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คาปรารภ
ในนามของทีมงานสหประชาชาติประเทศไทย ดิ ฉันมีความยินดีที่จะนาเสนอรายงานประจาปี 2019 ของเรา ซึ่ง มีเนือ้ หา
เกี่ยวกับภาพรวมการทางานของครอบครัวสหประชาชาติในการสนับสนุนรัฐบาลไทยและประชาชนชาวไทย
ทีมงานสหประชาชาติประเทศไทยประกอบด้ วยหน่วยงาน กองทุน และโครงการต่างๆ [1] และมีส่วนสนับสนุนความสาเร็ จของ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนในประเทศผ่านกรอบความร่วมมือหุ้นส่วนสหประชาชาติ (UNPAF) ปี 2017-2021
รายงานฉบับนี ้สรุปผลลัพธ์ที่สาคัญ จากการดาเนินการตามองค์ประกอบหลักของเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน กล่าวคือ ผู้คน
ความมัง่ คัง่ สิ่งแวดล้ อม สันติภาพและความยุติธรรม และความร่วมมือ อันเป็ นรากฐานของวาระการพัฒนาที่ยงั่ ยืนปี 2030
รายงานฉบับนี ้ได้ รับการเผยแพร่ในช่วงเวลาที่สาคัญยิ่ง เนื่องจากเรากาลังร่วมมือกันเพื่อรับมือกับการระบาดใหญ่ของโรคโควิด
19 ซึง่ ส่งผลกระทบอย่างมากต่อประเทศไทยและทัว่ โลก นายอันโตนิอู กุแตเรช เลขาธิการสหประชาชาติกล่าวว่านีเ่ ป็ นความท้ า
ทายระดับโลกที่ใหญ่ที่สดุ นับตั ้งแต่สงครามโลกครัง้ ที่สอง
อย่างไรก็ดี จากข้ อมูลที่ปรากฏชัดในรายงานฉบับนี ้ เรากลับมองเห็นโอกาสในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้ างหน้ า ฝ่ าฟั น
ช่วงเวลาที่ ยากลาบากทัง้ ในปี 2020 และในอนาคต เพราะเราได้ ประจักษ์ ถึงเรื่ องราวความสาเร็ จมากมายที่เกิดขึน้ ซึ่งจะ
กลายเป็ นรากฐานในการสร้ างใหม่ให้ ดีกว่าเดิม และเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายนี ้ด้ วยกัน ความร่วมมือคือหัวใจสาคัญ ดังที่ได้ ระบุ
ไว้ ในเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนข้ อ 17 ว่าด้ วยความร่วมมือเพื่อพิชิตเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
ดิฉันขอใช้ โอกาสนี ้ขอบคุณรัฐบาลไทยสาหรับความร่ วมมือและการทางานด้ วยความทุ่มเท โดยยึดเอาองค์ประกอบที่สาคัญ
ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนเป็ นที่ตั ้ง
นอกจากนี ้ ดิฉันต้ อ งขอขอบคุณพันธมิตรด้ านการพัฒนาของเรา ซึ่งประกอบด้ วยภาคประชาสังคม ประเทศสมาชิก ภาค
วิชาการ ภาคเอกชน และอื่น ๆ สาหรับการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนอันล ้าค่าที่ทกุ ท่านได้ มอบให้ กบั โครงการต่าง ๆ ของเรา
และสุดท้ ายแต่ไม่ท้ายสุด ดิฉนั รู้สกึ ซาบซึ ้งใจ และขอยกย่องชาวไทยทังหมดที
้
่ให้ การสนับสนุนครอบครัวสหประชาชาติเสมอมา
หากปราศจากความร่ วมมื อที่สาคัญเหล่านี ้ ความสาเร็ จมากมายที่ระบุไว้ ในรายงานนีค้ งไม่สามารถเกิดขึน้ ได้ ในนามของ
ทีมงานสหประชาชาติ ดิฉนั ขอให้ คามัน่ ว่าจะทาหน้ าที่ให้ ดียิ่งขึ ้นเพื่อหนุนเสริมการพัฒนาประเทศไทยและความเป็ นอยู่ที่ดีของ
พลเมืองทุกคนอย่างต่อเนื่อง
กีต้า ซับบระวาล
ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจาประเทศไทย

[1]

หน่วยงานสหประชาชาติภายใต้ ทีมงานสหประชาชาติประเทศไทย คือ FAO, ILO, IOM, ITU, OHCHR, UN Women, UNAIDS, UNDP,
UNDRR, UNEP, UNESCO, UNFPA, UN-Habitat, UNHCR, UNICEF, UNIDO, UNODC, UNOPS, UNV, และ WHO
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ขอขอบคุณ
• ทีมงานสหประชาชาติประเทศไทย
• สานักผู้ประสานงานสหประชาชาติประจาประเทศไทย – บรรณาธิการ
• เจเรมี วาลเดน-แชร์ ทซ์ – บรรณาธิการร่วม
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ชื่อย่อ
ASEAN
ESCAP
FAO
ICT
ILO
IOM
ITU
NCDs
OHCHR
SDGs
UN Women
UNAIDS
UNCT
UNDP
UNDRR
UNEP
UNESCO
UNFPA
UN-Habitat
UNHCR
UNICEF
UNIDO
UNODC
UNOPS
UNPAF
UNV
WHO

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรื อ อาเซียน
คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติแห่งเอเชียและแปซิฟิก หรื อ เอสเค็ป
องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ
องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ ายถิ่นฐาน
สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
โรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง
สานักงานข้ าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
องค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และเสริมพลังทางสังคมของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ หรื อ ยูเอ็น
วีเมน
โครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ
ทีมงานสหประชาชาติประจาประเทศ
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
สานักงานว่าด้ วยกลยุทธ์ระหว่างประเทศเพื่อการลดภัยพิบตั ิแห่งสหประชาชาติ
โครงการสิ่งแวดล้ อมแห่งสหประชาชาติ
องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรื อ ยูเนสโก
กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ
โครงการตั ้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ
สานักงานข้ าหลวงใหญ่ผ้ ลู ี ้ภัยแห่งสหประชาชาติ
กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรื อ ยูนิเซฟ
องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ หรื อ ยูนิโด
สานักงานว่าด้ วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ
สานักงานบริการโครงการแห่งสหประชาชาติ
กรอบความร่วมมือหุ้นส่วนสหประชาชาติ
โครงการอาสาสมัครขององค์การสหประชาชาติ
องค์การอนามัยโลก
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คานา
รายงานประจาปี 2019 ประมวลการดาเนินงานของสหประชาชาติต่อเป้าหมายที่กาหนดไว้ ในกรอบความร่ วมมือ
หุ้นส่วนสหประชาชาติ ปี 2017-2021 ซึ่งเป็ นกรอบยุทธศาสตร์ สาหรั บความร่ วมมือระหว่างประเทศไทยและสหประชาชาติ
เนื ้อหาในกรอบความร่ ววมือฯ ดังกล่าวสอดคล้ องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ปี 2017-2021 (พ.ศ.
2560 -2564) ปณิ ธ านของประเทศไทยที่ จะบรรลุเ ป้ าหมายการพัฒนาที่ ยั่ง ยืน ภายในปี 2030 รวมไปถึ ง พัน ธสัญ ญาและ
พันธกรณีต่าง ๆ ของประเทศในระดับนานาชาติ ทังหมดนี
้
้วางอยู่บนรากฐานขององค์ประกอบหลักของเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน ได้ แก่ ผู้คน ความมั่งคั่ง สิ่งแวดล้ อม สันติภาพและความยุติ ธรรม และความร่ วมมือ และเนือ้ หาหลักของรายงาน
ความก้ าวหน้ าประจาปี ฉบับนี ้จะเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่สาคัญในแง่มมุ ดังกล่าว
เจ้ าหน้ าที่และงบประมาณของสหประชาชาติประเทศไทย
ทีมงานสหประชาชาติประเทศไทยประกอบด้ วยหน่วยงานของสหประชาชาติตามที่ระบุไว้ ด้านล่าง ซึ่งมีทงส
ั ้ านักงาน
ประจาประเทศไทย และสานักงานระดับภูมิภาคของสหประชาชาติที่ตั ้งอยู่ในกรุ งเทพมหานคร ซึ่งมีโครงการและกิจกรรมที่
เฉพาะเจาะจงสาหรับประเทศไทย1 ด้ วยสถานที่ตั ้งซึ่งเป็ นศูนย์กลางระดับภูมิภาค ทีมงานสหประชาชาติประเทศไทยจึงมีข้อ
ได้ เปรี ยบในการรวบรวมข้ อ กังวลระดับชาติและระดับภูมิภาคเพื่อนาไปดาเนินการร่ วมกับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียและรั ฐบาล
แห่งชาติในประเด็นต่าง ๆ ในปี 2019 สหประชาชาติใช้ งบประมาณทังสิ
้ ้น 112 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐสาหรับการดาเนินงานและ
โครงการต่าง ๆ ในประเทศไทย
#

หน่วยงาน

จานวนเจ้ าหน้ าที่

1
2
3
4

องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)*
องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ ายถิ่นฐาน (IOM)
สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU)*
สานักงานข้ าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
5
(OHCHR)*
6 ยูเอ็น วีเมน (UN Women)
7 โครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS)
8 โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)
สานักงานว่าด้ วยกลยุทธ์ระหว่างประเทศเพื่อการลดภัยพิบตั ิ
9
แห่งสหประชาชาติ (UNDRR)*
10 โครงการสิ่งแวดล้ อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP)*

2
16
411
6

งบประมาณ (ดอลลาร์ สหรัฐ)
$1,270,437
$3,107,246
$27,389,150
$90,000

3

$0

7
3
31

$435,000
$260,000
$7,900,000

14

$50,000

64

$19,400,000

สามารถดูรายชื่อกิจกรรมทังหมดของหน่
้
วยงานสหประชาชาติในประเทศไทยที่มีการดาเนินการตลอดระยะเวลาของโครงการที่เกี่ยวข้ อง ได้ ที่
https://bit.ly/3eaM28z
1
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ยูเนสโก (UNESCO)
กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA)
โครงการตั ้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ (UN-Habitat)
สานักงานข้ าหลวงใหญ่ผ้ ลู ี ้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR)
ยูนิเซฟ (UNICEF)*
ยูนิโด (UNIDO)
สานักงานว่าด้ วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่ง
สหประชาชาติ (UNODC)*
สานักงานบริการโครงการแห่งสหประชาชาติ (UNOPS)
โครงการอาสาสมัครขององค์การสหประชาชาติ (UNV)**
องค์การอนามัยโลก (WHO)

76
6
3
142
80
23

รวม

1054

*
**

$9,078,936
$700,000
$550,000
$11,400,000
$11,473,710
$1,067,700

64

$993,400

22
55
26

$11,207,717
$65,000
$5,400,000
$111,838,296

รวมถึงเจ้ าหน้ าที่ระดับภูมิภาคและงบประมาณสาหรับกิจกรรมในประเทศไทย
หมายถึงงบประมาณสาหรับอาสาสมัครที่ได้ รับการสนับสนุนจาก UNV เท่านัน้ และกิจกรรมในประเทศไทย
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ผู้คน
ตลอดปี 2019 ประเทศไทยเผชิญกับความท้ าทายด้ านสวัสดิ ภาพทางสังคมหลายประการ ซึ่งเป็ นผลเกี่ยวโยงกับภัย
แล้ งที่ยาวนาน ค่าแรงที่ไม่เพิ่มขึ ้น ช่องว่างทางรายได้ ที่กว้ างขึ ้น และประชากรกลุ่มเปราะบางคือผู้ที่ได้ รับผลกระทบหนักที่สดุ
ในช่วงวิกฤต
ในบริ บทของวาระการพัฒนาที่ยงั่ ยืน ปี 2030 ความสาเร็ จของทีมงานสหประชาชาติประจาประเทศในด้ านผู้คนและ
สังคมในปี 2019 มุ่งเน้ นไปที่การทาให้ ความยากจนหมดไป (เป้าหมายฯ ข้ อ 1) ความอดอยากหมดไป (เป้าหมายฯ ข้ อ 2) สร้ าง
สุขภาพและความเป็ นอยู่ที่ดี (เป้าหมายฯ ข้ อ 3) สร้ างการศึกษาที่มีคุณภาพ (เป้าหมายฯ ข้ อ 4) และสร้ างความเท่าเทียมทาง
เพศ (เป้าหมายฯ ข้ อ 5) การดาเนินงานเหล่านี ้ถือเป็ นการวางรากฐานสาหรับการต่อยอดในปี 2020 ซึ่งจะเป็ นไปตามครรลอง
ของ 2 หลักการที่เกื ้อหนุนซึ่งกันและกัน ได้ แก่หลักการพัฒนาและหลักสิทธิมนุยษชน รวมถึงการสร้ างความยืดหยุ่น และการ
ฟื น้ ตัวในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19
ตลอดทังปี
้ ความพยายามของทีมงานสหประชาติประจาประเทศในด้ านนีไ้ ด้ ม่งุ เน้ นไปที่การขจัดความยากจนและ
การสร้ างความคุ้มครองทางสังคม การศึกษาที่มีคุณภาพ ความเท่าเทียมทางเพศ และการจัดการกับความท้ าทายด้ า น
สาธารณสุข หน่วยงานของสหประชาชาติที่ให้ การสนับสนุนโดยตรงแก่พันธกิจด้ านนี ้ ได้ แก่ ยูนิเซฟ, UNDP, UNFPA, WHO,
ยูเนสโก, UNAIDS และ UNOPS
ความยากจนและการคุ้มครองทางสังคม
การแก้ ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมลา้ ทางสังคมคือวาระหลักสาหรับประเทศไทย ทีมงานสหประชาชาติ
ประจาประเทศไทยให้ การสนับสนุนทางวิชาการและการดาเนินการเพื่อลดช่องว่างระหว่างนโยบายและการนาไปปฏิบตั ิ และ
เพื่อเดินหน้ าสู่วิสยั ทัศน์การเป็ นประเทศที่มีรายได้ สงู อย่างทัว่ ถึงและเท่าเทียมกัน
ประเทศไทยประสบความสาเร็ จในการควบคุมภาวะโภชนาการต่ า ภายในเวลาไม่ถึง 2 ทศวรรษ ภาวะการขาด
สารอาหารในประเทศไทยลดลงไปถึงครึ่ งหนึ่ง จากร้ อยละ 18.8 ในปี 2000 เหลือร้ อยละ 9 ในปี 2016 อย่างไรก็ตามความ
คืบหน้ าในการยุติความหิวโดยกลับได้ รับผลกระทบจาก “ภาระ 2 เท่าจากภาวะทุพโภชนาการ” ในระดับสูง ซึง่ หมายถึงการพบ
ปั ญหาโภชนาการต่าและปั ญหาน ้าหนักเกิน/โรคอ้ วนในประชากรในเวลาเดียวกัน FAO ได้ จดั งานเฉลิมฉลองวันอาหารโลกปี
2019 ในประเทศไทย ในหัวข้ อ “การกระทาของเราคืออนาคตของเรา : อาหารมีประโยชน์สาหรับโลกที่ไร้ ความอดอยาก” (Our
Actions Are Our Future: Healthy Diets for a Zero Hunger World) และด้ วยความร่ วมมือกับรัฐบาลไทย ผู้กาหนดนโยบาย
นักวิชาการ นักวิจยั ภาคเอกชน และประชาชนทัว่ ไป FAO ได้ เรี ยกร้ องให้ มีการดาเนินการเพื่อขจัดความอดอยากโดยการจัดให้
มีอาหารทีม่ ีประโยชน์และหลากหลายสาหรับทุกคน
ความยากจนด้ านที่อยู่อาศัยและที่อยู่อาศัยที่ไม่ได้ มาตรฐานส่งผลกระทบต่อสุขภาพของครอบครัว และทาให้ ความ
ยากจนด้ านรายยิ่งรุนแรงขึ ้น UN Habitat ได้ ผลักดัน อานวยความสะดวก และสนับสนุนรัฐบาลไทยอย่างต่อเนื่องในการต่อสู้
กับความยากจนด้ านที่อยู่อาศัยผ่านโครงการที่อยู่อาศัยราคาย่ อมเยาและการจัดหาที่อยู่อาศัยภาครั ฐสาหรับชุมชนที่
ยากจนและเปราะบาง เนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก 2019 UN Habitat ร่วมกับมูลนิธิศนู ย์ศกึ ษาที่อยู่อาศัยแห่งเอเชีย (The Asian
Coalition for Housing Rights) และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (The Community Organization Development Institute)
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ได้ จดั งานสัมมนา ซึง่ มีผ้ เู ข้ าร่วม 300 คนรวมถึงเจ้ าหน้ าที่ระดับสูงของรัฐบาล เพื่อหารื อเกี่ยวกับวิธีการใหม่ ๆ ในการแก้ ปัญหา
เรื่ องความต้ องการด้ านที่อยู่อาศัยของประชากรกลุ่มเปราะบางในประเทศไทย
ประเทศไทยจะเป็ นประเทศกาลังพัฒนาประเทศแรกที่เข้ าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดขีดภายในปี 2035 UNFPA และ
สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ พฒ
ั นากรอบนโยบายอย่างครบวงจรว่าด้ วยการแก่ตวั ลงตลอดช่วงชีวติ (life-course
ageing) เพื่อเป็ นแนวทางให้ กระทรวงต่าง ๆ ในการออกแบบห้ องปฏิบตั ิการแห่งอนาคตเพื่อการแก่ตัวลงตลอดช่วงชีวิต ในปี
2020 (Futures Lab on Life-course Ageing) นอกจากนี ้ UNFPA ร่ วมกับรัฐบาลไทย และสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ ม
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (.สกสว) ยังได้ ทาทารายงานทางวิชาการที่สนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาประชากรแห่งชาติ
ฉบับใหม่อีกด้ วย
การศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพสาหรับเด็กและเยาวชนกลุ่มเปราะบาง
การประกาศใช้ พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยในเดือนเมษายน 2019 ถือเป็ นความสาเร็ จครัง้ สาคัญในการ
เพิ่มการเข้ าถึงบริ การพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ ซึ่งได้ รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของสหประชาชาติ นาโดยูนิเซฟ
พระราชบัญญัติดงั กล่าวนาไปสู่การจัดตั ้งคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อขยายการเข้ าถึงบริการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยที่มีคณ
ุ ภาพในด้ านสุขภาพและการศึกษาสาหรับเด็กอายุ 0-6 ปี กว่า 4,050,000 คน และหญิงมีครรภ์ 600,000 คน ยูนิ
เซฟยังสนับสนุนการสารวจความพิการครัง้ ที่ 4 โดยมุ่งเน้ นไปยังอุปสรรคที่เด็กที่มีความพิการต้ องเผชิญโดยตรง และนาเสนอ
ข้ อค้ นพบเพื่อเป็ นแนวทางในการผลักดันให้ เกิดการปรับปรุงการเข้ าถึงความช่วยเหลือและการศึกษาสาหรับเด็กที่มีความพิการ
ตลอดจนชุมชนชายขอบอื่น ๆ
ในประเทศไทย มี ป ระชาชนกว่า 300,000 คนที่ ได้ ช มชุ ด วิ ดี โ อสนั บ สนุ น การศึ ก ษาของยูเนสโก ซึ่ง เป็ นความ
พยายามในการเพิ่มโอกาสในการเข้ าถึงการศึกษาสาหรั บเด็กทุกคน ยูเนสโกร่ วมจัดงานเกี่ ยวกับ การศึกษา 10 ครั ง้ เพื่อ
ฝึ กอบรมเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ ครู และพันธมิตรเกือบ 2,630 คน เกี่ยวกับโครงการการศึกษาที่ยืดหยุ่นและมีนวัตกรรมสาหรับเด็ก
และเยาวชนที่ด้อยโอกาส ด้ วยการสนับสนุนของยูเนสโก ผู้เรี ยนมากกว่า 5,000 คน ซึ่งประกอบด้ วยทังชาวไทย
้
ผู้อพยพ และ
เด็กชนกลุ่มน้ อยในจังหวัดตาก เชียงราย สมุทรสาคร และจังหวัดภาคใต้ สามารถเข้ าถึงโปรแกรมการเรี ยนรู้ ทางเลือกที่มี
ความยืดหยุ่นผ่ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
ยู เ นสโกและกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ น าร่ อ งโครงการ “โรงเรี ย นแห่ ง ความสุข ” ณ โรงเรี ย นสาธิ ต จุฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสร้ างศักยภาพของครูและผู้อานวยการโรงเรี ยนในการบูรณาการการเรี ยนรู้แบบทัว่ ทังโรงเรี
้
ยน และการ
เรียนรู้ด้านอารมณ์ และสังคม เข้ าเป็ นส่วนหนึ่งของโรงเรี ยนและห้ องเรี ยน ยูเนสโกร่วมกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพื
้ ้นฐานยังได้ มีส่วนร่ วมในการ "ยุติความรุนแรงบนฐานเพศภาวะในโรงเรี ยน" โดยพัฒนาเครื่ องมือต้ นแบบในการรวบรวม
ข้ อมูล ซึง่ มีนกั เรี ยนมากกว่า 1,000 คนเข้ าร่วมโครงการริเริ่มหลักสูตร Connect with Respect เพื่อเสริมสร้ างระบบการติดตาม
และประเมินผลเกี่ยวกับความรุ นแรงบนฐานเพศภาวะในโรงเรียน
ยูเนสโก, UNFPA และสหพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศ (International Planned Parenthood Federation)
ร่ วมกันดาเนินการทบทวนระดับภูมิภาคเกี่ยวกับสถานะของการเรี ยนการสอนเพศวิถีศึกษา (comprehensive sexuality
education) ใน 30 ประเทศเอเชียแปซิฟิก รวมทังประเทศไทย
้
ในเดือนมิถุนายน 2019 ยูเนสโกร่ วมกับสถานทูตสวีเดนประจา
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ประเทศไทยเผยแพร่เอกสาร “แนวปฏิบตั ิสากลทางวิชาการเรื่ องเพศวิถีศกึ ษา” ฉบับภาษาไทยเพื่อส่งเสริมคุณภาพของหลักสูตร
เพศวิถีศกึ ษาที่ครอบคลุมสาหรับประเทศไทย
ความเท่าเทียมทางเพศ
ในปี 2019 UNOPS ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายความเท่ า เทีย มทางเพศของแรงงานโดยรวมที่ร้อยละ 66.7
สาหรับตาแหน่งบริ หาร และร้ อยละ 66.8 สาหรับตาแหน่งสนับสนุน UNOPS ใช้ แนวทางคู่ขนาน คือ เพิ่มความสามารถของ
แรงงานหญิงผ่านการพัฒนาศักยภาพและกิจกรรมเสริ มสร้ างความเข้ มแข็ง และการดึงดูดผู้สมัครงานหญิงผ่านการค้ นหาผู้มี
ความสามารถ ในประเทศไทย ยูเอ็น วีเมน, UNDP, ยูเนสโก, FAO และ ITU และองค์กรอื่น ๆ มีส่วนในการส่งเสริ มความเท่า
เทียมทางเพศในประชากรกลุ่มเปราะบาง
ยูเอ็น วีเมนได้ ฝึกอบรมผู้นาหญิง 204 คน จาก 102 ชุมชน ใน 7 ตาบลของอาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย และผู้
อพยพหญิงอีก 130 คนและผู้อพยพชาย 10 คน ใน 6 ชุมชนของอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยใช้ ชุดฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
เพื่อเสริ มสร้ างขีดความสามารถ และคู่มือ “การจัดการประชุมเชิงปฏิบตั ิการเรื่ องการค้ ามนุษย์” (How to Conduct a Workshop on
Human Trafficking) การฝึ กอบรมได้ เพิ่มพูนความรู้ แ ละขีดความสามารถในการป้ อ งกั น การค้ า มนุ ษ ย์ และความรุ น แรงต่ อ
ผู้หญิงและเด็กหญิงในชุมชนเหล่านันยู
้ เอ็น วีเมนยังอานวยความสะดวกในการจัดตั ้งแพลตฟอร์ มเครื อข่ายชุ มชนผ่านทาง
แอปพลิเคชันไลน์และเฟซบุ๊ก
ITU ทางานร่ วมกับรัฐบาลไทยอย่างต่อเนื่องในการลดความเหลื่อมลา้ ทางเพศในอาชีพด้ านดิจิทัล นอกจากนี ้ กระทรวง
ดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมและ ITU ยังดาเนินโครงการเสริมสร้ างขีดความสามารถที่ม่งุ เน้ นการถ่ายทอดทักษะดิจิทลั ที่ช่วย
เพิ่มโอกาสในการจ้ างงานให้ กับเยาวสตรี 400 คน นับตั ้งแต่ที่โครงการเปิ ดตัวในปี 2017 โดยถือเป็ นส่วนหนึ่งของการเฉลิม
ฉลองวัน International Girls in ICT Day โครงการนี ้เป็ นความร่วมมือกับ ซิสโก้ (ประเทศไทย) ไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย) และ
FAO และในปี 2019 มีการจัดการฝึ กอบรม ผู้ประกอบการทางด้ านนวัตกรรมทางการเกษตร (Agritech) โดยใช้ ไอซีที ซึง่
เป็ นความร่ วมมือระหว่าง ITU กับกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และ FAO โดยได้ รับการสนับสนุนจากยูเนสโก, ศูนย์วิจัยการจัดการความรู้ การ
สื่อสารและการพัฒนา, ซิสโก้ , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แห่งชาติ , ศูนย์จีโออินฟอร์ เมติกส์ของสถาบัน
เทคโนโลยี แห่ งเอเชีย (GeoInformatics Center of Asian Institute of Technology) และหัว เว่ย เพื่ อ ฝึ ก อบรมเด็ก หญิ งและ
เยาวชนหญิงประมาณ 50 คน
UNDP สนับสนุนการพัฒนากรอบสาคัญเพื่อให้ แน่ใจว่า ประชากรกลุ่มเลสเบีย้ น เกย์ ไบเซ็กชวล คนข้ ามเพศ
และคนเพศกากวม สามารถเข้ าถึงบริ การได้ อย่ างเท่ าเทียม รวมถึงหลักสูตรการฝึ กอบรมเกี่ยวกับ เพศวิถี อัตลักษณ์ทาง
เพศและการแสดงออกสาหรับเจ้ าหน้ าที่บังคับใช้ กฎหมาย มาตรฐานการปฏิบัติในการดูแลนักโทษข้ ามเพศ และคู่มือในการ
ปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ 2015 (พ.ศ. 2558) อย่างมีประสิทธิผล ด้ วยการสนับสนุนของ UNDP
ประเทศไทยได้ ย กระดับ ขี ดความสามารถและความมุ่ง มั่น ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ในการพัฒ นา ด าเนิ น การ และติ ด ตาม
ตรวจสอบกฎหมาย นโยบาย และโครงการที่ครอบคลุมและคุ้มครองประชากรกลุ่ม LGBTI เช่น มีการนาประเด็นเพศวิถี
อัตลักษณ์และการแสดงออกทางเพศเข้ ามาเป็ นส่วนหนึ่งของการจัดการเรื อนจาและข้ อปฏิบตั ิในการบังคับใช้ กฎหมาย และ
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เพื่อยกระดับการรับรู้ของสาธารณชนเกี่ยวกับความเหลื่อมล ้าทางเพศ UNDP ยังเผยแพร่รายงานการสารวจระดับชาติเกี่ยวกับ
ประสบการณ์การถูกเลือกปฏิบตั ิและทัศนคติทางสังคมที่มีต่อกลุ่ม LGBTI ในประเทศไทย ในชื่อเรื่ อง “รับได้ แต่ไม่อยากสุงสิง”
ด้ วยการสนับสนุนและการผลักดันจากยูเอ็น วีเมนในประเด็นความเป็ นผู้นาและการมีส่วนร่ วมทางการเมืองของ
ผู้หญิง การมีส่วนร่ วมทางการเมืองของผู้หญิงและผู้นาหญิงในทุกระดับได้ รับการสนับสนุน ในวงกว้ างมากขึ ้น หนึ่งกิจกรรม
เชิงกลยุทธ์ ที่จดั ขึ ้นเพื่อเรี ยกเสียงสนับสนุนต่อ ความเสมอภาคทางเพศคือ การประชุมมื ้อเช้ าบนโต๊ ะอาหารกับสมาชิกรัฐสภา
หญิงของไทย โดยความร่วมมือกับสถานทูตฟิ นแลนด์ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) สมาชิกรัฐสภา
เพื่อสิทธิมนุษยชน คณะผู้แทนสหภาพยุโรปในประเทศไทย และยูเอ็น วีเมน เพื่อรายงานต่องานสัมมนาแห่งชาติว่าด้ วยการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของผู้หญิง และปูทางไปสู่การสนับสนุนในอนาคต
สุขภาพและความเป็ นอยู่ที่ดี
ทีมงานสหประชาชาติประจาประเทศประสานงานผ่าน WHO, UNAIDS, UNOPS, UNFPA, UNDP, ยูนิเซฟ และ
หน่วยงานอื่น ๆ เพื่อสถาปนาการเป็ นพันธมิตรระยะยาวกับรัฐบาลไทยและภาคประชาสังคม ในการสนับสนุนประเทศไทยให้
การขจัดความยากจนด้ านสุขภาพ ด้ วยการขับเคลื่อนการเข้ าถึงบริ การการรั กษาพยาบาลที่มีคุณภาพอย่ างเท่ าเทียม
สาหรับทุกคน ซึง่ ประเด็นสาคัญอยู่ที่การยกระดับการเข้ าถึงการรักษาพยาบาลสาหรับผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง
เป้าหมายในการกาจัดเชือ้ ไวรั สตับอักเสบบีในประเทศไทยประสบความสาเร็ จในปี 2019 ก่อนเป้าหมายระดับ
ภูมิภาคซึง่ กาหนดไว้ ที่ปี 2020 ความสาเร็จนี ้ผ่านการรับรองโดย WHO และสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ ชาติปี 2017-2021 ว่าด้ วย
การป้องกันและควบคุมไวรั สตับอักเสบบี โครงการยับยัง้ เชือ้ ดื ้อยาผสมอนุพันธุ์อาร์ ติมิซินิน ระดับภูมิภาคเพื่อการกาจัดไข้
มาลาเรี ย (Regional Arteminisin-Resistance Initiative for Malaria Elimination) ของ UNOPS ขัน้ ที่ 2 ยังมีส่วนช่วยในการ
ลดไข้ มาลาเรี ยในระดับชุมชนได้ สาเร็ จ เป็ นผลให้ จานวนผู้ป่วยไข้ มาลาเรี ยทังหมดในประเทศไทยตั
้
้งแต่ปี 2017-2019 ลดลง
ร้ อยละ 77 และเพื่อที่จะยับยังการแพร่
้
ระบาดของโรคหัดในภาคใต้ ตอนล่ าง WHO ยังได้ ให้ การสนับสนุนทางวิชาการเพื่อ
รณรงค์การสร้ างภูมิค้ มุ กันอย่างเข้ มข้ น
จากการประชุมกลุ่มที่ปรึกษาทางวิชาการเชิงยุทธศาสตร์ ในปี 2019 WHO ได้ สนับสนุนกระทรวงสาธารณสุข ในการ
สร้ างความคืบหน้ าเพื่อหยุดยัง้ โรคไม่ ติดต่ อเรื อ้ รั ง โดยความคืบหน้ าในการลดภาวะความดันโลหิตสูง ประกอบด้ วย การ
พัฒนาสื่อให้ ความรู้แก่สาธารณะ โครงการรณรงค์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และการสารวจเพื่อประเมินคุณภาพของบริ การ และ
ยังให้ การสนับสนุนแก่ประเทศไทยในการลดการบริโภคโซเดียมเพื่อต่อสู้กบั โรคความดันโลหิตสูง และโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รังอื่น ๆ
สาหรับการสนับสนุนด้ านสุขภาพจาก WHO ในมิติอื่น ๆ นัน้ กระทรวงการคลังได้ เพิ่มอัตราภาษีสาหรั บใบยาสูบ
ขึ ้นร้ อยละ 20 ถือเป็ นความคืบหน้ าอีกขันในการจั
้
ดการความเสี่ยงอันดับต้ น ๆ ของโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง WHO ยังให้ การสนับสนุน
ทางวิชาการเพื่อกระต้ นให้ รัฐสภาไทยส่งเสริ ม ความปลอดภัยทางถนน และเป็ นเจ้ าภาพเปิ ดตัวการประชุมเครื อข่ายสมาชิก
รัฐสภาเพื่อความปลอดภัยทางถนนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดโดยอาเซียนร่ ว มกับ WHO (ASEAN-WHO SEA
Regional Network for Road Safety Legislators) ที่กรุ งเทพมหานคร เมื่อเดือนสิงหาคม 2019 นอกจากนีส้ านักงานตารวจ
แห่งชาติยังได้ แก้ ไขพระราชบัญญัติจราจรทางบก โดยเพิ่มระบบการตัดแต้ มใบขับขี่ (demerit point system) ที่ผลักดันโดย
WHO
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ด้ วยการสนับสนุนจาก UNAIDS และทีมงานร่ วมของสหประชาชาติ ว่าด้ วยโรคเอดส์ ประเทศไทยได้ บรรลุเป้าหมาย
หลักหลายประการในการยุติโรคเอดส์ ซึ่งสอดคล้ องกับ “เป้าหมาย 90-90-90” ซึ่งหมายถึง ต้ องวินิจฉัยผู้ติดเชื ้อเอชไอวีให้ ได้
ร้ อยละ 90 จากทังหมด
้
ต้ องให้ การรักษาด้ วยยาต้ านไวรัสแก่ผ้ ทู ี่ได้ รับการวินิจฉัยร้ อยละ 90 จากทังหมด
้
และต้ องสามารถกด
ไวรัสในผู้ที่ได้ รับการรักษาให้ ได้ ร้อยละ 90 จากทังหมดภายในปี
้
2020 ประเทศไทยประสบความสาเร็จใน 2 ส่วน คือส่วนที่แรก
และส่วนที่ 3 ทีร่ ้ อยละ 94 และร้ อยละ 97 ตามลาดับ แต่สาหรับส่วนที่ 2 ทาได้ ทรี่ ้ อยละ 79 ณ สิ ้นปี 2018 ประเทศไทยกาลังจะ
กลายเป็ นประเทศแรกในเอเชียที่ จะบรรจุเอาการป้องกันโรคก่อนได้ รับเชือ้ (Pre-Exposure Prophylaxis) เข้ า ไว้ ในชุดสิทธิ
ประโยชน์การประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า ทีมงานร่วมได้ เร่งรัดการป้องกันเชื ้อเอชไอวีแบบผสมผสาน โดยพัฒนามาตรฐานขันตอน
้
การปฏิบตั ิงานสาหรับบริ การป้องกันโรคก่อนได้ รับเชื ้อสาหรับวัยรุ่น และสนับสนุนโครงการถุงยางอนามัย ยุทธศาสตร์ การยุติ
โรคเอดส์ของประเทศไทยเน้ นให้ เห็นถึงบทบาทสาคัญของเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขชุมชน การให้ ความรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน และ
องค์กรที่นาโดยชุมชนในการให้ บริ การ ความคืบหน้ าอย่างมีนยั สาคัญทีเ่ กิดขึ ้นนันเห็
้ นได้ จากการที่ค่าใช้ จ่ายด้ านเอดส์ที่จดั สรร
ให้ กบั โครงการที่ทากับกลุ่มประชากรหลักเพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 9 ในปี 2015 เป็ นร้ อยละ 36 ในปี 2019 การสนับสนุนจากทีมงาน
ร่ วม ทาให้ สามารถรวบรวมหลักฐานในท้ องถิ่นเกี่ยวกับค่าใช้ จ่ายการให้ บริ การด้ านเอชไอวีสาหรับประชากรหลัก เสริ มสร้ าง
กลไกสัญญาประชาคม และคู่มือการดาเนินงานในการรับรองผู้ปฏิบตั ิงานด้ านอนามัยชุมชนเพื่อ กระตุ้นการลงทุนในประเทศ
สาหรับองค์กรภาคประสาสังคม มีการขยายการช่วยเหลือเพื่อลดการเลือกปฏิบตั ิและการตีตราทางสังคมแบบทัว่ ทังระบบใน
้
สถานบริ การด้ านสุขภาพโดยใช้ อีเลิร์นนิง และมีการเพิ่มการใช้ หนังสือคู่มือเกี่ยวกับ LGBT ในกลุ่มนักโทษ มีการเปิ ดตัวความ
ร่ วมมือระหว่างประเทศไทยและกรุงเทพมหานคร “สานพลัง หยุดเลือกการปฏิบตั ิ” เพื่อขับเคลื่อนความพยายามร่ วมจากผู้มี
ส่วนได้ ส่วนเสียในภาคส่วนต่าง ๆ
รัฐบาลไทยตั ้งปณิธานในการลดอัตราการตัง้ ครรภ์ ในวัยรุ่ นให้ เหลือ 25 คนต่อ 1,000 คน ให้ ได้ ภายในปี 2026 เมื่อ
เทียบกับอัตราปั จจุบันที่ 50 คนต่อเด็กสาววัยรุ่ น 1,000 คน และค่าเฉลี่ยของภูมิภาคเอเชียที่ 47 ต่อ 1,000คน UNAIDS,
UNFPA, ยูเนสโก, ยูนิเซฟ, ยูเอ็น วีเมน และ WHO มีส่วนในการสนับสนุนเชิงนโยบาย ทางวิชาการ และการดาเนินการเพื่อย้ อน
ทิศทางสถานการณ์ ในปั จจุบนั กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์ได้ นาเสนอหลักสูตรทัว่ ประเทศเกี่ยวกับ
สุขภาพและสิทธิทางเพศและอนามัยการเจริ ญพันธุ์ ต่อสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยในการจัดการการ
ตั ้งครรภ์ในวัยรุ่ น UNFPA มีบทบาทสาคัญและช่วยเสริ มสร้ างศักยภาพให้ กับเยาวชนกว่า 1,000 คนในจังหวัดเชียงใหม่ ใน
ฐานะผู้สนับสนุนสิทธิการเจริ ญพันธุ์ของเยาวชน (Youth Reproductive Right Advocates) ผ่านโครงการ “I Design” ซึ่งเป็ น
กิจกรรมเริ่ มต้ นของหลักสูตร และเพื่ออานวยความสะดวกในการกาหนดนโยบาย UNFPA ยังได้ ร่างคู่มือแนวทางตรวจสอบ
ร่วมกันระดับชาติฉบับแรกเกี่ยวกับสุขภาพและสิทธิทางเพศและอนามัยการเจริ ญพันธุ์สาหรับเยาวชนที่มีความพิการ
ในปี 2019 เว็บไซต์ lovecarestation.com ซึ่งเป็ นเว็บไซต์ที่ให้ ข้อมูลที่เกี่ ยวข้ องและบริ การให้ คาปรึ กษาเกี่ ยวกับ
สุขภาพทางเพศและสุขภาพจิต มีผ้ เู ข้ าชมมากถึง 1.8 ล้ านคน และวัยรุ่นมากกว่า 200,000 คนได้ รับการประเมินสุขภาพจิต
ตามการสนับสนุนของยูนิเซฟเพื่อเสริ มสร้ างขีดความสามารถของผู้เชี่ยวชาญด้ านสุขภาพและการศึกษาเกี่ยวกับการคัดกรอง
ด้ านสุขภาพจิต เว็บไซต์ นี ้ดาเนินการโดยมูลนิธิ Path2Health ยังให้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้ องและบริ การให้ คาปรึ กษาสาหรับชายที่มี
เพศสัมพันธ์กบั ชายเพื่อยุติการแพร่ระบาดของเอชไอวี/เอดส์อีกด้ วย
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ทีมงานสหประชาชาติประจาประเทศยังเปิ ดพืน้ ที่ให้ เยาวชนมีส่วนร่ วมในการออกแบบนโยบายและแผนงานเพื่อ
ตอบสนองความต้ องการของพวกเขาและเพื่อน ๆ ตลอดปี 2019 UNFPA ร่ วมกับสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ได้ รวบรวมข้ อมูลจากเยาวชนกว่า 3,000 คนทัว่ ประเทศ รวมถึง
เยาวชนกลุ่มเปราะบางเพื่อนามาพัฒนาเป็ นข้ อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ และนาเสนอต่อคณะกรรมการป้องกันและแก้ ไขปั ญหา
การตั ้งครรภ์ในวัยรุ่นซึง่ มีรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็ นประธานในปี 2019
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ความมัง่ คัง่
ในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยมีความก้ าวหน้ าทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างมาก โดยยกระดับตนเอง
จากประเทศที่มีรายได้ ต่า ขึ ้นมาเป็ นรายได้ ปานกลาง อย่างไรก็ตาม ประชาชนจานวนมากยังคงทางานนอกระบบและพึ่งพา
ค่าแรงแบบวันต่อวัน ทาให้ พวกเขามีความเปราะบางเป็ นพิเศษเมื่อต้ องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจตกต่าในช่วงที่ผ่านมา
กิจกรรมของทีมงานสหประชาติประเทศไทยในการสนับสนุนการขับเคลื่อนของประเทศสู่ความมัง่ คัง่ ทางเศรษฐกิจนัน้
ครอบคลุมตั ้งแต่ พลังงานสะอาดราคาถูก (เป้าหมายฯ ข้ อ 7) งานที่ดีและเศรษฐกิจที่เติบโต (เป้าหมายฯ ข้ อ 8) นวัตกรรม
อุตสาหกรรม และโครงสร้ างพืน้ ฐาน (เป้าหมายฯ ข้ อ 9) ลดความเหลื่อมล ้า (เป้าหมายฯ ข้ อ 10) ไปจนถึงเมืองและชุมชนที่
ยัง่ ยืน (เป้าหมายฯ ข้ อ 11)
ความสาเร็ จที่สาคัญต่าง ๆ ของทีมงานสหประชาชาติประจาประเทศเกิดขึ ้นใน 5 ด้ าน ได้ แก่ เกษตรกรรม พลังงาน
สะอาด เมืองที่ยงั่ ยืน อุตสาหกรรมและโครงสร้ างพื ้นฐาน และการคุ้มครองแรงงานและผู้อพยพ หน่วยงานของสหประชาชาติที่
มีส่วนร่วมโดยตรงในความสาเร็จเหล่านี ้ ได้ แก่ ยูนิโด, ILO, FAO, UNEP, IOM, UNDP และยูเนสโก
การพัฒนาเกษตรกรรมและการยกระดับความเป็ นอยู่
ครัวเรื อนเกษตรกรรมคิดเป็ นร้ อยละ 22.9 ของประชากร หรื อประมาณ 15.45 ล้ านคน ข้ อมูลนี ้ชี ้ให้ เห็นว่าเกษตรกร 4
ใน 10 คนมีฐานะต่ากว่าเส้ นความยากจนของประเทศ เพื่อสนับสนุน ความพยายามของประเทศไทยในการฟื น้ ฟูระบบนิเวศ
และดินให้ มีความอุดมสมบูรณ์ FAO สนับสนุนให้ ประเทศไทยเพิ่มขีดความสามารถในการขยายผลการพัฒนาที่ดินอย่ าง
ยั่งยืน และทาให้ กลายเป็ นประเด็น กระแสหลัก FAO ร่ วมมือกับกรมพัฒนาที่ดินในการพัฒนาเครื่ องมือ จัดทาเอกสาร และ
เผยแพร่แนวทางการใช้ และการจัดการทรัพยากรที่ดินอย่างยัง่ ยืน FAO ให้ การสนับสนุนทางวิชาการแก่ศูนย์ความเป็ นเลิศด้ าน
การวิจยั ดินแห่งเอเชียเพื่อพัฒนาขีดความสามารถ และเชื่อมต่อกับศูนย์วิจยั ที่คล้ ายคลึงกันทัว่ โลก
FAO ยังร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อลดการสูญเสียกล้ วยหลังการเก็บเกี่ยวที่เกิดขึ ้นในห่วงโซ่มลู ค่า
และเพื่อรักษามูลค่าผลผลิตให้ ยงั คงสูงสาหรับตลาดในประเทศและตลาดส่งออก การสนับสนุนทางวิชาการนีม้ ีความสาคัญ
เนื่องจากกล้ วยเป็ นผลิตภัณฑ์อาหารที่หมดอายุเร็วและเสียหายง่าย
UNEP สนับสนุนการพัฒนาเกษตรกรรมที่ย่ งั ยืนและริเริ่มโครงการเศรษฐศาสตร์ ระบบนิเวศและความหลากหลาย
ทางชีวภาพเพื่อเกษตรกรรมและอาหาร (Economics of Ecosystems and Biodiversity for Agriculture and Food) ข้ อมูลจากโครงการช่วย
เป็ นแนวทางให้ การวางนโยบายเกี่ยวกับต้ นทุนที่แท้ จริ งของการผลิตอาหาร ผ่านการศึกษาการพึ่งพาทางเศรษฐกิจซึ่งกันและ
กันระหว่างมนุษย์ การเกษตรและระบบอาหาร และความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ โครงการนี ้ศึกษาข้ าวเป็ นหลัก
และให้ ความสาคัญกับการผลิตข้ าวแบบอินทรี ย์และแบบดั ้งเดิมในจังหวัดสุรินทร์ และบุรีรัมย์
UNDP ยังคงพยายามอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริ ม การอยู่ร่วมกันระหว่ างผู้คนและธรรมชาติอย่างราบรื่ นและ
ก่อให้ เกิดความมัง่ คัง่ ผ่านโครงการเงินช่วยเหลือรายย่อย ในปี 2019 โครงการนี ้ได้ สนับสนุนวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนชาติพนั ธุ์
ในการขยายการผลิตอย่างยัง่ ยืนโดยเน้ นไปทีก่ ารผลิตกาแฟพรี เมี่ยม สมุนไพรอินทรี ย์ และงานสิ่งทอกะเหรี่ ยง นอกจากนี ้ยังให้
ความสาคัญกับการฟื น้ ฟูวฒ
ั นธรรมดั ้งเดิม วนเกษตร การขยายตลาด และการจัดการสิ่งแวดล้ อมและการศึกษา กลุ่มสตรี คือ
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เป้าหมายหลักในการขยายการสนับสนุนไปยังวิสาหกิจในท้ องถิ่นอื่น ๆ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โฮมสเตย์ในชุมชน
การฟื น้ ฟูภมู ิปัญญาท้ องถิ่น และการลงทุนในกองทุนหมุนเวียนของชุมชน
พลังงานสะอาดเพื่อขับเคลื่อนกลไกการเติบโตสีเขียวสู่ความมัง่ คัง่ ทางเศรษฐกิจ
ยูนิโดสนับสนุนพลังงานสะอาดราคาย่ อมเยาเพื่อส่งเสริ มการเติบโตสีเขียว ยูนิโดส่งเสริ มการลงทุนในวิสาหกิจ
คาร์ บอนต่าโดยจัดตั ้งเครื อข่ายที่ปรึกษาการเงิน ภาคเอกชนเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้ าถึงแหล่งเงินทุน ซึ่งรวมถึงการสนับสนุน
องค์กรขนาดเล็กและขนาดกลางให้ ใช้ แนวปฏิบตั ิเพื่อการใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ เทคโนโลยีคาร์ บอนต่าสาหรับ
ภาคส่วนที่ถกู เลือก มีผ้ เู ข้ าร่ วมฝึ กอบรมเพื่อสร้ างความตระหนักด้ านพลังงานและการพัฒนาขีดความสามารถทังหมด
้
13 ครัง้
รวมถึงผ่านแพลตฟอร์ มออนไลน์กว่า 560 คน
ด้ วยความร่ วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยูนิโดยังสนับสนุนการจัดตั ้งศูนย์การเรี ยนรู้ เพื่อการปรับขนาดโรงไฟฟ้า
แบบออนกริ ด โดยวิธีผลิตก๊ าซชีวมวลขนาดย่ อมเพื่อการจัดการพลังงานอย่างยัง่ ยืน ศูนย์การเรี ยนรู้ ยังได้ ให้ ความรู้และการ
ฝึ กอบรมแก่นกั ลงทุนในเรื่ องการจัดการเชื ้อเพลิง และแสดงให้ เห็นถึงประโยชน์ของเศษไม้ ที่สามารถนามาผลิตไฟฟ้าได้ โดยใช้
เทคโนโลยีแก๊ สซิฟิเคชัน่ (gasification) ประสบการณ์จากโครงการนี ้ถูกรวบรวมเพื่อเป็ นข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายในการอานวย
ความสะดวกและส่งเสริมการกระจายแนวคิด และนาไปสู่การสร้ างโรงไฟฟ้าก๊ าซชีวมวลขนาดย่อมในพื ้นที่อื่น ๆ ในประเทศไทย
เมืองทีย่ งั่ ยืนและการประยุกต์วาระใหม่แห่งการพัฒนาเมือง (New Urban Agenda) ให้ เข้ ากับท้ องถิ่น
UN-Habitat ร่ วมกับรัฐบาลไทยส่งเสริ มเมืองที่ยงั่ ยืน ตามวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมืองผ่านกิจกรรมการพัฒนาขีด
ความสามารถและการจัดเวทีเสวนา การประชุมและการประชุมเชิงปฏิบตั ิการระดับนานาชาติ ประเด็นสาคัญของการพัฒนา
ขีดความสามารถ ได้ แก่ การกากับดูแลที่ดิน การวางแผนระดับภูมิภาค การออกแบบที่ปราศจากสิ่งกีดขวาง (barrier-free
design) สาหรับสังคมผู้สงู อายุ และเมืองที่ยงั่ ยืน
UN-Habitat ร่ วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์และการสนับสนุนจากยูเอ็น วีเมน, UNDP
และ IOM ยังได้ จดั การประชุมเชิงปฏิบตั ิการซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของโรดโชว์ระดับชาติในหัวข้ อ “ท้ องถิ่นคือกุญแจสาคัญ” (Local is
the Key) ในจังหวัดเชียงใหม่ นครราชสีมา และสงขลา โดยมีผ้ แู ทนจากสานักงานกระทรวงระดับจังหวัด พันธมิตร และผู้มีส่วน
ได้ ส่วนเสียหลักเข้ าร่ วมงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการมุ่งเน้ นไปที่ การประยุกต์ เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ ังยืน ให้ เข้ ากับ
ท้ องถิ่น และช่วยให้ หน่วยงานท้ องถิ่นได้ เรี ยนรู้ เพิ่มเติมเกี่ ยวกับ วาระใหม่แห่งการพัฒนาเมือ งและการกาหนดบริ บทของ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนให้ เข้ ากับการดาเนินงานในปั จจุบนั ของตน
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อุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้ างพื ้นฐาน
ร้ อยละ 51 ของประชากรไทยอาศัยอยู่ในเขตเมือง และคาดว่าจะขยายตัวเป็ นร้ อยละ 69 ภายในปี 2050 จึงจาเป็ นที่
จะต้ องมีการลงทุนในอุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้ างพื ้นฐาน เพื่อนาไปสู่เมืองที่ยงั่ ยืนและความมัง่ คัง่ ทางเศรษฐกิจ และ
เนื่ อ งจากหนึ่ ง ในโครงสร้ างพื น้ ฐานที่ จ าเป็ น คื อ เทคโนโลยี ไ อซี ที ยู เ นสโกจึ ง สนับ สนุ น ให้ ป ระเทศไทยสร้ างการเข้ า ถึ ง
อินเทอร์ เน็ตแบบถ้ วนหน้ า จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้ างความตระหนัก เพิ่มขีดความสามารถ และเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการ
พัฒนาไอซีทีและสื่อ ยูเนสโกยังได้ เปิ ดตัว การประชุมสุดยอด Open Tech Summit หรื องานสัมมนาระดับนานาชาติด้าน
เทคโนโลยีและ Open Source Solution ในประเทศไทย โดยความร่วมมือกับสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติและ FOSSASIA การ
ประชุมสุดยอดนี ้ทาให้ เกิดโครงการความร่วมมือระหว่างนักพัฒนา นักวิทยาศาสตร์ และผู้ประกอบการ โดยอาศัยนวัตกรรมใน
เทคโนโลยีแบบ open source ซึง่ รวมถึงปั ญญาประดิษฐ์ คลาวด์คอมพิวเตอร์ ฮาร์ ดแวร์ และ Internet of Things
UNDRR ทางานเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นต่ อภัยพิบัติ โดยร่วมมือกับศูนย์เตรี ยมความพร้ อมป้องกันภัยพิบตั ิแห่งเอเชีย
หอการค้ าแห่งประเทศไทย และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งประเทศไทย การทางานประกอบด้ วยการฝึ กอบรมเชิง
ปฏิบตั ิการในจังหวัดภูเก็ต และกรุงเทพมหานครเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกว่า 150 แห่ง
เสริ มสร้ างความยืดหยุ่นต่อภัยธรรมชาติ แบ่งปั นแนวทางปฏิบตั ิที่ดีที่สุด และพัฒนาแผนธุรกิจที่ยืดหยุ่นต่อภัยพิบตั ิและสภาพ
ภูมิอากาศ
สานักระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกร่ วมกับองค์การบริ หารจัดการก๊ าซเรื อนกระจกและยูนิโด จัดสัมมนาว่าด้ วย
เศรษฐกิจหมุนเวียน การจัดการขยะ และความยั่งยืน โดยเป็ นกิจกรรมข้ างเคียงไปกับการประชุมสุดยอดอาเซียนครัง้ ที่ 35
มีการสร้ างเครื อข่ายของตัวแสดงภาครัฐและเอกชนในระดับภูมิภาค เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี สาหรับไทยแลนด์ 4.0
UNFPA ร่ ว มมื อ กั บ บริ ษั ท แมกโนเลี ย ควอลิ ตี ้ ดี เ วล็ อ ปเม้ น ต์ คอร์ ป อเรชั่น จ ากั ด ด าเนิ น โครงการเสริ ม พลั ง
ผู้ประกอบการรุ่ นใหม่ (Young Entrepreneur Empowerment Initiative) ในแคมเปญ “จงเป็ นการเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคมที่
ดีกว่าเดิม” (Be the Change for a Better Society) มีผ้ ปู ระกอบการรุ่นใหม่ 50 ทีม ได้ รับการคัดเลือกให้ เข้ าร่ วมกิจกรรม โดย
UNFPA มีส่วนร่วมในการอบรมทักษะการประยุกต์แบบตลอดช่วงชีวิต (life course application skills)
ยูเอ็น วีเมนริ เริ่ มโครงการสนั บ สนุ น การเสริ ม พลั ง ทางเศรษฐกิ จ แก่ ผ้ ู ห ญิ ง ในที่ทางาน สาหรั บประเทศไทย
โครงการนี ้ช่วยเพิ่มขีดความสามารถของบริ ษัทเอกชนในการดาเนินการตามหลักการเสริ มพลัง ให้ กับผู้หญิง โดยการส่งเสริ ม
โอกาสในการทางานที่ดีสาหรับผู้หญิง การบูรณาการมุมมองในมิติทางเพศเข้ ากับสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจและการปฏิบตั ิงาน
และเสริมสร้ างเครื อข่ายและความร่วมมือของผู้หญิงในระดับท้ องถิ่น ภูมิภาค และระดับโลก
ITU ร่ วมกับสานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จัดการ
อบรม 3 ครัง้ เพื่อสร้ างทักษะให้ กับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในแวดวงไอซีทีเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ ้นใหม่ (ได้ แก่ 5G, Internet of
Things, การวางแผนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต, ปั ญญาประดิษฐ์ และบล็อกเชน) ที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐาน
ดิจิทลั และเศรษฐกิจดิจิทลั
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การปกป้องและเปิ ดกว้ างสาหรับแรงงานและผู้อพยพ
ILO ยังคงให้ การสนับสนุนทางวิชาการและคาปรึกษาแก่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ แน่ใจว่าบทบัญญัติสาคัญ
และหลักการโดยรวมของอนุสญ
ั ญาหลักของ ILO ที่ประเทศไทยให้ สตั ยาบันจะได้ รับการพิจารณาทบทวนอย่างเพียงพอและ
สะท้ อนออกมาให้ เห็นได้ ในกฎหมายของประเทศ การสนับสนุนทางวิชาการที่สาคัญในปี 2019 ได้ แก่ กรณีของพิธีสารว่ าด้ วย
แรงงานบังคับ และอนุ สัญญาว่ าด้ วยการทางานในภาคประมง ILO และองค์กรไตรภาคียงั คงทางานอย่างต่อเนื่องเพื่อ
เสริ มสร้ างความเข้ มแข็งของหน่วยตรวจการด้ านแรงงาน และเพื่ออานวยความสะดวกให้ สามารถเข้ าถึงกลไกการร้ องเรี ยน
ได้ มากขึ ้น ซึง่ เป็ นมาตรการจาเป็ นในการขยายความคุ้มครองที่บญ
ั ญัติไว้ ในกฎหมายแก่แรงงานกลุ่มเปราะบาง รวมถึงแรงงาน
ข้ ามชาติ
โครงการสิทธิจากเรื อสู่ฝ่ ั ง (Ship to Shore Rights) เพิ่มขีดความสามารถให้ กับหน่วยตรวจการด้ านแรงงานผ่าน
การจัดหลักสูตรและการฝึ กอบรมสาหรับกระทรวงแรงงาน มีการว่าจ้ างและฝึ กอบรมเจ้ าหน้ าที่ตรวจการด้ านแรงงานกว่า 180
ตาแหน่งใหม่ การฝึ กอบรมแบบเร่งรัดเป็ นเวลา 5 วัน ซึง่ ออกแบบเนื ้อหาโดยโครงการสิทธิจากเรื อสู่ฝั่งและกระทรวงแรงงาน ได้
ทาการทดสอบทักษะของผู้ตรวจการในการระบุเหตุในกรณีที่ผ้ ูใช้ แรงงานถูก ละเมิด และเพิ่มการบังคับใช้ กฎหมายในภาค
ประมงและภาคอื่น ๆ โครงการนีไ้ ด้ ปรั บปรุ งการดาเนินงานของโครงการแนวปฏิบัติด้านแรงงานที่ดี ( Good Labour Practices
Programme) ในภาคประมงสาหรับตัวแทนโรงงานอาหารทะเลอีกด้ วย
เพื่ อ สนับ สนุ น การเป็ น ประธานอาเซี ย นของไทยในปี 2019 UNODC ได้ ท างานอย่ า งใกล้ ชิ ด กั บ กระทรวงการ
ต่างประเทศเพื่อให้ การจัดการชายแดนเป็ นประเด็นสนใจหลักของอาเซียน ความคิดริ เริ่ มนี ้ซึ่งจะดาเนินต่อไปในปี 2020
จะนาไปสู่แผนงานขัน้ สุดท้ ายสาหรั บการดาเนินการและการวางพืน้ ฐานของการจัดการชายแดนของอาเซีย นเพื่อรองรับ
วิสยั ทัศน์อาเซียนปี 2025
IOM ยังคงให้ การสนับสนุนทางวิชาการและการวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ ข้อมูลแก่รัฐบาลไทยเกี่ยวกับนโยบาย
และยุทธศาสตร์ การโยกย้ ายถิ่นที่เปิ ดกว้ าง ซึ่งรวมไปถึงการเปิ ดตัว “รายงานการย้ ายถิ่นในประเทศไทย” ซึ่งเป็ นความ
ร่วมมือระหว่างองค์กรสหประชาชาติ รายงานนี ้ได้ ประเมินความท้ าทายที่แรงงานข้ ามชาติต้องเผชิญ ตลอดจนความคืบหน้ าใน
การคุ้มครองและการเปิ ดกว้ าง IOM ยังค้ นคว้ าเกี่ยวกับแนวโน้ มใหม่ ๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับการโยกย้ ายถิ่นฐานด้ วยการตีพิมพ์
รายงาน “หนี แ้ ละประสบการณ์ ก ารย้ า ยถิ่ น ฐาน : ข้ อ มูล เชิ ง ลึ ก จากเอเชี ยตะวัน ออกเฉี ย งใต้ ” (Debt and the Migration
Experience: Insights from Southeast Asia) เจ้ าหน้ าที่และข้ าราชการเกือบ 800 คนได้ รับการฝึ กอบรมเกี่ยวกับการโยดย้ าย
ถิ่นฐาน การจัดการชายแดน และการค้ ามนุษย์
UNODC เปิ ดตัวการศึกษา "องค์ กรอาชญากรรมข้ ามชาติในเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก : การประเมินภัย
คุ ก คาม” (Transnational Organized Crime in East Asia and the Pacific: A Threat Assessment) ประจ าปี 2019 รายงานระบุว่า องค์กร
อาชญากรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ ขยายขนาดและโยกย้ ายปฏิบตั ิการไปยังพื ้นที่ ที่ธรรมาภิบาลอ่อนแอ สร้ างรายได้ ที่
ผิดกฎหมายจากการค้ าข้ ามพรมแดนและการลักลอบค้ ายาเสพติดและสารตั ้งต้ นที่ผิดกฎหมาย รวมถึงมนุษย์ สัตว์ป่า ไม้ และ
สินค้ าลอกเลียนแบบ มูลค่า รวมของการค้ าสิ่ง ผิดกฎหมายที่ มีการศึกษาในรายงานสร้ างรายได้ อย่างน้ อย 130,000 ล้ าน
ดอลลาร์ สหรัฐต่อปี
หน้ า 18 จาก 36

รายงานประจาปี 2019 โดยทีมงานสหประชาชาติประเทศไทย
ด้ วยการสนับสนุนทางวิชาการและการวิเคราะห์ตามหลักฐานของ ILO ภายใต้ โครงการส่งเสริ มและคุ้มครองสิทธิ
แรงงานข้ ามชาติ หรื อ TRIANGLE in ASEAN รั ฐบาลไทยได้ ทาการตัด สินใจเชิง นโยบายที่ สาคัญในการขยายสิทธิ ใ ห้ กับ
แรงงานข้ ามชาติในภาคเกษตรกรรมและประมง เพื่อให้ เข้ าถึงกองทุนเงินทดแทนของแรงงาน (Workers’ Compensation
Fund) นอกจากนี ้ ILO ยังทางานอย่างใกล้ ชิดกับสานักงานประกันสังคมเพื่อสนับสนุนความพยายามในการขยายความ
คุ้มครองประกันสังคมให้ กบั แรงงานข้ ามชาติและแรงงานทางานบ้ านในประเทศไทย นอกจากนี ้ยังมีการตรวจสอบเพื่อทาให้
กรอบกฎหมายสอดคล้ องกับอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยแรงงานทางานบ้ านของ ILO ปี 2011 (ฉบับที่ 189)
IOM ยังคงให้ บริ การด้ านกฎหมายและสุขภาพโดยตรงแก่ผ้ ยู ้ ายถิ่นและสนับสนุนการเข้ าถึงบริการทางสังคมและ
การคุ้มครองที่มากขึน้ IOM ให้ ความช่วยเหลือโดยตรงแก่ผ้ ูย้ายถิ่นเกื อบ 1,100 คน รวมถึงความช่วยเหลือในการกลับคืน
ภูมิลาเนาและการปรับตัว ความช่วยเหลือทางกฎหมาย และการเข้ าถึงบริการสาธารณะที่ดีขึ ้น เด็กมากกว่า 900 คนที่เกิดจาก
มารดาที่ไม่ใช่คนไทย ณ โรงพยาบาลแม่สอดและโรงพยาบาลระนอง ได้ จดทะเบียนเกิดด้ วยความช่วยเหลือจากคลินิกกฎหมาย
ของ IOM ทีมแพทย์ของ IOM ได้ ทาการประเมินสุขภาพของผู้ย้ายถิ่นมากกว่า 12,000 คน ในขณะที่แรงงานข้ ามชาติและคน
ไทยเกือบ 34,000 คน ได้ รับการศึกษาเกี่ยวกับการป้องกันโรคมาลาเรี ยโดยเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขในชุมชน และมีการอบรม
อาสาสมัคร 250 คน นอกจากนี ้ IOM ยังร่วมมือกับ UNHCR เพื่อช่วยเหลือผู้ลี ้ภัยในเมืองและในค่ายเกือบ 3,000 คนในการตั ้ง
ถิ่นฐานใหม่ใน 5 ประเทศ และช่วยเหลือผู้ลี ้ภัยในค่าย 875 คนให้ เดินทางกลับเมียนมาร์
ภายใต้ โครงการริ เริ่ ม "ปลอดภัยและเป็ นธรรม” (Safe and Fair Initiative) ยูเอ็น วีเมนร่ วมกับ ILO และ UNODC ได้
เสริ มสร้ างขีดความสามารถของผู้ให้ บริ การแก่แรงงานข้ ามชาติทงในภาครั
ั้
ฐและองค์กรพัฒนาเอกชนอย่างน้ อย 250 ราย ให้
สามารถประสานงานกันเพื่อมอบบริ การที่มีคุณภาพในการยุติความรุ นแรงต่ อผู้หญิง ในระดับชุมชน ยูเอ็น วีเมนร่วมงานกับ
ศูนย์เพื่อน้ องหญิง ฝึ กอบรมผู้หญิงอพยพมากกว่า 2,500 คน ในเรื่ องการโยกย้ ายถิ่นฐานอย่างปลอดภัย การป้องกันการค้ า
มนุษย์ และความรุนแรงทางเพศ ผู้นาหญิงเกือบ 350 คนจากชุมชนในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดตาก ได้ รับการฝึ กอบรมเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้และขีดความสามารถในการป้องกันการค้ ามนุษย์ และความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิงในชุมชนของตน
ในแม่สอด ยูเอ็น วีเมนเสริ มพลังให้ แก่ผ้ อู พยพหญิง 40 คนผ่านการฝึ กอบรมวิชาชีพและโครงการริ เริ่ มด้ านเศรษฐกิจ
และสังคมของชุมชนเพื่อ ปรั บปรุ งความเป็ นอยู่ ยูเอ็น วีเมนยังอานวยความสะดวกในการจัดตั ้งเครื อข่ายชุมชนสตรี และ
แพลตฟอร์ มเครื อข่ายการสื่อสารผ่านแอปพลิเคชั นไลน์ และเฟซบุ๊ก ในส่วนของ ILO และองค์กรเอกชนในภาคไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ฝึกอบรมแรงงานสตรี ทกั ษะต่า 7,000 คนให้ มีทกั ษะชิงสังคม (soft skills) ที่สาคัญ และยังได้ ร่วมงานกับกรม
พัฒนาฝี มือแรงงานและภาคเอกชน จัดฝึ กอบรมสตรี ทกั ษะต่ากว่า 1,150 คนทีท่ างานในภาคธุรกิจนี ้ในด้ านการวิเคราะห์ข้อมูล
และด้ านการแสดงผลเพื่อการผลิต กิจกรรมดังกล่าวดาเนินการภายใต้ โครงการพัฒนาและสร้ างความพร้ อมให้ กับผู้หญิง
ในงานสเต็ม ซึง่ เป็ นโครงการส่วนหนึ่งที่รัฐบาลไทยสนับสนุน
โครงการทักษะของ ILO สนับสนุนกระทรวงแรงงานในการเปรี ยบเทียบมาตรฐานความสามารถและทักษะแห่งชาติ
จัดทากลไกการประเมินและการรับรองทักษะร่ วมกับประเทศกัมพูชา เมียนมาร์ และลาว ซึ่งเป็ นก้ าวสาคัญในการบรรลุการ
รั บ รองทั ก ษะร่ วมกั น (Mutual Recognition of Skills) ในอนุ ภู มิ ภ าคอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล การรั บ รองทัก ษะร่ ว มกัน ที่ มี
ประสิทธิผลคือองค์ประกอบสาคัญในการอานวยความสะดวกให้ มีการไหลของแรงงานฝี มืออย่างเสรี เพื่อนาไปสู่เป้าหมายใน
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การสร้ างตลาดและฐานการผลิตเดียวภายในปี 2020 ตามที่กาหนดไว้ ในปฏิญญาว่าด้ วยความร่ วมมืออาเซียน ฉบับที่ 2 หรื อ
ปฏิญญาบาหลีเกี่ยวกับโครงการริเริ่มเพื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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สิ่งแวดล้ อม
ตลอดระยะเวลา 1 ปี ประเทศไทยเผชิญกับความแห้ งแล้ ง มลพิษทางอากาศ และไฟป่ าอย่างรุนแรง แต่ถึงกระนันเรา
้
ก็ยงั ได้ เห็นการฟื น้ ฟูระบบนิเวศที่น่าทึ่งอันเป็ นผลมาจากการปิ ดอุทยานชัว่ คราว ปั จจัยที่จะกาหนดบริ บทของโลกสาหรับการ
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนในทศวรรษหน้ านันขึ
้ ้นอยู่กบั วิกฤตสภาพอากาศ การดูแลสิ่งแวดล้ อม และการพิทกั ษ์ โลก
ทีมงานสหประชาชาติประจาประเทศสนับสนุนประเทศไทยให้ บรรลุเป้าหมายด้ านนา้ สะอาดและสุข อนามัย (เป้า
หมายฯ ข้ อ 6) การบริ โภคและผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ (เป้าหมายฯ ข้ อ 12) การแก้ ปัญหาโลกร้ อน (เป้าหมายฯ ข้ อ 13)
ชีวิตในน ้า (เป้าหมายฯ ข้ อ 14) และชีวิตบนบก (เป้าหมายฯ ข้ อ 15)
ความสาเร็ จบางประการได้ เกิดขึ ้นแล้ ว ในด้ านของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การดาเนินการด้ านสภาพอากาศ
และการบริ โภคและการผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ FAO, UNDP, ยูเนสโก, ยูเอ็น เอสแค็ป, UNEP, ยูนิโด และ UN-Habitat
คือหน่วยงานสาคัญของสหประชาชาติที่สนับสนุนประเทศไทยในด้ านเหล่านี ้
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
FAO สนับสนุนกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมในการพัฒนาระดับอ้ างอิงป่ าไม้ (forest reference
level) เพื่อลดการปล่ อยก๊ าซจากการตัดไม้ ทาลายป่ าและการเสื่อมโทรมของป่ าไม้ + และเพิ่มความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ซึง่ จะนาไปสู่การจัดตั ้งระบบการติดตามตรวจสอบป่ าไม้ แห่งชาติ (National Forest Monitoring System) และสร้ างขีด
ความสามารถระดับชาติสาหรับการวัด รายงาน และตรวจสอบการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกจากภาคป่ าไม้ และการใช้ ที่ดิน
UNDP สนับสนุนความพยายามในการอนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อนาไปสู่การพึ่งพาอาศัยกันที่ดี
ขึ ้น การเสริ มพลังให้ กบั ชุมชนท้ องถิ่น การเสริ มสร้ างความสามารถของสถาบัน และการพัฒนาความเป็ นอยู่ของท้ องถิ่น ความ
คืบหน้ า ที่เกิดขึน้ ได้ แก่ การกลับมาของนกกระเรี ยนไทยที่ใกล้ สูญพันธุ์ ซึ่งครั ง้ หนึ่งเคยหายไปจากประเทศไทย การขยาย
เส้ นทางการบินของนกอพยพที่ใกล้ สญ
ู พันธุ์ และการปกป้องพืชและสัตว์ที่ถูกคุกคามและใกล้ สญ
ู พันธุ์ได้ ดีขึ ้น มีการระดมทุน
จากภาคเอกชนเพิ่มเติมเพื่อสานต่อความพยายามในการอนุรักษ์ ขณะที่เยาวชนก็มีส่วนร่ วมผ่านการจัดตั ้งเครื อข่ายเยาวชน
ไทยเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อ ช่วยเร่ งให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง UNDP ยังสนับสนุนการเพิ่มพืน้ ที่อนุรักษ์ มากกว่า
33,000 เฮกตาร์ การจัดสรรงบประมาณสาหรั บการอนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพโดยรั ฐบาลท้ องถิ่น และการนา
แผนการใช้ ที่ดินมาใช้
การดาเนินการด้ านสภาพภูมิอากาศ
ในช่วงปี ที่ผ่านมา หลายพื ้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ รับผลกระทบจากอุทกภัยและภัยแล้ ง สาหรับจังหวัด
อุบลราชธานีซงึ่ เป็ นจังหวัดที่ประสบอุทกภัยอย่างหนัก ยูนิเซฟได้ มอบเงินช่วยเหลือให้ กบั 1,000 ครอบครัว รวมถึงการแจกจ่าย
กระเป๋ านักเรี ยนและอุปกรณ์การเรี ยนให้ กบั โรงเรี ยน
นอกเหนือจากการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศแล้ ว UNDP ยังสนับสนุนการเพิ่มขีด
ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศในระยะยาว เพื่อเสริ มสร้ างความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจ
และช่วยลดการปล่ อยก๊ าซเรื อนกระจกทั่วโลก ด้ วยความร่วมมือกับหน่วยงานระดับชาติ รัฐบาลท้ องถิ่น องค์กรภาคประชา
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สังคม และสถาบันการศึกษา UNDP สนับสนุนการดาเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊ าซพิษ ด้ วยการปรับปรุง
การจัดการระบบนิเวศพื ้นที่ป่าพรุให้ เป็ นอ่างคาร์ บอน บูรณาการแผนพัฒนาคาร์ บอนต่า และสาธิตแนวทางการแก้ ปัญหาใน
เมืองเป้าหมาย รวมถึงการนาประเด็นเรื่ องการเปิ ดกว้ างทางเพศสภาพและสังคมมาบรรจุไว้ ในกรอบการจัดทางบประมาณ
สภาพภูมิอากาศด้ วย การสนับสนุนของ UNDP ช่วยให้ สามารถลดการปล่อยคาร์ บอนรวม 14,000 ตัน ขยะมูลฝอยมากกว่า
210,000 ตันต่อปี ถกู นามาใช้ ประโยชน์ และสามารถผลิตไฟฟ้าได้ 266,000 เมกะวัตต์-ชัว่ โมง
การบริโภคและการผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ
UN-Habitat ร่ วมมือกับหน่วยงานของรัฐในระดับชาติและระดับท้ องถิ่น ในการจัดการทรั พยากรในเมืองอย่ าง
ยั่งยืน และร่ วมกับการเคหะแห่งชาติในการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เพิ่มความตระหนัก และสร้ างขีด
ความสามารถในการรี ไซเคิลขยะ
ยูนิโดสนับสนุนให้ ประเทศไทยเข้ าเป็ นประเทศสมาชิกของพันธมิตรดาเนินการเพื่อเศรษฐกิจสีเขียว (Partnership for
Action on Green Economy) ซึ่งจะช่วยกระตุ้นวาระของประเทศเรื่ องเศรษฐกิจสีเขียวและความยัง่ ยืน ยูนิโดยังร่วมศึกษา
การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อมระดับโลกในประเทศไทย โดยจัดการศึกษาดูงาน ณ ประเทศอิตาลี เพื่อเพิ่ม
ความตระหนักรู้เกี่ยวกับไดออกซิน และแบ่งปั นแนวทางปฏิบตั ิและเทคโนโลยีที่ดีที่สดุ
UNEP, ยูเนสโก และหน่วยงานอื่น ๆ ของสหประชาชาติสนับสนุนความพยายามในระดับที่สูงขึน้ เพื่อ ควบคุมขยะ
พลาสติกในทะเล UNEP ช่วยยกระดับการทางานร่ วมกันในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ เพื่อควบคุมมลพิษ
ทางทะเล UNEP ร่ วมมือกับสานักงานประสานงานทางทะเลภูมิภาคเอเชียตะวันออกเพื่อสนับสนุนความพยายามของประเทศ
ในฐานะประธานอาเซียน ในการเป็ นผู้นาการพัฒนากรอบการดาเนินการของอาเซียนว่าด้ วยขยะทางทะเล ทีไ่ ด้ รับการเห็นชอบ
ในปี 2019 กิจกรรมเหล่านีเ้ สริ มสร้ างความร่ วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และให้ ความสาคัญกับการวางแผนจัดการขยะใน
ทะเลและการติดตามตรวจสอบในระดับภูมิภาค
นอกจากนี ้ UNEP ยังสนับสนุนการเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งของข้ อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับการรั่วไหลของพลาสติก
ความสามารถในการประเมินและติดตามตรวจสอบขยะพลาสติก และช่วยเหลือในการทากิจกรรมสู่ภายนอก กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ งได้ ให้ ความช่วยเหลือทางวิชาการในการสร้ างระบบแห่งชาติเพื่อติดตามตรวจสอบการทิง้ ขยะในทะเล
รวมถึ ง การสร้ าง national source inventory approach ซึ่ง เป็ น การวิ เ คราะห์ ก ารไหลของวัสดุพ ลาสติ ก และการประเมิ น
ระดับประเทศเรื่ องแหล่งสะสมขยะในทะเล ยูเนสโกยังได้ เปิ ดตัวโครงการ The Plastic Initiative เพื่อจัดการกับเศษพลาสติกที่
ต้ นเหตุ รวมถึงผ่านทางแพลตฟอร์ มออนไลน์
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สันติภาพและความร่วมมือ
ตลอดปี 2019 ประเทศไทยยังคงได้ รับผลกระทบจากการพลัดถิ่นและการเข้ าประเทศของผู้อพยพ ซึง่ ส่วนหนึ่งเป็ นผล
มาจากความขัดแย้ งในภูมิภาค การแก้ ไขต้ องอาศัยความมัน่ คงและความร่ วมมือทางเศรษฐกิจ ในทุกระดับ ด้ วยการสนับสนุน
ของทีมงานสหประชาชาติประจาประเทศ รัฐบาลไทยได้ สร้ างความก้ าวหน้ าที่สาคัญ รวมถึงความมุ่งมัน่ ที่จะยุติการกักกันผู้ลี ้
ภัยและผู้ขอลี ้ภัยที่เป็ นเด็ก ตลอดจนทาให้ หลักสิทธิมนุษยชนกลายเป็ นประเด็นกระแสหลักในการดาเนินธุรกิจ มีความพยายาม
อย่างต่อเนื่องในภาคใต้ ตอนล่างในการเสริมสร้ างขีดความสามารถของชาติและการสร้ างความยืดหยุ่นของชุมชน
ในฐานะอาณัติหลักของสหประชาชาติ ความสาเร็จด้ านสันติภาพและความมัง่ คัง่ ในประเทศไทยครอบคลุม 4 ด้ านใน
พืน้ ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตอนล่าง ได้ แก่ ความโปร่ งใสและธรรมาภิบาล สิทธิมนุษยชน ความร่ วมมือใต้ -ใต้ และความ
ร่ วมมือไตรภาคี ทีมงานสหประชาชาติประจาประเทศสนับสนุนกิจกรรมของประเทศไทยในประเด็นว่าด้ วยสันติภาพ ยุติธรรม
และสถาบันที่เข้ มแข็ง (เป้าหมายฯ ข้ อ 16) เพื่อส่งเสริมสังคมที่ยุติธรรม สันติ และเปิ ดกว้ าง และดาเนินการผ่านหน่วยงานต่าง
ๆ เช่น UNDP, ยูเนสโก, ยูนิเซฟ, OHCHR, WHO และ ยูเอ็น วีเมน
จังหวัดภาคใต้ ตอนล่าง
UNDP ส่งเสริ มวิถีชีวิตที่ย่ ังยืนให้ กับชุมชนของเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านโครงการ Youth Co-Lab
โครงการนีจ้ ัดฝึ กอบรมเกี่ยวกับนวัตกรรมทางสังคมเพื่อการก่อตั ้งวิสาหกิจเพื่อสังคมให้ กับเยาวชนมากกว่า 50 คนจากทั่ว
ประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากภาคใต้ ตอนล่าง ยูเอ็น วีเมนยังสนับสนุนกลุ่มสตรี ในท้ องถิ่น 2 กลุ่มในจังหวัดยะลาและนราธิวาส
เกี่ยวกับความคิดริเริ่มในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ยูนิเซฟและยูเอ็น วีเมนร่ วมเป็ นพันธมิตรในการสนับสนุนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์เพื่อ
จัดตั ้งศูนย์ประสานงานเพื่อผู้หญิงและเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สิ่งนี ้ช่วยอานวยความสะดวกในการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานในท้ องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน และกลุ่มชุมชน เพื่อรับมือกับความท้ าทายที่ผ้ ูหญิงและเด็กต้ อง
เผชิญในพื ้นที่ภาคใต้ ตอนล่าง
ยูเอ็น วีเมน ร่ วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ และเครื อข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อ
สันติภาพชายแดนใต้ จัดการปรึกษาหารื อเกี่ยวกับความเป็ นผู้นาของสตรี สันติภาพ และความมัน่ คงในภาคใต้ ตอนล่าง เพื่อ
เสริ มพลังให้ ผ้ ูหญิงในการสร้ างความสามัคคีในสังคม กลุ่มสตรี ในท้ องถิ่นอย่างน้ อย 30 กลุ่มในจังหวัดสงขลา ยะลา
ปั ตตานี และนราธิวาส ได้ พฒ
ั นากลยุทธ์ร่วมเพื่อสนับสนุนการประยุกต์ใช้ แนวทางการสร้ างสันติภาพที่คานึงถึงมิติทางเพศเข้ า
กับนโยบายสาธารณะ และเพื่อส่งเสริมให้ สตรี ได้ เข้ ามามีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย และเป็ นส่วนหนึ่งในการเสริ มสร้ างชุมชน
ทีก่ ลมเกลียวและยืดหยุ่น
OHCHR มีส่วนร่ วมในการสร้ างชุมชนที่มีสนั ติ กลมเกลียว และยืดหยุ่นโดยเพิ่มขีดความสามารถของนัก พิทักษ์
สิทธิมนุษยชนในการรายงานเกี่ยวกับการเลือกปฏิบตั ิทางเชื ้อชาติ นอกจากนี ้ OHCHR ยังร่ วมกับสถาบันสิทธิมนุษยชนและ
สันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และกลุ่มพุทธเพื่อสันติ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่ องการไม่เลือกปฏิบัติและอนุสญ
ั ญา
ระหว่างประเทศว่าด้ วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชือ้ ชาติในจังหวัดภาคใต้ การฝึ กอบรมดังกล่าวมีส่วนช่วยยกระดับ
ความสามารถของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนให้ สามารถจัดทารายงานเงาเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
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ความโปร่งใสและธรรมาภิบาล
UNDP สนับสนุนประเทศไทยในการเสริ มสร้ างความโปร่ งใสและความซื่อตรงของการใช้ จ่ายภาครัฐผ่านการปฏิรูป
การจัดซือ้ จัดจ้ างภาครั ฐ มีการพัฒนาความสามารถของหน่วยงานจัดซื ้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขัน้ ตอนการประเมินค่า
ประสิทธิภาพต่อราคา (price performance) และการปรับกระบวนการเสนอราคาให้ เป็ นไปตามมาตรฐานสากล ซึง่ มีส่วนทาให้
ระบบการจัดซื ้อจัดจ้ างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และคุ้มค่ามากขึ ้น
ITU ให้ การสนับสนุนทางวิชาการแก่ประเทศไทยเพื่อสนับสนุนระบบกากับดูแลสาหรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล
สู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยจัดกิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถและเสริ มสร้ างความเข้ มแข็ง ITU และสานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้ จัดงานเสวนาเรื่ องการกากับดูแลด้ านไอซีทีระดับสูงใน
ภูมิภาคเอเชียและแปซิ ฟิกว่าด้ วยการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลผ่านการกากับดูแลร่ วมกัน (the high-level Asia-Pacific ICT
regulatory dialogue Digital Transformation through Collaborative Regulation) ต่อจากนันได้
้ จดั โครงการฝึ กอบรมระหว่าง
ประเทศว่ าด้ วยปั จจัยเอือ้ ด้ า นการกากับดูแล (Regulatory Enablers) สาหรั บ การแปลงทางดิจิทัล ตามด้ ว ยสมุดปกขาว
เกี่ยวกับนโยบายโครงสร้ างพื ้นฐานดิจิทลั และกฎระเบียบในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

สิทธิมนุษยชน
ทีมงานสหประชาชาติประจาประเทศยึดถือในสิทธิมนุษยชนสาหรับทุกคนเป็ นหลักการชีน้ าพืน้ ฐาน กิจกรรมของ
ทีมงานสหประชาชาติประจาประเทศมุ่งเน้ นไปที่การปกป้องสิทธิมนุษยชนของคนไทยในกลุ่มเปราะบางและกลุ่มชายขอบ และ
บุคคลสัญชาติอื่นที่อยู่ในประเทศไทย รวมถึงผู้อพยพ ผู้ลี ้ภัย ผู้ขอลี ้ภัย และคนไร้ สญ
ั ชาติ ด้ วยการสนับสนุนทางวิชาการจาก
UNDP ประเทศไทยได้ เปิ ดตัวแผนปฏิบตั ิการแห่งชาติว่าด้ วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน ทาให้ เป็ นประเทศแรกในเอเชียที่นา
เครื่ องมือดังกล่าวมาใช้ อย่างเป็ นทางการ ผ่านการวางกรอบด้ วยกระบวนการที่เปิ ดกว้ างและมีส่วนร่ วม กลไกดังกล่าวช่วยให้
สหประชาชาติและองค์กรภาคประชาสังคมมีส่วนร่ วมกับภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อส่งเสริ มสิทธิมนุษยชนและผลักดันให้ เกิด
การมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันมากขึ ้นจากชุมชนธุรกิจเพื่อการพัฒนาและความก้ าวหน้ าของเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
ประเทศไทยยังคงปรับปรุงการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแก่เด็กอย่างต่อเนื่อง เห็นได้ จากการที่รัฐบาลไทยได้ พฒ
ั นาและ
ลงนามในบันทึกความเข้ าใจเกี่ยวกับแนวทางอืน่ ๆ ที่นอกเหนือไปจากการกักกันเด็ก สิ่งนี ้เป็ นกรอบสาหรับการปล่ อยตัวเด็กที่
เป็ นผู้ลีภ้ ัย ผู้ขอลีภ้ ัย และผู้อพยพทัง้ หมด ที่ถูกกักกันตัวอยู่ในศูนย์กักกันคนเข้ าเมือง หลังจากการปรึกษาหารื อกับรัฐบาล
ไทยและองค์กรพัฒนาเอกชน หน่วยงานของสหประชาชาติ ซึ่งประกอบด้ วย UNHCR, IOM และยูนิเซฟ ได้ ให้ ความช่วยเหลือ
ทางวิชาการเพื่อพัฒนาขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานที่เป็ นมาตรฐานเพื่อการดาเนินการตามกรอบข้ อตกลง
ระบบกฎหมายยังให้ ความคุ้มครองขันสู
้ งแก่เด็ก โดยอัยการได้ เพิ่มทางเลือกแทนการกักขังเด็กก่ อนการพิจารณา
คดี นอกจากนีพ้ นักงานอัยการ 132 คนยังได้ รับการฝึ กอบรมพิเศษในด้ านการคุ้มครองเด็ก และปั จจุบันได้ รับการบรรจุเข้ า
ทางานในสานักงานอัยการจังหวัดใน 53 จังหวัดทั่วประเทศ โครงการเสริ มสร้ างการใช้ ทางเลือกแทนการกักขัง ก่อ นการ
พิจารณาคดี ซึ่งได้ รับการสนับสนุนจากยูนิเซฟ ส่งผลให้ อตั ราการใช้ ทางเลือกแทนการกักขังในคดีที่เข้ าข่ายเพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ
13 ในปี 2017 เป็ นร้ อยละ 46 ในปี 2019
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ในประเทศไทย อัตราการใช้ สายด่วนเพื่อยุติความรุ นแรงต่ อเด็กก็เพิ่มขึ ้น หลังจากการรณรงค์เพื่อส่งเสริ มการใช้
สายด่วน จานวนสายที่สายด่วน 1300 ได้ รับก็เพิ่มขึ ้นจากค่าเฉลี่ยเดิมคือ 6,000 สายต่อเดือน กลายเป็ นมากกว่า 14,000 สาย
ต่อเดือน ยูนิเซฟและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์เปิ ดตัว โครงการรณรงค์นี ้ โดยเป็ นส่วนหนึ่งของความ
พยายามที่ใหญ่กว่า ที่มีชื่อว่า “หนึ่งพันฝั นร้ าย หยุดได้ ด้วย 1 เสียงของคุณ” โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อจัดการกับเหตุ การณ์ที่ต้อง
สงสัยว่ามีการล่วงละเมิดเด็ก
UNODC ได้ พฒ
ั นาชุดฝึ กอบรมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติสาหรับครอบครัวเพื่อแก้ ไขปั ญหาเยาวชนที่ใช้ ยาเสพติด
ชุดการฝึ กอบรมยังออกแบบมาสาหรับผู้ที่ต้องเข้ าสู่ หรื อเสี่ยงต่อการเข้ าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่งส่วนใหญ่แล้ ว
ครอบครัวของเยาวชนเหล่านีม้ กั ต้ องเผชิญกับความท้ าทายอันยิ่งใหญ่ โดยปราศจากการสนับสนุนที่เหมาะสม และการเข้ าถึง
บริการการรักษาและการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพ
ทีมงานสหประชาชาติประจาประเทศยังสนับสนุนประเทศไทยในการให้ โอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาแก่ ผ้ ู
อพยพที่เป็ นเด็ก ตามที่ได้ บัญญัติไว้ ในอนุสัญญาว่าด้ วยสิทธิเด็กของสหประชาชาติปี 1991 ยูเนสโกร่ วมกับยูนิเซฟ, IOM
และพันธมิตรอื่น ๆ สนับสนุนกระทรวงศึกษาธิการในประเทศไทยและเมียนมาร์ ในการจัดประชุมคณะทางานด้ านผู้อพยพเด็ก
และการศึกษาครัง้ ที่ 1 ในเดือนสิงหาคม ที่กรุงเทพมหานคร และกาหนดข้ อเสนอแนะเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้ าถึงการศึกษาของ
ผู้อพยพที่เป็ นเด็กที่มีอยู่ราว 500,000 คนในประเทศไทย
ด้ วยการผลักดันและการสนับสนุนทางวิชาการของยูนิเซฟ เยาวชน 1,350 คนที่ได้ รับผลกระทบจากการโยกย้ ายถิ่น
ฐานสามารถเข้ าถึง บริ ก ารการศึ ก ษาขั น้ พื น้ ฐานในจังหวัดเชียงใหม่ ตามนโยบายที่ก้าวหน้ ามากขึน้ ของรั ฐบาลที่มีต่อ
ประชากรผู้อพยพ ทาให้ สามารถเข้ าถึงระบบและบริ การด้ านการศึกษา สาธารณสุข และการคุ้มครองเด็ก นอกจากนี ้แรงงาน
ข้ ามชาติเกือบ 13,000 คน (ร้ อยละ 27 เป็ นเด็ก) สามารถเข้ าถึงประกันสุขภาพชุมชนราคาย่ อมเยาในจังหวัดตาก ซึง่ ช่วยลด
ภาระในการจัดหาเงินทุนด้ านการรักษาพยาบาลของประเทศ
UNHCR และ UNAIDS ยังคงสนับสนุนการจัดกิจกรรมป้ องกันเอชไอวี รวมถึงทดสอบการป้องกันการแพร่เชื ้อจาก
แม่ส่ลู ูก การรักษาและการดูแลผู้ลี ้ภัยชาวเมียนมาร์ และผู้ขอลี ้ภัย และผู้ลี ้ภัยในเขตเมือง การหารื อกับกระทรวงสาธารณสุข
เกี่ยวกับการเข้ าถึงการรักษาด้ วยยาต้ านไวรัสที่ได้ มาตรฐานอย่างยัง่ ยืนสาหรับผู้ลี ้ภัยยังคงดาเนินต่อไป โดยผู้ลี ้ภัยทังหมด
้
118
คนที่ชายแดนไทย–เมียนมาร์ ที่ต้องการการรักษาด้ วยยาต้ านไวรัส ยังคงสามารถรับการรักษาได้ อย่างต่อเนื่อง
โครงการป้ อ งกันการก่ อการร้ ายของ UNODC ก็ได้ เ สร็ จสิน้ ลงด้ วยการฝึ กอบรมว่าด้ วยความร่ วมมือระหว่าง
หน่วยงานของรัฐบาลไทย ผลที่เกิดขึ ้นคือสานักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติได้ ผนวกเอาคู่มือการฝึ กอบรมระหว่างหน่วยงาน
เข้ าไว้ ในหลักสูตรการฝึ กอบรมระดับชาติสาหรับเจ้ าหน้ าที่ต่อต้ านการก่อการร้ าย
เนื่องจากการไร้ สญ
ั ชาติสามารถเป็ นได้ ทงสาเหตุ
ั้
และผลที่ตามมาจากการพลัดถิ่น UNHCR จึงยังคงสนับสนุนการลด
การไร้ สัญชาติ โดยมีการจัดกิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ และการสัมมนา 40 ครัง้ ในระหว่างปี ผ่านโครงการลดการไร้
สัญ ชาติ แ ละการกระตุ้ น เตื อ นชุ ม ชน (the Statelessness Reduction and Community Sensitization Project) ในจัง หวัด
เชียงราย กลุ่มเป้าหมายหลักของกิจกรรมเหล่านีค้ ือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียที่สาคัญ ได้ แก่ เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน
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ผู้นาชุมชน นักวิชาการ และบุคคลไร้ สัญชาติ เพื่อสร้ างความตระหนัก สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย และเร่ งความ
คืบหน้ าในการสนับสนุนความมุ่งมัน่ ของรัฐบาลไทยในการลดการไร้ สญ
ั ชาติ
ความร่วมมือกับอาสาสมัครเพื่อขับเคลื่อนวาระการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ค.ศ. 2030
ปั จจุบนั มีอาสาสมัครที่ลงทะเบียนแล้ ว 8 ล้ านคนในประเทศไทย ที่เข้ ามาช่วยดาเนินกิจกรรมที่เน้ นผู้คนเป็ นศูนย์กลาง
โดยมี UNV, ยูเอ็น เอสแค็ป และ UNDP เป็ นหน่วยงานหลักที่ได้ กาลังจากอาสาสมัครเพื่อเร่ งผลักดันเป้ าหมายการพัฒนา
ที่ย่ ังยืน ในปี 2019 UNV ได้ ระดมอาสาสมัครของสหประชาชาติ 55 คนเพื่อเข้ ามาหนุนเสริ มระบบของสหประชาชาติ และได้
ให้ คาแนะนาและวิธีการในการจัดทา “การวิเคราะห์สถานการณ์ ระดับชาติเกี่ยวกับงานอาสา” หลังจากการปรึกษาหารื อกับ
องค์กรที่เกี่ยวข้ องกับอาสาสมัคร ซึง่ นาโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ การวิเคราะห์นี ้ถูกนามาใช้ ใน
การพัฒนาแผนปฏิบตั ิการระดับชาติในการบูรณาการงานอาสาเพื่อเร่งความก้ าวหน้ าของเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาแผนปฏิบตั ิการระดับชาติในการบูรณาการงานอาสาเข้ ากับวาระการพัฒนา 2030 และเพื่อ
เสริมสร้ างขีดความสามารถของหน่ วยงานประสานงานเป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืนระดับชาติ UNV และยูเอ็น เอสแค็ป
ได้ ร่วมจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการระดับภูมิภาคในประเทศไทยโดยร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศ .
ความร่วมมือใต้ -ใต้ และพันธมิตรไตรภาคีของประเทศไทย
ตามคาร้ องขอของอัฟกานิสถานและด้ วยการสนับสนุนของ FAO ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไทยได้ ให้ การฝึ กอบรมแก่
ห้ องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ที่เพิ่งเปิ ด ใหม่ของกระทรวงเกษตร ชลประทาน และปศุสัตว์ ณ กรุ งคาบูล
ผู้เชี่ยวชาญจากกรมปศุสตั ว์ของประเทศไทยให้ การฝึ กอบรมทางวิชาการแก่เจ้ าหน้ าที่ห้องปฏิบตั ิการ หลังจากทาการประเมิน
ความต้ องการโดยพิจารณาจากความสามารถของห้ องปฏิบัติการและเจ้ า หน้ า ด้ านการประมงและสิ่งแวดล้ อ ม FAO ยัง
สนับสนุนการสารวจร่ วมระหว่างไทยและติมอร์ -เลสเตเกี่ยวกับทรั พยากรประมงทะเลและสิ่งแวดล้ อม ซึ่งนาไปสู่การวาง
แนวทางในการอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรทางทะเลอย่างยัง่ ยืนในน่านน ้าติมอร์ -เลสเต
ในด้ านอื่น ๆ ของความร่ วมมือใต้ -ใต้ UNFPA ร่ วมกับกรมความร่ วมมือระหว่างประเทศ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่ วมเป็ นเจ้ าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ 2 ครัง้ เกี่ยวกับแนวปฏิบตั ิที่ดี
ของประเทศไทยเพื่อยุติการเสียชีวิตของมารดาที่ป้องกันได้ ซึ่งมีบุคลากรด้ านสุขภาพ 50 คนจาก 15 ประเทศที่มีอตั ราการ
เสียชีวิตของมารดาสูงเข้ าร่วม กรมความร่วมมือระหว่างประเทศเป็ นผู้นาในการฝึ กอบรม และการประเมินแสดงให้ เห็นว่าความ
ร่วมมือระหว่างไทย และ UNFPA ความร่วมมือใต้ -ใต้ และไตรภาคี ให้ ผลตอบแทนทางสังคมสูง เช่น ทุกๆ 1 ดอลลาร์ ที่ลงทุนใน
ประเทศลาวจะสร้ างผลประโยชน์กลับคืนเทียบเท่ากับ 4 ดอลลาร์ สหรัฐ เป็ นต้ น
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กล่องที่ 1 : ไทยเป็ นประเทศแรกในเอเชียที่เปิ ดตัวแผนปฏิบตั ิการระดับชาติว่าด้ วยธุรกิจและสิทธิ
มนุษยชนด้ วยการสนับสนุนจากสหประชาชาติ
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม คณะรั ฐมนตรี ได้ ให้ ความเห็นชอบและรั บรองแผนปฏิบัติการแห่งชาติฉบับแรกว่าด้ วยธุรกิจและสิทธิ
มนุษยชน (ค.ศ. 2019 - 2022) ทีมงานสหประชาชาติประเทศไทยชื่นชมรัฐบาลไทยสาหรับการเปิ ดตัวแผนปฏิบตั ิการนี ้ และ
สาหรับการขับเคลื่อนความมุ่งมัน่ ของประเทศไทยในการพัฒนาที่ยงั่ ยืนให้ ก้าวหน้ ายิ่งขึ ้น แผนฯ ดังกล่าวเป็ นการกาหนดลาดับ
ความสาคัญให้ กบั ภารกิจ 4 ด้ าน ได้ แก่ สิทธิแรงงาน ที่ดินและสิ่งแวดล้ อม นักพิทกั ษ์ สิทธิมนุษยชน และการลงทุนข้ ามพรมแดน
กระทรวงยุติธรรมได้ พฒ
ั นาร่ างแผนปฏิบตั ิการนี ้ โดยได้ รับการสนับสนุนจากคณะทางานของสหประชาชาติว่าด้ ว ยธุรกิจและ
สิทธิมนุษยชน และ UNDP ประเทศไทย โดยอาศัยข้ อมูลจากการประเมินขันพื
้ ้นฐานที่จดั ทาขึ ้นก่อนหน้ านี ้เพื่อระบุช่องว่างและ
ประเด็นสาคัญที่จะต้ องดาเนินการ ซึ่งกระทรวงยุติธรรมได้ หารื อกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรระหว่างประเทศ ภาครัฐ องค์กร
ภาคประชาสังคม รัฐวิสาหกิจ และภาคธุรกิจ

รัฐบาลไทยเปิ ดตัวแผนปฏิ บตั ิ การแห่งชาติ วา่ ด้วยธุรกิ จและสิ ทธิ มนุษยชนที ่ UNCC เมื่อวันที ่ 16 ธันวาคม 2019
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กล่องที่ 2: แก้ ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รังและส่งเสริมวิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ
ทีมงานสหประชาชาติประจาประเทศไทยและรัฐบาลไทยได้ พฒ
ั นาความร่ วมมือ พิเศษผ่านหน่วยปฏิบตั ิการเฉพาะกิจว่าด้ วย
โรคไม่ติดต่อเรื อ้ รั ง ซึ่ง ขึน้ ตรงต่อนายกรั ฐมนตรี และมีผ้ ูประสานงานสหประชาชาติประจาประเทศไทยเป็ นประธาน หน่วย
ปฏิบตั ิการฯ มีหน้ าที่แบ่งปั นความเชี่ยวชาญทางวิชาการในการต่อสู้กับภัยคุกคามต่อสุขภาพที่เพิ่มมากขึ ้น และให้ คาแนะนา
หลายประการเพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนานโยบาย คาแนะนาดังกล่าวประกอบด้ วยการแนะนาบรรจุภณ
ั ฑ์แบบเรี ยบ (plain
packaging) สาหรั บยาสูบ จัด การกับการแทรกแซงจากอุตสาหกรรมยาสูบ แอลกอฮอล์ การก่ อ มลพิษทางอากาศ และ
อุตสาหกรรมอาหาร เพื่อให้ แน่ใจว่าผลประโยชน์สาธารณะนัน้ อยู่เหนือผลประโยชน์ทางการค้ า การเพิ่มภาษี เครื่ องดื่มที่ ใช้
นา้ ตาลเพิ่มความหวาน และการปรับระบบภาษี ยาสูบให้ เรี ยบง่ายขึ ้น ตัวอย่างของความสาเร็ จจากการสนับสนุนของหน่วย
ปฏิบตั ิการฯ ในปี 2019 คือการบังคับใช้ การจาหน่ายบุหรี่ ในบรรจุภณ
ั ฑ์แบบเรี ยบ ซึง่ มีผลตั ้งแต่เดือนกันยายน 2019 นอกจากนี ้
ยังมีการติดตามตรวจสอบและรายงานการแทรกแซงจากอุตสาหกรรมยาสูบเป็ นประจา

คาบรรยายภาพ: คณะทางานระหว่างหน่วยงานของสหประชาชาติ ว่าด้วยการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ เรื ้ อรังเข้าพบ
นายกรัฐมนตรี ในระหว่างการปฏิ บตั ิ ภารกิ จร่ วมทีป่ ระเทศไทย
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กล่องที่ 3: สหประชาชาติประเทศไทยหนุนเสริมความร่วมมือใต้ -ใต้
ความร่วมมือใต้ -ใต้ เป็ นองค์ประกอบสาคัญของการสนับสนุนจากทีมงานสหประชาชาติประจาประเทศที่มอบให้ กบั รัฐบาลไทย
เพื่ออานวยความสะดวกในการทางานร่วมกัน และสนับสนุนประเทศไทยในการแบ่งปั นประสบการณ์ในการพัฒนากับประเทศ
อื่น ๆ ในภูมิภาค
ประสบการณ์ ในการพัฒนานโยบายและแผนงานที่สาคัญ ได้ แก่ การประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า การรับมือการติดเชือ้ เอชไอวี/
เอดส์และการระบาดของโรค และเศรษฐกิจพอเพียง ซึง่ ได้ รับการกลัน่ กรองสู่การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศต่าง ๆ ใน
ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ด้ วยเหตุดงั กล่าว ประเทศไทยจึงมีส่วนช่วยในการพัฒนาที่ยงั่ ยืนและความมัง่ คัง่ ของภูมิภาค
สานักงานสหประชาชาติเพื่อความร่ วมมือใต้ -ใต้ และเครื อซิเมนต์ไทยร่ วมเผยแพร่ เอกสารการประชุม A Decade of the Siam
Cement Group Sustainable Development Symposia หรื อ ทศวรรษแห่งการการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของเครื อซิเมนต์ไทย ณ
การประชุม เพื่ อ การพัฒนาที่ ยั่งยื น ว่าด้ วย 10 ปี แห่ ง เศรษฐกิจ หมุน เวียน : ความร่ วมมื อเพื่อ การลงมือ ทา (Sustainable
Development Symposium 10 Years-Circular Economy: Collaboration for Action) เ มื่ อ วั น ที่ 26 สิ ง ห า ค ม 2019
นายกรัฐมนตรี ได้ เข้ าร่วมงานเพื่อเน้ นย ้าถึงคุณปู การที่สาคัญของการร่วมมือนี ้สาหรับประเทศไทยและในพื ้นที่อื่น ๆ
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คาบรรยายและพันธกิจของหน่วยงานสหประชาชาติ
องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)
องค์ การอาหารและการเกษตรแห่ งสหประชาชาติ (FAO) กรอบการทางานโครงการในประเทศสาหรับประเทศไทย (20182021) ได้ ระบุเป้าหมาย 3 ประการดังนี ้
1) การนามาตรฐานและความปลอดภัยของอาหารมาใช้ เพื่อสุขภาพของผู้บริ โภคและการส่งเสริ มการค้ า และเพื่อ
ยกระดับการจัดการความปลอดภัยของอาหารตลอดห่วงโซ่อาหาร
2) การเพิ่มการรับโอกาสตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่าทางการเกษตรอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ เพื่อขยายห่วงโซ่คณ
ุ ค่า
ทางการเกษตรและการจัดการห่วงโซ่อปุ ทาน
3) การยกระดับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน และเพิ่มความยืดหยุ่นต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทาง
สภาพภูมิอากาศ
ความร่วมมือระหว่าง FAO และประเทศไทยในปั จจุบนั ครอบคลุมกิจกรรมมากมาย เช่น การต่อสู้กบั การทาประมงผิดกฎหมาย
ไร้ การควบคุม และไร้ การรายงาน (Illegal, Unregulated and Unreported Fishing - IUU) ความปลอดภัยและมาตรฐานของ
อาหาร แผนปฏิ บั ติ ก ารขจั ด ความอดอยาก โรคพื ช และสั ต ว์ การเกษตรแบบเป็ นมิ ต รต่ อ ภู มิ อ ากาศ การจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน (ดิน ที่ดิน ป่ าไม้ ทะเล น ้า) ระบบมรดกทางการเกษตรที่สาคัญระดับโลก กิจกรรมความร่วมมือ
ใต้ -ใต้ โครงการกองทุนสิ่งแวดล้ อมโลก และอื่น ๆ
FAO ประเทศไทยเป็ นสานักงานประจาประเทศ ภายใต้ สานักงาน FAO ประจาภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก หัวใจของการทางาน
คือการกาหนดแผนงานและโครงการต่าง ๆ รองผู้แทนประจาภูมิภาคทาหน้ าที่เป็ นศูนย์กลางของการดาเนินการในประเทศไทย
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)
ในปี 1919 ประเทศไทยได้ เข้ าเป็ นสมาชิกผู้ก่อตั ้งองค์ การแรงงานระหว่ างประเทศ (ILO) กรุ งเทพมหานครเป็ นที่ตั ้งของ
สานักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของ ILO ซึ่งเป็ นสานักงานระดับอนุภูมิภาค หรื อที่เรี ยกอีกชื่อว่า ทีมสนับสนุนทางวิชาการ
เพื่อการจ้ างงานที่มีคุณค่ าสาหรั บเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ และแปซิฟิก และยังเป็ น สานักงานประจา
ประเทศไทย กัมพูชา และลาวอีกด้ วย
จุดมุ่งหมายหลักของ ILO คือการส่งเสริมสิทธิในการทางาน ส่งเสริมโอกาสในการจ้ างงานที่มีคณ
ุ ค่า เพิ่มการคุ้มครองทางสังคม
และเสริ มสร้ างการเจรจาในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับอาชีพ แผนงานระดับชาติว่าด้ วยงานที่มีคณ
ุ ค่าของประเทศไทย 2019-2021
(พ.ศ. 2562-2564) ได้ วางกรอบให้ กับการทางานของ ILO ในประเทศไทย เป็ นการแสดงถึงพันธะสัญญาร่ วมกัน ระหว่าง ILO
และพันธมิตรไตรภาคีในการส่งเสริ มงานที่มี คุณค่าและมีผลิตภาพสาหรับทุกคน โดยสอดคล้ องกับวาระและพันธสัญญาด้ าน
การพัฒนาที่สาคัญของประเทศไทยทังในระดั
้
บชาติและนานาชาติ โครงการนี ้ยังกาหนดประเด็นสาคัญของประเทศ 3 ประการ
ดังต่อไปนี ้
1) ส่งเสริมสภาพแวดล้ อมที่เอื ้อต่อการเติบโตของการจ้ างงานที่ดีและมีผลิตภาพ
2) เสริมสร้ างการคุ้มครองแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานในกลุ่มเปราะบาง
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3) เสริมสร้ างการกากับดูแลตลาดแรงงาน โดยให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานแรงงานสากล
องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ ายถิ่นฐาน (IOM)
องค์ การระหว่ างประเทศเพื่อการโยกย้ ายถิ่นฐาน (IOM) เริ่มดาเนินการในประเทศไทยในปี 1975 เพื่อให้ ความช่วยเหลือใน
การย้ ายถิ่นฐานของผู้ลี ้ภัยอินโดจีนไปยังประเทศต่าง ๆ ที่ให้ แหล่งพานักถาวรแก่พวกเขา เมื่อราชอาณาจักรไทยเข้ าร่ วม IOM
ในฐานะประเทศสมาชิกในปี 1986 ความร่วมมือขององค์กรกับรัฐบาลไทยได้ ขยายความครอบคลุมในทุกด้ านของการโยกย้ าย
ถิ่นฐานที่ส่งกระทบต่อราชอาณาจักรและประเทศเพื่อนบ้ าน อันประกอบไปด้ วย การเคลื่อนย้ ายแรงงาน สุขภาพเกี่ยวกับการ
โยกย้ ายถิ่นฐาน การต่อต้ านการค้ ามนุษย์ เหตุฉุกเฉินและการแก้ ไขหลังวิกฤต การสร้ างสถาบัน การจัดการชายแดน ความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ความมัน่ คงและการบังคับใช้ กฎหมาย
สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU)
สหภาพโทรคมนาคมระหว่ างประเทศ (ITU) ซึง่ เป็ นหน่วยงานเฉพาะด้ านไอซีทีของสหประชาชาติ คอยอานวยความสะดวก
ในการเชื่อมต่อระหว่างประเทศในเครื อข่ายการสื่อสาร จัดสรรคลื่นความถี่วิทยุและวงโคจรดาวเทียมทัว่ โลก พัฒนามาตรฐาน
ทางเทคนิคทีจ่ ะช่วยให้ เครื อข่ายและเทคโนโลยีเชื่อมต่อกันอย่างราบรื่ น และมุ่งมัน่ ปรับปรุงการเข้ าถึงและการใช้ งานด้ านไอซีที
ทัว่ โลก
ในประเทศไทย ITU ทางานอย่างใกล้ ชิดกับสมาชิก ซึง่ ประกอบด้ วยหน่วยงานภาครัฐ (สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม) สมาชิกในอุตสาหกรรม (ดีแทค,
ทรู, เอไอเอส) และสมาชิกในภาควิชาการ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) สหประชาชาติและหน่วยงานด้ านการพัฒนา ตลอดจน
พันธมิตรอื่น ๆ งานที่สาคัญ ได้ แก่ การอานวยความสะดวกด้ านระบบนิเวศของนโยบายและกฎระเบียบ โครงสร้ างพืน้ ฐาน
ดิจิทลั การเปิ ดกว้ างทางดิจิทลั ระบบ e-applications และการสร้ างทักษะดิจิทลั
สานักงานข้ าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ (OHCHR)
สานักงานข้ าหลวงใหญ่ เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่ งองค์ การสหประชาชาติ (OHCHR) เป็ นสานักงานหลักของสหประชาชาติท
มีหน้ าที่สนับสนุน ส่งเสริ มและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนทั่วโลก สานักงานภูมิภาคที่ตั ้งอยู่ในกรุ งเทพมหานครครอบคลุม การ
ทางานในประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สานักงานภูมิภาค OHCHR สาหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อตั ้งขึน้ ณ กรุ งเทพมหานครในปี 2002 เพื่อสนับสนุนประเทศ
สมาชิกในการปฏิบัติตามพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชน และการมีส่วนร่ วมกับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ที่เกี่ยวข้ องด้ านสิทธิมนุษยชน
ทังหมด
้
เพื่อหนุนการพิทกั ษ์ และส่งเสริมสิทธิมนุษยชนทัว่ ทังภู
้ มิภาค
ในประเทศไทยสานักงานภูมิภาค OHCHR ทาหน้ าที่
1) ร่วมมือกับรัฐบาลไทยและสถาบันของรัฐเพื่อริเริ่มความร่วมมือทางวิชาการในด้ านต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาและปฏิรูป
ด้ านกฎหมายและนโยบาย เสริ มสร้ างขีดความสามารถ และสนับสนุนการเข้ าเป็ นส่วนหนึ่งของกลไกสิทธิมนุษยชน
ของสหประชาชาติ
2) ผลักดันการเสริมสร้ างและขยายพื ้นที่ของพลเมืองและประชาธิปไตย
หน้ า 31 จาก 36

รายงานประจาปี 2019 โดยทีมงานสหประชาชาติประเทศไทย
3) มีส่วนช่วยในการคุ้มครองและเสริมสร้ างศักยภาพขององค์กรภาคประชาสังคม และนักพิทกั ษ์ สิทธิมนุษยชนให้ มีส่วน
ร่วมในประเด็นสิทธิมนุษยชนอย่างมีประสิทธิผล
ยูเอ็น วีเมน (UN Women)
องค์ กรสหประชาชาติเพื่อความเสมอภาคระหว่ างเพศและการเพิ่มขีดความสามารถของสตรี (UN Women) ก่อตั ้งขึ ้น
บนอาณัติ 3 ประการเพื่อขับเคลื่อนบทบาทเชิงการสร้ างบรรทัดฐาน การดาเนินงาน และการประสานงานเพื่อนาไปสู่การบรรลุ
ความเท่าเทียมทางเพศและการเสริมพลังและสิทธิของสตรี ในประเทศไทยยูเอ็น วีเมนทางานใน 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้ อแรก
คือการมุ่งมั่นที่จะเสริ มสร้ างและดาเนินการตามชุดบรรทัดฐาน นโยบาย และมาตรฐานระดับโลกที่ครอบคลุมและมีพลวัต
เกี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศ และการเสริมพลังของผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน สิ่งนี ้ช่วยให้ ยเู อ็น วีเมนสามารถเชื่อมโยงการ
ทางานขององค์กรเข้ ากับประเด็นอื่น ๆ เช่น การเป็ นผู้นาและการมีส่วนร่ วมทางการเมืองของผู้หญิง การเข้ าถึงความยุติธรรม
การต่อต้ านการค้ ามนุษย์และผู้หญิง สันติภาพและความมัน่ คง ประเด็นที่ 2 มุ่งเน้ นไปที่การยุติความรุ นแรงต่อผู้หญิงเพื่อให้
แน่ใจว่าผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน รวมถึงกลุ่มคนชายขอบ เช่นแรงงานข้ ามชาติ จะมีชีวิตที่ปลอดจากความรุนแรงทุกรูปแบบ
ประการที่ 3 เกี่ยวกับการขยายงานในด้ านการเสริ ม พลังทางเศรษฐกิจของผู้หญิงและการมีส่วนร่ วมของภาคเอกชนในการ
ดาเนินการตามหลักการเสริมพลังให้ กบั ผู้หญิง
โครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS)
โครงการเอดส์ แห่ ง สหประชาชาติ (UNAIDS) เป็ นผู้นาความพยายามระดับโลกในการยุติเอดส์ อันเป็ นภัยคุกคามด้ าน
สาธารณสุขให้ ได้ ภายในปี 2030 ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน ในปี 2016 ประเทศสมาชิกสหประชาชาติได้
เข้ าร่ วมประชุมระดับสูง ณ ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเพื่อยุติปัญหาเอดส์ และตกลงที่จะดาเนินการตามพันธ
สัญญาเร่ งด่วนให้ ลลุ ่วงภายในปี 2030 เพื่อบรรลุเป้าหมาย 90-90-90 ลดการติดเชื ้อเอชไอวีรายใหม่ให้ ได้ ร้อยละ 75 และขจัด
ความการตีตราทางสังคมและการเลือกปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้ องกับเอชไอวี
UNAIDS ทางานร่วมกับประเทศไทยเพื่อบรรลุพนั ธกิจดังกล่าว และรับบทบาทเป็ นเลขาธิการสาหรับทีมร่วมของสหประชาชาติ
ด้ านเอดส์ และส่งเสริ มความร่ วมมือระหว่างภาครัฐ ผู้มีเชือ้ เอชไอวี ภาคประชาสังคม ชุมชน และอื่น ๆ ในการตอบสนองต่อ
ปั ญหาเอชไอวีอย่างรวดเร็วทังในระดั
้
บชาติและภายในประเทศ
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)
ด้ วยโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ในกว่า 170 ประเทศ โครงการพัฒนาแห่ งสหประชาชาติ (UNDP) ทางานเพื่อขจัดความ
ยากจน ปกป้องโลก และช่วยเหลือประเทศต่าง ๆ ให้ บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปพร้ อม ๆ กัน กว่า 50 ปี ที่ UNDP
ทางานในฐานะพันธมิตรที่เชื่อถือได้ ของรัฐบาลไทยและประชาชนในประเทศไทย ในฐานะสมาชิกของทีมงานสหประชาชาติ
ประจาประเทศ UNDP สนับสนุนและส่งเสริ มการพัฒนาที่ครอบคลุม ยั่งยืน และมีมนุษย์ เป็ นศูนย์ กลาง สาหรั บทุกคนใน
ประเทศไทย
งานของ UNDP ซึ่งมีนวัตกรรมเป็ นรากฐานของแนวทางการพัฒนา ครอบคลุมตั ้งแต่การดาเนินการด้ านสภาพภูมิอากาศไป
จนถึงการอนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพ การเสริมสร้ างสถาบันและความกลมเกลียวของสังคม การส่งเสริมความซื่อตรง
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และการเปิ ดกว้ างเพื่อแก้ ปัญหาความเหลื่อมล ้า และลดการเลือกปฏิบัติและการทาให้ กลุ่มเปราะบางกลายเป็ นคนชายขอบ
เช่น คนกลุ่ม LGBTI เยาวชน และคนพิการ เพื่อให้ แน่ใจว่าไม่มีใครถูกทอดทิ ้ง
สานักงานเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบตั ิแห่งสหประชาชาติ (UNDRR)
สานักงานเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบตั ิแห่งสหประชาชาติ (UNDRR) สนับสนุนการใช้ และการทบทวนกรอบเซนไดเพื่อ
การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (2015-2030) โดยการทางานขององค์กรถูก ยึดโยงกับวาระการปฏิบัติที่สาคัญ 4 ประการที่
กาหนดไว้ ในกรอบฯ สานักงานภูมิภาค UNDRR สาหรับเอเชียและแปซิฟิกครอบคลุม การทางานใน 39 ประเทศ 13 ดินแดน
สาหรับในประเทศไทย กิจกรรมของ UNDRR มุ่งเน้ นไปที่
1) การฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้ างขีดความสามารถระดับชาติ ในการเก็บข้ อมูลความเสียหายและการสูญเสียจากภัยพิบตั ิ
เพื่อทารายงานต่อกรอบเซนได และเสริมสร้ างความยืดหยุ่นของภาคเอกชนต่อภัยธรรมชาติและภัยพิบตั ิ
2) ให้ ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศไทยในการพัฒนายุทธศาสตร์ และแผนแห่งชาติเพื่อการลดความเสี่ยงจาก
ภัยพิบตั ิ
3) อานวยความสะดวกให้ ประเทศไทยในการมีส่วนร่วมในเวทีระดับโลกและระดับภูมิภาค เพื่อแบ่งปั นประสบการณ์กบั
ประเทศสมาชิก
โครงการสิ่งแวดล้ อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP)
โครงการสิ่งแวดล้ อมแห่ งสหประชาชาติ (UNEP) เป็ นหน่วยงานด้ านสิ่งแวดล้ อมระดับนาของโลกที่กาหนดวาระสิ่งแวดล้ อม
ของโลก ส่งเสริ มการดาเนินการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อมเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืนภายในระบบขององค์การสหประชาชาติ ให้ มีความ
สอดคล้ อง และทาหน้ าที่เป็ นผู้สนับสนุนที่เชื่อถือได้ เพื่อสิ่งแวดล้ อมโลก
งานของ UNEP แบ่งออกเป็ น 7 ประเด็น ได้ แก่ การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติและความขัดแย้ ง การจัดการ
ระบบนิ เ วศ ธรรมาภิ บ าลสิ่ ง แวดล้ อ ม สารเคมี แ ละของเสี ย การใช้ ท รั พ ยากรอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ และการทบทวนด้ าน
สิ่งแวดล้ อม
สานักงานใหญ่ของ UNEP ตั ้งอยู่ ณ กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา ในขณะที่สานักงานประจาภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกตั ้งอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร และครอบคลุมการดาเนินงานใน 41 ประเทศในภูมิภาค รวมทังประเทศไทย
้
ยูเนสโก (UNESCO)
ในฐานะหน่วยงานเฉพาะทางของสหประชาชาติ ภารกิจหลักของยูเนสโกคือการเผยแพร่ วัฒนธรรมแห่งสันติ ภาพ บรรเทา
ความยากจน เผยแพร่การพัฒนาที่ยงั่ ยืน และส่งเสริมการหารื อทัว่ โลกผ่านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม และการสื่อสาร
และข้ อมูล ปฏิบตั ิการทังหมดอยู
้
่ภายใต้ กรอบของสิทธิมนุษยชนเพื่อให้ นาไปสู่การเปิ ดกว้ างและการเคารพสาหรับทุกคน
สานักงานยูเนสโกกรุ งเทพมหานครเปิ ดทาการในปี 1961 มีบทบาท 2 อย่างทัง้ ในฐานะสานักงานภูมิภาคเพื่อการศึกษาใน
เอเชียและแปซิฟิก และในฐานะสานักงานประจากลุ่มประเทศสาหรั บประเทศไทย เมียนมาร์ ลาว สิงคโปร์ กัมพูชา และ
เวียดนาม นอกจากนีย้ ังมีสานักงานโครงการในย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ ยูเนสโกกรุ งเทพมหานครยังดูแลสานักงานสาขา
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ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของสถาบันสถิติแห่งองค์การยูเนสโกเพื่อเสริมสร้ างขีดความสามารถทางสถิติของประเทศสมาชิกใน
การผลิตข้ อมูลที่มีคณ
ุ ภาพในขอบเขตงานของยูเนสโก
กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA)
กองทุนประชากรแห่ งสหประชาชาติ (UNFPA) ส่งเสริ มสิทธิของหญิง ชาย และเยาวชนทุกคนในการมีชีวิตที่มีสขุ ภาพดี
พร้ อมโอกาสที่เท่าเทียม และปราศจากความรุนแรง UNFPA สนับสนุนประเทศต่าง ๆ ให้ ใช้ ข้อมูลประชากรในการวางนโยบาย
และโครงการเพื่อลดความยากจน และเพื่อให้ แน่ใจว่าการตัง้ ครรภ์ ทุกครั ง้ เป็ นที่ต้องการ การคลอดทุกครั ง้ ปลอดภัย และ
ศักยภาพของเยาวชนทุกคนได้ รับการเติมเต็ม
ในประเทศไทย UNFPA สนับสนุนความพยายามของประเทศในการเสริ มสร้ างสถาบัน และระบบระดับชาติ และการสร้ าง
สภาพแวดล้ อมที่เอื ้ออานวยต่อการมีส่วนร่วมของเยาวชน และผลักดันด้ านสุขภาพและสิทธิเกี่ยวกับอนามัยการเจริ ญพันธุ์ของ
วัยรุ่น UNFPA สนับสนุนประเทศไทยให้ ใช้ การวิเคราะห์แบบอิงหลักฐานมากขึ ้นในการศึกษาปั ญหาด้ านประชากรเพื่อให้ เกิด
การพัฒนานโยบายและกลยุทธ์ระดับชาติที่เป็ นไปตามครรลองของสิทธิและมีความเท่าเทียม โดยมีจดุ มุ่งเน้ นไปที่เยาวชน สตรี
และประชากรกลุ่มเปราะบาง
โครงการตั ้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ (UN-Habitat)
โครงการตัง้ ถิ่นฐานมนุษย์ แห่ งสหประชาชาติ (UN-Habitat) ทาหน้ าที่ส่งเสริ มการสร้ างเมืองที่มีความเป็ นธรรมทางสังคม
และเป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยมี เ ป้ า หมายในการจัด หาที่ พัก พิ ง ที่ เ พี ย งพอส าหรั บ ทุ ก คน ส านัก งาน UN-Habitat ใน
กรุงเทพมหานครได้ รับการก่อตั ้งขึ ้นเพื่อเป็ นสานักงานสาขาของ สานักงาน UN-Habitat ประจาภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ซึ่ง
ตั ้งอยู่ที่เมืองฟุกโุ อกะ ประเทศญี่ปนุ่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งในการประสานงานกับพันธมิตรในภูมิภาค
และการผลักดันในระดับภูมิภาค ปั จจุบัน สานักงานฯ คือศูนย์กลางด้ านการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองอย่างยั่งยืน โดยมี
กิจกรรมหลายอย่างในประเทศไทยที่สนับสนุนการดาเนินการตามวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมือง และการประยุกต์หลักการให้
เข้ ากับท้ องถิ่น

สานักงานข้ าหลวงใหญ่ผ้ ลู ี ้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR)
สานักงานข้ าหลวงใหญ่ ผ้ ูลีภ้ ัยแห่ งสหประชาชาติ (UNHCR) ในประเทศไทยทางานอย่างใกล้ ชิดกับรัฐบาลไทย ร่ วมกับ
หน่วยงานระหว่างประเทศ และองค์กรพัฒนาเอกชน ตลอดจนผู้บริ จาคภาครัฐและเอกชน ในประเด็นด้ านการคุ้มครอง ความ
ช่วยเหลือ และการแก้ ไขปั ญหาที่ยงั่ ยืนให้ กบั ผู้ลี ้ภัยจากเมียนมาร์ ราว 93,000 คนในศูนย์พกั พิงชัว่ คราวของรัฐบาล 9 แห่งตาม
แนวชายแดนไทย-เมียนมาร์ งานของ UNHCR ยังมุ่งให้ ความช่วยเหลือผู้ลี ้ภัยในเมือง 5,000 คนและผู้ขอลี ้ภัยจากกว่า 40
ประเทศ รวมทังบุ
้ คคลอีกประมาณ 475,000 คนทีข่ ึ ้นทะเบียนกับทางการไทยว่าเป็ นบุคคลไร้ สญ
ั ชาติ
ยูนิเซฟ (UNICEF)
กองทุนเพื่อเด็กแห่ งสหประชาชาติ (UNICEF) วาดภาพว่าในวันหนึ่งเด็กและวัยรุ่นทุกคนในประเทศไทย โดยเฉพาะเด็กที่
ด้ อยโอกาสและถูกกีดกันมากที่สดุ จะได้ รับสิทธิอย่างสมบูรณ์ในการพัฒนาและเติบโตในสังคมที่เปิ ดกว้ างและคุ้มครอง เพื่อให้
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เกิดการเปลี่ยนแปลงนี ้ วงจรของความเหลื่อมล ้าและการด้ อยโอกาสที่สืบเนื่องจากรุ่ นสู่รุ่ นจะต้ องถูกหยุดลง เพื่อให้ เด็กและ
วัยรุ่นจากพื ้นเพที่ด้อยโอกาสและเปราะบางได้ มีโอกาสทีเ่ ท่าเทียมในการบรรลุศกั ยภาพสูงสุดของพวกเขา
ในปี 2019 ยูนิเซฟประเทศไทยมุ่งเน้ น การสร้ างระบบและการปฏิรูปผ่านการพัฒนานโยบาย ตัวอย่างการสาธิ ต และการ
กระจายงบประมาณของรัฐบาล ยูนิเซฟมีเป้าหมายทีจ่ ะเป็ นตัวเร่งปฏิกิริยาในการตัดสินใจโดยการเสริมสร้ างระบบข้ อมูล กลไก
การเงินภาครัฐ ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน และความสามารถในการประเมินระดับชาติ
องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ หรื อยูนิโด (UNIDO)
ด้ วยการประยุกต์วิสยั ทัศน์ระดับโลกเรื่ องการพัฒนาที่เปิ ดกว้ างและยัง่ ยืน (เป้าหมายฯ ข้ อ 9) ให้ เข้ ากับบริ บทของประเทศไทย
เป้าหมายของงานของยูนิโด (UNIDO) ในประเทศไทยคือการทาให้ การเปิ ดกว้ างและความยัง่ ยืนกลายเป็ นวาระกระแสหลักใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ งานของยูนิโดมีส่วนในการพัฒนาแผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรม
แห่งชาติของไทย วิสัยทัศน์ อุตสาหกรรม 4.0 ของประเทศไทย ตลอดจนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะ
เป้าหมายข้ อ 7, 8, 9, 11, 12 และ 13 ด้ วยความร่วมมือกับพันธมิตรในประเทศไทย โครงการต่าง ๆ ของยูนิโดในปั จจุบนั มุ่งเน้ น
ไปที่
1) การเสริมสร้ างขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในท้ องถิ่น
2) การสนับสนุนพันธมิตรภาครัฐในการสร้ างขีดความสามารถเพื่อให้ เกิดการรวมตัวทางธุรกิจในระดับภูมิภาคและ
ระหว่างประเทศได้ ดีขึ ้น ในแง่ของการผลิตและห่วงโซ่อปุ ทาน
3) การเพิม่ ขีดความสามารถของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยให้ ปฏิบตั ิตามมาตรฐานและแนวปฏิบตั ิด้าน
สิ่งแวดล้ อม
4) การใช้ ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น
สานักงานว่าด้ วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC)
สานั กงานว่ าด้ วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่ งสหประชาชาติ (UNODC) เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ และแปซิฟิกมี
ทีมงานมากกว่า 200 คนที่ทาหน้ าที่ให้ คาแนะนาและความช่วยเหลือทางวิชาการที่เกี่ยวข้ องกับหลักนิติธรรม ภัยคุกคามด้ าน
ความปลอดภัยรูปแบบใหม่ การบังคับใช้ กฎหมาย กระบวนการยุติธรรมทางอาญา และปั ญหาที่เกี่ยวกับอุปทานของยาเสพติด
และสุขภาพ สานักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแปซิฟิกในกรุ งเทพมหานครเป็ นที่ตั ้งของทีมงานที่ประกอบด้ วย
บุคลากรจากหลายหลายสาขา ทังผู
้ ้ จดั การโครงการระดับภูมิภาค 50 คน ที่ปรึกษาและเจ้ าหน้ าที่ธุรการที่ทางานร่ วมกันเพื่อ
สนับสนุนประเทศสมาชิก และองค์กรระดับภูมิภาค และสานักงานประเทศที่อยู่ในระนาบเดียวกัน
สานักงานบริการโครงการแห่งสหประชาชาติ (UNOPS)
สานักงานบริ การโครงการแห่ งสหประชาชาติ (UNOPS) คือฝ่ ายปฏิบตั ิการของสหประชาชาติที่คอยสนับสนุนการดาเนิน
โครงการเกี่ยวกับการเสริ มสร้ างสันติภาพ มนุษยธรรม และการพัฒนาของพันธมิตรทั่วโลกให้ ประสบความสาเร็ จ UNOPS
ได้ รับคาสั่งจากการประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติ (มติ A/RES/65/176) ให้ ขยายขีดความสามารถในการดาเนินการผ่าน
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บริ การโครงการ ซึ่งรวมถึงโครงสร้ างพืน้ ฐานและการจัดการโครงการเพื่อสนับสนุนรัฐบาลของประเทศต่าง ๆ สหประชาชาติ
และพันธมิตรอื่น ๆ ในการบรรลุเป้าหมายระดับโลกของประเทศสมาชิกและวัตถุประสงค์ ของแต่ละประเทศ ด้ วยประสบการณ์
มากกว่า 40 ปี ในการวางโครงสร้ างพืน้ ฐานที่จาเป็ นสาหรับการพัฒนา (ถนน สะพาน โรงเรี ยน และโรงพยาบาล) ในกว่า 80
ประเทศทัว่ โลก UNOPS เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานเข้ ากับการมีส่วนร่วม และการเปิ ดกว้ างให้ กบั ชุมชน
ในประเทศไทย UNOPS ให้ บริการธุรกรรมด้ านทรัพยากรบุคคลในนามของลูกค้ าทัว่ โลกผ่านสานักงานหลายประเทศที่ตั ้งอยู่ใน
ประเทศไทย ด้ วยการให้ บริ การนี ้ UNOPS ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการดาเนินงานของพันธมิตร บริ การด้ านทรัพยากร
บุคคลของ UNOPS ยัง รวมถึง การออกสัญญาแบบทันท่วงทีและการจัดการเงินเดื อน และระบบการสรรหาผู้เชี่ยวชาญที่
ออกแบบมาเพื่อคัดสรรผู้สมัครที่เหมาะสมที่สดุ เข้ ามาร่วมงาน UNOPS ยังเป็ นผู้รับทุนรายหลักของกองทุนโลกในประเทศไทย
และปั จจุบนั สนับสนุนการดาเนินโครงการระดับภูมิภาคเพื่อแก้ ปัญหาการดื ้อยาทีผ่ สมอนุพนั ธุ์อาร์ ติมซิ ินิน ซึง่ ได้ รับทุนช่วยเหลือ
ระดับภูมิภาค 243 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ เพื่อเร่ งการกาจัดเชือ้ มาลาเรี ยพลาสโมเดียม ฟั ลซิปารัมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นา้ โขง
ในช่วงปี 2018-2020
โครงการอาสาสมัครแห่งสหประชาชาติ (UNV)
โครงการอาสาสมัครแห่ งสหประชาชาติ (UNV) มีส่วนช่วยเสริ มสร้ างสันติภาพและการพัฒนาโดยผลักดันให้ เกิดการ
ตระหนักถึงคุณค่าของอาสาสมัครทัว่ โลก UNV ทางานร่วมกับพันธมิตรทัว่ โลกเพื่อนาอาสาสมัครสหประชาชาติที่มีคณ
ุ สมบัติ มี
แรงจูงใจสูง และมีความหลากหลายเข้ า มาเป็ นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนา และส่งเสริ มค่านิยมของการเป็ นอาสาสมัคร ใน
ประเทศไทย UNV ช่วยเหลือพันธมิตรระดับชาติ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย และองค์กรในท้ องถิ่นที่มีการ
ใช้ อาสาสมัคร เพื่อเสริ มสร้ างการมีส่วนร่ ว มของอาสาสมัครในความร่ วมมือใต้ -ใต้ ยิ่งไปกว่านัน้ UNV ยังร่ วมมือกับพันธมิตร
เหล่านี ้เพื่อเสริมสร้ างบทบาทและการเห็นคุณค่าของอาสาสมัครในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
องค์การอนามัยโลก (WHO)
องค์ การอนามัยโลก (WHO) สนับสนุนและเชิดชูคณ
ุ ค่าของรัฐบาลไทยและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียต่าง ๆ ในการยกระดับสุขภาพ
ของคนทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและส่งเสริมความเชี่ยวชาญทัว่ โลก ยุทธศาสตร์ ความร่วมมือ ระดับประเทศขององค์การ
อนามัยโลกปี 2017-2021 ได้ นาผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียด้ านสุขภาพมากกว่า 60 รายจากภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม
และภาคส่วนอื่น ๆ ให้ มาทางานร่วมกันในประเด็นด้ านสุขภาพที่เร่งด่วนที่สดุ ของประเทศไทย ด้ วยยุทธศาสตร์ นี ้ งานของ WHO
จึงมุ่งเน้ นไปที่วาระหลักเชิงกลยุทธ์ 6 ประการ ได้ แก่ การดื ้อยาปฏิชีวนะ การทูตด้ านสุขภาพระดับโลก การค้ าระหว่างประเทศ
และสุขภาพ สุขภาพของผู้อพยพ โรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง และความปลอดภัยทางถนน
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