ในฐานะท่�ด่ท่�จะติอบัสนองความต้ิองการของประเทศไทย 

และบัรรดาหุ้นส่วนต่ิางมองว่าโครงการพััฒนาแห่งสหประชาชาติิสามารถึ

ให้ความช่วยเหลือท่�เป็นรูปธรรมได้ โดยเฉพัาะอย่างยิ�งในการปรับัเป้าหมาย

การพััฒนาท่�ยั�งยืนให้เหมาะสมกับัท้องถิึ�น11 สิ�งน่�ทำให้โครงการพััฒนาแห่ง

สหประชาชาติิมุ่งเน้นการทำงานในระดับัท้องถึิ�น (sub-national level) 

มากยิ�งข้�น แผนงานใหม่น่�จะเน้นย�ำการยกระดับัแนวคิดริเริ�มต่ิาง ๆ 

ท่�ประสบัความสำเร็จ และขยายงานท่�ส่งเสริมด้านการประกอบัการ  

การมส่่วนร่วมของเยาวชน และการพัฒันาขด่ความสามารถึของหน่วยงานและ

ชมุชนท้องถึิ�น โดยจะทำให้แหล่งเงินทุนมค่วามหลากหลายมากข้�นและมุง่เน้น

ความยั�งยืน โครงการพััฒนาแห่งสหประชาชาติิจะใช้กลยุทธ์ติ่าง ๆ เพัื�อปรับั 

เป้าหมายการพััฒนาท่�ยั�งยืนให้เหมาะสมกับัท้องถึิ�นบันพัื�นฐานของสิทธิ 

สนับัสนุนรัฐบัาลในการปรับัใช้นโยบัายของชาติิในระดับัท้องถึิ�น เพัิ�มการม่

สว่นร่วมของสาธารณชนในกระบัวนการตัิดสนิใจดา้นนโยบัาย และส่งเสรมิการ

ประสานงานระหวา่งกระทรวงติา่ง ๆ  รวมถึง้หนว่ยงานกลางและระดบััทอ้งถึิ�น 

จะมก่ารกอ่ติั�งระบับัสารสนเทศแบับับูัรณาการเพัื�อติดิติามดแูลและประเมินผล

การพััฒนาโดยอิงกับัแผนของรัฐบัาลและเป้าหมายการพััฒนาท่�ยั�งยืน 

11  UNDP, ‘Decentralized Country Programme Evaluation Thailand 2017-2021’, 
2021.
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13.      แผนงานความร่วมมือใหม่ม่ผลผลิติ (output) 6 ประการท่�สนับัสนุนผลลัพัธ์การพััฒนาร่วมกัน 3 ประการภายใติ้กรอบัความร่วมมือ

ว่าด้วยการพััฒนาท่�ยั�งยืน (UNSDCF) โดยเน้นย�ำความสำคัญของการเชื�อมโยงระหว่างผู้คน โลก และความมั�งคั�ง อันได้แก่ (ก) ทางแก้

ปัญหาใหม่ ๆ เพืั�อเพัิ�มการอนุรักษ์ความหลากหลายทางช่วภาพัและภูมิคุ้มกันติ่อปัญหา (ข) สภาพัแวดล้อมท่�เอื�อติ่อการสนับัสนุนการ

พััฒนาเศรษฐกิจส่เข่ยว หมุนเว่ยน ครอบัคลุม ติอบัสนองติ่อมิติิด้านเพัศ และคาร์บัอนติ�ำ (ค) เสริมข่ดความสามารถึเพัื�อการเปล่�ยนแปลง

ด้านดิจิทัล (ง) บัทสนทนาท่�ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและความเท่าเท่ยม (จ) การม่ส่วนร่วมของกลุ่มคนเปราะบัางในหน่วยงานท่�ม่อำนาจ 

ติัดสินใจ รวมถึ้งกระบัวนการติ่าง ๆ ทั�งในระดับัประเทศและระดับัท้องถึิ�น และ (ฉ) การเข้าถึ้งบัริการด้านเศรษฐกิจสังคมท่�ม่คุณภาพั

และบัริการด้านความยุติิธรรมของกลุ่มคนเปราะบัาง

14.    ผลผลิติ  2 ประการท่� ม่ ส่ วนสำคัญยิ� ง ในการสนับัสนุน

การเปล่�ยนแปลงประเทศไทย ได้แก่ การเพัิ�มการอนุรักษ์

ความหลากหลายทางช่วภาพัและภูมิคุ้มกันติ่อปัญหา และ 

สิ�งแวดล้อมท่�เอื�อติ่อการสนับัสนุนการพััฒนาเศรษฐกิจส่เข่ยว 

หมุนเว่ยน ครอบัคลุม ติอบัสนองติ่อมิติิด้านเพัศ และคาร์บัอน

ติ�ำ จำเป็นติ้องให้ความสนใจกับัความเชื�อมโยงระหว่างการ

พััฒนามนุษย์และการเติิบัโติทางเศรษฐกิจ สิทธิมนุษยชน และ

การอนุรักษ์สิ�งแวดล้อม สิ�งเหล่าน่�จะส่งเสริมหมุดหมายข้อท่�  

2, 10 และ 11 ของแผนพััฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติิ

ฉบัับัท่� 13 โดยติรง โดยให้ความสำคัญกับัการท่องเท่�ยวอย่าง

ยั�งยืน การหมุนเว่ยน สังคมแบับัคาร์บัอนติ�ำ และการปรับัติัว

ติ่อภัยธรรมชาติิและการลดความเส่�ยงด้านภัยธรรมชาติิ รวมถึ้ง

จะทำให้ประเทศไทยม่ภูมิคุ้มกันติ่อปัญหามากยิ�งข้�น โครงการ

พััฒนาแห่งสหประชาชาติิจะกระติุ้นความเป็นหุ้นส่วนกับัผู้

ม่ส่วนได้เส่ยติ่าง ๆ อาทิ สำนักงานสภาพััฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติิ กระทรวงการคลัง สำนักงบัประมาณ 

กระทรวงทรัพัยากรธรรมชาติิและสิ�งแวดล้อม กระทรวงเกษติร

และสหกรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย  

ติลอดจนสถึาบัันวิชาการติ่าง ๆ

15.     โครงการพัฒันาแหง่สหประชาชาติจิะใชแ้นวทางแกป้ญัหาท่�เปน็

เอกลักษณ์สำหรับัประเด็นด้านสิ�งแวดล้อม ภูมิคุ้มกันติ่อปัญหา 

และเพัศสภาวะ เพัื�อสนับัสนุนทางแก้ปัญหาท่�ติอบัสนองติ่อมิติิ

ดา้นเพัศและครอบัคลมุ ภายในแผนงานและการดำเนนิงานดา้น

สภาพัภูมิอากาศในระดับัประเทศและท้องถึิ�น และจะดำเนิน

การติ่อไปในการเสริมสร้างการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง

ช่วภาพัเพัื�อเพัิ�มภูมิคุ้มกันติ่อปัญหา สิ�งน่�จะสนับัสนุนนโยบัาย

ของรัฐบัาลเก่�ยวกับัเศรษฐกิจช่วภาพั เศรษฐกิจหมุนเว่ยน และ

เศรษฐกิจส่เข่ยว และการพััฒนาเศรษฐกิจแบับัคาร์บัอนติ�ำ  

16.     โครงการพััฒนาแห่งสหประชาชาติิจะยังคงสนับัสนุนเก่�ยวกับั

การม่ส่วนร่วมท่�ประเทศกำหนด (Nationally Determined 

Contribution) ภายในกรอบัคำสัญญาว่าด้วยสภาพัภูมิอากาศ

ของโครงการพััฒนาแห่งสหประชาชาติิ (Climate Promise) 

การสนับัสนุนในเรื�องน่�จะช่วยปรับัปรุงการจัดการขยะพัลาสติิก

ให้ด่ข้�น แก้ปัญหามลพัิษทางอากาศ รวมถึ้งนัยด้านสุขภาพัของ

ปัญหาดังกล่าว ติลอดจนส่งเสริมการพััฒนาโดยคำน้งถ้ึงความ

เส่�ยง และการจดัการความเส่�ยงจากภยัพิับัตัิอิยา่งมป่ระสทิธิภาพั 

และการสนับัสนุนด้านการเงินจากกองทุนภูมิอากาศส่เข่ยว 

(Green Climate Fund) จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันติ่อปัญหา

ด้านภูมิอากาศในพัื�นท่�ชายฝั่�งและชายทะเลในบัริเวณอ่าวไทย 

โดยจะเนน้ย�ำการเสรมิสรา้งภมูคิุม้กนัของชมุชนชายฝั่�งและชมุชน 

อื�น ๆ ท่�เผชิญความเส่�ยงท่�จะถึูกทิ�งไว้ข้างหลัง 

ผลลัพธ์ที่ 1: การพัลิกโฉมประเทศไทยสู่เศรษฐกิจท่�ครอบัคลุมบันฐานของ 

การพััฒนาส่เข่ยว ม่ภูมิคุ้มกันติ่อวิกฤติสูง ปล่อยคาร์บัอนติ�ำ และม่ความยั�งยืน
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17.    โครงการพััฒนาแห่งสหประชาชาติิมุ่งมั�นอย่างติ่อเนื�องท่�จะส่งเสริมการ

ท่องเท่�ยวแบับัยั�งยืนบันพัื�นฐานของความหลากหลายทางช่วภาพั ด้วยการ

สนับัสนุนด้านเงินทุนจากกองทุนสิ�งแวดล้อมโลก (Global Environment 

Facility) และส่งเสริมภูมิคุ้มกันติ่อปัญหาด้านสภาพัภูมิอากาศผ่านการ

จัดการน�ำท่�ม่ประสิทธิภาพั เกษติรกรรมแบับัยั�งยืน และการอนุรักษ์แนว

ปะการัง โครงการพััฒนาแห่งสหประชาชาติิจะยกระดับักิจกรรมในระดับั

ท้องถึิ�นโดยอาศัยการดำเนินงานของ UNDP Accelerator Lab และ 

Thailand Policy Lab 

18.    นอกเหนือจากกระทรวงติ่าง ๆ แล้ว โครงการพััฒนาแห่งสหประชาชาติิยัง

จะเป็นหุ้นส่วนกับัหน่วยงานระดับัจังหวัดและระดับัท้องถึิ�น รวมถึ้งสถึาบััน

วิชาการ สื�อมวลชน และประชาสังคมเพืั�อหาทางแก้ปัญหาระดับัท้องถึิ�น

ท่�อิงหลักฐานและเป็นมิติรกับัสิ�งแวดล้อม ครอบัคลุม และติอบัสนองติ่อ

มิติิด้านเพัศ และด้วยการสนับัสนุนจากโครงการ Global Environment 

Facility’s Small Grants Programme ประชาสังคมและองค์กรชุมชน 

ซ้�งรวมถึ้งหน่วยงานท่�เป็นติัวแทนของผู้หญิงและกลุ่มชาติิพัันธุ์ จะเข้ามาม่ 

ส่วนร่วม ซ้�งจะช่วยสร้างพัลังทางเศรษฐกิจให้แก่กลุ่มคนเหล่าน่� ทุกฝ่่าย

จะแลกเปล่�ยนประสบัการณ์และความเช่�ยวชาญด้านทางแก้ปัญหาท่�

อาศัยธรรมชาติิ (nature-based solution) และการดำาเนินการด้านการ

เปล่�ยนแปลงสภาพัภูมิอากาศผ่านความร่วมมือใติ้-ใติ้ (South-South 

Cooperation)

19.    การแก้ปญัหาทางการเงนิสเ่ข่ยวและครอบัคลมุ รวมถ้ึงการวางงบัประมาณโดย

ติอบัสนองติ่อมิติิด้านเพัศจะเป็นสิ�งสำาคัญติ่อการเงินเพัื�อสภาพัภูมิอากาศและ

ความหลากหลายทางชว่ภาพั โดยเปน็สว่นหน้�งของการสนบััสนนุของโครงการ

พััฒนาแห่งสหประชาชาติิติ่อประเด็นด้านเงินทุนเพืั�อช่วยให้ประเทศบัรรลุ 

เปา้หมายการพัฒันาท่�ยั�งยนื โครงการพัฒันาแหง่สหประชาชาติยิงัคงพัยายาม

ติ่อไปในการสร้างกรอบัแนวทางการบัริหารจัดการเงินทุนระดับัชาติิแบับั 

บัูรณาการ (Integrated National Financing Framework) ซ้�งจะครอบัคลุม

งานภายใต้ิแผนงานด้านการเงินเพืั�อความหลากหลายทางช่วภาพัและกรอบั

งานด้านการเงินเพัื�อสภาพัภูมิอากาศ 

20.    โครงการพััฒนาแห่งสหประชาชาติิจะร่วมสร้างกลไกท่�ให้ทุกฝ่่ายม่ส่วนร่วม

และส่งเสริมศักยภาพัของเยาวชนและกลุ่มคนเปราะบัาง เพัื�อม่ส่วนร่วมใน

การวางนโยบัาย กฎหมาย และโครงการติ่าง ๆ และสนับัสนุนการแบั่งปันผล

ประโยชน์อย่างเท่าเท่ยมจากการเปล่�ยนแปลงประเทศไปสู่การเป็นประเทศ 

ส่เข่ยว คาร์บัอนติ�ำ และม่ภูมิคุ้มกันติ่อปัญหา ม่แนวคิดริเริ�มหลากหลาย

โครงการกับัเหล่าหุ้นส่วนของสหประชาชาติิ รวมถึ้งการเสริมพัลังให้เยาวชน 

เพัื�อช่วยให้ประเทศไทยรับัมือกับัผลกระทบัจากการเปล่�ยนแปลงทางสภาพั

ภูมิอากาศในภาคการเกษติร สนับัสนุนยานยนติ์ไฟื้ฟื้้าและสนับัสนุนการฟื้้�นฟืู้

เศรษฐกิจจากโควิด 19 อย่างเป็นมิติรติ่อสิ�งแวดล้อมและครอบัคลุม โครงการ

พััฒนาแห่งสหประชาชาติิจะเสริมสร้างการดำเนินงานระดับัท้องถึิ�น ด้วยการ

พัฒันาความร่วมมือกบััองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)  

และธนาคารพัฒันาเอเชย่ เพัื�อให้ได้รบััประโยชน์จากความเช่�ยวชาญเฉพัาะทาง

และโครงการท่�ดำเนนิการอยูข่องหนว่ยงานดงักลา่วในเรื�องภมูคิุม้กนัติอ่ปญัหา

ด้านสภาพัภูมิอากาศและการเงินเพัื�อการบัรรลุเป้าหมายการพััฒนาท่�ยั�งยืน

21.    โครงการพััฒนาแห่งสหประชาชาติิจะเสริมสร้างการม่ส่วนร่วมกับัภาคเอกชน 

ซ้�งสะท้อนให้เห็นถึ้งบัทบัาทสำคัญของโครงการพััฒนาแห่งสหประชาชาติิใน

การเปล่�ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยม่จุดมุ่งหมายคือเพัื�อส่งเสริม

การปรับัใช้แนวทางปฏิิบััติิแบับัคาร์บัอนติ�ำ อยู่บันเส้นทางส่เข่ยว หมุนเว่ยน 

และครอบัคลุม และเพัื�อส่งเสริมจริยธรรมทางธุรกิจและการเคารพัสิทธิ 

มนษุยชน ความรว่มมือน่�จะอาศยัความเป็นหุน้ส่วนกับัสำนกังานคณะกรรมการ

กำกับัหลักทรัพัย์และติลาดหลักทรัพัย์ สมาคมเครือข่ายโกลบัอลคอมแพั็ก

แห่งประเทศไทย ติลาดหลักทรัพัย์แห่งประเทศไทย หอการค้าไทย และสภา

อุติสาหกรรมแห่งประเทศไทย นอกจากน่� โครงการพััฒนาแห่งสหประชาชาติิ

จะรักษาความเป็นหุ้นส่วนกับัสหพัันธ์สมาคมสติร่นักธุรกิจและวิชาช่พัแห่ง

ประเทศไทยติ่อไปเพัื�อส่งเสริมภาวะผู้นำของผู้หญิงอ่กด้วย

©Sarapanpunsuk SE Biodiversity Research Team
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22.    เพืั�อสนับัสนุนการพััฒนาทุนมนุษย์  โครงการพััฒนาแห่ง
สหประชาชาติิจะเน้นย�ำการเสริมสร้างความสามารถึของรัฐบัาล
และผูม้บ่ัทบัาทท่�ไมใ่ชร่ฐั เพัื�อสนบััสนนุการเปล่�ยนแปลงทางดจิทิลั
ของประเทศไทย อนัจะชว่ยพัฒันาการสง่มอบับัรกิารท่�มคุ่ณภาพั 
การเปล่�ยนแปลงทางดิจิทัลยังจะช่วยเร่งการฟื้้�นติัวทางเศรษฐกิจ
จากโควิด 19 ดว้ยการเพัิ�มธรุกรรมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพัาะอย่าง
ยิ�งสำหรับัเกษติรกรและผู้ประกอบัการขนาดเล็กในพัื�นท่�ห่างไกล 
ยิ�งไปกว่านั�น ยงัจะช่วยปดิชอ่งวา่งทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่าง
พัื�นท่�เมืองและพัื�นท่�ชนบัท รวมถึ้งช่องว่างระหว่างวัยอ่กด้วย

23.    ดังนั�น โครงการพััฒนาแห่งสหประชาชาติิจะเน้น 4 ประเด็นเพัื�อ 
ส่งเสริมการเปล่�ยนแปลงทางดิจิทัล ได้แก่ ระบับัการดำาเนินงาน
ของภาครัฐ ความรู้ทางดิจิทัลของประชาชน โครงสร้างพัื�นฐาน
ดิจิทัล และแพัลติฟื้อร์มดิจิทัล การดำาเนินงานในประเด็นน่�จะ
ช่วยให้ประเทศไทยก้าวสู่หมุดหมายข้อท่� 6 12 และ 13 ของ
แผนพััฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติิฉบัับัท่� 13 ซ้�งเก่�ยวข้อง
กับับัริการดิจิทัล แรงงานท่�ม่ทักษะ และภาครัฐท่�ม่ประสิทธิภาพั 

24.    ในการบัรรลุภารกิจน่� โครงการพััฒนาแห่งสหประชาชาติิจะ
สนับัสนุนการวางนโยบัาย และส่งเสริมความสามารถึของ
ภาครัฐในการใช้เทคโนโลย่ดิจิทัลและรัฐบัาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-governance) เพัื�อส่งมอบับัริการสำหรับัประชาชนทุกคน  
รวมถ้ึงผ่านการจัดซื�อจัดจ้างดิจิทัล อันจะเป็นการส่งเสริม
จริยธรรมและความโปร่งใส โดยจะมุ่งดูแลให้มั�นใจว่ารัฐบัาลวาง
นโยบัายและดำเนนิการโดยครอบัคลมุและคำนง้ถึง้ทางแกป้ญัหา
ทางดิจทิลัในการดำเนินการด้านการเปล่�ยนแปลงสภาพัภูมอิากาศ 
ปรบััปรงุการใหบ้ัรกิาร ลดความเหลื�อมล�ำ และเรง่ใหป้ระเทศไทย
บัรรลุเป้าหมายการพััฒนาท่�ยั�งยืนได้เร็วยิ�งข้�น เพัื�อดำเนินงานน่� 
โครงการพััฒนาแห่งสหประชาชาติิจะอาศัยความเป็นหุ้นส่วนกับั
สำนักงานสภาพััฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติิ สถึาบััน
เพืั�อการยุติิธรรมแห่งประเทศไทย กรมบััญช่กลาง สำนักงาน
นวัติกรรมแห่งชาติิ กระทรวงเกษติรและสหกรณ์ และสำนักงาน
คณะกรรมการพััฒนาระบับัราชการ  พัร้อมด้วยความช่วยเหลือ
ทางเทคนิคจากบัริการดิจิทัลภาครัฐ (Government Digital 
Service) ของสหราชอาณาจักร

ผลลัพธ์ที่ 2: การพััฒนาทุนมนุษย์ท่�จำาเป็นติ่อการพััฒนาทางสังคมท่�ครอบัคลุม
ได้รับัการยกระดับัผ่านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกสถึาบััน ภาค่ 
ความร่วมมือ และการเสริมพัลังประชาชน
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25.    ความรู้ทางดิจิทัลเป็นติัวเร่งการพััฒนาทุนมนุษย์ท่�สำาคัญ ซ้�งเป็นหัวใจของการ
เปล่�ยนแปลงเศรษฐกิจไทย โครงการพััฒนาแห่งสหประชาชาติิจะมุ่งเน้นเสริม
สร้างโอกาสในการฝึ่กอบัรมและเพิั�มโอกาสในการจ้างงานสำาหรับัประชาชน 
ทุกคน โดยเฉพัาะอย่างยิ�งคนพัิการและชุมชนผู้ม่ความหลากหลายทางเพัศ 
ซ้�งจะรวมถึ้งการเสริมสร้างความสามารถึทางดิจิทัลของบัุคคลดังกล่าว และ
ปรับัปรุงการเข้าถ้ึงบัริการทางการเงิน โครงการพััฒนาแห่งสหประชาชาติิจะ
อาศัยความเป็นหุ้นส่วนกับักระทรวงการพััฒนาสังคมและความมั�นคงของ
มนษุย์เพัื�อประกนัใหม้น่โยบัายและบัรกิารท่�ติอบัสนองต่ิอมติิดิา้นเพัศ ท่�เขา้ถึง้
กลุ่มคนเปราะบัางท่�สุด ซ้�งรวมถึ้งผู้หญิงท่�เป็นคนพัิการและเป็นกลุ่มชาติิพัันธุ์ 
ทั�งน่� ภาควชิาการ ภาคประชาสงัคม และภาคเอกชน รวมถึง้วสิาหกจิเพัื�อสงัคม 
จะเข้ามาม่ส่วนร่วมในการส่งเสริมโอกาสสร้างรายได้

26.    โครงการพััฒนาแห่งสหประชาชาติิจะส่งเสริมการวางนโยบัายสาธารณะและ
ความเป็นหุ้นส่วนกับัภาคเอกชน เพัื�อลงทุนในโครงสร้างพัื�นฐานดิจิทัล ทั�งน่�
เพัื�อลดความเหลื�อมล�ำทางดิจิทัลระหว่างพัื�นท่�เมืองและพัื�นท่�ชนบัท โครงการ
พััฒนาแห่งสหประชาชาติิจะใช้นวัติกรรมเพัื�อสังคมในการร่วมสร้างรูปแบับั
การม่ส่วนร่วมกับัภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และรัฐบัาลในระดับัท้องถึิ�น 
ในการให้บัริการดิจิทัลท่�เป็นมิติรกับัผู้ใช้เพัื�อให้ประชาชนเข้าถึ้งบัริการของ
รัฐบัาลได้ง่ายข้�น จะม่การยกระดับัและแบั่งปันแนวทางปฏิิบััติิท่�ด่รวมถ้ึงทาง
แก้ไขปัญหาติ่าง ๆ และแบั่งปันแนวทางกับัประเทศอื�น ๆ ผ่าน Accelerator 
Lab ของโครงการพััฒนาแห่งสหประชาชาติิ และ Thailand Policy Lab 

27.    เพัื�อประกนัวา่ไมม่ใ่ครถึกูทิ�งไวข้้างหลงัและรว่มสร้างสงัคมแหง่โอกาส โครงการ
พััฒนาแห่งสหประชาชาติิจะให้ความสำคัญกับัผลผลิติ 3 ประการ ได้แก่ (ก) 
การม่ส่วนร่วมกับัรัฐบัาลและผู้ม่บัทบัาทท่�ไม่ใช่รัฐ ในบัทสนทนาทางสังคม
และแนวทางปฏิิบััติิติ่าง ๆ ท่�ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและความเท่าเท่ยม (ข)  
การเสริมสร้างพัลังให้แก่กลุ่มคนเปราะบัาง โดยเฉพัาะอย่างยิ�ง ผู้หญิง กลุ่มผู้
ม่ความหลากหลายทางเพัศ ผู้สูงอายุ กลุ่มชาติิพัันธุ์ และคนพัิการ ให้เข้ามา
ม่ส่วนร่วมกับัภาคส่วนท่�ม่อำนาจและกระบัวนการตัิดสินใจต่ิาง ๆ ในระดับั
ประเทศและระดับัท้องถึิ�น และ (ค) ปรับัปรุงการเข้าถึ้งบัริการด้านเศรษฐกิจ
สังคมท่�ม่คุณภาพัและความยุติิธรรมสำหรับักลุ่มเปราะบัาง ภารกิจน่�จะส่งผล
ประโยชน์โดยติรงติ่อหมุดหมายข้อท่� 7, 8 และ 9 ของแผนฯ ฉบัับัท่� 13 ซ้�ง
เก่�ยวข้องกับัการลดความเหลื�อมล�ำ ทำให้ประชาชนเขา้ถึง้บัริการสาธารณะได้
มากข้�น สง่เสรมิการเลื�อนชั�นทางสงัคม และเสรมิสรา้งความรบััผดิชอบัระหวา่ง
พัลเมืองและรัฐบัาล 

28.    โครงการพััฒนาแห่งสหประชาชาติิจะใช้ประโยชน์จากทางแก้ปัญหาท่�เป็น
เอกลักษณ์เฉพัาะตัิวในด้านการกำากับัดูแล ความยากจน และเพัศสภาวะ เพัื�อ
สนับัสนุนการเสริมสร้างความสามารถึของสถึาบัันภาครัฐและประชาสังคม
ในการวางแผนโดยให้หลายฝ่่ายเข้ามาม่ส่วนร่วม และบัังคับัใช้นโยบัายด้าน
บัริการทางสังคมและการคุ้มครองทางสังคมอย่างครอบัคลุม นอกจากน่�  

การดำาเนินงานในครั�งน่�ยังให้ความสำาคัญกับัการส่งมอบับัริการท่�ติอบัสนอง
ติ่อมิติิด้านเพัศและครอบัคลุม โดยเฉพัาะสำาหรับัผู้ม่ความเส่�ยงท่�จะถึูกทิ�งไว้
ข้างหลัง ด้วยความเป็นหุ้นส่วนกับัรัฐสภา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง
ชาติิ สมาคมสันนิบัาติเทศบัาลแห่งประเทศไทย และผู้ม่บัทบัาททั�งท่�เป็น 
หน่วยงานภาครัฐและไม่ใช่รัฐ โครงการพััฒนาแห่งสหประชาชาติิจะสนับัสนุน
ความก้าวหน้าของสิทธิมนุษยชน ความเท่าเท่ยม และการไม่เลือกปฏิิบััติิ สิ�งน่�
จะช่วยปรับัปรุงบัริการในระดับัท้องถึิ�น ผ่านการเสริมสร้างการม่ส่วนร่วมกับั
องค์กรบัริหารทั�งในระดับัจังหวัดและท้องถิึ�น รวมถึ้งชุมชนและภาคเอกชน 
เพัื�อส่งเสริมให้ม่การประกอบัธุรกิจอย่างม่ความรับัผิดชอบั 

29.    เพัื�อขจัดการเลือกปฏิิบััติิอันเป็นสาเหตุิหน้�งของการก่ดกันและการละเมิด 
สิทธิมนุษยชน โครงการพััฒนาแห่งสหประชาชาติิจะมุ่งประเด็นเรื�อง
บัรรทัดฐานทางสังคม และส่งเสริมศักยภาพัของสถึาบัันทั�งจากภาครัฐและท่�
ไมใ่ชร่ฐัในระดบััประเทศและระดบััท้องถิึ�น โครงการพััฒนาแหง่สหประชาชาติิ
จะรณรงค์เสริมสร้างความติระหนักของสาธารณชนเก่�ยวกับัความเท่าเท่ยม
และความหลากหลาย เพัื�อให้ผู้คนเข้าใจสิทธิของกลุ่มคนเปราะบัางมากข้�น
และลดการติ่ติรา โครงการพััฒนาแห่งสหประชาชาติิจะกระชับัความสัมพัันธ์
กับัองค์กรของสหประชาชาติิเพัื�อทำาให้นโยบัายและโครงการติ่าง ๆ ให้ความ
สำาคัญกับัความหลากหลายทางสังคม สิ�งน่�จะทำาให้มั�นใจว่ากระบัวนการ 

ผลลัพธ์ท่ี 3: ประชาชนท่�อาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยเฉพัาะกลุ่มเส่�ยงท่�จะถูึกทิ�งไว้ข้างหลัง
สามารถึม่ส่วนร่วมและได้รับัประโยชน์จากการพััฒนาโดยปราศจากการเลือกปฏิิบััติิทุกรูปแบับั
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ตัิดสินใจต่ิาง ๆ เปิดโอกาสให้กลุ่มคนเปราะบัางเข้ามาม่ส่วน
ร่วม รวมถ้ึงประชาชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ิโดยอาศัยการ
ดำาเนินงานอันยาวนานของโครงการพััฒนาแห่งสหประชาชาติิ
เพืั�อสนับัสนุนการพััฒนาภูมิภาคดังกล่าว โดยสถึาบัันวิชาการ  
ภาคประชาสังคม และสื�อมวลชน เช่น องค์การกระจายเส่ยงและ
แพัร่ภาพัสาธารณะแห่งประเทศไทย จะเป็นหุ้นส่วนท่�สำาคัญในการน่�

30.    ด้วยความเป็นหุ้นส่วนกับัสำานักงานสภาความมั�นคงแห่ง
ชาติิ และความเช่�ยวชาญเฉพัาะทางของสำานักงานว่าด้วย 
ยาเสพัติิดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติิ และสำานักงาน
ต่ิอต้ิานการก่อการร้ายแห่งสหประชาชาติิ โครงการพััฒนาแห่ง
สหประชาชาติิจะยังคงสนับัสนุนประเทศไทยต่ิอไปในการพััฒนา
และปรับัใช้แผนปฏิิบััติิการระดับัประเทศท่�ครอบัคลุมและติอบั
สนองต่ิอมิติิด้านเพัศ เพืั�อป้องกันแนวคิดสุดโต่ิงรุนแรง ซ้�งจะ
ให้ความสำาคัญกับัปัญหาด้านความมั�นคงทางสภาพัภูมิอากาศ
ด้วย โครงการพััฒนาแห่งสหประชาชาติิจะยังคงพัยายามต่ิอไป
ในการส่งเสริมหลักการช่�แนะของสหประชาชาติิว่าด้วยธุรกิจกับั 
สิทธิมนุษยชน (United Nations Guiding Principles on 
Business and Human Rights) และมาติรฐานข้อปฏิิบััติิทาง
ธุรกิจ (Standards of Conduct for Business) เพืั�อจัดการปัญหา
การเลือกปฏิิบััติิต่ิอชุมชนผู้ม่ความหลากหลายทางเพัศ แก้ไขปัญหา
การเลือกปฏิิบััติิทางเพัศ และเสริมสร้างความโปร่งใสและจริยธรรม 
โดยจะดำาเนินการร่วมกับักระทรวงยุติิธรรม กระทรวงการพััฒนา
สังคมและความมั�นคงของมนุษย์ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติิ คณะกรรมการป้องกันและปราบัปรามการทุจริติแห่งชาติิ 
สำานักงานคณะกรรมการกำากับัหลักทรัพัย์และติลาดหลักทรัพัย์ 
ติลาดหลักทรัพัย์แห่งประเทศไทย สมาคมเครือข่ายโกลบัอล 
คอมแพ็ักแห่งประเทศไทย ภาคประชาสังคม และชุมชนธุรกิจ  

31.    โครงการพััฒนาแห่งสหประชาชาติิจะเสริมสร้างพัลังให้แก่กลุ่มคน
เปราะบัางผ่านการพััฒนาภาวะผู้นำาและทักษะต่ิาง ๆ  โดยจะใช้เครื�อง
มือดิจิทัลในการเสริมสร้างความติระหนักและปรับัปรุงการเข้าถ้ึง
สารสนเทศเก่�ยวกับัสิทธิทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และสิ�งแวดล้อม 
โครงการพััฒนาแห่งสหประชาชาติิจะอำานวยความสะดวกให้แก่ความ
เป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐบัาลและผู้ม่บัทบัาทท่�ไม่ใช่รัฐ เพืั�อส่งเสริมการ
สนทนาและการม่ส่วนร่วมอย่างม่ความหมายของกลุ่มคนเปราะบัาง
ภายในหน่วยงานท่�ม่อำานาจตัิดสินใจ โดยม่เป้าหมายคือเพืั�อกำาหนด
ทางแก้ปัญหาด้านการพััฒนาแบับับูัรณาการในระดับัประเทศและ
ระดับัท้องถิึ�น โครงการพััฒนาแห่งสหประชาชาติิจะยังคงเป็นหุ้นส่วน
กับักระทรวงการพััฒนาสังคมและความมั�นคงของมนุษย์ กระทรวง
มหาดไทย รัฐสภา ประชาสังคม และองค์กรปกครองระดับัจังหวัดและ
ท้องถิึ�นต่ิอไปเพืั�อเสริมสร้างความเป็นอันหน้�งอันเด่ยวกันทางสังคม 

32.    ในการทำให้กลุ่มคนเปราะบัางเข้าถึ้งบัริการด้านเศรษฐกิจสังคม
ท่�ม่คุณภาพัและความยุติิธรรมมากข้�นนั�น โครงการพััฒนาแห่ง
สหประชาชาติิจะม่ส่วนร่วมกับัหุ้นส่วนระดับัประเทศและระดับั
ทอ้งถึิ�น ซ้�งรวมถึง้ระบับัศาลยตุิธิรรม เพัื�อเสรมิสรา้งความสามารถึ
ขององค์กรเหล่าน่�ในการส่งมอบับัริการท่�ครอบัคลุมและติอบั
สนองติ่อมิติิด้านเพัศ และให้ประชาชนม่สิทธิเข้าถึ้งกระบัวนการ
ยุติิธรรมอย่างเท่าเท่ยมในราคาไม่แพัง  จะม่การสำรวจกลยุทธ์
ทางการเงินใหม่ ๆ  ในภาครัฐและภาคเอกชนเพัื�อระดมทรัพัยากร 
ทั�งน่�เพัื�ออาศัยประโยชน์จากทุนทางสังคมอันมั�งคั�ง ภูมิปัญญา 
ท้องถึิ�น และน�ำใจของคนไทย และเพัื�อเพัิ�มความสามารถึในการ
พั้�งพัาตินเองของกลุ่มคนเปราะบัางในเชิงเศรษฐกิจ โครงการ
พัฒันาแห่งสหประชาชาติจิะส่งเสริมการเขา้ถ้ึงบัริการทางการเงิน
และโอกาสสร้างรายได้อยา่งเท่าเทย่ม รวมถ้ึงการพัฒันาความเป็น
ผูป้ระกอบัการทางสงัคม โดยมุง่เนน้ภาคสว่นนอกระบับั จะม่การ
แนะนำทางแก้ปัญหาดจิทัิลเพัื�อให้ส่งมอบับัริการอยา่งครอบัคลมุ
คนทุกกลุ่มมากยิ�งข้�น อก่ทั�งยงัสง่เสรมิจรยิธรรมและความโปร่งใส 
และประกันการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของทุกคน 

33.    โครงการพััฒนาแหง่สหประชาชาติิจะเขา้ดำาเนนิการภายใต้ิผลผลติิ
ทั�ง 3 ประการน่�ในระดับัประเทศและระดับัท้องถึิ�น โดยในระดับั
ทอ้งถึิ�นนั�น การดำาเนนิงานครั�งน่�จะชว่ยปรบััเปา้หมายการพััฒนาท่�
ยั�งยนืใหเ้หมาะสมกบััทอ้งถึิ�น โดยเอื�อใหเ้กดิพัื�นท่�ท่�ครอบัคลมุเพัื�อ
การมส่ว่นรว่มของผูม่้สว่นไดเ้ส่ยหลายฝ่่ายติามแผนการขบััเคลื�อน
เป้าหมายการพััฒนาท่�ยั�งยืนสำาหรับัประเทศไทยซ้�งได้ผ่านความ
เห็นชอบัของคณะกรรมการเพัื�อการพััฒนาท่�ยั�งยืนแล้ว
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แผนงานและการบริหารความเสี่ยง 
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34.  เอกสารแผนงานความร่วมมือฉบัับัน่�แสดงให้เห็นถึ้งบัทบัาท

ของโครงการพััฒนาแห่งสหประชาชาติิในการสร้างผลสัมฤทธิ์

ในระดับัประเทศ และเป็นเอกสารหลักว่าด้วยความรับัผิดชอบั

ติ่อคณะกรรมการบัริหารสำาหรับัผลลัพัธ์และทรัพัยากรท่�ได้

รับัการจัดสรรให้แก่แผนงานในระดับัประเทศ ส่วนความรับั

ผิดชอบัของผู้บัริหารในระดับัประเทศ ภูมิภาค และสำานักงาน

ใหญ่ท่� เก่ �ยวข้องกับัแผนงานความร่วมมือถึูกกำาหนดไว้ใน 

Programme and Operations Policies and Procedures 

และ Internal Control Framework ของโครงการพััฒนา

แห่งสหประชาชาติิ

35.  โครงการจะดำาเนินการในระดับัประเทศ แติ่ในกรณ่จำาเป็น 

โครงการพััฒนาแห่งสหประชาชาติิจะเป็นผู้ดำาเนินโครงการ

ส่วนหน้�งหรือทั�งหมดโดยติรงแทน เพัื�อรับัมือเหติุสุดวิสัย โดย

ใช้วิธ่การโอนเงินให้แก่หน่วยงานภาค่ท่�ร่วมดำาเนินโครงการใน

แบับัเด่ยวกัน (Harmonized Approach to Cash Transfers 

(HACT)) โดยสอดคล้องกับัหน่วยงานสหประชาชาติิอื�น ๆ  เพัื�อ

บัริหารความเส่�ยงด้านการเงิน ทั�งน่�โดยอิงกับัการประเมิน

มหภาค (macro-assessment) ซ้�งดำาเนินการโดยโครงการ

พััฒนาแห่งสหประชาชาติิ ส่วนค่าใช้จ่ายในหมวดหมู่ติ่าง ๆ ท่�

เกิดข้�นเพัื�อการดำาเนินโครงการพััฒนาอย่างประสิทธิภาพัจะ

เร่ยกเก็บัไปยังโครงการท่�เก่�ยวข้อง

36.  โควิด 19 ก่อให้เกิดวิกฤติด้านสังคมและเศรษฐกิจอันเป็น

อุปสรรคขัดขวางการบัรรลุเป้าหมายการพััฒนาท่�ยั �งยืนของ

ประเทศไทย โครงการรับัมือท่�ครอบัคลุมของรัฐบัาล ซ้�งรวม

ถึ้งการสนับัสนุนเงินให้แก่กลุ่มคนท่�เปราะบัางท่�สุด ได้ช่วยลด

พัื�นท่�การคลัง (Fiscal Space) และผลักดันให้เกิดการกำาหนด

รายจ่ายสาธารณะใหม่ สิ�งน่�อาจทำาให้ติ้องใช้ทรัพัยากรเพัื�อ

วัติถึุประสงค์อื �นแทนท่�จะใช้ในการลงทุนส่เข่ยว วิกฤติสภาพั

ภูมิอากาศ ภัยคุกคามติ่อความหลากหลายทางช่วภาพัของ

ประเทศ ในปัจจุบััน ความเปราะบัางติ่อภัยธรรมชาติิ ความ

ติ้งเคร่ยดทางการเมืองและสังคม และการเข้าสู่สังคมสูงวัย 

ล้วนแล้วแติ่เป็นเรื�องท้าทายติ่อความพัยายามของประเทศใน

การฟื้้�นฟืู้อย่างยั�งยืนและบัรรลุเป้าหมายการพััฒนาท่�ยั �งยืน  

37.  เพัื�อแก้ไขปัญหาเหล่าน่� โครงการพััฒนาแห่งสหประชาชาติิจะ

ยังคงทำางานร่วมกับัผู้ม่บัทบัาททั�งจากรัฐบัาลและท่�ไม่ใช่รัฐ  

ในระดับัประเทศและระดับัท้องถึิ�น ส่งเสริมวาระการพััฒนาท่�

อยู่บันฐานสิทธิโดยไม่ทิ�งใครไว้ข้างหลัง เสริมสร้างความเป็นอัน

หน้�งอันเด่ยวกันของสังคม และปรับัปรุงสมดุลระหว่างมนุษย์

และโลก การดำาเนินการน่�น่าจะประกันให้ม่สภาพัแวดล้อมท่�

เอื�อติอ่การปรบััใชร้ปูแบับัเศรษฐกจิชว่ภาพั เศรษฐกจิหมนุเวย่น 

และเศรษฐกิจส่เข่ยว รวมถึ้งประเด็นสำาคัญในการพััฒนาของ

ประเทศซ้�งได้รับัแรงบัันดาลใจหลักจากปรัชญาเศรษฐกิจ 

พัอเพั่ยงและวาระการพััฒนาท่�ยั�งยืน ค.ศ. 2030 โดยจะให้

ความสำาคัญกับักลุ่มคนท่�ม่ความเปราะบัางในหลายมิติิเป็น

พัิเศษ โครงการพััฒนาแห่งสหประชาชาติิร่วมกับักรมความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ จะสนับัสนุนความร่วมมือใติ้-ใติ้ในการ

กำาหนดทางแก้ปัญหาและแบั่งปันบัทเร่ยนท่�ได้รับักับัประเทศ

อื�น ๆ รวมถึ้งใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพัอเพั่ยงในการบัรรลุ 

เป้าหมายการพััฒนาท่�ยั�งยืน 

38.  เพัื�อดูแลให้ม่ความยั�งยืนทางการเงิน โครงการพััฒนาแห่ง

สหประชาชาติิจะดำาเนินการเพัื�อทำาให้ความเป็นหุ้นส่วน

และฐานเงินทุนม่ความหลากหลาย โดยมุ่งเน้นทรัพัยากร

ภายในประเทศจากภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึ้งผู้บัริจาค

ใหม่ ๆ ม่การไล่เร่ยงและประเมินบัทบัาทของหุ้นส่วนเพัื�อ

ให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากความช่วยเหลือของพัันธมิติรเหล่า

น่� หากพับัอุปสรรคปัญหาในการระดมทรัพัยากร โครงการ

พััฒนาแห่งสหประชาชาติิจะปรับัเป้าหมายและลดขอบัเขติ

ของกิจกรรม เพัื�อให้แน่ใจว่าได้รับัผลลัพัธ์ท่�ยั �งยืน โครงการ

พััฒนาแห่งสหประชาชาติิจะให้ความสำาคัญกับัการดำาเนิน

งานกับัระบับัและกลไกท่�ม่อยู่เพัื�อส่งเสริมให้เกิดความรู้ส้ก

เป็นเจ้าของในระดับัประเทศ (national ownership) และ

ผลลัพัธ์ในระยะยาว
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39.  โครงการพััฒนาแห่งสหประชาชาติิจะใช้ประโยชน์จากความเช่�ยวชาญของ

ตินในทางแก้ไขปัญหาท่�เน้นเอกลักษณ์เฉพัาะติัว 6 ประการ และอาศัย

พัลังของนวัติกรรม การทำาให้เป็นดิจิทัล และการเงินเพัื�อการพััฒนา โดย

จะยังคงส่งมอบัทางแก้ปัญหาด้านการพััฒนาแบับับัูรณาการซ้�งใช้บัทเร่ยน

จากเครือข่ายระดับัโลก เพัื�อช่วยให้ประเทศไทยม่ภูมิคุ ้มกันและบัรรลุ

การเปล่�ยนแปลงทางโครงสร้างอย่างเข้มแข็ง จุดมุ่งหมายคือการฟื้้�นฟืู้

อย่างยั�งยืนและการบัรรลุเป้าหมายการพััฒนาท่�ยั �งยืน โดยไม่ทิ�งใครไว้

ข้างหลัง โครงการพััฒนาแห่งสหประชาชาติิจะสร้างกลไกเพัื�อประกัน

การม่ส่วนร่วมและการปร้กษาหารือกับักลุ่มคนเปราะบัางอย่างเป็นระบับั

ติลอดกระบัวนการปรับัใช้แผนงาน โครงการพััฒนาแห่งสหประชาชาติิ

จะทำางานร่วมกับัโครงการอาสาสมัครสหประชาชาติิในการส่งเสริม

งานด้านอาสาสมัครเพัื�อให้เกิดความรู้ส้กเป็นเจ้าของในระดับัประเทศ  

ความเท่าเท่ยมทางเพัศ การม่ส่วนร่วมอย่างทั�วถึ้ง และความยั�งยืน

 ©UNDP

วันอาสาสมัครสากลจัดโดยโครงการอาสาสมัครแห่งสหประชาชาติิ
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 ©UNDP

การติดตามและการประเมิน

๔
บทที่
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40.  โครงการพััฒนาแห่งสหประชาชาติิจะใช้นวัติกรรมการเก็บั

รวบัรวมข้อมูลและการติิดติาม ซ้�งรวมถึ้ง ปัญญาสะสม 

(collective intelligence) วาทกรรมระดับัจุลภาค (micro-

narrative) และความคิดเห็นจากผู้ใช้ ทั�งน่�โดยสอดคล้องกับั

กรอบัความร่วมมือว่าด้วยการพััฒนาท่�ยั�งยืนและแผนพััฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติิ ฉบัับัท่� 13  เป้าหมายคือเพัื�อระบัุ

ติัวและมุ่งเป้าหมายท่�ผู้ท่�ถึูกทิ�งไว้ข้างหลังได้ด่ยิ�งข้�น ติิดติาม

ความก้าวหน้าสู่ผลลัพัธ์ด้านการพััฒนา และทำาให้ได้ผลลัพัธ์ท่�

สร้างการเปล่�ยนแปลงนอกเหนือจากการใช้ข้อมูลภาครัฐในการ

รายงาน จะม่การพััฒนาศักยภาพัภายในสำานักงานสถึิติิแห่งชาติิ 

โดยเฉพัาะอย่างยิ�งในแง่ติัวช่�วัดเป้าหมายการพััฒนาท่�ยั�งยืน ท่�ม่

ความไม่พัร้อมของข้อมูล (data gap)12 และโครงการพััฒนาแห่ง

สหประชาชาติิจะทำาหน้าท่�เป็นดูแล เพัื�อสนับัสนุนการติิดติาม

และการติัดสินใจท่�รวดเร็ว 

41.  โครงการพััฒนาแห่งสหประชาชาติิม่ระบับัการติิดติามและ

ประเมินท่�เข้มข้นในแผนงานและโครงการต่ิาง ๆ โดยรวบัรวม

ข้อมูลทั�งในเชิงคุณภาพัและปริมาณ ทั�งน่� โดยสอดคล้องกับั

คำาแนะนำาท่�ได้รับัจากการประเมินแผนงานความร่วมมือ โดย

จะจัดสรรงบัประมาณอย่างน้อยร้อยละ 3 เพัื�อการติิดติาม  

การประเมิน และการสื�อสารเรื�องผลลัพัธ์ จะม่การจัดสรรค่าใช้

จ่ายท่�เก่�ยวข้องกับัการเข้าถ้ึงติามความพัร้อมของงบัประมาณ

เพัื�อประกันให้คนพิัการเข้ามาม่ส่วนร่วม โครงการพััฒนาแห่ง

สหประชาชาติิจะสนับัสนุนหุ้นส่วนผู้ปฏิิบััติิ (implementing 

partner) ในการรวบัรวมข้อมลูปรมิาณมากซ้�งจะไดร้บััการยนืยนั

โดยเจ้าหนา้ท่�หรือระบับัการติิดติามอสิระรวมถึง้การลงพืั�นท่�และ

การสำารวจ จะม่การขอความคิดเห็นจากประชาชนและผู้ได้รับั 

ผลประโยชน ์เพัื�อยนืยนัผลและขอ้ไดเ้ปรย่บัเชงิเปรย่บัเทย่บัของ

การดำาเนินงานของโครงการพััฒนาแห่งสหประชาชาติิ

42.  โครงการพััฒนาแห่งสหประชาชาติิจะวางแผนรายปีและ 

ติั�งเป้าหมายระยะหลายปีร่วมกับัรัฐบัาล โดยการสร้างกลไกการ

กำกบััดแูล (คณะกรรมการแผนงาน) โดยมผู่ม้ส่ว่นไดเ้สย่รว่มด้วย 

ทั�งน่� วธิก่ารโอนเงนิใหแ้กห่นว่ยงานภาคท่่�รว่มดำเนนิโครงการใน

แบับัเด่ยวกัน (HACT)  การติรวจสอบัความถึูกติ้องของรายการ

ทางการเงิน (spot check) และการติรวจสอบัทางการเงินจะ

ช่วยส่งเสริมการติิดติามแผนงานอย่างสม�ำเสมอเพัื�อประโยชน์

ของผู้ม่ส่วนได้เส่ย แผนประเมินโครงการซ้�งรวมการจัดสรร 

งบัประมาณ (costed evaluation plan) ได้กำหนดแนวทางการ

ประเมินโครงการ แผนงาน รวมถึ้งประเด็นติ่าง ๆ ซ้�งติ้องดำเนิน

การเพัื�อประกันให้เกิดการเร่ยนรู้และความรับัผิดชอบั โครงการ

พัฒันาแห่งสหประชาชาติจิะจัดติั�งกลไกติดิติามและสนับัสนุนการ

ม่ส่วนร่วมอย่างม่ความหมายในกระบัวนการตัิดสินใจของกลุ่ม

เปราะบัาง โดยเฉพัาะ ผู้หญิง กลุ่มผู้ม่ความหลากหลายทางเพัศ 

เยาวชน ผู้สูงอายุ กลุ่มชาติิพัันธุ์ และคนพัิการ และจะยังคงใช้

การประเมินดา้นเพัศสภาวะ (gender marker) เป็นเครื�องมอืใน

การวดัอยา่งเปน็ระบับัเพัื�อติดิติามคา่ใชจ้า่ยในการจดัทำกจิกรรม

ท่�ติอบัสนองต่ิอมติิดิา้นเพัศและเพัื�อปรบััปรงุการวางแผนงานบัน

พัื�นฐานของเพัศใหด้ย่ิ�งข้�น อยา่งนอ้ยรอ้ยละ 15 ของงบัประมาณ

แผนงานจะจัดสรรให้แก่กิจกรรมท่�เก่�ยวข้องกับัเพัศสภาวะและ

การติิดติามกิจกรรมดังกล่าว 

12 เป้าหมายการพััฒนาท่�ยั�งยืน 6, 10, 11, 12, 13, 14  แหล่งอ้างอิง:  UNESCAP, 2020
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ภาคผนวก ผลสัมฤทธิ์และกรอบงานด้านทรัพยากร
สำาหรับประเทศไทย (ปี 2565-2569)

ลำดับความสำคัญของประเทศ: ร่างแผนพััฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติิฉบัับัท่� 13 – หมุดหมายท่� 1: ไทยเป็นประเทศชั�นนำด้านสินค้าเกษติร
และเกษติรแปรรูปมูลค่าสูง หมุดหมายท่� 2 – ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเท่�ยวท่�เน้นคุณภาพัและความยั�งยืน หมุดหมายท่� 10 – ไทยม่เศรษฐกิจ
หมุนเว่ยนและสังคมคาร์บัอนติ�ำ หมุดหมายท่� 11 – ไทยสามารถึลดความเส่�ยงและผลกระทบัจากภัยธรรมชาติิ

ผลลัพธ์ของ UNSDCF ข้อที่ 1/ ผลลัพธ์ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติข้อที่ 1: การพัลิกโฉมประเทศไทยสู่เศรษฐกิจท่�ครอบัคลุมบันฐานของการพััฒนา 
ส่เข่ยว ม่ภูมิคุ้มกันติ่อวิกฤติสูง ปล่อยคาร์บัอนติ�ำ และม่ความยั�งยืน

ผลลัพธ์ของแผนยุทธศาสตร์: ผลลัพธ์ข้อที่ 1 - 
การเปล่�ยนแปลงเชิงโครงสร้างอย่างเร่งด่วน 
โดยเฉพัาะอย่างยิ�งการเปล่�ยนผ่านสู่ระบับั
ดิจิทัลส่เข่ยวท่�ครอบัคลุม

ตัวชี�วัดผลลัพธ์ของกรอบ
ความร่วมมือว่าด้วย การ
พัฒนาที่ยั่งยืน (UNSDCF)

แหล่งข้อม่ลและ ความถี่
ของการเก็บรวบรวม
ข้อม่ล

ผลผลิตชี�วัดของแผนงานความร่วมมือ หุ้นส่วนสำาคัญ ทรัพยากรชี�วัด

 ตัวชี�วัดที่ 3: จำานวนและ
ร้อยละของบัริษัทมหาชนท่�จะ
จดทะเบั่ยนภายใติ้การลงทุนท่�
ยั�งยืนของติลาดหลักทรัพัย์แห่ง
ประเทศไทย
ค่าพื�นฐาน (2563): ร้อยละ 25
เป้าหมาย (2570): 124 บัริษัท 
ร้อยละ 19.2 (124/646 บัริษัท)

ที่มา: สำานักงานสภา
พััฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติิ 
ธนาคารพััฒนาเอเช่ย 
ธนาคารโลก สำานักงาน
พััฒนาวิทยาศาสติร์และ 
เทคโนโลย่แห่งชาติิ 
กระทรวงศ้กษาธิการ
ติลาดหลักทรัพัย์แห่ง
ประเทศไทย 

ผลผลิตที่ 1.1: เสริมสร้างทางแก้
ปัญหาที่ตอบสนองต่อมิติด้านเพศและ
ครอบคลุมในการดำาเนินการด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภ่มิอากาศในระดับ
ประเทศและระดับท้องถิ่น รวมถึงการ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
เพื่อเพิ่มภ่มิคุ้มกันต่อปัญหา

กระทรวงการคลัง  
กระทรวงทรัพัยากรธรรมชาติิ
และสิ�งแวดล้อม 
กระทรวงเกษติรและสหกรณ์ 
กระทรวงมหาดไทย 
สำานักงานสถิึติิแห่งชาติิ 
หอการค้าไทย  
สภาอุติสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 
สมาคมธนาคารไทย 
สำานักงบัประมาณ  
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ทั่วไป:
500,000 
ดอลลาร์สหรัฐ

อื่นๆ: 
47,776,000 
ดอลลาร์สหรัฐ
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ตัวชี�วัดผลลัพธ์ของกรอบ
ความร่วมมือว่าด้วย การ
พัฒนาที่ยั่งยืน (UNSDCF)

แหล่งข้อม่ลและ ความถี่
ของการเก็บรวบรวม
ข้อม่ล

ผลผลิตชี�วัดของแผนงานความร่วมมือ หุ้นส่วนสำาคัญ ทรัพยากรชี�วัด

 ตัวชี�วัดที่ 5: จำานวนสถึาบััน
การเงินท่�ปรับัใช้หลักการเงินท่�
ยั�งยืน ของสหประชาชาติิ
ค่าพื�นฐาน (2563): 3 แห่ง
เป้าหมาย (2570): 6 แห่ง

 ตัวชี�วัดที่ 8: สัดส่วนของ
หน่วยงานรัฐบัาลท้องถึิ�นท่�ปรับั
ใช้ยุทธศาสติร์ ลดความเส่�ยง
จากภัยพัิบััติิในท้องถึิ�น โดย
สอดคล้องกับัยุทธศาสติร์ลด
ความเส่�ยง จากภัยพัิบััติิของ
ประเทศ (ติัวช่�วัดเป้าหมายการ
พััฒนาท่�ยั�งยืนข้อท่� 11.b.1)
ค่าพื�นฐาน (2563): ร้อยละ 60 
เป้าหมาย (2570): ร้อยละ 80

ก ร ะ ท ร ว ง เ ก ษ ติ ร แ ล ะ
สหกรณ์  แนวคิ ด ริ เริ� ม
ทางการเงนิ-หลกัปฏิบัิัติกิาร
ลงทุนท่�ม่ความรับัผิดชอบั
ของโครงการสิ�งแวดล้อม
แห่งสหประชาชาติิ
กระทรวงพัลงังาน กระทรวง
ทรัพัยากรธรรมชาติิและ
สิ� งแวดล้อม กระทรวง
มหาดไทย
 
ความถี่: รายปี 

ตัวชี�วัดที่ 1.1.1: จำานวนกลไกทางการ
เงินท่�ได้รับัการปรับัใช้ รวมถึ้งกรอบังาน
ด้านการเงินระดับัประเทศแบับั 
บัูรณาการ และการเงินเพัื�อสภาพั
ภูมิอากาศและความหลากหลายทาง
ช่วภาพัเพัื�อสนับั สนุนการดำาเนินการ
ด้านการเปล่�ยนแปลงสภาพัภูมิอากาศ 
และการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ช่วภาพัท่�ให้ติอบัสนองติ่อมิติิด้านเพัศ
และครอบัคลุม
ค่าพื�นฐาน (2564): 2 
เป้าหมาย (2569): 6 
ที่มา: รายงานเก่�ยวกับักรอบังาน
ทางการเงินระดับัประเทศแบับับัูรณ
าการ การเงินเพัื�อสภาพัภูมิอากาศ และ
กลไกทางการเงินอื�น ๆ ท่�จะพััฒนาข้�น 

ตัวชี�วัดท่ี 1.1.2: จำานวนทางแก้ปัญหา
ด้านการดำาเนินการด้านการเปล่�ยนแปลง
สภาพัภูมิอากาศท่�ปรับัใช้อย่างติ่อเนื�อง
ในระดับัประเทศและระดับัท้องถึิ�น  
โดยติอบัสนองติ่อมิติิด้านเพัศและ
ครอบัคลุม
ค่าพื�นฐาน (2564): 3 แนวทาง
เป้าหมาย (2569): 10 แนวทาง
ที่มา: สำานักงานพััฒนาเศรษฐกิจจาก
ฐานช่วภาพั แผนงานระดับัจังหวัดและ
รัฐบัาลส่วนท้องถึิ�น 

ตัวชี�วัดที่ 1.1.3: จำานวนแนวทาง
ปฏิิบััติิท่�ด่ท่�สุดเก่�ยวกับัการดำาเนินการ
ด้านการเปล่�ยนแปลงสภาพัภูมิอากาศ
และการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ช่วภาพัท่�แบั่งปันกับัประเทศอื�น ๆ 
ค่าพื�นฐาน (2564):3 แนวทาง
เป้าหมาย (2569): 10 แนวทาง
ที่มา: กระทรวงการติ่างประเทศ 
รายงานของโครงการพััฒนาแห่ง
สหประชาชาติิว่าด้วยความร่วมมือ
ใติ้-ใติ้ 

สำานักงานคณะกรรมการ
กำากับัหลักทรัพัย์และ
ติลาดหลักทรัพัย์
สมาคมการท่องเท่�ยว
ประเทศไทย 
องค์กรบัริหารส่วนท้องถิึ�น 
ภาคประชาสังคม 
ภาคเอกชน 
ภาควิชาการ
องค์กรของสหประชาชาติิ 
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ตัวชี�วัดผลลัพธ์ของกรอบ
ความร่วมมือว่าด้วย การ
พัฒนาที่ยั่งยืน (UNSDCF)

แหล่งข้อม่ลและ ความถี่
ของการเก็บรวบรวม
ข้อม่ล

ผลผลิตชี�วัดของแผนงานความร่วมมือ หุ้นส่วนสำาคัญ ทรัพยากรชี�วัด

ตัวชี�วัดที่ 1.1.4: จำนวนจังหวัดและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถึิ�นท่�ใช้วิธ่การ
แบับัสอดคล้องกันทั�งรัฐบัาล (whole-
of-government) และสอดคล้องกัน
ทั�วทั�งสังคม (whole-of-society) เพัื�อ
ส่งเสริมการเติิบัโติส่เข่ยว ปล่อยก๊าซ
คาร์บัอนไดออกไซด์ติ�ำ ม่ภูมิคุ้มกันด้าน
สภาพัภูมิอากาศ ครอบัคลุม และ 
ติอบัสนองติ่อมิติิด้านเพัศ
ค่าพื�นฐาน (2564): 10 จังหวัดและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถึิ�น
เป้าหมาย (2569): 30  จังหวัดและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถึิ�น
ที่มา: แผนพััฒนาจังหวัดและท้องถึิ�น

ตัวชี�วัดที่ 1.1.5: พัื�นท่�บันบักและ
พัื�นท่�ทะเลท่�ได้รับัการคุ้มครองภายใติ้
แนวทางปฏิิบััติิด้านการบัริหารจัดการ
ฉบัับัใหม่ (เชื�อมโยงกับัติัวช่�วัดแผน
ยุทธศาสติร์ข้อท่� 4.1.2)
ค่าพื�นฐาน (2564): ไม่ม่ข้อมูล
เป้าหมาย (2569): เพัิ�มข้�น 5.8 ล้าน
เฮกติาร์จากค่าพัื�นฐาน   
ที่มา: การสำารวจ

ผลผลิตที่ 1.2: ปรับปรุงสภาพ
แวดล้อมที่เอื�อประโยชน์และแนวทาง
ปฏิิบัติของภาคเอกชนเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว หมุนเวียน 
ครอบคลุม ตอบสนองต่อมิติด้านเพศ 
และคาร์บอนต่ำ
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ตัวชี�วัดผลลัพธ์ของกรอบ
ความร่วมมือว่าด้วย การ
พัฒนาที่ยั่งยืน (UNSDCF)

แหล่งข้อม่ลและ ความถี่
ของการเก็บรวบรวม
ข้อม่ล

ผลผลิตชี�วัดของแผนงานความร่วมมือ หุ้นส่วนสำาคัญ ทรัพยากรชี�วัด

ตัวชี�วัดที่ 1.2.1: จำานวนแนวคิดริเริ�ม
ใหม่ ๆ ท่�ภาคเอกชนปรับัใช้ซ้�งส่งเสริม
การพััฒนาส่เข่ยวและหมุนเว่ยน
ค่าพื�นฐาน (2564): 5  แนวคิด
เป้าหมาย (2569): 10  แนวคิด
ที่มา: บัันท้กความเข้าใจและความร่วม
มือกับัหุ้นส่วนภาคเอกชน แผนการเงิน
เพัื�อความหลากหลายทางช่วภาพั 
ของประเทศไทย 

ตัวชี�วัดที่ 1.2.2: จำนวนนโยบัายและ
ทางแก้ปัญหาระดับัประเทศและระดับั
ท้องถึิ�นท่�ร่วมกันร่างข้�นกับัภาคเอกชน
และกลุ่มคนเปราะบัาง เพัื�อสนับัสนุน
การปฏิิรูปประเทศไทยสู่อนาคติ
คาร์บัอนติ�ำและม่ภูมิคุ้มกันติ่อปัญหา
ค่าพื�นฐาน (2564): 3 นโยบัาย
เป้าหมาย (2569): 8 นโยบัาย
ที่มา: กระทรวงทรัพัยากรธรรมชาติิและ
สิ�งแวดล้อม กระทรวงเกษติรและสหกรณ์ 
กระทรวงการพััฒนาสังคมและความ
มั�นคงของมนุษย์ คณะกรรมการวางแผน
ระดับัจังหวัด อำาเภอ และท้องถิึ�น
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ลำาดบัความสำาคญัของประเทศ รา่งแผนพัฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติิฉบับััท่� 13 หมดุหมายท่� 6 – ไทยเป็นศูนยก์ลางดา้นดิจทัิลและอตุิสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของอาเซ่ยน หมุดหมายท่� 12 – ไทยม่กำาลังคนสมรรถึนะสูง มุ่งเร่ยนรู้อย่างติ่อเนื�อง ติอบัโจทย์การพััฒนาแห่งอนาคติ  
หมุดหมายท่� 13 – ไทยม่ภาครัฐท่�ทันสมัย ม่ประสิทธิภาพั และติอบัโจทย์ประชาชน

ผลลัพธ์ของ UNSDCF ข้อที่ 2/ การพััฒนาทุนมนุษย์ท่�จำาเป็นติ่อการพััฒนาทางสังคมท่�ครอบัคลุมได้รับัการยกระดับัผ่านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกสถึาบััน 
ภาค่ความร่วมมือ และการเสริมพัลังประชาชน

ผลลัพธ์ของแผนยุทธศาสตร์ ผลลัพธ์ข้อที่ 2 –  
ไม่ม่ใครถึูกทิ�งไว้ข้างหลัง โดยมุ่งเน้นท่�สิทธิใน
การเข้าถึ้งโอกาสติ่าง ๆ อย่างเท่าเท่ยม 
และวิธ่การพััฒนามนุษย์และศักยภาพัของ
มนุษย์บันพัื�นฐานของสิทธิมนุษยชน

 ตัวชี�วัดท่ี 17: ดัชน่รัฐบัาล
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Government 
Development Index)  
ท่�ครอบัคลุมการมอบับัริการ
ออนไลน์ การเชื�อมต่ิอ
โทรคมนาคม และศักยภาพัมนุษย์
ค่าพื�นฐาน (2564): 0.7565 
ลำาดับัท่� 57
เป้าหมาย (2566-2570): 50 
ลำาดับัแรก

 ตัวชี�วัดที่ 18: ดัชน่นวัติกรรม
โลก (Global Innovation 
Index) (ครอบัคลุมมิติิด้าน
สถึาบััน ทุนมนุษย์และการวิจัย 
โครงสร้างพัื�นฐาน ศักยภาพั
ด้านติลาด ศักยภาพัด้าน
ธุรกิจ ผลลัพัธ์ด้านความรู้และ
เทคโนโลย่ และผลผลิติด้าน 
ความคิดสร้างสรรค์) 
ค่าพื�นฐาน (2564): 36.68 
ลำาดับัท่� 44 
เป้าหมาย (2570): ลำาดับัท่� 40

ที่มา: ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย กระทรวงการ
คลัง กระทรวงศ้กษาธิการ 
สำานักงานสถึิติิแห่งชาติิ 
สหภาพัโทรคมนาคม
ระหว่างประเทศ 
โครงการสำารวจการ
บัริโภคยาสูบัในเยาวชน 
โดยองค์การอนามัยโลก 
กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงเกษติรและ
สหกรณ์ 
โครงการโรคเอดส์แห่ง
สหประชาชาติิ  
ดัชน่นวัติกรรมโลก

ความถี่: รายปี (ยกเว้น
กระทรวงศ้กษาธิการ ซ้�ง
ดำาเนินการทุกสามปี) 

ผลผลิตที่ 2.1: เสริมสร้างศักยภาพ
ของรัฐบาลและผ่้มีบทบาทที่ไม่ใช่รัฐ
ในการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทาง
ดิจิทัลและนวัตกรรมของประเทศไทย 
เพื่อให้ผ่้คนมีสิทธิเข้าถึงบริการมากขึ�น
และเพื่อให้บริการที่มีคุณภาพ 

ตัวชี�วัดที่ 2.1.1: จำานวนคำาแนะนำาท่�
บูัรณาการในนโยบัายและแนวทางปฏิิบััติิ
ต่ิาง ๆ เพืั�อบัริการรัฐบัาลอิเล็กทรอนิกส์
ท่�ด่ข้�นและครอบัคลุมมากข้�น ทั�งในระดับั
ประเทศและระดับัท้องถิึ�น
ค่าพื�นฐาน (2564): 9  คำาแนะนำา
เป้าหมาย (2569): 20 คำาแนะนำา
ที่มา: รายงานเก่�ยวกับัรัฐบัาล
อิเล็กทรอนิกส์ รายงานว่าด้วยการ
พััฒนาของรัฐบัาลในระดับัจังหวัดและ
ท้องถึิ�น การประเมินศักยภาพัด้วย
ตินเองในบัรรดาผู้ม่บัทบัาททั�งท่�เป็น
หน่วยงานรัฐบัาลและไม่ใช่รัฐบัาล 

กระทรวงการอุดมศ้กษา 
วิทยาศาสติร์ วิจัย และ
นวัติกรรม กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงการพััฒนาสังคม
และความมั�นคงของมนุษย์ 
สำานักงานสภาพััฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติิ 
กระทรวงดิจิทัลเพืั�อ
เศรษฐกิจและสังคม
สำานักงานพััฒนารัฐบัาล
ดิจิทัล 
สำานักงานคณะกรรมการ
กำากับัหลักทรัพัย์และ
ติลาดหลักทรัพัย์ สำานักงาน
นวัติกรรมแห่งชาติิ 
สำานักงานสถิึติิแห่งชาติิ 
หน่วยงานระดับัจังหวัด 
องค์กรบัริหารส่วนท้อง
ถิึ�น คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติิ สมาคม
เครือข่ายโกลบัอลคอม
แพ็ักแห่งประเทศไทย 
ติลาดหลักทรัพัย์ สันนิบัาติ
เทศบัาลแห่งชาติิ ภาค
ประชาสังคม ภาคเอกชน 
องค์กรของสหประชาชาติิ

ทั่วไป: 
1,441,000 
ดอลลาร์สหรัฐ

อื่น ๆ: 
6,910,000 
ดอลลาร์สหรัฐ



เอกสารแผนงานความร่วมมือ (Country Programme) สำาหรับประเทศไทย (พ.ศ. 2565-2569) 21

ตัวชี�วัดที่ 2.1.2: จำานวนคนเปราะบัาง
ท่�ได้รับัการพััฒนาทักษะดิจิทัล โดย
บัุคคลเหล่าน่�ได้เลื�อนสถึานะทางสังคม
และเศรษฐกิจ หรือรักษาสถึานะเดิม
ของตินไว้ได้ โดยจำาแนกติามเพัศ  
อัติลักษณ์ทางเพัศ กลุ่มอายุ ชาติิพัันธุ์ 
และประเภทของความพัิการ
ค่าพื�นฐาน (2564): 550 คน
เป้าหมาย (2569): 5,000 คน (ผู้ชาย 
2,200 คน ผู้หญิง 2,800 คน ร้อยละ 
10 เป็นคนพัิการ)
ที่มา: การสำารวจ 

ตัวชี�วัดที่ 2.1.3: จำานวนความคิดริเริ�ม
ของภาครัฐ-เอกชนท่�ปรับัใช้อยู่ ว่าด้วย
นวัติกรรมดิจิทัลท่�ปรับัปรุงคุณภาพั
และความครอบัคลุมของบัริการสำาหรับั 
กลุ่มคนเปราะบัาง (เชื�อมโยงกับัติัวช่�วัด
แผนยุทธศาสติร์ข้อท่� E.1.2)
ค่าพื�นฐาน (2564): 3 โครงการ
เป้าหมาย (2569): 20 โครงการ
ที่มา: รายงานโดย Accelerator Lab 
ของโครงการพััฒนาแห่งสหประชาชาติิ 
รายงานของกรมส่งเสริมและพััฒนา
คุณภาพัช่วิติคนพัิการ

ตัวชี�วัดที่ 2.1.4: จำานวนผู้คนท่�เข้า
ถึ้งแพัลติฟื้อร์มดิจิทัลท่�ออกแบับัมา
เพัื�อเพัิ�มการเชื�อมติ่อ การเร่ยนรู้ และ
ความร่วมมือข้ามภาคส่วน เพัื�อการเข้า
ถึ้งท่�ด่ยิ�งข้�นและการให้บัริการคุณภาพั 
(เชื�อมโยงกับัติัวช่�วัดแผนยุทธศาสติร์
ข้อท่� E.1.3)
ค่าพื�นฐาน (2564): ไม่ม่ข้อมูล 
เป้าหมาย (2569): 100,000 คน 
(ผู้ชาย 40,000 คน ผู้หญิง 60,000 คน 
ร้อยละ 10 เป็นคนพัิการ)
ที่มา: รายงานการติรวจสอบัและการ
ยืนยัน การสำารวจ 
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ลำาดับความสำาคัญของประเทศ ร่างแผนพััฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติิฉบัับัท่� 13 หมุดหมายท่� 7 – ลดความไม่เท่าเท่ยมระหว่างวิสาหกิจ
ขนาดใหญ่และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หมุดหมายท่� 8 – ลดความไม่เท่าเท่ยมเชิงพืั�นท่�ในแง่เศรษฐกิจและการเข้าถึ้งบัริการสาธารณะ 
ท่�ม่คุณภาพั หมุดหมายท่� 9 – เอื�อให้เกิดการเลื�อนสถึานะทางชนชั�น และลดการกระจายรายได้และความมั�งคั�งท่�ไม่เท่าเท่ยม

ผลลัพธ์ของ UNSDCF ข้อที่ 3/ ผลลัพัธ์ของโครงการพััฒนาแห่งสหประชาชาติิข้อท่� 3 ประชาชนท่�อาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยเฉพัาะกลุ่มเส่�ยงท่�จะถึูกทิ�งไว้ข้างหลัง
สามารถึม่ส่วนร่วมและได้รับัประโยชน์จากการพััฒนาโดยปราศจากการเลือกปฏิิบััติิทุกรูปแบับั

ผลลัพธ์ของแผนยุทธศาสตร์ ผลลัพธ์ข้อที่ 3 – 
ไม่ม่ใครถึูกทิ�งไว้ข้างหลัง โดยมุ่งเน้นท่�สิทธิในการเข้าถึ้ง
โอกาสติ่าง ๆ อย่างเท่าเท่ยม และวิธ่การพััฒนามนุษย์
และศักยภาพัของมนุษย์บันพัื�นฐานของสิทธิมนุษยชน

 ตัวชี�วัดที่ 23 / ตัวชี�วัดเป้า
หมายข้อที่ 1.2.1: สัดส่วน
ของประชากรท่�อยู ่ติ�ำกว่า
เส้นแบั่งความยากจนของ
ประเทศ แบั่งติามเพัศ อายุ 
และสถึานะการย้ายถิึ�น
ค่าพื�นฐาน (2563):  
ร้อยละ 6.24
เป้าหมาย (2570):  
ร้อยละ 3

 ตัวชี�วัดที่ 25: ช่องว่าง
ด้านรายได้ระหว่างเพัศ 
วัดจากอัติราส่วนรายได้
ระหว่างหญิง/ชายสำาหรับั
อาช่พัท่ �คล้ายกัน 
ค่าพื�นฐาน (2564): 0.814 
ลำดับัท่� 12 จาก 156 
ประเทศ (ติัวเลขติ�ำกว่า
หมายความว่าด่กว่า) 
เป้าหมาย (2570): 0.825  

แหล่งข้อม่ล: 
สภาเศรษฐกิจโลก
กระทรวงแรงงาน
สำานักงานสถึิติิแห่งชาติิ
สำานักงานสภาพััฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติิ ธนาคารโลก คณะ
กรรมการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งเอเช่ยและ
แปซิฟื้ิก

ความถี่: รายปี 

ผลผลิตที่ 3.1: ผ่้มีบทบาททั�งที่เป็น
รัฐบาลและไม่ใช่รัฐบาลมีส่วนร่วมในบท
สนทนาทางสังคมและปรับใช้ แนวทาง
ปฏิิบัติที่ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและ
ความเท่าเทียม เพื่อสังคมที่เป็นธรรม
และครอบคลุม

ตัวชี�วัดท่ี 3.1.1: จำานวนแผนการพััฒนา
ระดับัจังหวัดและท้องถิึ�นท่�ได้รับัการอนุมัติิ
และปรับัใช้หลัก การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
ความเท่าเท่ยม และการไม่เลือกปฏิิบััติิ
ในทุกรูปแบับั (เชื�อมโยงกับัตัิวช่�วัดแผน
ยุทธศาสติร์ข้อท่� 2.2.1)

ค่าพื�นฐาน (2564): 12 แผน
เป้าหมาย (2569): 35 แผน
ที่มา: แผนของจังหวัด แผนของรัฐบัาล
ส่วนท้องถิึ�น

กระทรวงยุติิธรรม  
กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงการพััฒนาสังคม
และความมั�นคงของมนุษย์  
กระทรวงดิจิทัลเพืั�อ
เศรษฐกิจและสังคม 
กระทรวงแรงงาน สำานักงาน
สภาพััฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติิ  
คณะกรรมการการ 
เลือกติั�ง รัฐสภาคณะ
กรรมการสิทธิ 
มนุษยชนแห่งชาติิ 
สำานักงานสถิึติิแห่งชาติิ  
กรมการพััฒนาชุมชน 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 
สมาคมธนาคารไทย สื�อ 
ภาควิชาการ องค์การ
นอกภาครัฐ ประชาสังคม 
องค์การสำาหรับัคนพิัการ 
ภาคเอกชน องค์กรของ
สหประชาชาติิ 

ทั่วไป:
500,000 
ดอลลาร์สหรัฐ

อื่น ๆ:
10,540,000 
ดอลลาร์สหรัฐ
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 ตัวชี�วัดที่ 27: คะแนน
เฉล่ �ยของดัชน่เป้าหมาย
การพััฒนาท่ �ย ั �งยืนประจำา
จังหวัด (ติามติัวช่ �ว ัดเป้า
หมายด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ �งแวดล้อม 24 ข้อ)
ค่าพื�นฐาน (2562):  
ร้อยละ 52.87 (ดัชน่เป้า
หมายการพััฒนาท่ �ย ั �งยืน
ของแผนฯ ท่ � 13)
เป้าหมาย (2570): 
 ร้อยละ 55

 ตัวชี�วัดที่ 30: อัติราความ
พัร้อมใช้งานของข้อมูลติัว
ช่ �ว ัดเป้าหมายการ พััฒนา
ท่ �ย ั �งยืน (แทนติัวช่ �ว ัดแผน
ยุทธศาสติร์ข้อท่ � 17.18.1)
ค่าพื�นฐาน (2563):  
ร้อยละ 51
เป้าหมาย (2570):  
ร้อยละ 55

ตัวชี�วัดที่ 3.1.2:  ร้อยละของผู้ม่
บัทบัาทท่�ไม่ใช่รัฐซ้�งเข้าร่วมพืั�นท่� 
เก่�ยวกับัสิทธิมนุษยชนและความ 
เท่าเท่ยม วัฒนธรรมท่�ครอบัคลุม และ 
วิธ่การพััฒนาท่�ใช้ฐานสิทธิมนุษยชน  
ค่าพื�นฐาน (2564): ร้อยละ 20
เป้าหมาย (2569): ร้อยละ 40
ที่มา: รายงานการประชุมผู้บัริหาร  
การสำารวจ 

ตัวชี�วัดที่ 3.1.3: จำานวนการ
เปล่�ยนแปลงในนโยบัายสาธารณะท่�ได้
รับัอนุมัติิซ้�งติอบัสนองความต้ิองการของ
กลุ่มคนเปราะบัาง 
ค่าพื�นฐาน (2564): 14 ครั�ง
เป้าหมาย (2569): 25 ครั�ง
ที่มา: สำานักงานสภาพััฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติิ รายงาน Thailand 
Policy Lab ราชกิจจานุเบักษา  
มติิคณะรัฐมนติร่

ตัวชี�วัดที่ 3.1.4: จำานวนกลุ่มคน
เปราะบัางท่�ความเป็นอยู่ด่ข้�นและรักษา
คุณภาพัช่วิติของตินเองได้หลังจากท่�
เสริมทักษะแล้ว 
ค่าพื�นฐาน (2564): 5,000 คน
เป้าหมาย (2569): 12,000 คน (ผู้ชาย 
5,000 คน ผู้หญิง 7,000 คน ร้อยละ 10 
เป็นคนพิัการ)
ที่มา: กระทรวงแรงงาน กระทรวงการ
พััฒนาสังคมและความมั�นคงของมนุษย์ 
กรมการพััฒนาชุมชน
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ผลผลิตที่ 3.2: กลุ่มคนเปราะบาง โดย
เฉพาะผ่้หญิง ผ่้มีความหลากหลาย
ทางเพศ เยาวชน กลุ่มชาติพันธุ์ และ
คนพิการได้รับการสนับสนุนให้เข้ามี
ส่วนร่วมในหน่วยงานที่มีอำานาจและ 
กระบวนการตัดสินใจต่าง ๆ ทั�งในระดับ
ประเทศและระดับท้องถิ่น

ตัวชี�วัดที่ 3.2.1: จำานวนการประชุม
รัฐสภาท่�ครอบัคลุมและมอบัโอกาสให้
ประชาชน โดยเฉพัาะกลุ่มคนเปราะบัางส่ง
เส่ยงแสดงความคิดเห็นในการวางนโยบัาย 
(เชื�อมโยงกับัตัิวช่�วัดแผนยุทธศาสติร์ 
ข้อท่� 2.4.1)
ค่าพื�นฐาน (2564): 1 ครั�ง
เป้าหมาย (2569): 15 ครั�ง
ท่ีมา: รายงานรัฐสภา รายงานการประชุม
ปร้กษาหารือ

ตัวชี�วัดที่ 3.2.2: ร้อยละของบุัคคลเปราะ
บัางท่�ได้รับัโอกาสมากข้�นในการม่ส่วน
ร่วมกับัหน่วยงานท่�ม่อำานาจตัิดสินใจทั�งใน
ระดับัประเทศและระดับัท้องถิึ�น 
ค่าพื�นฐาน (2564): ไม่ม่ข้อมูล
เป้าหมาย (2569): ร้อยละ 30 ของกลุ่ม
คนเปราะบัางโดยประมาณ
ท่ีมา: การสำารวจ 
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ผลผลิตที่ 3.3: กลุ่มคนเปราะบางได้
รับสิทธิเข้าถึงบริการทางเศรษฐกิจ-
สังคมที่มีคุณภาพ และบริการด้าน
ความยุติธรรม

ตัวชี�วัดที่ 3.3.1: ยุทธศาสติร์และรูป
แบับัท่�พััฒนาข้�นและปรับัใช้เพืั�อปรับัปรุง
คุณภาพัและการเข้าถ้ึงบัริการด้านความ
ยุติิธรรมและบัริการด้านเศรษฐกิจ-สังคม 
โดยเฉพัาะกลุ่มคนเปราะบัาง
ค่าพื�นฐาน (2564): 18 ยุทธศาสติร์
เป้าหมาย (2569): 40 ยุทธศาสติร์
ท่ีมา: รายงานพััฒนาจังหวัด

ตัวชี�วัดที่ 3.3.2: จำานวนบุัคคลเปราะ
บัางท่�เข้าถ้ึงบัริการทางการเงินมากข้�น 
ค่าพื�นฐาน (2564): 180 คน
เป้าหมาย (2569): 10,000 คน (ผู้ชาย 
4,500 คน ผู้หญิง 5,500 คน ร้อยละ 10 
เป็นคนพิัการ)
ท่ีมา: การสำารวจการเข้าถ้ึงบัริการ
ทางการเงิน โดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทย

ตัวชี�วัดที่ 3.3.3: จำานวนบุัคคลเปราะ
บัางท่�เข้าถ้ึงบัริการด้านความยุติิธรรม 
(เชื�อมโยงกับัตัิวช่�วัดแผนยุทธศาสติร์ 
ข้อท่� 2.2.3)
ค่าพื�นฐาน (2564): ไม่ม่ข้อมูล
เป้าหมาย (2569): 3,500 คน (ผู้ชาย 
1,500 คน ผู้หญิง 2,000 คน ร้อยละ 10 
เป็นคนพิัการ)
ท่ีมา: รายงานการติิดติาม



เอกสารแผนงานความร่วมมือ (Country Programme) สำาหรับประเทศไทย (พ.ศ. 2565-2569)26

เราเป็นใครและทำางานที่ไหน

แม่ฮ่องสอน

ลำาปาง

กาญจนบุัร่

ชัยนาท

หนองคาย

เลย

เช่ยงใหม่

เช่ยงราย

น่าน
พัะเยา

อุทัยธาน่

เกาะเต่ิา

อุดรธาน่

กาฬสินธ์ุ
ขอนแก่น

มหาสารคาม

เพัชรบุัร่

ประจวบัค่ร่ขันธ์

เกาะสมุย

สมุทรสงคราม

ระนอง

นครราชส่มา

สมุทรสาคร
ราชบุัร่

สุราษฎร์ธาน่

ศร่สะเกษ

พััทยา
ชลบุัร่
ฉะเชิงเทรา

นครนายก

สุรินทร์
บุัร่รัมย์

ติาก

กำาแพังเพัชร

เพัชรบูัรณ์

กรุงเทพัมหานคร
นนทบุัร่

ปทุมธาน่
สมุทรปราการ

พัังงา

ภูเก็ติ
กระบ่ั�

ติรัง

สตูิล

นครศร่ธรรมราช

พััทลุง

สงขลา
ปัติติาน่

ยะลา นราธิวาส

เนื่องด้วยสำานักงานของเรา
ตั�งอย่่ในกรุงเทพมหานคร 
งานของโครงการพัฒนา
แห่งสหประชาชาติจำานวน
มากจึงเกิดขึ�นที่เมืองหลวง
ของประเทศไทยแห่งนี�
อย่างไรก็ตาม เป้าหมาย
ของโครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติครอบคลุม
กว้างไกลกว่ากรุงเทพฯ 
มาก ด้วยกิจกรรมที่จัดขึ�น
ในหลายจังหวัดจาก 77 
จังหวัดทั่วไทย เพื่อให้แน่ใจ
ว่าเราไม่ทิ�งใครไว้ข้างหลัง
และเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มเปราะบางท่ีสุด
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