รายงานประจาปี 2018 โดยทีมงานสหประชาชาติประเทศไทย
รายงานฉบับนีจ้ ะแสดงให้ เห็นภาพรวมของผลดาเนินการของทีมงานสหประชาชาติประเทศไทยตลอดปี 2018 ทีมงาน
สหประชาชาติประเทศไทยประกอบด้ วยหน่วยงานของสหประชาชาติ 18 หน่วย โดยแต่ละหน่วยมีโครงการกิจกรรมของตน
ในประเทศไทย และร่ วมมือกับรัฐบาลไทยภายใต้ กรอบการทางานพันธมิตรสหประชาชาติ 2017 – 2021 ซึ่งในปี 2018 ที่
ผ่านมานัน้ ถือเป็ นปี ที่ 2 ของการดาเนินงาน
บทนา
รายงานฉบับนีจ้ ะแสดงให้ เห็นภาพรวมของผลดาเนินการของทีมงานสหประชาชาติประเทศไทยตลอดปี 2018 ทีมงาน
สหประชาชาติประเทศไทยประกอบด้ วยหน่วยงานของสหประชาชาติ 18 หน่วย โดยแต่ละหน่วยมีโครงการกิจกรรมของตน
ในประเทศไทย และร่ วมมือกับรัฐบาลไทยภายใต้ กรอบการทางานพันธมิตรสหประชาชาติ 2017 - 2021 ซึ่งในปี 2018 ที่
ผ่านมานัน้ ถือเป็ นปี ที่ 2 ของการดาเนินงาน
กรอบการทางานพันธมิตรสหประชาชาติ 2017 – 2021 คือเอกสารเชิงยุทธศาสตร์ เกี่ยวกับความร่ วมมือระหว่างทีมงาน
สหประชาชาติประเทศไทยและรัฐบาลไทยในการพัฒนาประเทศ เนือ้ หาในเอกสารฉบับนีส้ อดรับกั บโครงการต่างๆใน
ระดับชาติและระดับโลกในประเทศไทย ซึ่งรวมไปถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 สาหรับปี 20172021 วาระการพัฒนาที่ยงั่ ยืน ปี 2030 เป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากพระราชดาริ ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ 9 และกรอบการทางานที่ม่งุ เน้ นการสร้ างพันธมิตรระหว่างผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียต่าง ๆ
เช่น ภาคประชาสังคมและภาคเอกชน เพื่อให้ เกิดการพัฒนาประเทศไทยอย่างมีส่วนร่วม
รายงานฉบับนี ้สรุปกิจกรรมหลักและความสาเร็ จในปี 2018 ของ 18 หน่วยงานสหประชาชาติ ได้ แก่ องค์การอาหารและ
การเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ ายถิ่น
ฐาน (IOM) โครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) โครงการสิ่งแวดล้ อม
แห่งสหประชาชาติ (UN Environment) องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) กองทุน
ประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) โครงการตั ้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ (UN-Habitat) สานักงานข้ าหลวง
ใหญ่ผ้ ลู ี ้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่ง
สหประชาชาติ (UNIDO) สานักงานว่าด้ วยกลยุทธ์ ระหว่างประเทศเพื่อการลดภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ (UNISDR)
สานักงานบริ การโครงการแห่งสหประชาชาติ (UNOPS) โครงการอาสาสมัครขององค์การสหประชาชาติ (UNV) องค์การ
เพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และเสริมพลังทางสังคมของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN Women) องค์การ
อนามัยโลก (WHO) และ สานักงานข้ าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Human Rights หรื อ OHCHR)
ปี 2018 คือจุดเริ่มต้ นของยุคใหม่ของสหประชาชาติในการปฏิรูปตามแนวทางที่กาหนดโดยเลขาธิการสหประชาชาติอย่าง
สอดคล้ องกับเจตนารมณ์ของประเทศสมาชิก รายงานของเลขาธิการสหประชาชาติว่าด้ วยการ “ปรับปรุงระบบการพัฒนา
ของสหประชาชาติเพื่อบรรลุวาระการพัฒนาที่ยงั่ ยืนใน ปี 2030 – คาสัญญาจากเรา เพื่อศักดิ์ศรี ความรุ่งเรื อง และความ
สงบสุขของโลกและสิ่งแวดล้ อมที่ดี” คือการกาหนดวาระการปฏิรูปอย่างกล้ าหาญ และตรงไปตรงมา ในฐานะทีมงาน
สหประชาชาติประจาประเทศไทย เราจะมุ่งมั่นทางานเพื่อวางโครงสร้ างรองรับการพัฒนาของประเทศ เพื่อให้ แน่ใจว่า
สหประชาชาติจะสามารถให้ การสนับสนุนประเทศไทยได้ อย่างตรงจุด ตรวจสอบได้ และมีความรับผิดชอบที่มากขึ ้น อันจะ
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นาไปสู่ความสาเร็จของวาระการพัฒนาที่ยงั่ ยืนในปี 2030 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน นอกจากนี ้ รายงานยังกล่าวถึง
การฟื น้ ฟูบทบาทของผู้ประสานงานประจาประเทศของสหประชาชาติ เพื่อ นาไปสู่การปฏิรูปในระดับประเทศ และช่วยให้
การประสานงานของทีมงานสหประชาชาติในระดับประเทศมีประสิทธิภาพขึน้ เพื่อผลสัมฤทธิ์ร่วมกันในการแก้ ปัญหา
สาคัญต่าง ๆ ในระดับชาติ
เราขอถือโอกาสนี ้แสดงความขอบคุณต่อพันธมิตรทัง้ หมดของเรา สาหรับการช่วยเหลือและการสนับสนุนในการทางาน
ร่วมกัน เพื่อช่วยให้ ประเทศไทยให้ บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
เดียร์ ดรา บอยด์
ผู้ประสานงานแห่งสหประชาชาติประจาประเทศไทย
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องค์ การอาหารและการเกษตรแห่ งสหประชาชาติ (FAO)
1. คาอธิบายหน่ วยงาน
กรอบการทางานของ FAO ประเทศไทย (2018 - 2021) มุ่งเน้ นประเด็นสาคัญระดับชาติ ดังต่อไปนี ้
(1) สร้ างเสริ มความปลอดภัยและมาตรฐานของอาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริ โภค และส่งเสริ มการค้ าเพื่อยกระดับการ
จัดการความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่การผลิตอาหาร
(2) เพิ่มการได้ รับโอกาสอย่างมีประสิทธิภาพและทัว่ ถึงตลอดห่วงโซ่คุณค่าทางการเกษตร เพื่อขยายห่วงโซ่คุณค่าทาง
การเกษตรและการจัดการห่วงโซ่อปุ ทาน
(3) ยกระดับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน และความสามารถในการเผชิญและฟื น้ ตัวต่อผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
FAO ยังมีเป้าหมายในการพัฒนาโครงการความร่วมมือใต้ -ใต้ ระหว่างประเทศไทย ประเทศผู้รับ และพันธมิตรอื่น ๆ
สานักงาน FAO ประเทศไทย เป็ นสานักงานระดับประเทศ อยู่ภายใต้ สานักงาน FAO ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (RAP) มี
หน้ าที่หลักในการดาเนินโครงการและพัฒนากิจกรรม โดยมีรองผู้แทนระดับภูมิภาคทาหน้ าที่เป็ นผู้ประสานงานให้ กับ
โปรแกรมในประเทศไทย
ชุดตัวเลขสาคัญ
• จานวนผู้ปฏิบตั ิการ: 2 ตาแหน่ง1
• งบประมาณที่ใช้ ไปในปี 2018: 2.3 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐสาหรับโครงการเฉพาะทางในประเทศไทย
2. ผลสัมฤทธิ์หลักในปี 2018
แผนปฏิบัติการระดับชาติเรื่องการยุติความหิวโหยในประเทศไทย (เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืนข้ อ 2)
FAO ได้ ร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมไปถึงกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียและ
พันธมิตรที่สาคัญอื่น ๆ ในการจัดทาแผนปฏิบตั ิการระดับชาติเรื่ องการยุติความหิวโหยในประเทศไทย
แผนปฏิบตั ิการระดับชาตินี ้เป็ นเอกสารสาคัญสาหรับการพัฒนาและดาเนินการอย่างเป็ นรูปธรรมโดยรัฐบาลไทย และผู้มี
ส่วนได้ ส่วนเสียอื่น ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนข้ อ 2 – ภารกิจยุติความหิว แผนปฏิบตั ิการระดับชาตินี ้กล่าวถึง
การแก้ ไขปั ญหาความอดอยาก ภาวะทุพโภชนการ การสร้ างเสริ มโภชนาการที่ดี ระบบอาหารที่ยงั่ ยืน การสูญเสียอาหาร
และขยะอาหารอย่างตรงไปตรงมา

1

รองตัวแทน FAO (โครงการ) และผู้ช่วย
3

ในเดือนกันยายน 2018 ร่ างแผนปฏิบตั ิการนี ้ได้ ถูกนาเสนอต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อนที่จะถูกส่งต่อเพื่อรับการ
อนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ขณะนีร้ ่ างกาลังถูกพิจารณาทบทวนโดยคณะกรรมการ FAO แห่งชาติในกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
การต่ อต้ านการทาประมงผิดกฎหมาย ไร้ การควบคุม และไร้ การรายงาน (Illegal, Unregulated and Unreported
Fishing - IUU) (เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืนข้ อ 12 และ 14)
FAO ให้ การสนับสนุนประเทศไทยอย่างต่อเนื่องตั ้งแต่ปี 2012 ในการแก้ ไขปั ญหาการทาประมง IUU ผ่านโครงการความ
ร่ วมมือเฉพาะทาง การสนับสนุนโครงการจาก FAO ประกอบด้ วยการร่ างกฎหมายลูกเพื่อต่อสู้กบั การประมงผิดกฎหมาย
ดังกล่าว การจัดทายุทธศาสตร์ ระดับชาติและแผนปฏิบตั ิการเพื่อให้ สอดคล้ องกับความตกลงว่าด้ วยมาตรการรัฐเจ้ าของท่า
(Port State Measures Agreement - PSMA) และพัฒนาคู่มือภาษาไทยเกี่ยวกับมาตรการรัฐเจ้ าของท่าด้ วย
ต่อไปนี ้คือโครงการความร่วมมือเฉพาะทาง และโครงการระดับภูมิภาคและระดับโลกที่ดาเนินการในปี 2018 เพื่อสนับสนุน
ประเทศไทยในการต่อสู้กบั การทาประมงผิดกฎหมาย ไร้ การควบคุม และไร้ การรายงาน
• โครงการเฉพาะทางเพื่อปรับปรุ งการจัดการการประมงและทรัพยากรทางทะเล และเพื่อลดการทาประมงผิด
กฎหมาย ไร้ การควบคุม และไร้ การรายงาน
• โครงการเฉพาะทางเพื่อส่งเสริ มการใช้ ทรัพยากรประมงอย่างยัง่ ยืนใน 1) อ่าวไทยและ 2) ลุ่มแม่น ้าโขงตอนล่าง
โดยใช้ การประมงที่เหมาะสมกับระบบนิเวศ
• โครงการระดับภูมิภาคว่าด้ วยระบบนิเวศทางทะเลขนาดใหญ่ของอ่าวเบงกอล (Bay of Bengal Large Marine
Ecosystem - BOBLME) เพื่อพัฒนาแผนปฏิบตั ิการเชิงยุทธศาสตร์ BOBLME
• การเสริ มสร้ างศักยภาพและการพัฒนาความรู้ ผ่านการสารวจสมุทรศาสตร์ และชีววิทยาในน่านน ้าไทยโดยเรื อ
วิจยั ‘ดร.ฟริดท์จอฟ นานเส็น’ (Dr. Fridtjof Nansen) โดยถือเป็ นส่วนหนึ่งของโครงการ FAO Nansen ทัว่ โลก
• การทบทวนสถานการณ์การทาประมงผิดกฎหมาย ไร้ การควบคุม และไร้ การรายงานระดับภูมิภาค และความ
พยายามในการต่อสู้กับการประมงผิดกฎหมายดังกล่าวในทวีปเอเชีย โดยคณะกรรมการการประมงเอเชีย
แปซิฟิก (Asia-Pacific Fishery Commission - APFIC)
• การประชุมภาคีระดับโลกเรื่ อง PSMA รวมถึงความพยายามที่เกี่ยวข้ องอื่น ๆ ที่ประเทศไทยเข้ าร่ วม เช่น การ
บันทึกข้ อมูลเรื อประมงทัว่ โลก
วันอาหารโลก (16 ตุลาคม 2018) (เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืนข้ อ 2 และ 5)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามมกุฎราชกุมารี พร้ อมด้ วยทูตพิเศษจาก FAO ในภารกิจยุติความหิว ร่ วมเป็ นประธาน
ในงานวันอาหารโลก 2018 ที่จัดขึน้ ณ สานักงาน FAO ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และมอบรางวัลแก่ 'เกษตรกรตัวอย่าง' 5
ท่านจากทัว่ ทังภู
้ มิภาค
วันดินโลก (5 ธันวาคม 2018) (เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืนข้ อ 2 และ 15)
สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้ กาหนดให้ วนั ที่ 5 ธันวาคม วันคล้ ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั
ภูมิพลอดุลยเดชแห่งประเทศไทย เป็ นวันดินโลก เพื่อเน้ นย ้าความสาคัญของการบารุงรักษาสภาพดินและสนับสนุนการ
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จัดการทรัพยากรดินอย่างยัง่ ยืน ประเทศไทยเป็ นผู้ริเริ่ มรางวัลวันดินโลก และได้ รับการสนับสนุนจากพันธมิตรดินโลก เพื่อ
เชิดชูบคุ คล และ/หรื อ สถาบันที่ประสบความสาเร็จในการจัดงานเฉลิมฉลอง
การจัดงานระดับนานาชาติว่าด้ วยการยุติความหิวโหยและภาวะทุพโภชนาการอย่ างเร่ งด่ วน (เป้ าหมายการ
พัฒนาที่ย่ งั ยืน ข้ อ2)
FAO ร่ วมกับสถาบันวิจยั นโยบายอาหารนานาชาติได้ จดั งานระดับนานาชาติเพื่อการยุติความหิวโหยและภาวะทุพโภชนา
อย่างเร่งด่วน ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2018 โดยมีผ้ เู ชี่ยวชาญระดับโลก นวัตกร และตัวแทน
จากรัฐบาล และภาคประชาสังคมเข้ าร่ วม การประชุมมุ่งเน้ นไปที่วิธีเร่ งการยุติความหิวโหยและภาวะทุพโภชนาการทุก
รูปแบบ
ในงาน Future Smart Food Fair และกิจกรรมข้ างเคียง FAO ได้ แสดงให้ เห็นถึงอาหารหลากหลายประเภทที่ไม่ถกู นามาใช้
ประโยชน์อย่างเต็มที่ ซึ่งเป็ นปั ญหาที่เกิดขึ ้นในประเทศเอเชียและแปซิฟิก การแก้ ไขปั ญหาดังกล่าวสามารถนาไปสู่การยุติ
ความหิวโหย ในระดับประเทศได้ สถาบันโภชนาการแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ จดั บูธของประเทศไทยเพื่อจัดแสดงอาหาร
ที่ไม่ถกู นามาใช้ ประโยชน์อย่างเต็มที่ เช่น ธัญพืช รากและหัว ผลไม้ ผัก พืชตระกูลถัว่ เมล็ดพืช และเครื่ องเทศ
การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคเรื่ องสถิติทางเพศสภาพและดัชนีชวี ้ ัดเป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ ังยืน 5.a.1
และ 5.a.2 (เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืนข้ อ 5)
การประชุมเชิงปฏิบตั ิการระดับภูมิภาคนี ้จัดขึ ้น ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 10 – 13 ธันวาคม 2018 มีวตั ถุประสงค์
เพื่อสร้ างความตระหนักและขีดความสามารถเฉพาะทางของผู้เชี่ยวชาญระดับชาติจากประเทศต่าง ๆ ในเอเชียและ
แปซิฟิก ให้ ตระหนักถึงความสาคัญและการใช้ สถิติทางเพศสภาพในการเกษตร เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการรวบรวมข้ อมูล
และรายงานตัวชี ้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
การจัดเตรี ยมยุทธศาสตร์ ระดับภูมิภาคเกี่ยวกับการสูญเสียอาหารและขยะอาหารในธุรกิจรายย่ อย ขนาดย่ อม
และขนาดกลาง (Micro, Small & Medium Enterprises - MSMEs) ในประเทศไทย (เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ ังยืน
ข้ อ 12)
โครงการของ FAO ว่าด้ วยการเพิ่มขีดความสามารถในการลดขยะอาหารที่หลีกเลี่ยงได้ ในธุรกิจแปรรู ปอาหารรายย่อย
ขนาดย่อม และขนาดกลาง และธุรกิจค้ าปลีกนัน้ ได้ ให้ การสนับสนุนเฉพาะทางในการสารวจหาต้ นตอของขยะอาหารใน
ธุรกิจ MSMEs ในประเทศไทย จุดมุ่งหมายคือการช่วยให้ MSMEs เข้ าใจความหมายของขยะอาหารและต้ นตอของขยะ
เหล่านี ้ในกระบวนการแปรรูป จัดจาหน่าย และค้ าปลีกอาหาร ร่ างยุทธศาสตร์ ระดับชาติเพื่อการลดขยะอาหารใน SMEs
จะถูกพัฒนาขึ ้นเพื่อเป็ นแนวทางสาหรับ MSMEs ในประเทศไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจผ่านการลดขยะอาหาร
แผนการปรั บ ตั ว ระดั บ ชาติ แ ละเกษตรกรรมที่ เ ท่ าทั น ต่ อภู มิ อ ากาศ (Climate Smart Agriculture - CSA)
(เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืนข้ อ 13)
โครงการความร่ วมมือระหว่าง FAO และ UNDP เพื่อช่วยเหลือประเทศกาลังพัฒนาในการบูรณาการการเกษตรเข้ ากับ
แผนการปรับตัวระดับชาติ ได้ ให้ การสนับสนุนโดยตรงกับประเทศไทย โครงการดังกล่าวถูกออกแบบมาเพื่ออานวยความ
สะดวกในการจัดลาดับความสาคัญของประเด็นเร่ งด่วนในแต่ละประเทศ เพื่อบรรลุเป้าหมายสาคัญระดับชาติว่าด้ วย
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การบูรณาการความเสี่ยงและโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่มีผลกระทบต่อทางเลือกในการดารงชีพของ
ผู้คนในภาคเกษตรกรรม โดยแนวปฏิบตั ิทงหมดต้
ั้
องอยู่ในกรอบของแผนการปรับตัวระดับชาติที่มีอยู่และที่กาลังจะเกิดขึ ้น
รวมไปถึงกระบวนการจัดทางบประมาณด้ วย
FAO ยังช่วยกาหนดแนวทางปฏิบตั ิที่เหมาะสมสาหรับการทาเกษตรกรรมที่เท่าทันต่อภูมิอากาศ และสนับสนุนการขยาย
ผลของแนวปฏิบตั ิดงั กล่าวในประเทศไทย
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องค์ การแรงงานระหว่ างประเทศ (ILO)
1. คาอธิบายองค์ กร
ในปี 1919 ประเทศไทยได้ ร่วมเป็ นสมาชิกก่อตั ้งของ ILO โดยมีกรุงเทพมหานครเป็ นที่ตั ้งของสานักงานองค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศประจาภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรื อที่ร้ ู จักกันในนาม สานักงานย่อยของทีมช่วยเหลือเฉพาะทางเพื่อการ
ทางานที่มีคุณค่าประจาภูมิภาคเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ และแปซิฟิก และยังเป็ นสานักงานประจา
ประเทศไทย กัมพูชา และลาวอีกด้ วย
วัตถุประสงค์หลักของ ILO คือการส่งเสริ มสิทธิในที่ทางาน ส่งเสริ มโอกาสการจ้ างงานที่มีคุณค่า เพิ่มการคุ้มครองทาง
สังคม และสนับสนุนการหารื อเกี่ยวกับปั ญหาที่เกี่ยวข้ องกับการทางาน เป็ นเวลาหลายปี ที่การทางานของ ILO ในประเทศ
ไทยได้ ม่งุ เน้ นไปที่ประเด็นเรื่ องสิทธิ เช่น เสรี ภาพในการสมาคม และการเจรจาต่อรองร่ วม การเลือกปฏิบัติในที่ทางาน
และการคุ้มครองแรงงานจากรูปแบบการทางานที่ไม่อาจยอมรับได้ เช่น แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ นอกจากนี ้ ILO ยัง
ทางานในประเด็นอื่น ๆ เช่น การย้ ายถิ่นของแรงงาน การคุ้มครองทางสังคม และการพัฒนาทักษะ
ข้ อมูลตัวเลขที่สาคัญ
• จานวนผู้ปฏิบตั ิการ : 15 ตาแหน่ง2
• งบประมาณที่ใช้ ไปในปี 2018: 2.5 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐเป็ นงบโครงการ
• ที่ตั ้งของสานักงานนอกกรุงเทพฯ: จังหวัดพังงา
สานักงานประจาประเทศของ ILO ในกรุ งเทพมหานครครอบคลุมขอบเขตงานในประเทศไทย กัมพูชา และลาว โดยอยู่
ภายใต้ การบริหารของผู้อานวยการประจาประเทศที่จะคอยควบคุม ดูแล และจัดการโครงการของ ILO ในสามประเทศนี ้
2. ผลสัมฤทธิ์หลักที่บรรลุในปี 2018
ถึงแม้ ว่า ILO จะดาเนินกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนหลายข้ อ แต่กิจกรรมของ ILO ในปี 2018 นัน้
เชื่อมโยงกับเป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืนข้ อ 8 (การทางานที่มีคณ
ุ ค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ) เป็ นหลัก ซึง่ กิจกรรม
เหล่านีค้ รอบคลุมถึงความพยายามในการสนับสนุน เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ ังยืนข้ อ 1 (การยุติความยากจนในทุก
รูปแบบและทุกพื ้นที่) เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ ังยืนข้ อ 3 (การสร้ างหลักประกันเพื่อชีวิตที่มีสขุ ภาพดี และส่งเสริมความ
เป็ นอยู่ที่ดีสาหรับคนทุกวัย) เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ ังยืนข้ อ 5 (ความเท่าเทียมทางเพศ และการเสริมพลังทางสังคมให้
ผู้หญิงและเด็ก) เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ ังยืนข้ อ 9 (อุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้ างพืน้ ฐาน) เป้ าหมายการ
พัฒนาที่ย่ งั ยืนข้ อ 10 (การลดความเหลื่อมล ้าทางรายได้ ภายในและระหว่างประเทศ) เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ ังยืนข้ อ
12 (การสร้ างการบริโภคและการผลิตที่ยงั่ ยืน) เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ ังยืนข้ อ 16 (การส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและเปิ ด
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ในที่นี ้รวมถึงผู้ปฏิบตั ิการที่ทางานในประเทศไทยเป็ นหลัก และผู้ปฏิการระดับภูมิภาค
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กว้ า งเพื่ อ การพัฒนาที่ ยั่งยืน การเข้ า ถึงกระบวนการยุติธ รรมสาหรั บทุก คน และการสร้ างสถาบัน ที่ มีป ระสิ ท ธิ ภาพ
รับผิดชอบ และเปิ ดกว้ างในทุกระดับ) และ เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืนข้ อ 17 (การเป็ นพันธมิตรเพื่อบรรลุเป้าหมาย)
กิ จ กรรมของ ILO ในปี 2018 มุ่ง เน้ น การขยายการเข้ าถึงบริ การทางสังคม การคุ้มครองทางสังคม และการให้ ความ
ช่วยเหลือด้ านการย้ ายถิ่นของแรงงาน และมาตรฐานแรงงานสากล ผลการดาเนินงานที่สาคัญ ได้ แก่ การสนับสนุน
หน่วยงานระดับชาติในการขยายและปรับปรุ งการคุ้มครองในประเด็นข้ างต้ น บทบัญญัติ และการกากับดูแลของระบบ
ประกัน สัง คม และขยายการคุ้มครองที่ เพี ย งพอให้ กั บ แรงงานทุกคน รวมถึ ง แรงงานอพยพ และแรงงานนอกระบบ
นอกจากนี ้กิจกรรมของ ILO ยังเน้ นการเสริมสร้ างความสามารถเชิงสถาบันของผู้แทนสามฝ่ ายของ ILO ในเรื่ องมาตรฐาน
หลักของแรงงาน กิจกรรมเหล่านี ้ประกอบด้ วย
• สนับสนุนการให้ สัตยาบันต่ออนุสัญญาหลักของ ILO ว่าด้ วยเสรี ภาพในการสมาคมและการเจรจาต่อรองร่ วม
(C.87 และ C.98) รวมถึงการให้ สัตยาบันต่ออนุสัญญาธรรมาภิบาล เช่น อนุสัญญา C144 ว่าด้ วยการหารื อ
ไตรภาคี และอนุสญ
ั ญาเฉพาะทาง C188 เรื่ องการทางานในอุตสาหกรรมประมง และอนุสญ
ั ญา C189 เกี่ยวกับ
แรงงานรับใช้ ในบ้ าน กิจกรรมเหล่านี ้ครอบคลุมความช่วยเหลือเฉพาะทางและการให้ คาปรึกษาอย่างเปิ ดกว้ าง
เพื่อให้ แน่ใจว่าทุกฝ่ ายสามารถเข้ าใจบทบัญญัติสาคัญและหลักการโดยรวมของอนุสญ
ั ญาต่าง ๆ ได้ อย่างชัดเจน
และมีการศึกษาทบทวนอย่างเพียงพอในบริ บทของกฎหมายของประเทศ รวมไปถึงความคืบหน้ าหลังการให้
สัตยาบันในกรณี ของพิธีสารว่าด้ วยแรงงานบังคับ (P29) และอนุสัญญาการทางานในอุต สาหกรรมประมง
(C188) ILO และองค์กรไตรภาคียังคงทางานอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริ ม สร้ างความเข้ มแข็งให้ ผ้ ูต รวจการด้ า น
แรงงาน และเพื่ออานวยความสะดวกในการเข้ าถึงกลไกการร้ องทุกข์ ซึ่งเป็ นมาตรการสาคัญในการขยายความ
คุ้มครองตามกฎหมายให้ แก่แรงงานที่อยู่ในสภาวะเปราะบาง และแรงงานอพยพ
• ILO ได้ ให้ ความเห็นเฉพาะทางเกี่ยวกับร่ างกฎหมาย รวมถึง ร่ างพระราชบัญญัติป้องกันและขจัดการใช้ แรงงาน
เกณฑ์หรื อแรงงานบังคับ และบทบัญญัติต่าง ๆ ว่าด้ วยแรงงานบังคับ ผ่านการแก้ ไขพระราชบัญญัติต่อต้ าน
การค้ ามนุษย์ และผ่านการจัดโครงการด้ านประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนยุโรป (European Instrument for
Democracy & Human Rights หรื อ EIDHR) ที่ได้ รับทุนจากสหภาพยุโรป ILO ได้ ทาการทบทวนกรณีศึกษา
ของคดีแรงงานบังคับในประเทศไทย เพื่อสนับสนุนกระบวนการร่างกฎหมายดังกล่าว ILO ยังสนับสนุนการหารื อ
ไตรภาคีและให้ ความคิดเห็นเฉพาะทางเกี่ยวกับร่ างพระราชบัญญัติค้ มุ ครองแรงงานในอุตสาหกรรมประมง ณ
ปั จจุบัน ประเทศไทยเป็ นประเทศแรกในเอเชียที่ได้ ให้ สัตยาบันในพิธีสารว่าด้ วยแรงงานบังคับ (P.29) และ
อนุสญ
ั ญาว่าด้ วยการทางานในอุตสาหกรรมประมง (C188)
• ILO ได้ ร่วมมือกับสมาคมอุตสาหกรรมปลาทูน่าไทย และสมาคมอาหารแช่แข็งไทย เพื่อปรับปรุงแนวปฏิบตั ิการ
ใช้ แรงงานที่ดี (Good Labour Practices - GLP) ที่มีอยู่เดิม มีการจัดเสวนาโต๊ ะกลมสองครัง้ เกี่ยวกับกรณีศกึ ษา
ธุรกิจเพื่อแนวปฏิบตั ิการใช้ แรงงานที่ดีในเดือนพฤษภาคมและพฤศจิกายน 2018 โดยมีสาระสาคัญคือการสร้ าง
กลไกการร้ องทุกข์ที่มีประสิทธิภาพ การทางานของคณะกรรมการสวัสดิการ และการเจรจาระหว่างผู้ซื ้อและ
ผู้ขายแรงงาน และความคาดหวังต่อสภาพการทางานของผู้ขายแรงงานไทย
• ในโครงการสิท ธิ จ ากเรื อสู่ฝั่ง (Ship to Shore Rights Project) ILO ได้ ร่ ว มมื อกับ สหภาพแรงงานและองค์กร
ประชาสัง คม 7 แห่ ง ในทุก จัง หวัด ที่ เ ป็ น พื น้ ที่ สาคัญ ของโครงการ เพื่ อ เพิ่ ม การเข้ า ถึ ง บริ ก ารด้ า นกฎหมาย
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•

•

•

•

การศึกษา และสุขภาพให้ กับแรงงาน รวมถึงสิทธิของแรงงานในการรวมกลุ่มจัดตั ้ง โครงการนี ้ถูกขยายผลผ่าน
กิจกรรมของพันธมิตร ILO ไปสู่แรงงานและครอบครัว ทังหมด
้
23,984 คน แบ่งเป็ นผ่านการสื่อสารแบบตัวต่อ
ตัว 14,643 คน โดย 45% เป็ นผู้หญิงและ 55% เป็ นผู้ชาย ในขณะที่ส่วนที่เหลืออีก 9,341 คน เป็ นการสื่อสาร
ผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ นอกจากนี ้ยังมีการประชุมไตรภาคีบวกระดับจังหวัด ในจังหวัดชลบุรี พังงา
สงขลา ปั ตตานี สุราษฎร์ ธานี ภูเก็ต และระนอง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของแรงงาน และส่งเสริ มการหารื อทาง
สังคมระหว่างรัฐบาล นายจ้ าง องค์กรแรงงาน และภาคประชาสังคมในระดับจังหวัด
กิจกรรมในโครงการเกี่ยวกับการย้ ายถิ่นของแรงงานในอุตสาหกรรมประมงและการแปรรูปอาหารทะเลของไทย
ในขณะนีป้ ระกอบด้ วยการฝึ กอบรมก่อนออกเดินทางสาหรับชาวประมงชายชาวเมียนมาร์ (ผู้อบรมเป็ นชาย
ล้ วน) ILO ในประเทศเมียนมาร์ ร่วมกับโครงการได้ จดั ให้ มีการปรึกษาหารื อไตรภาคีเกี่ยวกับแผนการฝึ กอบรม
ร่ วมกับกระทรวงแรงงาน กรมตรวจคนเข้ าเมือง และประชากรในประเทศเมียนมาร์ ในเดือนกันยายน 2018
ขณะนี ้กาลังรอการอนุมตั ิตามข้ อตกลงการอพยพของแรงงานในอุตสาหกรรมประมงระหว่างสองรัฐบาล ข้ อเสนอ
ที่คล้ ายคลึงกันนี ้ได้ ถกู นาเสนอต่อกระทรวงแรงงานในประเทศกัมพูชาเช่นกัน
ในโครงการส่ ง เสริ ม และคุ้ม ครองสิ ท ธิ แ รงงานข้ า มชาติ (TRIANGLE) ของภูมิ ภาคอาเซี ย น ILO ได้ ใ ห้ ก าร
สนับสนุนเฉพาะทางในการทบทวนข้ อกฎหมายในพืน้ ที่ที่มีการย้ ายถิ่นของแรงงาน เป็ นการต่อยอดจากงานที่
เริ่ มต้ นในปี 2017 โครงการ TRIANGLE นีย้ ังคงให้ ข้อมูลเฉพาะทางแก่กระทรวงแรงงานในการแก้ ไขพระราช
กาหนดปี 2017 เกี่ยวกับการจัดการการจ้ างงานของแรงงานอพยพด้ วย ซึ่งกฎหมายฉบับปรับปรุ งได้ ผ่านการ
รั บรองไปเมื่อเดือนมีนาคม 2018 รวมไปถึงบทบัญญัติย่อยอีกหลายประการตามมาตรฐานแรงงานระหว่าง
ประเทศและแนวปฏิบตั ิที่ดี
ILO ได้ เริ่ มโครงการวิจยั ที่สาคัญ 2 โครงการในประเทศไทย โครงการแรกเป็ นการสารวจค่าใช้ จ่ายที่แรงงานต้ อง
เสียในการย้ ายถิ่น โดยรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับการการย้ ายถิ่น ทังส
้ าหรับแรงงานที่อพยพ
เป็ นปกติและแบบครัง้ คราว ทังก่
้ อนเดินทาง ระหว่างการเดินทาง และเมื่อมาถึงประเทศไทย โครงการที่สองเป็ น
การสารวจการจ้ างงานและสภาพการทางานของแรงงานข้ ามชาติในภาคเกษตรกรรมของไทย โดยเน้ นที่สินค้ า
ยางพารา ปาล์มน ้ามัน น ้าตาล และข้ าวโพด
ILO ให้ การสนับสนุนศูนย์ ทรั พยากรแรงงานข้ ามชาติ 3 แห่งในกรุ งเทพมหานคร แม่สอด และเชียงใหม่ ในปี
2018 มีแรงงานข้ ามชาติ 4,179 คน (เป็ นชาย 1,821 คน เป็ นหญิง 2,358 คน) ได้ รับความช่วยเหลือจากศูนย์
และได้ รับเงินชดเชยรวม 28,876,257 บาท

โครงการปลอดภัยและยุติธรรม (Safe and Fair Project) ของ ILO ได้ จดั การหารื อเพื่อให้ คาปรึกษาระหว่างฝ่ ายต่าง ๆ ของ
ILO หน่วยงานของสหประชาชาติ และภาคประชาสังคม เพื่ออานวยความสะดวกในการพูดคุยเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงให้
การกากับดูแลการอพยพย้ ายถิ่นของแรงงานนัน้ คานึงถึงความสาคัญของมิติทางเพศสภาพ สร้ างความแข็งแกร่ งให้ กับ
กระบวนการปฏิรูปกฎหมาย ระบุประเด็นที่ต้องการการวิจยั และการจัดเก็บข้ อมูลและหลักฐานเพิ่มเติม ILO ได้ เข้ าร่วมเป็ น
พันธมิตรกับ IOM เพื่อให้ บริ การด้ านสุขภาพและความช่วยเหลืออื่น ๆ โดยประสานงานกับรัฐบาลไทยเรื่ องการค้ ามนุษย์
หญิ งจากเมียนมาร์ ILO ยังคงเดินหน้ าทางานร่ วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงประเทศไทย ในการเสริ มสร้ าง
กระบวนการการรับรองทักษะ และการปฏิรูปคุณสมบัติแรงงาน นาร่องนโยบายการรับรองทักษะร่วมที่ออกแบบมาเพื่อช่วย
ประเทศสมาชิกอาเซียนในการเตรี ยมพร้ อมสาหรับการไหลของแรงงานทักษะสูงในภูมิภาค ในส่วนของโครงการเตรี ยม
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ความพร้ อมและการพัฒนาบุคลากรสตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ หรื อ STEM (Women
in STEM Workforce Readiness Programme) นัน้ มีการฝึ กอบรมทักษะเฉพาะทางที่เป็ นที่ต้องการในตลาดงานสาขา
STEM ทักษะที่จาเป็ นในการหางาน และทักษะความเป็ นผู้นาในระดับองค์กร เพื่อ 1) สนับสนุนการเลื่อนตาแหน่งงานของ
ผู้หญิงที่สาเร็ จการศึกษาประเภทอาชีวะศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น หรื อมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ สามารถเข้ าสู่
ตาแหน่งงานสาขา STEM ขันแรกเข้
้
าได้ อย่างยัง่ ยืนและมีความก้ าวหน้ าในหน้ าที่การงาน 2) ช่วยเหลือผู้หญิงที่ทางานต่า
กว่าคุณวุฒิในสาขา STEM ให้ สามารถยกระดับทักษะ และเลื่อนตาแหน่งสู่ระดับกลาง และ 3) สนับสนุนการเลื่อนตาแหน่ง
ของผู้หญิงจากตาแหน่งงานระดับกลางในสาขา STEM สู่ตาแหน่งบริหาร ยิ่งไปกว่านันโครงการยั
้
งช่วยบ่งชี ้ถึงความจาเป็ น
เร่ งด่วนในการพัฒนาโปรแกรมการฝึ กอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ และสร้ างทักษะใหม่ในที่ทางานให้ กับแรงงานหญิงในภาค
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ซึง่ จะช่วยลดความเสี่ยงของแรงงานในการถูกแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติ ในปี 2018
ILO ได้ ดาเนินการให้ ความช่วยเหลือสาคัญ 2 ประการหลัก ดังนี ้
• พัฒนาชุดการฝึ กอบรมและสื่อการสอนเพื่อต่อยอดการเรี ยนรู้ในสถานที่ทางานเกี่ยวกับทักษะที่จาเป็ นต่อการจ้ าง
งานในภาคไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย
• ร่ วมมือกับกรมพัฒนาทักษะในการออกแบบและส่งมอบโปรแกรมการฝึ กอบรมทักษะเฉพาะทางโดยอ้ างอิงจาก
อุปสงค์ในตลาดงาน เพื่อเพิ่มทักษะและสร้ างทักษะใหม่ให้ กบั แรงงานหญิงที่มีทกั ษะต่า
นอกจากนี ้ ยังมีการเปิ ดตัวโครงการของ ILO เรื่ องแนวทางดาเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อห่วงโซ่อุปทานในทวีปเอเชีย
(Responsible Supply Chains in Asia) ในปี 2018 เป็ นโครงการความร่ วมมือระหว่าง ILO สหภาพยุโรป และองค์การ
เพื่ อ ความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ และการพั ฒ นา (Organization for Economic Co-operation and Development OECD)
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องค์ การระหว่ างประเทศเพื่อการโยกย้ ายถิ่นฐาน (IOM)
1. คาอธิบายหน่ วยงาน
IOM เริ่ มดาเนินงานในประเทศไทยในปี 1975 เพื่อช่วยเหลือผู้ลี ้ภัยชาวอินโดจีนในการโยกย้ ายถิ่นฐานไปยังประเทศที่ให้
สถานะผู้อยู่อาศัยถาวร นับตั ้งแต่ประเทศไทยได้ เข้ าร่วม IOM ในฐานะประเทศสมาชิกในปี 1986 ความร่วมมือขององค์การ
กับรัฐบาลไทยก็ได้ ขยายครอบคลุมในทุกมิติของการย้ ายถิ่นฐานที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้ าน ไม่ว่า
จะเป็ นการย้ ายถิ่นแรงงาน สุขภาพของแรงงานอพยพ การต่อต้ านการค้ ามนุษย์ ปฏิบัติการฉุกเฉินและการเยียวยาหลัง
วิกฤต การตั ้งสถาบันและการจัดการชายแดน รวมไปถึงความปลอดภัยและการบังคับใช้ กฎหมาย ในวันนี ้ IOM ประเทศ
ไทยเป็ นหนึ่งในสานักงานประเทศที่ใหญ่ที่สดุ ในโลกของ IOM และทางานในกว่า 35 โครงการใน 10 สถานที่ทวั่ ประเทศ
ชุดตัวเลขสาคัญ
• จานวนผู้ปฏิบตั ิการ: 409 ตาแหน่ง
• งบประมาณทีใ่ ช้ ไปในปี 2018: 23 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ (สาหรับจ้ างผู้ปฏิบตั ิงานและกิจกรรมโครงการ)
• ที่ตั ้งของสานักงานนอกกรุงเทพฯ: เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง แม่สอด พังงา และระนอง
2. ผลสัมฤทธิ์หลักในปี 2018
การตัง้ สถานีตรวจเอกสารเดินทางและผู้ถือเอกสารเดินทาง
มีการตั ้งสถานีตรวจเอกสารและผู้ถือเอกสารเดินทางทังหมด
้
8 แห่ง ตามจุดตรวจสาคัญในการเดินทางทังทางอากาศและ
้
ทางบกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของสานักงานตรวจคนเข้ าเมือง ประเทศไทย ในการตรวจสอบเอกสารเดินทาง สถานี
ตรวจดังกล่าวสามารถช่วยตรวจจับเอกสารเดินทางปลอมได้ ถึง 110 ฉบับ (เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืนข้ อ 16)
จัดการฝึ กอบรมให้ กบั รัฐบาล องค์ กรพัฒนาเอกชน องค์ กรภาคประชาสังคม และภาคเอกชน
•
•

•
•

เจ้ าหน้ าที่ 357 คน และข้ าราชการจากรัฐบาลไทยได้ รับการฝึกอบรม (เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืนข้ อ 5,
10, 16, 17)
ผู้ปฏิบัติงาน 87 คนจากองค์ กรพัฒนาเอกชนและภาคประชาสังคม ได้ รับการฝึ กอบรมเรื่ องความเป็ นผู้นา
แนวทางการรั กษาความลับของ IOM นโยบายการย้ ายถิ่นฐาน การสื่อสารเพื่อการพัฒนา เอกสารเกี่ ยวกับ
กรณี ศึกษา การติดตามและประเมิน ผล การพัฒนาแบบสารวจ การผลักดันนโยบายและการสนับ สนุน สื่ อ
(เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืนข้ อ 17)
นายจ้ าง 72 คนจากภาคเอกชนได้ รับการฝึ กอบรมด้ านการคัดเลือกบุคลากรอย่างมีจริ ยธรรม การจ้ างงาน และ
การพัฒนาทักษะของแรงงานข้ ามชาติ (เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืนข้ อ 1, 8)
แรงงานข้ ามชาติ 544 คนได้ รับประโยชน์จากการฝึ กอบรมวิชาชีพ การยกระดับทักษะ การฝึ กอบรมความเป็ น
ผู้นา และโครงการการยกระดับความเป็ นอยู่ (เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืนข้ อ 1, 8)
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การให้ ความช่ วยเหลือโดยตรงแก่ แรงงานข้ ามชาติ
•

•

•

•
•

แรงงานข้ ามชาติ 5,632 คนได้ รับความช่ วยเหลือโดยตรง ได้ แก่ การกลับคืนสู่ภูมิลาเนา การปรับตัวกลับคืนสู่
สังคม ความช่วยเหลือทางการแพทย์ การให้ เสบียงอาหารและผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร การเข้ าถึงประกันสุขภาพ
การช่วยเหลือด้ านจิตวิทยาสังคม และชุดปฐมพยาบาล (เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืนข้ อ 4, 16, 17)
เด็ก 899 คนที่เกิดจากมารดาที่ไม่ใช่คนไทยที่โรงพยาบาลแม่สอดสามารถจดทะเบียนการเกิดได้ ผ่านความ
ช่วยเหลือของคลินิกกฎหมายของ IOM (เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืนข้ อ 10, 17)
ผู้ลี ้ภัยที่อยู่ในค่ายและในเมือง 2,769 คน ได้ รับการจัดสรรที่อยู่ และอพยพไปยัง 5 ประเทศปลายทาง ผู้ลี ้ภัย 808
คนในกลุ่มนี ้ได้ รับประโยชน์จากการปฐมนิเทศทางวัฒนธรรม แรงงานข้ ามชาติ 603 คนในกลุ่มนี ้ได้ รับประโยชน์
จากการปฐมนิเทศทางวัฒนธรรมที่จดั โดยโครงการเพื่อการปรับตัวทางวัฒนธรรมของออสเตรเลียในขณะที่ผ้ ูลี ้
ภัย 205 คนในกลุ่มนี ้ได้ รับประโยชน์จากการปฐมนิเทศทางวัฒนธรรมที่จดั โดยโครงการเพื่อการปรับตัวในต่าง
แดนของแคนาดา (เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืนข้ อ 3, 4, 17)
ผู้อพยพ 10,628 คนได้ รับประโยชน์จากการประเมินสุขภาพโดยทีมแพทย์ของ IOM ประเทศไทย (เป้ าหมาย
การพัฒนาที่ย่ งั ยืนข้ อ 3, 6)
แรงงานข้ ามชาติและคนไทย 18,332 คน ในจังหวัดตากและแม่ฮ่องสอน ได้ เรี ยนรู้และเข้ าใจความสาคัญของการ
ป้องกันโรคมาลาเรี ย ด้ วยความช่วยเหลือจากอาสาสมัคร 250 คนที่ผ่านการฝึ กอบรมจาก IOM

เอกสารที่จัดทาเสร็จสิน้ ในปี 2018
•
•
•
•
•

รายงานการย้ า ยถิ่ น ฐานในประเทศไทย ปี 2019 (เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของคณะท างานด้ า นการย้ า ยถิ่ น ฐานของ
สหประชาชาติ)
หนี ้และประสบการณ์ของผู้อพยพย้ ายถิ่น: ข้ อมูลเชิงลึกจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การสารวจการไหลของแรงงาน: ข้ อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประวัติและความเปราะบางของผู้อพยพชาวเมียนมาร์ ใน
ประเทศไทย (รอบ 1 และรอบ 2)
คู่มือการปรับตัวสาหรับแรงงานอพยพเมื่อเข้ าสู่ประเทศใหม่
คู่มือแนวทางปฏิบตั ิที่ดีที่สดุ สาหรับล่ามกระทรวงแรงงาน
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โครงการเอดส์ แห่ งสหประชาชาติ (UNAIDS)
1. คาอธิบายหน่ วยงาน
UNAIDS คือผู้นาระดับนานาชาติในภารกิจเพื่อยุติโรคเอดส์ซึ่งเป็ นภัยคุกคามสุขภาพของประชาชนให้ ได้ ภายในปี 2030
ในฐานะส่วนหนึ่งของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อปี 2016 ประเทศสมาชิกสหประชาชาติได้ เข้ าร่ วมการประชุม
ระดับสูงว่าด้ วยการยุติโรคเอดส์ ณ สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ และได้ ตกลงที่จะดาเนินการตามพันธกิจเร่งด่วนให้ แล้ ว
เสร็ จภายในปี 2030 เพื่อบรรลุเป้าหมาย 90-90-90 ลดอัตราผู้รับเชื ้อใหม่ 75% และกาจัดการตราหน้ าทางสังคมและการ
เลือกปฏิบตั ิต่อผู้มีเชื ้อเอชไอวี
UNAIDS ในนามของเลขาธิการจากทีมงานร่ วมของสหประชาชาติเพื่อการต่อต้ านโรคเอดส์ ได้ ทางานร่ วมกับประเทศไทย
ในการบรรลุพนั ธกิจดังกล่าว และสนับสนุนความพยายามในการทางานร่วมกันระหว่างรัฐบาล ผู้มีเชื ้อเอชไอวี ภาคประชา
สังคม ชุมชน และฝ่ ายอื่น ๆ เพื่อให้ เกิดการตอบสนองต่อปั ญหาเอชไอวีอย่างรวดเร็วในระดับชาติและท้ องถิ่น
ชุดตัวเลขสาคัญ
• จานวนผู้ปฏิบตั ิการ: 3 ตาแหน่ง
• งบประมาณทีใ่ ช้ ไปในปี 2018: 358,500 ดอลลาร์ สหรัฐ3
2. ผลสัมฤทธิ์หลักในปี 2018
ที ม งานสหประชาชาติ เ พื่ อการต่ อ ต้ านโรคเอดส์ ในประเทศไทย ประกอบด้ ว ย UNICEF, UNDP, UNODC, UNFPA,
UNESCO, UNHCR, WHO และ และธนาคารโลก ในปี 2018 มีการจัดสรรงบประมาณประจาประเทศจานวน 150,000
ดอลลาร์ สหรั ฐให้ กับ UNICEF, UNDP และธนาคารโลก เพื่อส่งเสริ มการดาเนินการในระดับประเทศให้ บรรลุพันธกิจ
เร่งด่วนตามแผนปฏิบตั ิการของ UNAIDS
โครงการความร่ วมมือนีม้ ่งุ เน้ นการใช้ แนวทางแก้ ปัญหาเร่ งด่วนที่อ้างอิงตามหลักฐานเชิงประจักษ์ ในจังหวัดที่ได้ รับ
ผลกระทบอย่างหนักจากปั ญหา (รวมถึงโครงการ Bangkok Fast Track Cities) เพื่อให้ บรรลุเป้าหมาย 90-90-90 ซึ่งเป็ น
มาตรการที่ถกู ปรับให้ เข้ ากับท้ องที่ เพื่อป้องกันการติดเชื ้อเอชไอวีในประชากลุ่มหลัก ได้ แก่ วัยรุ่นและประชากรวัยหนุ่มสาว
เพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียมทางเพศ เพื่อลดการตราหน้ าทางสังคมและการเลือกปฏิบตั ิและเพื่อส่งเสริ มการ
ลงทุนภายในประเทศอย่างยัง่ ยืนเพื่อตอบสนองต่อปั ญหาเอชไอวี การมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกันขององค์กรประชาสังคม
ในชุ ม ชนในฐานะพัน ธมิ ต รในการเจรจาเชิ ง นโยบายและการให้ บ ริ ก ารคื อ รากฐานที่ ส าคัญ ของกิ จ กรรมร่ ว มของ
สหประชาชาติ และเป็ นจุดเริ่ มต้ นในการยุติการโดดเดี่ยวผู้มีเชือ้ เอชไอวีผ่านการสร้ างระบบที่มีประชาชนเป็ นศูนย์กลาง
และการคุ้มครองสุขภาพถ้ วนหน้ าเพื่อสนับสนุนวาระการพัฒนาที่ยงั่ ยืนในปี 2030 ในการนี ้ พระเจ้ าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ า

งบประมาณนี ้รวมถึงเงินทุนที่ถกู ใช้ จ่ายผ่านหน่วยงานอื่น ๆ ของสหประชาชาติที่อยู่ในทีมงานร่วมของสหประชาชาติเพื่อการต่อต้ านโรค
เอดส์
3
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โสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารี นาถ ทรงรับคาเชิญให้ ดารงตาแหน่งทูตสันถวไมตรี แห่งสหประชาชาติเพื่อป้องกันการติดเชือ้
เอชไอวีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
การบรรลุเป้ าหมาย 90-90-90 (เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืนข้ อ 3)
ช่วงกลางปี 2019 UNAIDS ได้ สนับสนุนการพิจารณาทบทวนโครงการใน 7 จังหวัดที่ได้ รับผลกระทบสูงจากโรคเอดส์ และ
จัดการปรึกษาหารื อระดับชาติเพื่อพัฒนาแนวทางแก้ ปัญหาเร่ งด่วนสาหรับจังหวัดหลัก ๆ ในการบรรลุพนั ธกิจโค้ งสุดท้ าย
และก้ าวข้ ามอุปสรรคสาคัญที่เหลืออยู่ในการบรรลุเป้าหมาย 90-90-90 ในกลุ่มประชากรหลัก เนื่องจากการแพร่ ระบาด
ของเชื ้อเอชไอวีในประเทศไทยนันกระจุ
้
กตัวอยู่ในประชากรกลุ่มหลัก จึงมีความจาเป็ นที่ประเทศจะต้ องติดตามการรักษาผู้
ติดเชื ้อเอชไอวีในกลุ่มประชากรสาคัญเหล่านี ้ ซึง่ เป็ นภารกิจส่วนหนึ่งในเป้าหมาย 90-90-90
การผลักดันนโยบายดังกล่าวถือว่าดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร ทีม่ ีความคืบหน้ าอย่าง
มากในการบรรลุพนั ธกิจ Fast-Track Cities โดยมีการจัดตั ้งคณะกรรมการ Fast Track กรุงเทพมหานคร และสนับสนุน
แผนงานเพื่อปิ ดช่องโหว่ในการบรรลุเป้าหมาย 90-90-90 การถอดบทเรี ยนจากความสาเร็จในกรุงเทพมหานครคือข้ อมูล
สาคัญในการปรับปรุงนโยบายและโครงการในจังหวัดหลักอื่น ๆ
และในปี 2018 WHO ก็ได้ ให้ การรั บรองการป้องกันการถ่ายทอดเชือ้ เอชไอวีและซิฟิลิสจากแม่สู่ลูกในประเทศไทย ซึ่ง
สะท้ อนให้ เห็นถึงความมุ่งมัน่ ของประเทศในการปรับปรุงบริการด้ านการยับยังการถ่
้
ายทอดเชื ้อเอชไอวีและซิฟิลิสจากแม่สู่
ลูก
มาตราการบูรณาการที่เหมาะสมกับท้ องถิ่นเพื่อการป้ องกันการติดเชือ้ เอชไอวีในกลุ่มประชากรหลัก (เป้ าหมาย
การพัฒนาที่ย่ งั ยืนข้ อ 3)
ประเทศไทยกาลังเตรี ยมมาตรการการป้องกันก่อนติดเชื ้อเอชไอวี (PreEP) ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้
การคุ้มครองสุขภาพถ้ วนหน้ า นอกจากนี ้ UNICEF ยังได้ ร่วมมือกับโรงพยาบาลศิริราชเพื่อร่ างแนวทางปฏิบัติในการ
ป้องกันก่อนติดเชื ้อสาหรับวัยรุ่นที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื ้อเอชไอวี เนื่องจากเกือบครึ่งของผู้ติดเชื ้อเอชไอวีรายใหม่ใน
ประเทศไทยมีอายุระหว่าง 15-24 ปี
UNAIDS ทางานร่ วมกับกรมควบคุมโรคเพื่อติดตามการป้องกันเอชไอวีในโครงการ Fast Track และช่วยอานวยความ
สะดวกให้ ประเทศไทยสามารถจัดหาถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่นให้ แก่ประชากร จากผลการประเมินเบื ้องต้ น มีการ
เสนอให้ เพิ่มงบประมาณในการจัดหาถุงยางอนามัยเพื่อให้ ครอบคลุมอย่างน้ อย 90% ของปริ มาณถุงยางอนามัยฟรี ที่
จาเป็ นสาหรับประชากรประเทศ ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการแจกจ่ายถุงยางอนามัยฟรี ให้ กบั ประชากรในกลุ่มเสี่ยงสูงสุด
หรื อมีความลาบากในการซื ้อถุงยางอนามัย
อีกหนึ่งหน่วยงานที่ให้ การสนับสนุนภารกิจของ UNAIDS คือ UNODC ซึง่ ช่วยให้ การเจรจาเชิงนโยบายสามารถดาเนินไป
ได้ อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถสร้ างความตระหนักถึงความจาเป็ นของโครงการลดอันตรายจากเชื ้อเอชไอวี
และตับอักเสบประเภทซีสาหรับผู้ที่ใช้ /ฉีดสารเสพติด ผู้จดั การโครงการและผู้ปฎิบตั ิการจานวน 35 คนจากรัฐบาลและภาค
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ประชาสังคมได้ เข้ าร่วมการประชุมเชิงปฏิบตั ิการเรื่ องบริการการป้องกันเอชไอวีเพื่อตอบสนองความต้ องการเฉพาะของ
ผู้หญิงที่ใช้ สารเสพติด
การสนับสนุนจาก UNFPA ทาให้ สามารถสร้ างโครงการต้ นแบบนาร่ องในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเสริ มพลังทางสังคมให้
เยาวชนสามารถเป็ นผู้สนับสนุนสิทธิทางเพศและอนามัยเจริ ญพั นธุ์ และติดตามการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติการ
ตั ้งครรภ์ของวัยรุ่ นปี 2018 โดยมีเยาวชน 180 คนได้ รับการอบรมเพศศึกษาครบวงจร (CSE) ในประเทศไทย นอกจากนี ้
องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ยังสนับสนุนการแปลคู่มือแนวทางเชิงวิชาการ
สากลของเพศวิถีศกึ ษา (UN’s International Technical Guidance on Sexuality Education) ฉบับปี 2018 เป็ นภาษาไทย
และประสานงานในการจัดทาวิดีโอภาษาไทยสาหรับแคมเปญเพศศึกษาครบวงจร และนิทรรศการเรื่ อง 'รากฐานของชีวิต
และความรัก' (A Foundation for Live and Love)
การส่ งเสริมสิทธิมนุษยชนและลดการตราหน้ าทางสังคมและการเลือกปฏิบัติ (เป้ าหมายเพื่อการพัฒนาที่ย่ งั ยืน
ข้ อ 3, 5, 10, 16)
ประเทศไทยยังคงดาเนินการตามวิสยั ทัศน์ว่าด้ วยการยุติการเลือกปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง โดยตระหนักว่าเราจะไม่มีวนั กาจัด
โรคเอดส์หรื อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนได้ จนกว่าการตราหน้ าและการเลือกปฏิบตั ิทุกรูปแบบต่อผู้มีเชื ้อเอชไอวี/
เอดส์จะหมดไป ในปั จจุบนั โครงการช่วยเหลือเพื่อลดการตราหน้ าทางสังคมและการเลือปฏิบตั ิในสถานพยาบาลได้ รับการ
ผลักดันจากโครงการนาร่องไปสู่โครงการระดับประเทศ และนอกจากการฝึ กอบรมแบบตัวต่อตัวแล้ ว ยังมีหลักสูตรต้ นแบบ
e-learning สาหรับบุคลากรทัง้ ที่ทางานด้ านสุขภาพและด้ านอื่น ๆ ที่ได้ รับการพัฒนาและสนับสนุนจาก UNAIDS และ
UNICEF ซึง่ พร้ อมที่จะเปิ ดตัวในปี 2019
ในปี 2018 ได้ เ ริ่ ม ด าเนิ น การแก้ ปั ญ หาเรื่ อ งเพศวิ ถี แ ละอัต ลัก ษณ์ ท างเพศหรื อ การแสดงออก ( Sexual Orientation,
Gender Identity and Expression - SOGIE) ในเรื อนจา UNDP ได้ จดั ประชุมเชิงปฏิบตั ิการระดับชาติครัง้ แรกของประเทศ
และเชิญผู้คุมเรื อนจากว่า 140 คนจากทั่วประเทศมาร่ วมหารื อ เกี่ยวกับปั ญหาและความท้ าทายที่ผ้ ูต้องขังข้ ามเพศต้ อง
เผชิญ
UNESCO ยังช่วยเดินหน้ าจัดการกับความรุ นแรงและการกลั่นแกล้ งในโรงเรี ยนที่มีสาเหตุมาจาก SOGIE ช่วยพัฒนา
เครื่ องมือในการประเมินเพื่อตรวจสอบความรุนแรงเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวในสถานศึกษา และวิธีในการแทรกแซง เพื่อ
สร้ างสภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้แบบมีส่วนร่วม ซึง่ เครื่ องมือนี ้ได้ ถกู นาไปใช้ ในโรงเรี ยน 2 แห่งในจังหวัดพะเยา
การบูรณาการสาหรับผู้พลัดถิ่นที่มีเชือ้ เอชไอวี (เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืนข้ อ 3)
UNHCR ยังคงให้ การสนับสนุนกิจกรรมการป้องกันเชื ้อเอชไอวี รวมถึงการป้องกันการถ่ายทอดเชื ้อจากแม่ส่ลู ูก บริ การ
ตรวจเชื อ้ เอชไอวี การรั ก ษาและดู แ ลในสถานพั ก พิ ง ชั่ว คราว 9 แห่ ง ตามแนวชายแดนไทย – เมี ย นมาร์ และใน
กรุงเทพมหานครสาหรับผู้ขอลี ้ภัยและผู้ลี ้ภัย สาหรับในพื ้นที่ตะเข็บ ชายแดน ผู้ลี ้ภัย 118 คนได้ รับยาต้ านไวรัสจากรัฐบาล
จนถึงแค่เดือนกันยายน แต่เพื่อให้ การรักษามีความต่อเนื่อง UNHCR ได้ สนับสนุนและอานวยความสะดวกในการหารื อ
ระหว่างหน่วยงานพัฒนาเอกชนด้ านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข และ UNAIDS ซึ่งนาไปสู่การตัดสินใจของกระทรวง
สาธารณสุขในเดือนธันวาคม 2018 ที่จะให้ ยาต้ านไวรัสชัว่ คราวต่อไป ในระหว่างที่กาลังหาวิธีแก้ ปัญหาที่ยงั่ ยืนมากขึ ้น
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โครงการคาดหวังว่าโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้ องจะสามารถแจกจ่ายยาต้ านไวรัสให้ ผ้ ปู ่ วยได้ ในอนาคตอันใกล้ โดยประสานงาน
กับองค์กรพัฒนาเอกชนด้ านสุขภาพที่เกี่ยวข้ อง
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โครงการพัฒนาแห่ งสหประชาชาติ (UNDP)
1. คาอธิบายหน่ วยงาน
UNDP ทางานเพื่อขจัดความยากจนไปพร้ อม ๆ กับการดูแลสิ่งแวดล้ อมใน 170 ประเทศทัว่ โลก กว่าตลอด 50 ปี ที่ UNDP
ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของทีมสหประชาชาติประจาประเทศไทย ได้ ทางานในฐานะพันธมิตรที่ได้ รับความไว้ วางใจจากรัฐบาลและ
ประชาชน เรามุ่งมัน่ ที่จะผลักดันการพัฒนาที่ยงั่ ยืน เปิ ดกว้ าง และมีมนุษย์เป็ นศูนย์กลางสาหรับทุกคนในประเทศไทย
ด้ วยแนวทางการทางานที่ผสานนวัตกรรม งานของ UNDP ประกอบไปด้ วยการลดผลกระทบและการปรั บตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ การสร้ างสันติภาพ สนับสนุนความพยายามใน
การสร้ างสังคมที่เปิ ดกว้ างและยึดโยงกัน การสร้ างวิถีชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้ อย่างยั่งยืน สนับสนุนความ
พยายามในการต่อต้ านการทุจริ ต การลดปั ญหาคนชายขอบ และการกีด กันผู้มีความหลากหลายทางเพศ เลสเบียน เกย์
ไบเซ็กชวล คนข้ ามเพศ และผู้มีเพศกากวม (LGBTI)
ชุดตัวเลขสาคัญ
• จานวนผู้ปฏิบตั ิการ: 22 ตาแหน่ง
• งบประมาณทีใ่ ช้ ไปในปี 2018: 6.5 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐสาหรับกิจกรรมของโครงการเท่านัน้ 4
• ที่ตั ้งของสานักงานนอกกรุงเทพฯ: ปั ตตานี
2. ผลสัมฤทธิ์หลักในปี 2018
การกากับดูแล
จัดตัง้ ศูนย์ นวัตกรรมระดับภูมิภาค (เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืนข้ อ 9, 16, 17)
เพื่อตอบรับนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” ซึง่ เป็ นเป้าหมายทางเศรษฐกิจที่ขบั เคลื่อนด้ วยนวัตกรรมของประเทศไทย UNDP ได้
สนับสนุนการสร้ างห้ องปฏิบตั ิการนวัตกรรมของรัฐบาล ซึ่งอยู่ภายใต้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ โดยมี
จุดประสงค์เพื่อสร้ างนวัตกรรมการบริการสาธารณะ และทาให้ มีความครอบคลุมและโปร่งใสมากขึ ้น นอกจากนี ้ สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติยังได้ จัดตั ้งศูนย์ นวัตกรรมระดับภูมิภาคขึน้ เพื่อออกแบบและ
ทดสอบนโยบาย ซึ่งช่วยให้ เข้ าใกล้ ความสาเร็ จของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเร็ วขึน้ และขยายผลจากโครงการของ
UNDP ให้ กว้ างไกลขึ ้น
สนับสนุนการทาร่ างแผนปฏิบตั ิการระดับชาติว่าด้ วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนสาหรับประเทศไทย (เป้ าหมาย
การพัฒนาที่ย่ งั ยืนข้ อ 16, 17)
การผลัก ดัน และความช่ วยเหลื อ เฉพาะทางจาก UNDP ในการใช้ ห ลัก การของสหประชาชาติ ว่า ด้ ว ยธุ ร กิ จและสิทธิ
มนุษยชน (BHR) นาไปสู่การพัฒนาแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้ วยธุรกิจและสิทธิ มนุษยชนสาหรั บประเทศไทยโดย
กระทรวงยุติธรรม ซึ่งทาให้ ประเทศไทยเป็ นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ที่พัฒนาแผนปฏิบัติการนีไ้ ด้ สาเร็ จ
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ตัวเลขนี ้ยังไม่ครอบคลุมค่าใช้ จ่ายสาหรับผู้ปฏิบตั ิการ
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แสดงให้ เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ที่โดดเด่นและโอกาสสาคัญสาหรับประเทศไทยที่จะได้ เป็ นผู้นาและแบ่งปั นประสบการณ์ภายใต้
กรอบการทางานในฐานะประธานอาเซียนปี 2019
เพิ่มขีดความสามารถของรัฐบาลในการป้ องกันความคิดสุดโต่ งรุ นแรงในประเทศไทย (เป้ าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนข้ อ 16)
UNDP ได้ ช่วยให้ เจ้ าหน้ าที่ของรัฐตระหนักถึงอันตรายของความคิดสุดโต่งรุนแรงโดยศึกษาจากสิ่งที่เกิดขึ ้นในประเทศอื่น ๆ
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงยุติธรรมยังได้ รับโอกาสในการเข้ าร่ วมประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
ระดับนานาชาติ ณ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งช่วยให้ เกิดความเข้ าใจที่ลึกซึ ้งยิ่งขึน้ เกี่ยวกับวิธีการแบบองค์รวมในการ
ป้องกันความคิดสุดโต่งรุนแรง และปั จจัยที่ขบั เคลื่อนแนวคิดดังกล่าว ในปั จจุบนั UNDP กาลังทางานร่ วมกับหน่วยงาน
ของรัฐเพื่อวิจยั ปั จจัยขับเคลื่อนของความคิดสุดโต่งรุนแรง และให้ ความช่วยเหลือเฉพาะทางและความเชี่ยวชาญด้ านงาน
ระหว่างประเทศ เพื่อสนับสนุนประเทศไทยในการพัฒนาแนวทางระดับชาติที่จะป้องกันการเกิดขึ ้นของความคิดสุดโต่ง
รุนแรงผ่านการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม
UNDP และ YouTube ยังได้ จดั การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารสาหรับผู้ใช้ YouTube เพื่อส่งเสริมการผลิตเนื ้อหาออนไลน์ใหม่ ๆ
ที่เคารพความหลากหลายและลดการเลือกปฏิบตั ิ
การเป็ นผู้มีความหลากหลายทางเพศในเอเชียและสนับสนุนการร่ างพระราชบัญญัตกิ ารจดทะเบียนคู่ชีวติ
(เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืนข้ อ 16, 17)
UNDP ได้ ให้ การสนับสนุนเฉพาะทางและผลักดันให้ เกิดการอนุมตั ิจากคณะรัฐมนตรี สาหรับร่ างพระราชบัญญัติการจด
ทะเบียนคู่ชีวิต ซึ่งจะถูกส่งต่อไปยังสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ หากผ่านการอนุมตั ิ ร่ างกฎหมายนี ้จะทาให้ ประเทศไทยเป็ น
หนึ่งในประเทศแรก ๆ ในเอเชียที่ยอมรับการจดทะเบียนสมรสระหว่างบุคคลเพศเดียวกัน และรับรองสิทธิของคู่สามีภรรยา
เพศเดียวกันอย่างเป็ นทางการ UNDP ยังให้ คาแนะนาต่อผู้คมุ เรื อนจาทัว่ ประเทศในเรื่ อง SOGIE รวมถึงปั ญหาที่ผ้ ตู ้ องขัง
ข้ ามเพศต้ องเผชิญในเรื อนจา ในการนี ้ UNDP ได้ ร่วมกับกรมสิทธิ และการคุ้มครองเสรี ภาพ จัดการฝึ กอบรมสาหรั บ
เจ้ าหน้ าที่บังคับใช้ กฎหมายว่าด้ วย SOGIE ของผู้ต้องขัง เพื่อให้ เกิดการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดทังในระดั
้
บชาติ
และระหว่างประเทศเกี่ยวกับการบังคับใช้ กฎหมายโดยคานึงถึงคนข้ ามเพศ
สนับสนุนระบบและความพยายามในการต่ อต้ านการทุจริต (เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืนข้ อ 16)
UNDP ได้ สนับสนุนการปฏิรูปการจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดงบประมาณของประเทศได้
อย่างมีนยั สาคัญ องค์กรต่อต้ านการทุจริ ตแห่งประเทศไทยก็ได้ เล็งเห็นถึงประโยชน์ของพระราชบัญญัติการจัดซื ้อจัดจ้ าง
ของรัฐปี 2017 และข้ อตกลงคุณธรรมในการรักษาความโปร่ งใสและการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมในการทาสัญญากับรั ฐ
UNDP ยังสนับสนุนโครงการการศึกษาเพื่อคุณธรรม ซึ่งปั จจุบันได้ บรรจุอยู่ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยท้ องถิ่นกว่า 20
แห่ง เพื่อปลูกฝังคุณธรรม และถือเป็ นขันเตรี
้ ยมการเพื่อนาไปสู่การวางหลักสูตรการต่อต้ านการทุจริตในระบบการศึกษา
การเสริมพลังทางสังคมและการมีส่วนร่ วมเพื่อบรรลุเป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของ
ประเทศไทย (เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืนข้ อ 16)
UNDP ริเริ่มให้ มีการวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจของภาคใต้ ตอนล่างเพื่อทาความเข้ าใจสภาวะ ความท้ าทาย และโอกาสทาง
เศรษฐกิจจากวิถีชีวิตของคนท้ องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ ดียิ่งขึ ้น ในประเด็นเรื่ องการคลี่คายความขัดแย้ ง UNDP
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ได้ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อแก้ ไขการกีดกันทางสังคมซึง่ เป็ นปั จจัยสาคัญของปั ญหา และเสริมสร้ างการ
มีส่วนร่วมของคนหนุ่มสาว รวมถึงเด็กหญิงและสตรี ในการสร้ างสันติภาพอย่างยัง่ ยืนบนพื ้นฐานของเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนข้ อ 16 ซึ่งประกอบด้ วยการยกระดับการแก้ ปัญหาและการมีส่วนร่ วมของสถาบันระดับท้ องถิ่น UNDP ยังให้ การ
สนับ สนุน โดยตรงในการสร้ างสัน ติภาพ โดยจัด ให้ มี การฝึ ก อบรมการไกล่ เ กลี่ ย ภายใน ( Insider Mediation) สาหรั บ
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐและภาคประชาสังคมทังในประเทศไทยและต่
้
างประเทศ
การเตรียมพร้ อมสาหรับการเผชิญเหตุสึนามิ (เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืนข้ อ 17)
ด้ วยการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปนุ่ UNDP ให้ การช่วยเหลือประเทศไทยในการเตรี ยมความพร้ อมและรับมือกับภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ รวมถึงสึนามิ โดยเน้ นการเสริ มความรู้ให้ นกั เรี ยนในจังหวัดพังงา ซึ่งเป็ นจังหวัดที่ผ้ คู นหลายพัน ส่วนใหญ่
เป็ นนักท่องเที่ยว ได้ เสียชีวิตจากเหตุการณ์ สนึ ามิในมหาสมุทรอินเดียเมื่อปี 2004 การช่วยเหลือนี ้ประกอบด้ วยการพัฒนา
แนวทางสาหรับการเตรี ยมความพร้ อมต่อภัยพิบตั ิสึนามิ การปฐมนิเทศครู และการฝึ กซ้ อมเมื่อเกิดสึนามิสาหรับนักเรี ยน
ครู และนักเรี ยนที่มีความพิการ ความพยายามเหล่านี ้ได้ เพิ่มขีดความสามารถของผู้มีส่วนได้ เสียในจังหวัดชายฝั่งทะเลใน
การเตรี ยมความพร้ อมและรับมือกับภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ
บูรณาการเป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืนให้ เข้ ากับท้ องถิ่นผ่ านการท่ องเที่ยวแบบยั่งยืน (เป้ าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนข้ อ 8, 11, 12, (17
UNDP สนับสนุนโครงการกระจายรายได้ จากการท่องเที่ยวอย่างสมดุลระหว่างในเขตเมืองและชนบทโดยใช้ ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ภูมิพลอดุลยเดช ค้ นหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ส่งเสริ มการรวมตัวทาง
สังคมระหว่างเยาวชนและผู้สงู อายุ และส่งเสริ มการแบ่งปั นรายได้ ระหว่ างสมาชิกชุมชน ในปี 2018 โครงการนี ้ซึง่ เป็ นการ
ร่ วมมือระหว่าง UNDP และสมาคมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ รับรางวัลชนะเลิศจากสมาคมการท่องเที่ยวเอเชีย
แปซิฟิก
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ
การรายงานภายใต้ ข้อตกลงปารีส (เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืนข้ อ 13)
UNDP สนับสนุนความพยายามของประเทศไทยในการแก้ ไขปั ญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศตาม
อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติว่าด้ วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UN Framework Convention on Climate ChangeUNFCCC) การสนับสนุนเฉพาะทางของ UNDP ช่วยให้ ประเทศไทยสามารถจัดทาและส่งรายงานแห่งชาติ ครัง้ ที่ 3 ให้ กบั
UNFCCC ได้ สาเร็จ รวมถึงมีแนวทางสาหรับการทารายงานแห่งชาติ รายงานดังกล่าวได้ นาเสนอจุดอ่อนหลายด้ านที่ทาให้
ประเทศไทยต้ องเผชิญกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมไปถึงความท้ าทายและช่องโหว่ที่ประเทศ
ต้ องดาเนินการแก้ ไข ซึ่งล้ วนเกี่ยวโยงกับการพัฒนาที่เกี่ยวข้ องกับสภาพภูมิอากาศทัง้ สิ ้น (ก่อนหน้ านีป้ ระเทศไทยได้ ส่ง
รายงานแห่งชาติไปแล้ ว 2 ครัง้ ด้ วยความช่วยเหลือของ (UNDP)
สนับสนุนการลดก๊ าซเรือนกระจกด้ วยการพัฒนาเมืองคาร์ บอนต่า (เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืนข้ อ 11, 13)
UNDP ร่ วมมือกับเมืองเชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา และสมุย เพื่อแก้ ไขปั ญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
โดยส่งเสริมให้ พฒ
ั นาเมืองคาร์ บอนต่าด้ วยโครงการนาร่อง เช่น ระบบขนส่งมวลชนแบบบูรณาการ โรงงานเปลี่ยนขยะเป็ น
พลังงาน การจัดการขยะมูลผอย และหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ สิ่งเหล่านี ้ไม่เพียงช่วยให้ เมืองทัง้ 4 มีสภาพสิ่งแวดล้ อมที่
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ดีขึ ้น แต่ยงั ช่วยให้ ฝ่ายบริหารของเมืองได้ แนวทางสาหรับวัดการปล่อยก๊ าซคาร์ บอน และเป็ นต้ นแบบให้ เมืองอื่นทาตามอีก
ด้ วย ซึง่ นาไปสู่การเข้ าใกล้ เป้าหมายการลดก๊ าซเรื อนกระจกของประเทศ (Nationally Determined Contribution - NDC)
เพิ่มขีดความสามารถในการอนุรักษ์ สตั ว์ ป่า (เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืนข้ อ 14)
การสนับสนุนของ UNDP ในการอนุรักษ์ สตั ว์ป่าในประเทศไทย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการลดภัยคุกคามต่อการอยู่รอด
ของประชากรเสือในป่ า ช่วยให้ ประเทศบรรลุเป้าหมายระดับชาติในการเพิ่มจานวนประชากรเสือ 50% ภายในปี 2022
และด้ วยการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจาก UNDP และ พันธมิตรอื่น ๆ ประเทศไทยสามารถจัดตั ้งกองทุนสวัสดิการเจ้ าหน้ าที่
อุทยาน และใช้ แผนการจ่ายค่าตอบแทนแบบใหม่เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่มีความมั่นคงทางการเงิน และเป็ นสิ่งจูงใจสาหรับ
เจ้ าหน้ าที่อุทยานในการคุ้มครองแหล่งที่อยู่อาศัยอย่างยัง่ ยืนของเสือที่ใกล้ สญ
ู พันธุ์ มีการจัดตั ้งศูนย์ฝึกอบรมการอนุรักษ์
เสือโคร่งระดับภูมิภาคในเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าห้ วยขาแข้ งเพื่อเสริมสร้ างศักยภาพและความสามารถของเจ้ าหน้ าที่อทุ ยาน
มีการเปลี่ยนศูนย์ฝึกอบรมท้ องถิ่นที่ห้วยขาแข้ งให้ กลายเป็ นศูนย์ฝึกอบรมการอนุรักษ์ สตั ว์ป่าระดับภูมิภาค ด้ วยหลักสูตรที่
ได้ มาตรฐานและสิ่งอานวยความสะดวกที่มากขึ ้น ศูนย์ฝึกอบรมระดับภูมิภาคนี ้จะเพิ่มขีดความสามารถของกรมอุทยานใน
การฝึ กอบรมระดับภูมิภาคด้ านการอนุรักษ์ สตั ว์ป่า และพร้ อมสาหรับการบริหารจัดการอย่างมีกลยุทธ์
การสนับสนุนเพื่อให้ บรรลุเป้ าหมายความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย (เป้ าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนข้ อ 14, 15)
ด้ วยการสนับสนุนของ UNDP ประเทศไทยได้ ทาการทบทวนนโยบายและบริ บททางสถาบันและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้ องกับ
งบประมาณเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ พัฒนาแนวทางแก้ ไขปั ญหาการเงิน และจัดทาประมาณการทางการเงินที่
จาเป็ นเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ (ประมาณ 942 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ) ที่วางไว้ ใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบตั ิการความหลากหลายทางชีวภาพ
แห่งชาติ ปี 2015-21 รัฐบาลไทยได้ ส่งรายงานทางการเงินว่าด้ วยความหลากหลายทางชีวภาพฉบับนี ้ให้ กับเลขาธิการของ
อนุสญ
ั ญาว่าด้ วยความหลากหลายทางชีวภาพ ในงานประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติว่าด้ วยความ
หลากหลายทางชี ว ภาพ ปี 2018 (Conference of Parties to the Convention on Biological Diversity หรื อ COP14)
ภารกิจในอนาคตจะมุ่งเน้ นไปที่การพัฒนาแนวทางแก้ ปัญหาและรับมือกับความท้ าทายที่เกี่ยวข้ องกับการจัดหาเงินทุน
เพือ่ ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงการแนะนาแนวทางและนวัตกรรมในการระดมทรัพยากรที่อิงกับกลไกตลาด
การบูรณาการเกษตรในแผนการปรับตัวแห่ งชาติ (เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืนข้ อ 2, 13)
UNDP ร่ วมมือกับ FAO เพื่อสนับสนุนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการบรรจุการปรับตัวต่อสภาพอากาศเข้ าเป็ นส่วน
หนึ่งของแผนพัฒนาเกษตรกรรมกระแสหลัก ซึ่งประกอบไปด้ วยการประเมินความเสี่ยงและความเปราะบาง การศึกษา
เรื่ องการปรับตัว กลยุทธ์ การกษตรที่เท่าทันต่อสภาพอากาศ และกิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถ UNDP และ FAO ยังได้
ช่วยจัดอบรมเพื่อยกระดับความสามารถของเจ้ าหน้ าที่รัฐในระดับชาติและระดับย่อย ให้ ร้ ูจกั วิธีการประเมินผลลัพธ์ จาก
โครงการการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศ โดยใช้ เครื่ องมือหลากหลายเกณฑ์ และเครื่ องมือประเมินความเปราะบางจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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การเสริมสร้ างภูมิทัศน์ ชนบทที่มีความยืดหยุ่นเพื่อการพัฒนาที่ย่ งั ยืน (เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืนข้ อ 7, 11,
12, 13, 14, 15)
ด้ วยการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้ อมโลก (Global Environment Facility - GEF) ชุมชนพื ้นเมือง 19 ชุมชนได้ รับเงิน
ช่วยเหลือกว่า 300,000 ดอลลาร์ สหรั ฐเพื่อดาเนินกิจกรรมเกี่ ยวกับการอนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพ การลด
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการปรับปรุงคุณภาพชีวิต กรณีศกึ ษาของกองทุนสิ่งแวดล้ อมโลก
ในประเทศไทยได้ รับคัดเลือกให้ เป็ นกรณีศึกษาระดับโลกโดยเวทีแลกเปลี่ยนนวัตกรรมชุมชนใต้ -ใต้ ความสาเร็ จของ
โครงการนี ้นาไปสู่การระดมทุนจานวน 2.3 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐจากแหล่งทุนใหม่เพื่อยกระดับความพยายามในการสร้ าง
ชุมชนที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติไปยังอีก 4 ภูมิทศั น์ใน 3 ทศวรรษข้ างหน้ า

21

สานักงานเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่ งสหประชาชาติ (UNDRR)
1. คาอธิบายหน่ วยงาน
UNDRR (เดิมคือ “สานักงานว่าด้ วยกลยุทธ์ระหว่างประเทศเพือ่ การลดภัยพิบตั ิแห่งสหประชาชาติ” หรื อ UNISDR5) มี
หน้ าที่สนับสนุนการดาเนินการ ติดตาม และการทบทวนแก้ ไขกรอบการดาเนินงานเซนไดเพือ่ การลดความเสี่ยงจากภัย
พิบตั ิ ปี 2015-2030 (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction) ภารกิจของ UNDRR ยึดโยงอยู่กบั 4 ประเด็น
หลักตามกรอบเซนได ได้ แก่ 1) การทาความเข้ าใจความเสี่ยงจากภัยพิบตั ิ 2) การเพิม่ ขีดความสามารถในการกากับดูแล
เพื่อจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบตั ิ 3) การลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงและเพื่อความยืดหยุ่นต่อภัยพิบตั ิ และ 4) การเพิ่มความ
พร้ อมในการรับมือกับภัยพิบตั ิ การฟื น้ ตัวจากภัยพิบตั ิที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น การเยียวยา และการซ่อมแซม
สานักงานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ UNDRR ครอบคลุม 39 ประเทศและ 13 เขตแดน สาหรับในประเทศไทย กิจกรรมของ
UNDRR จะมุ่งเน้ นไปที่
(1) การฝึ กอบรมเพื่อสร้ างขีดความสามารถระดับประเทศ และการฝึ กอบรมสาหรับภาคเอกชนเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้ กบั
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อภัยธรรมชาติและภัยพิบตั ิ
(2) ให้ ความช่วยเหลือเฉพาะทางแก่ประเทศไทยในการพัฒนากลยุทธ์และแผนระดับชาติเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัย
พิบตั ิ
(3) อานวยความสะดวกให้ ประเทศไทยสามารถมีส่วนร่วมในเวทีระดับโลกและระดับภูมิภาค เพื่อแบ่งปั นประสบการณ์กบั
ประเทศสมาชิกอื่น ๆ และให้ ข้อมูลในการพัฒนากลยุทธ์ระดับโลกและระดับภูมิภาคเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบตั ิ
ชุดตัวเลขสาคัญ
• จานวนผู้ปฏิบตั ิการในสานักงานภูมิภาค: 13 ตาแหน่ง
2. ผลสัมฤทธิ์หลักในปี 2018
การรายงานกรอบเซนได (เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืนข้ อ 13)
ประเทศไทยได้ เริ่ ม การฝึ กอบรมสาหรั บเจ้ าหน้ าที่จากแผนกป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยและจากสานักงานสถิ ติ
แห่งชาติในเดือนมีนาคม 2018 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรเหล่านี ้ในการใช้ การเฝ้าระวังออนไลน์ตามกรอบเซน
ได (Online Sendai Framework Monitor) ให้ เป็ นประโยชน์ ต่อ การจัดทารายงานประจาประเทศฉบับแรกเกี่ยวกับการ
ด าเนิ นงานตามกรอบเซนไดให้ แล้ วเสร็ จภายในเดือ นตุลาคม 2018 ข้ อ มูลจากประเทศไทยที่อ ยู่ ในรายงานนีจ้ ะเป็ น
ประโยชน์ต่อการจัดทาดัชนีชี ้วัดระดับประเทศสาหรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนที่เกี่ยวข้ องกับภัยพิบตั ิ ซึ่งจะถูกผนวก
เข้ าเป็ นส่วนหนึ่งของรายงานประจาประเทศว่าด้ วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนต่อไป ประเทศไทยยังได้ รับความช่วยเหลือ
เฉพาะทางอย่างต่อเนื่องในการทารายงานและการใช้ เครื่ องมือวิเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพตามกรอบเซนได อันจะช่วย
ให้ ประเทศไทยสามารถระบุความเสี่ยงจากภัยพิบตั ิ และบูรณาการกิจกรรมและนโยบายระดับชาติได้ ดีขึ ้น

5

ชื่อย่อถูกเปลี่ยนเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2019
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การผลักดันยุทธศาสตร์ เพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และการเพิ่มการมีส่วนร่ วมในระดับภูมิภาค
(เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืนข้ อ 1, 11 13)
มีการผลักดันยุทธศาสตร์ เพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบตั ิในประเทศไทยเพิม่ ขึ ้นเรื่ อย ๆ นับตั ้งแต่ UNDRR ร่วมกับกรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ จดั งานวันสากลเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบตั ิประจาปี 2018 ในหัวข้ อ ‘มุ่งหน้ าสู่
อาเซียนที่ปลอดภัยร่ วมกัน: จากบทเรียนสู่การปรับปรุ ง’ มีการจัดกิจกรรมสาหรับสาธารณชนเพื่อถ่ายทอดบทเรียนที่
ได้ จากทุกภาคส่วน ทังภาครั
้
ฐและเอกชน และเพื่อบอกเล่าถึงความร่วมมือของทุกฝ่ ายในการจัดการภัยพิบตั ิด้วย
ประสิทธิภาพที่สงู ขึ ้น
เนื่องในโอกาสวันสึนามิโลก 5 พฤศจิกายน UNDRR ได้ สนับสนุนการเปิ ดศูนย์พฒ
ั นาการสื่อสารภัยพิบตั ิโดยไทยพีบีเอส
ซึ่ง จะท าหน้ า ที่เ ป็ นกลไกอ านวยความสะดวกในการประสานงานระหว่างรั ฐ บาลและสื่ อ เพื่ อ การเผยแพร่ ข้อ มูลต่อ
ประชาชนได้ อย่างทันท่วงทีและถูกต้ องทังก่
้ อนและระหว่างภัยพิบตั ิ นอกจากนี ้ UNDRR ยังคงให้ การสนับสนุนทางการเงิน
แก่ประเทศไทยในการเข้ าร่ วมเวทีระดับภูมิภาคเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กบั ประเทศสมาชิกอื่น ๆ และให้ ข้อมูลในการ
พัฒนายุทธศาสตร์ เช่น UNISDR Asia Partnership ในปี 2019 เพือ่ การลดความเสี่ยงจากภัยพิบตั ิ
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โครงการสิ่งแวดล้ อมแห่ งสหประชาชาติ (UN Environment)
1. คาอธิบายหน่ วยงาน
UN Environment คือองค์กรผู้นาด้ านสิ่งแวดล้ อมระดับโลก และเป็ นกระบอกเสียงให้ กับขององค์การสหประชาชาติใน
ประเด็นด้ านสิ่งแวดล้ อม งานของ UN Environment มุ่งเน้ นไปที่ 7 ประเด็นสาคัญ ได้ แก่ การเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ ภัยพิบัติและความขัดแย้ ง การจัดการระบบนิเวศ การจัดการสิ่งแวดล้ อม สารเคมี ของเสียและมลพิษทาง
อากาศ การใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และสิ่งแวดล้ อมปริทศั น์ UN Environment ทางานกับหน่วยงานภาครัฐ กลุ่ม
ประชาสังคม และภาคเอกชนผ่านสานักงานภูมิภาคในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็ นสานักงานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้ วย ใน
เรื่ องมลพิษจากพลาสติก เมืองและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและ
ระบบนิเวศ และคุณภาพอากาศ สานักงานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแห่งนี ้ดูแลการดาเนินงานใน 41 ประเทศ
ชุดตัวเลขสาคัญ
• จานวนผู้ปฏิบตั ิการในสานักงานภูมิภาค: 112 ตาแหน่ง
งบประมาณที่ใช้ ไปในปี 2018: 20 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐสาหรับโครงการทั่วทัง้ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมไปถึง
ค่าใช้ จ่ายสาหรับผู้ปฏิบตั ิการและกิจกรรมในโครงการ6
2. ผลสัมฤทธิ์หลักในปี 2018
เครือข่ ายการติดตามตรวจสอบการตกสะสมของกรด (เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืนข้ อ 3)
กรมควบคุมมลพิษได้ ปรับปรุงแผนการติดตามผลประจาปี ของประเทศเกี่ยวกับการตกสะสมของกรดให้ มีความทันสมัย
ตามแนวทางของเครื อข่ายการติดตามตรวจสอบการตกะสมของกรดในเอเชียตะวันออก ซึง่ UN Environment ทาหน้ าที่
เป็ นเลขาธิการ
เวทีพันธมิตรเพื่ออากาศสะอาดแห่ งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 2018 (เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืนข้ อ 3, 11, 13)
เวทีพนั ธมิตรเพื่ออากาศสะอาดแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 2018 จัดขึ ้นที่กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 19-23 มีนาคม 2018
โดยมีรัฐบาลไทยเป็ นเจ้ าภาพ เวทีหารื อนี ้ได้ อภิปรายถึงแนวทางแก้ ปัญหาที่ทาได้ ทนั ทีและเห็นผลจริง แนวปฏิบตั ิที่ดีที่สดุ
นโยบาย และบทเรี ยนจากความพยายามของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียต่าง ๆ ในการลดมลพิษทางอากาศในภูมิภาค7
สิ่งแวดล้ อมและสุขภาพ (เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืนข้ อ 3, 7, 9)
UN Environment สนับสนุนการตีพิมพ์รายงานในปี 2018 ในหัวข้ อ ‘การลดการปล่อยสารปรอทจากการเผาไหม้ ถ่านหินใน
ภาคพลังงานในประเทศไทย’ รวมถึงชุดคาแนะนาในการเฝ้าระวัง และการลดการปล่อยสารปรอทจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน
เอกสารดังกล่าวถูกจัดทาโดยผู้เชี่ยวชาญจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นอกจากนี ้ยัง สนับสนุน

6

ไม่มีตวั เลขที่แยกเฉพาะสาหรับประเทศไทย
อ่านรายงานของการหารือได้ ที่ https://cleanairweek.org/wp-content/uploads/Asia-Pacific-Clean-Air-Partnership-Joint-Forum-EventReport.pdf.
7
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การประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพที่เกิดจากมลพิษทางอากาศในเมืองต่าง ๆ เช่น เชียงใหม่ สระบุรี ขอนแก่น ระยอง และ
สงขลา
เปิ ดตัวโครงการเพื่อ ‘การลดขยะในทะเลโดยการบริหารจัดการห่ วงโซ่ คุณค่ าพลาสติกในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืนข้ อ 12, 14, 17)
UN Environment สานักงานพัฒนาระหว่างประเทศของสวีเดน และองค์กรประสานงานทางทะเลแห่งเอเชียตะวันออก ได้
เปิ ดตัวโครงการระดับภูมิภาค 4 ปี ว่าด้ วย ‘การลดขยะในทะเลโดยการบริ หารจัดการห่วงโซ่คุณค่าพลาสติกในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ’ ประเทศไทยเป็ นหนึ่งในประเทศที่จะได้ รับประโยชน์ จากโครงการนี ้ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อลด
ผลกระทบจากการรั่วไหลของขยะพลาสติกลงสู่ทะเล และลดปริมาณพลาสติกในขยะมูลฝอย
การประชุม ‘ปฏิรูปเอเชียแปซิฟิก: แนวทางแก้ ปัญหาด้ วยนวัตกรรม วิถีชีวิตคาร์ บอนต่า และเศรษฐกิจแบบ
วงกลม’8 (เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืนข้ อ 12, 17)
การประชุมนี ้จัดขึ ้นที่กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 17-19 กันยายน 2018 โดยโครงการ SWITCH-Asia ซึ่งได้ รับทุนสนับสนุน
จากสหภาพยุโรป โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ างการเสวนาในระดับภูมิภาค อนุภมู ิภาค และระดับประเทศ เกี่ยวกับนโยบาย
เพื่อการบริโภคและการผลิตอย่างยัง่ ยืน มุ่งเน้ นการเปลี่ยนผ่านที่ขบั เคลื่อนด้ วยอุปสงค์ที่นาไปสู่ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็ น
มิตรกับสิ่งแวดล้ อม และการใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพของทวีปเอเชีย
วันสิ่งแวดล้ อมโลกปี 2018 (เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืนข้ อ 12, 14, 17)
‘จัดการมลพิษจากพลาสติก’ คือหัวข้ อสาหรับวันสิ่งแวดล้ อมโลก 2018 ในวันที่ 5 มิถุนายน หนึ่งในกิจกรรมที่จดั ในงานคือ
ผลงานศิลปะที่ชื่อว่า '1 นาทีกรุ งเทพ' โดยนิสิตจากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เพื่อแสดงให้ เห็นการใช้ พลาสติกในเมือง
ภายในระยะเวลา 1 นาที ผลงานชิน้ นี เ้ ป็ นบานประตูขนาดใหญ่ 6 บาน ทาจากถุงพลาสติก 50,000 ใบ ซึ่งเป็ นตัวเลข
ประมาณของจ านวนถุงพลาสติ กที่ ป ระชากรทั่ว ทัง้ กรุ ง เทพมหานครใช้ ใ นเวลาเพี ย ง 1 นาที ผลงานนี จ้ ัด แสดงอยู่ที่
ศูน ย์ ก ารค้ า เซ็น ทรั ลเวิลด์ นอกจากนี ย้ ังมี เวที น าเสนอข้ อ มูลและอภิ ป รายโดยผู้แ ทนรั ฐบาลและผู้ป ระกอบการด้ าน
สิ่งแวดล้ อม ทังหมดนี
้
้คือส่วนหนึ่งของงานวันสิ่งแวดล้ อมโลก
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http://www.oneplanetnetwork.org/sites/default/files/detailed_agenda_-_transforming_asia_pacific_innovative_solutions.pdf
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องค์ การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ งสหประชาชาติ (UNESCO)
1. คาอธิบายหน่ วยงาน
UNESCO เป็ นหน่วยงานเชี่ยวชาญพิเศษขององค์การสหประชาชาติ มีภารกิจหลักคือการเผยแพร่วฒ
ั นธรรมแห่งสันติภาพ
บรรเทาความยากจนเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน และส่งเสริ มการหารื อระดับโลกผ่านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม การ
สื่อสารและข้ อมูล การทางานทังหมดของ
้
UNESCO เป็ นไปตามกรอบของหลักสิทธิมนุษยชนที่เคารพและเปิ ดกว้ างสาหรับ
ทุกคน
สานักงาน UNESCO กรุงเทพมหานครเปิ ดทาการในปี 1961 และมีบทบาทเป็ นทังส
้ านักการศึกษาของเอเชียแปซิฟิก และ
สานักงานร่ วมสาหรับประเทศไทย เมียนมาร์ ลาว สิงคโปร์ กัมพูชา และเวียดนาม UNESCO กรุ งเทพมหานครยังเป็ น
สานักงานของ สถาบันสถิติภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ UNESCO (UIS) ด้ วย เพื่อเสริ มสร้ างศักยภาพของประเทศ
สมาชิกในการผลิตข้ อมูลเชิงสถิติที่มีคณ
ุ ภาพตามข้ อตกลงของ UNESCO
ชุดตัวเลขสาคัญ
• จานวนผู้ปฏิบตั ิการในสานักงานภูมิภาคกรุงเทพมหานคร: 80 ตาแหน่ง
• งบประมาณทีใ่ ช้ ไปในปี 2018: 8.4 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ9 สาหรับโครงการและกิจกรรมระดับภูมิภาคในความดูแล
ของสานักงาน UNESCO กรุงเทพมหานคร
2. ผลสัมฤทธิ์หลักในปี 2018
การศึกษา (เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืนข้ อ 3, 4, 5, 10)
•

•

•
•

•
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จัดและร่ วมจัดกิจกรรมทางการศึกษา 14 ครัง้ เพื่อฝึ กอบรมและแนะแนวข้ าราชการ ครู และพันธมิตร 2,855 คน
ในประเทศไทย
ให้ ความช่วยเหลือเด็กด้ อยโอกาส 9,871 คน (ในจานวนนีม้ ีเด็กข้ ามชาติและเด็กชนกลุ่มน้ อย) ในจังหวัดตาก
เชียงราย สมุทรสาคร และจังหวัด ในภาคใต้ ผ่านเครื่ องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และโปรแกรม
การเรี ยนรู้ที่ยืดหยุ่น
ผลิตวิดีโอเพื่อสนับสนุนการศึกษา ซึง่ มีผ้ ชู มมากกว่า 490,000 คน โดยส่วนใหญ่เป็ นผู้ชมในประเทศไทย
ร่ ว มมื อ กับ กระทรวงศึก ษาธิ ก าร จัด ประชุม เชิ งปฏิ บัติ ก ารเพื่ อ เสริ ม ศักยภาพในการป้ อ งกัน การกลั่นแกล้ ง
(bullying) และพัฒนาเครื่ องมือ ที่ชื่อว่า 'Connect with Respect' เพื่อป้องกันความรุ นแรงทางเพศในโรงเรี ยน
ไทย ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม มี ทัง้ สิ น้ 50 คน จาก 6 จัง หวัด ประกอบด้ ว ยครู ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น และผู้ แ ทนจาก
กระทรวงศึกษาธิการ
ร่ วมมือกับ UNDP และมูลนิธิแพลน อินเตอร์ เนชัน่ แนล ประเทศไทย (Plan International Thailand) สนับสนุน
โครงการนาร่ องในการใช้ เครื่ องมือประเมินสภาพแวดล้ อมทางสังคมของโรงเรี ยนในบริ บทสังคมไทย ในโรงเรี ยน
2 แห่งที่จังหวัดพะเยา เครื่ องมือนี ถ้ ูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ ผ้ ูมีส่วนได้ เสียด้ านการศึกษาสามารถตรวจสอบ

ตัวเลขนี ้ยังไม่รวมงบประมาณของสานักงานภาคสนามในภูมิภาค
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สภาพแวดล้ อมทางสังคมของโรงเรี ยนในประเด็น SOGIE และเพื่อระบุแนวทางการแทรกแซงเพื่อป้องกันความ
รุนแรงในโรงเรี ยน และการกลัน่ แกล้ งที่มีแรงจูงใจมาจากประเด็น SOGIE มีครู ผู้ปกครอง และนักเรี ยนรวม 105
คน ร่วมใช้ เครื่ องมือนี ้ในโครงการนาร่อง
วัฒนธรรม (เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืนข้ อ 4, 5, 8, 10, 11, 12)
• UNESCO ร่ ว มกั บ มูล นิ ธิ SCG และกรมศิ ล ปากร กระทรวงวัฒ นธรรม ได้ จัด ท าโครงการให้ ค าปรึ ก ษาและ
ฝึ กอบรมสอนงานในหลากหลายแขนง ณ แหล่งโบราณคดีวัดกระจี จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ภายใต้ กรอบ
โครงการเพื่อการฟื ้นฟูภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรมไทยดั ้งเดิม (Revival of Thai Traditional Craftsmanship for
the Conservation of World Heritage Site) ส่งผลให้ เกิดการพัฒนาแผนการอนุรักษ์ ที่มีคุณภาพสูงสาหรับวัด
กระจี ซึง่ กรมศิลปากรจะเป็ นผู้ดาเนินการในปี ต่อไป
• จัดการปรึกษาหารื อในประเด็นวัฒนธรรมแห่งชาติ การศึกษา และแรงงาน เพื่อสร้ างวิธีการรับรองอาชีพ และ
สร้ างการรับรู้ถงึ คุณปู การของช่างฝี มือที่มีต่อการอนุรักษ์ แหล่งมรดกของชาติ
• ร่ ว มกับกรมศิ ลปากร กระทรวงวัฒ นธรรม พัฒ นาหลัก สู ต รเพื่อ ช่ า งอนุรัก ษ์ (UNESCO-FAD Curriculum for
Heritage Conservation Masons) ซึ่งได้ นาไปใช้ ในหลักสูตรภาคฤดูร้อนสาหรับนักอนุรักษ์ ฝึกหัดของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาพระนครศรี อยุธยา
• ฝึ กอบรมผู้สอนระดับชาติ 40 คนเรื่ องการปฏิบต
ั ิตามอนุสญ
ั ญาและการจัดทารายการมรดกทางวัฒนธรรมที่จบั
ต้ องไม่ได้ และจัดโครงการนาร่องเพื่อการจัดทารายการมรดกทางวัฒนธรรม กับกลุ่มละครชาตรี ที่ชมุ ชนนางเลิ ้ง
(กรุงเทพมหานคร) และกลุ่มการทาไร่ หมุนเวียนของชาวปะกาเกอะญอ (เชียงใหม่) ภายใต้ กรอบของอนุสญ
ั ญา
ว่าด้ วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จบั ต้ องไม่ได้ ปี 2003 และความร่วมมือกับศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติ
ว่าด้ วยมรดกทางวัฒนธรรมที่จบั ต้ องไม่ได้ ในเอเชียแปซิฟิก ภายใต้ การอุปถัมภ์ของ UNESCO (CRIHAP) และ
กรมส่งเสริ มวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กิจกรรมข้ างต้ นได้ ผลิตข้ อมูลมากมายเกี่ยวกับความมัง่ คัง่ ของภูมิ
ปั ญญาและแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้ องกับ 2 ประเด็นดังกล่าว
• โรงเรี ยนมัธยมในหลายจังหวัดของประเทศไทย ร่ วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และวิทยาลัยการศึกษาจุฬาลงกรณ์
ได้ ร่วมมือกับ UNESCO ในการนาร่ องการสอนวิชา “ประวัติศาสตร์ ร่วมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ” (South-East
Asian Shared Histories) ที่พัฒนาขึน้ ในกรอบของ “โครงการส่งเสริ มการแลกเปลี่ยนระหว่างวัฒนธรรม และ
วัฒนธรรมแห่งสันติภาพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านการเรี ยนรู้ประวัติศาสตร์ ร่วม” (Promoting Intercultural
Dialogue and a Culture of Peace in South-East Asia through Shared Histories) สนับสนุนทุนโดยรั ฐบาล
เกาหลี นอกจากนีย้ งั มีการจัดงานแฮกกาส่งผลให้ เกิดการสร้ างแอพพลิเคชัน่ และเกมจานวนมากเพื่อนามาใช้
เสริมบทเรี ยนวิชาประวัติศาสตร์ ในโรงเรี ยนมัธยม
สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ (เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืนข้ อ 10, 11, 16)
• ร่ วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดตั ้งโรงเรี ยนเพือ่ จัดการการเปลี่ยนแปลงของสังคม (Management of
Social Transformations School – MOST) แห่งแรกของประเทศไทย โดยมุ่งเน้ นประเด็นเรื่ องระบบอาหารเกษตร
ที่ยงั่ ยืน
วิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ (เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืนข้ อ 7, 12, 13)
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• สร้ างความสัมพันธ์อนั ดีกบั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อร่วมกันจัดทาหนังสือเรื่ อง 'จุดศูนย์รวมของน ้า พลังงาน
และความมัน่ คงด้ านอาหารในเอเชียแปซิฟิก' (The Water, Energy and Food Security Nexus in Asia/Pacific)
• จัดการเดินทางข้ ามพรมแดนระหว่างเขตสงวนชีวมณฑลระนอง (Ranong Biosphere Reserve) ประเทศไทย
และกลุ่มเกาะมะริด ประเทศเมียนมาร์ เพื่อจัดการหารื อระหว่างประเทศไทย เมียนมาร์ UNESCO และพันธมิตร
ด้ านการจัดการระบบนิเวศป่ าชายเลนข้ ามพรมแดน
คณะกรรมการสมุทรศาสตร์ ระหว่ างรัฐบาลและสานักเลขาธิการผู้ประสานงานภูมภิ าคแปซิฟิกด้ านตะวันตก
(IOC/WESTPAC) (เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืนข้ อ 14)
• พัฒนาระบบพยากรณ์ มหาสมุทรสาหรั บประเทศไทย เพื่อลดความเสี่ยงต่ออันตรายจากมหาสมุทร เพิ่มความ
ยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัวให้ เข้ ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
• ติดตามการเป็ นกรดของมหาสมุทร และผลกระทบต่อระบบนิเวศของแนวปะการังในประเทศไทย
• ดาเนินการวิจยั เพื่อติดตาม และทาความเข้ าใจการกระจายตัว ปริ มาณ และผลกระทบของไมโครพลาสติกใน
ทะเล
การสื่อสารและข้ อมูล (เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ ังยืนข้ อ 10)
• ประชาสัมพันธ์ ฐานข้ อมูลเรื่ อง 'Women Make the News' สาหรับประเทศไทย และสนับสนุนบริ ษัทสื่อ 14 แห่ง
ในประเทศให้ พัฒนาและดาเนิน กลยุทธ์ ในการบูรณาการประเด็นเรื่ องเพศสภาพเข้ าสู่สื่อกระแสหลัก โดยใช้
ตัวชี ้วัดที่มีความละเอียดอ่อนด้ านเพศสภาพสาหรับการติดตามและประเมินผลสาหรับสื่อ (Gender-Sensitive
Indicators for Media – GSIM) ของ UNESCO
• จัดงาน “วันเสรี ภาพสื่อมวลชนโลก” (World Press Freedom Day) ครัง้ แรกของประเทศไทย ว่าด้ วยเรื่ องเสรี ภาพ
ทางอินเทอร์เน็ต ซึง่ มีผ้ เู ข้ าร่วมถึง 100 คน ทังศิ
้ ลปิ น นักทาสื่อ นักสื่อสาร องค์กรภาคประชาสังคม ผู้กาหนด
นโยบาย ผู้เชี่ยวชาญสื่อ และประชาชนทัว่ ไปอีกกว่า 15,000 คนทีร่ ับชมออนไลน์ผ่าน Facebook Live
• เปิ ดตัวนิทรรศการว่าด้ วยความเป็ นสากลของอินเทอร์ เน็ต และหลักการ ROAM (สิทธิมนุษยชน – R ความเปิ ด
กว้ าง – O ความสามารถในการเข้ าถึงได้ – A และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย – M) ของ UNESCO เนื่อง
ในโอกาสวัน AccessToInfo วันที่ 28 กันยายน จัดโดยศูนย์สร้ างสรรค์และออกแบบแห่งประเทศไทย (TCDC)
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กองทุนประชากรแห่ งสหประชาชาติ (UNFPA)
1. คาอธิบายหน่ วยงาน
UNFPA ส่งเสริ มสิทธิของหญิง ชาย และเด็กทุกคนในการใช้ ชีวิตอย่างเป็ นสุข มีโอกาสที่เท่าเทียมกัน และปราศจากความ
รุ นแรง UNFPA สนับสนุนประเทศต่าง ๆ ให้ ใช้ ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ เพื่อวางนโยบายและดาเนินโครงการเพื่อลด
ความยากจน เพื่อให้ แน่ใจว่าเด็กทุกคนที่เกิดมานัน้ เป็ นที่ต้องการ การคลอดบุตรทุกครัง้ นัน้ ปลอดภัย และศักยภาพของ
เยาวชนทุกคนได้ รับการส่งเสริ ม UNFPA สนับสนุนความพยายามของประเทศไทยในการเสริ มความแข็งแกร่ งให้ กับ
สถาบัน และระบบระดับชาติ พัฒนาสภาพแวดล้ อมที่เอื ้ออานวยต่อการมีส่วนร่ วมของเยาวชน และส่งเสริ มสุขภาพและ
สิทธิในอนามัยเจริ ญพันธุ์ของวัยรุ่ น UNFPA สนับสนุนให้ ประเทศไทยใช้ การวิเคราะห์ เชิงประจักษ์ ให้ มากขึน้ เพื่อแก้ ไข
ปั ญหาประชากร และเพื่อพัฒนานโยบายและกลยุทธ์ระดับชาติที่ยึดหลักสิทธิที่เท่าเทียมกัน โดยมุ่งเน้ นไปที่คนหนุ่มสาว
ผู้หญิง และกลุ่มประชากรที่มีความเปราะบาง
ชุดตัวเลขสาคัญ
• จานวนผู้ปฏิบตั ิการ: 6 ตาแหน่ง
• งบประมาณทีใ่ ช้ ไปในปี 2018: 710,000 ดอลลาร์ สหรัฐ ครอบคลุมค่าใช้ จ่ายสาหรับผู้ปฏิบตั ิการและกิจกรรมใน
โครงการ
2. ผลสัมฤทธิ์หลักในปี 2018
•

•

•

•

จัดตั ้งเครื อข่ายสถาบันการศึกษาไทย 5 แห่งเพื่อลดการเสียชีวิตของมารดาที่คลอดบุตร ตามโครงการความ
ร่ วมมือใต้ -ใต้ เพื่อแบ่งปั นและแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติเพื่อยุติการเสียชีวิตของมารดาที่ป้องกันได้ การประชุม
SSTC Solution และการประชุมเชิงปฏิบตั ิการครัง้ แรกเรื่ องการยุติการเสียชีวิตของมารดาที่ป้องกันได้ จัดขึ ้นโดย
ความร่ วมมือของกรมความร่ วมมือระหว่างประเทศแห่งประเทศไทย และเครื อข่ายสถาบันไทยเพื่อลดการ
เสี ย ชี วิ ต ของมารดาที่ ค ลอดบุ ต ร มี ผ้ ู เ ข้ า ร่ ว ม 60 คนจาก 10 ประเทศที่ มี อัต ราการเสี ย ชี วิ ต ของมารดาสูง
(เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืนข้ อ 3, 17)
ร่ วมมือกับกรมอนามัย สานักงานสถิติแห่งชาติ สานักทะเบียนราษฎร และมหาวิทยาลัยมหิดล บูรณาการข้ อมูล
จากหลายแหล่งเพื่อพัฒนาแผนที่อตั ราการคลอดในวัยรุ่นในระดับอนุภมู ิภาค ความร่วมมือครัง้ นี ้ช่วยให้ ประเทศ
สามารถปรับปรุงระบบการรายงานสถิติการคลอดในวัยรุ่น เพิ่มการวิเคราะห์แนวโน้ มของการคลอดดังกล่าว และ
สามารถระบุพื ้นที่หลักของปั ญหาได้ แม่นยายิ่งขึ ้น ด้ วยข้ อมูลเหล่านี ้ หน่วยงานรัฐในท้ องถิ่นสามารถตอบสนอง
ต่อปั ญหาได้ อย่างเหมาะสม และนาบทเรี ยนที่ได้ จากการศึกษานีน้ ามาใช้ เป็ นแนวทางสาหรับการบูรณาการ
ข้ อมูลอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป (เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืนข้ อ 3)
ให้ ข้อมูลเฉพาะทางและถอดบทเรี ยนจากประเทศอื่น ๆ รวมถึงทาวิจัยเชิงกลยุทธ์ ที่ได้ รับการสนับสนุนจาก
กองทุนวิจยั แห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการจัดทานโยบายประชากรแห่งชาติ 20 ปี ที่พฒ
ั นาโดยสภาพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืนข้ อ 3)
พัฒนาความร่วมมือกับวิทยาลัยราชสุดาของมหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันวิจยั เพื่อคนพิการแห่งประเทศไทย และ
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริ มสุขภาพอนามัยเจริ ญพันธุ์วยั รุ่น และสิทธิสาหรับผู้พิการ
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•

•

หลังจากที่ได้ ทบทวนสถานการณ์เรี ยบร้ อยแล้ ว จะนาข้ อค้ นพบและข้ อเสนอแนะที่สาคัญมาปรับใช้ เพื่อสร้ างการ
มีส่วนร่ วมของคนหนุ่มสาวที่มีค วามพิการ ทัง้ ในด้ านสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริ ญพันธุ์ และเพื่อกาหนด
นโยบายและการดาเนินการด้ านสิทธิ (เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืนข้ อ 3)
พัฒนาความร่ วมมือกับนักวิชาการและองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อส่งเสริ มสุขภาพและสิทธิทางเพศและการเจริญ
พันธุ์สาหรับวัยรุ่นที่มีความพิการ มีการทบทวนสถานการณ์ เพื่อนาข้ อค้ นพบที่สาคัญและคาแนะนาไปมอบให้ กบั
ผู้ที่ทางานกับคนหนุ่มสาวที่มีความพิการ (เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืนข้ อ 3)
ร่ วมเป็ นพันธมิตรกับกรมอนามัย และมูลนิ ธิส่งเสริ มสุขภาพไทย เพื่อสนับสนุนมูลนิธิรักษ์ ไทยในการดาเนิน
โครงการในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเตรี ยมความพร้ อม และเพิ่มขีดความสามารถของคนหนุ่มสาวในการสนับสนุน
สิทธิทางเพศและการเจริ ญพันธุ์ (มาตรา 5 ของ พระราชบัญญัติการป้องกันและบรรเทาปั ญหาวัยรุ่น ปี 2016)
และมอบคาแนะนาในการลดอัตราการตั ้งครรภ์ของวัยรุ่ น ให้ กับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (เป้ าหมายการ
พัฒนาที่ย่ งั ยืนข้ อ 3)
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โครงการตัง้ ถิ่นฐานมนุษย์ แห่ งสหประชาชาติ (UN-Habitat)
1. คาอธิบายหน่ วยงาน
UN-Habitat ได้ รับมอบหมายให้ ทาหน้ าที่ส่งเสริมการพัฒนาเมืองที่มีความยัง่ ยืนทางสังคมและสิ่งแวดล้ อม เป้าหมายหลัก
คือในการจัดหาที่พักอาศัยที่เพียงพอสาหรั บทุกคน สานักงาน UN-Habitat กรุ งเทพมหานคร คือสานักงานสาขาของ
สานักงาน UN-Habitat ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่เมืองฟูกโู อกะ ประเทศญี่ปนุ่ และรับผิดชอบในการเสริมสร้ างความร่วมมือ
กับพันธมิตรและหน่วยงานสนับสนุนในระดับภูมิภาค ณ ปั จจุบนั สานักงาน UN-Habitat กรุงเทพมหานครคือจุดศูนย์กลาง
ของการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมืองอย่างยัง่ ยืน โดยมีภารกิจหลายอย่างที่สนับสนุนการประยุกต์เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยงั่ ยืนให้ เข้ ากับประเทศไทย และการดาเนินการตามวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมือง (New Urban Agenda)
ชุดตัวเลขสาคัญ
• จานวนผู้ปฏิบตั ิการ: 3 ตาแหน่ง
• งบประมาณทีใ่ ช้ ไปในปี 2018: 400,000 ดอลลาร์ สหรัฐสาหรับกิจกรรมระดับภูมิภาค10
2. ผลสัมฤทธิ์หลักในปี 2018
สนับสนุนการประชุม World Urban Forum ครัง้ ที่ 9 (เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืนทุกข้ อ)
UN-Habitat เป็ นผู้ประสานงานระหว่างหน่วยงานสหประชาชาติในภูมิภาคในการจัดประชุมระดับโลกครัง้ ที่ 9 ณ กรุ ง
กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในเดือนกุมภาพันธ์ 2018 ซึ่งรัฐบาลไทยได้ เข้ าร่ วมกับ 'ปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ ว่าด้ วย
เมือง 2030' (Kuala Lumpur Declaration on Cities 2030) อย่างแข็งขัน และเรี ยกร้ องให้ ทุกฝ่ ายลงมือปฏิบัติตามวาระ
ใหม่แห่งการพัฒนาเมืองอย่างเร่ งด่วน ตามที่ได้ รับอนุมัติจากประเทศสมาชิกในการประชุมสหประชาชาติว่าด้ วยการ
พัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองอย่างยัง่ ยืน ครัง้ ที่ 3 (Habitat III)
การประชุมเชิงปฏิบตั ิการระดับภูมิภาคเรื่องการยกระดับธรรมาภิบาลด้ านที่ดิน (เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืน
ข้ อ 1, 10, 11, 16)
การประชุมนีจ้ ัดขึน้ โดยความร่ วมมือระหว่างองค์กรการเคลื่อนไหวเพื่อความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประชาชนและ
สิ่ ง แวดล้ อ ม (Technical Assistance Movement for People and Environment - TAMPEI) กับ เครื อ ข่ า ยสถาปนิ ก เพื่ อ
ชุมชนไทย และนอกเหนือจากการประชุมเชิงปฏิบตั ิการระดับภูมิภาคและระดับประเทศอื่น ๆ ว่าด้ วยสิทธิในที่ดิน การเฝ้า
ระวัง และการกากับดูแลแล้ ว UN-Habitat ยังได้ ให้ คาปรึ กษาเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้ วยธุรกิจและสิทธิ
มนุษยชนแห่งประเทศไทย (นาโดย UNDP และได้ รับการสนับสนุนจาก OHCHR)
การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคเรื่องดัชนีการตัง้ ถิ่นฐานของมนุษย์ (เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืนข้ อ 1, 6,
11, 16)
10

ไม่มีตวั เลขจาแนกเฉพาะประเทศไทย
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การประชุมเชิงปฏิ บัติก ารระดับภูมิภาคนี จ้ ัดขึน้ โดยความร่ วมมือ ระหว่างคณะกรรมาธิ การเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
สหประชาชาติแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) มีผ้ เู ข้ าร่วมประชุม 38 คนจาก 19 ประเทศ รวมไปถึงตัวแทนจากสานักงาน
สถิติแห่งชาติ จุดประสงค์หลักของการประชุมนี ้คือการพัฒนาเครื่ องมือทางสถิติ การรวบรวมข้ อมูล และการตรวจสอบ
ตัวชี ้วัดที่เกี่ยวข้ องกับเมือง
เครือข่ ายองค์ กรภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพื่อเยาวชนแห่ งสหประชาชาติ (เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืนข้ อ 5, 11,
16)
UN-Habitat ร่ วมกับเครื อข่ายองค์กรภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพื่อเยาวชนในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับ เยาวชน และ
ร่ วมมือกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานเฉลิมฉลองวันเด็กนานาชาติ ในหัวข้ อ ‘พื ้นที่ปลอดภัยสาหรับ
เยาวชน’ และร่ วมติดตามผลเรื่ องเมืองที่ยงั่ ยืน ในงานประชุมระดับภูมิภาค SHAPE 2018 จัดโดย Bangkok Shaper Hub
มีเยาวชนกว่า 300 คนเข้ าร่วม
การสัมมนาการจัดการขยะมูลฝอยในเมืองภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืนข้ อ 3, 11)
หัวข้ อของการสัมมนาครัง้ นี ้คือ 'บทบาทของแรงงานนอกระบบในการจัดการกับขยะพลาสติก' จัดร่วมกับคณะกรรมาธิการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติแห่งเอเชียและแปซิฟิก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน การเคหะแห่งชาติ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
ให้ คาปรึกษาเชิงกลยุทธ์ แก่ กรุ งเทพมหานคร (เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืนข้ อ 11)
ร่ วมมือกับศูนย์เตรี ยมความพร้ อมภัยพิบัติแห่งเอเชีย ในการให้ การสนับสนุนกรุ งเทพมหานครในระยะวางแผนสาหรั บ
‘โครงการเมืองในอนาคตโดยกระทรวงการต่างประเทศและเครื อจักรภพ ของสหราชอาณาจักร’ สาระสาคัญของการ
ช่วยเหลืออยู่ที่การวางผังเมือง ความยืดหยุ่น และการขนส่ง
ร่ วมมือกับรัฐบาลไทยและกระทรวงที่เกี่ยวข้ อง
สนับสนุนการสัมมนาและการฝึ กอบรมที่จดั โดยรัฐบาลไทยในประเด็นต่าง ๆ เช่น สังคมที่ยงั่ ยืน ที่พกั ราคาย่อมเยา และ
ความยืดหยุ่น
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สานักงานข้ าหลวงใหญ่ ผ้ ลู ีภ้ ัยแห่ งสหประชาชาติ (UNHCR)
1. คาอธิบายหน่ วยงาน
UNHCR ในประเทศไทยทางานอย่างใกล้ ชิดกับรัฐบาลไทย หน่วยงานระหว่างประเทศ องค์กรพัฒนาเอกชน และผู้บริจาคจาก
ภาครั ฐและเอกชน เพื่อให้ การคุ้มครอง ช่วยเหลือ และนาเสนอแนวทางการแก้ ปัญหาที่ยั่งยืนแก่ ผ้ ูลีภ้ ัยจากเมียนมาร์ ราว
97,000 คน ในศูนย์พกั พิงชัว่ คราวของรัฐบาลไทย 9 แห่ง บริ เวณชายแดนไทย-เมียนมาร์ รวมถึงดูแลผู้ลี ้ภัยในเมือง ผู้ขอลี ้ภัย
เกือบ 6,000 คน จากกว่า 40 ประเทศ และบุคคลอีกประมาณ 479,000 คนทีถ่ กู ขึ ้นทะเบียนเป็ นคนไร้ สญ
ั ชาติโดยรัฐบาลไทย
ชุดตัวเลขสาคัญ
• จานวนผู้ปฏิบตั ิการ: 169 ตาแหน่ง11
• งบประมาณทีใ่ ช้ ไปในปี 2018: 11.8 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ (เป็ นค่าใช้ จ่ายสาหรับผู้ปฏิบตั ิงานและกิจกรรม)
• ที่ตั ้งของสานักงานนอกกรุงเทพมหานคร: กาญจนบุรี แม่สอด แม่ฮ่องสอน และแม่สะเรี ยง12
2. ผลสัมฤทธิ์หลักในปี 2018
UNHCR อานวยความสะดวกให้ ประเทศไทยในการคุ้มครอง แทรกแซง และจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มการเข้ าถึงกระบวนการยุติธรรม
และการเยียวยาทางกฎหมาย การคุ้มครองเด็ก ระบบทะเบียนราษฎร์ และการป้องกันและการตอบโต้ ต่อความรุนแรงทางเพศ
และเพศสภาพ UNHCR ให้ ความสาคัญกับผู้ที่มีความเปราะบางที่สดุ ซึ่งรวมถึงผู้พิการ ช่วยผลักดันแนวทางการแก้ ปัญหาใน
หลายมิติอย่างต่อเนื่องเพื่อยุติการพลัดถิ่น ซึ่งเป็ นปั ญหาเรื อ้ รังของผู้ลี ้ภัยในประเทศไทย และอานวยความสะดวกสาหรับผู้ที่
ต้ องการกลับคืนสู่ภมู ิลาเนาของตนเองโดยสมัครใจ UNHCR ทางานร่วมกับพันธมิตรสาคัญ ๆ ในรัฐบาลไทยเพื่อเปิ ดและรักษา
ไว้ ซึ่งพื ้นที่ปลอดภัยสาหรับบุคคลในความห่วงใย (Persons of Concern) ที่อาศัยอยู่ในตัวเมืองในประเทศไทย ไปพร้ อม ๆ กับ
การช่วยเหลือกลุ่มคนทีม่ ีความเสี่ยงสูงสุดผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น การส่งตัวผู้ป่วยเพื่อรักษาชีวิต การให้ ความช่วยเหลือเป็ นเงิน
สด และการสนับสนุนการให้ ได้ เรี ยนภาษาไทยและเข้ าโรงเรี ยนไทย ซึง่ สอดคล้ องกับนโยบาย 'การศึกษาถ้ วนหน้ า' ของประเทศ
ไทย
ประเทศไทยยังคงเดินหน้ าจัด ทากลไกการคัดกรองระดับชาติ เพื่อแยกแยะความแตกต่างระหว่างผู้ลี ้ภัยและผู้อพยพ ตาม
คาแนะนาที่ได้ รับจากการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (Universal Periodic Review – UPR) ครัง้ ล่าสุด (เป้ าหมายการ
พัฒนาที่ย่ งั ยืนข้ อ 4, 8, 10) และหลังจากที่คณะรัฐมนตรี ได้ อนุมตั ิหลักการในร่างแรกของระเบียบนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยกลไก
การคัดกรองเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2017 ซึ่งจัดทาโดยคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะรัฐมนตรี ก็มอบหมายให้ สานักงานตารวจ
11
12

ผู้ปฏิบตั ิงานของ UNHCR: ผู้ปฏิบตั ิงานหลัก 72 ตาแหน่ง และผู้ปฏิบตั ิงานสนับสนุน 97 ตาแหน่ง
สานักงานแม่สะเรียงปิ ดตัวไปเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2018
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แห่งชาติและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องดาเนินการตรวจสอบเอกสารร่ างแรกเพิ่มเติม ซึ่งการทบทวนเพิ่มเติมนี ้ ภายหลังถูก
พัฒนาเป็ น ‘ร่ างระเบียบนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยการคัดกรองคนต่างด้ าวที่เข้ าสู่ราชอาณาจักรและไม่สามารถกลับคืนภูมิลาเนา
ได้ ’ ซึง่ ขณะนี ้อยู่ระหว่างการส่งต่อไปยังคณะรัฐมนตรี โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา UNHCR ยังได้ รับโอกาสอันดีในการให้ ข้อมูล
เพื่อช่วยประเทศไทยในการพัฒนาระบบคัดกรองนี ใ้ นช่วงปี 2018 พร้ อม ๆ กับการดาเนินกิจกรรมตามข้ อตกลงเพื่ออานวย
ความสะดวกในการใช้ กลไกการคัดกรองระดับประเทศ
UNHCR ให้ ความร่ วมมือกับประเทศไทยเพื่อหาแนวปฏิบตั ิในการยุติการกักขังผู้เยาว์ ตามคาแนะนาที่ได้ รับจากการทบทวน
สถานการณ์ สิทธิมนุษยชน (เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ ังยืนข้ อ 4, 10) ในปี 2018 รัฐบาลไทยได้ พัฒนาบันทึกความเข้ าใจ
เกี่ยวกับทางเลือกอื่นนอกจากการกักขังเด็ก ซึ่ง UNHCR และพันธมิตรอื่น ๆ ก็ได้ ช่วยให้ คาปรึกษา คาดว่าบันทึกความเข้ าใจนี ้
จะพร้ อมให้ ลงนามได้ ในต้ นปี 2019
UNHCR ได้ ร่ ว มงานกับ หน่ ว ยพัฒ นาและบรรเทาทุก ข์ แ ห่ ง ประเทศไทย (Adventist Development and Relief Agency –
ADRA) เพื่อสนับสนุนความพยายามของรัฐบาลไทยในการช่วยเหลือบุคคลไร้ สัญชาติ ให้ สามารถเตรี ยมเอกสารเพื่อ ยื่นขอ
สัญชาติและถิ่นที่อยู่ถาวร ลงทะเบียนในระบบทะเบียนราษฎร์ จดทะเบียนการเกิด และกระบวนการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อขอ
เอกสารสถานะพลเมือง สาหรับประเด็นสาคัญอื่น ๆ เกี่ยวกับบุคคลไร้ สญ
ั ชาติที่ UNHCR ให้ ความสาคัญ ได้ แก่ การผลักดัน
การปฏิรูปกฎหมาย และลดปั ญหาคอขวดในระบบราชการและการบริหารอื่น ๆ
ในปี 2018 มีผ้ ูไร้ สัญชาติกว่า 16,000 คนได้ สัญชาติไทย ซึ่งช่วยลดจานวนประชากรไร้ สัญชาติทัง้ หมดลงเหลือประมาณ
479,000 คน UNHCR สนับสนุนความพยายามนี ้โดยยื่นมือเข้ าไปหาบุคคลในความห่วงใย ยกระดับ การจัดการข้ อมูล และจัด
กิจกรรมเสริ มสร้ างศักยภาพให้ กับเจ้ าหน้ าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้ อง (เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ ั งยืนข้ อ 10 เป้ าหมายย่ อย 10.3
และข้ อ 16 เป้ าหมายย่ อย 16.9) โดยในปี 2018 ผู้ไร้ สญ
ั ชาติ 8,363 คน ได้ รับความช่วยเหลือในการเตรี ยมเอกสารเพื่อสมัคร
ขอสัญชาติ และอีก 3,342 คน ได้ รับคาปรึกษาทางกฎหมายผ่านโครงการของ UNHCR
นอกจากนี ้ยังได้ ให้ ความช่วยเหลือแก่ผ้ ูลี ้ภัยประมาณ 97,000 คน ในศูนย์พกั พิงชัว่ คราว 9 แห่งตามแนวชายแดนไทย – เมียน
มาร์ เพื่อสร้ างสภาพแวดล้ อมและความคุ้มครองที่ดีขึน้ และเพื่อ การแก้ ปัญหาอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง UNHCR สนับสนุน
กระบวนการกลับคืนภูมิลาเนาโดยสมัครใจ นาโดยรัฐบาลไทยและเมียนมาร์ ซึง่ สามารถช่วยผู้ลี ้ภัย 93 คนให้ กลับประเทศเมียน
มาร์ ในปี 2018 (ก่อนหน้ านี ้ ผู้ลี ้ภัย 71 คนได้ กลับสู่ภูลาเนาในปี 2016 ทาให้ จานวนรวมของผู้คืนถิ่นมีทงสิ
ั ้ ้น 164 คน) UNHCR
ยังคงช่วยเหลือเรื่ องการตั ้งถิ่นฐานใหม่ของประชากรผู้ย้ายถิ่นในปั จจุบัน ส่ งผลให้ ผ้ ูย้ายถิ่น 2,252 คนได้ ออกเดินทางไปยัง
ประเทศที่สามในช่วงปี ที่ผ่านมา (เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืนข้ อ 4, 5, 10)
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กองทุนเพื่อเด็กแห่ งสหประชาชาติ (UNICEF)
1. คาอธิบายหน่ วยงาน
UNICEF ได้ ริ เ ริ่ ม โครงการ 5 ปี (2017-2021) ในประเทศไทย ด้ วยงบประมาณปี ละ 11 ล้ า นดอลลาร์ สหรั ฐ เพื่ อ สร้ างการ
เปลี่ยนแปลงทางบวกให้ กบั เด็ก ๆ ทุกคนในประเทศไทยได้ มีโอกาสที่เท่าเทียมกันในการเติบโตและบรรลุศกั ยภาพสูงสุด เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายดังกล่าว UNICEF ได้ สร้ างความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ 40 วาระ กับหน่วยงานรัฐบาล 19 แห่ง และภาคประชา
สังคมกับภาคเอกชนอีก 21 กลุ่ม ความร่ วมมือเหล่านีส้ ่งผลทางบวกโตยตรงต่อเด็ก ๆ นับแสนคนทุกปี ความสาเร็จเหล่านี ้ของ
UNICEF และพันธมิตรเกิดจากการทางานโดยอิงจากหลักฐานที่เห็นได้ จริ ง ควบคุมทิศทางของนโยบายระดับชาติและการ
ตัดสินใจด้ านงบประมาณ สนับสนุนการปฏิรูปกฎหมาย และการพัฒนารู ปแบบการให้ บริ การใหม่ ๆ ตามความร้ ายแรงของ
ปั ญหา
ชุดตัวเลขสาคัญ
• จานวนผู้ปฏิบตั ิการ: 76 ตาแหน่ง
• งบประมาณที่ใช้ ไปในปี 2018: 11.4 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ ในการจัดโครงการและทากิจกรรม
2. ผลสัมฤทธิ์หลักในปี 2018
ในปี 2018 UNICEF และพันธมิตรได้ มีส่วนร่วมในสัมฤทธิ์สาคัญ ๆ ดังต่อไปนี ้สาหรับเยาวชนในประเทศไทย
(1) คณะรัฐมนตรี และคณะกรรมการกฤษฎีกาอนุมตั ิพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ต่อ
เด็กนับล้ านคนที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี ช่วยให้ เด็ก ๆ เข้ าถึงการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีคณ
ุ ภาพ
(2) การขยายศูนย์สาธิตพัฒนาการเด็กปฐมวัยไปยัง 24 จังหวัด เป็ นจานวน 147 แห่ง ดูแลเด็กกว่า 10,300 คน
(3) เงินช่วยเหลือเด็กของรัฐบาล เข้ าถึงเด็กอายุไม่เกิน 3 ปี จานวน 600,000 คน รวมถึงมารดาอายุน้อยกว่า 200,000 คน
ด้ วยการโอนเงินสดรายเดือน
(4) ผลักดันให้ พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษามีผลบังคับใช้ ในปี 2018 เพื่อสนับสนุนการศึกษาของ
เด็กยากจนและด้ อยโอกาสหลายล้ านคน
(5) เว็บไซต์ Lovecarestation.com ซึง่ เป็ นแพลตฟอร์ มสุขภาพออนไลน์เพื่อคนหนุ่มสาว ประสบความสาเร็จเพิ่มขึ ้น 5 เท่าใน
การเข้ าถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยคนหนุ่มสาว 750,000 คน สามารถเข้ าถึงข้ อมูล การให้ คาปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศ
การเจริญพันธุ์ และสุขภาพจิตในปี 2018
(6) การคุ้มครองเด็กในระดับชุมชนเข้ มแข็งขึ ้น ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่และท้ าทายในการช่วยเหลือเด็กที่อยู่ใน
สภาพแวดล้ อมที่มีความเสี่ยงสูงสุดในประเทศ ในปี 2018 โครงการสาธิตของ UNICEF ใน 236 ตาบล สามารถเข้ าถึงเด็ก
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จานวน 25,000 คนทีเ่ ข้ าข่ายมีความเสี่ยงสูงและปานกลางจากการเผชิญความรุนแรง การทารุณกรรม การเอาเปรี ยบ และ
การถูกทอดทิ ้ง
(7) UNICEF และมหาวิทยาลัยมหิดลเปิ ดเผยผลสาเร็ จของโครงการการศึกษาพหุภาษา ที่ใช้ ภาษาแม่เป็ นพื ้นฐาน ในภาคใต้
ตอนล่าง
การพัฒนาเด็กปฐมวัย (เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืนข้ อ 4)
ในปี 2018 ประเทศไทยประสบความสาเร็ จครัง้ ใหญ่ ในการลงทุนด้ านการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยพระราชบัญญัติการพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกฤษฎีกาในเดือนธันวาคม 2018 พระราชบัญญัตินี ้จะช่วยให้ เด็ก
อายุต่ากว่า 5 ปี หลายล้ านคน เข้ าถึงบริ การด้ านพัฒนาการเด็กปฐมวัน ที่มีคุณภาพสูงขึน้ UNICEF สนับสนุนการขยายศูนย์
สาธิตพัฒนาการเด็กปฐมวัยไปยัง 24 จังหวัด ซึง่ ขณะนี ้มีถึง 147 แห่ง คอยดูแลเด็ก ๆ 10,300 คน
เงินช่ วยเหลือเด็ก (เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืนข้ อ 4, 10, 17)
เงินช่วยเหลือเด็ก เป็ นหนึ่งในนโยบายของรั ฐบาลที่เป็ นที่ถกเถี ยงในวงกว้ าง ในปี 2017 จานวนผู้รับผลประโยชน์ จากเงิน
ช่วยเหลือเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญถึงร้ อยละ 50 เป็ น 600,000 คน มากกว่า 4 เท่าของจานวนผู้รับประโยชน์ในปี 2015 ซึง่ เป็ นปี
แรกของโครงการ จานวนของคุณแม่วยั รุ่นและคุณแม่อายุน้อยซึง่ อยู่ในกลุ่มผู้รับประโยชน์จากเงินช่วยเหลือก็ มีสดั ส่วนสูงมาก
(มากกว่า 40%) เป็ นการพิสูจน์ให้ เห็นว่า เงินช่วยเหลือเด็กนัน้ ไม่เพียงแต่ช่วยเหลือเด็ก ๆ แต่ ยังรวมไปถึงความเป็ นอยู่ของ
ผู้หญิงทีอ่ ยู่ในสภาพเปราะบาง มีการประกาศว่าจะมีการขยายความครอบคลุมของเงินช่วยเหลือเด็กไปสู่ยงั เด็กอายุไม่เกิน 6 ปี
จากที่ปัจจุบันอยู่ที่อายุไม่เกิน 3 ปี ทิศทางการตัดสินใจเช่นนีเ้ กิดจากการผลักดันด้ วยหลักฐานในเชิงประจักษ์ โดย UNICEF
ร่วมมือกับพันธมิตรจากองค์กรประชาสังคมระดับชาติ
ข้ อมูลประชากรเด็ก (เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืนข้ อ 4, 10, 17)
ปี 2016 เป็ นปี แห่งการบรรลุเป้าหมายหลัก ๆ มากมาย 1. สานักงานสถิติแห่งชาติ และสานักงบประมาณ เห็นชอบในการบรรจุ
การสารวจสถานการณ์เด็กและสตรี รอบถัดไป เข้ าไว้ ในรายการสารวจที่ จะได้ รับทุนจาก งบประมาณของประเทศ MICS คือ
แบบสารวจครัวเรื อนระดับชาติที่ครอบคลุมหลายภาคส่วน พัฒนาโดย UNICEF เพื่อรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ ของ
ผู้หญิงและเด็กด้ วยวิธีมาตรฐานที่สามารถนามาเปรี ยบเทียบกับประเทศต่าง ๆ ได้ แม้ เมื่อเวลาผ่านไป 2. การสารวจ MICS ใน
ครั ง้ ก่ อ นหน้ า ก่ อ นหน้ า นี ถ้ ู ก น ามาใช้ เ พื่ อ ก าหนดทิ ศ ทางของการพัฒ นาที่ ส นับ สนุ น โดย UNICEF และการรั บ รองแผน
งบประมาณการพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย ระดั บ จั ง หวั ด 70 แผน ร่ ว มกั บ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ส านั ก งบประมาณ และ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3. UNICEF ริเริ่มการทางานร่วมกับรัฐบาลเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนระดับชาติ เพื่อ
กาหนด/ระบุมาตรการ เป้าหมาย แหล่งข้ อมูล และระบบระดับประเทศในการรายงานตัวชี ้วัดของเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
ความร่วมมือนี ้มุ่งเน้ นเป็ นพิเศษไปที่การพัฒนาวิธีหาดัชนีความยากจนหลายมิติระดับชาติ เพื่อตอบโจทย์ตวั ชี ้วัดของเป้าหมาย
การพัฒ นาที่ ยั่งยืน ข้ อ 1.2 ขณะเดี ยวกัน ก็สนับสนุน แนวทางในภาพกว้ างที่ สานักงานสถิ ติแห่ งชาติ ใช้ อ ยู่ เพื่ อ น าไปสู่การ
ประยุกต์ใช้ ตวั ชี ้วัดทังหมดในระดั
้
บประเทศ
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กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืนข้ อ 4, 10)
ในปี 2018 UNICEF ได้ ลงทุนเพื่อปรับปรุงการเข้ าถึงการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพอย่างเสมอภาค การลงทุนนีส้ ่งผลอย่างมีนยั สาคัญ
ต่อการออกกฎหมาย การระดมทุน และข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย รวมถึงการใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์ จากการโครงการสาธิตใหม่
ๆ ในเดือนพฤษภาคม 2018 ความพยายามในการผลักดันที่เกิดขึ ้นต่อเนื่องตลอดทังปี
้ ช่วยให้ สามารถจัดตั ้งกองทุนเพื่อความ
เสมอภาคทางการศึกษาได้ กองทุนนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อจัดการกับความไม่เท่าเทียมในการศึกษาและเพื่อสนั บสนุนการศึกษา
ของเด็กยากจนและด้ อยโอกาสหลายล้ านคน
โครงการ ‘Generation Unlimited’ (เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืนข้ อ 3, 8)
ในปี 2018 UNICEF พุ่ ง ประเด็ น ไปที่ วัย รุ่ น และคนหนุ่ ม สาวมากขึ น้ โดยจัด กิ จ กรรมให้ เ ห็ น เป็ น แบบอย่ า งด้ ว ยโครงการ
'Generation Unlimited' จากข้ อมูลพบว่าประมาณร้ อยละ 15 ของคนหนุ่มสาว (อายุ 15 – 24 ปี ) ในประเทศไทยในปั จจุบนั
(หรื อ ประมาณ 1.3 ล้ า นคน) ไม่ ไ ด้ อ ยู่ ใ นภาคการศึ ก ษา การจ้ า งงาน หรื อ การฝึ ก งาน ผลของกิ จ กรรมช่ ว ยให้ เว็ บ ไซต์
Lovecarestation.com ซึง่ เป็ นแพลตฟอร์ มสุขภาพออนไลน์ที่สนับสนุนโดย UNICEF เพื่อวัยรุ่นและคนหนุ่มสาว สามารถเข้ าถึง
กลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึน้ เป็ น 5 เท่าในปี 2018 ช่วยให้ คนหนุ่มสาวกว่า 750,000 คน ได้ เข้ าถึงข้ อมูล เกี่ยวกับสุขภาพทางเพศ
อนามัยเจริญพันธุ์และสุขภาพจิต และยังมีการให้ คาปรึกษาและการส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่น ๆ ด้ วย
การคุ้มครองเด็ก (เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืนข้ อ 10, 16, 17)
เป้าหมายสูงสุดของ UNICEF ประเทศไทยในการคุ้มครองเด็ก คือการเสริ มสร้ างระบบการจัดการปั ญหาการคุ้มครองเด็ก ใน
ระดับชุมชนให้ ได้ ในปี 2018 ศูยบ์สาธิตของ UNICEF ใน 236 ตาบล สามารถเข้ าถึงและคัดกรองความเสี่ยงด้ านการคุ้มครอง
เด็กให้ กบั เด็ก 25,000 คน ซึง่ เป็ นจานวนมากที่สดุ เท่าที่มีมา และมีเด็ก 1,589 ราย ใน 236 ตาบลเดียวกันได้ รับการประเมินว่า
อยู่ในกลุ่มเสี่ยงปานกลาง – สูงจาก (จากทังหมด
้
7,200 ตาบล)
สามารถบรรลุผลสาเร็จที่สาคัญและเป็ นรูปธรรมสาหรับเด็กผู้อพยพในปี 2018 ด้ วยการปล่อยตัวเด็กเกือบทุกคนในสถานกักกัน
คนเข้ าเมืองในกรุ งเทพมหานคร ความสาเร็ จนีจ้ ะเกิดขึน้ ไม่ได้ หากไม่ได้ รับความร่ วมมือจาก UNICEF, UNHCR, IOM และ
องค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อยุติการกักกันเด็กอพยพ เด็ก ๆ ถูกปล่อยตัวเพื่อให้ ได้ ไปอยู่กับครอบครัวในระหว่างการตรวจสอบการ
อพยพ นอกจากนี ้การสนับสนุนทางวิชาการของ UNICEF ยังนาไปสู่การพัฒนาบันทึกความเข้ าใจระหว่างกระทรวงและขันตอน
้
การดาเนินงานที่เป็ นมาตรฐานในการปล่อยตัวเด็ก
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้ รับผลกระทบจากความรุนแรงติดอาวุธ UNICEF ได้ สนับสนุนการฝึ กอบรมว่าด้ วยการคุ้มครอง
เด็กที่จดั โดยศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกรมเด็กและเยาวชน สาหรับผู้ปฏิบตั ิงานรักษาความปลอดภัย
เจ้ าหน้ าที่ค้ มุ ครองเด็กจากรัฐบาล และเจ้ าหน้ าที่จากองค์กรพัฒนาเอกชน จุดมุ่งหมายของการฝึ กอบรมนี ้คือเพื่อแจ้ งให้ ทราบ
ถึงวาระและภาระงานของศูนย์ค้ มุ ครองเด็กและสตรี ของศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่จดั ตั ้งขึ ้นใหม่
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รายการเดอะ บลู คาร์ เพท โชว์ (Blue Carpet Show) (เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืนข้ อ 10)
The Blue Carpet Show เป็ น รายการวาไรตี โ้ ชว์ ท างโทรทั ศ น์ โ ดย UNICEF ประเทศไทย ที่ เ ชิ ญ บุ ค คลที่ มี ชื่ อ เสี ย งและ
influencers กว่า 40 คน มาระดมช่วยเหลือจากสาธารณะเพื่อช่วยเด็กด้ อยโอกาส สร้ างความตระหนัก ต่อปั ญหาที่เด็กและ
เยาวชนทังในไทยและทั
้
ว่ โลกต้ องเผชิญ และเพื่อบอกเล่าให้ ผ้ ชู มเข้ าใจการทางานของ UNICEF ในการพัฒนาชีวิตของเด็ก ๆ
มากขึ ้น รายการนีถ้ ือเป็ นเป็ นรายการวาไรตี ้โชว์เพื่อสังคมรายการแรกในเอเชีย ออกอากาศช่วงไพรม์ไทม์ สามารถดึงดูดผู้ชม
มากกว่า 2 ล้ านคนในเวลา 2 ชัว่ โมง
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องค์ การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่ งสหประชาชาติ (UNIDO)
1. คาอธิบายหน่ วยงาน
UNIDO นาวิสยั ทัศน์ระดับโลกของการพัฒนาที่เปิ ดกว้ างและยัง่ ยืน (เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืนข้ อ 9) มาปรับให้ เข้ ากับใน
บริ บทของประเทศไทย และบูรณาการการมีส่วนร่ วมและความยั่งยืน เข้ าสู่วาระการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย
UNIDO มีส่วนร่ วมในแผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติของประเทศไทย เพื่อริ เริ่ มโครงการอุตสาหกรรมไทย 4.0
(Thailand’s Industry 4.0) และเพื่อช่วยให้ ประเทศบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน โดยเฉพาะข้ อ 7, 8, 9, 11, 12 และ 13
โครงการต่าง ๆ ของ UNIDO ซึง่ มีมลู ค่ามากกว่า 15 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐนัน้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
(1) เสริมสร้ างความสามารถในการแข่งขันของบริษัทท้ องถิ่น
(2) สนับสนุนรัฐบาลในการสร้ างขีดความสามารถเพื่อให้ ธุรกิจมีการบูรณาการระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศที่ดีขึ ้น
ในด้ านการผลิตและห่วงโซ่อปุ สงค์
(3) เพิ่มขีดความสามารถของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานและแนวทางปฏิบตั ิ
ด้ านสิ่งแวดล้ อม
(4) ให้ เกิดการใช้ ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ชุดตัวเลขสาคัญ
• จานวนผู้ปฏิบตั ิการในสานักงานภูมิภาค: 19 ตาแหน่ง
• งบประมาณทีใ่ ช้ ไปในปี 2018: 1.38 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ
2. ผลสัมฤทธิ์หลักในปี 2018
การใช้ ฐานข้ อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เกี่ยวกับสถิติทางอุตสาหกรรม (เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืนข้ อ 8, 9)
UNIDO ร่ วมมือกับสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พัฒนาการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยี Big Data เพื่อสร้ างนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมและดัชนีการพัฒนาอุตสาหกรรม โครงการอบรมนีจ้ ัดขึ ้นใน
เดือนกรกฎาคม 2018 โดยมีผ้ กู าหนดนโยบาย 30 คน เข้ าร่วม
ฐานข้ อมูลระดับชาติเรื่องความเข้ มของคาร์ บอนในภาคการผลิต (เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืน 9)
UNIDO ทางานร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั ้งแต่ปลายปี 2017 เพื่อสร้ างฐานข้ อมูลระดับชาติเรื่ องความเข้ มของ
คาร์ บอนในภาคการผลิตของประเทศไทย ซึง่ เป็ นโครงการที่ได้ รับทุนจากสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ฐานข้ อมูลนี ้จะเปิ ดตัวในเดือนกุมภาพันธ์ 2019 และผู้ดแู ลฐานข้ อมูลจะเป็ นสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้ อมแห่งชาติ ในฐานะจุดศูนย์กลางของประเทศสาหรับประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพของภูมิอากาศ
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การศึกษาการเทียบมาตรฐานนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืนข้ อ 8, 9, 11, 12)
UNIDO ดาตามการร้ องขอจากสานักระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกให้ ดาเนินการศึกษาเพื่อเทียบมาตรฐานนิคมอุตสาหกรรม
เชิ ง นิ เ วศภายในพื น้ ที่ ร ะเบี ย งเศรษฐกิ จ ภาคตะวัน ออกกับ กรอบสากลส าหรั บ สวนอุ ต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศ ที่ พัฒ นาโดย
ธนาคารโลก องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
– GiZ) และ UNIDO ผลการศึกษาจะทาให้ ทราบว่านิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกยืนอยู่ ณ
จุดใดในกรอบสากล
การลงทุนแบบมีส่วนร่ วมและห่ วงโซ่ คุณค่ าระดับโลก (เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืนข้ อ 8, 9)
ร่ ว มกับ กรมส่ ง เสริ ม อุต สาหกรรม กระทรวงอุต สาหกรรม องค์ ก ารเพื่ อ ความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ และการพัฒ นา และ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการฝึ กอบรมระยะเวลา 1 สัปดาห์สาหรับผู้กาหนดนโยบายของไทย ว่าด้ วยการลงทุนอย่างมีส่วน
ร่ ว มและห่ ว งโซ่คุณค่ าระดับ โลก การฝึ ก อบรมท าให้ ท ราบถึง โอกาสและความท้ าทายสาหรั บ SME ไทยในการเก็บเกี่ ยว
ผลประโยชน์จากการทีป่ ระเทศไทยมีส่วนร่วมมากขึ ้นในการค้ าและการไหลของการลงทุนทัว่ โลก
รายการชื่อสารมลพิษตกค้ างยาวนานแห่ งชาติ และแผนการดาเนินงานระดับชาติของอนุสญ
ั ญากรุ งสตอกโฮล์ ม
(เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืนข้ อ 12)
ในเดือนเมษายน 2018 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม และสานักงานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้
ริ เริ่ มโครงการเพื่อปรับปรุงรายการชื่อสารมลพิษตกค้ างยาวนานจาก 12 ชนิด เป็ น 26 ชนิด และปรับปรุงแผนการดาเนินงาน
ระดับชาติตามอนุสัญญากรุ งสตอกโฮล์ม ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของ UNIDO ช่ว ยให้ ประเทศไทยบรรลุพันธกรณีของ
อนุสญ
ั ญากรุงสตอกโฮล์มตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนข้ อ 12.4
แถลงการณ์ ร่วมโดย UNIDO และสภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย (เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืนข้ อ 8, 9)
UNIDO และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ ลงนามในแถลงการณ์ร่วมในเดือนตุลาคม 2018 เพื่ออานวยความสะดวกใน
การทางานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายตามโยบายอุตสาหกรรม 4.0 ของประเทศไทย
อุตสาหกรรมสีเขียวโดยการประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีคาร์ บอนต่าสาหรับสาหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม
(Greening Industry through Low Carbon Technology Applications for SMEs) (เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืนข้ อ 7, 9)
ในเดือนเมษายน 2018 UNIDO เปิ ดตัวโครงการว่าด้ วยอุตสาหกรรมสีเขียวโดยการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีคาร์ บอนต่าสาหรับ
สาหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ได้ รับเงินทุน 1.8 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐจากกองทุนสิ่งแวดล้ อมโลก และอีก 9.5 ล้ าน
ดอลลาร์ สหรัฐที่คาดว่าจะได้ รับจากพันธมิตรไทย) วัตถุประสงค์ของโครงการคือเพื่อส่งเสริ มการใช้ เทคโลโลยีคาร์ บอนต่าใน
ธุรกิจ SME เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ พลังงาน พัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว และลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกจากธุรกิจ
SME โครงการจะดาเนินอยู่เป็ นเวลา 3 ปี และมีความเป็ นไปได้ ที่จะขยายตัว
โครงการสร้ างห่ วงโซ่ คุณค่ าเศษโลหะสีเขียว ด้ วยการนาแนวทางด้ านเทคนิคที่ดีท่สี ุด (Best Available Techniques –
BAT) และแนวการปฏิบัตดิ ้ านสิ่งแวดล้ อมที่ดที ่สี ุด (Best Environmental Practice – BEP) มาใช้ ลดการปลดปล่ อย
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สารมลพิษที่ตกค้ างยาวนานประเภทปลดปล่ อยโดยไม่ จงใจ (U-POPs) จากโรงงานรีไซเคิลเศษโลหะ (เป้ าหมายการ
พัฒนาที่ย่ งั ยืนข้ อ 12)
โครงการ ‘สร้ างห่วงโซ่คุณค่าเศษโลหะสีเขียว’ ด้ วยการนาแนวทางด้ านเทคนิคที่ดีที่สดุ และแนวการปฏิบตั ิด้านสิ่งแวดล้ อมที่ดี
ที่ สุด มาใช้ ลดการปลดปล่ อ ยสารมลพิ ษ ที่ ตกค้ า งยาวนานประเภทปลดปล่ อ ยโดยไม่ จ งใจจากโรงงานรี ไซเคิ ลเศษโลหะ
(Greening the scrap metal value chain through the promotion of BAT/BEP to reduce U-POPs release from recycling
facilities) เริ่ มต้ นในเดือนพฤศจิกายน 2018 ด้ วยงบประมาณ 4.5 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐจากกองทุนสิ่งแวดล้ อมโลก และ 33.5
ล้ านดอลลาร์ จากหุ้นส่วนไทยที่สนับสนุนโครงการเป็ นเวลา 5 ปี นอกจากนี ้ กรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและการเหมืองแร่ และ
UNIDO กาลังร่ วมมือกับสถาบันอื่นอีก 7 แห่งจากภาครัฐและเอกชนของประเทศไทยในการดาเนินโครงการ เพื่อลดการปล่อย
ไดออกซินและฟูแรนอย่างน้ อยร้ อยละ 20 จากอุตสาหกรรมหลอมโลหะด้ วยการส่งเสริมการใช้ แนวทางด้ านเทคนิคที่ดีที่สดุ และ
แนวการปฏิบตั ิด้านสิ่งแวดล้ อมที่ดีที่สดุ
การประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีเคมีสีเขียวและการพึ่งพาเกือ้ กูลกันระหว่ างอุตสาหกรรมและชุมชนเมืองเพื่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่ปล่ อยมลพิษต่าและปลอดสารมลพิษตกค้ างยาวนานในประเทศไทย (Application of Industry-Urban
Symbiosis and Green Chemistry for a Low Emission and Persistent-Organic-Pollutants-Free Industrial Development
in Thailand) (เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืนข้ อ 7, 9, 11, 12, 13)
ในเดือนมิถนุ ายน 2018 UNIDO ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดประชุมเรื่ อง ‘การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีเคมีสีเขียวและ
การพึ่งพาเกื ้อกูลกันระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนเมืองเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ปล่อยมลพิษต่าและปลอดสารมลพิษ
ตกค้ างยาวนานในประเทศไทย’ มีเป้าหมายเพื่อทางานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมในการลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก ลดการใช้
และลดของเสียจากสารเคมีอนั ตรายที่ถกู ขึ ้นบัญชีในอนุสญ
ั ญากรุงสตอกโฮล์ม โครงการนี ้ได้ รับงบประมาณเกือบ 9 ล้ าน
ดอลลาร์ สหรัฐจากกองทุนสิง่ แวดล้ อมโลก และมีการจัดหาเงินทุนร่วม 120 ล้ านดอลลาร์ จากหุ้นส่วนในประเทศไทยที่
สนับสนุนโครงการเป็ นเวลา 5 ปี คาดว่าจะเริ่มโครงการได้ ในต้ นปี 2019
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สานักงานบริการโครงการแห่ งสหประชาชาติ (UNOPS)
1. คาอธิบายหน่ วยงาน
UNOPS คื อ ฝ่ ายปฏิ บัติ ก ารของสหประชาชาติ ที่ ส นับ สนุ น การสร้ างสัน ติ ภ าพ โครงการพัฒ นา และงานช่ ว ยเหลื อ ด้ า น
มนุษยธรรมทัว่ โลก ในประเทศไทย UNOPS ช่วยประสานงานเรื่ องทรัพยากรบุคคลในนามของลูกค้ าทัว่ โลกผ่านศูนย์ปฏิบตั ิการ
ในประเทศไทยสาหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแปซิฟิก ด้ วยการให้ บริ การนี ้ UNOPS ได้ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการ
ดาเนินงานของพันธมิตรสหประชาชาติ
UNOPS สนับ สนุน การด าเนิ น งานตามโครงการระดับ ภูมิ ภาคเพื่ อ การก าจัด เชื อ้ มาลาเรี ย ดื อ้ ยา (Regional Artemisinin
Resistance Initiative - RAI2E) ด้ ว ยเงิ น ช่ ว ยเหลื อ ระดั บ ภู มิ ภ าคจ านวน 243 ล้ า นดอลลาร์ ส หรั ฐ จากกองทุ น โลกแห่ ง
สหประชาชาติเพื่อต่อสู้โรคเอดส์ วัณโรค และมาลาเรี ย ซึ่งประเทศไทยอยู่ในฐานะประเทศผู้รับการช่วยเหลือ เพื่อเร่ งกาจัดโรค
มาลาเรี ยจากเชื ้อ Plasmodium falciparum ในอนุภมู ิภาคลุ่มแม่น ้าโขง
ชุดตัวเลขสาคัญ
• จานวนผู้ปฏิบตั ิการในศูนย์กลางการปฏิบตั ิการ: 20 ตาแหน่ง
• งบประมาณทีใ่ ช้ ไปในปี 2018: 8.3 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ
2. ผลสัมฤทธิ์หลักในปี 2018
โครงการ RAI2E (เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืนข้ อ 1, 3, 10, 17)
ในปี 2018 UNOPS และองค์การอนามัยโลก สนับสนุนรัฐบาลไทยในการรับมือกับโรคมาลาเรี ยดื ้อยา ผ่านโครงการ RAI2E
ช่ ว ยกระทรวงสาธารณสุขในการจัด การคนไข้ ร่ วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุข และพัฒ นาระบบเฝ้าระวัง ด้ วยเทคโนโลยี
สารสนเทศและทรัพยากรมนุษย์ อนึ่ง กองทุน RAI2E เป็ นกองทุนระดับภูมิภาคของกองทุนโลกแห่งสหประชาชาติเพื่อต่อสู้โรค
เอดส์ วัณโรค และมาลาเรี ย ก่อตั ้งขึ ้นเพื่อเร่งกาจัดมาลาเรี ยในอนุภมู ิภาคลุ่มแม่น ้าโขง เงินช่วยเหลือจานวน 243 ล้ านดอลลาร์
สหรัฐถูกนาไปใช้ ดาเนินการในประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ ไทยและเวียดนาม ซึ่งเรี ยกรวมกันว่าเป็ นประเทศในกลุ่ม อนุ
ภูมิ ภาคลุ่ม แม่ นา้ โขง ในช่ ว งปี 2018-2020 การสนับ สนุน จาก RAI2E ช่ ว ยขยายการครอบคลุมให้ กับ การบริ การด้ า นโรค
มาลาเรี ยสาหรับประชากรที่อยู่ห่างไกล ในพืน้ ที่ชายแดน และประชากรในพื ้นที่เสี่ยงอื่น ๆ รวมถึงการจัดการคนไข้ และการ
เสริมสร้ างความเข้ มแข็งของระบบเฝ้าระวังระดับประเทศ โครงการยับยังเชื
้ ้อมาลาเรี ยดื ้อยา ถูกจัดตั ้งขึ ้นเพื่อรับมือกับสายพันธุ์
มาลาเรี ยทีด่ ื ้อยาทีผ่ สมอนุพนั ธุ์อาร์ ติมิซินินซึง่ แพร่กระจายไปทัว่ อนุภมู ิภาคลุ่มแม่น ้าโขง ก่อให้ เกิดความหวาดกลัวต่อผลร้ ายที่
อาจเกิดขึ ้นตามมา หากมาลาเรี ยดื ้อยาแพร่กระจายไปยังอินเดีย ทวีปแอฟริกา และพื ้นที่อื่น ๆ ที่เป็ นแหล่งของโรคมาลาเรี ยอยู่
แล้ ว
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โครงการอาสาสมัครขององค์ การสหประชาชาติ (UNV)
1. คาอธิบายหน่ วยงาน
UNV มีส่วนช่วยในการสร้ างสันติภาพและการพัฒนาโดยผลักดันให้ เกิดความตระหนักถึงความสาคัญของอาสาสมัคร ผ่านการ
ทางานร่ วมกับพันธมิตรเพื่อบูรณาการกิจกรรมอาสาในโครงการพัฒนา และระดมอาสาสมัครในจานวนมากขึน้ และมีความ
หลากหลายทัว่ โลก รวมถึงอาสาสมัครสหประชาชาติที่มีประสบการณ์
UNV ช่วยเหลือพันธมิตรในระดับชาติ สานักงานความร่ วมมือระหว่างประเทศแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัย และองค์กร
ท้ องถิ่นที่เกี่ยวข้ องกับงานอาสา ในการเสริ มสร้ างการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครในความร่วมมือใต้ – ใต้ เพื่อทาให้ ประเทศไทย
เป็ นผู้มีบทบาทหลักในภูมิภาค นอกจากนี ้ UNV ยังร่วมมือกับพันธมิตรเหล่านี ้เพื่อช่วยให้ เยาวชนได้ มีส่วนร่วมในฐานะพันธมิตร
ที่สาคัญในการปะยุกต์หลักการของเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนสู่ท้องถิ่นของตนผ่านกิจกรรมอาสาสมัคร
ชุดตัวเลขสาคัญ
• จานวนผู้ปฏิบตั ิการ: 2 ตาแหน่ง ประจาที่สานักงานภูมิภาค (ในปี 2018 อาสาสมัครสหประชาชาติ 47 คน ทางานใน
หน่วยงานสหประชาชาติ 10 แห่ง ในประเทศไทย)
2. ผลสัมฤทธิ์หลักในปี 2018
โครงการนาร่ องอาสาสมัครมหาวิทยาลัยระดับภูมิภาค - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี ( (เป้ าหมาย
การพัฒนาที่ย่ งั ยืนข้ อ 4, 17)
ปี 2018 เป็ นปี แรกของการดาเนิน โครงการนาร่ องอาสาสมัครมหาวิทยาลัยระดับภูมิภาค - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ าธนบุรี ซึ่งเป็ นโครงการ 5 ปี สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป้าหมายของโครงการคือการพัฒนาขีดความสามารถ
และการมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาที่ได้ รับการสนับสนุนจากสหประชาชาติในกลุ่มประเทศอาเซียน อาสาสมัคร 3 คนถูกส่งไป
ปฏิบตั ิงานกับ UNESCO ในประเทศไทย กับ UNIDO ในกัมพูชา และกับ โครงการ Global Pulse และในอินโดนีเซีย ตามลาดับ
ตลอดระยะเวลา 6 เดือน นักศึกษาได้ ประยุกต์ใช้ ความรู้ และทักษะด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และทุ่มเทความคิด
สร้ างสรรค์และแรงกายในการส่งเสริมสันติภาพและการพัฒนา การทางานกับโครงการอาสาสมัครมหาวิทยาลัย นี ้จะขยายไปสู่
โครงการอาสาสมัครมหาวิทยาลัยของสหประชาชาติ อีก 7 แห่งในปี 2019
การวิเคราะห์ สถานการณ์ ระดับชาติของโครงสร้ างพืน้ ฐานด้ านงานอาสาสมัคร (เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืนข้ อ 17)
ตามมติของสหประชาชาติ A/RES/70/129 เกี่ยวกับ 'การบูรณาการงานอาสาสมัครสู่สนั ติภาพและการพัฒนา: แผนปฏิบตั ิการ
สาหรับทศวรรษหน้ าและต่อ ๆ ไป’ ซึง่ รับรองโดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในปี 2015 ประเทศสมาชิกตกลงที่จะดาเนินการ
วิเคราะห์ สถานการณ์ ระดับชาติ ของโครงสร้ างพืน้ ฐานด้ านงานอาสาสมัคร โดย UNV จะคอยให้ คาแนะนาและสนับสนุน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ ในการวิเคราะห์สถานการณ์ระดับชาติ เกี่ยวกับงานด้ านอาสาสมัครใน
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ประเทศไทย UNV ยังได้ เข้ าร่ วมในการประชุมระดับชาติครัง้ ที่ 3 เรื่ องอาสาสมัครในประเทศไทย และนาเสนอแผนปฏิบตั ิการ
ระดับโลกว่าด้ วยการเป็ นอาสาสมัครและมติของสหประชาชาติ
วันอาสาสมัครสากลปี 2018 (เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืนข้ อ 17)
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2018 เป็ นครัง้ แรกในประเทศไทย ที่ UNV และพันธมิตรได้ จดั งานเฉลิมฉลองวันอาสาสมัครสากล
2018 ภายใต้ หัวข้ อ ‘งานอาสาสมัครเพื่อ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน – การสร้ างชุมชนที่มีความยืดหยุ่น ในประเทศไทย’
วัตถุประสงค์หลักคือเพื่อแนะนาวันอาสาสมัครสากลให้ กับอาสาสมัครในประเทศไทยได้ ร้ ูจกั และสร้ างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน มีตวั แทนจากภาคอาสาสมัครกว่า 140 คน เข้ าร่ วมงานครัง้ นี ้ และได้ รับการฝึ กอบรมแบบมีส่วน
ร่วมเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน และวิธีการที่องค์กรท้ องถิ่นที่เกี่ยวข้ องกับงานอาสาในประเทศไทย จะสามารถมีส่วน
ร่วมและจัดกิจกรรมอย่างมีกลยุทธ์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
การระดมพลของอาสาสมัครสหประชาชาติ (เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืนหลายหัวข้ อ)
UNV ระดมอาสาสมัค ร 47 คน (6 คนจากในประเทศไทย และ 41 คน จากนานาชาติ ) เพื่ อ ช่ ว ยงานในเครื อ ข่ า ยของ
สหประชาชาติในประเทศไทย อาสาสมัครชาวไทย 10 คนทาหน้ าที่เป็ นอาสาสมัครของสหประชาชาติในปี 2018 โดย 6 คนเป็ น
อาสาสมัครสหประชาชาติในประเทศไทย และอีก 4 คนเป็ นอาสาสมัครสหประชาชาติระหว่างประเทศ และได้ เดินทางไปทางาน
ในประเทศอื่น ๆ
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องค์ การเพื่อการส่ งเสริมความเสมอภาคระหว่ างเพศ และเสริมพลังทางสังคมของผู้หญิงแห่ ง
สหประชาชาติ (UN Women)
1. คาอธิบายหน่ วยงาน
UN Women ในประเทศไทย ทางานเพื่อให้ บรรลุผลเชิงกลยุทธ์ 5 ประการได้ แก่ 1. บรรทัดฐาน นโยบาย และมาตรฐานระดับ
โลกที่ครอบคลุมและมีพลวัตเกี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศและการเสริ ม พลังทางสังคมของผู้หญิงและเด็กผู้หญิงทุกคน 2.
ผู้หญิงสามารถเป็ นผู้นา มีส่วนร่ วม และได้ รับประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน จากระบบกากับดูแลของรัฐ 3. ผู้หญิงมีความมัน่ คง
ทางรายได้ มีอาชีพที่ดี และความเป็ นอิสระทางเศรษฐกิจ 4. ผู้หญิ งและเด็กหญิงทุกคนมีชีวิตที่ปราศจากความรุ นแรงทุก
รู ปแบบ 5. ผู้หญิงและเด็กหญิงมีส่วนร่ วมและมี สิทธิมีเสียงมากขึน้ ในการสร้ างสันติภาพและความยืดหยุ่นอย่างยั่งยืน และ
ได้ รับประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันจากการป้องกันภัยธรรมชาติและความขัดแย้ ง และจากการช่วยเหลือทางมนุษยธรรม
ชุดตัวเลขสาคัญ
• จานวนผู้ปฏิบตั ิการ: 5 ตาแหน่ง
• งบประมาณทีใ่ ช้ ไปในปี 2018: 338,000 ดอลลาร์ สหรัฐ
2. ผลสัมฤทธิ์หลักในปี 2018
การสัมมนาระดับชาติเรื่องการส่ งเสริมความเป็ นผู้นาและการมีส่วนร่ วมทางการเมืองของผู้หญิง (เป้ าหมายการ
พัฒนาที่ย่ งั ยืนข้ อ 5, 16)
ในเดือนพฤศจิกายน 2018 UN Women ร่ วมกับสถานทูตฟิ นแลนด์ สหภาพยุโรป และสถาบันพระปกเกล้ า พานักการเมือง
หญิง 8 คน จากพรรคการเมืองแนวหน้ าเข้ าร่วมการสัมมนาระดับชาติเรื่ องการส่งเสริมความเป็ นผู้นาและการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของผู้หญิง การสัมมนาครัง้ นี ้มีผ้ เู ข้ าร่ วม 200 คน รวมถึงตัวแทนจากพรรคการเมืองและสถานทูต และมีผ้ ชู ม 1,200 คน
ทาง Facebook Live
การหารือระดับชาติครัง้ ที่ 3 ว่ าด้ วยผู้หญิง สันติภาพ และความมั่นคง (เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืนข้ อ 5, 16)
ตั ้งแต่ปี 2016 UN Women ได้ ให้ การสนับสนุนรัฐบาลไทยในการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการระดับชาติครัง้ ที่ 3 เรื่ องผู้หญิง
สั น ติ ภ าพ และความมั่น คงในบริ บ ทของท้ อ งถิ่ น การหารื อ ระดับ ชาติ ค รั ง้ นี จ้ ัด ขึ น้ เมื่ อ วัน ที่ 3-4 ธั น วาคม 2018 โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเป็ นผู้หญิง 100 คน เพื่อสร้ างขีดความสามารถในการกาหนดทิศทางนโยบายระดับชาติในเรื่ องสันติภาพและ
ความมัน่ คงทีค่ านึงถึงมิติทางเพศสภาพ
ศูนย์ ประสานงานเพื่อผู้หญิงและเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืนข้ อ 5, 16)
ในช่วงกลางเดือนธันวาคม 2018 รัฐบาลไทยได้ จดั ตั ้งศูนย์ประสานงานเพื่อผู้หญิงและเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อขยาย
การสนับ สนุน ของ UN Women สาหรั บ ผู้ห ญิ ง สัน ติ ภาพ และประเด็ น ความมั่น คงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากนี ้
UNICEF ยังร่วมสนับสนุนศูนย์ประสานในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับเด็ก ศูนย์ประสานงานนี ้จะทาหน้ าที่เป็ นกลไกประสานระหว่าง
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กระทรวงสาหรับการทางานในภาคใต้ ตอนล่าง โดยเฉพาะในประเด็นเรื่ องผู้หญิงและเด็ก รวมถึงการให้ บริ การแก่ผ้ หู ญิงและ
ครอบครัวในพื ้นที่ที่ได้ รับผลกระทบจากความขัดแย้ ง
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเรื่องการคุ้มครองผู้หญิงในประเทศไทย (เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืนข้ อ 5, 16)
เพื่อส่งเสริ มการเข้ าถึงกระบวนการยุติธรรมของผู้หญิง UN Women ร่ วมกับสานักงานอัยการสูงสุด และสถาบันยุติธรรมแห่ง
ประเทศไทย ได้ สร้ างเครื อข่ายของผู้แทนอัยการ 70 คนทัว่ ประเทศ ผ่านการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการที่จดั ขึ ้นในปี 2018 ว่าด้ วย
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเรื่ องการคุ้มครองผู้หญิงในประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปั น และระดมความรู้และ
ประสบการณ์ เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่เกี่ยวข้ องกับการคุ้มครองผู้หญิง และความท้ าทายในการบังคับใช้
กฎหมาย เพื่อพัฒนาแนวทางปฏิบตั ิที่เป็ นมาตรฐาน ใช้ ได้ จริง และเปิ ดกว้ าง และเพื่อพัฒนาทักษะของอัยการและการบังคับใช้
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับผู้หญิงและครอบครัว
แปลเอกสารเรื่อง ‘ชุดบริการที่จาเป็ นสาหรับผู้หญิงและเด็กหญิงที่ได้ รับผลกระทบจากความรุ นแรง’ เป็ นภาษาไทย
(เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืนข้ อ 5, 8, 10)
เอกสารเรื่ อง ‘ชุดบริ การที่จาเป็ นสาหรับผู้หญิงและเด็กหญิงที่ได้ รับผลกระทบจากความรุ นแรง’ ถูกจัดทาขึน้ ภายใต้ โครงการ
ความร่วมมือระดับโลกของสหประชาชาติ (the United Nations Joint Global Programme Partnership) ซึง่ ประกอบด้ วย UN
Women, UNFPA, WHO, UNDP และ UNODC และได้ มีการแปลเป็ นภาษาไทย ซึ่งเอกสาร ESP สาหรับประเทศไทยนี ้ช่วยให้
เจ้ าหน้ าที่จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สานักงานสถิติแห่งชาติ และสานักงานตารวจแห่งชาติ
ได้ รับทราบข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ ความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง ภายใต้ โครงการ UN/EU Spotlight Initiative
สนับสนุนการประยุกต์ แนวทางการสร้ างสันติภาพที่คานึงถึงมิติทางเพศเข้ ากับนโยบายสาธารณะในระดับท้ องถิ่น
(เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืนข้ อ 5, 16)
UN Women ทางานอย่างจริ งจังกับ 30 กลุ่มสตรี ท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ เกิดการบูรณาการแนวทางการสร้ าง
สันติภาพที่คานึงถึงมิติทางเพศสภาพเข้ ากับ นโยบายสาธารณะ จากการทางานร่ วมกับชุมชนของ UN Women มีผ้ หู ญิงและ
เยาวชนอย่างน้ อย 750 คนในชุมชนนาร่องในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ พฒ
ั นากลยุทธ์สาหรับการสร้ างสันติภาพ การไกล่เกลี่ย
และการพัฒนาธุรกิจตามความต้ องการของชุมชน
เพิ่มการตระหนักถึงสิทธิของแรงงานหญิงอพยพ และการคานึงถึงมิตทิ างเพศสภาพในการย้ ายถิ่น ในจังหวัดตาก
และเชียงราย (เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืนข้ อ 5, 8, 10)
UN Women ทางานในชุมชนนาร่ องประมาณ 100 แห่งในจังหวัดตากและเชียงรายซึ่งเป็ นจังหวัดชายแดน เพื่อช่วยให้ แรงงาน
หญิงอพยพและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียที่เกี่ยวข้ องทังหมดตระหนั
้
กต่อสิทธิของแรงงานหญิงอพยพ และความจาเป็ นในการคานึงถึง
มิติทางเพศสภาพในการจัดการกับการย้ ายถิ่น ซึง่ รวมไปถึงการคุ้มครองเหยื่อค้ ามนุษย์ นอกจากนี ้ UN Women ยังจัดฝึ กอบรม
อาชีพและการตลาดออนไลน์เพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์/เอารัดเอาเปรี ยบในรูปต่าง ๆ รวมถึงการค้ ามนุษย์
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องค์ การอนามัยโลก (WHO)
1. คาอธิบายหน่ วยงาน
WHO ให้ การสนับสนุนรัฐบาลไทยและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียอื่น ๆ และเพิ่มคุณค่าให้ กบั ความพยายามในการพัฒนาสุขภาพของ
ทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและเผยแพร่ ความเชี่ยวชาญของคนไทยในเวทีโลก ยุทธศาสตร์ ความร่ วมมือระหว่างประเทศ
ของ WHO สาหรับปี 2017-2021 ได้ ช่วยให้ ผ้ ูมีส่วนได้ ส่วนเสียในภาคสาธารณสุขกว่า 60 คน รวมถึงรัฐบาล นักวิชาการ ภาค
ประชาสังคม และภาคส่วนอื่น ๆ มาทางานร่ วมกันในประเด็นด้ านสุขภาพที่เร่ งด่วนที่สุดของประเทศไทย งานของ WHO ใน
ประเทศไทยมุ่งเน้ นไปที่ ประเด็นหลักทางยุทธศาสตร์ 6 ประการ คือ 1. ต่อต้ านเชือ้ ดื ้อยา 2. การทูตเพื่อสาธารณสุขโลก 3.
การค้ าระหว่างประเทศและสุขภาพ 4. สุขภาพผู้อพยพ 5. โรคไม่ติดต่อ และ 6. ความปลอดภัยบนท้ องถนน
ชุดตัวเลขสาคัญ
• จานวนผู้ปฏิบตั ิการ: 28 ตาแหน่ง
• งบประมาณทีใ่ ช้ ไปในปี 2018: 5.8 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ ในการจัดกิจกรรมของโครงการ
2. ผลสัมฤทธิ์หลักในปี 2018
ความก้ าวหน้ าอย่ างต่ อเนื่องในการต่ อต้ านเชือ้ ดือ้ ยา (เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืนข้ อ 3)
ในเดือนมกราคม 2018 ประเทศไทยจัดประชุมระดับชาติว่าด้ วยการต่อต้ านเชื ้อดื ้อยาเป็ นครัง้ แรก โดยมี ดร. ทีโดรส อัดฮานอม
กีบรี เยซุส (Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus) อธิบดีของ WHO เข้ าร่วม สาหรับความคืบหน้ าของการดาเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์ แห่งชาติของไทยเรื่ องการต่อต้ านเชื ้อดื ้อยา 2017-2021 นัน้ ประกอบด้ วยการพัฒนาความสามารถของเภสัชกรใน
การควบคุมดูแลการใช้ ยาปฏิชีวินะอย่างเหมาะสม เสริ มสร้ างระบบในการติดตามความรู้และการตระหนักถึงยาปฏิชีวนะและ
การดื ้อยาในประชากรไทย เดินหน้ าป้องกันการติดเชื ้อ และพัฒนาระบบควบคุมโรค
สนับสนุนการพัฒนาทีมแพทย์ ฉุกเฉินของไทย (เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืนข้ อ 3)
โครงการทีมแพทย์ฉกุ เฉินของ WHO ให้ ความช่วยเหลือองค์กรและประเทศสมาชิกในการสร้ างขีดความสามารถและเสริมสร้ าง
ระบบสุขภาพ โดยทาหน้ าที่ประสานงานส่งทีมแพทย์ที่มีคุณภาพในกรณีฉุกเฉิน เพราะยิ่งการตอบสนองต่อภัยพิบตั ิหรื อการ
ลุกลามของโรคนัน้ เร็ วมากเท่าไหร่ ผลลัพธ์ ที่ได้ ก็ยิ่งดีขึน้ เท่านัน้ WHO ให้ การสนับสนุนประเทศไทยในการพัฒนาทีมแพทย์
ฉุกเฉินระดับชาติและระดับนานาชาติ รวมถึงการประชุมเชิงปฏิบัติ เพื่อสร้ างความตระหนักในระดับชาติ WHO ยังสนับสนุน
สานักเลขาธิการไทยในโครงการเสริมสร้ างขีดความสามารถระดับภูมิภาคของอาเซียนด้ านการจัดการสุขภาพจากภัยพิบตั ิ
รักษามาตรฐานการรับรองการป้ องกันการถ่ ายทอดเชือ้ เอชไอวีและซิฟิลิสจากแม่ ส่ ลู ูก (เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืน
ข้ อ 3)
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การยุติการถ่ายทอดเชื ้อเอชไอวีและซิฟิลิสจากแม่ส่ลู กู ในประเทศไทยได้ รับการรับรองครัง้ แรกโดย WHO ในปี 2016 การรับรอง
นี ้ได้ รับการยืนยันอีกครัง้ ในปี 2018 ซึง่ สะท้ อนถึงความมุ่งมัน่ ของประเทศไทยในการเสริมสร้ างบริการระดับชาติเพื่อป้องกันการ
ถ่ายทอดเชื ้อเอชไอวีและซิฟิลิสจากแม่ส่ลู กู
ประเทศไทยกาลังเข้ าใกล้ เป้ าหมายการกาจัดโรคมาลาเรีย (เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืนข้ อ 3)
ประเทศไทยกาลังดาเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายในการกาจัดโรคมาลาเรี ยภายในปี 2024 โดยสามารถลดจานวนผู้ป่วยลงได้
เกือบร้ อยละ 50 ในปี 2018 เมื่อเทียบกับปี 2017 ในวันมาลาเรี ยโลกปี 2018 ประเทศไทยฉลองความคืบหน้ านี ้โดยประกาศว่า
35 จังหวัดจาก 76 จังหวัดของประเทศนันปลอดมาลาเรี
้
ย
พันธกิจร่ วมระหว่ างหน่ วยงานสหประชาชาติเพื่อผลักดันวาระโรคไม่ ติดต่ อ (เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืนข้ อ 3)
โรคไม่ติดต่อ เช่น หัวใจวาย โรคหลอดเลือดสมอง และมะเร็ง คือสาเหตุการเสียชีวิตที่พบบ่อยที่สดุ ในประเทศไทย กลุ่มพันธกิจ
ร่วมระหว่างหน่วยงานสหประชาชาติ ในเรื่ องโรคไม่ติดต่อ ซึง่ ประกอบด้ วย 10 หน่วยงานของสหประชาชาติและผู้เชีย่ วชาญชาว
ไทย ได้ เริ่ มดาเนินการในวันที่ 28-30 สิงหาคม 2018 โดยทางกลุ่ม ได้ พบกับนายกรั ฐมนตรี ของประเทศไทย และรั ฐมนตรี
กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงผู้นาระดับสูงคนอื่น ๆ และเสนอชุดคาแนะนาเพื่อป้องกันและควบคุม
โรคไม่ติดต่อในประเทศ
ประเทศไทยตัง้ เป้ าเป็ นประเทศปลอดไขมันทรานส์ ในปี 2019 (เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืนข้ อ 3)
ไขมันทรานส์พบได้ ในอาหารหลากหลายประเภท และเป็ นตัวการหลักที่ก่อให้ เกิดโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง อนึ่ง ตาม
กฎข้ อบังคับของกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2018 ที่ประกาศห้ ามใช้ นา้ มัน ซึ่ง เติมไฮโดรเจนบางส่วน (ไข
มันทรานส์) ในผลิตภัณฑ์อาหารในประเทศไทย ประเทศไทยจะเป็ นประเทศปลอดไขมันทรานส์ตั ้งแต่วนั ที่ 9 มกราคม 2019
และการห้ ามใช้ ไขมันทรานส์จะช่วยลดภาระการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดในประเทศไทย
ประเทศไทยก้ าวนาในการบรรลุมาตรการซองบุหรี่แบบเรียบ (เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืนข้ อ 3)
ในเดือนธันวาคม 2018 มีการเผยแพร่ ประกาศรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกี่ยวกับซองบุหรี่ แบบเรี ยบ ซึ่งจะเริ่ มดาเนินการภายใน
เดือนกันยายน 2019 ซองบุหรี่ แบบเรี ยบเป็ นนโยบายที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ และได้ รับการผลักดันตามกรอบอนุสัญญาว่า
ด้ วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก และคาดว่าจะช่วยเสริมผลบวกให้ กบั ความพยายามของประเทศในการควบคุม
ยาสูบ
ประมาณการผู้เสียชีวิตจากการจราจรบนท้ องถนนของ WHO ใกล้ เคียงกับตัวเลขที่รายงานในประเทศไทยเป็ นครัง้
แรก (เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืนข้ อ 3)
ในเดือนธันวาคม 2018 มีการเผยแพร่ รายงานสถานการณ์ โลกว่าด้ วยความปลอดภัยทางถนน (Global Status Report on
Road Safety) ประจาปี 2018 จากการประมาณการของ WHO ระบุว่าปั ญหาอุบตั ิเหตุบนท้ องถนนในปี 2016 ได้ คร่ าชีวิตของ
ผู้คนกว่า 22,000 คนในประเทศไทย หรื อราว 60 คนต่อวัน รายงานแสดงให้ เห็นว่า 74% ของผู้เสียชีวิตจากการจราจรบนถนน
ในประเทศไทยเป็ นผู้ขบั ขี่รถจักรยานยนต์ มาตรการง่าย ๆ เช่นการสวมหมวกกันน็อค การใช้ ระบบเบรกอัตโนมัติ และการสร้ าง
ช่องจราจรแยกสาหรับจักรยานยนต์สามารถช่วยชีวิตคนนับพันได้
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สานักงานข้ าหลวงใหญ่ สิทธิมนุษยชนแห่ งสหประชาชาติ (OHCHR)
1. คาอธิบายหน่ วยงาน
สานักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของ OHCHR ก่อตั ้งขึ ้นที่กรุงเทพมหานครในปี 2002 เพื่อสนับสนุนประเทศสมาชิก
ในการปฏิบตั ิตามพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนและในการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ เสียด้ านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้ องทังหมด
้
เพื่อ
เสริมสร้ างการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนทัว่ ทังภู
้ มิภาค
ในการทางานในประเทศไทย สานักงานภูมิภาคของ OHCHR มีหน้ าที่คือ 1. ร่ วมกับรัฐบาลไทยและสถาบันของรัฐในโครงการ
ความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการหลากหลายโครงการ รวมถึ ง การพัฒ นาและปฏิ รู ป กฎหมายและนโยบาย การเสริ ม สร้ างขี ด
ความสามารถและสนับสนุนการมีส่วนร่ วมกับ กลไกสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ 2. ให้ การสนับสนุนพันธมิตรทุกภาคส่วน
เพื่อเสริ มสร้ างและขยายขอบเขตของพืน้ ที่ประชาธิปไตยและพลเมือง และ 3. สร้ างขีดความสามารถขององค์กรภาคประชา
สังคม และนักพิทกั ษ์ สิทธิมนุษยชน เพื่อให้ มีส่วนร่วมกับกลไกสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผลสัมฤทธิ์หลักในปี 2018
งานของ OHCHR นันมุ
้ ่งเน้ นที่เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ ังยืนข้ อ 5, 16 และ 17 ซึ่งสอดคล้ องกับประเด็นสาคัญในแผนการ
จัดการระดับโลก ปี 2018-2021 ของ OHCHR ว่าด้ วยการไม่เลือกปฏิบตั ิ ความรับผิดชอบ ความเสมอภาคทางเพศ และการมี
ส่วนร่วม หรื อกล่าวได้ ว่าเป็ น ‘การไม่ทิ ้งใครไว้ เบื ้องหลัง’ นอกจากนี ้งานของสานักงานภูมิภาคเกี่ยวกับสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมยังมุ่งเน้ นไปที่เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืนข้ อ 13 เป็ นสาคัญอีกด้ วย
ความร่ วมมือทางวิชาการกับรัฐบาล
•
•

•

•

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2018 OHCHR ได้ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่ วมกับกระทรวงการต่างประเทศ ในหัวข้ อ 'การ
รายงานคณะทางานสนธิสญ
ั ญา' (Treaty Body Reporting) สาหรับเจ้ าหน้ าที่ของรัฐในจังหวัดฉะเชิงเทรา
ในเดือนกรกฎาคม 2018 OHCHR ร่ วมกับกระทรวงยุติธรรม และคณะกรรมการตุลาการระหว่างประเทศ ได้ จัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคสาหรับเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ ว่าด้ วย ‘กฎหมายและมาตรฐานระหว่างประเทศ: การ
สืบสวนสอบสวนการสังหารที่ผิดกฎหมายและการถูกบังคับให้ สญ
ู หาย’
ในเดือนสิงหาคม 2018 OHCHR ทางานร่วมกับ UNDP กระทรวงยุติธรรม และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ของประเทศไทย เพื่อจัดให้ มีการปรึกษาหารื อกับองค์กรภาคประชาสังคมเกี่ยวกับแผนปฏิบตั ิการระดับชาติด้านธุรกิจ
และสิทธิมนุษยชน
ในเดือนสิงหาคม 2018 OHCHR ให้ ข้อมูลเพิ่มเติมตามหลักการและมาตรฐานของสหประชาชาติ เพื่อสนับสนุนแผน
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งแห่งประเทศไทยว่าด้ วยการคุ้มครองนักพิทกั ษ์ สิทธิมนุษยชน
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การเสริมสร้ างศักยภาพของภาคประชาสังคม
• ในเดือนกุมภาพันธ์และตุลาคม 2018 OHCHR จัดบรรยายสรุปเกี่ยวกับกลไกสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ 2 ครัง้
สาหรับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล
• ในเดือนพฤษภาคม และกันยายน 2018 OHCHR ได้ จด
ั โครงการฝึ กอบรม 2 โครงการให้ แก่ผ้ หู ญิงไทย/ผู้พิทกั ษ์ สิทธิ
มนุษยชนชาวไทย 20 คน ในหัวข้ อ 'โรงเรี ยนผู้พิทักษ์ สิทธิมนุษยชน' ที่สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติภาพศึกษา
มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล เจ้ า หน้ า ที่ จ ากกระทรวงยุติ ธ รรม สานัก งานอัย การสูง สุด สานัก งานต ารวจแห่ ง ชาติ และ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย ได้ ร่วมจัดการประชุมอื่น ๆ ในหัวข้ อที่เกี่ยวข้ อง
การมีส่วนร่ วมกับกลไกสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ
• ในปี 2018 OHCHR ยังคงทางานอย่างต่อเนื่องในการสนับสนุน เฉพาะทางแก่รัฐบาลไทยเพื่อการมีส่วนร่ วมในกลไก
สิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2018 OHCHR สนับสนุนการเยี่ยมชมประเทศอย่างเป็ นทางการ
ของคณะทางานด้ านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนทีม่ าเยี่ยมชมประเทศไทย
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