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คำำ�นำำ�

	 ความร่่วมมือทางเศร่ษฐกิิจในภููมิภูาคเอเชีีย-แปซิิฟิิกิ	 หรื่อ	 เอเปค	

(Asia-Pacific	Economic	Cooperation:	APEC)	 เป็นกิาร่ร่วมตััวร่ะหว่าง

เขตัเศร่ษฐกิิจในภููมิภูาคเอเชีีย-แปซิิฟิิกิ	 ก่ิอตัั�งข้�นเมื�อปี	 พ.ศ.	 2532 

(ค.ศ.	 1989)	 ม่่งเน้นความเจริ่ญเติับโตัและกิาร่พัฒนาที�ยั�งยืนของภููมิภูาค	 

ด้้วยกิาร่ผลักิดั้นกิาร่เปิด้เสรี่กิาร่ค้าและกิาร่ลงท่น	กิาร่ร่วมตััวทางเศร่ษฐกิิจ	 

และความร่่วมมือทางวิชีากิาร่	 โด้ยกิาร่ด้ำาเนินกิาร่จะตัั�งอยู่บนพื�นฐานของ 

ฉัันทามติัและความสมัคร่ใจ	 ปัจจ่บันมีสมาชิีกิ	 21	 เขตัเศร่ษฐกิิจ	 ได้้แก่ิ	

ออสเตัร่เลีย	บรู่ไน	แคนาด้า	ชิีลี	จีน	จีนฮ่่องกิง	อินโด้นีเซีิย	ญี�ป่�น	เกิาหลีใต้ั	

มาเลเซีิย	เม็กิซิิโกิ	นิวซีิแลนด์้	ปาปัวนิวกิินี	เปรู่	ฟิิลิปปินส์	รั่สเซีิย	สิงคโปร์่	

จีนไทเป	 ไทย	 สหรั่ฐอเมร่ิกิา	 และเวียด้นาม	 สำาหรั่บกิลไกิกิาร่ด้ำาเนินงาน 

ในแต่ัละปีจะเป็นความรั่บผิด้ชีอบของสมาชิีกิที�ได้้รั่บเลือกิให้เป็นเจ้าภูาพ 

ของกิาร่ปร่ะช่ีมปีนั�น	ๆ

	 คณะรั่ฐมนตัรี่ในคร่าวปร่ะช่ีม	เมื�อวันที�	20	พฤศจิกิายน	พ.ศ.	2555	

มีมตัิเห็นชีอบให้ปร่ะเทศไทยเป็นเจ้าภูาพกิาร่ปร่ะช่ีมกิร่อบความร่่วมมือเอเปค 

ในปี	 พ.ศ.	 2565	 และต่ัอมาเมื�อวันที� 	 29	 กัินยายน	 พ.ศ.	 2563	 

นายเฉัลิมชัีย	 ศรี่อ่อน	 รั่ฐมนตัรี่ว่ากิาร่กิร่ะทร่วงเกิษตัร่และสหกิร่ณ์	 ได้้อน่มัติั 

ให้จัด้กิาร่ปร่ะช่ีมรั่ฐมนตัรี่ความมั�นคงอาหาร่เอเปค	 ในช่ีวงที�ไทยเป็นเจ้าภูาพ

กิาร่ปร่ะช่ีมเอเปค	ปี	พ.ศ.	2565	และกิาร่ปร่ะช่ีมที�เกีิ�ยวข้องอื�น	ๆ	

	 สำานักิงานเศร่ษฐกิิจกิาร่เกิษตัร่	 ในฐานะหน่วยปร่ะสานงานหลักิ 

ของกิร่ะทร่วงเกิษตัร่และสหกิร่ณ์	 ได้้ด้ำาเนินกิาร่จัด้กิาร่ปร่ะช่ีมรั่ฐมนตัรี่ 

ความมั�นคงอาหาร่เอเปค	ครั่�งที�	7	ซ้ิ�งผลลัพธ์์ที�เป็นรู่ปธ์ร่ร่ม	คือ	กิาร่รั่บร่อง	

ii แผนปฏิิบััติิการภายใต้ิแผนงานความมั�นคงอาหาร
ม่�งสู่่�ป ีพ.ศ. 2573



“แผนปฏิิบัติักิาร่ภูายใต้ัแผนงานความมั�นคงอาหาร่ม่่งสู่ปี	 พ.ศ.	 2573”	 ซ้ิ�งเป็น 

เอกิสาร่สำาคัญในกิาร่พัฒนากิาร่ด้ำาเนินงานด้้านความมั�นคงอาหาร่ในภููมิภูาค 

เอเชีีย-แปซิิฟิิกิ	 เมื�อต้ัองเผชิีญกัิบความท้าทายที�เกิิด้จากิกิาร่แพร่่ร่ะบาด้ของ 

โร่คโควิด้-19	 และให้สมาชีิกิเอเปคมีแผนที�ชัีด้เจน	 มีเป้าหมาย	 และวัด้ผลได้้ 

และสามาร่ถบร่ร่ล่ความมั�นคงอาหาร่และโภูชีนากิาร่ได้้ภูายในปี	 พ.ศ.	 2573	 

โด้ยกิำาหนด้ปร่ะเด็้นสำาคัญ	 6	 หัวข้อ	 ได้้แก่ิ	 (1)	 เทคโนโลยีดิ้จิทัลและนวัตักิร่ร่ม	 

(2)	ผลิตัภูาพ		(3)	ความคร่อบคล่ม	(4)	ความยั�งยืน	 (5)	ความเป็นห้่นส่วนร่ะหว่าง

ภูาครั่ฐและเอกิชีน	และ	 (6)	กิาร่กิำาหนด้เป้าหมายที�ชีาญฉัลาด้	และกิาร่ด้ำาเนินกิาร่

ตัามแผนงานความมั�นคงอาหาร่ม่่งสู่ปี	พ.ศ.	 2573	 ทั�งนี�	 ได้้มีกิาร่รั่บร่องแผนปฏิิบัติักิาร่ 

ภูายใต้ัแผนงานความมั�นคงอาหาร่ม่่งสู่ปี	 พ.ศ.	 2573	 ในกิาร่ปร่ะช่ีมรั่ฐมนตัรี่ 

ความมั�นคงอาหาร่เอเปค	ครั่�งที�	7	เมื�อวันที�	26	สิงหาคม	พ.ศ.	2565	

	 ในกิาร่นี�	 ปร่ะเทศไทย	 ม่่งหวังที�จะสนับสน่นให้เอเปค	 มีกิาร่เจริ่ญเติับโตั 

ในร่ะยะยาว	 มีภููมิค้่มกัิน	 มีความคร่อบคล่ม	 ความสมด่้ล	 และความยั�งยืน	 

ซ้ิ�งสอด้คล้องกัิบวิสัยทัศน์ป่ตัร่าจายา	พ.ศ.	 2583	 แผนปฏิิบัติักิาร่อาโอทีอาโร่อา	 ร่วมถ้ง 

หัวข้อหลักิของกิาร่เป็นเจ้าภูาพเอเปคของไทย	คือ	“OPEN.	CONNECT.	BALANCE.”	

หรื่อ	 “เปิด้กิว้างสร้่างสัมพันธ์์	 เชืี�อมโยงกัิน	 สู่สมด่้ล”	และแนวคิด้เศร่ษฐกิิจชีีวภูาพ	

เศร่ษฐกิิจหม่นเวียน	 เศร่ษฐกิิจสีเขียว	 Bio	 –	 Circular	 -	 Green	 Economy	หรื่อ	 

BCG	Model

กองเศรษฐกิจก�รเกษตรระหว่่�งประเทศ
สำำ�นัำกง�นำเศรษฐกิจก�รเกษตร 

กัันยายน พ.ศ. 2565
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แผนำปฏิิบััติก�ร
ภ�ยใต้แผนำง�นำ
คำว่�มมั�นำคำงอ�ห�ร
ม่่งส่่ำป ีพ.ศ. 2573
จัด็ทำ�โด็ย ไทย พ.ศ. 2565

	 แผนงานความม่�นคงอาหารม่�งสู่่�ปีี	 พ.ศ.	 2573	
จะสู่ร้างระบบอาหารท่ี่�เปิีดกว้าง	 เป็ีนธรรม	 โปีร�งใสู่	 
ม่ปีระ สิู่ที่ ธิผล	 ย่ั่�ง ยืั่น	 และ ม่ ภู่ มิ ค้่ม ก่นท่ี่�สู่ ร้ าง 
ความม่�นใจว�าท่ี่กคนสู่ามารถเข้้าถึงอาหารท่ี่�เพ่ยั่งพอ	 
ม่ความปีลอดภู่ยั่ท่ี่�สู่ามารถซื้ื�อได้	 และม่ค่ณค�าที่าง
โภูชนาการได้อยั่�างสู่มำ�าเสู่มอ	ตรงตามความต้องการ
และรสู่นิยั่มที่างอาหาร	เพื�อการม่ช่วิตท่ี่�ด่	และสู่่ข้ภูาพ
ท่ี่�แข็้งแรง

1แผนปฏิิบััติิการภายใต้ิแผนงานความมั�นคงอาหาร
ม่�งสู่่�ปี พ.ศ. 2573



บัทนำำ�
	 เขตัเศร่ษฐกิิจเอเปคยังคงย้ด้มั�นพันธ์กิิจและหลักิกิาร่ของเอเปค	 ได้้แกิ่	 ความสมัคร่ใจ	 

กิาร่ไม่มีผลผูกิพันทางกิฎหมาย	 และความเป็นเอกิฉัันท์	 ตัลอด้จนความเป็นห้่นส่วนที�เท่าเทียมกัิน	 

ความรั่บผิด้ชีอบร่่วมกัิน	 กิาร่เคาร่พซ้ิ�งกัินและกัิน	 ความสนใจร่่วมกัิน	 และผลปร่ะโยชีน์ร่่วมกัิน	 

ในเอกิสาร่วิสัยทัศน์ป่ตัร่าจายา	พ.ศ.	 2583	 ผู้นำาเขตัเศร่ษฐกิิจมีความม่่งมั�นที�จะสร้่าง	 “เอเปคให้เป็น

ปร่ะชีาคมที�เปิด้กิว้าง	 มีพลวัตั	 พร้่อมร่ับกิาร่เปลี�ยนแปลง	 และ 

มีสันติัภูาพ”	 ภูายในปี	 พ.ศ.	 2583	 นอกิจากินี�	 แผนปฏิิบัติักิาร่ 

อาโอทีอาโร่อาภูายใตั้วิสัยทัศน์ป่ตัร่าจายา	 พ.ศ.	 2583	 ร่ะบ่ว่า	 

“กิร่อบกิาร่ทำางานเอเปคและกิร่อบกิาร่ทำางานย่อยของเอเปค	 

จะจัด้ทำาข้อกิำาหนด้เพื�อขับเคลื�อนวิสัยทัศน์ป่ตัร่าจายา	พ.ศ.	2583	

ในแผนงานและแผนกิลย่ทธ์์ของพวกิเขา”

  โด้ยเฉัพาะในส่วนที�เกีิ�ยวกัิบความมั�นคงอาหาร่	แผนปฏิิบัติักิาร่

อาโอทีอาโร่อา	 เน้นยำ�าถ้งกิาร่ด้ำาเนินกิาร่ร่่วมกัินของเขตัเศร่ษฐกิิจ 

ที�จะต้ัองด้ำาเนินกิาร่เพื�อให้ เ กิิด้ความมั�นคงอาหาร่ที� ยั� งยืน	 

ความปลอด้ภัูยของอาหาร่	 และสร้่างโภูชีนากิาร่ที�ดี้ข้�นสำาหรั่บท่กิคน 

ตัลอด้จนลด้กิาร่สูญเสียอาหาร่และขยะอาหาร่ในภููมิภูาค 

ด้้วยกิาร่ส่งเสริ่มกิาร่ค้าสินค้าเกิษตัร่และอาหาร่	 ความยั�งยืน 

ทางกิาร่เกิษตัร่และนวัตักิร่ร่ม

	 	 แผนงานความมั�นคงอาหาร่ม่่งสู่ปี	 พ.ศ.	 2573	 (แผนงาน	 

พ.ศ.	2573)	 ได้้กิล่าวถ้งแผนปฏิิบัติักิาร่อาโอทีอาโร่อา	และกิาร่นำา

แผนงานความมั�นคงอาหาร่ม่่งสู่ปี	 พ.ศ.	 2563	 ที�ผ่านมา	 ปฏิิญญา 

นิอิกิาตัะว่าด้้วยความมั�นคงอาหาร่เอเปค	 พ.ศ.	 2553	 ฉับับแร่กิ	

ตัลอด้จนปฏิิญญาและแถลงกิาร่ณ์ร่่วมอื�น	 ๆ	 ที�เกีิ�ยวข้อง	 ตัั�งแตั ่

กิาร่จัด้ตัั�งกิร่อบกิาร่ทำางานห้่นส่วนเชิีงนโยบายด้้านความมั�นคงอาหาร่	 

ในปี	 พ.ศ.	 2554	 แผนกิลย่ทธ์์และแผนงานอื�น	 ๆ	 และอีกิหลาย 

แผนงานภูายใตั้กิร่อบกิาร่ทำางานเอเปคและกิร่อบกิาร่ทำางานย่อย	

ร่วมถ้งแผนงาน	 ลา	 เซิเร่นา	 สำาหรั่บสตัรี่และกิาร่เตัิบโตั 

อย่างคร่อบคล่ม	 (พ.ศ.	 2562-2573)	 หลักิกิาร่ของปร่ะเด้็นที�มีความคาบเกีิ�ยวกัินของมาตัร่กิาร่กิีด้กัิน 

ทางกิาร่ค้าที�ไม่ใช่ีภูาษี	 ซ้ิ�งตักิลงกัินในกิาร่ปร่ะช่ีมรั่ฐมนตัรี่เอเปค	 ในปี	พ.ศ.	2561	แถลงกิาร่ณ์เอเปค 

ว่าด้้วยกิาร่ส่งเสริ่มกิาร่ใช้ีมาตัร่ฐานข้อมูลทั�วโลกิที�ทำางานร่่วมกัินได้้ในกิาร่ปร่ะช่ีมร่ะดั้บรั่ฐมนตัรี่เอเปค 

แนวทางของเอเปคและแนวปฏิิบัติัที� ดี้สำาหร่ับกิาร่นำามาตัร่ฐานข้อมูลสากิลมาใช้ีในวงกิว้าง	 

และเป้าหมายโบกิอร์่	ซ้ิ�งได้้มีบร่ร่จ่ไว้ในเป้าหมายของแผนงาน	พ.ศ.	2573

2 แผนปฏิิบััติิการภายใต้ิแผนงานความมั�นคงอาหาร
ม่�งสู่่�ป ีพ.ศ. 2573



	 ม่มมองที�สำาคัญของแผนงาน	 พ.ศ.	 2573	 คือ	 ความเป็นห้่นส่วนร่ะหว่างภูาครั่ฐและเอกิชีน	 

ซ้ิ�งเปน็หน้�งในองคป์ร่ะกิอบพื�นฐานของห้่นส่วนเชิีงนโยบายด้้านความมั�นคงอาหาร่	โด้ยเจตันาที�แท้จร่งิ

ของความเป็นห้่นส่วนนี�	 คือ	 เพื�อให้แน่ใจว่าภูาคเอกิชีนจะมีส่วนร่่วมในกิาร่พัฒนาและกิาร่ด้ำาเนินกิาร่ 

ตัามหัวข้อกิาร่ด้ำาเนินกิาร่ที�เกีิ�ยวข้องของแผนงาน	 พ.ศ.	 2573	 ซ้ิ�งกิาร่มีส่วนร่่วมได้้ปร่ากิฏิในเอกิสาร่

ร่ายงานของสภูาที�ปร้่กิษาทางธ่์ร่กิิจเอเปค	 ต่ัอผู้นำาเขตัเศร่ษฐกิิจ 

เอเปค	 ในปี	 พ.ศ.	 2564	 สภูาที�ปร้่กิษาทางธ่์ร่กิิจเอเปค	 ขอให ้

เอเปคสนับสน่นกิาร่ด้ำาเนินกิาร่ของแนวทางที�คร่อบคล่มทั�งร่ะบบ	

เพื�อความมั�นคงอาหาร่	 และเพื�อให้มั�นใจว่าบทบาทของภูาคเอกิชีน 

จะขยายออกิไปและช่ีวยส่งเสริ่มกิาร่มีส่วนร่่วมในกิาร่บร่ร่ล่ 

เป้าหมายความมั�นคงอาหาร่

	 ความ มั� นคงอาหาร่ 	 เ ป็นปร่ะ เด้็น ที� ซัิบซิ้ อนและม ี

ความคาบเกีิ�ยวกัินของกิร่อบกิาร่ทำางานของเอเปคและโคร่งกิาร่ต่ัาง	 ๆ	 

ซ้ิ�งร่วมถ้งห้่นส่วนเชิีงนโยบายด้้านความมั�นคงอาหาร่	 (พีพีเอฟิเอส)	

กิาร่หารื่อร่ะดั้บสูงด้้านเทคโนโลยีชีีวภูาพทางกิาร่เกิษตัร่	 (เอชีแอล

พีดี้เอบี)	 คณะทำางานความร่่วมมือทางวิชีากิาร่ด้้านกิาร่เกิษตัร่	 

(เอทีซีิดั้บเบิลยูจี)	 คณะทำางานด้้านมหาสม่ทร่และกิาร่ปร่ะมง	 

( โอเอฟิดั้บเบิลยูจี ) 	 คณะอน่กิร่ร่มกิาร่ด้้านมาตัร่ฐานและ 

กิาร่รั่บร่อง	 (เอสซีิเอสซีิ)	 ทั�งนี�	 กิาร่ยกิร่่างแผนปฏิิบัติักิาร่ภูายใตั้ 

แผนงาน	พ.ศ.	2573	(แผนปฏิิบัติักิาร่	พ.ศ.	2573)	และกิาร่ติัด้ตัาม

ความก้ิาวหน้าของแผนปฏิิบัติักิาร่	พ.ศ.	2573	อยู่ในความรั่บผิด้ชีอบ

ของพีพีเอฟิเอส

	 แผนปฏิิบัติักิาร่	พ.ศ.	2573	กิำาหนด้ให้มีกิาร่ด้ำาเนินกิาร่หรื่อ

ข้อริ่เริ่�มตัามความสมัคร่ใจ	 ซ้ิ�งเขตัเศร่ษฐกิิจสามาร่ถด้ำาเนินกิาร่ 

ร่ายเขตัเศร่ษฐกิิจ	 หรื่อด้ำาเนินงานร่่วมกัินได้้	 เพื�อให้บร่ร่ล่ 

กิาร่ด้ำาเนินงานตัามแผนงาน	 พ.ศ.	 2573	 ร่วมถ้งกิาร่ปร่ะเมิน 

ความก้ิาวหน้าตัามเ ป้าหมายของแผนงาน	 พ.ศ . 	 2573	 

โด้ยเขตัเศร่ษฐกิิจจะทบทวนและปรั่บปร่่งแผนปฏิิบัติักิาร่	 พ.ศ.	 2573	 เมื�อเวลาผ่านไป	 เพื�อให้แน่ใจว่า

แผนปฏิิบัติักิาร่ฉับับนี�ยังคงคร่อบคล่ม	 สมด่้ล	 และสอด้คล้องกัิบท่กิองค์ปร่ะกิอบที�เกีิ�ยวข้อง	 

แผนปฏิิบัติักิาร่	 พ.ศ.	 2573	 มีจ่ด้ม่่งหมายให้เป็นเอกิสาร่ที�สามาร่ถปร่ับเปลี�ยนได้้ท่กิเมื�อ	 

และเขตัเศร่ษฐกิิจเอเปคจะด้ำาเนินงานบนพื�นฐานตัามเงื�อนไขของแต่ัละเขตัเศร่ษฐกิิจ

3แผนปฏิิบััติิการภายใต้ิแผนงานความมั�นคงอาหาร
ม่�งสู่่�ปี พ.ศ. 2573



แผนปฏิิบััติิการ
ของประเด็็นำก�รด็ำ�เนิำนำง�นำท่�สำำ�คัำญ

เที่คโนโลย่ั่
ดิจิท่ี่ลและ
นว่ตกรรม

ผลิตภูาพ ความ
ครอบคล่ม

4 แผนปฏิิบััติิการภายใต้ิแผนงานความมั�นคงอาหาร
ม่�งสู่่�ป ีพ.ศ. 2573



ความย่ั่�งยืั่น ความเป็ีน
ห้่นสู่�วนระหว�าง
ภูาคร่ฐและเอกชน

การกำาหนด
เป้ีาหมายั่
ท่ี่�ชาญฉลาด

และ 
การดำาเนินการ 
ตามแผนงาน 

ความม่�นคงอาหาร	
ม่�งสู่่�ปีี 

พ.ศ.	2573

5แผนปฏิิบััติิการภายใต้ิแผนงานความมั�นคงอาหาร
ม่�งสู่่�ปี พ.ศ. 2573



เที่คโนโลย่ั่ดิจิท่ี่ลและนว่ตกรรม
ม่ศ่กยั่ภูาพในการปีฏิิร่ปีระบบอาหาร
และเสู่ริมสู่ร้างความม่�นคงอาหาร
และเป็ีนหนึ�งในปัีจจ่ยั่ข่้บเคลื�อนเศรษฐกิจ
ข้องวิสู่่ยั่ท่ี่ศน์ป่ีตราจายั่า	พ.ศ.	2583

แผนปฏิิบััติิการภายใต้ิแผนงานความมั�นคงอาหาร
ม่�งสู่่�ป ีพ.ศ. 25736



	 8ก)	 เม่ื่�อส้ิ้�นสุิ้ดปี	ีพ.ศ.	2565	ให้้ปีระเม้ื่นการดำาเน้นงานของกรอบการทำำางาน	
และกรอบการทำำางานย่่อย่อ่�น	ๆ 	ของเอเปีค	ซ่ึ่�งจะส่ิ้งเสิ้ร้มื่การนำามื่าตรฐานข้อมูื่ลสิ้ากล
สิ้ำาห้รับผล้ตภััณฑ์์อาห้ารและการเกษตรมื่าใช้้ในวงกว้าง	 และการนำาเทำคโนโลย่ีด้จ้ทัำล
ในการทำำางานเพ่�อปีรับปีรุงเทำคโนโลยี่ทีำ�เกี�ย่วข้องกับการผล้ต	การตรวจสิ้อบย้่อนกลับ
ของห่้วงโซ่ึ่อุปีทำาน	 เทำคโนโลย่ีทำางการเง้นทีำ�เปี็นนวัตกรรมื่ทีำ�เข้าถ่ึงได้	 และเอกสิ้าร
ด้จ้ทัำลทีำ�ทำำางานร่วมื่กันได้	 รวมื่ถ่ึงเพ่� อการค้าและกำาห้นดปีระเด็นสิ้ำาคัญสิ้ำาห้รับ 
การทำำางานต่อไปีเพ่� อให้้เก้ดการทำำางานร่วมื่กันทัำ�วทัำ�งภูัม้ื่ภัาคผ่านห่้วงโซ่ึ่คุณค่า 
ด้านอาห้าร	โดย่มีื่การทำบทำวนความื่ค่บห้น้าภัาย่ใน	ปี	ีพ.ศ.	2568

วั่ตถุ่ประสำงค์ำ:
 ปร่ะเมินความสามาร่ถของกิร่อบกิาร่ทำางานและกิร่อบกิาร่ทำางานย่อยอื�น	 ๆ	 ของเอเปค	 
และหากิเป็นไปได้้	 ในกิาร่ส่งเสริ่มกิาร่ออกินโยบายเพื�อนำามาตัร่ฐานข้อมูลสากิลสำาหรั่บผลิตัภัูณฑ์์ 
อาหาร่และกิาร่เกิษตัร่	 เทคโนโลยีดิ้จิทัลที�ทำางานร่่วมกัิน	 มาใช้ีในวงกิว้าง	 และกิำาหนด้ปร่ะเด็้นสำาคัญ
สำาหรั่บกิาร่จัด้ลำาดั้บกิาร่ทำางานต่ัอไป

ก�รด็ำ�เนิำนำก�รร�ยเขตเศรษฐกิจ:
	 เขตัเศร่ษฐกิิจสนับสน่นให้มีกิาร่ส่งเสริ่ม	 และหากิเป็นไปได้้	 ในกิาร่ออกินโยบายเพื�อนำา 
มาตัร่ฐานข้อมูลสากิลสำาหรั่บผลิตัภัูณฑ์์อาหาร่และกิาร่เกิษตัร่	 และเทคโนโลยีดิ้จิทัลที�ทำางานร่่วมกัินได้้ 
อื�น	 ๆ	 มาใช้ีในวงกิว้าง	 เพื�อปรั่บปร่่งเทคโนโลยีที�เกีิ�ยวข้องกัิบกิาร่ผลิตั	 กิาร่ตัร่วจสอบย้อนกิลับของ 
ห่วงโซ่ิอ่ปทาน	 เทคโนโลยีทางกิาร่เงินที�เป็นนวัตักิร่ร่มที�เข้าถ้งได้้	 และเอกิสาร่ดิ้จิทัลที�ทำางานร่่วมกัินได้้  
ร่วมถ้งเพื�อกิาร่ค้า

แผนปฏิิบััติิการภายใต้ิแผนงานความมั�นคงอาหาร
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ก�รด็ำ�เนิำนำก�รร่ว่มกันำ:
 เขตเศรษฐกิัจิจิะส่่งเส่ริมใหุ้�:

	 1.	 ร่ะบ่กิร่อบกิาร่ทำางานและกิร่อบกิาร่ทำางานย่อยของเอเปค	 ที�ด้ำาเนินกิิจกิร่ร่มที�เกีิ�ยวข้อง 

กัิบผลิตัภัูณฑ์์อาหาร่และกิาร่เกิษตัร่	 และกิาร่ผลิตั	 ตัลอด้จนร่ะบ่แนวทางปฏิิบัติัที�ปร่ะสบ

ความสำาเร็่จในกิาร่ส่งเสร่ิมกิาร่นำามาตัร่ฐานข้อมูลสากิลมาใช้ี	 ร่วมถ้งเทคโนโลยีดิ้จิทัล 

ที�ทำางานร่่วมกิันได้้ที�ส่งผลให้เกิิด้กิาร่ปร่ับปร่่งเทคโนโลยีที�เกีิ�ยวข้องกิับกิาร่ผลิตั	 กิาร่ตัร่วจสอบ 

ย้อนกิลับของห่วงโซ่ิอ่ปทาน	 เทคโนโลยีทางกิาร่เงินที�เป็นนวัตักิร่ร่มที�เข้าถ้งได้้และเอกิสาร่

ทางดิ้จิทัล

	 2.	 ร่ะบ่สาขาเป้าหมายของกิาร่ด้ำาเนินงานภูายใต้ั	8กิ)	 ที�ยังไม่ได้้รั่บกิาร่พัฒนา	และควร่ได้้รั่บ

กิาร่จัด้ลำาดั้บความสำาคัญสำาหรั่บกิาร่ทำางานต่ัอไป

	 3.	 สำาร่วจวิธี์กิาร่ส่งเสริ่มกิาร่นำามาตัร่ฐานข้อมูลสากิลสำาหรั่บผลิตัภัูณฑ์์อาหาร่และกิาร่เกิษตัร่	

และเทคโนโลยีดิ้จิทัลที�ทำางานร่่วมกัินได้้	มาใช้ีในวงกิว้าง

	 4.	 ออกิแบบหัวข้อกิาร่ด้ำาเนินงาน	 เพื�ออำานวยความสะด้วกิในกิาร่เสริ่มสร้่างขีด้ความสามาร่ถ

สำาหรั่บกิาร่เรี่ยนรู้่ทักิษะ	ความเข้าใจของมาตัร่ฐานข้อมูลสากิล

	 5.	 แบ่งปันแนวปฏิิบัติัที� ดี้เกีิ�ยวกัิบเทคโนโลยีที� เกีิ�ยวข้องกัิบกิาร่ผลิตั	 กิาร่ตัร่วจสอบ 

ย้อนกิลับของห่วงโซ่ิอ่ปทาน	 เทคโนโลยีทางกิาร่เงินที�เป็นนวัตักิร่ร่มที�เข้าถ้งได้้	 และ 

เอกิสาร่ทางดิ้จิทัลที�ทำางานร่่วมกัินได้้

ก�รประเมินำผลคำว่�มก้�ว่หน้ำ�:
	 ภูายในสิ�นปี	 พ.ศ.	 2568	 กิาร่ปร่ะเมินความก้ิาวหน้าของเขตัเศร่ษฐกิิจสมาชิีกิ	 ที�ปร่ะสบ 

ความสำาเร็่จในกิาร่ส่งเสริ่มและหากิเป็นไปได้้กิาร่ออกินโยบาย	 ในกิาร่นำามาตัร่ฐานข้อมูลสากิลและ

เทคโนโลยีดิ้จิทัลที�ทำางานร่่วมกัินได้้	 มาใช้ีในวงกิว้าง	 เพื�อส่งเสริ่มเทคโนโลยีที�เกีิ�ยวข้องกัิบกิาร่ผลิตั	 

กิาร่ตัร่วจสอบย้อนกิลับของห่วงโซ่ิอ่ปทาน	 เทคโนโลยีทางกิาร่เงินที�เป็นนวัตักิร่ร่มที�เข้าถ้งได้้	 และ 

เอกิสาร่ดิ้จิทัล	และกิำาหนด้ปร่ะเด็้นในกิาร่จัด้ลำาดั้บความสำาคัญสำาหรั่บกิาร่ทำางานต่ัอไป

เป�้หม�ย: ภูายในสิ�นปี	พ.ศ.	2568

เขตเศรษฐกิจรับัผิด็ชอบั: มากิกิว่า	1	เขตัเศร่ษฐกิิจ

แผนปฏิิบััติิการภายใต้ิแผนงานความมั�นคงอาหาร
ม่�งสู่่�ป ีพ.ศ. 25738



	 8ข)	 ระบุและส่ิ้งเสิ้ร้มื่รัฐบาลอย่่างแข็งขันในการออกมื่าตรการเพ่� อให้้เก้ด 
การเข้าถ่ึงและแนะนำาเทำคโนโลย่ีและส้ิ้นค้าทีำ�เปี็นนวัตกรรมื่	 รวมื่ถึ่งการสิ้นับสิ้นุนการว้จัย่ 
และพัฒนาเทำคโนโลยี่ทีำ�เก้ดข่�นให้ม่ื่	 เช่้น	 เกษตรอัจฉร้ย่ะ	 และแบ่งปัีนปีระสิ้บการณ์/
แนวทำางทีำ�ปีระสิ้บความื่สิ้ำาเร็จในเขตเศรษฐก้จและองค์กรระห้ว่างปีระเทำศอ่�น	ๆ

วั่ตถุ่ประสำงค์ำ:
	 ปรั่บปร่่งกิาร่เข้าถ้งและส่งเสริ่มกิาร่แนะนำาผลิตัภัูณฑ์์ที�เป็นนวัตักิร่ร่มและเทคโนโลยี	 ร่วมถ้ง	 

กิาร่สนับสน่นกิาร่วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที�เกิิด้ข้�นใหม่	เช่ีน	เกิษตัร่อัจฉัริ่ยะ	และแบ่งปันปร่ะสบกิาร่ณ์

ของแนวทางที�ปร่ะสบความสำาเร็่จในเขตัเศร่ษฐกิิจและองค์กิร่ร่ะหว่างปร่ะเทศอื�น	ๆ

ก�รด็ำ�เนิำนำก�รร�ยเขตเศรษฐกิจ:
	 เขตัเศร่ษฐกิิจจะส่งเสริ่มให้ร่ะบ่และส่งเสริ่มอย่างแข็งขันให้รั่ฐบาลออกิมาตัร่กิาร่เพื�อให้ 

เกิิด้กิาร่เข้าถ้ง	 ตัลอด้จนแนะนำาเทคโนโลยีและสินค้าที�เป็นนวัตักิร่ร่ม	 ร่วมถ้งกิาร่สนับสน่นกิาร่วิจัย 

และพัฒนาเทคโนโลยีที�เกิิด้ข้�นใหม่	เช่ีน	เกิษตัร่อัจฉัริ่ยะ

แผนปฏิิบััติิการภายใต้ิแผนงานความมั�นคงอาหาร
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ก�รด็ำ�เนิำนำก�รร่ว่มกันำ:
 เขตเศรษฐกิัจิจิะส่่งเส่ริมใหุ้�:

	 1.	 แบ่งปันปร่ะสบกิาร่ณ์ของแนวทางที�ปร่ะสบความสำาเร็่จ	 ซ้ิ�งด้ำาเนินกิาร่โด้ยเขตัเศร่ษฐกิิจ 

และองค์กิร่ร่ะหว่างปร่ะเทศอื�น	 ๆ	 เพื�อส่งเสริ่มความร่่วมมือในกิาร่ร่ะบ่ความสนใจร่่วมกัินของ 

ภููมิภูาคเอเปค	ตัลอด้จนกิาร่ทบทวนนโยบายที�เกีิ�ยวข้องและกิาร่จัด้ปร่ะช่ีมเชิีงปฏิิบัติักิาร่/ 

กิาร่สัมมนา	ผ่านสื�ออิเล็กิทร่อนิกิส์ที�เกีิ�ยวข้อง

	 2.	 ออกิแบบนโยบายด้้านเทคโนโลยีนวัตักิร่ร่มดิ้จิทัลที�เกิิด้ข้�นใหม่	 เช่ีน	 เกิษตัร่อัจฉัริ่ยะ	 

ที�สามาร่ถสร่้างภููมิค้่มกัินของร่ะบบอาหาร่ในเอเปคที�เกิิด้จากิความเสี�ยงด้้านภููมิอากิาศ	 

กิาร่อน่ร่ักิษ์ทร่ัพยากิร่ธ์ร่ร่มชีาตัิ	 และลด้กิาร่หย่ด้ชีะงักิของห่วงโซ่ิอ่ปทานอาหาร่และ

กิาร่เกิษตัร่จากิภูาวะวิกิฤตัและความต้ังเครี่ยด้

	 3.	 ส่งเสริ่มร่ะบบติัด้ตัามที�ขับเคลื�อนด้้วยข้อมูล	 เพื�อปรั่บปร่่งกิาร่ปฏิิบัติัตัามแผนงาน 

ด้้านสิ�งแวด้ล้อมกิาร่เกิษตัร่เพื�อเพิ�มผลิตัภูาพอย่างยั�งยืน

ก�รประเมินำผลคำว่�มก้�ว่หน้ำ�:
	 เขตัเศร่ษฐกิิจแสด้งให้เห็นถ้งกิาร่เพิ�มข้�นของจำานวนโคร่งกิาร่ของรั่ฐบาล	 ที�ทำาให้เกิิด้กิาร่เข้าถ้ง

และส่งเสร่ิมกิาร่แนะนำาผลิตัภัูณฑ์์ที�เป็นนวัตักิร่ร่มและเทคโนโลยี	 ร่วมถ้งกิาร่สนับสน่นกิาร่วิจัย 

และพัฒนาเทคโนโลยีที�เกิิด้ข้�นใหม่

เป�้หม�ย:	 ปี	พ.ศ.	2573

เขตเศรษฐกิจรับัผิด็ชอบั:	 เกิาหลีใต้ั

แผนปฏิิบััติิการภายใต้ิแผนงานความมั�นคงอาหาร
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	 8ค)	 ส่ิ้งเสิ้ร้มื่และสิ้นับสิ้นุนระดับของการเข้าถ่ึงโครงสิ้ร้างพ่� นฐานทีำ�เปี็น
บรอดแบนด์ด้จ้ทัำลเพ้�มื่ข่�นในพ่�นทีำ�ทุำรกันดาร	 โดย่การใช้้การปีฏ้ิรูปีโครงสิ้ร้างและ 
การลงทุำนทีำ�จำาเป็ีน

วั่ตถุ่ประสำงค์ำ:
	 ส่งเสริ่มและสนับสน่นร่ะดั้บกิาร่เข้าถ้งโคร่งสร้่างพื�นฐานที�เป็นบร่อด้แบนด์้ดิ้จิทัลให้เพิ�มข้�น 

ในพื�นที�ท่ร่กัินด้าร่	โด้ยใช้ีกิาร่ปฏิิรู่ปโคร่งสร้่างและกิาร่ลงท่นที�จำาเป็น

ก�รด็ำ�เนิำนำก�รร�ยเขตเศรษฐกิจ:
 เขตเศรษฐกิัจิจิะส่่งเส่ริมใหุ้�:

	 1.	 ด้ำาเนินกิาร่ปฏิิรู่ปโคร่งสร้่างและนโยบายเศร่ษฐกิิจที�มีความสอด้คล้องกัิน	 เพื�อส่งเสริ่ม

นวัตักิร่ร่มดิ้จิทัลเพื�อเป็นเครื่�องมือในกิาร่พัฒนาผลิตัภูาพและพลวัตัของร่ะบบอาหาร่

	 2.	 อำานวยความสะด้วกิด้้านกิาร่ลงท่นและกิาร่สนับสน่นทางกิาร่เงิน	 โด้ยเฉัพาะอย่างยิ�ง 

ในพื�นที�ท่ร่กัินด้าร่ด้้อยโอกิาส	 เพื�อกิาร่เติับโตัที�คร่อบคล่มและยั�งยืนของโคร่งสร้่างพื�นฐาน

บร่อด้แบนด้์และเทคโนโลยีดิ้จิทัลที�เป็นนวัตักิร่ร่ม	 ที�ม่่งผสมผสานภูาคเกิษตัร่กิร่ร่มและ

อาหาร่เข้ากัิบเศร่ษฐกิิจดิ้จิทัล

	 3.	 ด้ำาเนินนโยบายที�ส่งเสร่ิมกิาร่ร่วมภูาคเอกิชีนและตััวแทนจากิอ่ตัสาหกิร่ร่มกิาร่ผลิตั 

ทางกิาร่เกิษตัร่และร่ะบบอาหาร่	ในกิาร่พัฒนาโคร่งสร้่างพื�นฐานให้เป็นบร่อด้แบนด์้ดิ้จิทัล

	 4.	 ส่งเสริ่มและสนับสน่นกิาร่ปร่ะย่กิต์ัใช้ีเทคโนโลยีดิ้จิทัลที�เป็นนวัตักิร่ร่มในร่ะบบอาหาร่	 

ร่วมถ้งเกิษตัร่อัจฉัร่ิยะ	 บร่อด้แบนด้์และอินเทอร่์เน็ตัของสร่ร่พสิ�ง	 (ไอโอที)	 เพื�อเพิ�ม

ปร่ะสิทธิ์ภูาพกิาร่ผลิตัอาหาร่	 กิาร่จัด้เก็ิบ	 กิาร่แปร่รู่ป	 และเพิ�มกิาร่เข้าถ้งตัลาด้สำาหรั่บ 

กิล่่มและพื�นที�ท่ร่กัินด้าร่ด้้อยโอกิาส	 เพื�อส่งเสริ่มกิาร่พัฒนาชีนบทและความเจริ่ญร่่่งเรื่อง

สำาหรั่บท่กิคน	ร่วมถ้งเกิษตัร่กิร่	สตัรี่	และผู้ปร่ะกิอบกิาร่ร่ายย่อย

แผนปฏิิบััติิการภายใต้ิแผนงานความมั�นคงอาหาร
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ก�รด็ำ�เนิำนำก�รร่ว่มกันำ:
 เขตเศรษฐกิัจิจิะส่่งเส่ริมใหุ้�:

	 1.	 แบ่งปันแนวปฏิิบัติัที�ดี้และนโยบาย	 เพื�อให้เกิิด้กิาร่ปรั่บโคร่งสร้่างที�สนับสน่นกิาร่เชืี�อมต่ัอ

ทางดิ้จิทัลและกิาร่จัด้สร่ร่ทรั่พยากิร่ทางเทคนิคที�เหมาะสมที�ส่ด้

	 2.	 สร้่างความเข้มแข็งของโคร่งสร้่างพื�นฐานดิ้จิทัล	 เร่่งกิาร่ปฏิิรู่ปทางดิ้จิทัล	 ลด้ช่ีองว่าง 

ทางดิ้จิทัล	 ตัลอด้จนให้ความร่่วมมือในกิาร่อำานวยความสะด้วกิในกิาร่ไหลเวียนของข้อมูล

และเสริ่มความเข้มแข็งของความเชืี�อมต่ัอของร่ะบบอาหาร่ผ่านกิาร่บริ่กิาร่บร่อด้แบนด์้	 

เช่ีน	5จี	และอินเทอร์่เน็ตัของสร่ร่พสิ�ง

	 3.	 จากิพื�นฐานของแนวทางที�แตักิต่ัางกัินของเขตัเศร่ษฐกิิจที�แตักิต่ัางกัิน	 และกิาร่แบ่งปัน 

แนวปฏิิบัติัที�ดี้และปร่ะสบกิาร่ณ์	 กิาร่เสนอความคิด้ริ่เริ่�มและโคร่งกิาร่ตั่าง	 ๆ	 เพื�อให้มี 

ความพร้่อมในกิาร่ใช้ีงานบร่อด้แบนด์้ในพื�นที�ท่ร่กัินด้าร่	 และสร้่างกิาร่เข้าถ้งเครื่�องมือดิ้จิทัล 

ที�เป็นนวัตักิร่ร่มที�เป็นสากิล	 สามาร่ถซืิ�อได้้	 และสะด้วกิสบายสำาหรั่บผู้คนในพื�นที�ดั้งกิล่าว	

โด้ยกิาร่เพิ�มกิาร่ลงท่นด้้านโคร่งสร้่างพื�นฐาน

ก�รประเมินำผลคำว่�มก้�ว่หน้ำ�:
	 ภูายในปี	 พ.ศ.	 2573	 กิาร่เข้าถ้งเครื่�องมือดิ้จิทัลและบร่อด้แบนด์้ร่ายบ่คคลและร่ะดั้บช่ีมชีน 

ได้้เพิ�มข้�นทั�วทั�งภููมิภูาคเอเปค	 นอกิจากินี�	 เขตัเศร่ษฐกิิจสมาชิีกิทั�งหมด้จะสามาร่ถสร้่างสภูาพแวด้ล้อม 

ที�แข่งขันได้้โด้ยใช้ีนโยบายส่งเสร่ิมกิาร่ลงท่นเพื�อกิาร่พัฒนาโคร่งสร่้างพื�นฐานด้ิจิทัล	 โด้ยเฉัพาะอย่างยิ�ง 

ในพื�นที�ชีนบทและพื�นที�ท่ร่กัินด้าร่

เป�้หม�ย:	 ปี	พ.ศ.	2573

เขตเศรษฐกิจรับัผิด็ชอบั:	 คณะทำางานของพีพีเอฟิเอส	คณะที�	2

แผนปฏิิบััติิการภายใต้ิแผนงานความมั�นคงอาหาร
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	 8ง)	 เขตเศรษฐก้จจัดห้าและจัดการฝึึกอบรมื่	 และ/ห้ร่อ	 การปีระชุ้มื่เช้้งปีฏ้ิบัต้การ 
เพ่� อปีรับปีรุงระบบอาห้าร	 ในปีระเด็นทีำ�เกี�ย่วข้องกับความื่รู้ทำางด้จ้ทัำล	 และ 
เสิ้ร้มื่สิ้ร้างขีดความื่สิ้ามื่ารถึสิ้ำาห้รับชุ้มื่ช้นทีำ�ด้อย่โอกาสิ้	โดย่ใช้้ปีระโย่ช้น์จากแผนงาน
ทีำ�มีื่อยู่่	ห้ากเป็ีนไปีได้

วั่ตถุ่ประสำงค์ำ:
	 จัด้หาเวที	 สำาหรั่บทั�งภูาครั่ฐและเอกิชีนของเขตัเศร่ษฐกิิจสมาชิีกิเอเปค	 เพื�อแบ่งปันปร่ะสบกิาร่ณ์

และความเชีี�ยวชีาญในกิาร่ปร่ะย่กิตั์ใช้ี	 กิาร่ส่งเสริ่ม	 และความสำาเร็่จของเกิษตัร่อัจฉัริ่ยะผ่าน 

กิาร่ใช้ีเทคโนโลยีใหม่	 ๆ	 ที�หลากิหลาย	 เช่ีน	 ไอโอที	 เครื่�องส่งสัญญาณอัตัโนมัติั	 ปัญญาปร่ะดิ้ษฐ์	 (เอไอ)	

อากิาศยานไร้่คนขับ	(ยูเอวี)	เป็นต้ัน

ก�รด็ำ�เนิำนำก�รร�ยเขตเศรษฐกิจ:
	 เขตัเศร่ษฐกิิจจะส่งเสริ่มให้มีเวทีในกิาร่แบ่งปันองค์ความรู้่	 กิาร่แลกิเปลี�ยนแนวปฏิิบัติัที�ดี้	 

และปร่ะสบกิาร่ณ์ที� ผ่านมาของความกิ้าวหน้าและความท้าทายที�เขตัเศร่ษฐกิิจกิำาลังเผชีิญ 

เพื�อปร่ับปร่่งร่ะบบอาหาร่	 ผ่านโคร่งกิาร่พัฒนาความรู้่ทางดิ้จิทัล	 และส่งเสริ่มให้ช่ีมชีนที�ด้้อยโอกิาส	 

เข้าถ้งกิาร่ใช้ีปร่ะโยชีน์จากิแผนงานที�มีอยู่	หากิเป็นไปได้้

แผนปฏิิบััติิการภายใต้ิแผนงานความมั�นคงอาหาร
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ก�รด็ำ�เนิำนำก�รร่ว่มกันำ:
 เขตเศรษฐกิัจิจิะส่่งเส่ริมใหุ้�:

	 1.	 พัฒนาความเข้าใจร่่วมกัินในกิาร่ปร่ะย่กิต์ัและกิาร่พัฒนาร่ะบบเกิษตัร่อัจฉัริ่ยะในปัจจ่บัน

	 2.	 แบ่งปันองค์ความรู้่เกีิ�ยวกัิบแนวโน้มและม่มมองของเกิษตัร่อัจฉัริ่ยะ	 กิาร่วิจัยและพัฒนา	

และกิาร่ปร่ะย่กิตั์ใช้ี	 ตัลอด้จนกิาร่พัฒนาและกิาร่ปร่ะย่กิตั์ใช้ีเทคโนโลยีใหม่และแนวปฏิิบัติั 

ที�ดี้ในกิาร่สร่้างหลักิปร่ะกิันให้เยาวชีนและสตัร่ีเข้าถ้งปัจจัยกิาร่ผลิตัที�เท่าเทียมกัิน 

ที�สามาร่ถซืิ�อได้้	และปรั่บปร่่งเทคโนโลยีของเกิษตัร่อัจฉัริ่ยะ

ก�รประเมินำผลคำว่�มก้�ว่หน้ำ�:
	 เพิ�มองค์ความรู้่ด้้านดิ้จิทัลในด้้านกิาร่เกิษตัร่และร่ะบบอาหาร่	 ความสามาร่ถในกิาร่ส่งเสริ่ม 

และกิาร่นำาร่ะบบดิ้จิทัลไปใช้ีในกิาร่เกิษตัร่และร่ะบบอาหาร่ร่ะหว่างเขตัเศร่ษฐกิิจ	 และร่ะบ่โอกิาส 

ในกิาร่สร้่างความร่่วมมือกัิน

เป�้หม�ย: ปี	พ.ศ.	2573

เขตเศรษฐกิจรับัผิด็ชอบั: มาเลเซีิย

แผนปฏิิบััติิการภายใต้ิแผนงานความมั�นคงอาหาร
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	 8จ)	 ตั�งแต่ปีี	 พ.ศ.	 2565	 ผ่านฐานข้อมูื่ลระบบสิ้ารสิ้นเทำศความื่มัื่�นคง 
ทำางอาห้ารของภูัม้ื่ภัาคเอเปีค	จะมีื่การแลกเปีลี�ย่นข้อมูื่ลและแนวปีฏ้ิบัต้ด้านเทำคโนโลยี่
ด้จ้ทัำลและนวัตกรรมื่ในห่้วงโซ่ึ่อุปีทำานอาห้าร

วั่ตถุ่ประสำงค์ำ:
	 ติัด้ตัามความก้ิาวหน้าของกิาร่ทำางานด้้านดิ้จิทัลและนวัตักิร่ร่มในห่วงโซ่ิอ่ปทานอาหาร่	 

ปรั่บปร่่งข้อมูลให้เป็นปัจจ่บันของฐานข้อมูลร่ะบบสาร่สนเทศความมั�นคงทางอาหาร่ของภููมิภูาค 

เอเปค	 เพื�อให้เป็นฐานข้อมูลที�เป็นปร่ะโยชีน์มากิข้�น	 จากิข้อมูลที�ได้้รั่บจากิเขตัเศร่ษฐกิิจ	 และ 

เวทีของกิร่อบกิาร่ทำางานที�เกีิ�ยวข้อง

ก�รด็ำ�เนิำนำก�รร�ยเขตเศรษฐกิจ:
	 เขตัเศร่ษฐกิิจจะส่งเสริ่มให้แบ่งปันและปรั่บปร่่งข้อมูลดิ้จิทัลและแนวปฏิิบัติัที�ด้ี	 บนเว็บไซิต์ั 

ของฐานข้อมูลร่ะบบสาร่สนเทศความมั�นคงทางอาหาร่ของภููมิภูาคเอเปค

แผนปฏิิบััติิการภายใต้ิแผนงานความมั�นคงอาหาร
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ก�รด็ำ�เนิำนำก�รร่ว่มกันำ:
 เขตเศรษฐกิัจิจิะส่่งเส่ริมใหุ้�:

	 1.	 ปรั่บปร่่งฐานข้อมูลร่ะบบสาร่สนเทศความมั�นคงทางอาหาร่ของภููมิภูาคเอเปคให้เป็นปัจจ่บัน

จากิข้อมูลที�ได้้รั่บจากิเขตัเศร่ษฐกิิจและเวทีของกิร่อบกิาร่ทำางานที�เกีิ�ยวข้อง

  ตัวัอย่าง	คือ

  n	 แนวปฏิิบัติัที�ดี้ในโคร่งกิาร่ตั่าง	 ๆ	 ของพีพีเอฟิเอส	 เอทีซีิดั้บเบิลยูจี	 และเอชีแอล 

พีดี้เอบี	 ร่วมถ้งกิาร่ปร่ะช่ีมเชิีงปฏิิบัติักิาร่/กิาร่สัมมนา	 ผ่านสื�ออิเล็กิทร่อนิกิส์ที�เกีิ�ยวข้อง

  n	 หัวข้อสำาคัญเกีิ�ยวกัิบความเป็นห้่นส่วนร่ะหว่างภูาคร่ัฐและเอกิชีน	 (พีพีพีเอส)	 และ 

ข้อมูลกิิจกิร่ร่มต่ัาง	ๆ	ที�เกีิ�ยวข้อง

  n	 แผนความมั�นคงด้้านอาหาร่ของเอเปคและกิาร่ร่วบร่วมกิาร่ด้ำาเนินงานต่ัาง	ๆ

  n	 กิาร่เชืี�อมโยงจากิเว็บไซิต์ัของเขตัเศร่ษฐกิิจ	ข้อมูลสถิติั	และเว็บไซิต์ัอื�น	ๆ 	ที�เกีิ�ยวข้องกัิบ

ความมั�นคงอาหาร่

  n	 ปฏิิญญาฉับับต่ัาง	ๆ	ที�รั่บร่องในกิาร่ปร่ะช่ีมรั่ฐมนตัรี่ความมั�นคงอาหาร่เอเปค

  n	 เรื่�องอื�น	ๆ

	 2.	 จัด้กิาร่ปร่ะช่ีมเชิีงปฏิิบัติักิาร่ผ่านสื�ออิเล็กิทร่อนิกิส์	 เพื�อแบ่งปันความรู้่เป็นปร่ะจำาท่กิปี	 

เพื�อเสริ่มสร้่างกิาร่ทำางานของฐานข้อมูลร่ะบบสาร่สนเทศความมั�นคงทางอาหาร่ 

ของภููมิภูาคเอเปค

ก�รประเมินำผลคำว่�มก้�ว่หน้ำ�:
	 เพิ�มกิาร่แบ่งปันและกิาร่ปร่ับปร่่งข้อมูลให้เป็นปัจจ่บันและแนวปฏิิบัติัที�ดี้จากิเขตัเศร่ษฐกิิจและ  

เวทีที�เกีิ�ยวข้อง	ฯลฯ	บนเว็บไซิต์ัฐานข้อมูลร่ะบบสาร่สนเทศความมั�นคงทางอาหาร่ของภููมิภูาคเอเปค

เป�้หม�ย:	 ปี	พ.ศ.	2573

เขตเศรษฐกิจรับัผิด็ชอบั:	 ญี�ป่�น

แผนปฏิิบััติิการภายใต้ิแผนงานความมั�นคงอาหาร
ม่�งสู่่�ป ีพ.ศ. 257316



	 8ฉ)	 ส่ิ้งเสิ้ร้มื่การลงทำุนระห้ว่างภัาครัฐและเอกช้นเพ่�ออำานวย่ความื่สิ้ะดวก 
ในเทำคโนโลย่ีทีำ�เปี็นนวัตกรรมื่	 ตลอดห้่วงโซึ่่คุณค่าอาห้าร	 ซ่ึ่�งรวมื่ถึ่งการปีรับปีรุง
ฟาร์มื่ให้้มีื่ปีระส้ิ้ทำธิ้ภัาพและความื่ยั่�งย่่น	 และเพ้�มื่การลงทำุนให้้กับว้สิ้าห้ก้จขนาดกลาง 
ขนาดย่่อมื่และราย่ย่่อย่	 (เอ็มื่เอสิ้เอ็มื่อีเอสิ้)	 รวมื่ถ่ึงผู้ปีระกอบการราย่ให้ม่ื่	 และ 
ผู้ปีระกอบการราย่ย่่อย่ในภัาคเกษตรและอาห้าร	และปีระมื่ง

วั่ตถุ่ประสำงค์ำ:
	 ส่งเสริ่มกิาร่ลงท่นร่ะหว่างภูาครั่ฐและเอกิชีนเพื�ออำานวยความสะด้วกิในกิาร่ใช้ีเทคโนโลยี 

ที�เป็นนวัตักิร่ร่มสำาหร่ับห่วงโซ่ิค่ณค่าอาหาร่ทั�งร่ะบบ	 ร่วมถ้งกิาร่ปร่ับปร่่งปร่ะสิทธ์ิภูาพและความยั�งยืน  

และเพิ�มกิาร่ลงท่นในวิสาหกิิจขนาด้กิลาง	 ขนาด้ย่อม	 และร่ายย่อย	 ร่วมถ้งผู้ปร่ะกิอบกิาร่ร่ายใหม่	 

และผู้ปร่ะกิอบกิาร่ร่ายย่อยในภูาคเกิษตัร่และอาหาร่	และปร่ะมง

ก�รด็ำ�เนิำนำก�รร�ยเขตเศรษฐกิจ:
 เขตเศรษฐกิัจิจิะส่่งเส่ริมใหุ้�:

	 1.	 สนับสน่นกิาร่ลงท่นภูาคร่ัฐและเอกิชีนเพื�อส่งเสร่ิมกิาร่ปฏิิรู่ปทางด้ิจิทัลและเทคโนโลย ี

ที�เป็นนวัตักิร่ร่มอื�น	ๆ	ร่วมถ้งกิาร่นำาเทคโนโลยีดิ้จิทัลที�ทำางานร่่วมกัินได้้มาใช้ีเพื�อปรั่บปร่่ง

กิาร่ผลิตัอาหาร่	 กิาร่สร่้างสิ�งอำานวยความสะด้วกิในกิาร่จัด้เก็ิบ	 และความสามาร่ถ 

ด้้านกิาร่ขนส่งสินค้า	เป็นต้ัน

แผนปฏิิบััติิการภายใต้ิแผนงานความมั�นคงอาหาร
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	 2.	 ตัร่ะหนักิถ้งความสำาคัญที�เพิ�มข้�นของเทคโนโลยีที� เป็นนวัตักิร่ร่มและนำาไปใช้ีเพื�อ 

เสริ่มสร้่างความมั�นคงอาหาร่โด้ยเชืี�อมโยงผู้ผลิตัให้ตัร่งกัิบความต้ัองกิาร่ของผู้บริ่โภูค	 

เพิ�มผลิตัภูาพทางกิาร่เกิษตัร่	 ลด้กิาร่สูญเสียอาหาร่และขยะอาหาร่	 และสร้่างภููมิค้่มกัิน 

ให้มากิข้�นในเรื่�องห่วงโซ่ิอ่ปทาน	ในช่ีวงเวลากิาร่หย่ด้ชีะงักิ

	 3.	 ส่งเสร่ิมกิาร่ทำางานที�กิว้างข้�นในรู่ปแบบของความเป็นห้่นส่วนร่ะหว่างภูาครั่ฐและเอกิชีน	

กิาร่ใช้ีและรั่กิษากิฎหมาย	 ร่ะเบียบข้อบังคับ	 และแนวปฏิิบัติัที�ดี้ในกิาร่อำานวยความสะด้วกิ 

ต่ัอกิาร่ลงท่น

	 4.	 สนับสน่นกิาร่สร่้างความเข้มแข็งด้้านด้ิจิทัลให้กัิบวิสาหกิิจขนาด้กิลาง	 ขนาด้ย่อม	 และ 

ร่ายย่อย	โด้ยขจัด้อ่ปสร่ร่คเชิีงร่ะบบต่ัอกิาร่เป็นผู้ปร่ะกิอบกิาร่และเสริ่มสร้่างศักิยภูาพ

	 5.	 ปรั่บปร่่งกิาร่เข้าถ้งทางกิาร่เงินสำาหรั่บวิสาหกิิจขนาด้กิลาง	 ขนาด้ย่อม	 และร่ายย่อย	 

ผู้ปร่ะกิอบกิาร่ร่ายใหม่	และผู้ปร่ะกิอบกิาร่ที�มีภููมิหลังด้้อยโอกิาส

	 6.	 ส่งเสริ่มสภูาพแวด้ล้อมที�สนับสน่นธ่์ร่กิิจสีเขียวของวิสาหกิิจขนาด้กิลาง	 ขนาด้ย่อม	 

และร่ายย่อย	 และให้โอกิาสกิาร่ฝึึกิอบร่มสำาหรั่บวิสาหกิิจขนาด้กิลาง	 ขนาด้ย่อม	 และ 

ร่ายย่อย	เพื�อพัฒนาทักิษะทางธ่์ร่กิิจในเศร่ษฐกิิจดิ้จิทัล

แผนปฏิิบััติิการภายใต้ิแผนงานความมั�นคงอาหาร
ม่�งสู่่�ป ีพ.ศ. 257318



ก�รด็ำ�เนิำนำก�รร่ว่มกันำ:
 เขตเศรษฐกิัจิจิะส่่งเส่ริมใหุ้�:

	 1.	 ด้ำาเนินกิาร่สำาร่วจและศ้กิษา	 เพื�อร่ะบ่อ่ปสร่ร่คและข้อกิีด้กัินที�ขัด้ขวางขีด้ความสามาร่ถ 

ของเขตัเศร่ษฐกิิจในกิาร่เร่่งกิาร่ปฏิิรู่ปทางดิ้จิทัล	 เพื�อเพิ�มปร่ะสิทธิ์ภูาพของร่ะบบอาหาร่

และเสริ่มสร้่างความมั�นคงอาหาร่

	 2.	 เพิ�มกิาร่แบ่งปันข้อมูลของนโยบายและแนวปฏิิบัติัที�ดี้ของกิาร่ลงท่นร่ะหว่างภูาครั่ฐ 

และเอกิชีน	 ในกิาร่สนับสน่นกิาร่เชืี�อมตั่อทางด้ิจิทัล	 และกิาร่เข้าถ้งและความคร่อบคล่ม 

ของเทคโนโลยีที�เป็นนวัตักิร่ร่มตัลอด้ห่วงโซ่ิค่ณค่าอาหาร่ร่ะหว่างเขตัเศร่ษฐกิิจกิล่่มอื�น	 ๆ	

และองค์กิร่ร่ะหว่างปร่ะเทศ

	 3.	 ให้ความช่ีวยเหลือกัิบพื�นที�ท่ร่กัินด้าร่ด้้อยโอกิาส	 เพื�อช่ีวยยกิร่ะดั้บโคร่งสร้่างพื�นฐาน 

ด้้านดิ้จิทัลและนวัตักิร่ร่ม	 กิาร่จัด้ฝึึกิอบร่มหร่ือกิาร่ปร่ะช่ีมเชิีงปฏิิบัติักิาร่	 เพื�อปร่ับปร่่ง 

ร่ะบบอาหาร่	ในปร่ะเด็้นที�เกีิ�ยวข้องกัิบกิาร่เพิ�มความรู้่	ทักิษะ	ขีด้ความสามาร่ถทางดิ้จิทัล

ก�รประเมินำผลคำว่�มก้�ว่หน้ำ�:
	 กิาร่ลงท่นของภูาครั่ฐและเอกิชีนที�มีปร่ะสิทธิ์ผลจะถูกิกิำาหนด้	 เพื�ออำานวยความสะด้วกิ 

กิาร่ใช้ีเทคโนโลยีที�เป็นนวัตักิร่ร่ม	 ชี่วยทำาให้เขตัเศร่ษฐกิิจบร่ร่ล่ความมั�นคงอาหาร่	 มีผลิตัภูาพเพิ�มข้�น	

ร่ะดั้บกิาร่พัฒนาทางเศร่ษฐกิิจสูงข้�น	และลด้ผลกิร่ะทบต่ัอสิ�งแวด้ล้อม	ร่วมถ้งปรั่บปร่่งสภูาพแวด้ล้อม

ทางธ่์ร่กิิจของวิสาหกิิจขนาด้กิลาง	 ขนาด้ย่อม	 และร่ายย่อย	 เพื�อให้วิสาหกิิจขนาด้กิลาง	 ขนาด้ย่อม	 

และร่ายย่อย	 เข้าถ้งนวัตักิร่ร่มได้้มากิข้�น	 เพื�อเสริ่มสร้่างขีด้ความสามาร่ถในกิาร่แข่งขัน	 เพื�อให้เกิิด้ 

ห่วงโซ่ิค่ณค่าอาหาร่ที�ยั�งยืนและมีปร่ะสิทธิ์ภูาพ

เป�้หม�ย:	 ปี	พ.ศ.	2573

เขตเศรษฐกิจรับัผิด็ชอบั:	 จีน

แผนปฏิิบััติิการภายใต้ิแผนงานความมั�นคงอาหาร
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	 8ช้)	 ปีรับปีรุงสิ้ถึานทีำ�จัดเก็บอาห้ารและความื่สิ้ามื่ารถึในการขนส่ิ้งให้้ทัำนสิ้มัื่ย่	
ผ่านการแลกเปีลี�ย่นและความื่ร่วมื่ม่ื่อทีำ�เพ้�มื่ข่�นระห้ว่างห้น่วย่งานภัาครัฐ	 ธุิรก้จ	 และ
สิ้ถึาบันทีำ�เน้นการจัดการและเทำคโนโลยี่ห้ลังการเก็บเกี�ย่ว

วั่ตถุ่ประสำงค์ำ:
	 ทำาให้สถานที�จัด้เก็ิบอาหาร่มีความทันสมัย	 และสร้่างความสามาร่ถในกิาร่ขนส่งสินค้า 

โด้ยกิาร่แลกิเปลี�ยนและความร่่วมมือที�เพิ�มข้�นร่ะหว่างหน่วยงานภูาครั่ฐ	 ธ่์ร่กิิจ	 และสถาบัน	 

ด้้านกิาร่จัด้กิาร่และเทคโนโลยีหลังกิาร่เก็ิบเกีิ�ยว

ก�รด็ำ�เนิำนำก�รร�ยเขตเศรษฐกิจ:
 เขตเศรษฐกิัจิจิะส่่งเส่ริม ตามควัามเหุ้มาะส่ม ใหุ้�:

	 1.	 ส่งเสริ่มความเป็นห้่นส่วนร่ะหว่างภูาครั่ฐและเอกิชีน	 ในกิาร่ลงท่นด้้านกิาร่จัด้เก็ิบ	 

กิาร่ขนส่ง	กิาร่แปร่รู่ป	บร่ร่จ่ภัูณฑ์์	และนวัตักิร่ร่มทางเทคนิคที�เกีิ�ยวข้องและกิาร่ปรั่บปร่่ง

โคร่งสร้่างพื�นฐาน

	 2.	 ด้ำาเนินกิาร่วิจัยเกีิ�ยวกัิบเทคนิคกิาร่จัด้เก็ิบที�ได้้รั่บกิาร่ปรั่บปร่่งและสิ�งอำานวยความสะด้วกิ	

และออกินโยบายที�สร้่างสภูาพแวด้ล้อมในกิาร่อำานวยความสะด้วกิให้กัิบบริ่ษัท 

ที�ให้บริ่กิาร่อินเทอร์่เน็ตั	 ในกิาร่สร้่างแพลตัฟิอร์่มในกิาร่ให้คำาปร้่กิษาและแบ่งปันให้กัิบ 

ผู้ปร่ะกิอบกิาร่ร่ายย่อย

	 3.	 ปรั่บใช้ีเทคโนโลยีที�เป็นนวัตักิร่ร่ม	 ร่วมถ้งสถานที�จัด้เก็ิบอาหาร่ที�มีความชีาญฉัลาด้	 

ปร่ะหยัด้พลังงาน	 ม่่งเน้นนโยบายสีเขียว	 คาร์่บอนตัำ�า	 และมีปร่ะสิทธิ์ภูาพ	 เพื�อลด้ 

กิาร่สูญเสียอาหาร่หลังกิาร่เก็ิบเกีิ�ยว	และขยะอาหาร่	ตัลอด้จนคลังสินค้า	กิาร่ร่ะบายอากิาศ 

เครื่�องอบแห้ง	 เครื่�องล้างทำาความสะอาด้	 สิ�งอำานวยความสะด้วกิที�มีร่ะบบป้องกัินไฟิ	 

ร่ะบบกิาร่ตัร่วจจับอัจฉัริ่ยะ	และห้องแช่ีเย็นสินค้า

แผนปฏิิบััติิการภายใต้ิแผนงานความมั�นคงอาหาร
ม่�งสู่่�ป ีพ.ศ. 257320



ก�รด็ำ�เนิำนำก�รร่ว่มกันำ:
 เขตเศรษฐกิัจิจิะส่่งเส่ริมใหุ้�:

	 1.	 แลกิเปลี�ยนปร่ะสบกิาร่ณ์ด้้านมาตัร่กิาร่กิาร่จัด้กิาร่	 กิฎร่ะเบียบ	 และนโยบายกิาร่แข่งขัน 

ที�เกีิ�ยวข้องกัิบโคร่งสร้่างพื�นฐานกิาร่จัด้เก็ิบอาหาร่ในเขตัเศร่ษฐกิิจเอเปค

	 2.	 ร่วบร่วม	 วิจัย	และแบ่งปันแนวปฏิิบัติัที�ดี้	 วิธี์กิาร่ที�มีปร่ะสิทธิ์ภูาพ	และมาตัร่ฐานที�เกีิ�ยวข้อง 

ที� ใช้ีโด้ยสถานที� จัด้เก็ิบอาหาร่	 วิสาหกิิจขนาด้กิลาง	 ขนาด้ย่อม	 และร่ายย่อย 

(เอ็มเอสเอ็มอีเอส)	เกิษตัร่กิร่ร่ายย่อย	และผู้ค้าปลีกิในเขตัเศร่ษฐกิิจเอเปค

	 3.	 สำาร่วจเทคโนโลยีกิาร่จัด้เก็ิบอาหาร่ที�เหมาะสมและสิ�งอำานวยความสะด้วกิสำาหรั่บพื�นที� 

ร้่อนและชืี�น	เพื�อลด้กิาร่สูญเสียอาหาร่และขยะอาหาร่

	 4.	 ปรั่บปร่่งค่ณภูาพของร่ะบบกิาร่ขนส่งสินค้า	 ทั�งร่ายบ่คคลและร่ะหว่างภููมิภูาค	และพัฒนา

เคร่ือข่ายร่ะบบ	 กิาร่ขนส่งสินค้าที�ใช้ีงานได้้	 มีกิาร่ปร่ะสานงานที�ดี้และมีต้ันท่นตัำ�า	 ซ้ิ�งชี่วย

ให้กิาร่ขนส่งสินค้าอาหาร่ทั�วทั�งห่วงโซ่ิอ่ปทานอาหาร่และกิาร่เกิษตัร่ของเอเปคเป็นไป 

อย่างร่าบรื่�นและปลอด้ภัูยยิ�งข้�น	 เพื�อช่ีวยลด้กิาร่สูญเสียและรั่กิษาค่ณภูาพอาหาร่และ

โภูชีนากิาร่

	 5.	 จัด้ให้มีโคร่งกิาร่เสริ่มสร้่างศักิยภูาพและฝึึกิอบร่มทักิษะสำาหรั่บเขตัเศร่ษฐกิิจสมาชิีกิ 

ในภูาคกิาร่ขนส่งอาหาร่และกิาร่คมนาคม

ก�รประเมินำผลคำว่�มก้�ว่หน้ำ�:
	 กิาร่ปรั่บปร่่งปร่ะสิทธิ์ภูาพของสถานที�จัด้เก็ิบอาหาร่	 และความสามาร่ถด้้านกิาร่ขนส่งสินค้า 

ในเขตัเศร่ษฐกิิจเอเปค	 ได้้ถูกินำาไปใช้ีอย่างกิว้างขวางด้้วยกิาร่ปร่ะย่กิต์ัใช้ีกิาร่จัด้กิาร่และเทคโนโลยี 

ที�ชีาญฉัลาด้	 ปร่ะหยัด้พลังงาน	 กิาร่ลด้กิาร่สูญเสีย	 เป็นมิตัร่กัิบสิ�งแวด้ล้อม	 คาร์่บอนตัำ�า	 และ 

ปร่ะหยัด้แร่งงาน

เป�้หม�ย:	 ปี	พ.ศ.	2573

เขตเศรษฐกิจรับัผิด็ชอบั:	 จีน

แผนปฏิิบััติิการภายใต้ิแผนงานความมั�นคงอาหาร
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ผลิตภูาพ
เพื�อสู่ร้างการเติบโตอยั่�างครอบคล่มและย่ั่�งยืั่นในภู่มิภูาคเอเปีค	
เพื�อปีร่บปีร่งผลิตภูาพและปีระสิู่ที่ธิภูาพข้องระบบอาหารในภู่มิภูาค	
เพื�อสู่น่บสู่น่นระบบการค้าพห่ภูาค่ท่ี่�เปิีดกว้าง	ย่ั่ติธรรม	โปีร�งใสู่	
คาดการณ์ได้	และไม�เลือกปีฏิิบ่ติ

แผนปฏิิบััติิการภายใต้ิแผนงานความมั�นคงอาหาร
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	 12ก)	เขตเศรษฐก้จสิ้มื่าช้้กสิ้ำารวจระบบในการนำาแนวปีฏิ้บัต้ของระบบ 
เพ่�อจัดการขนสิ้่งส้ิ้นค้าทีำ�เน่าเสิ้ีย่ง่าย่ผ่านพรมื่แดนระห้ว่างปีระเทำศในเวลาทีำ�เห้มื่าะสิ้มื่	 
ซ่ึ่�งจะช้่วย่ลดการสิู้ญเสีิ้ย่อาห้ารและขย่ะอาห้าร	 และขจัดค่าใช้้จ่าย่เพ้�มื่เต้มื่สิ้ำาห้รับธุิรก้จ

วั่ตถุ่ประสำงค์ำ:
	 เพื�อปรั่บปร่่งร่ะบบกิาร่ผ่านพร่มแด้นสำาหรั่บสินค้าเน่าเสียง่าย	 โด้ยแสวงหาตััวอย่างที�ดี้ 

ของร่ะบบเพื�อจัด้กิาร่ขนส่งสินค้าที�เน่าเสียง่ายผ่านพร่มแด้นร่ะหว่างปร่ะเทศ	ในเวลาที�เหมาะสม

ก�รด็ำ�เนิำนำก�รร�ยเขตเศรษฐกิจ:
	 เขตัเศร่ษฐกิิจจะส่งเสริ่มให้แบ่งปันแนวปฏิิบัติัที�ดี้และยกิตััวอย่างร่ะบบเพื�อจัด้กิาร่ขนส่งสินค้า 

ที�เน่าเสียง่ายสามาร่ถผ่านพร่มแด้นร่ะหว่างปร่ะเทศในเวลาที�เหมาะสม

ก�รด็ำ�เนิำนำก�รร่ว่มกันำ:
	 1.	 เขตัเศร่ษฐกิิจจะส่งเสริ่มให้จัด้ทำากิาร่ทบทวนกิาร่ด้ำาเนินงานของความตักิลงห้่นส่วน 

ทางเศร่ษฐกิิจร่ะดั้บภููมิภูาคว่าด้้วยกิาร่ผ่านพร่มแด้นของสินค้าเน่าเสียง่ายภูายในเวลาที�สั�น 

ที�ส่ด้เท่าที�จะเป็นไปได้้	 และสามาร่ถขยายเวลาได้้น้อยกิว่า	 6	 ชัี�วโมง	 หลังจากิที�สินค้ามาถ้ง

ท่าเรื่อ	และปร่ะเมินปร่ะโยชีน์และความท้าทาย	ร่วมถ้งความเกีิ�ยวข้องกัิบเอเปค

	 2.	 เขตัเศร่ษฐกิิจจะส่งเสริ่มให้จัด้ทำาแผนร่่วมกัิน	ในกิาร่ด้ำาเนินงานที�สำาคัญและข้อเสนอแนะ
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ก�รประเมินำผลคำว่�มก้�ว่หน้ำ�:
	 กิาร่มีส่วนร่่วมของเขตัเศร่ษฐกิิจที�มีความสมำ�าเสมอและกิร่ะตืัอรื่อร้่น	 โอกิาสและความท้าทาย 

ที�เห็นได้้ชัีด้เจน	 กิาร่ด้ำาเนินงานและข้อเสนอแนะที�ได้้รั่บความเห็นชีอบจากิเขตัเศร่ษฐกิิจและ 

ได้้รั่บกิาร่ยอมรั่บโด้ยห้่นส่วนเชิีงนโยบายด้้านความมั�นคงอาหาร่

เป�้หม�ย:	 ปี	พ.ศ.	2573

เขตเศรษฐกิจรับัผิด็ชอบั:	 นิวซีิแลนด์้
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	 12ข)	 รับทำราบผลกระทำบเช้้งบวกต่อความื่มัื่�นคงอาห้ารของความื่สิ้อดคล้อง
กับมื่าตรฐานการค้าอาห้าร	 โดย่เขตเศรษฐก้จสิ้มื่าช้้กในกรอบการทำำางานทีำ�เห้มื่าะสิ้มื่	
จะปีระเม้ื่นกรณีศ่กษาแนวปีฏ้ิบัต้ทีำ� ดี ในการเสิ้ร้มื่สิ้ร้างความื่มัื่�นคงอาห้าร 
ให้้สิ้อดคล้องกับการดำาเน้นการตามื่มื่าตรฐานสิ้ากล	 แนวทำางและคำาแนะนำาทีำ�ตั�งอยู่่ 
บนพ่�นฐานทำางว้ทำย่าศาสิ้ตร์ทีำ�ตกลงกันไว้

วั่ตถุ่ประสำงค์ำ:
	 รั่บทร่าบผลกิร่ะทบเชิีงบวกิตั่อความมั�นคงอาหาร่ของความสอด้คล้องของมาตัร่ฐานกิาร่ค้า 

อาหาร่	 ในกิร่อบกิาร่ทำางานที�เหมาะสมเขตัเศร่ษฐกิิจสมาชีิกิจะปร่ะเมินกิร่ณีศ้กิษาแนวปฏิิบัติัที�ดี้	 

ในกิาร่เสริ่มสร้่างความมั�นคงอาหาร่ให้สอด้คล้องกัิบกิาร่ด้ำาเนินกิาร่ตัามมาตัร่ฐานสากิล	 แนวทาง 

และคำาแนะนำาที�ตัั�งอยูบ่นพื�นฐานทางวิทยาศาสตัร์่ที�ตักิลงกัินไว้

ก�รด็ำ�เนิำนำก�รร�ยเขตเศรษฐกิจ:
	 เขตัเศร่ษฐกิิจจะส่งเสริ่มให้ร่ะบ่และแบ่งปันกิร่ณีศ้กิษาของแนวปฏิิบัติัที�ดี้ของกิาร่ทำาให้ 

ความมั�นคงอาหาร่ดี้ข้�น	 โด้ยกิาร่ด้ำาเนินงานตัามมาตัร่ฐานสากิล	 แนวทางและคำาแนะนำาที�ตัั�งอยู ่

บนพื�นฐานทางวิทยาศาสตัร์่ที�ตักิลงกัินไว้	 เขตัเศร่ษฐกิิจจะด้ำาเนินกิาร่ตัามข้อผูกิพันขององค์กิาร่ 

กิาร่ค้าโลกิ
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ก�รด็ำ�เนิำนำก�รร่ว่มกันำ:
 เขตเศรษฐกิัจิจิะส่่งเส่ริมใหุ้�:

	 1.	 จัด้ทำาแบบสำาร่วจเกีิ�ยวกิับกิาร่ด้ำาเนินงานตัามมาตัร่ฐานสากิล	 แนวทางและคำาแนะนำา 

ที�ตัั�งอยูบ่นพื�นฐานทางวิทยาศาสตัร์่ที�ตักิลงกัินไว้	ในปร่ะเด็้น

	 	 1.1	 กิาร่อำานวยความสะด้วกิทางกิาร่ค้าสินค้าเกิษตัร่และอาหาร่

	 	 1.2	 กิาร่ปรั่บปร่่งผลิตัภูาพและพลวัตัของร่ะบบอาหาร่

	 2.	 ส่งเสริ่มกิาร่สื�อสาร่เรื่�องกิร่ณีศ้กิษาแนวปฏิิบัติัที�ดี้ในกิาร่เสริ่มสร้่างความมั�นคงอาหาร่ 

โด้ยกิาร่ด้ำาเนินงานตัามมาตัร่ฐานสากิล	 แนวทางและคำาแนะนำาที�ตัั�งอยู่บนพื�นฐาน 

ทางวิทยาศาสตัร์่ที�ตักิลงกัินไว้

	 3.	 ส่งเสริ่มกิาร่ด้ำาเนินกิาร่ตัามมาตัร่ฐานสากิลตัามหลักิวิทยาศาสตัร์่ที�ตักิลงกัินไว้โด้ย:

	 	 3.1	 กิาร่ส่งเสร่ิมกิาร่สร่้างความกิลมกิลืนกัินและกิาร่ปฏิิบัติัตัามมาตัร่ฐานสากิลที�ตัั�งอยู่ 

บนพื�นฐานทางวิทยาศาสตัร์่ที�ตักิลงกัินไว้	 ร่วมถ้งกิิจกิร่ร่มในกิาร่เสริ่มสร้่างศักิยภูาพ 

และกิาร่แบ่งปันข้อมูล

	 	 3.2	 กิาร่แบ่งปันข้อมูลเกีิ�ยวกัิบมาตัร่ฐานอาหาร่และฉัลากิที�เกีิ�ยวข้องกิับอาหาร่และ 

ส่วนผสมของอาหาร่	ที�ร่ะบ่ค่ณค่าของอาหาร่และข้อมูลเกีิ�ยวกัิบส่ขภูาพ

	 	 3.3	 กิาร่แบ่งปันแนวปฏิิบัติัที�ดี้เกีิ�ยวกัิบมาตัร่ฐานโด้ยสมัคร่ใจเพื�อกิาร่พัฒนาอย่างยั�งยืน	 

(วีเอสเอส)	ในกิาร่ค้าสินค้าอาหาร่ของภููมิภูาคเอเปค

ก�รประเมินำผลคำว่�มก้�ว่หน้ำ�:
	 ร่ะบบกิาร่ค้าสินค้าอาหาร่ในภููมิภูาคเอเปคมีความเปิด้กิว้าง	 เป็นธ์ร่ร่ม	 โปร่่งใส	 คาด้เด้าได้้	 

และไม่เลือกิปฏิิบัติัมากิข้�น	 และผลิตัภูาพร่วมถ้งปร่ะสิทธิ์ภูาพของร่ะบบอาหาร่ร่ะดั้บภููมิภูาคได้้รั่บ 

กิาร่พัฒนามากิข้�น	 โด้ยด้ำาเนินกิาร่ตัามมาตัร่ฐานสากิล	 แนวทางและคำาแนะนำาที�ตัั�งอยู่บนพื�นฐาน 

ทางวิทยาศาสตัร์่ที�ตักิลงกัินไว้

เป�้หม�ย: ปี	พ.ศ.	2573

เขตเศรษฐกิจรับัผิด็ชอบั:	 จีน
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	 12ค)	เขตเศรษฐก้จสิ้มื่า ช้้กต้องคำา น่ง ถ่ึงห้ลักการของปีระ เ ด็น ทีำ� มีื่ 
ความื่คาบเกี�ย่วกันของมื่าตรการกีดกันทำางการค้าทีำ�ไม่ื่ใช่้ภัาษี	 ซ่ึ่�งตกลงกัน 
โดย่รัฐมื่นตรีเอเปีคในปีี	 พ.ศ.	 2561	 ในการกำาห้นดและนำามื่าใช้้ดำาเน้นการ 
ตามื่มื่าตรการทีำ�ไม่ื่ใช่้ภัาษีทีำ�เกี�ย่วข้องกับอาห้าร

วั่ตถุ่ประสำงค์ำ:
	 อำานวยความสะด้วกิในกิาร่ค้าสินค้าเกิษตัร่และอาหาร่อย่างเสรี่และเปิด้กิว้างในภููมิภูาคเอเชีีย

แปซิิฟิิกิ	 และสร้่างความมั�นใจว่าในกิาร่ออกิมาตัร่กิาร่ที�ไม่ใช่ีภูาษี	 จะด้ำาเนินกิาร่ตัามหลักิกิาร่ของ 

ปร่ะเด็้นที�มีความคาบเกีิ�ยวกัินของมาตัร่กิาร่กีิด้กิันทางกิาร่ค้าที�ไม่ใช่ีภูาษี	 และตัั�งอยู่บนพื�นฐาน 

ทางวิทยาศาสตัร์่ของอ่ปสร่ร่คทางเทคนิคต่ัอกิาร่ค้า	 (ทีบีที)	 และมาตัร่กิาร่ส่ขอนามัยและส่ขอนามัยพืชี  

(เอสพีเอส)

ก�รด็ำ�เนิำนำก�รร�ยเขตเศรษฐกิจ:
	 เมื�อมีเหต่ัผลทางวิทยาศาสตัร์่มาสนับสน่นและตัามความจำาเป็น	 เขตัเศร่ษฐกิิจจะส่งเสริ่ม 

ให้ออกิมาตัร่กิาร่ที�ไม่ใช่ีภูาษีอย่างโปร่่งใส	 ซ้ิ�งสอด้คล้องกัิบข้อผูกิพันและพันธ์กิร่ณีของเขตัเศร่ษฐกิิจ 

ต่ัอองค์กิาร่กิาร่ค้าโลกิ

แผนปฏิิบััติิการภายใต้ิแผนงานความมั�นคงอาหาร
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ก�รด็ำ�เนิำนำก�รร่ว่มกันำ:
	 เขตัเศร่ษฐกิิจจะส่งเสริ่มให้อ้างอิงหลักิกิาร่ของปร่ะเด้็นที�มีความคาบเกีิ�ยวกัินของมาตัร่กิาร่ 

กีิด้กัินทางกิาร่ค้าที�ไม่ใช่ีภูาษี	เมื�อจะด้ำาเนินกิาร่ออกิมาตัร่กิาร่ที�ไม่ใช่ีภูาษี	เพื�อให้แน่ใจว่ามาตัร่กิาร่นั�น:

	 1.	 สอด้คล้องกัิบข้อผูกิพันและพันธ์กิร่ณีของเขตัเศร่ษฐกิิจสมาชิีกิในฐานะสมาชิีกิองค์กิาร่ 

กิาร่ค้าโลกิ

	 2.	 ไม่มีข้อจำากัิด้ทางกิาร่ค้ามากิเกิินกิว่าเหต่ัในกิาร่บร่ร่ล่วัตัถ่ปร่ะสงค์ที�ชีอบธ์ร่ร่ม	และในกิร่ณี

หากิเหมาะสม	 ควร่ม่่งเน้นที�ผลลัพธ์์มากิกิว่ากิาร่ใช้ีแนวทาง	 กิาร่ย้ด้ถือหลักิกิฎร่ะเบียบ 

เพียงอย่างเดี้ยว

	 3.	 ไม่เป็นภูาร่ะอย่างยิ�งกัิบวิสาหกิิจขนาด้กิลาง	ขนาด้ย่อม	และร่ายย่อย

	 4.	 ตัั�งอยู่บนพื�นฐานของมาตัร่ฐานสากิลที�เกีิ�ยวข้องอย่างเหมาะสม	 และควร่ถูกิพัฒนาให้

สอด้คล้องกิับความตักิลงว่าด้้วยอ่ปสร่ร่คทางเทคนิคตั่อกิาร่ค้า	 และความตักิลงว่าด้้วย 

กิาร่ใช้ีบังคับมาตัร่กิาร่ส่ขอนามัยและส่ขอนามัยพืชี	 หรื่อข้อเสนอแนะ	 และ/หรื่อ	 ข้อตััด้สินใจ 

ของคณะกิร่ร่มกิาร่ว่าด้้วยอ่ปสร่ร่คทางเทคนิคต่ัอกิาร่ค้า	 หรื่อคณะกิร่ร่มกิาร่ว่าด้้วย 

กิาร่ใช้ีบังคับมาตัร่กิาร่ส่ขอนามัยและส่ขอนามัยพืชี

	 5.	 ไม่เลือกิปฏิิบัติัต่ัอสินค้านำาเข้าตัามอำาเภูอใจหรื่อไม่สมเหต่ัสมผล	 และทำาให้มั�นใจว่า 

กิาร่ค้าอาหาร่โลกิปร่าศจากิอ่ปสร่ร่ค	และห่วงโซ่ิอ่ปทานอาหาร่มีเสถียร่ภูาพ	และ

	 6.	 ไม่กิำาหนด้อ่ปสร่ร่คที�ไม่เป็นไปตัามหลักิวิทยาศาสตัร์่	และ/หรื่อ	ไม่มีความเสี�ยงต่ัอกิาร่พัฒนา

เทคโนโลยีใหม่ที�ขับเคลื�อนนวัตักิร่ร่ม

ก�รประเมินำผลคำว่�มก้�ว่หน้ำ�:
	 มาตัร่กิาร่ที�ไม่ใช่ีภูาษีทั�งหมด้ของสินค้าเกิษตัร่และอาหาร่ได้้ถูกิแจ้งอยู่ในร่ะบบกิาร่แจ้งข้อมูล

ขององค์กิาร่กิาร่ค้าโลกิ

เป�้หม�ย:	 ปี	พ.ศ.	2573

เขตเศรษฐกิจรับัผิด็ชอบั:	 [ยังไม่สมบูร่ณ์]

แผนปฏิิบััติิการภายใต้ิแผนงานความมั�นคงอาหาร
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	 12ง)	ดำาเน้นการทำบทำวนความื่ก้าวห้น้าของระบบอาห้าร	 ตามื่เปี้าห้มื่าย่โบกอร์	
และว้สัิ้ย่ทัำศน์ปีุตราจาย่า	 พ.ศ.	 2583	 ของเอเปีค	 ซ่ึ่�งรวมื่ถ่ึงส้ิ้นค้า	 บร้การ	 และ 
การลงทุำน

วั่ตถุ่ประสำงค์ำ:
	 ปร่ะเมินความก้ิาวหน้าของเอเปค	 ในกิาร่อำานวยความสะด้วกิทางกิาร่ค้าและกิาร่ลงท่น 

ในร่ะบบอาหาร่	 -	 ร่วมถ้งสินค้า	 บริ่กิาร่	 และกิาร่ลงท่น	 -	 ตัั�งแต่ัเริ่�มต้ันและตัามที�ร่ะบ่ไว้ในเป้าหมาย 

โบกิอร์่ในปี	 พ.ศ.	 2537	 โด้ยในร่ายงานกิาร่ปร่ะเมินความก้ิาวหน้าจะร่วมกิาร่วิเคร่าะห์เรื่�องกิาร่เปิด้ 

เสรี่กิาร่ค้าและกิาร่ลงท่น	 กิาร่อำานวยความสะด้วกิและกิาร่เจร่ิญเติับโตัทางธ่์ร่กิิจ	 ร่วมถ้งกิาร่พัฒนา 

ร่ะบบอาหาร่ในภููมิภูาคเอเปค

ก�รด็ำ�เนิำนำก�รร�ยเขตเศรษฐกิจ:
	 1.	 ภูายในปี	พ.ศ.	2568	เขตัเศร่ษฐกิิจจะส่งเสริ่มให้ร่ะบ่ร่ะดั้บภูาษีศ่ลกิากิร่ของปี	พ.ศ.	2537	

และกิาร่อำานวยความสะด้วกิทางกิาร่ค้าของสินค้าเกิษตัร่และอาหาร่ร่วมถ้งกิาร่ลงท่น 

ในร่ะบบอาหาร่	เพื�อกิำาหนด้ปีฐานสำาหรั่บกิาร่ทบทวนเป้าหมายโบกิอร์่เฉัพาะร่าย

	 2.	 ภูายในปี	 พ.ศ.	 2571	 เขตัเศร่ษฐกิิจจะส่งเสริ่มให้ด้ำาเนินกิาร่ทบทวนร่ะดั้บภูาษีศ่ลกิากิร่ 

และกิาร่อำานวยความสะด้วกิทางกิาร่ค้าของสินค้าเกิษตัร่และอาหาร่	 และกิาร่ลงท่น 

ในร่ะบบอาหาร่และวัด้สถานะนั�นเทียบกัิบปีฐาน	ก่ิอนปี	พ.ศ.	2537

	 3.	 ภูายในปี	พ.ศ.	2571	 เขตัเศร่ษฐกิิจจะส่งเสริ่มให้ร่ะบ่วัตัถ่ปร่ะสงค์ที�ยังไม่สามาร่ถบร่ร่ล่ได้้	

ภูายใต้ัเป้าหมายโบกิอร์่	ที�มีความเกีิ�ยวข้องกัิบเกิษตัร่และร่ะบบอาหาร่

	 4.	 ภูายในปี	 พ.ศ.	 2571	 แต่ัละเขตัเศร่ษฐกิิจจะส่งเสริ่มให้จัด้ส่งร่ายงานความก้ิาวหน้า 

เฉัพาะร่าย	 ในกิาร่อำานวยความสะด้วกิทางกิาร่ค้าและกิาร่ลงท่นในร่ะบบอาหาร่	 ตัามที�

กิำาหนด้ไว้ในเป้าหมายโบกิอร์่	 ให้กัิบเขตัเศร่ษฐกิิจรั่บผิด้ชีอบของกิาร่ด้ำาเนินกิาร่นี�	 

โด้ยในร่ายงานความก้ิาวหน้าจะร่วมถ้งกิาร่วิเคร่าะห์กิาร่เปิด้เสรี่กิาร่ค้าและกิาร่ลงท่น	 

กิาร่อำานวยความสะด้วกิทางธ่์ร่กิิจ	 และกิาร่เตัิบโตัและกิาร่พัฒนาร่ะบบอาหาร่ในภููมิภูาค 

เอเปค

แผนปฏิิบััติิการภายใต้ิแผนงานความมั�นคงอาหาร
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ก�รด็ำ�เนิำนำก�รร่ว่มกันำ:
 เขตเศรษฐกิัจิจิะส่่งเส่ริมใหุ้�:

	 1.	 ภูายในปี	 พ.ศ.	 2569	 จะด้ำาเนินกิาร่ทบทวนร่ะด้ับภูาษีศ่ลกิากิร่ของเอเปคปี	 พ.ศ.	 2537	 

และกิาร่อำานวยความสะด้วกิทางกิาร่ค้าสำาหร่ับสินค้าเกิษตัร่และอาหาร่	 และกิาร่ลงท่น 

ในร่ะบบอาหาร่	เพื�อกิำาหนด้ปีฐานกิาร่ทบทวนเป้าหมายโบกิอร์่ในร่ะดั้บภููมิภูาค

	 2.	 ภูายในปี	 พ.ศ.	 2572	 จะด้ำาเนินกิาร่ทบทวนความกิ้าวหน้าในภูาพร่วมของเอเปค	 

ในกิาร่อำานวยความสะด้วกิทางกิาร่ค้าและกิาร่ลงท่นในร่ะบบอาหาร่	 ซ้ิ�งร่วมถ้งสินค้า	 

บริ่กิาร่	 และกิาร่ลงท่น	 ตัั�งแต่ัเริ่�มต้ันและตัามที�ร่ะบ่ไว้ในเป้าหมายโบกิอร่์	 โด้ยในร่ายงาน 

กิาร่ปร่ะเมินความกิ้าวหน้าจะร่วมถ้งกิาร่วิเคร่าะห์เรื่�องกิาร่เปิด้เสร่ีกิาร่ค้าและกิาร่ลงท่น	 

กิาร่อำานวยความสะด้วกิทางธ่์ร่กิิจ	 ร่วมถ้งกิาร่เตัิบโตัและกิาร่พัฒนาร่ะบบอาหาร่ 

ในภููมิภูาคเอเปค	 กิาร่ทบทวนนี�จะร่วมถ้งกิาร่ด้ำาเนินงานที�ยังไม่สำาเร็่จของเป้าหมายโบกิอร์่

ในบริ่บทของร่ะบบอาหาร่

	 3.	 ภูายในปี	 พ.ศ.	 2572	 ร่ะบ่สถานะของวัตัถ่ปร่ะสงค์ที�ยังไม่สามาร่ถบร่ร่ล่ได้้	 ภูายใต้ั 

เป้าหมายโบกิอร์่

ก�รประเมินำผลคำว่�มก้�ว่หน้ำ�:
	 1.	 เขตัเศร่ษฐกิิจที�สมัคร่ใจ	 ได้้ด้ำาเนินกิาร่ร่ะบ่ร่ะดั้บภูาษีศ่ลกิากิร่ในปี	พ.ศ.	 2537	และกิาร่อำานวย 

ความสะด้วกิทางกิาร่ค้าสำาหร่ับสินค้าเกิษตัร่และอาหาร่	 และกิาร่ลงท่นในร่ะบบอาหาร่	 

เพื�อกิำาหนด้ปีฐานสำาหรั่บกิาร่ทบทวนเป้าหมายโบกิอร์่เฉัพาะร่าย

	 2.	 เขตัเศร่ษฐกิิจที�สมัคร่ใจ	 ได้้ด้ำาเนินกิาร่ปร่ะเมินความก้ิาวหน้าของตันเองในกิาร่บร่ร่ล่ 

เป้าหมายโบกิอร์่	 ที�เกีิ�ยวข้องกัิบร่ะบบอาหาร่	 และได้้ส่งกิาร่ปร่ะเมินไปยังเขตัเศร่ษฐกิิจ 

รั่บผิด้ชีอบของกิาร่ด้ำาเนินกิาร่นี�

	 3.	 เขตัเศร่ษฐกิิจที�สมัคร่ใจ	 ได้้จัด้ส่งกิาร่ทบทวนกิาร่ปร่ะเมินความก้ิาวหน้า	 และกิาร่ปร่ะเมิน 

ในภูาพร่วมของเอเปค	 ในปร่ะเด็้นความก้ิาวหน้าของเอเปคในกิาร่อำานวยความสะด้วกิ 

ด้้านกิาร่ค้าและกิาร่ลงท่นในร่ะบบอาหาร่	 ซ้ิ�งร่วมถ้งสินค้า	 บริ่กิาร่	 และกิาร่ลงท่น	 

ตัั�งแต่ัเริ่�มต้ันและตัามที�ร่ะบ่ไว้ในเป้าหมายโบกิอร์่

	 4.	 มีกิาร่ทบทวนความก้ิาวหน้าในภูาพร่วมของเอเปค	 ในกิาร่อำานวยความสะด้วกิด้้านกิาร่ค้า

และกิาร่ลงท่นในร่ะบบอาหาร่ตัามเป้าหมายที�กิำาหนด้ไว้แล้ว

เป�้หม�ย:	 ปี	พ.ศ.	2573

เขตเศรษฐกิจรับัผิด็ชอบั:	 สหรั่ฐอเมริ่กิา

แผนปฏิิบััติิการภายใต้ิแผนงานความมั�นคงอาหาร
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	 12จ)	ระบุกลยุ่ทำธ์ิเพ่�อเพ้�มื่ผล้ตภัาพในว้สิ้าห้ก้จขนาดกลาง	 ขนาดย่่อมื่	 และ 
ราย่ย่่อย่	 รวมื่ถ่ึงผู้ปีระกอบการราย่ย่่อย่	 ในภัาคเกษตรและอาห้าร	 และการปีระมื่ง	 
และแลกเปีลี�ย่นปีระสิ้บการณ์และบทำเรีย่นทีำ�ได้รับ

วั่ตถุ่ประสำงค์ำ:
	 ทำาให้มั�นใจว่ากิาร่เตัิบโตัของผลิตัภูาพอย่างยั�งยืนของวิสาหกิิจขนาด้กิลาง	 ขนาด้ย่อม	 และ 

ร่ายย่อย	ร่วมถ้งผู้ปร่ะกิอบกิาร่ร่ายย่อย	ในภูาคเกิษตัร่และอาหาร่	และกิาร่ปร่ะมง	จะเพิ�มข้�น

ก�รด็ำ�เนิำนำก�รร�ยเขตเศรษฐกิจ:
	 เขตัเศร่ษฐกิิจจะส่งเสริ่มให้สร้่างสภูาพแวด้ล้อมที�เอื�ออำานวย	 ที�ช่ีวยให้วิสาหกิิจขนาด้กิลาง	 

ขนาด้ย่อม	 และร่ายย่อย	 มีผลิตัภูาพอย่างยั�งยืน	 ในภูาคเกิษตัร่และอาหาร่	 และกิาร่ปร่ะมง	 และ 

มีความคล่องตััวมากิข้�นด้้วยกิาร่ลงท่นในสิ�งอำานวยความสะด้วกิและปร่ับปร่่งกิฎร่ะเบียบต่ัาง	 ๆ	 เช่ีน	 

กิาร่จด้ทะเบียนธ่์ร่กิิจและกิาร่ออกิใบรั่บร่อง

ก�รด็ำ�เนิำนำก�รร่ว่มกันำ:
 เขตเศรษฐกิัจิจิะส่่งเส่ริมใหุ้�:

	 1.	 แบ่งปันกิลย่ทธ์์และแนวปฏิิบัติัที�ดี้	 ที�สนับสน่นวิสาหกิิจขนาด้กิลาง	 ขนาด้ย่อม	 และร่ายย่อย 

และผู้ปร่ะกิอบกิาร่ร่ายย่อย	 เพื�อเพิ�มผลิตัภูาพอย่างยั�งยืนในภูาคเกิษตัร่และอาหาร่	 และ 

กิาร่ปร่ะมง

	 2.	 ส่งเสริ่มสภูาพแวด้ล้อมที�เอื�ออำานวย	 ในกิาร่ขับเคลื�อนวิสาหกิิจขนาด้กิลาง	 ขนาด้ย่อม	 

และร่ายย่อย	ให้บร่ร่ล่ผลิตัภูาพในร่ะยะยาว

ก�รประเมินำผลคำว่�มก้�ว่หน้ำ�:
	 ผลิตัภูาพของวิสาหกิิจขนาด้กิลาง	 ขนาด้ย่อม	 และร่ายย่อย	 และผู้ปร่ะกิอบกิาร่ร่ายย่อย	 

ในภูาคเกิษตัร่และอาหาร่	และกิาร่ปร่ะมง	เพิ�มข้�น

เป�้หม�ย:	 ปี	พ.ศ.	2573

เขตเศรษฐกิจรับัผิด็ชอบั:	 เวียด้นาม

แผนปฏิิบััติิการภายใต้ิแผนงานความมั�นคงอาหาร
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	 12ฉ)	ทำำางานอย่่างใกล้ช้้ดกับภัาคเอกช้นราย่ให้ญ่ในระบบอาห้ารเพ่� อระบุ 
อุปีสิ้รรคด้านนโย่บาย่ทีำ� ขัดขวางความื่ก้าวห้น้าของปัีญห้าความื่ห้้วโห้ย่และ 
ภัาวะทุำพโภัช้นาการ	โดย่มุ่ื่งเน้นทีำ�:
   n กัารยุติภาวัะทุพโภชนากัารทุกัร่ป็แบบ โดิยเฉพาะอย่างยิ�งกัารลดิภาวัะแคระแกัร็น

และขาดิโภชนากัารที�พบในเด็ิกัอายุตำ�ากัว่ัา 5 ปี็

   n กัารเพิ�มผลิตภาพและป็รับป็รุงควัามเป็็นอย่่ของผ่�ป็ระกัอบกัารรายย่อย โดิยเฉพาะ

อย่างยิ�งที�เอเป็คมีควัามไดิ�เป็รียบเชิงเป็รียบเทียบในระบบที�รักัษาระบบนิเวัศและ

ป็รับป็รุงคุณภาพดิิน

   n กัารเพิ�มกัารเข�าถึึงตลาดิทั�งในและต่างป็ระเทศ และ

   n กัารลดิกัารส่่ญเสี่ยอาหุ้ารและขยะอาหุ้าร

วั่ตถุ่ประสำงค์ำ:
	 สนับสน่นกิาร่ออกินโยบายในร่ะบบอาหาร่ที�ลด้อ่ปสร่ร่คต่ัอความก้ิาวหน้าในกิาร่ย่ติัความหิวโหย

และภูาวะท่พโภูชีนากิาร่

ก�รด็ำ�เนิำนำก�รร�ยเขตเศรษฐกิจ:
 เขตเศรษฐกิัจิจิะส่่งเส่ริมใหุ้�:

	 1.	 ใช้ีนโยบายที�ม่่งเน้นกิาร่ย่ติัภูาวะท่พโภูชีนากิาร่ท่กิรู่ปแบบ	 เพิ�มผลิตัภูาพ	 เพิ�มกิาร่เข้าถ้ง 

ตัลาด้ทั�งในและต่ัางปร่ะเทศ	และลด้กิาร่สูญเสียอาหาร่และขยะอาหาร่

	 2.	 เสริ่มสร้่างความเข้มแข็งของกิฎร่ะเบียบของภูาคเอกิชีนเพื�อปร่ะโยชีน์สำาหรั่บผู้บริ่โภูค

แผนปฏิิบััติิการภายใต้ิแผนงานความมั�นคงอาหาร
ม่�งสู่่�ป ีพ.ศ. 257332



ก�รด็ำ�เนิำนำก�รร่ว่มกันำ:
	 เขตัเศร่ษฐกิิจจะส่งเสริ่มกิาร่เสริ่มสร้่างความเข้มแข็งในความร่่วมมือของผู้มีส่วนได้้ส่วนเสีย 

หลายฝึ�าย	 โด้ยเฉัพาะภูาคเอกิชีน	 เพื�อช่ีวยร่ะบ่อ่ปสร่ร่คด้้านนโยบายที�ขัด้ขวางความก้ิาวหน้า 

ในกิาร่ด้ำาเนินงานด้้านความหิวโหยและภูาวะท่พโภูชีนากิาร่

ก�รประเมินำผลคำว่�มก้�ว่หน้ำ�:
	 จำานวนนโยบายที�ออกิโด้ยเขตัเศร่ษฐกิิจในกิาร่สนับสน่นความกิ้าวหน้าของกิาร่ด้ำาเนินงาน 

เพื�อย่ติัความหิวโหยและภูาวะท่พโภูชีนากิาร่เพิ�มข้�น

เป�้หม�ย:	 ปี	พ.ศ.	2573

เขตเศรษฐกิจรับัผิด็ชอบั:	 เวียด้นาม

แผนปฏิิบััติิการภายใต้ิแผนงานความมั�นคงอาหาร
ม่�งสู่่�ปี พ.ศ. 2573 33



ความครอบคล่ม
เพื�อสู่�งเสู่ริมความหลากหลายั่โดยั่สู่�งเสู่ริมการม่สู่�วนร�วม 
ท่ี่�สู่มด่ลในการปีระช่มห้่นสู่�วนเชิงนโยั่บายั่ด้านความม่�นคงอาหาร	
การปีระช่มเชิงปีฏิิบ่ติการ	ข้้อเสู่นอโครงการข้องเอเปีค	และ 
เอกสู่ารท่ี่�เก่�ยั่วข้้องข้องเอเปีค	การอภิูปีรายั่และเวท่ี่ต�าง	ๆ

แผนปฏิิบััติิการภายใต้ิแผนงานความมั�นคงอาหาร
ม่�งสู่่�ป ีพ.ศ. 257334



	 14ก)	การดำาเน้นการตามื่แผนสิ้ำาห้รับสิ้ตรีและการเต้บโตอย่่างครอบคลุมื่ 
ภัาย่ใต้ช่้�อแผนงาน	 ลา	 เซึ่เรนา	 (พ.ศ.	 2562-2573)	 ในการดำาเน้นงานของหุ้้นส่ิ้วน 
เช้้งนโย่บาย่ด้านความื่มัื่�นคงอาห้าร

วั่ตถุ่ประสำงค์ำ:
	 เข้ามามีส่วนร่่วมกัิบกิาร่ทำางานของห้่นส่วนเชิีงนโยบายด้้านความมั�นคงอาหาร่	 เพื�อสร้่าง	 

ความมั�นใจว่ามีกิาร่บูร่ณากิาร่และกิาร่สร้่างความเข้มแข็งของสตัรี่ที�มากิข้�น	 ตัลอด้จนกิาร่เติับโตั 

ที�คร่อบคล่มในภููมิภูาคเอเปค

แผนปฏิิบััติิการภายใต้ิแผนงานความมั�นคงอาหาร
ม่�งสู่่�ปี พ.ศ. 2573 35



ก�รด็ำ�เนิำนำก�รร�ยเขตเศรษฐกิจ:
	 เขตัเศร่ษฐกิิจจะส่งเสริ่มให้นำานโยบายที�สร้่างความมั�นใจถ้งกิาร่มีส่วนร่่วมของสตัรี่ในภูาคเกิษตัร่

และอาหาร่

ก�รด็ำ�เนิำนำก�รร่ว่มกันำ:
 เขตเศรษฐกิัจิจิะส่่งเส่ริมใหุ้�:

	 1.	 ส่งเสริ่มความเท่าเทียมทางเพศ	 และกิาร่สร้่างความเข้มแข็งทางเศร่ษฐกิิจของสตัรี่ 

ในกิาร่เข้าถ้งเงินท่นและตัลาด้

	 2.	 ด้ำาเนินกิาร่ทบทวนความหลากิหลายทางเพศของปร่ะวัติัผู้นำาของเอเปค	 โด้ยใช้ีข้อมูล 

ของปร่ะวัติักิาร่ก่ิอตัั�งของแต่ัละกิร่อบกิาร่ทำางานของเอเปค	ตัามความจำาเป็น	เพื�อให้มั�นใจ

ว่ากิาร่คัด้เลือกิกิาร่เป็นผู้นำาของเอเปค	 ร่วมถ้งปร่ะธ์านกิร่อบกิาร่ทำางานได้้มีกิาร่ร่วม 

ปร่ะเด็้นความหลากิหลายทางเพศ	 และใช้ีปร่ะโยชีน์จากิโอกิาสในกิาร่สร้่างความเข้มแข็ง

ของสตัรี่

ก�รประเมินำผลคำว่�มก้�ว่หน้ำ�:
	 จำานวนกิิจกิร่ร่มมากิกิว่าร้่อยละ	 50	 ที�ผู้เข้าร่่วมเป็นสตัรี่	 และ/หรื่อ	 นโยบายที�ส่งเสริ่ม 

กิาร่ตััด้สินใจด้้วยข้อมูลจากิผู้มีส่วนได้้ส่วนเสียที�เป็นสตัรี่

เป�้หม�ย:	 ปี	พ.ศ.	2573

เขตเศรษฐกิจรับัผิด็ชอบั:	 [ยังไม่สมบูร่ณ์]

แผนปฏิิบััติิการภายใต้ิแผนงานความมั�นคงอาหาร
ม่�งสู่่�ป ีพ.ศ. 257336



	 14ข)	 เขตเศรษฐก้จแบ่งปีันปีระสิ้บการณ์และให้้คำาแนะนำาตามื่ความื่เห้มื่าะสิ้มื่ 
แก่หุ้้นส่ิ้วนเช้้งนโย่บาย่ด้านความื่มัื่�นคงอาห้ารเกี�ย่วกับว้ธีิการทีำ�เอเปีคสิ้ามื่ารถึแสิ้ดง
ถ่ึงศักย่ภัาพทำางเศรษฐก้จของกลุ่มื่คนทีำ�มีื่ความื่ห้ลากห้ลาย่	 รวมื่ถ่ึงช้นพ่�นเม่ื่อง 
ในระบบอาห้ารของเอเปีค

วั่ตถุ่ประสำงค์ำ:
	 แบ่งปันข้อมูลและปร่ะสบกิาร่ณ์ร่ะหว่างเขตัเศร่ษฐกิิจที�สนใจ	 ร่วมทั�งกิาร่มีส่วนร่่วมโด้ยตัร่ง 

ของกิล่่มที�หลากิหลายเหล่านั�น	 โด้ยม่่งเน้นกิาร่ให้ข้อเสนอแนะเชิีงปฏิิบัติักัิบห้่นส่วนเชิีงนโยบาย 

ด้้านความมั�นคงอาหาร่	 ที�ช่ีวยขจัด้/ลด้อ่ปสร่ร่คในปัจจ่บัน	 เพิ�มกิาร่เข้าถ้งข้อมูลที�เหมาะสม	 เป็นปัจจ่บัน 

และเกีิ�ยวข้อง	 และเชืี�อมโยงกิล่่มที�หลากิหลาย	 ในสภูาพแวด้ล้อมทางกิาร่ค้าภูายในปร่ะเทศ	 ภููมิภูาค	

หรื่อร่ะดั้บโลกิ

ก�รด็ำ�เนิำนำก�รร�ยเขตเศรษฐกิจ:
 เขตเศรษฐกิัจิจิะส่่งเส่ริมตามควัามเหุ้มาะส่ม ใหุ้�:

	 1.	 ร่ะบ่ความสนใจของตันเองในกิาร่เข้าร่่วมและแจ้งผู้แทนของห้่นส่วนเชิีงนโยบาย 

ด้้านความมั�นคงอาหาร่ของนิวซีิแลนด์้	และของเขตัเศร่ษฐกิิจตันเอง

	 2.	 ร่ะบ่ลำาดั้บความสำาคัญของตันเองสำาหรั่บกิาร่พิจาร่ณากิล่่มที�หลากิหลาย	 ตััวอย่างเช่ีน	 

สิ�งเหล่านี�อาจร่วมถ้งหัวข้อต่ัาง	 ๆ	 เช่ีน	 กิาร่ดู้แลและค่ณภูาพดิ้น	 กิาร่เปลี�ยนแปลง 

สภูาพภููมิอากิาศ	 กิาร่ดู้แลและค่ณภูาพนำ�า	 กิาร่เข้าถ้งที�ดิ้นและกิาร่ใช้ีปร่ะโยชีน์	 และ 

ความรู้่ดั้�งเดิ้มในร่ะบบอาหาร่

	 3.	 ร่ะบ่กิร่ณีศ้กิษาที�สามาร่ถแบ่งปันโด้ยร่่วมกัินหรื่อโด้ยกิล่่มที�หลากิหลาย

	 4.	 แบ่งปันข้อมูล/กิาร่วิจัย/กิาร่ศ้กิษาที�เกีิ�ยวข้องกัิบกิาร่เพิ�มกิาร่มีส่วนร่่วมของกิล่่ม 

ที�หลากิหลายในร่ะบบเศร่ษฐกิิจและปร่ะเด็้นที�ได้้มีกิาร่จัด้ลำาดั้บความสำาคัญ	 เพื�อมีส่วนร่่วม 

ในกิาร่พัฒนาข้อเสนอแนะกัิบห้่นส่วนเชิีงนโยบายด้้านความมั�นคงอาหาร่

แผนปฏิิบััติิการภายใต้ิแผนงานความมั�นคงอาหาร
ม่�งสู่่�ปี พ.ศ. 2573 37



ก�รด็ำ�เนิำนำก�รร่ว่มกันำ:
 เขตเศรษฐกิัจิจิะส่่งเส่ริมใหุ้�:

	 1.	 พัฒนาแผนที�กิำาหนด้ปร่ะเด็้นที�ได้้มีกิาร่จัด้ลำาดั้บความสำาคัญ	 จากิกิล่่มที�หลากิหลาย 

ในปร่ะเด็้นที�ให้ความสนใจ

	 2.	 เห็นชีอบกัิบวิธี์ที�ดี้ในกิาร่แบ่งปันข้อมูลและความสมำ�าเสมอของกิาร่จัด้ปร่ะช่ีมผ่านสื�อ

อิเล็กิทร่อนิกิส์

	 3.	 ร่ะบ่ความท้าทายร่่วมกัินที�สำาคัญและความท้าทายเฉัพาะที�จะต้ัองได้้รั่บกิาร่พิจาร่ณาเพิ�มเติัม

	 4.	 พัฒนาและเห็นชีอบกัิบข้อเสนอแนะต่ัอห้่นส่วนเชิีงนโยบายด้้านความมั�นคงอาหาร่

	 5.	 นำาเสนอข้อเสนอแนะขั�นส่ด้ท้ายต่ัอห้่นส่วนเชิีงนโยบายด้้านความมั�นคงอาหาร่

ก�รประเมินำผลคำว่�มก้�ว่หน้ำ�:
	 กิาร่มีส่วนร่่วมอย่างต่ัอเนื�องและความกิร่ะตืัอรื่อร้่นของเขตัเศร่ษฐกิิจ	 กิาร่นำาเสนอและชีี�แจง 

ที� ชัีด้เจนเกีิ�ยวกัิบความท้าทาย	 ร่วมถ้งกิร่ณีศ้กิษาที�เพิ�มความเข้าใจของห้่นส่วนเชิีงนโยบาย 

ด้้านความมั�นคงอาหาร่ของเอเปคเกีิ�ยวกัิบความท้าทายที�กิล่่มต่ัาง	 ๆ	 เผชิีญ	 ซ้ิ�งขัด้ขวางไม่ให้ 

บร่ร่ล่ศักิยภูาพสูงส่ด้	 กิาร่แบ่งปันกิาร่ด้ำาเนินงานที�ปร่ะสบความสำาเร็่จเพื�อให้แน่ใจว่าห้่นส่วน 

เชิีงนโยบายด้้านความมั�นคงอาหาร่ของเอเปคมีความเข้าใจผลกิร่ะทบที�เกิิด้ข้�น	 ข้อเสนอแนะ 

จะได้้รั่บกิาร่ยอมรั่บของห้่นส่วนเชิีงนโยบายด้้านความมั�นคงอาหาร่ของเอเปค	 ร่วมถ้งนำาไปด้ำาเนินกิาร่ 

โด้ยเขตัเศร่ษฐกิิจเพื�อทำาให้กิล่่มที�หลากิหลาย	ใช้ีปร่ะโยชีน์จากิศักิยภูาพได้้มากิข้�น

เป�้หม�ย:	 ปี	พ.ศ.	2573

เขตเศรษฐกิจรับัผิด็ชอบั:	 นิวซีิแลนด์้

แผนปฏิิบััติิการภายใต้ิแผนงานความมั�นคงอาหาร
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	 14ค)	สิ้ร้างโอกาสิ้ในการห้าร่อเพ่� อปีรับปีรุงความื่รู้ด้านเศรษฐก้จของ 
อุปีสิ้รรคทีำ�ขัดขวางการมื่ีส่ิ้วนร่วมื่ของเย่าวช้นในระบบอาห้าร	 และความื่สิ้ามื่ารถึ 
ในการอำานวย่ความื่สิ้ะดวกในการเรีย่นรู้ร่วมื่กันของเย่าวช้น	 ผู้เชี้�ย่วช้าญ	 และ 
ผู้กำาห้นดนโย่บาย่ทัำ�วทัำ�งภูัม้ื่ภัาคเอเปีค

วั่ตถุ่ประสำงค์ำ:
	 เสริ่มสร่้างความเข้าใจของผู้กิำาหนด้นโยบายเกีิ�ยวกัิบอ่ปสร่ร่คที�ขัด้ขวางกิาร่มีส่วนร่่วม	 

ของเยาวชีนในร่ะบบอาหาร่และแนวปฏิิบัติัที�ดี้ในกิาร่บร่ร่เทาอ่ปสร่ร่คเหล่านั�น	 ตัลอด้จนปรั่บปร่่ง 

ความสามาร่ถในกิาร่เรี่ยนรู้่จากิเยาวชีนผ่านกิาร่สนทนาที�เพิ�มข้�น

ก�รด็ำ�เนิำนำก�รร�ยเขตเศรษฐกิจ:
 แต่ละเขตเศรษฐกิัจิจิะส่่งเส่ริมใหุ้�:

	 1.	 เปิด้โอกิาสที�สร่า้งสร่ร่คแ์ละสมำ�าเสมอในกิาร่สร่า้งกิาร่มส่ีวนร่่วมของเยาวชีนในกิาร่อภูปิร่าย

นโยบายอย่างกิว้างขวาง	 โด้ยจัด้ลำาดั้บความสำาคัญกิับโอกิาสที�ให้เยาวชีน	 ได้้พูด้โด้ยตัร่งกิับ 

ผู้กิำาหนด้นโยบาย	มีส่วนร่่วมในกิาร่ตััด้สินใจเชิีงนโยบาย	และแบ่งปันองค์ความรู้่

	 2.	 ยกิร่ะดั้บกิาร่รั่บฟัิงเสียงสะท้อนของเยาวชีนและม่มมองต่ัาง	 ๆ	 เพื�อให้แน่ใจว่าองค์ความรู้่	

ความคิด้เห็น	และม่มมองของเยาวชีนจะถูกินำามาใช้ี	และมีนำ�าหนักิเช่ีนเดี้ยวกัิบผู้ใหญ่

	 3.	 ร่วบร่วมข้อมูลเกีิ�ยวกัิบอ่ปสร่ร่คที�ขัด้ขวางกิาร่มีส่วนร่่วมของเยาวชีนในร่ะบบอาหาร่	 

โด้ยให้แน่ใจว่าได้้พิจาร่ณาม่มมอง	กิาร่ตีัตัร่า	ทรั่พยากิร่	กิฎร่ะเบียบ	และร่ะบบสนับสน่น	

เช่ีน	ที�ปร้่กิษาและกิาร่ฝึึกิอบร่ม

	 4.	 เมื�อใด้ก็ิตัามที�เหมาะสม	 สมเหต่ัสมผล	 และเป็นไปได้้	 ให้จัด้ส่งข้อมูลที�ร่วบร่วมทั�งหมด้ 

ไปยังผู้นำาของห้่นส่วนเชิีงนโยบายด้้านความมั�นคงอาหาร่ของกิาร่ด้ำาเนินกิาร่นี�	 เพื�อดู้แล 

จัด้กิาร่ลบข้อมูลส่วนบ่คคลหรื่อร่ะบ่ร่ายละเอียด้จากิข้อมูลตัามความจำาเป็น
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ก�รด็ำ�เนิำนำก�รร่ว่มกันำ:
 เขตเศรษฐกิัจิจิะส่่งเส่ริมใหุ้�:

	 1.	 มอบหมายให้เอเปคทบทวนอ่ปสร่ร่คที�ขัด้ขวางกิาร่มีส่วนร่่วมของเยาวชีนในร่ะบบอาหาร่

	 2.	 มอบหมายให้ทำากิาร่วิจัยเกีิ�ยวกัิบวิธี์กิาร่สร้่างความมีส่วนร่่วมของเยาวชีนให้ดี้ข้�น	 

ผ่านกิาร่มีส่วนร่่วมอย่างเต็ัมที�ของร่ะบบอาหาร่	 ร่วมทั�งในกิาร่ตััด้สินใจเชิีงนโยบาย	 

กิาร่พัฒนาหลักิสูตัร่วิชีากิาร่	 โอกิาสของผู้ปร่ะกิอบกิาร่ด้้านเกิษตัร่	 กิาร่ปร่ะกิอบอาชีีพ

กิาร่เกิษตัร่	 ฯลฯ	 กิาร่วิจัยดั้งกิล่าวควร่ร่วมถ้งวิธี์กิาร่สร่้างจ่ด้แข็ง	 เช่ีน	 กิาร่หาสาเหต่ั 

กิาร่เบี�ยงเบนเชิีงบวกิเพื�อร่ะบ่วิธี์แกิ้ปัญหาที�เป็นนวัตักิร่ร่มของความท้าทายต่ัาง	 ๆ	 

ที�เยาวชีนใช้ีเพื�อเอาชีนะอ่ปสร่ร่คร่่วมกัิน

	 3.	 จัด้กิาร่เสวนาที�อำานวยความสะด้วกิสำาหรั่บกิาร่อภิูปร่ายร่ะหว่างเยาวชีน	 ผู้กิำาหนด้นโยบาย 

ภูาคเอกิชีน	 สถาบันกิาร่ศ้กิษา	 และหน่วยงานกิำากัิบดู้แล	 และเปิด้โอกิาสให้เยาวชีนได้้ 

แสด้งเรื่�องร่าวความสำาเร็่จ	 นโยบายที�มีอิทธิ์พลและหลักิสูตัร่กิาร่ศ้กิษา	 เพิ�มกิาร่เข้าถ้ง

ทรั่พยากิร่	ความท้าทายของม่มมองที�ไม่ถูกิต้ัอง	และอื�น	ๆ

	 4.	 จัด้สัมมนาผ่านสื�ออิเล็กิทร่อนิกิส์	 โด้ยมีวัตัถ่ปร่ะสงค์เพื�อเพิ�มพูนองค์ความรู้่ของเอเปค 

เกีิ�ยวกัิบอ่ปสร่ร่คที�ขัด้ขวางกิาร่มีส่วนร่่วมของเยาวชีน	 แนวปฏิิบัติัที�ดี้เพื�ออำานวย 

ความสะด้วกิในกิาร่มีส่วนร่่วมของเยาวชีน	 และกิาร่สนับสน่นที�จำาเป็นต่ัอร่ะบบอาหาร่ 

ของเยาวชีน

	 5.	 หากิเป็นไปได้้/เหมาะสม	 ให้เยาวชีนมีส่วนร่่วมในกิิจกิร่ร่มของเอเปค	 ร่วมทั�งกิาร่สัมมนา 

ผ่านสื�ออิเล็กิทร่อนิกิส์	กิาร่เสวนา	กิล่่มที�จัด้ทำาร่่างเอกิสาร่	คณะทำางาน	กิาร่ปร่ะช่ีมเต็ัมคณะ 

และอื�น	ๆ	ในฐานะวิทยากิร่	ผู้เชีี�ยวชีาญ	และผู้เข้าร่่วม

	 6.	 ส่งเสริ่มให้เวทีเอเปคทั�งหมด้ที�เกีิ�ยวข้องกัิบร่ะบบอาหาร่	ให้เยาวชีนได้้มีส่วนร่่วมในกิิจกิร่ร่ม

ก�รประเมินำผลคำว่�มก้�ว่หน้ำ�:
	 1.	 กิาร่สำาร่วจแสด้งให้เห็นถ้งความเข้าใจอย่างล้กิซ้ิ�งภูายในปร่ะชีาคมเอเปคของ

	 	 1.1	 อ่ปสร่ร่คที�ขัด้ขวางกิาร่มีส่วนร่่วมของเยาวชีนในร่ะบบอาหาร่

	 	 1.2	 แนวปฏิิบัติัที�ดี้สำาหรั่บกิาร่อำานวยความสะด้วกิให้เยาวชีนมีส่วนร่่วมในร่ะบบอาหาร่

	 	 1.3	 กิาร่ชืี�นชีมม่มมองของเยาวชีน	ความคิด้เห็น	ความรู้่	และความสามาร่ถ

	 2.	 เพิ�มกิาร่มีส่วนร่่วมของเยาวชีนในหัวข้อกิาร่ด้ำาเนินงานของเอเปค	 ตัามที�ร่ายงานไปยัง

เลขาน่กิาร่ที�เกีิ�ยวข้อง

เป�้หม�ย:	 ปี	พ.ศ.	2573

เขตเศรษฐกิจรับัผิด็ชอบั:	 สหรั่ฐอเมริ่กิา
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	 14ง)	ส่ิ้งเสิ้ร้มื่การเข้าถ่ึงบร้การทำางการเง้นด้านการเกษตรกับอาห้ารให้้มื่ากข่�น 
โดย่การแบ่งปีันข้อมูื่ลและความื่สิ้ำาเร็จของแผนการให้้กู้ย่่มื่เพ่� อการจัดตั�งและ 
การพัฒนาธุิรก้จ	 รวมื่ถ่ึงการลงทุำนและการช้ำาระเง้นทำางอ้เล็กทำรอน้กส์ิ้	 และ 
ดำาเน้นการปีระเม้ื่นอุปีสิ้รรคทีำ�มีื่อยู่่สิ้ำาห้รับการเข้าถึ่งบร้การทำางการเง้น	 ภัาย่ในส้ิ้�นปี	ี
พ.ศ.	2565

วั่ตถุ่ประสำงค์ำ:
	 เพื�อให้มั�นใจว่ากิล่่มต่ัาง	 ๆ	 ที�มีความหลากิหลายในภูาคเกิษตัร่และอาหาร่	 สามาร่ถเข้าถ้ง 

เงินท่นเพื�อกิาร่ลงท่นในตัลาด้ทั�งในปร่ะเทศและต่ัางปร่ะเทศ

ก�รด็ำ�เนิำนำก�รร�ยเขตเศรษฐกิจ:
	 เขตัเศร่ษฐกิิจจะส่งเสร่ิมกิาร่เข้าถ้งเงินท่นและตัลาด้ในกิล่่มวิสาหกิิจขนาด้กิลาง	 ขนาด้ย่อม	 

และร่ายย่อย	สตัรี่	เยาวชีน	และเกิษตัร่กิร่ร่ายย่อย

ก�รด็ำ�เนิำนำก�รร่ว่มกันำ:
 เขตเศรษฐกิัจิจิะส่่งเส่ริมใหุ้�:

	 1.	 สนับสน่นความสำาเร็่จหลักิและแนวปฏิิบัติัที�ดี้ในมาตัร่กิาร่สินเชืี�อสำาหรั่บกิาร่จัด้ตัั�งและ 

กิาร่พัฒนาธ่์ร่กิิจ	 ร่วมถ้งกิาร่ลงท่นและร่ะบบกิาร่ชีำาร่ะเงินแบบอิเล็กิทร่อนิกิส์	 ที�สนับสน่น

กิาร่เสริ่มสร้่างขีด้ความสามาร่ถให้กัิบผู้ผลิตัสินค้าเกิษตัร่

	 2.	 ด้ำาเนินกิาร่ศ้กิษากิาร่ปร่ะเมินอ่ปสร่ร่คที�มีอยู่ของกิาร่บริ่กิาร่ทางกิาร่เงินภูายในสิ�นปี	พ.ศ.	2568

ก�รประเมินำผลคำว่�มก้�ว่หน้ำ�:
	 1.	 กิาร่เสริ่มสร้่างความเข้มแข็งของมาตัร่กิาร่สินเชืี�อสำาหรั่บกิาร่จัด้ตัั�งและพัฒนาธ่์ร่กิิจ	 

ร่วมถ้งกิาร่ลงท่นและร่ะบบกิาร่ชีำาร่ะเงินแบบอิเล็กิทร่อนิกิส์

	 2.	 จัด้ทำากิาร่ปร่ะเมินอ่ปสร่ร่คที�มีอยู่ของกิาร่บริ่กิาร่ทางกิาร่เงินอย่างสมบูร่ณ์

เป�้หม�ย:	 ปี	พ.ศ.	2568

เขตเศรษฐกิจรับัผิด็ชอบั:	 [ยังไม่สมบูร่ณ์]
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ความย่ั่�งยืั่น
เพื�อปีร่บปีร่งสู่ภูาพแวดล้อมข้องระบบอาหารข้องเอเปีค	 
รวมถึงการแบ�งปัีนการวิจ่ยั่และกลย่ั่ที่ธ์เชิงปีฏิิบ่ติเพื�อ 
ลดการปีล�อยั่ก๊าซื้เรือนกระจก	ปีร่บให้เข้้าก่บการเปีล่�ยั่นแปีลง 
สู่ภูาพภู่มิอากาศ	เพิ�มการผลิต	ท่ี่�ย่ั่�งยืั่น	การแปีรร่ปีและการบริโภูค	 
และเพื�อลดการสู่่ญเสู่่ยั่อาหารและข้ยั่ะอาหาร

แผนปฏิิบััติิการภายใต้ิแผนงานความมั�นคงอาหาร
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	 17ก)	การอำานวย่ความื่สิ้ะดวกในการแบ่งปัีนข้อมูื่ลและใช้้ปีระโย่ช้น์จาก 
การพัฒนา/แนวปีฏ้ิบัต้ทีำ�ดีทีำ�เก้ดข่�นในโลกอย่่างต่อเน่�อง	 เพ่� อบร้ห้ารจัดการ 
กับความื่ห้ลากห้ลาย่ทำางช้ีวภัาพและการสิู้ญเสิ้ีย่ทำรัพย่ากรธิรรมื่ช้าต้	 การใช้้ 
ทำรัพย่ากรด้น	และปีญัห้าแห้ล่งนำ�า/ความื่ต้องการนำ�า

วั่ตถุ่ประสำงค์ำ:
	 ขยายขอบเขตักิาร่นำาแนวปฏิิบัติัทางกิาร่เกิษตัร่ที�ยั�งยืนมาใช้ีโด้ยเพิ�มพูนความรู้่ของสมาชิีกิ 

เอเปคเกีิ�ยวกัิบกิาร่พัฒนาและแนวปฏิิบัติัที�ดี้ในกิาร่อน่รั่กิษ์ความหลากิหลายทางชีีวภูาพและ

ทรั่พยากิร่ธ์ร่ร่มชีาติั	และปรั่บปร่่งส่ขภูาพดิ้นและแนวปฏิิบัติัด้้านกิาร่บริ่หาร่จัด้กิาร่นำ�า

ก�รด็ำ�เนิำนำก�รร�ยเขตเศรษฐกิจ:
 เขตเศรษฐกิัจิจิะส่่งเส่ริมใหุ้�:

	 1.	 ร่วบร่วมแนวปฏิิบัติั/บทเรี่ยนที�ดี้เกีิ�ยวกัิบกิาร่จัด้กิาร่ความหลากิหลายทางชีีวภูาพ 

และทรั่พยากิร่ธ์ร่ร่มชีาติั	 กิาร่ใช้ีทรั่พยากิร่ดิ้น	 และปัญหาแหล่งนำ�า/ความต้ัองกิาร่นำ�า 

จากิผู้มีส่วนได้้ส่วนเสีย	 (ร่วมถ้งแต่ัไม่จำากัิด้เพียง	 ด้้านวิชีากิาร่	 เกิษตัร่กิร่	 ภูาคเอกิชีน	 

องค์กิร่ไม่แสวงหาผลกิำาไร่	 เยาวชีน)	 ในด้้านร่ะบบอาหาร่และกิาร่เกิษตัร่	 และหน่วยงาน 

ภูาครั่ฐที�เกีิ�ยวข้อง

	 2.	 ปร่ะเมินนโยบายและแนวปฏิิบัติัของรั่ฐบาลอย่างสมำ�าเสมอเพื�อให้มั�นใจว่ารั่ฐบาลสนับสน่น 

กิาร่ใช้ีแนวปฏิิบัติัที�ดี้เพื�อจัด้กิาร่กัิบความหลากิหลายทางชีีวภูาพและกิาร่เสื�อมโทร่ม 

ของทรั่พยากิร่ธ์ร่ร่มชีาติั	กิาร่ใช้ีทรั่พยากิร่ดิ้น	และปัญหาแหล่งนำ�า/ความต้ัองกิาร่นำ�า
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	 3.	 จัด้ปร่ะช่ีม	 กิาร่เสวนา	 และกิาร่ปร่ะช่ีมอื�น	 ๆ	 ร่่วมกัิบผู้มีส่วนได้้ส่วนเสียในร่ะบบอาหาร่ 
ที�หลากิหลาย	 (ร่วมถ้งแต่ัไม่จำากัิด้เพียง	 ด้้านวิชีากิาร่	 เกิษตัร่กิร่	 ภูาคเอกิชีน	 องค์กิร่ 
ไม่แสวงหาผลกิำาไร่	 เยาวชีน)	 ด้้วยองค์ความรู้่โด้ยตัร่ง	 ปร่ะสบกิาร่ณ์เชิีงปฏิิบัตัิ	 และ 
ความม่่งมั�นอย่างต่ัอเนื�องในกิาร่แบ่งปันและใช้ีปร่ะโยชีน์ของแนวปฏิิบัติัที�ดี้ในกิาร่แก้ิไข
ปัญหาความหลากิหลายทางชีีวภูาพและกิาร่เสื�อมโทร่มของทรั่พยากิร่ธ์ร่ร่มชีาติั	 กิาร่ใช้ี
ทรั่พยากิร่ด้ิน	 และปัญหาแหล่งนำ�า/ความตั้องกิาร่นำ�า	 ทั�งในร่ะด้ับรั่ฐบาลและในฟิาร่์ม	 
สิ�งนี�สร้่างโอกิาสสำาหรั่บเขตัเศร่ษฐกิิจ	 ในกิาร่พูด้ค่ยและเรี่ยนรู้่จากิผู้มีส่วนได้้ส่วนเสีย	 
ซ้ิ�งร่วมถ้งเกิษตัร่กิร่	 ผู้แทนธ่์ร่กิิจเกิษตัร่	 และองค์กิร่ไม่แสวงหาผลกิำาไร่	 ซ้ิ�งเป็นผู้นำา 
ในความพยายามในกิาร่ฟ้ิ�นฟูิความหลากิหลายทางชีีวภูาพ

	 4.	 ให้แน่ใจว่ามีความพยายามในกิาร่ตัิด้ตัามและปร่ะเมินผลแนวปฏิิบัติัที�ตัร่งตัามวัตัถ่ปร่ะสงค์ 
ของกิาร่ด้ำาเนินกิาร่นี�	 และจะช่ีวยให้เขตัเศร่ษฐกิิจสามาร่ถกิำาหนด้ผลกิร่ะทบในร่ะยะสั�น 
และร่ะยะยาวของแนวปฏิิบัติัเหล่านี�

ก�รด็ำ�เนิำนำก�รส่ำว่นำรว่ม:
 เขตเศรษฐกิัจิจิะส่่งเส่ริมใหุ้�:
	 1.	 จัด้กิิจกิร่ร่มของเอเปคอย่างสมำ�าเสมอโด้ยเชิีญผู้มีส่วนได้้ส่วนเสียที�เกีิ�ยวข้อง	 ร่วมทั�ง 

ด้้านวิชีากิาร่	 สถาบันคลังสมอง	 เวทีร่ะหว่างปร่ะเทศ	 ผู้กิำาหนด้นโยบาย	 หน่วยงาน 
กิำากัิบดู้แล	 เยาวชีน	 เกิษตัร่กิร่	 กิร่อบกิาร่ทำางานเอเปคอื�น	 ๆ	 และภูาคอ่ตัสาหกิร่ร่ม	 
เพื�อแบง่ปันข้อมูลเกีิ�ยวกิบักิาร่พฒันาและแนวปฏิิบัติัที�ดี้ในกิาร่จดั้กิาร่กิบัความหลากิหลาย
ทางชีีวภูาพและกิาร่เสื�อมโทร่มของทรั่พยากิร่ธ์ร่ร่มชีาติั	 กิาร่ใช้ีทรั่พยากิร่ดิ้น	 และ 
ปัญหาแหล่งนำ�า/ความต้ัองกิาร่นำ�า

	 2.	 ให้มั�นใจว่ากิาร่พัฒนาที�สำาคัญและแนวปฏิิบัติัที�ดี้ที�ร่ะบ่ไว้ในกิร่ะบวนกิาร่บร่ร่ล่วัตัถ่ปร่ะสงค์นี�
จะถูกิเน้นยำ�าในกิาร่ปร่ะช่ีมรั่ฐมนตัรี่ความมั�นคงอาหาร่เอเปคตัลอด้จนในกิาร่ปร่ะช่ีมร่ะดั้บสูง 
ของเอเปคที�เกีิ�ยวข้อง

ก�รประเมินำผลคำว่�มก้�ว่หน้ำ�:
	 เพิ�มพูนองค์ความรู้่ในเอเปค	 เกีิ�ยวกัิบกิาร่พัฒนาและแนวปฏิิบัติัที�ดี้ในกิาร่แก้ิไขปัญหา 
ความหลากิหลายทางชีีวภูาพและกิาร่เสื�อมโทร่มของทรั่พยากิร่ธ์ร่ร่มชีาติั	 กิาร่ใช้ีทรั่พยากิร่ด้ิน	 
และปัญหาแหล่งนำ�า/ความตั้องกิาร่นำ�า	 มีกิาร่จัด้เสวนาและกิาร่สัมมนาผ่านสื�ออิเล็กิทร่อนิกิส์ 
อย่างสมำ�าเสมอเพื�อให้เป็นไปตัามวัตัถ่ปร่ะสงค์ของกิาร่ด้ำาเนินกิาร่นี�	 และเชิีญผู้มีส่วนได้้ส่วนเสีย 
ที�เกีิ�ยวข้องเข้าร่่วม	 ซ้ิ�งร่วมถ้งแตั่ไม่จำากัิด้เพียง	 ด้้านวิชีากิาร่	 สถาบันคลังสมอง	 เวทีร่ะหว่างปร่ะเทศ	 
ผู้กิำาหนด้นโยบาย	 หน่วยงานกิำากิับดู้แล	 เยาวชีน	 กิร่อบกิาร่ทำางานอื�น	 ๆ	 ของเอเปค	 และ 
ภูาคอ่ตัสาหกิร่ร่ม

เป�้หม�ย:	 ปี	พ.ศ.	2573

เขตเศรษฐกิจรับัผิด็ชอบั:	 สหรั่ฐอเมริ่กิา

แผนปฏิิบััติิการภายใต้ิแผนงานความมั�นคงอาหาร
ม่�งสู่่�ป ีพ.ศ. 257344



	 17ข)	 การสิ้นับสิ้นุนซ่ึ่�งกันและกัน	 ในการปีรับปีรุงการจัดทำำาบัญช้ีก๊าซึ่ 
เร่อนกระจกจากระบบอาห้าร

วั่ตถุ่ประสำงค์ำ:
	 ปรั่บปร่่งขีด้ความสามาร่ถของเขตัเศร่ษฐกิิจสมาชิีกิเอเปคในกิาร่ติัด้ตัามกิาร่พัฒนาร่ะบบกิาร่ผลิตั  

ในฟิาร่์มเมื�อเวลาผ่านไป	 และสะท้อนแนวทางปฏิิบัติัและกิาร่จัด้กิาร่ทางกิาร่เกิษตัร่ในร่ะด้ับภููมิภูาคได้้

แม่นยำายิ�งข้�น	ผ่านกิาร่วัด้ผลที�ปรั่บปร่่งแล้วและกิาร่ร่ายงานสำาหรั่บบัญชีีก๊ิาซิเรื่อนกิร่ะจกิภูาคเกิษตัร่

ก�รด็ำ�เนิำนำก�รร�ยเขตเศรษฐกิจ:
	 เขตัเศร่ษฐกิิจจะส่งเสร่ิมให้ร่วบร่วมนักิวิทยาศาสตัร์่และผู้กิำาหนด้นโยบายเพื�อพัฒนากิาร่จัด้ทำา

บัญชีีกิ๊าซิเรื่อนกิร่ะจกิ	 ที�สามาร่ถดู้ปร่ะสิทธิ์ภูาพทางกิาร่เกิษตัร่ที�เพิ�มข้�นเมื�อเวลาผ่านไป	 กิาร่พัฒนา 

กิาร่จัด้ทำา	จะเป็นหลักิฐานเพื�อให้ผู้มีอำานาจตััด้สินใจเกีิ�ยวกัิบแนวทางปฏิิบัติัที�เป็นปร่ะโยชีน์ต่ัอทั�ง 

กิาร่จัด้กิาร่ด้้านกิาร่ปล่อยก๊ิาซิเรื่อนกิร่ะจกิภูาคเกิษตัร่และกิาร่สร้่างภููมิค้่มกัินในภูาคเกิษตัร่

ก�รด็ำ�เนิำนำก�รร่ว่มกันำ:
	 เขตัเศร่ษฐกิิจจะส่งเสริ่มให้เอเปคร่ายงานบัญชีีก๊ิาซิเรื่อนกิร่ะจกิภูาคเกิษตัร่	 ในร่ะดั้บที�สูงกิว่า	

เมื�อสามาร่ถทำาได้้	สำาหรั่บปร่ะเด็้น

	 1.	 ร่ะบ่และจัด้ทำาข้อมูลกิาร่ผลิตัทางกิาร่เกิษตัร่ที�ยังขาด้อยู่

	 2.	 ติัด้ตัามกิาร่ผลิตัทางกิาร่เกิษตัร่	 กิาร่เพิ�มปร่ะสิทธิ์ภูาพ	 และลด้ความเข้มข้นของกิาร่ปล่อย

ก๊ิาซิเรื่อนกิร่ะจกิเมื�อเวลาผ่านไป

	 3.	 พัฒนาค่ากิาร่ปล่อยก๊ิาซิเรื่อนกิร่ะจกิในร่ะดั้บภููมิภูาค

	 4.	 สร้่างกิล่่มเชีี�ยวชีาญด้้านกิาร่ปล่อยก๊ิาซิเรื่อนกิร่ะจกิทางกิาร่เกิษตัร่

ก�รประเมินำผลคำว่�มก้�ว่หน้ำ�:
	 1.	 จำานวนสินค้าในบัญชีีก๊ิาซิเรื่อนกิร่ะจกิภูาคเกิษตัร่ที�ร่ายงานในร่ะด้ับที�สูงกิว่าได้้เพิ�มข้�น	 

ในเขตัเศร่ษฐกิิจสมาชิีกิเอเปค

	 2.	 ค่ากิาร่ปลอ่ยก๊ิาซิเรื่อนกิร่ะจกิ	ได้้รั่บกิาร่พฒันาใหส้ามาร่ถสะทอ้นกิาร่บริ่หาร่และแนวปฏิิบัติั

ในฟิาร์่ม

	 3.	 ผู้ปฏิิบัติังานด้้านกิาร่จัด้ทำาบัญชีีก๊ิาซิเรื่อนกิร่ะจกิ	 และนักิวิทยาศาสตัร์่กิาร่เกิษตัร่ที�ร่ะบ่ไว้

ของแต่ัละเขตัเศร่ษฐกิิจของเอเปค	สำาหรั่บกิล่่มผู้เชีี�ยวชีาญ	สามาร่ถแบ่งปันปร่ะสบกิาร่ณ์ได้้

เป�้หม�ย:	 ปี	พ.ศ.	2573

เขตเศรษฐกิจรับัผิด็ชอบั:	 นิวซีิแลนด์้

แผนปฏิิบััติิการภายใต้ิแผนงานความมั�นคงอาหาร
ม่�งสู่่�ปี พ.ศ. 2573 45



	 17ค)	แบ่งปีันแนวปีฏิ้บัต้ทีำ�ดีในการสิ้่งเสิ้ร้มื่การลงทำุนอย่่างมื่ีความื่รับผ้ดช้อบ
ทีำ�เปีน็ม้ื่ตรต่อส้ิ้�งแวดล้อมื่	อนุรักษ์ธิรรมื่ช้าต้	การผล้ตอาห้ารอย่่างยั่�งย่่น	การแปีรรปูี
และการกระจาย่อาห้าร

วั่ตถุ่ประสำงค์ำ:
	 เพิ�มกิาร่ลงท่นอย่างร่ับผิด้ชีอบ	 (ตัามที�กิำาหนด้ไว้ในหลักิกิาร่สำาหรั่บกิาร่ลงท่นทางกิาร่เกิษตัร่

อย่างรั่บผิด้ชีอบภูายใต้ัคำาแนะนำาขององค์กิาร่อาหาร่และเกิษตัร่แห่งสหปร่ะชีาชีาติัและกิร่อบ 

กิาร่ด้ำาเนินงานอื�น	 ๆ)	 ในกิาร่ผลิตั	 กิาร่แปร่รู่ปและกิาร่กิร่ะจายอาหาร่ที�เป็นมิตัร่ต่ัอสิ�งแวด้ล้อม	 

ส่งผลดี้ต่ัอธ์ร่ร่มชีาติัและกิาร่ผลิตัอาหาร่ที�ยั�งยืน	 กิาร่แปร่รู่ปและกิาร่กิร่ะจาย	 ควร่มีกิาร่จัด้ลำาดั้บ 

ความสำาคัญของกิาร่ลงท่นที�สนับสน่นความสมบูร่ณ์ในร่ะยะยาวของเกิษตัร่กิร่ร่มอาหาร่ยั�งยืน

ก�รด็ำ�เนิำนำก�รร�ยเขตเศรษฐกิจ:
 เขตเศรษฐกิัจิจิะส่่งเส่ริมใหุ้�:

	 1.	 พัฒนาและนำานโยบายที�โปร่่งใสมาใช้ีโด้ยปร้่กิษาหารื่อกัิบผู้มีส่วนได้้ส่วนเสียที�เกีิ�ยวข้อง

ทั�งหมด้	 ร่วมถ้งภูาควิชีากิาร่	 สถาบันคลังสมอง	 เยาวชีน	 ภูาคเอกิชีน	 องค์กิร่ไม่แสวงหา 

ผลกิำาไร่	 ฯลฯ	 ที�ส่งเสร่ิมกิาร่ลงท่นอย่างร่ับผิด้ชีอบในภูาคเกิษตัร่ที�ตัร่ะหนักิถ้งความตั้องกิาร่

ทางกิาร่เงินในร่ะยะยาวของกิาร่ลงท่น	 และสนับสน่นเทคโนโลยีและแนวทางปฏิิบัติั 

ที�เป็นนวัตักิร่ร่ม	 เป็นมิตัร่กัิบสิ�งแวด้ล้อม	 ส่งผลด้ีต่ัอธ์ร่ร่มชีาตัิ	 และสนับสน่นกิาร่ผลิตั	 

กิาร่แปร่รู่ป	 และกิาร่กิร่ะจายอาหาร่อย่างยั�งยืน	 เมื�อเป็นไปได้้	 เขตัเศร่ษฐกิิจจะสนับสน่น

กิาร่ลงท่นอย่างรั่บผิด้ชีอบในวิสาหกิิจขนาด้กิลาง	 ขนาด้ย่อม	 และร่ายย่อย	 ที�ด้ำาเนินกิาร่ 

โด้ยสตัรี่	และช่ีมชีนอื�น	ๆ	ที�ขาด้โอกิาส

	 2.	 พัฒนาข้อมูลฐานด้้านกิาร่ลงท่นอย่างรั่บผิด้ชีอบ	 ในกิาร่ผลิตัอาหาร่	 กิาร่แปร่รู่ปและ 

กิาร่กิร่ะจายอาหาร่	 และกิิจกิร่ร่มเชิีงพาณิชีย์	 ที�เป็นมิตัร่ตั่อสิ�งแวด้ล้อม	 ส่งผลดี้ตั่อธ์ร่ร่มชีาติั 

และยั�งยืน

แผนปฏิิบััติิการภายใต้ิแผนงานความมั�นคงอาหาร
ม่�งสู่่�ป ีพ.ศ. 257346



	 3.	 ติัด้ตัามตัร่วจสอบกิาร่เพิ�มข้�นและลด้ลงของกิาร่ลงท่นอย่างรั่บผิด้ชีอบ	 ในกิาร่ผลิตัอาหาร่	
กิาร่แปร่รู่ปและกิาร่กิร่ะจายอาหาร่	 และกิิจกิร่ร่มเชิีงพาณิชีย์	 ที�เป็นมิตัร่ต่ัอสิ�งแวด้ล้อม	 
ส่งผลดี้ต่ัอธ์ร่ร่มชีาติั	และยั�งยืน

	 4.	 จัด้ส่งข้อมูลฐานและตัิด้ตัามข้อมูลกิาร่ลงท่นอย่างร่ับผิด้ชีอบในด้้านกิาร่ผลิตั	 กิาร่แปร่รู่ป	
และกิาร่กิร่ะจายอาหาร่	 และกิิจกิร่ร่มเชิีงพาณิชีย์	 ที�เป็นมิตัร่ตั่อสิ�งแวด้ล้อม	 ส่งผลด้ี 
ต่ัอธ์ร่ร่มชีาติั	และยั�งยืน	ให้แก่ิผู้รั่บผิด้ชีอบของเป้าหมายนี�

ก�รด็ำ�เนิำนำก�รร่ว่มกันำ:
 เขตเศรษฐกิัจิจิะส่่งเส่ริมใหุ้�:
	 1.	 ส่งเสริ่มกิาร่สร้่างขีด้ความสามาร่ถของกิาร่ลงท่นอย่างรั่บผิด้ชีอบในด้้านกิาร่ผลิตั	 

กิาร่แปร่รู่ปและกิาร่กิร่ะจายอาหาร่	 และกิิจกิร่ร่มเชิีงพาณิชีย์	 ที�เป็นมิตัร่ต่ัอสิ�งแวด้ล้อม	 
ส่งผลดี้ต่ัอธ์ร่ร่มชีาติั	และยั�งยืน

	 2.	 จัด้สัมมนาผ่านสื�ออิเล็กิทร่อนิกิส์	 กิาร่ปร่ะช่ีมเชิีงปฏิิบัติักิาร่และกิาร่เสวนาที�มีจ่ด้ปร่ะสงค์
เพื�อเพิ�มความรู้่เกีิ�ยวกิับวิธี์พัฒนานโยบาย	 ที�เอื�อต่ัอกิาร่ลงท่นอย่างรั่บผิด้ชีอบในกิาร่ผลิตั	
กิาร่แปร่รู่ปและกิาร่กิร่ะจายอาหาร่	 และกิิจกิร่ร่มเชิีงพาณิชีย์	 ที�เป็นมิตัร่ต่ัอสิ�งแวด้ล้อม	 
ส่งผลดี้ต่ัอธ์ร่ร่มชีาติั	และยั�งยืน

ก�รประเมินำผลคำว่�มก้�ว่หน้ำ�:
	 เพิ�มความตัร่ะหนักิในปร่ะชีาคมเอเปคเกีิ�ยวกัิบกิาร่ลงท่นทางกิาร่เกิษตัร่อย่างรั่บผิด้ชีอบ	 –	 
ตัามร่ะบ่ไว้ในกิาร่ด้ำาเนินงานนี�	 -	 และวิธี์อำานวยความสะด้วกิในกิาร่ลงท่นนั�น	 กิาร่เพิ�มกิาร่ลงท่น 
ในร่ะบบอาหาร่	 ส่งผลให้มีกิาร่ผลิตั	 กิาร่แปร่รู่ปและกิาร่กิร่ะจายอาหาร่	 และกิิจกิร่ร่มเชิีงพาณิชีย ์
ที�เป็นมิตัร่ต่ัอสิ�งแวด้ล้อม	 ส่งผลดี้ต่ัอธ์ร่ร่มชีาติั	 และยั�งยืน	 ตัลอด้จนกิาร่ลงท่นที�เพิ�มข้�นในวิสาหกิิจ 
ขนาด้กิลาง	ขนาด้ย่อม	และร่ายย่อยที�ด้ำาเนินกิาร่โด้ยสตัรี่	และผู้คนอื�น	ๆ	ของช่ีมชีนที�ขาด้โอกิาส

เป�้หม�ย:	 ปี	พ.ศ.	2573

เขตเศรษฐกิจรับัผิด็ชอบั:	 เปรู่
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	 17ง)	 รับทำราบว่าเขตเศรษฐก้จจะใช้้แนวทำางเช้้งโย่บาย่ทีำ�แตกต่างกันของ 
ภัาคอาห้าร	 พวกเรา	 ตกลงทีำ�จะระบุและส่ิ้งเสิ้ร้มื่แนวทำางทีำ�จะสิ้นับสิ้นุนผลลัพธ์ิ 
ด้านส้ิ้�งแวดล้อมื่ทีำ�ดี	 ในขณะเดีย่วกัน	 ห้ลีกเลี�ย่ง	 และ/ห้ร่อ	 ลดการบ้ดเบ่อนการค้า	 
รวมื่ถ่ึงกระตุ้นการดำาเน้นงานองค์กรระห้ว่างปีระเทำศทีำ�เกี�ย่วข้อง

วั่ตถุ่ประสำงค์ำ:
	 ร่ะบ่และส่งเสริ่มแนวทางนโยบายกิาร่เกิษตัร่ที�ปรั่บปร่่งความยืด้หย่่นต่ัอกิาร่เปลี�ยนแปลง 

สภูาพภููมิอากิาศ	 ลด้กิาร่ปล่อยก๊ิาซิเรื่อนกิร่ะจกิ	 สนับสน่นกิาร่เตัิบโตัอย่างยั�งยืน	 เพิ�มปร่ะสิทธิ์ภูาพ 

ของทร่ัพยากิร่	 ส่งเสร่ิมกิาร่เกิษตัร่อัจฉัริ่ยะด้้านสภูาพภููมิอากิาศ	 ร่วมถ้งใช้ีแนวทางที�เป็นนวัตักิร่ร่ม	 

และสอด้คล้องกัิบพันธ์กิร่ณีร่ะหว่างปร่ะเทศ

ก�รด็ำ�เนิำนำก�รร�ยเขตเศรษฐกิจ:
	 1.	 ภูายในปี	 พ.ศ.	 2567	 แต่ัละเขตัเศร่ษฐกิิจจะส่งเสริ่มให้ปร่ะเมินข้อมูลฐานอย่างเป็นร่ะบบ

ของนโยบายที�มีอยู่ในปัจจ่บัน	ซ้ิ�งกิำาหนด้ข้�นเพื�อสนับสน่นกิาร่เพิ�มผลิตัภูาพทางกิาร่เกิษตัร่

อย่างยั�งยืน	 กิาร่ปร่ับตััวต่ัอกิาร่เปลี�ยนแปลงสภูาพภููมิอากิาศและกิาร่ลด้กิาร่ปล่อย 

ก๊ิาซิเรื่อนกิร่ะจกิ	 ร่วมถ้งสิ�งใด้กิ็ตัามที�เกีิ�ยวข้องกัิบนวัตักิร่ร่ม	 กิาร่ปร่ะเมินข้อมูลฐานนี� 

จะร่วมถ้งกิาร่จัด้ทำาภูาพร่วมของนโยบายที�ส่งเสริ่มกิาร่วัด้และกิาร่ร่ายงานผลกิร่ะทบ 

ด้้านสิ�งแวด้ล้อม

	 2.	 ภูายในปี	 พ.ศ.	 2568	 แต่ัละเขตัเศร่ษฐกิิจจะส่งเสร่ิมให้ร่ะบ่ช่ีองว่างของนโยบายภูายใน 

และโอกิาสสำาหรั่บกิาร่พัฒนานโยบายตั่อไป	 และมาตัร่กิาร่นโยบายที�เหมาะสมเพื�อเชืี�อมโยง 

ช่ีองว่างเหล่านี�

แผนปฏิิบััติิการภายใต้ิแผนงานความมั�นคงอาหาร
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ก�รด็ำ�เนิำนำก�รส่ำว่นำรว่ม:
	 1.	 ผ่านกิาร่ปร่ะช่ีมเชิีงปฏิิบัติักิาร่และกิิจกิร่ร่มทางกิาร่ศ้กิษา	 เขตัเศร่ษฐกิิจจะเรี่ยนรู้่จากิ 

องค์กิร่ร่ะหว่างปร่ะเทศและผ่านกิาร่เสวนาร่ะหว่างเขตัเศร่ษฐกิิจกิับเขตัเศร่ษฐกิิจ 

เกีิ�ยวกิับแนวทางนโยบายสำาหรั่บกิาร่เติับโตัของผลิตัภูาพทางกิาร่เกิษตัร่ที�ยั�งยืน	 กิาร่ปรั่บตััว 

ต่ัอกิาร่เปลี�ยนแปลงสภูาพภููมิอากิาศและลด้กิาร่ปล่อยก๊ิาซิเรื่อนกิร่ะจกิ	 แนวปฏิิบัติัที�ดี้

สำาหรั่บกิาร่วัด้ผลและกิาร่ร่ายงาน	และความสำาคัญของความต่ัอเนื�องของนโยบาย

	 2.	 ผ่านกิาร่ปร่ะช่ีมเชิีงปฏิิบัติักิาร่และกิิจกิร่ร่มกิาร่ศ้กิษา	 เขตัเศร่ษฐกิิจจะส่งเสริ่มให้แบ่งปัน

ปร่ะสบกิาร่ณ์ในกิาร่พัฒนานโยบายเกีิ�ยวกัิบกิาร่เติับโตัของผลิตัภูาพทางกิาร่เกิษตัร่ 

อย่างยั�งยืน	 และกิาร่ปรั่บตััวต่ัอกิาร่เปลี�ยนแปลงสภูาพภููมิอากิาศและลด้กิาร่ปล่อย 

ก๊ิาซิเรื่อนกิร่ะจกิ	เพื�อให้มั�นใจว่านโยบายจะคำาน้งถ้งปร่ะเด็้นด้้านเศร่ษฐกิิจของผู้ผลิตั

	 3.	 ภูายในปี	 พ.ศ.	 2573	 เขตัเศร่ษฐกิิจรั่บผิด้ชีอบหลักิ	 จะร่วบร่วมร่ายงานข้อมูลฐานตัาม 

ความสมัคร่ใจและชี่องว่างด้้านนโยบายของแตั่ละเขตัเศร่ษฐกิิจ	 โด้ยจัด้ทำาร่ายงานตัีพิมพ์ 

ที�ปร่ะเมินและวัด้กิาร่เปลี�ยนแปลงของแนวนโยบายของเอเปค	 และผลกิร่ะทบต่ัอ 

ความพยายามของแต่ัละเขตัเศร่ษฐกิิจในกิาร่พัฒนาร่ะบบอาหาร่ให้มีความยั�งยืนมากิข้�น

ก�รประเมินำผลคำว่�มก้�ว่หน้ำ�:
	 1.	 เขตัเศร่ษฐกิิจได้้ด้ำาเนินกิาร่ปร่ะเมินข้อมูลฐานของนโยบายที�กิำาหนด้ข้�นเพื�อสนับสน่น 

กิาร่เพิ�มผลิตัภูาพทางกิาร่เกิษตัร่อย่างยั�งยืน	กิาร่ปรั่บตััวต่ัอกิาร่เปลี�ยนแปลงสภูาพภููมิอากิาศ

และกิาร่ลด้กิาร่ปล่อยก๊ิาซิเรื่อนกิร่ะจกิ	ร่วมถ้งสิ�งอื�น	ๆ	ที�เกีิ�ยวข้องกัิบนวัตักิร่ร่ม	กิาร่ปร่ะเมิน

ข้อมูลฐานนี�จะร่วมถ้งภูาพร่วมของนโยบายที�ส่งเสริ่มกิาร่วัด้และกิาร่ร่ายงานผลกิร่ะทบ 

ต่ัอสิ�งแวด้ล้อม

	 2.	 เขตัเศร่ษฐกิิจได้้ร่ะบ่ช่ีองว่างของนโยบายภูายในและโอกิาสสำาหรั่บกิาร่พัฒนานโยบาย 

ต่ัอไป	และมาตัร่กิาร่นโยบายที�เหมาะสมเพื�อลด้ช่ีองว่างเหล่านั�น

	 3.	 เขตัเศร่ษฐกิิจได้้จัด้กิาร่ปร่ะช่ีมเชิีงปฏิิบัติักิาร่และกิิจกิร่ร่มกิาร่ศ้กิษา	 ซ้ิ�งออกิแบบมาเพื�อ 

เพิ�มกิาร่เรี่ยนรู้่จากิองค์กิร่ร่ะหว่างปร่ะเทศ	 และผ่านกิาร่เสวนาร่ะหว่างเขตัเศร่ษฐกิิจกิับ 

เขตัเศร่ษฐกิิจเกีิ�ยวกัิบแนวทางนโยบายเพื�อกิาร่เติับโตัของผลิตัภูาพทางกิาร่เกิษตัร่ที�ยั�งยืน  

กิาร่ปรั่บตััวต่ัอกิาร่เปลี�ยนแปลงสภูาพภููมิอากิาศและกิาร่ลด้กิ๊าซิเรื่อนกิร่ะจกิ	 และ 

ความสำาคัญของความสอด้คล้องของนโยบาย
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	 4.	 ผ่านกิาร่ปร่ะช่ีมเชิีงปฏิิบัติักิาร่และกิิจกิร่ร่มกิาร่ศ้กิษา	 เขตัเศร่ษฐกิิจจะแบ่งปันปร่ะสบกิาร่ณ์ 

ในกิาร่พัฒนานโยบายเกีิ�ยวกิับกิาร่เติับโตัของผลิตัภูาพทางกิาร่เกิษตัร่ที�ยั�งยืนและ 

กิาร่ปรั่บตััวต่ัอกิาร่เปลี�ยนแปลงสภูาพภููมิอากิาศและกิาร่ลด้กิาร่ปล่อยก๊ิาซิเรื่อนกิร่ะจกิ

	 5.	 ร่ายงานชี่องว่างของนโยบายและข้อมูลฐานของแตั่ละเขตัเศร่ษฐกิิจ	 ได้้ถูกิร่วบร่วม 

และตีัพิมพ์	 ซ้ิ�งได้้มีกิาร่ปร่ะเมินและวัด้กิาร่เปลี�ยนแปลงของแนวนโยบายของแต่ัละ 

เขตัเศร่ษฐกิิจเอเปค	 และผลของความพยายามของแตั่ละเขตัเศร่ษฐกิิจ	 ในกิาร่ก้ิาวไปสู่ 

ร่ะบบอาหาร่ที�ยั�งยืนมากิข้�น

เป�้หม�ย: ปี	พ.ศ.	2573

เขตเศรษฐกิจรับัผิด็ชอบั:	 สหรั่ฐอเมริ่กิา

แผนปฏิิบััติิการภายใต้ิแผนงานความมั�นคงอาหาร
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	 17จ)	 จัดให้้มื่ีการปีระชุ้มื่เช้้งปีฏ้ิบัต้การเพ่�อเสิ้ร้มื่สิ้ร้างขีดความื่สิ้ามื่ารถึและ 
แบ่งปีันแนวปีฏิ้บัต้ทีำ�ดี	 เพ่� อสิ้นับสิ้นุนความื่พย่าย่ามื่ของแต่ละเขตเศรษฐก้จและ 
ส่ิ้วนรวมื่	 ในการปีรับใช้้และทำำาให้้สิ้อดคล้องกับเป้ีาห้มื่าย่การพัฒนาทีำ�ยั่�งย่่นของ
องค์การสิ้ห้ปีระช้าช้าต้	 หั้วข้อทีำ�	 12.3	 “ภัาย่ในปี	ีพ.ศ.	 2573	 ลดปีร้มื่าณขย่ะอาห้าร 
ทัำ�วโลกในระดับค้าปีลีกและผู้บร้โภัคลงคร่�งห้น่�ง	 และลดปีร้มื่าณการสิู้ญเสิ้ีย่อาห้าร	
ตลอดการผล้ตและห่้วงโซึ่่อุปีทำาน	 รวมื่ถึ่งการสิู้ญเสิ้ีย่ห้ลังการเก็บเกี�ย่ว”	 โดย่มื่ี 
ตัวชี้�วัดเฉพาะทีำ�ข่�นอยู่่กับสิ้ถึานการณ์ของแต่ละเขตเศรษฐก้จ	 เช่้น	 ดัช้นีขย่ะอาห้ารของ 
องค์การสิ้ห้ปีระช้าช้าต้/องค์การอาห้ารและเกษตรแห่้งสิ้ห้ปีระช้าช้าต้	 (เอฟดับเบ้ลยู่ไอ)	 
ห้ร่อดัช้นีอ่�น	 ๆ	 ทีำ�เห้มื่าะสิ้มื่	 และสิ้่งเสิ้ร้มื่การลงทำุนระห้ว่างภัาครัฐและเอกช้นใน
โครงสิ้ร้างพ่�นฐานและห้่วงโซึ่่ความื่เย่็น	 เพ่�อลดระดับปีร้มื่าณการสิู้ญเสิ้ีย่อาห้ารและ
ขย่ะอาห้ารในปีจัจุบัน	และทำบทำวนความื่ก้าวห้น้าในปีระเด็นนี�ภัาย่ในปี	ีพ.ศ.	2568

วั่ตถุ่ประสำงค์ำ: 
	 จัด้ให้มีกิาร่ปร่ะช่ีมเชิีงปฏิิบัติักิาร่เพื�อเสริ่มสร้่างขีด้ความสามาร่ถและแบ่งปันแนวปฏิิบัติัที�ดี้ 

เพื�อให้สอด้คล้องกัิบเป้าหมายกิาร่พัฒนาที�ยั�งยืนของสหปร่ะชีาชีาติั	 หัวข้อที�	 12.3	 พร้่อมตััวชีี�วัด้เฉัพาะ

ตัามสถานกิาร่ณ์ของแต่ัละเขตัเศร่ษฐกิิจ	 และส่งเสร่ิมกิาร่ลงท่นร่ะหว่างภูาคร่ัฐและเอกิชีน 

ในโคร่งสร้่างพื�นฐานและห่วงโซ่ิความเย็น	 เพื�อลด้ร่ะดั้บปริ่มาณในปัจจ่บันของกิาร่สูญเสียอาหาร่ 

และขยะอาหาร่	(เอฟิแอลดั้บเบิลยู)	และทบทวนความก้ิาวหน้าในปร่ะเด็้นนี�ภูายในปี	พ.ศ.	2568

ก�รด็ำ�เนิำนำก�รร�ยเขตเศรษฐกิจ ม่ดั็งต่อไปน่ำ�:
 1. กัารวััดิผลและกัารเก็ับรวับรวัมข�อม่ลเป็็นป็ระจิำา:	 เขตัเศร่ษฐกิิจสมาชิีกิอาจนำาดั้ชีนี 

กิาร่สูญเสียอาหาร่ขององค์กิาร่อาหาร่และเกิษตัร่แห่งสหปร่ะชีาชีาตัิ	 ดั้ชีนีขยะอาหาร่ 

ของโคร่งกิาร่สิ�งแวด้ล้อมโลกิ	 หรื่อดั้ชีนีอื�น	 ๆ	 ที�เหมาะสมมาปรั่บใช้ี	 อย่างไร่ก็ิตัาม	 

อาจเหมาะสมกิว่าที�จะคิด้ค้นหรื่อใช้ีตััวชีี�วัด้เฉัพาะที�มีอยู่และกิำาหนด้เป้าหมายตัาม

สถานกิาร่ณ์ของแต่ัละเขตัเศร่ษฐกิิจ	 แม้ว่าจะอยู่ในร่ายกิาร่อาหาร่อย่างน้อยหน้�งปร่ะเภูท

หรื่อในขั�นตัอนหน้�งของห่วงโซ่ิอ่ปทานอาหาร่

 2. ช่องทางกัารป็ระส่านงานและกัารสื่�อส่าร:	 เขตัเศร่ษฐกิิจสมาชิีกิอาจด้ำาเนินกิาร่ 

ในกิาร่ปร่ะสานงานและสื�อสาร่ในปร่ะเด็้นที�เกีิ�ยวข้องกัิบกิาร่สูญเสียอาหาร่และขยะอาหาร่ 

ร่ะหว่างหน่วยงานภูาครั่ฐ	 (เช่ีน	 กิาร่เกิษตัร่	 สิ�งแวด้ล้อม	 อาหาร่และยา	 สวัสดิ้กิาร่สังคม)	 

กัิบองค์กิร่ไม่แสวงหาผลกิำาไร่	(เช่ีน	ธ์นาคาร่อาหาร่)	กัิบภูาคเอกิชีน	(เช่ีน	ธ่์ร่กิิจกิาร่เกิษตัร่	

ผู้ผลิตัอาหาร่	อ่ตัสาหกิร่ร่มที�เกีิ�ยวข้องกัิบอาหาร่	เช่ีน	โร่งแร่ม	ร้่านอาหาร่	ซูิเปอร์่มาร์่เก็ิตั	

โลจิสติักิส์	 ผู้ส่งออกิ	 เป็นต้ัน)	 โด้ยเฉัพาะวิสาหกิิจขนาด้กิลาง	 ขนาด้ย่อม	 และร่ายย่อย 

กัิบผู้บริ่โภูค	 (ร่วมถ้งเว็บไซิต์ัที�อ่ทิศให้กัิบกิาร่สูญเสียอาหาร่และขยะอาหาร่	 และหลักิสูตัร่ 

กิาร่ศ้กิษา)	กัิบสถาบันวิจัย	และกัิบเขตัเศร่ษฐกิิจอื�น	ๆ	ในภููมิภูาคของตัน

แผนปฏิิบััติิการภายใต้ิแผนงานความมั�นคงอาหาร
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 3. กัฎหุ้มาย:	เขตัเศร่ษฐกิิจสมาชิีกิอาจพัฒนาแผนงานทางกิฎหมาย	เช่ีน	กิาร่ยกิเว้นกิาร่รั่บผิด้

จากิกิาร่บริ่จาคอาหาร่	 กิฎร่ะเบียบด้้านฉัลากิอาหาร่	 สิ�งจูงใจทางกิาร่เงินอื�น	 ๆ	 กิาร่ส่งเสริ่ม 

กิาร่ค้าสินค้าเกิษตัร่ร่ะดั้บสากิล	เป็นต้ัน

 4. โครงกัารที�ไม่ใช่ทางกัฎหุ้มาย:	 เขตัเศร่ษฐกิิจสมาชิีกิอาจส่งเสริ่มโคร่งกิาร่ที�ไม่ใช่ี 

ทางกิฎหมาย	 เช่ีน	 แชีมเปียนด้้านกิาร่สูญเสียอาหาร่และขยะอาหาร่	 ร่างวัลนวัตักิร่ร่ม 

กิาร่สูญเสียอาหาร่และขยะอาหาร่	 แหล่งเงินท่นกิาร่สูญเสียอาหาร่และขยะอาหาร่	 

และแผนงานกิาร่สูญเสียอาหาร่และขยะอาหาร่	เป็นต้ัน

 5. แผนพัฒนาเศรษฐกัิจิและสั่งคมระยะกัลาง:	 เขตัเศร่ษฐกิิจสมาชีิกิอาจบร่ร่จ่เป้าหมาย 

กิาร่สูญเสียอาหาร่และขยะอาหาร่ในแผนพัฒนาเศร่ษฐกิิจและสังคมร่ะยะกิลาง	 (ท่กิห้า 

หรื่อหกิปี)

 6. โครงส่ร�างพื�นฐานอื�น ๆ :	เขตัเศร่ษฐกิิจสมาชิีกิอาจปรั่บปร่่งโคร่งสร้่างพื�นฐานที�เกีิ�ยวข้อง

กัิบปร่ะเด็้นกิาร่สูญเสียอาหาร่และขยะอาหาร่	 เช่ีน	 กิาร่สร้่างถนน	 ร่ะบบไฟิฟ้ิา	 ร่ะบบ 

ทำาความเย็น	 โทร่คมนาคม	 และบร่ิกิาร่อินเทอร่์เน็ตั	 และกิาร่เข้าถ้งสินเชืี�อเพื�อ 

เพิ�มขีด้ความสามาร่ถของผู้ด้ำาเนินกิาร่ในร่ะบบอาหาร่ทั�งห่วงโซ่ิอ่ปทานเพื�อบริ่หาร่ 

จัด้กิาร่กิาร่สูญเสียอาหาร่และขยะอาหาร่

แผนปฏิิบััติิการภายใต้ิแผนงานความมั�นคงอาหาร
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ก�รด็ำ�เนิำนำก�รร่ว่มกันำ:
 เขตเศรษฐกิัจิจิะส่่งเส่ริมใหุ้�:

	 1.	 พัฒนา	 สนับสน่น	 และด้ำาเนินโคร่งกิาร่เพิ�มเติัม	 (โคร่งกิาร่ที�ได้้รั่บท่นสนับสน่นจากิเอเปค 

หรื่อโคร่งกิาร่ที�หาท่นเอง)	 เพื�อลด้กิาร่สูญเสียอาหาร่และขยะอาหาร่ภูายใน	 21 

เขตัเศร่ษฐกิิจเอเปค

	 2.	 หากิเป็นไปได้้	 จัด้กิาร่ปร่ะช่ีมเชิีงปฏิิบัติักิาร่เรื่�องกิาร่สูญเสียอาหาร่และขยะอาหาร่ 

เป็นปร่ะจำาท่กิปี	 ในเดื้อนมิถ่นายนหรื่อสิงหาคม	 ในช่ีวงสัปด้าห์ความมั�นคงด้้านอาหาร่ 

ของเอเปค	 เพื�อเสร่ิมสร่้างขีด้ความสามาร่ถ	 แนวปฏิิบัติัที�ดี้	 และร่ายงานความกิ้าวหน้า 

ของเขตัเศร่ษฐกิิจ	 โด้ยหัวข้อหลักิสำาหรั่บกิาร่ปร่ะช่ีมเชิีงปฏิิบัติักิาร่อาจร่วมถ้งนวัตักิร่ร่ม 

และเทคโนโลยีดิ้จิทัล	และกิาร่ด้ำาเนินกิาร่ตัามกิร่ะบวนกิาร่ที�มีมาตัร่ฐาน	ผลิตัภัูณฑ์์	บ่คลากิร่ 

กิาร่จัด้กิาร่เครื่�องมือกิาร่เกิษตัร่ที�นำาไปสู่กิาร่ลด้กิาร่สูญเสียอาหาร่และขยะอาหาร่ 

ตัลอด้ห่วงโซ่ิค่ณค่าอาหาร่	 กิลย่ทธ์์กิาร่ลด้กิาร่สูญเสียอาหาร่และขยะอาหาร่	 และกิาร่ลด้ 

กิาร่ปล่อยก๊ิาซิเรื่อนกิร่ะจกิ	 เป้าหมาย-มาตัร่กิาร่-พร่ะร่าชีบัญญัติั	 วิสาหกิิจขนาด้กิลาง	 

ขนาด้ย่อม	 และร่ายย่อย	 และภูาคส่วนอื�น	 ๆ	 บร่ร่จ่ภัูณฑ์์อาหาร่และความปลอด้ภูัย 

ด้้านอาหาร่	 กิฎหมายและนโยบายกิาร่บร่ิจาคอาหาร่	 กิาร่ปร่ะสานงาน	 ภูายในหน่วยงาน

ภูาครั่ฐ	 โร่คโควิด้-19	 กิาร่เงินสีเขียว	 เทคโนโลยีอัจฉัริ่ยะ	 เทคโนโลยีสาร่สนเทศและ 

กิาร่สื�อสาร่	 ด้ิจิทัลและอีคอมเมิร์่ซิ	 วงจร่ของห่วงโซ่ิอ่ปทาน	 กิาร่จัด้เกิ็บและห่วงโซ่ิความเย็น 

เป็นต้ัน

	 3.	 สนับสน่นและจัด้กิิจกิร่ร่มเพื�อกิาร่ลด้กิาร่สูญเสียอาหาร่และขยะอาหาร่ร่่วมกัิน	ปร่ะสานงาน

กัิบกิร่อบกิาร่ทำางานย่อยของเอเปคและองค์กิร่ร่ะหว่างปร่ะเทศ	และด้ำาเนินกิิจกิร่ร่มอื�น	ๆ	

เพื�อแบ่งปันแนวปฏิิบัติัที�ดี้ในกิาร่ลด้กิาร่สูญเสียอาหาร่และขยะอาหาร่

	 4.	 สนับสน่นกิาร่ทำาผังหรื่อร่ายชืี�อขององค์กิร่ไม่แสวงหาผลกิำาไร่และสถาบันกิาร่ศ้กิษาที�มี 

งานวิจัยทางวิทยาศาสตัร์่เกีิ�ยวกัิบกิาร่สูญเสียอาหาร่และขยะอาหาร่

	 5.	 ปรั่บปร่่งแพลตัฟิอร์่มเอเปค-โฟิลส์	อย่างต่ัอเนื�อง	(URL:	http://apec-flows.ntu.edu.tw/)	

สำาหรั่บสมาชิีกิเอเปค	 เพื�อแบ่งปันเทคโนโลยีนวัตักิร่ร่ม	 โอกิาสทางธ่์ร่กิิจ	 และแนวปฏิิบัติัที�ดี้ 

ในกิาร่ลด้กิาร่สูญเสียอาหาร่และขยะอาหาร่

ก�รประเมินำผลคำว่�มก้�ว่หน้ำ�:
	 เขตัเศร่ษฐกิิจสมาชิีกิอาจนำาดั้ชีนีกิาร่สูญเสียอาหาร่มาใช้ี	 เช่ีน	 ดั้ชีนีกิาร่สูญเสียอาหาร่ของ 

องค์กิาร่อาหาร่และเกิษตัร่แห่งสหปร่ะชีาชีาติั	 ดั้ชีนีขยะอาหาร่ของโคร่งกิาร่สิ�งแวด้ล้อมโลกิ	 หรื่อ 

ดั้ชีนีอื�น	ๆ	ที�พัฒนาข้�นในเขตัเศร่ษฐกิิจ

เป�้หม�ย:	 ปี	พ.ศ.	2573

เขตเศรษฐกิจรับัผิด็ชอบั:	 จีนไทเป

แผนปฏิิบััติิการภายใต้ิแผนงานความมั�นคงอาหาร
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ความเป็ีนห้่นสู่�วน
ระหว�างภูาคร่ฐและเอกชน
เพื�อกำาหนดร่ปีแบบและสู่�งเสู่ริมการที่ำางาน 
ข้องระบบอาหารเอเปีค

แผนปฏิิบััติิการภายใต้ิแผนงานความมั�นคงอาหาร
ม่�งสู่่�ป ีพ.ศ. 257354



	 18ก)	ส่ิ้งเสิ้ร้มื่การจัดเวทำีห้าร่ออย่่างสิ้มื่ำ�าเสิ้มื่อระห้ว่างภัาครัฐและเอกช้น 
ในแต่ละเขตเศรษฐก้จ	 เพ่�อให้้ข้อเสิ้นอแนะกับหุ้้นส่ิ้วนเช้้งนโย่บาย่ด้านความื่มัื่�นคงอาห้าร 
เกี�ย่วกับว้ธีิการปีรับปีรุงสิ้ภัาพแวดล้อมื่ทำางธุิรก้จสิ้ำาห้รับภัาคอาห้าร

วั่ตถุ่ประสำงค์ำ:
	 ส่งเสริ่มกิาร่จัด้เวทีหารื่ออย่างสมำ�าเสมอร่ะหว่างภูาครั่ฐและเอกิชีนในแต่ัละเขตัเศร่ษฐกิิจ	 

เพื�อกิำาหนด้รู่ปและส่งเสริ่มกิาร่ทำางานของร่ะบบอาหาร่ในเอเปค

ก�รด็ำ�เนิำนำก�รร�ยเขตเศรษฐกิจ:
 เขตเศรษฐกิัจิจิะส่่งเส่ริมใหุ้�:

	 1.	 เสนอชืี�อผู้แทนภูาคเอกิชีนเข้าเป็นสมาชิีกิของห้่นส่วนเชิีงนโยบายด้้านความมั�นคงอาหาร่

	 2.	 ส่งเสร่ิมทางเลือกิสำาหร่ับกิาร่จัด้เวทีหาร่ืออย่างสมำ�าเสมอสำาหรั่บความเป็นห้่นส่วนร่ะหว่าง

ภูาครั่ฐและเอกิชีน	(พีพีพี)	ในแต่ัละเขตัเศร่ษฐกิิจ

แผนปฏิิบััติิการภายใต้ิแผนงานความมั�นคงอาหาร
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ก�รด็ำ�เนิำนำก�รร่ว่มกันำ:
 เขตเศรษฐกิัจิจิะส่่งเส่ริมใหุ้�:

	 1.	 จัด้ทำาแบบสำาร่วจกิาร่จัด้เวทีหาร่ืออย่างสมำ�าเสมอสำาหร่ับความเป็นห้่นส่วนร่ะหว่างภูาคร่ัฐ

และเอกิชีนในแต่ัละเขตัเศร่ษฐกิิจ

	 2.	 จัด้ทำาแนวปฏิิบัติัที�ดี้ของความเป็นห้่นส่วนร่ะหว่างภูาครั่ฐและเอกิชีน	และแบ่งปันบนเว็บไซิต์ั

ฐานข้อมูลร่ะบบสาร่สนเทศความมั�นคงทางอาหาร่ของภููมิภูาคเอเปค

	 3.	 ปรั่บปร่่งข้อมูลเกีิ�ยวกัิบความเป็นห้่นส่วนร่ะหว่างภูาคร่ัฐและเอกิชีน	 บนฐานข้อมูลร่ะบบ

สาร่สนเทศความมั�นคงทางอาหาร่ของภููมิภูาคเอเปค

ก�รประเมินำผลคำว่�มก้�ว่หน้ำ�:
	 กิาร่จัด้เวทีหาร่ืออย่างสมำ�าเสมอร่ะหว่างภูาคร่ัฐและเอกิชีนในแตั่ละเขตัเศร่ษฐกิิจ	 และแบ่งปัน

แนวปฏิิบัติัที�ดี้

เป�้หม�ย: ปี	พ.ศ.	2573

เขตเศรษฐกิจรับัผิด็ชอบั: ญี�ป่�น

แผนปฏิิบััติิการภายใต้ิแผนงานความมั�นคงอาหาร
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	 18ข)	ทำบทำวนการทำำางานและขอ้กำาห้นดของหุ้้นส่ิ้วนเช้้งนโย่บาย่ดา้นความื่มัื่�นคง
อาห้าร	 เพ่�อให้้มัื่�นใจถ่ึงความื่เป็ีนหุ้้นส่ิ้วนทีำ�มีื่ความื่ห้มื่าย่ของสิ้ภัาทีำ�ปีร่กษาทำางธุิรก้จ 
เอเปีค	และภัาคเอกช้น	ซ่ึ่�งสิ้ะท้ำอนถ่ึงลำาดับความื่สิ้ำาคัญและความื่สิ้นใจของภัาคเอกช้น 
และเพ้�มื่การมีื่ส่ิ้วนร่วมื่ของภัาคเอกช้นให้้มื่ากทีำ�สุิ้ด

วั่ตถุ่ประสำงค์ำ:
	 พัฒนาความร่่วมมือร่ะหว่างสภูาที�ปร้่กิษาทางธ่์ร่กิิจเอเปค	และภูาคเอกิชีนในวงกิว้าง

ก�รด็ำ�เนิำนำก�รร�ยเขตเศรษฐกิจ:
 เขตเศรษฐกิัจิจิะส่่งเส่ริมใหุ้�:

	 1.	 ร่ะบ่ผู้แทนภูาคเอกิชีน	 ร่วมทั�งสมาชีิกิสภูาที�ปร้่กิษาทางธ่์ร่กิิจเอเปค	 เพื�อเข้าร่่วมในกิิจกิร่ร่ม

ที�เกีิ�ยวข้องของเอเปคอย่างสมำ�าเสมอ

	 2.	 ร่ะบ่ผู้ปร่ะสานหลักิของภูาครั่ฐ	 เพื�อช่ีวยให้กิาร่ทำางานร่่วมกัินของเอเปค	 สามาร่ถสร้่าง 

กิาร่มีส่วนร่่วมของผู้แทนภูาคเอกิชีน	 โด้ยใช้ีความเชีี�ยวชีาญหรื่อปร่ะสบกิาร่ณ์ที�ผ่านมา 

ในกิาร่สนับสน่นกิาร่ทำางานร่่วมกัิน

แผนปฏิิบััติิการภายใต้ิแผนงานความมั�นคงอาหาร
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ก�รด็ำ�เนิำนำก�รร่ว่มกันำ:
 เขตเศรษฐกิัจิจิะส่่งเส่ริมใหุ้�:

	 1.	 ทบทวนขอบเขตัของงานของห้่นส่วนเชิีงนโยบายด้้านความมั�นคงอาหาร่	 เพื�อเปิด้โอกิาส 

ให้มีกิาร่ปรั่บปร่่ง	ร่่วมกัิบสภูาที�ปร้่กิษาทางธ่์ร่กิิจเอเปค	และภูาคเอกิชีนในวงกิว้าง

	 2.	 บร่ร่ล่ฉัันทามติักัิบกิาร่เปลี�ยนแปลงที�จะทำาให้ความสัมพันธ์์ในกิาร่ทำางานร่ะหว่าง 

เขตัเศร่ษฐกิิจเอเปค	สภูาที�ปร้่กิษาทางธ่์ร่กิิจเอเปค	และภูาคเอกิชีนในวงกิว้างดี้ข้�น

	 3.	 มองหาโอกิาสในกิาร่พัฒนาความสัมพันธ์์ในกิาร่ทำางานร่ะยะยาวกิับสมาชีิกิในภูาคอ่ตัสาหกิร่ร่ม

	 4.	 ด้ำาเนินกิาร่เพื�อส่งเสริ่มให้ภูาคอ่ตัสาหกิร่ร่มมีส่วนร่่วมในกิาร่ทำางานร่่วมกัินของเอเปค

	 5.	 จัด้ทำาร่ายชืี�อผู้ปร่ะสานหลักิของภูาคอ่ตัสาหกิร่ร่ม	 (พีโอซีิ)	 โด้ยปร่ะสานความร่่วมมือกัิบ 

สภูาที�ปร้่กิษาทางธ่์ร่กิิจเอเปค	 ในกิาร่ร่ะบ่สมาชิีกิของแต่ัละเขตัเศร่ษฐกิิจ	 ซ้ิ�งจะช่ีวยแสวงหา

ผู้แทนในภูาคอ่ตัสาหกิร่ร่ม	เพื�อเข้าร่่วมในกิาร่ทำางานร่่วมกัินของเอเปคในหลากิหลายสาขา

แผนปฏิิบััติิการภายใต้ิแผนงานความมั�นคงอาหาร
ม่�งสู่่�ป ีพ.ศ. 257358



ก�รประเมินำผลคำว่�มก้�ว่หน้ำ�:
	 1.	 ภูายในปี	พ.ศ.	2568	กิาร่ทบทวนขอบเขตัของงานของห้่นส่วนเชิีงนโยบายด้้านความมั�นคง

อาหาร่ที�ได้้กิำาหนด้ไว้ภูายใต้ัเป้าหมายนี�	จะด้ำาเนินกิาร่คร่บถ้วนสมบูร่ณ์	และ

	 2.	 ภูายในปี	 พ.ศ.	 2568	 ร่ายชืี�อผู้ปร่ะสานหลักิของภูาคอ่ตัสาหกิร่ร่ม	 เพื�อแสวงหาผู้แทนใน 

ภูาคอ่ตัสาหกิร่ร่ม	ได้้ถูกิจัด้ทำาข้�น

เป�้หม�ย:	 ปี	พ.ศ.	2573

เขตเศรษฐกิจรับัผิด็ชอบั:	 สหรั่ฐอเมริ่กิา

แผนปฏิิบััติิการภายใต้ิแผนงานความมั�นคงอาหาร
ม่�งสู่่�ปี พ.ศ. 2573 59



การกำาหนดเป้ีาหมายั่ท่ี่�ชาญฉลาด
และการดำาเนินการตามแผนงานความม่�นคงอาหารม่�งสู่่�ปีี	พ.ศ.	2573

เพื�อดำาเนินการตามแผนงานความม่�นคงอาหารม่�งสู่่�ปีี	พ.ศ.	2573	
อยั่�างม่ปีระสิู่ที่ธิภูาพโดยั่ม่ว่ตถ่ปีระสู่งค์เฉพาะ	ต่วช่�ว่ด 
ปีีเป้ีาหมายั่แห�งความสู่ำาเร็จ

แผนปฏิิบััติิการภายใต้ิแผนงานความมั�นคงอาหาร
ม่�งสู่่�ป ีพ.ศ. 257360



	 19ก)	จัดการปีระชุ้มื่เช้้งปีฏ้ิบัต้การ	 ภัาย่ในต้นปีี	 พ.ศ.	 2565	 เพ่� ออำานวย่ 
ความื่สิ้ะดวกในการเปีลี�ย่นผ่านจากแผนงานความื่มัื่�นคงอาห้ารมุ่ื่งสู่ิ้ปีี	 พ.ศ.	 2573	 
ไปีเปีน็แผนปีฏ้ิบัต้การ	ซ่ึ่�งรวมื่ถ่ึงกำาห้นด	“ขั�นตอนต่อไปี”	ของแต่ละการดำาเน้นการ

วั่ตถุ่ประสำงค์ำ:
	 จัด้กิาร่ปร่ะช่ีมเชิีงปฏิิบัติักิาร่ผ่านสื�ออิเล็กิทร่อนิกิส์ภูายใตั้กิร่อบกิาร่ทำางานห้่นส่วนเชิีงนโยบาย 

ด้้านความมั�นคงอาหาร่	 เพื�อแบ่งปันแนวปฏิิบัติัที�ดี้และเสนอกิาร่ด้ำาเนินกิาร่สำาหรั่บแผนปฏิิบัติักิาร่ 

ภูายใต้ัแผนงานความมั�นคงอาหาร่ม่่งสู่ปี	พ.ศ.	2573

ก�รด็ำ�เนิำนำก�รร�ยเขตเศรษฐกิจ:
	 เขตัเศร่ษฐกิิจจะส่งเสริ่มให้เกิิด้กิาร่มีส่วนร่่วมอย่างแข็งขันในกิาร่ปร่ะช่ีมเชิีงปฏิิบัติักิาร่	 

ผ่านสื�ออิเล็กิทร่อนิกิส์	และนำาเสนอเกีิ�ยวกัิบวัตัถ่ปร่ะสงค์	กิาร่วัด้ผล	ตััวชีี�วัด้	และเป้าหมาย

ก�รด็ำ�เนิำนำก�รร่ว่มกันำ:
	 เขตัเศร่ษฐกิิจจะส่งเสริ่มให้มีกิาร่จัด้ทำาข้อมูลและความเห็นที�เกีิ�ยวข้องในกิาร่ปร่ะช่ีมเชิีงปฏิิบัติักิาร่ 

ผ่านสื�ออิเล็กิทร่อนิกิส์	ที�จะช่ีวยสนับสน่นกิาร่จัด้ทำาแผนปฏิิบัติักิาร่

ก�รประเมินำผลคำว่�มก้�ว่หน้ำ�:
	 แผนปฏิิบัติักิาร่ภูายใตั้แผนงานความมั�นคงอาหาร่ม่่งสู่ปี	 พ.ศ.	 2573	 ได้้จัด้ทำาข้�น	 และ 

ได้้รั่บกิาร่รั่บร่องในกิาร่ปร่ะช่ีมรั่ฐมนตัรี่ความมั�นคงอาหาร่เอเปค

เป�้หม�ย: ภูายในสิ�นปี	พ.ศ.	2565

เขตเศรษฐกิจรับัผิด็ชอบั:	 ไทยและสหรั่ฐอเมริ่กิา

แผนปฏิิบััติิการภายใต้ิแผนงานความมั�นคงอาหาร
ม่�งสู่่�ปี พ.ศ. 2573 61



	 19ข)	สิ้ำาห้รับแต่ละปีระเด็นสิ้ำาคัญทีำ�พัฒนาเป็ีนแผนปีฏ้ิบัต้การในปี	ีพ.ศ.	2565	
จะมีื่การระบุการดำาเน้นการและข้อร้เร้�มื่ตามื่ความื่สิ้มื่ัครใจ	 โดย่เขตเศรษฐก้จสิ้มื่าช้้ก
สิ้ามื่ารถึมีื่บทำบาทำในการบรรลุตามื่แผนงาน	พ.ศ.	 2573	 ซ่ึ่�งสิ้ะท้ำอนถ่ึงการจัดลำาดับ
ความื่สิ้ำาคัญทีำ�จะบรรลุผลลัพธิ์ทีำ�มีื่ความื่ห้มื่าย่มื่ากทีำ�สุิ้ดสิ้ำาห้รับผู้ผล้ตและธุิรก้จใน 
ภัาคอาห้าร

วั่ตถุ่ประสำงค์ำ:
	 จัด้ทำาแผนปฏิิบัติักิาร่ที�ร่ะบ่กิาร่ด้ำาเนินกิาร่และข้อริ่เริ่�มตัามความสมัคร่ใจของเขตัเศร่ษฐกิิจ

สมาชิีกิและจัด้ลำาดั้บความสำาคัญของกิาร่ด้ำาเนินกิาร่ที�ให้ผลลัพธ์์ที�มีความหมายสำาหรั่บผู้ผลิตัและ 

ธ่์ร่กิิจในภูาคอาหาร่

ก�รด็ำ�เนิำนำก�รร�ยเขตเศรษฐกิจ:
	 เขตัเศร่ษฐกิิจจะส่งเสริ่มให้มีความพยายามในกิาร่ขับเคลื�อนแผนงาน	พ.ศ.	2573	โด้ยใช้ีปร่ะโยชีน์

จากิทรั่พยากิร่ที�หลากิหลาย

ก�รด็ำ�เนิำนำก�รร่ว่มกันำ:
 เขตเศรษฐกิัจิจิะส่่งเส่ริมใหุ้�:

	 1.	 ริ่เริ่�มกิาร่ด้ำาเนินกิาร่หรื่อข้อริ่เริ่�มตัามแผนปฏิิบัติักิาร่	ตัั�งแต่ัปี	พ.ศ.	2565-2573

	 2.	 ส่งเสริ่มให้กิร่อบกิาร่ทำางานอื�น	ๆ	ของเอเปค	จัด้ส่งข้อเสนอโคร่งกิาร่ของเอเปค

	 3.	 ด้ำาเนินกิาร่ตัามแผนงานความมั�นคงอาหาร่ม่่งสู่ปี	พ.ศ.	2573

ก�รประเมินำผลคำว่�มก้�ว่หน้ำ�:
	 แผนปฏิิบัติักิาร่ภูายใต้ัแผนงานความมั�นคงอาหาร่ม่่งสู่ปี	 พ.ศ.	 2573	 จะใช้ีเป็นแนวทาง 

สำาหรั่บเขตัเศร่ษฐกิิจสมาชิีกิเอเปคในช่ีวงร่ะหว่างปี	พ.ศ.	2565	–	2573

เป�้หม�ย:	 ปี	พ.ศ.	2573

เขตเศรษฐกิจรับัผิด็ชอบั:	 ไทย

แผนปฏิิบััติิการภายใต้ิแผนงานความมั�นคงอาหาร
ม่�งสู่่�ป ีพ.ศ. 257362



	 19ค)	ทำบทำวนการดำาเน้นการในปีี	 พ.ศ.	 2568	 (และความื่ก้าวห้น้า)	 และ 
ทำบทำวนแผนงานในปีี	พ.ศ.	2573

วั่ตถุ่ประสำงค์ำ:
	 ทบทวนกิาร่ด้ำาเนินกิาร่ในแผนปฏิิบัติักิาร่	ทบทวนแผนงานในปี	พ.ศ.	2573

ก�รด็ำ�เนิำนำก�รร�ยเขตเศรษฐกิจ:
	 เขตัเศร่ษฐกิิจจะส่งเสริ่มให้กิำาหนด้นโยบายและแผนในภูาคเกิษตัร่และอาหาร่	 ตัามแผนปฏิิบัติักิาร่ 

ภูายใต้ัแผนงานความมั�นคงอาหาร่ม่่งสู่ปี	พ.ศ.	2573

ก�รด็ำ�เนิำนำก�รร่ว่มกันำ:
	 เขตัเศร่ษฐกิิจจะจัด้กิาร่ปร่ะช่ีมในปี	 พ.ศ.	 2568	 เพื�อด้ำาเนินกิาร่ตัามแผนด้ำาเนินกิาร่และ 

ด้ำาเนินกิาร่ทบทวนแผนร่ะยะกิลาง	ของแผนงานความมั�นคงอาหาร่ม่่งสู่ปี	พ.ศ.	2573

ก�รประเมินำคำว่�มก้�ว่หน้ำ�:
	 1.	 กิาร่ปร่ะเมินผลกิาร่ด้ำาเนินกิาร่ทำาเสร่็จเรี่ยบร้่อยแล้ว	 และทบทวนกิาร่ด้ำาเนินกิาร่ที�เหลือ 

ในแผนปฏิิบัติักิาร่	ภูายในปี	พ.ศ.	2568

	 2.	 แผนงานความมั�นคงอาหาร่ม่่งสู่ปี	พ.ศ.	2573	ได้้รั่บกิาร่ทบทวนภูายในปี	พ.ศ.	2573

เป�้หม�ย:	 ปี	พ.ศ.	2573

เขตเศรษฐกิจรับัผิด็ชอบั: [ยังไม่สมบูร่ณ์]

แผนปฏิิบััติิการภายใต้ิแผนงานความมั�นคงอาหาร
ม่�งสู่่�ปี พ.ศ. 2573 63



ภ�คำผนำว่ก
(คำาแป็ลอย่างไม่เป็็นทางกัาร)

แผนำง�นำคำว่�มมั�นำคำงอ�ห�รม่่งส่่ำป ีพ.ศ. 2573 
จัด็ทำ�โด็ย นิำว่ซ่ีแลนำด์็ พ.ศ. 2564 

	 ระบบอาห้ารทีำ�เปีดิกวา้ง	เปีน็ธิรรมื่	โปีรง่ใสิ้	มื่ปีีระส้ิ้ทำธิผ้ล	ยั่�งย่่น	และมีื่ภูัม้ื่คุ้มื่กัน
ทีำ�จะสิ้ร้างความื่มัื่�นใจว่าทุำกคนสิ้ามื่ารถึเข้าถ่ึงอาห้ารทีำ�เพีย่งพอ	 มีื่ความื่ปีลอดภััย่	 
ทีำ�สิ้ามื่ารถึซ่ึ่�อได้	และมื่คุีณค่าทำางโภัช้นาการ	ได้อย่่างสิ้มื่ำ�าเสิ้มื่อ	ตรงตามื่ความื่ตอ้งการ
และรสิ้น้ย่มื่ทำางอาห้าร	เพ่�อการมีื่ชี้ว้ตทีำ�ดีและสุิ้ขภัาพทีำ�แข็งแรง

บัทนำำ�
	 1.	 ในฐานะเขตัเศร่ษฐกิิจเอเปค	พวกิเร่า	 ตัร่ะหนักิดี้ว่าร่ะบบอาหาร่ที�ทำางานได้้ดี้	 มีความสำาคัญ 

ต่ัอส่ขภูาพ	 ความเป็นอยู่ที�ดี้ของปร่ะชีาชีนของพวกิเร่า	 และความสำาเร็่จของเขตัเศร่ษฐกิิจ

ของพวกิเร่า

	 2.	 ในฐานะกิล่่มสมาชิีกิเอเปค	 พวกิเร่า	 ให้คำามั�นที�จะช่ีวยเหลือซ้ิ�งกัินและกัิน	 ให้บร่ร่ล่ 

ความมั�นคงอาหาร่	 กิาร่เพิ�มผลิตัภูาพของเร่า	 กิาร่ลด้ผลกิร่ะทบต่ัอสิ�งแวด้ล้อม	 

และร่วมถ้งปร่ะชีาชีนท่กิคนของพวกิเร่า	โด้ยไม่คำาน้งถ้งเพศ	เชืี�อชีาติั	หรื่ออาย่

	 3.	 ในปี	 พ.ศ.	 2563	 ผู้นำาเขตัเศร่ษฐกิิจเอเปคได้้รั่บร่องวิสัยทัศน์ป่ตัร่าจายา	 พ.ศ.	 2583	 

โด้ยให้คำามั�นที�ผลักิดั้นให้ภููมิภูาคเอเชีีย-แปซิิฟิิกิ	 เป็นช่ีมชีนที�เปิด้กิว้าง	 มีพลวัตั	 

มีภููมิค้่มกัิน	และสงบส่ข	ภูายในปี	พ.ศ.	2583	เพื�อความเจริ่ญร่่่งเรื่องของปร่ะชีาชีนท่กิคน

และคนร่่่นต่ัอไปของพวกิเร่า	 แผนงานความมั�นคงอาหาร่ม่่งสู่ปี	 พ.ศ.	 2573	 จะสอด้คล้อง 

กัิบวิสัยทัศน์ป่ตัร่าจายา	 และส่งเสริ่มความร่่วมมือร่ะหว่างเขตัเศร่ษฐกิิจสมาชิีกิเพื�อ 

เสริ่มสร้่างกิาร่ฟ้ิ�นตััวอย่างยั�งยืน	 และมีภููมิ ค้่มกัินจากิผลกิร่ะทบที�ใหญ่ที� ส่ด้ของ 

กิาร่แพร่่ร่ะบาด้ของโร่คโควิด้-19

แผนำง�นำคำว่�มมั�นำคำงอ�ห�รม่่งส่่ำป ีพ.ศ. 2573 
	 4.	 หลักิกิาร่ของแผนงาน	 พ.ศ.	 2573	 ต่ัอยอด้จากิกิาร่ด้ำาเนินงานด้้านความมั�นคงอาหาร่ 

ของเอเปคจนถ้งปัจจ่บัน	 ร่วมถ้งปฏิิญญานิอิกิาตัะว่าด้้วยความมั�นคงอาหาร่เอเปคฉับับแร่กิ

เมื�อปี	 พ.ศ.	 2553	 ที�จัด้ทำาโด้ยรั่ฐมนตัรี่ที�รั่บผิด้ชีอบด้้านความมั�นคงอาหาร่	 และแผนงาน

ความมั�นคงอาหาร่ม่่งสู่ปี	 พ.ศ.	 2563	 กิาร่ทำางานภูายใตั้ห้่นส่วนเชิีงนโยบายด้้านความมั�นคง

อาหาร่	 (พีพีเอฟิเอส)	 ร่่วมกัิบสภูาที�ปร้่กิษาทางธ่์ร่กิิจเอเปค	 ซ้ิ�งเป็นผู้นำาในกิาร่ทำางาน 
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ด้้านความมั�นคงอาหาร่ของเอเปคร่่วมกิับกิร่อบกิาร่ทำางานและกิร่อบกิาร่ทำางานย่อย	 

เอเปค	 ตัร่ะหนักิถ้งความจำาเป็นในกิาร่กิำาหนด้แนวทางที�คร่อบคล่มทั�งร่ะบบ	 ตัลอด้ห่วงโซ่ิ 

ค่ณค่าด้้านเกิษตัร่และอาหาร่	 และท่กิพื�นที�ต้ัองพ้�งพาอาศัยกัิน	 และจะมีความสามาร่ถ 

ในกิาร่ทำางานร่่วมกัินในกิาร่ผลักิดั้นปร่ะเด็้นความมั�นคงอาหาร่ภูายใต้ักิร่อบแผนงาน	 

พ.ศ.	2573	และปร่ะเด็้นกิาร่ด้ำาเนินงานที�สำาคัญ

	 5.	 ด้้วยเหต่ันี� 	 พีพีเอฟิเอส	 จะยังคงเสริ่มสร้่างกิาร่ปร่ะสานงานและทำางานร่่วมกัิบ 

กิร่อบกิาร่ทำางานย่อยที�เกีิ�ยวข้องของเอเปคทั�งหมด้	 ในกิาร่บร่ร่ล่เป้าหมายของงาน 

ด้้านความมั�นคงอาหาร่ของเอเปคในภููมิภูาคที�สอด้คล้องกิับแนวทางของเอเปคในกิาร่สร่้าง

ความร่่วมมือร่ะหว่างกิร่อบกิาร่ทำางานที�เกีิ�ยวข้องกัิน

	 6.	 แผนงาน	 พ.ศ.	 2573	 ไม่ได้้หมายความถ้งกิาร่ด้ำาเนินกิาร่ทั�งหมด้ที�จำาเป็นสำาหรั่บภููมิภูาค 

เอเปคในกิาร่บร่ร่ล่ความมั�นคงอาหาร่ภูายในปี	 พ.ศ.	 2573	 พวกิเร่าท่กิคนทำางาน 

อย่างแข็งขันร่่วมกัิบองค์กิร่ต่ัาง	 ๆ	 ทั�งในและนอกิเขตัเศร่ษฐกิิจที�เกีิ�ยวข้องกัิบร่ะบบอาหาร่	 

แผนงาน	พ.ศ.	 2573	 แสด้งถ้งกิาร่ด้ำาเนินกิาร่ที�พวกิเร่าเชืี�อมั�นว่า	 เอเปคได้้รั่บมอบหมาย 

ให้ด้ำาเนินกิาร่เพื�อจะสามาร่ถช่ีวยเหลือสมาชิีกิเอเปคแต่ัละเขตัเศร่ษฐกิิจให้บร่ร่ล่เป้าหมาย  

และความสำาเร็่จร่่วมกัินของภููมิภูาค

หุ้นส่วนเชิงนโยบายระหว่างภาครัฐและเอกชนเพ่ือความม่ันคงอาหาร
ยกระดับความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนเพ่ือบรรลุความม่ันคงอาหารในภูมิภาคเอเปค

เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
แนวทางเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมจะชวยใหเขตเศรษฐกิจเจริญเติบโตและฟนตัวไดดีข้ึน 

เพ่ือเสริมสรางความม่ันคงอาหาร และการเพ่ิมผลิตภาพและประสิทธิผล

การกําหนดเป้าหมายอย่างชาญฉลาดและการดําเนินการ
กําหนดเปาหมายโดยเฉพาะและกระชับในการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุความม่ันคงอาหารในภูมิภาคเอเปค

ผลิตภาพ
ปรับปรุงผลิตภาพและ

ประสิทธิภาพของระบบอาหาร
ในภูมิภาค

ความครอบคลุม
 เพ่ิมการมีสวนรวม

ในระบบอาหารโดยใชนโยบาย
ท่ีครอบคลุมและสรางโอกาส

ในการมีสวนรวม 

ความย่ังยืน
บรรเทาผลกระทบจาก

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ /
นโยบายลดการใชสารท่ีเปนอันตราย

ตอส่ิงแวดลอมและสนับสนุน
การฟนฟูสีเขียว
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ประเด็็นำก�รด็ำ�เนิำนำง�นำท่�สำำ�คัำญ
เทคำโนำโลย่ดิ็จิทัลและนำวั่ตกรรม
	 7.	 กิาร่แพร่่ร่ะบาด้ของโร่คโควิด้-19	 เร่่งให้เกิิด้กิาร่ปฏิิรู่ปทางด้ิจิทัล	 ทำาให้เห็นถ้งความสามาร่ถ

ของเขตัเศร่ษฐกิิจที�ใช้ีนวัตักิร่ร่มและเทคโนโลยีดิ้จิทัลมาใช้ีกิาร่ฟ้ิ�นตััวและเติับโตัได้้ดี้ยิ�งข้�น	

นอกิจากินี�กิาร่แปลงเป็นดิ้จิทัลและเทคโนโลยีที�เป็นนวัตักิร่ร่มอื�น	ๆ	 มีศักิยภูาพในกิาร่ปฏิิรู่ป

ร่ะบบอาหาร่และสร้่างเสริ่มความมั�นคงอาหาร่	โด้ย

  n	 กิาร่เพิ�มผลิตัภูาพและปร่ะสิทธิ์ผล

  n	 กิาร่ลด้กิาร่สูญเสียและอาหาร่เหลือทิ�ง

  n	 ลด้กิาร่ปล่อยก๊ิาซิเรื่อนกิร่ะจกิและปรั่บตััวต่ัอกิาร่เปลี�ยนแปลงสภูาพภููมิอากิาศ

  n	 ลด้ต้ันท่นและอำานวยความสะด้วกิที�เกิิด้จากิกิาร่ค้าอาหาร่

	 8.	 เพื�อให้เกิิด้ความก้ิาวหน้าในกิาร่ทำางานด้้านเทคโนโลยีดิ้จิทัลและนวัตักิร่ร่ม	 เขตัเศร่ษฐกิิจ

ต่ัาง	 ๆ	 ให้คำามั�นที�จะทำาให้ภููมิภูาคเอเปคเป็นผู้นำาร่ะดั้บโลกิในกิาร่นำานวัตักิร่ร่มมาใช้ี 

ในร่ะบบอาหาร่	 ร่วมถ้งกิาร่จัด้ทำาแผนงานดิ้จิทัลด้้านความมั�นคงอาหาร่	 ซ้ิ�งจะมี 

กิาร่ด้ำาเนินงานด้้านอื�น	ๆ	ร่่วมด้้วย	ดั้งต่ัอไปนี�

	 	 กิ)	 เมื�อสิ�นส่ด้ปี	 พ.ศ.	 2565	 ให้ปร่ะเมินกิาร่ด้ำาเนินงานของกิร่อบกิาร่ทำางานอื�น	 ๆ	 ของ 

เอเปค	 ซ้ิ�งจะส่งเสริ่มกิาร่นำามาตัร่ฐานข้อมูลสากิลสำาหรั่บผลิตัภัูณฑ์์อาหาร่และ 

กิาร่เกิษตัร่มาใช้ีในวงกิว้าง	 และกิาร่นำาเทคโนโลยีดิ้จิทัลในกิาร่ทำางานเพื�อปรั่บปร่่ง

เทคโนโลยีที� เกีิ�ยวข้องกิับกิาร่ผลิตั	 กิาร่ตัร่วจสอบย้อนกิลับของห่วงโซ่ิอ่ปทาน	 

เทคโนโลยีทางกิาร่เงินที�เป็นนวัตักิร่ร่มที�เข้าถ้งได้้	 และเอกิสาร่ดิ้จิทัลที�ทำางานร่่วมกัินได้้ 

ร่วมถ้งเพื�อกิาร่ค้าและกิำาหนด้ปร่ะเด้็นสำาคัญสำาหรั่บกิาร่ทำางานต่ัอไปเพื�อให้เกิิด้ 

กิาร่ทำางานร่่วมกัินทั�วทั�งภููมิภูาคผ่านห่วงโซ่ิค่ณค่าด้้านอาหาร่	 โด้ยมีกิาร่ทบทวน 

ความคืบหน้าภูายในปี	พ.ศ.	2568

	 	 ข)	 ร่ะบ่และส่งเสริ่มรั่ฐบาลอย่างแข็งขันในกิาร่ออกิมาตัร่กิาร่เพื�อให้เกิิด้กิาร่เข้าถ้งและ

แนะนำาเทคโนโลยีและสินค้าที�เป็นนวัตักิร่ร่ม	 ร่วมถ้งกิาร่สนับสน่นกิาร่วิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีที�เกิิด้ข้�นใหม่	 เช่ีน	 เกิษตัร่อัจฉัริ่ยะ	 และแบ่งปันปร่ะสบกิาร่ณ์/แนวทาง 

ที�ปร่ะสบความสำาเร็่จในเขตัเศร่ษฐกิิจและองค์กิร่ร่ะหว่างปร่ะเทศอื�น	ๆ	

	 	 ค)	 ส่งเสริ่มและสนับสน่นร่ะดั้บของกิาร่เข้าถ้งโคร่งสร่้างพื�นฐานที�เป็นบร่อด้แบนด้์ดิ้จิทัล 

เพิ�มข้�นในพื�นที�ท่ร่กัินด้าร่	โด้ยกิาร่ใช้ีกิาร่ปฏิิรู่ปโคร่งสร้่างและกิาร่ลงท่นและที�จำาเป็น

	 	 ง)	 เขตัเศร่ษฐกิิจจัด้หาและจัด้กิาร่ฝึึกิอบร่ม	 และ/หรื่อ	 กิาร่ปร่ะช่ีมเชิีงปฏิิบัติักิาร่ 

เพื�อปรั่บปร่่งร่ะบบอาหาร่ในปร่ะเด็้นที�เกีิ�ยวข้องกัิบความรู้่ทางดิ้จิทัล	 และเสริ่มสร้่าง 

ขีด้ความสามาร่ถสำาหรั่บช่ีมชีนที�ด้้อยโอกิาส	 โด้ยใช้ีปร่ะโยชีน์จากิแผนงานที�มีอยู่	 

หากิเป็นไปได้้
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	 	 จ)	 ตัั�งแต่ัปี	พ.ศ.	2565	ผ่านฐานข้อมูลร่ะบบสาร่สนเทศความมั�นคงทางอาหาร่ของภููมิภูาค

เอเปค	 จะมีกิาร่แลกิเปลี�ยนข้อมูลและแนวปฏิิบัติัด้้านเทคโนโลยีดิ้จิทัลและนวัตักิร่ร่ม 

ในห่วงโซ่ิอ่ปทานอาหาร่

	 	 ฉั)	 ส่งเสริ่มกิาร่ลงท่นร่ะหว่างภูาครั่ฐและเอกิชีนเพื�ออำานวยความสะด้วกิในเทคโนโลยี 

ที�เป็นนวัตักิร่ร่มตัลอด้ห่วงโซ่ิค่ณค่าอาหาร่	 ซ้ิ�งร่วมถ้งกิาร่ปรั่บปร่่งฟิาร์่มให้มีปร่ะสิทธิ์ภูาพ

และความยั�งยืน	 และเพิ�มกิาร่ลงท่นให้กัิบวิสาหกิิจขนาด้กิลาง	 ขนาด้ย่อม	 และร่ายย่อย  

(เอ็มเอสเอ็มอีเอส)	 –	 ร่วมถ้งผู้ปร่ะกิอบกิาร่ร่ายใหม่	 และผู้ผลิตัร่ายย่อยในภูาคเกิษตัร่

และอาหาร่	และกิาร่ปร่ะมง

	 	 ชี)	 ปรั่บปร่่งสถานที�จัด้เก็ิบอาหาร่และความสามาร่ถในกิาร่ขนส่งให้ทันสมัย	 หรื่อ 

ผ่านกิาร่แลกิเปลี�ยนและความร่่วมมือที�เพิ�มข้�นร่ะหว่างหน่วยงานภูาครั่ฐ	 ธ่์ร่กิิจ	 และ

สถาบันที�เน้นกิาร่จัด้กิาร่และเทคโนโลยีหลังกิาร่เก็ิบเกีิ�ยว

ผลิตภ�พ 
	 9.	 เพื�อสร้่างกิาร่เจริ่ญเติับโตัอย่างคร่อบคล่มและยั�งยืนในภููมิภูาคเอเปค	จำาเป็นต้ัองมีกิาร่พัฒนา

ด้้านผลิตัภูาพและปร่ะสิทธิ์ภูาพของร่ะบบอาหาร่ในภููมิภูาค	

	 10.	พีพีเอฟิเอส	 รั่บทร่าบงานของเวทีร่ะหว่างปร่ะเทศอื�น	 ๆ	 (ร่วมถ้งเวทีอื�น	 ๆ	 ของเอเปค)	 

ที�มีด้ำาเนินงานในกิาร่แกิ้ไขอ่ปสร่ร่คและกิาร่บิด้เบือนของห่วงโซ่ิอ่ปทาน	 และปร่ับปร่่ง 

กิาร่เข้าถ้งตัลาด้ในปร่ะเทศและตั่างปร่ะเทศ	 โด้ยเฉัพาะอย่างยิ�งชี่วยเพิ�มผลิตัภูาพและ 

ร่ายได้้ของผู้ปร่ะกิอบกิาร่ร่ายใหม่	 และผู้ผลิตัร่ายย่อยในภูาคเกิษตัร่และอาหาร่	 และ 

กิาร่ปร่ะมง	และบร่ร่เทาความยากิจน	ความหิวโหย	และภูาวะท่พโภูชีนากิาร่

	 11.	พวกิเร่าตัร่ะหนักิดี้ว่า	 กิาร่ค้าเกิษตัร่และอาหาร่ร่ะหว่างปร่ะเทศมีความสำาคัญอย่างยิ�ง 

ในกิาร่บร่ร่ล่ความมั�นคงอาหาร่ของโลกิและโภูชีนากิาร่ที�เพียงพอ	 นอกิจากินี�	 พวกิเร่า	 

ยังตัร่ะหนักิดี้ว่า	 กิาร่หลีกิเลี�ยงกิาร่หย่ด้ชีะงักิของห่วงโซ่ิอ่ปทานอาหาร่เป็นสิ�งสำาคัญ 

เพื�อสร้่างความมั�นใจในกิาร่เข้าถ้งอาหาร่ได้้อย่างมีเสถียร่ภูาพ	พวกิเร่า	 เน้นถ้งความสำาคัญ

ของร่ะบบกิาร่ค้าพห่ภูาคีที�เปิด้กิว้าง	 โปร่่งใส	 คาด้กิาร่ณ์ได้้และไม่เลือกิปฏิิบัติั	 ซ้ิ�งอยู่ 

ภูายใต้ัพันธ์กิร่ณีขององค์กิาร่กิาร่ค้าโลกิ	 (ดั้บเบิลยูทีโอ)	 เพื�อเพิ�มความสามาร่ถ 

ในกิาร่คาด้กิาร่ณ์ของตัลาด้	 เพิ�มความเชืี�อมั�นทางธ่์ร่กิิจ	 และช่ีวยให้เกิิด้กิาร่ไหลเวียน 

ทางกิาร่ค้าม่่งสู่ความมั�นคงอาหาร่และโภูชีนากิาร่

	 12.	อย่างไร่ก็ิตัาม	 ยังมีกิาร่ด้ำาเนินงานที�พีพีเอฟิเอส	 และกิร่อบกิาร่ทำางาน	 และกิร่อบกิาร่ทำางานย่อย 

ที�เกีิ�ยวข้องของเอเปค	 จะตั้องด้ำาเนินกิาร่เพื�อชี่วยแก้ิไขปัญหาด้้านผลิตัภูาพ	 ซ้ิ�งร่วมถ้ง 

ปร่ะเด็้นต่ัาง	ๆ	และไม่จำากัิด้เพียงกิาร่ด้ำาเนินกิาร่ในปร่ะเด็้นเหล่านี�เท่านั�น	ดั้งนี�

	 	 กิ)	 เขตัเศร่ษฐกิิจสมาชีิกิสำาร่วจร่ะบบในกิาร่นำาแนวปฏิิบัติัของร่ะบบเพื�อจัด้กิาร่ขนส่ง 

สินค้าที�เน่าเสียง่ายผ่านพร่มแด้นร่ะหว่างปร่ะเทศในเวลาที�เหมาะสม	 ซ้ิ�งจะช่ีวยลด้ 

กิาร่สูญเสียอาหาร่และขยะอาหาร่	และขจัด้ค่าใช้ีจ่ายเพิ�มเติัมสำาหรั่บธ่์ร่กิิจ	
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	 	 ข)	 รั่บทร่าบผลกิร่ะทบเชิีงบวกิตั่อความมั�นคงอาหาร่ของมาตัร่ฐานกิาร่ค้าอาหาร่	 

โด้ยเขตัเศร่ษฐกิิจสมาชิีกิในกิร่อบกิาร่ทำางานที�เหมาะสม	 จะปร่ะเมินกิร่ณีศ้กิษา 

แนวปฏิิบัติัที�ดี้ในกิาร่เสริ่มสร้่างความมั�นคงอาหาร่ให้สอด้คล้องกัิบกิาร่ด้ำาเนินกิาร่ 

ตัามมาตัร่ฐานสากิล	 แนวทางและคำาแนะนำาที�ตัั�งอยู่บนพื�นฐานทางวิทยาศาสตัร์่ 

ที�ตักิลงกัินไว้

	 	 ค)	 เขตัเศร่ษฐกิิจสมาชีิกิต้ัองคำาน้งถ้งหลักิกิาร่ของปร่ะเด้็นที�มีความคาบเกีิ�ยวกัินของ

มาตัร่กิาร่กีิด้กัินทางกิาร่ค้าที�ไม่ใช่ีภูาษี	ซ้ิ�งตักิลงกัินโด้ยรั่ฐมนตัรี่เอเปคในปี	พ.ศ.	2561	

ในกิาร่กิำาหนด้และนำามาใช้ีด้ำาเนินกิาร่ตัามมาตัร่กิาร่ที�ไม่ใช่ีภูาษีที�เกีิ�ยวข้องกัิบอาหาร่

	 	 ง)	 ด้ำาเนินกิาร่ทบทวนความก้ิาวหน้าของร่ะบบอาหาร่	 ตัามเป้าหมายโบกิอร์่	 และวิสัยทัศน์ 

ป่ตัร่าจายา	พ.ศ.	2583	ของเอเปค	ซ้ิ�งร่วมถ้งสินค้า	บริ่กิาร่	และกิาร่ลงท่น

	 	 จ)	 ร่ะบ่กิลย่ทธ์์เพื�อเพิ�มผลิตัภูาพในวิสาหกิิจขนาด้กิลาง	 ขนาด้ย่อม	 และร่ายย่อย	 ร่วมถ้ง 

ผู้ปร่ะกิอบกิาร่ร่ายย่อยในภูาคเกิษตัร่และอาหาร่	 และกิาร่ปร่ะมง	 และแลกิเปลี�ยน

ปร่ะสบกิาร่ณ์และบทเรี่ยนที�ได้้รั่บ

	 	 ฉั)	 ทำางานอย่างใกิล้ชิีด้กัิบภูาคเอกิชีนร่ายใหญ่ในร่ะบบอาหาร่เพื�อร่ะบ่อ่ปสร่ร่คด้้านนโยบาย

ที�ขัด้ขวางความก้ิาวหน้าของปัญหาความหิวโหยและภูาวะท่พโภูชีนากิาร่	โด้ยม่่งเน้นที�:

   	 ย่ติัภูาวะท่พโภูชีนากิาร่ท่กิรู่ปแบบ	 โด้ยเฉัพาะอย่างยิ�งกิาร่ลด้ภูาวะแคร่ะแกิร่็น 

และขาด้โภูชีนากิาร่ที�พบในเด็้กิอาย่ตัำ�ากิว่า	5	ปี

   	 ผลิตัภูาพและร่ายได้้เพิ�มข้�นเป็นสองเท่าของผู้ผลิตัอาหาร่ร่ายย่อย	 โด้ยเฉัพาะ 

อย่างยิ�งที�เอเปคมีความได้้เปรี่ยบเชิีงเปรี่ยบเทียบในร่ะบบที�รั่กิษาร่ะบบนิเวศและ

ปรั่บปร่่งค่ณภูาพดิ้น	

   	 เพิ�มกิาร่เข้าถ้งตัลาด้ทั�งในและต่ัางปร่ะเทศ	และ

   	 กิาร่ลด้กิาร่สูญเสียอาหาร่และขยะอาหาร่

คำว่�มคำรอบัคำล่ม 
	 13.	ร่ะบบอาหาร่ที�ทำางานได้้ดี้และคร่อบคล่ม	 ทั�งในวิสาหกิิจขนาด้กิลาง	 ขนาด้ย่อม	 และร่ายย่อย	 

กิล่่มสตัรี่	 เยาวชีน	 และกิล่่มชีนพื�นเมือง	 ผู้สูงอาย่ในท่กิภูาคส่วน	 เป็นสิ�งสำาคัญที�จะทำาให้ 

กิาร่ใช้ีทรั่พยากิร่ให้เกิิด้ปร่ะโยชีน์สูงส่ด้	 ปรั่บปร่่งวิถีชีีวิตัในชีนบท	 พื�นที�ห่างไกิลและ 

พื�นที�ชีายฝัึ�ง	และแสด้งให้เห็นถ้งศักิยภูาพทั�งหมด้ของภููมิภูาคเอเปค

	 14.	พวกิเร่า	 ให้คำามั�นที�จะสร้่างความคร่อบคล่ม	 และนอกิเหนือจากิกิาร่ด้ำาเนินกิาร่ที�ปร่ากิฏิ 

ด้้านล่าง	 พวกิเร่ายังด้ำาเนินกิาร่เพื�อส่งเสริ่มความหลากิหลายด้้วยกิาร่สนับสน่นกิาร่มี 

ส่วนร่่วมที�สมด่้ลในกิาร่ปร่ะช่ีมห้่นส่วนเชิีงนโยบายด้้านความมั�นคงอาหาร่	 กิาร่ปร่ะช่ีม 

เชิีงปฏิิบัติักิาร่	 เอกิสาร่แนวคิด้โคร่งกิาร่	 เอกิสาร่ปร่ะกิอบของเอเปคที�เกีิ�ยวข้อง	 และ 

กิาร่หารื่อและเวทีที�เกีิ�ยวข้อง	
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	 	 กิ)	 กิาร่ด้ำาเนินกิาร่ตัามแผนสำาหรั่บสตัรี่และกิาร่เติับโตัอย่างคร่อบคล่มภูายใต้ัชืี�อแผนงาน 

ลา	เซิเร่นา	(พ.ศ.	2562-2573)	ในกิาร่ด้ำาเนินงานของห้่นส่วนเชิีงนโยบายด้้านความมั�นคง

อาหาร่	

	 	 ข)	 เขตัเศร่ษฐกิิจแบ่งปันปร่ะสบกิาร่ณ์และให้คำาแนะนำาตัามความเหมาะสมแก่ิห้่นส่วน 

เชิีงนโยบายด้้านความมั�นคงอาหาร่เกีิ�ยวกัิบวิธี์กิาร่ที�เอเปคสามาร่ถแสด้งถ้งศักิยภูาพ 

ทางเศร่ษฐกิิจของกิล่่มคนที�มีความหลากิหลาย	 ร่วมถ้งชีนพื�นเมืองในร่ะบบอาหาร่ของ

เอเปค

	 	 ค)	 สร้่างโอกิาสในกิาร่หาร่ือเพื�อปรั่บปร่่งความรู้่ด้้านเศร่ษฐกิิจของอ่ปสร่ร่คที�ขัด้ขวาง 

กิาร่มีส่วนร่่วมของเยาวชีนในร่ะบบอาหาร่	 และความสามาร่ถในกิาร่อำานวยความสะด้วกิ

ในกิาร่เรี่ยนรู้่ร่่วมกัินของเยาวชีน	ผู้เชีี�ยวชีาญ	และผู้กิำาหนด้นโยบายทั�วทั�งภููมิภูาคเอเปค 

	 	 ง)	 ส่งเสร่ิมกิาร่เข้าถ้งบริ่กิาร่ทางกิาร่เงินด้้านกิาร่เกิษตัร่กิับอาหาร่ให้มากิข้�น	 โด้ยกิาร่แบ่งปัน 

ข้อมูลและความสำาเร็่จของแผนกิาร่ให้กู้ิยืมเพื�อกิาร่จัด้ตัั�งและกิาร่พัฒนาธ่์ร่กิิจ	 ร่วมถ้ง

กิาร่ลงท่นและกิาร่ชีำาร่ะเงินทางอิเล็กิทร่อนิกิส์	 และด้ำาเนินกิาร่ปร่ะเมินอ่ปสร่ร่คที�มีอยู่

สำาหรั่บกิาร่เข้าถ้งบริ่กิาร่ทางกิาร่เงิน	ภูายในสิ�นปี	พ.ศ.	2565

คำว่�มยั�งยืนำ
	 15.	ความยั�งยืนต้ัองเป็นหัวใจสำาคัญของแนวทางกิาร่ทำางานร่่วมกิันและองค์ร่วมในร่ะบบ	 

เร่าต้ัองม่่งมั�นที�จะทำางานร่่วมกัินในกิาร่ลด้ผลกิร่ะทบที�เป็นอันตัร่ายต่ัอสิ�งแวด้ล้อม

	 16.	แม้ว่าเร่าจะเป็นกิล่่มเศร่ษฐกิิจที� มีความหลากิหลาย	 แต่ัพวกิเร่าให้คำามั�นร่่วมกัิน 

ในกิาร่ปรั่บปร่่งปร่ะสิทธิ์ภูาพด้้านสิ�งแวด้ล้อมของร่ะบบอาหาร่เอเปค	 ร่วมถ้งแบ่งปัน 

งานวิจัยและย่ทธ์ศาสตัร์่ที�ปฏิิบัติักิาร่ได้้จริ่ง	 ในกิาร่ลด้กิาร่ปล่อยก๊ิาซิเรื่อนกิร่ะจกิ	 

กิาร่ปรั่บตััวต่ัอกิาร่เปลี�ยนแปลงสภูาพภููมิอากิาศ	 เพิ�มกิาร่ผลิตัที�ยั�งยืน	 (เพิ�มปร่ะสิทธิ์ภูาพ

กิาร่ใช้ีทรั่พยากิร่อย่างเหมาะสมและกิาร่อน่รั่กิษ์ดิ้นและนำ�า)	 กิาร่แปร่รู่ปและกิาร่บริ่โภูค	 

และเพื�อลด้กิาร่สูญเสียอาหาร่และขยะอาหาร่

	 17.	เพื�อช่ีวยเขตัเศร่ษฐกิิจในกิาร่บร่ร่ล่เป้าหมายความยั�งยืนของตันเอง	 เขตัเศร่ษฐกิิจได้้ให้ 

คำามั�นในกิาร่ด้ำาเนินกิาร่ดั้งต่ัอไปนี�:

	 	 กิ)	 กิาร่อำานวยความสะด้วกิในกิาร่แบ่งปันข้อมูลและใช้ีปร่ะโยชีน์จากิกิาร่พัฒนา/ 

แนวปฏิิบัติัที�ดี้ที�เกิิด้ข้�นในโลกิอย่างต่ัอเนื�อง	 เพื�อบริ่หาร่จัด้กิาร่กัิบความหลากิหลาย 

ทางชีีวภูาพและกิาร่สูญเสียทรั่พยากิร่ธ์ร่ร่มชีาติั	 กิาร่ใช้ีทรั่พยากิร่ดิ้น	 และปัญหา 

แหล่งนำ�า/ความต้ัองกิาร่นำ�า	

	 	 ข)	 กิาร่สนับสน่นซ้ิ�งกัินและกัินในกิาร่ปรั่บปร่่งกิาร่จัด้ทำาบัญชีีก๊ิาซิเรื่อนกิร่ะจกิจากิ 

ร่ะบบอาหาร่	
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	 	 ค)	 แบ่งปันแนวปฏิิบัติัที�ดี้ในกิาร่ส่งเสริ่มกิาร่ลงท่นอย่างมีความร่ับผิด้ชีอบที�เป็นมิตัร่ 

ต่ัอสิ�งแวด้ล้อม	 อน่รั่กิษ์ธ์ร่ร่มชีาติั	 กิาร่ผลิตัอาหาร่อย่างยั�งยืน	 กิาร่แปร่รู่ปและ 

กิาร่กิร่ะจายอาหาร่

	 	 ง)	 รั่บทร่าบว่าเขตัเศร่ษฐกิิจจะใช้ีแนวทางเชิีงนโยบายที�แตักิตั่างกัินของภูาคอาหาร่	 

พวกิเร่า	 ตักิลงที�จะร่ะบ่และส่งเสริ่มแนวทางที�จะสนับสน่นผลลัพธ์์ด้้านสิ�งแวด้ล้อมที�ดี้	

ในขณะเด้ียวกัินกิ็หลีกิเลี�ยง	 และ/หร่ือ	 ลด้กิาร่บิด้เบือนกิาร่ค้า	 ร่วมถ้งกิาร่ด้ำาเนินงาน

องค์กิร่ร่ะหว่างปร่ะเทศที�เกีิ�ยวข้อง	

	 	 จ)	 จัด้ให้มีกิาร่ปร่ะช่ีมเชิีงปฏิิบัติักิาร่เพื�อเสริ่มสร้่างขีด้ความสามาร่ถและแบ่งปันแนวปฏิิบัติั

ที�ดี้	 เพื�อสนับสน่นความพยายามของแตั่ละเขตัเศร่ษฐกิิจและส่วนร่วม	 ในกิาร่ปร่ับใช้ี 

และทำาให้สอด้คล้องกัิบเป้าหมายกิาร่พัฒนาที�ยั�งยืนขององค์กิาร่สหปร่ะชีาชีาติั	 

หัวข้อที�	 12.3	 “ภูายในปี	 พ.ศ.	 2573	 ลด้ปริ่มาณขยะอาหาร่ทั�วโลกิในร่ะดั้บค้าปลีกิ 

และผู้บริ่โภูคลงคร้่�งหน้�ง	 และลด้ปริ่มาณกิาร่สูญเสียอาหาร่	 ตัลอด้กิาร่ผลิตัและ 

ห่วงโซ่ิอ่ปทาน	 ร่วมถ้งกิาร่สูญเสียหลังกิาร่เกิ็บเกีิ�ยว	 โด้ยมีตััวชีี�วัด้เฉัพาะที�ข้�นอยู่กัิบ

สถานกิาร่ณ์ของแต่ัละเขตัเศร่ษฐกิิจ	 เช่ีน	 ดั้ชีนีขยะอาหาร่ขององค์กิาร่สหปร่ะชีาชีาติั/

องค์กิาร่อาหาร่และเกิษตัร่แห่งสหปร่ะชีาชีาติั	(เอฟิดั้บเบิลยูไอ)	หรื่อดั้ชีนีอื�น	ๆ	ที�เหมาะสม	 

และส่งเสริ่มกิาร่ลงท่นร่ะหว่างภูาครั่ฐและเอกิชีนในโคร่งสร้่างพื�นฐานและห่วงโซ่ิ 

ความเย็น	 เพื�อลด้ร่ะดั้บปริ่มาณกิาร่สูญเสียอาหาร่และขยะอาหาร่ในปัจจ่บัน	 และ 

ทบทวนความก้ิาวหน้าในปร่ะเด็้นนี�ภูายในปี	พ.ศ.	2568

คำว่�มเปน็ำห้่นำส่ำว่นำระหว่่�งภ�คำรัฐและเอกชนำ
	 18.	เขตัเศร่ษฐกิิจสมาชิีกิเอเปคให้คำามั�นที�จะทำางานแบบเป็นห้่นส่วนร่่วมกัิบภูาคเอกิชีน 

นำาโด้ยสภูาที�ปร้่กิษาทางธ่์ร่กิิจเอเปค	 กิำาหนด้รู่ปแบบและส่งเสริ่มกิาร่ทำางานของ 

ร่ะบบอาหาร่ของเอเปค	 โด้ยตัร่ะหนักิถ้งบทบาทความเป็นศูนย์กิลางของภูาคเอกิชีน 

ตัลอด้ห่วงโซ่ิค่ณค่าอาหาร่ในกิาร่ผลิตัและกิาร่แปร่รู่ปอาหาร่	 กิาร่กิร่ะจายสินค้า	 กิาร่ค้า 

และกิาร่ลงท่น	และให้คำามั�นที�จะด้ำาเนินกิาร่ดั้งต่ัอไปนี�

	 	 กิ)	 ส่งเสริ่มกิาร่จัด้เวทีหารื่ออย่างสมำ�าเสมอร่ะหว่างภูาครั่ฐและเอกิชีนในแต่ัละเขตัเศร่ษฐกิิจ 

เพื�อให้ข้อเสนอแนะกิับห้่นส่วนเชิีงนโยบายด้้านความมั�นคงอาหาร่	 เกีิ�ยวกัิบวิธี์ 

กิาร่ปรั่บปร่่งสภูาพแวด้ล้อมทางธ่์ร่กิิจสำาหรั่บภูาคอาหาร่

	 	 ข)	 ทบทวนกิาร่ทำางานและข้อกิำาหนด้ของห้่นส่วนเชิีงนโยบายด้้านความมั�นคงอาหาร่	 

เพื�อให้มั�นใจถ้งความเป็นห้่นส่วนที�มีความหมายของสภูาที�ปร้่กิษาทางธ่์ร่กิิจเอเปค	 

และภูาคเอกิชีน	 ซ้ิ�งสะท้อนถ้งลำาดั้บความสำาคัญและความสนใจของภูาคเอกิชีน	 

และเพิ�มกิาร่มีส่วนร่่วมของภูาคเอกิชีนให้มากิที�ส่ด้

70 แผนปฏิิบััติิการภายใต้ิแผนงานความมั�นคงอาหาร
ม่�งสู่่�ป ีพ.ศ. 2573



ก�รกำ�หนำด็เป�้หม�ยท่�ช�ญฉล�ด็ และก�รด็ำ�เนิำนำก�รต�มแผนำง�นำ 
คำว่�มมั�นำคำงอ�ห�รม่่งส่่ำปี พ.ศ. 2573
	 19.	แผนงานความมั�นคงอาหาร่ม่่งสู่ปี	 พ.ศ.	 2573	 นำาเสนอแนวทางม่่งสู่กิาร่จัด้หาอาหาร่ 

ที�เข้าถ้งได้้	 ความมีอยู่ของอาหาร่	 มีค่ณค่าทางโภูชีนากิาร่และเพียงพอสำาหรั่บปร่ะชีาชีน 

ในภููมิภูาคเอเปค	 และจะนำาแผนงานไปสู่กิาร่ปฏิิบัติัโด้ยกิาร่จัด้ลำาดั้บความสำาคัญ 

อย่างเหมาะสม	 และตัามเป้าหมายที�กิำาหนด้ไว้โด้ยเฉัพาะ	 วัด้ผลได้้	 บร่ร่ล่ผลได้้	 

มีความเกีิ�ยวข้องกัิน	 และมีกิาร่กิำาหนด้ช่ีวงเวลาที�ชัีด้เจน	 (เอสเอ็มเออาร์่ที)	 เพื�อให้ 

บร่ร่ล่สิ�งนี�	เขตัเศร่ษฐกิิจจะด้ำาเนินกิาร่

	 	 กิ)	 จัด้กิาร่ปร่ะช่ีมเชิีงปฏิิบัติักิาร่ภูายในตั้นปี	 พ.ศ.	 2565	 เพื�ออำานวยความสะด้วกิ 

ในกิาร่เปลี�ยนผ่านจากิแผนงานความมั�นคงอาหาร่ม่่งสู่ปี	 พ.ศ.	 2573	 ไปเป็นแผน 

กิาร่ด้ำาเนินงาน	ซ้ิ�งร่วมถ้งกิาร่จัด้ทำา	“ขั�นตัอนต่ัอไป”	ของแต่ัละกิาร่ด้ำาเนินกิาร่

	 	 ข)	 สำาหรั่บแต่ัละปร่ะเด็้นสำาคัญให้พัฒนาแผนกิาร่ด้ำาเนินงานในปี	 พ.ศ.	 2565 

ซ้ิ�งกิำาหนด้กิาร่ด้ำาเนินกิาร่โด้ยสมัคร่ใจหรื่อข้อริ่เริ่�มที�เขตัเศร่ษฐกิิจสมาชิีกิอาจปร่ะกิาศใช้ี 

เพื�อด้ำาเนินกิาร่ตัามแผนงาน	 พ.ศ.	 2573	 ซ้ิ�งสะท้อนถ้งกิาร่จัด้ลำาดั้บความสำาคัญ 

ที�จะบร่ร่ล่ผลลัพธ์์ที�มีความหมายมากิที�ส่ด้สำาหรั่บผู้ผลิตัและธ่์ร่กิิจในภูาคอาหาร่	

	 	 ค)	 ทบทวนกิาร่ด้ำาเนินกิาร่ในปี	 พ.ศ.	 2568	 (และความก้ิาวหน้า)	 และทบทวนแผนงาน 

ในปี	พ.ศ.	2573

n

71แผนปฏิิบััติิการภายใต้ิแผนงานความมั�นคงอาหาร
ม่�งสู่่�ปี พ.ศ. 2573



Implementation Plan of the Food Security
Roadmap Towards 203072



Implementation 
Plan of the Food 
Security Roadmap 
Towards 2030
Thailand 2022

The	Food	Security	Roadmap	Towards	2030	
will establish open, transparent, productive, 
sustainable, and resilient APEC food systems 
that	 ensure	 access	 to	 sufficient,	 safe,	 
affordable, and nutritious food to meet  
dietary needs and food preferences for 
active	and	healthy	lives.
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Introduction
	 APEC	 economies	 remain	 committed	 to	 APEC’s	mission	 and	 its	 voluntary,	 

non-binding,	consensus-building	principles	as	well	as	 its	spirit	of	equal	partnership,	

shared	 responsibility,	mutual	 respect,	 common	 interest	 and	 common	 benefit.	 In	 

the	 APEC	 Putrajaya	 Vision	 2040,	 APEC	 Leaders	 committed	 to	 building	 “an	 open,	 

dynamic,	resilient	and	peaceful	Asia-Pacific	Community”	

by	2040.	Further,	the	implementation	plan	of	the	APEC	

Putrajaya	Vision	2040,	the	Aotearoa	Plan	of	Action	stated	

that	 “APEC	 fora	 and	 sub-fora	would	make	 provisions	 

for	 implementing	 the	 APEC	 Putrajaya	 Vision	 2040	 in	 

their	work	plans	and	strategic	plans”.

  Specifically	in	relation	to	food	security,	the	Aotearoa	

Plan	 of	 Action	 emphasized	 collective	 actions	 that	 

economies	would	take	to	ensure	lasting	food	security,	

food	 safety	 and	 improved	 nutrition	 for	 all,	 as	 well	 

as	 reductions	 in	 food	 loss	 and	 waste	 in	 the	 region	 

by	 promoting	 agricultural	 food	 trade,	 agricultural	 

sustainability	and	innovation.

	 	 The	 Food	 Security	 Roadmap	 Towards	 2030	 

(Roadmap	2030)	addresses	the	Aotearoa	Plan	of	Action	

and	 builds	 on	 the	 earlier	 Food	 Security	 Roadmap	 

Towards	 2020,	 the	 original	 2010	 Niigata	 Declaration,	 

and	 other	 related	 declarations	 and	 joint	 statements	 

issued	since	the	establishment	of	the	Policy	Partnership	

on	 Food	 Security	 (PPFS)	 in	 2011.	 Several	 other	 plans,	

strategies	and	roadmaps	under	APEC	fora	and	sub-fora,	

including	 the	 La	 Serena	 Roadmap	 for	 Women	 and	 

Inclusive	 Growth	 (2019-2030),	 the	 APEC	 Cross	 Cutting	 Principle	 on	 Non-Tariff	 

Measures	 endorsed	 at	 APEC	Ministerial	Meeting	 in	 2018,	 the	 APEC	 Statement	 on	 

Promoting	 the	Use	of	 Interoperable	Global	Data	Standards	at	 the	APEC	Ministerial	

Meeting	in	2014,	the	APEC	Guidelines	and	Best	Practices	for	the	Adoption	of	Global	

Data	Standards,	and	the	Bogor	Goals	are	noted	in	the	Roadmap	2030	targets.

Implementation Plan of the Food Security
Roadmap Towards 203074



	 A	critical	aspect	of	the	Roadmap	2030	is	public	private	partnership,	which	is	also	

one	of	the	foundational	elements	of	PPFS.	The	intent	behind	this	partnership	is	to	

ensure	 private	 sector	 participation	 in	 the	 development	 and	 implementation	 of	 

relevant	 workstreams	 implementing	 the	 Roadmap	 2030.	 This	 inclusion	was	 also	 

supported	by	the	APEC	Business	Advisory	Council	(ABAC)	

in	its	report	to	the	APEC	Economic	Leaders	in	2021,	ABAC	

called	 on	 APEC	 to	 support	 the	 implementation	 of	 

a	whole-of-system	 approach	 to	 food	 security,	 and	 to	

ensure	 the	 role	 of	 the	 private	 sector	 is	 expanded	 

and	enabled	to	engage	in	reaching	food	security	goals.

	 Food	 security	 is	 a	 complex	 and	 cross-cutting	 

issue	 relevant	 to	 the	 work	 in	 multiple	 APEC	 fora	 

and	 projects,	 including	 PPFS,	 the	 High	 Level	 Policy	 

Dialogue	 on	 Agricultural	 Biotechnology	 (HLPDAB),	 

the	 Agricultural	 Technical	 Cooperation	Working	 Group	

(ATCWG),	 the	 Ocean	 and	 Fisheries	 Working	 Group	 

(OFWG)	 and	 the	 Sub-Committee	 on	 Standards	 and	 

Conformance	 (SCSC).	 Drafting	 of	 the	 Implementation	 

Plan	 of	 Roadmap	 2030	 (2030	 Implementation	 Plan)	 

and	monitoring	 the	 progress	 and	 update	 of	 the	 2030	

Implementation	 Plan	 falls	 to	 the	 responsibility	 of	 

the	PPFS.

	 The	2030	Implementation	Plan	identifies	specific	

voluntary	 actions	 or	 initiatives	 that	 economies	may	 

individually	 or	 collectively	 implement	 to	 deliver	 on	 

the	 Roadmap	 2030,	 as	 well	 as	 how	 to	 evaluate	 

progress	towards	the	roadmap’s	goals.	Economies	will	review	and	update	the	2030	

Implementation	 Plan	 over	 time	 to	 ensure	 it	 remains	 timely,	 comprehensive,	 

balanced,	and	relevant	across	all	elements.	 It	 is	 intended	to	be	a	living	document	 

and	APEC	economies	will	implement	it	based	on	their	own	conditions.
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Implementation Plan
of Key Action Areas

Digitalization 
and

Innovation

Productivity Inclusivity
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Food Security  
Roadmap 

Towards	2030	 
Implementation
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Digitalization and Innovation
has the potential to transform the food system and 
enhance food security and it is one of the economic 
drivers	of	the	APEC	Putrajaya	Vision	2040.
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	 8a)	 By	the	end	of	2022,	appraise	existing	work	by	other	APEC	
fora	 and	 sub-fora	which	promotes	wider	 adoption	of	Global	Data	
Standards	for	food	and	agriculture	products	and	other	interoperable	
digital	 technologies	 to	 enhance	 production-related	 technologies,	
supply	chain	traceability,	accessible	innovative	financial	technologies	
and	 interoperable	 digital	 documentation,	 including	 for	 trade;	 and	
identify	areas	which	should	be	prioritized	for	further	work	to	achieve	
region-wide	 interoperability	 through	 the	 food	 value	 chain,	 with	 
a	review	of	progress	by	2025.

Objective:
	 To	assess	the	current	capability	of	other	APEC	fora	and	sub-fora	to	promote,	 

and	 where	 applicable,	 implement	 policies	 for	 wider	 adoption	 of	 Global	 Data	 

Standards	 for	 food	 and	 agriculture	 products	 and	 other	 interoperable	 digital	 

technologies	and	inform	further	work	areas	to	be	prioritized.

Individual Action:
	 Economies	 are	 encouraged	 to	 promote,	 and	where	 applicable,	 implement	 

policies	 for	 wider	 adoption	 of	 Global	 Data	 Standards	 for	 food	 and	 agriculture	 

products	and	other	interoperable	digital	technologies	to	enhance	production-related	
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technologies,	supply	chain	traceability,	accessible	 innovative	financial	technologies,	

and	interoperable	digital	documentation,	including	for	trade.

Collective Action:
 Economies are encouraged to:

	 1.	 Identify	 APEC	 fora	 and	 sub-fora	 that	 have	 activities	 related	 to	 food	 and	 

agriculture	 products	 and	 production,	 and	 identify	 practices	 that	 have	 

successfully	promoted	 the	adoption	of	Global	Data	Standards	and	other	

interoperable	digital	technologies	resulting	in	enhanced	production-related	

technologies,	 supply	 chain	 traceability,	 accessible	 innovative	 financial	 

technologies	and	digital	documentation.

	 2.	 Identify	 targeted	 areas	 of	 work	 under	 8a	 that	 are	 still	 underdeveloped	 

and	should	be	prioritized	for	further	work.

	 3.	 Explore	ways	 to	 promote	wider	 adoption	 of	 Global	 Data	 Standards	 for	 

food	and	agriculture	products	and	other	interoperable	digital	technologies.

	 4.	 Design	workstreams	 dedicated	 to	 facilitating	 capacity	 building	 on	 Global	 

Data	Standards	literacy.

	 5.	 Share	 best	 practices	 on	 production-related	 technologies,	 supply	 chain	 

traceability,	accessible	innovative	financial	technologies,	and	interoperable	

digital	documentation.

Evaluation of Progress: 
	 By	 the	 end	 of	 2025,	 assess	 the	 progress	 made	 by	 member	 economies	 

towards	 successfully	 promoting	 and,	 where	 applicable,	 implementing	 policies	 

for	wider	adoption	of	Global	Data	Standards	and	interoperable	digital	technologies	 

to	 enhance	 production-related	 technologies,	 supply	 chain	 traceability,	 accessible	 

innovative	 financial	 technologies	 and	 digital	 documentation,	 and	 identify	 areas	 

which	should	be	prioritized	for	further	work.

Targets:	 By	the	end	of	2025

Lead economy:	 Multiple	leads
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	 8b)	 Identify	 and	 actively	 encourage	 government	 schemes	 
which	 provide	 access	 to	 and	 promote	 introduction	 of	 innovative	
products	 and	 technologies,	 including	 support	 for	 the	 research	 
and	 development	 of	 emerging	 technologies,	 for	 example	 smart	 
agriculture,	and	share	experiences	of	successful	approaches	taken	
in	other	economies	and	international	bodies.

Objective:
	 To	 enable	 improved	 access	 to	 and	 promote	 introduction	 of	 innovative	 

products	 and	 technologies,	 including	 support	 for	 the	 research	 and	 development	 

of	 emerging	 technologies,	 for	 example	 smart	 agriculture,	 and	 share	 experiences	 

of	successful	approaches	taken	in	other	economies	and	international	bodies.

Individual Action:
	 Economies	 are	 encouraged	 to	 identify	 and	 actively	 encourage	 government	

schemes	 which	 provide	 access	 to	 and	 promote	 the	 introduction	 of	 innovative	 

products	 and	 technologies,	 including	 support	 for	 the	 research	 and	 development	 

of	emerging	technologies,	for	example	smart	agriculture.
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Collective Action:
 Economies are encouraged to:

	 1.	 Share	 experiences	 of	 successful	 approaches	 taken	 by	 other	 economies	 

and	 international	 bodies	 to	 encourage	 cooperation	 on	 identifying	 

common	 interests	of	 the	APEC	 region,	 the	 review	of	 the	 related	policies	 

and	organization	of	relevant	Webinars.

	 2.	 Design	 targeted	 policies	 on	 emerging	 innovative	 technologies,	 such	 as	 

smart	 agriculture,	 which	 could	 improve	 the	 resilience	 of	 APEC	 Food	 

Systems	 to	 climate	 risks,	 conserve	 natural	 resources	 and	 minimize	 

disruptions	of	agri-food	supply	chains	from	shocks	and	stresses.

	 3.	 Promote	 the	 data-driven	monitoring	 system	 for	 improved	 compliance	 

of	agri-environmental	schemes	to	boost	sustainable	productivity.

Evaluation of Progress:
	 Economies	demonstrate	an	 increase	 in	 the	number	of	 government	 schemes	 

that	 provide	 access	 to	 and	 promote	 the	 introduction	 of	 innovative	 products	 and	 

technologies,	 including	 support	 for	 the	 research	 and	 development	 of	 emerging	 

technologies.

Targets:	 2030

Lead economy:	 Korea
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	 8c)	 Promote	 and	 encourage	 increased	 levels	 of	 access	 to	 
broadband	 digital	 infrastructure	 in	 underserved	 areas	 through	 
necessary	investment	and	structural	reforms.

Objective:
	 To	 promote	 and	 encourage	 increased	 levels	 of	 access	 to	 broadband	 digital	 

infrastructure	 in	 underserved	 areas	 through	 necessary	 investment	 and	 structural	 

reforms.

Individual Action:
 Economies are encouraged to:

	 1.	 Pursue	 structural	 reforms	 and	 sound	 economic	 policies	 to	 promote	 

digital	 innovation	 as	 a	means	 to	 improve	 productivity	 and	 dynamism	of	 

the	food	system.

	 2.	 Facilitate	 investment	 in	and	financial	 support,	 specifically	 in	underserved	

areas,	 of	 sustainable	 and	 inclusive	 growth	 of	 broadband	 infrastructure	 

and	 innovative	digital	 technologies	aimed	at	 incorporating	 the	agriculture	

and	food	sectors	into	the	digital	economy.

	 3.	 Implement	policies	 that	promote	 the	 inclusion	of	 the	private	 sector	and	

representatives	 from	 agricultural	 production	 and	 food	 systems	 industries	

input	in	the	development	of	broadband	infrastructure.
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	 4.	 Encourage	 and	 support	 the	 application	 of	 innovative	 digital	 technology	 

in	 food	 systems,	 including	 smart	 agriculture,	 broadband	 and	 Internet	 of	 

Things	 (IoT)	 to	 optimize	 food	 production,	 storage,	 processing	 and	 

increase	market	 access	 for	 underserved	 areas	 and	 groups	 to	 promote	 

rural	 development	 and	 prosperity	 for	 all	 our	 people,	 including	 farmers,	

women	and	smallholders.

Collective Action:
 Economies are encouraged to:

	 1.	 Share	 good	 practices	 and	 policies	 for	 achieving	 structural	 adjustments	 

that	 support	 digital	 connectivity	 and	 optimum	 allocation	 of	 technical	 

resources.

	 2.	 Strengthen	 digital	 infrastructure,	 accelerate	 digital	 transformation,	 

narrow	the	digital	divide,	as	well	as	cooperate	on	 facilitating	 the	flow	of	 

data	 and	 strengthening	 food	 systems	 connectivity	 through	 broadband	 

services	such	as	5G	and	IoT.

	 3.	 Drawing	 on	 the	 different	 approaches	 of	 different	 economies	 and	 sharing	 

of	 good	 practices	 and	 experiences,	 collectively	 propose	 initiatives	 and	 

projects	 to	 improve	 broadband	 availability	 in	 underserved	 areas	 and	 

create	 universal,	 affordable	 and	 convenient	 access	 to	 innovative	 digital	 

tools	 for	 people	 in	 the	 above	 areas	 through	 increasing	 investment	 on	 

infrastructure	construction.

Evaluation of Progress:
	 By	 2030,	 individual	 and	 community-based	 access	 to	 digital	 tools	 and	 

broadband	 have	 increased	 throughout	 the	 APEC	 region.	 In	 addition,	 all	member	 

economies	 have	 enabled	 competitive	 environments	 with	 pro-investment	 policies	 

for	 the	 development	 of	 digital	 infrastructure,	 especially	 in	 underserved	 rural	 and	 

urban-rural	fringe	areas.

Targets:	 2030

Lead economy:	 PPFS	Working	Group	2
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	 8d)	 Economies	 to	 make	 available	 and	 deliver	 training	 
sessions	and/or	workshops	to	improve	food	system	related	digital	
literacy	 and	 capability	 for	 underserved	 communities,	 leveraging	 
existing	programmes	where	possible.

Objective:
	 To	provide	a	forum	for	both	the	public	and	private	sectors	of	APEC	Member	

Economies	 to	 share	 their	 experiences	 and	 expertise	 on	 the	 application,	 

promotion,	 and	 accomplishment	 of	 smart	 agriculture	 through	 harnessing	 various	 

new	 technologies	 such	 as	 IoT,	 automatic	 sensors,	 Artificial	 Intelligence	 (AI),	 

Unmanned	Aerial	Vehicle	(UAV),	etc.

Individual Action:
	 Economies	 are	 encouraged	 to	 share	 knowledge,	 exchange	 good	 practices	 

and	 lessons	 learned	 on	 the	 progress	 and	 challenges	 facing	 the	 APEC	 economies	 

to	 improve	 food	 systems	 through	 digital	 literacy	 campaigns	 and	 enhance	 access	 

for	underserved	communities,	leveraging	existing	programmes	where	possible.
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Collective actions:
 Economies are encouraged to:

	 1.	 Develop	 a	 shared	understanding	of	 the	 application	 and	development	of	 

the	current	smart	agriculture	systems.

	 2.	 Share	 knowledge	on	 trends	and	prospects	of	 smart	 agriculture,	 R&D	and	

application	 and	 the	 development	 and	 application	 of	 new	 technology	 

and	 good	practices	of	 ensuring	 youth	 and	women	have	equal	 access	 to	 

affordable	inputs	and	improve	technology	of	smart	agriculture.

Evaluation of Progress:
	 Increased	 knowledge	 on	 digitalization	 in	 agriculture	 and	 food	 systems,	 

capability	 in	 promoting	 and	 implementing	 digitalization	 in	 agriculture	 and	 food	 

systems	among	the	economies	and	identify	opportunities	for	collaboration.

Targets:	 2030

Lead economy:	 Malaysia
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	 8e)	 From	 2022,	 via	 the	 APIP	 database,	 voluntarily	 share	 
information	 and	 best	 practice	 on	 digitalisation	 and	 innovation	 in	 
the	food	supply	chain.

Objective:
	 To	 further	 progress	work	 in	 digitalisation	 and	 innovation	 in	 the	 food	 supply	 

chain,	 update	 APIP	 for	 a	 more	 useful	 information	 platform	 with	 inputs	 from	 

economies	and	related	fora.

Individual Action:
	 Economies	 are	 encouraged	 to	 share	 and	 update	 digitalisation	 information	 

and	best	practices	on	the	APIP	website.

Collective actions:
 Economies are encouraged to:

	 1.	 Update	APIP	with	inputs	from	economies	and	related	fora.

	 	 Examples	are

  n	 Best	practices	in	PPFS,	ATCWG	and	HLPDAB	projects	including	webinars.

  n	 Major	 topics	 on	 Private-Public	 Partnerships	 (PPPs)	 and	 information	 of	 

related	activities.

  n	 APEC	Food	Security	Plans	and	stock-taking	exercises.

  n	 Links	 on	 economies’	 websites,	 statistics,	 other	 related	websites	 on	 

food	security.

  n	 Declarations	at	the	APEC	Ministerial	Meetings	on	Food	Security.

  n	 Other	topics

	 2.	 Hold	 a	 knowledge	 sharing	webinar	 every	 year	 to	 enhance	 the	 function	 

of	APIP.

Evaluation of Progress:
	 Increased	 sharing	 and	 updating	 of	 information	 and	 best	 practices	 from	 

economies	and	related	fora	on	the	APIP	site.

Targets:	 2030

Lead economy:	 Japan
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	 8f)	 Promote	 public-private	 investment	 to	 facilitate	 the	 use	 
of	innovative	technologies	for	the	whole	food	value	chain,	including	
those	 which	 improve	 efficiency	 and	 sustainability,	 and	 increase	 
investment	 in	micro,	 small	 and	medium	 size	 enterprises	 (MSMEs),	
including	 start-ups,	 and	 small-scale	 producers	 in	 the	 agri-food	 
and	fisheries	sectors.

Objective:
	 To	 promote	 public-private	 investment	 to	 facilitate	 the	 use	 of	 innovative	 

technologies	for	the	whole	food	value	chain,	including	those	that	improve	efficiency	

and	 sustainability,	 and	 increase	 investment	 in	 MSMEs,	 including	 start-ups	 and	 

small-scale	producers	in	the	agri-food	and	fisheries	sectors.
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Individual Action:
 Economies are encouraged to:

	 1.	 Promote	 public-private	 investment	 to	 endorse	 digital	 transformation	 and	

other	 innovative	 technologies,	 including	 adoption	of	 interoperable	digital	

technologies	 to	 enhance	 food	 production,	 storage	 facilities,	 and	 logistics	

capacity.

	 2.	 Recognize	 the	 growing	 significance	 of	 innovative	 technologies	 and	 use	 

them	in	enhancing	food	security	by	matching	producers	with	the	need	of	

consumers,	 increasing	 agricultural	 productivity,	minimizing	 food	 loss	 and	

waste,	 and	 enabling	 greater	 resilience	 in	 supply	 chains	 during	 times	 of	 

disruption.

	 3.	 Encourage	broader	work	 in	 the	 format	of	public-private	partnerships	and	

adopt	 and	maintain	 laws,	 regulations,	 and	 best	 practices	 that	 facilitate	 

investment.

	 4.	 Continue	 supporting	 MSMEs	 innovation	 empowerment	 by	 tackling	 

systemic	barriers	to	entrepreneurship	and	reinforcing	capacity	building.

	 5.	 Improve	 access	 to	 finance	 for	 MSMEs,	 start-ups	 and	 entrepreneurs	 

from	traditionally-disadvantaged	backgrounds.

	 6.	 Foster	 environments	 that	 support	 green	MSME	 businesses	 and	 provide	 

training	 opportunities	 for	MSMEs	 to	 improve	 business	 skills	 in	 the	 digital	

economy.
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Collective actions:
 Economies are encouraged to:

	 1.	 Carry	 out	 surveys	 and	 studies	 to	 identify	 the	 obstacles	 and	 barriers	 

inhibiting	 economies’	 capacity	 in	 accelerating	 digital	 transformation	 to	 

optimize	food	systems	and	enhance	food	security.

	 2.	 Increase	information	sharing	regarding	respective	policies	and	best	practices	

on	public-private	investment	in	support	of	digital	connectivity	and	access	

and	inclusion	to	innovative	technologies	across	the	whole	food	value	chain	

among	economies,	relevant	sub-fora,	and	international	bodies.

	 3.	 Provide	assistance	to	underserved	areas	 to	help	 increase	 levels	of	digital	 

and	 innovation	 infrastructure,	 deliver	 training	 sessions	 or	 workshops	 to	 

improve	food	systems-related	digital	literacy	and	capacity

Evaluation of Progress:
	 Effective	 public-private	 investments	 are	 identified	 to	 facilitate	 the	 use	 of	 

innovative	technologies,	help	economies	achieve	food	security,	growing	productivity,	

high	 levels	 of	 economic	 development	 and	 reduced	 impact	 on	 the	 environment.	 

Improved	business	environments	for	MSMEs	with	greater	MSME	access	to	innovation	

to	strengthen	business	competitiveness	and	enhanced	sustainability	across	the	food	

value	chain.

Targets:	 2030

Lead economy:	 China
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	 8g)	 Modernize	 food	 storage	 facilities	 and	 logistics	 capacity	
through	 increased	exchange	and	cooperation	among	government	
agencies,	 businesses	 and	 institutes	 focusing	 on	 post-harvest	 
management	and	technologies.

Objective:
	 To	modernise	 food	 storage	 facilities	 and	 logistics	 capacity	 through	 increased	

exchange	and	cooperation	among	government	agencies,	businesses	and	institutions	

focusing	on	post-harvest	management	and	technologies.

Individual Action:
 Economies are encouraged, where appropriate, to:

	 1.	 Encourage	 public	 private	 partnerships	 on	 investment	 in	 storage,	 

transportation,	 processing,	 packaging,	 and	 related	 technical	 innovations	 

and	infrastructure	improvements.

	 2.	 Commission	 research	 on	 improved	 storage	 techniques	 and	 facilities,	 

and	create	policy	environments	 to	 facilitate	 internet	 companies	 to	assist	 

in	constructing	consultation	and	sharing	platforms	for	small	holders.

	 3.	 Implement	 innovative	 technologies,	 and	 intelligent,	 energy	 saving,	 green,	

low-carbon	 and	 efficient	 food	 storage	 facilities,	 to	 reduce	 post-harvest	 

food	 loss	 and	 waste,	 including	 warehouse,	 ventilation,	 dryer,	 cleaner,	 

fireproofing	facilities,	intelligent	detecting	system	and	cooler	facilities.
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Collective actions:
 Economies are encouraged to:

	 1.	 Exchange	 experiences	 in	 management	 measures,	 regulatory	 and	 

competition	 policy	 issues	 related	 to	 food	 storage	 infrastructure	 in	 

APEC	economies.

	 2.	 Collect,	 research	 and	 share	 the	 best	 practices,	 effective	methods	 and	 

relevant	 standards	 applied	 by	 food	 storage	 facilities,	micro,	 small,	 and	 

medium	 enterprises	 (MSMEs),	 small-holder	 farmers	 and	 retailers	 in	 

APEC	economies.

	 3.	 Explore	 appropriate	 food	 storage	 technologies	 and	 facilities	 for	 hot	 and	 

humid	areas	to	reduce	food	loss	and	waste.

	 4.	 Improve	 quality	 of	 individual	 and	 inter-regional	 logistics	 and	 develop	 

a	 functioning,	 well-coordinated	 and	 low-cost	 logistics	 network,	 which	 

allows	smoother	and	more	secure	transfer	of	 food	across	the	APEC	food	 

and	 agriculture	 supply	 chains,	 so	 as	 to	 reduce	 losses	 and	maintain	 

food	quality	and	nutrition.

	 5.	 Provide	 capacity	 building	 programs	 and	 skill	 training	 for	 the	member	 

economies	in	food	logistics	and	transportation	sector.

Implementation Plan of the Food Security
Roadmap Towards 203092



Evaluation of Progress:
	 Improved	 efficiency	 of	 food	 storage	 facilities	 and	 logistics	 capacity	 in	 APEC	 

economies	 is	 widely	 adopted	 with	 the	 application	 of	 intelligent,	 energy-saving,	 

loss	 reducing,	 environment-friendly,	 low-carbon	 and	 labor-saving	management	 

and	technology.

Targets:	 2030

Lead economy:	 China
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Productivity:
To create inclusive and sustainable growth  
in the APEC region, to improve the productivity  
and	efficiency	of	regional	food	systems,	 
to support the open, fair, transparent, predictable  
and	non-discriminatory	multilateral	trading	system.
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	 12a)	Member	 economies	 to	 explore	 the	 implementation	 of	 
best	 examples	 of	 systems	which	 see	 perishable	 goods	 released	
through	 international	 borders	 in	 a	 timely	manner,	 where	 this	 will	 
reduce	food	loss	and	waste	and	remove	extra	costs	for	business.

Objective:
	 To	 improve	 the	 border	 clearance	 system	 for	 perishable	 goods	 by	 exploring	 

the	 implementation	 of	 best	 examples	 of	 systems	 which	 see	 perishable	 goods	 

released	through	international	borders	in	a	timely	manner.

Individual Action:
	 Economies	 are	 encouraged	 to	 identify	 and	 share	 best	 practices	 and	 

examples	 of	 systems	which	 see	 perishable	 goods	 released	 through	 international	 

borders	in	a	timely	manner.
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Collective actions:
	 1.	 Economies	are	encouraged	 to	commission	a	 review	of	 the	 implementation	 

of	the	RCEP	agreement	on	the	release	of	perishable	goods	in	the	shortest	

possible	 time	 and	 to	 the	 extent	 possible	 in	 less	 than	 six	 hours	 after	 

arrival	 at	 port	 and	 submission	 of	 the	 information	 required	 for	 release,	 

to	assess	the	benefits	and	challenges,	as	well	as	its	relevance	to	APEC.

	 2.	 Economies	 are	 encouraged	 to	 develop	 a	 common	 plan	 of	 key	 actions	 

and	recommendations.

Evaluation of Progress:
	 Consistent	 and	 active	 participation	 by	 economies.	 Opportunities	 and	 

challenges	 are	 well	 articulated	 and	 presented.	 Actions	 and	 recommendations	 

are	endorsed	by	economies	and	accepted	by	PPFS.

Targets:	 2030

Lead economy:	 New	Zealand
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	 12b)	Acknowledging	 the	 positive	 impact	 on	 food	 security	 
of	 consistency	 in	 food	 trade	 standards,	 in	 appropriate	 fora	 
member	 economies	 will	 assess	 best	 practice	 case	 studies	 of	 
increasing	 food	 security	 through	 implementation	 of	 agreed	 
science-based	 internat ional	 standards,	 guidel ines	 and	 
recommendations.

Objective:
	 To	 acknowledge	 the	 positive	 impact	 on	 food	 security	 of	 consistency	 in	 

food	 trade	 standards,	 in	 appropriate	 fora	member	 economies	 are	 encouraged	 to	 

assess	best	practice	 case	 studies	of	 increasing	 food	 security	 through	 implementation	 

of	agreed	science-based	international	standards,	guidelines	and	recommendations.

Individual Action:
	 Economies	 are	 encouraged	 to	 identify	 and	 share	 best	 practice	 case	 studies	 

of	 increasing	 food	 security	 through	 implementing	 agreed	 science-based	 

international	 standards,	 guidelines	 and	 recommendations.	 Economies	 will	 

implement	their	WTO	commitments.
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Collective actions:
 Economies are encouraged to:

	 1.	 Carry	 out	 a	 survey	 on	 the	 implementation	 of	 agreed	 science-based	 

international	standards,	guidelines	and	recommendations	on

	 	 1.1	 Facilitating	trade	in	food	and	agricultural	products.

	 	 1.2	 Improving	the	productivity	and	dynamism	of	food	system

	 2.	 Enhance	 communication	 on	 best	 practices	 of	 ensuring	 food	 security	 

through	 implementation	of	 agreed	 science-based	 international	 standards,	

guidelines	and	recommendations.

	 3.	 Encourage	 the	 implementation	 of	 agreed	 science-based	 international	 

standards	by:

	 	 3.1	 Promoting	 the	 harmonization	 with	 and	 adherence	 to	 agreed	 

science-based	 international	 standards,	 as	 well	 as	 capacity	 building	 

activities	and	information	sharing.

	 	 3.2	 Sharing	information	on	food	standards	and	labelling	related	to	foods	

and	food	ingredients	with	health	and	functional	value.

	 	 3.3	 Sharing	 best	 practices	 on	 voluntary	 sustainability	 standards	 (VSS)	 in	 

food	trade	of	the	APEC	region.
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Evaluation of Progress:
	 The	 APEC	 regional	 food	 trade	 system	 is	 more	 open,	 fair,	 transparent,	 

predictable,	and	non-discriminatory,	and	the	productivity	and	efficiency	of	regional	

food	 systems	 are	 improved,	 through	 implementation	 of	 agreed	 science-based	 

international	standards,	guidelines,	and	recommendations.

Targets:	 2030

Lead economy:	 China
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	 12c)	Member	 economies	 to	 have	 due	 regard	 for	 the	 APEC	 
Cross	Cutting	 Principles	 on	Non-Tariff	Measures,	 agreed	by	APEC	
Ministers	 in	 2018,	 in	 designing	 and	 implementing	 non-tariff	 
measures	relating	to	food.

Objective:
	 To	 facilitate	 free	 and	 open	 trade	 of	 agricultural	 and	 food	 products	 in	 

the	 Asia-Pacific	 region	 and	 ensure	 the	 development	 of	 non-tariff	measures	 that	 

follow	 APEC’s	 Cross	 Cutting	 Principles	 on	 Non-Tariff	 Measures,	 and	 are	 

science-based	 in	 the	 case	 of	 Technical	 Barrier	 to	 Trade	 (TBT)	 and	 Sanitary	 and	 

Phytosanitary	(SPS)	measures.

Individual Action:
	 When	 scientifically	 justified	 and	 necessary,	 economies	 will	 transparently	 

develop	 non-tariff	measures	 that	 are	 consistent	 with	member	 economies’	WTO	 

commitments	and	obligations.
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Collective Action:
	 Economies	 will	 refer	 to	 the	 APEC	 Cross	 Cutting	 Principles	 on	 Non-Tariff	 

Measures	when	developing	non-tariff	measures	to	ensure	that	they:

	 1.	 Are	 consistent	 with	member	 economies’	 commitments	 and	 obligations	 

as	members	of	the	WTO;

	 2.	 Are	not	more	trade	restrictive	than	necessary	to	meet	a	legitimate	objective,	

and	where	appropriate,	should	focus	on	outcomes,	rather	than	mandating	

prescriptive	approaches;

	 3.	 Are	not	burdensome	for	MSMEs;

	 4.	 Are	 based	 on	 relevant	 international	 standards,	 where	 appropriate,	 and	 

developed	 in	 accordance	with	 the	WTO	 TBT	 Agreement,	 the	WTO	 SPS	 

Agreement	 or	 recommendations	 and/or	 decisions	 of	 the	 WTO	 TBT	 

Committee	or	the	WTO	SPS	Committee;

	 5.	 Do	 not	 arbitrarily	 or	 unjustifiably	 discriminate	 against	 imported	 products	 

and	 ensure	 the	 unimpeded	 global	 trade	of	 food	 as	well	 as	 the	 stability	 

of	food	supply	chain;	and

	 6.	 Do	 not	 pose	 unwarranted,	 non-scientific	 and/or	 non-risk	 proportionate	 

barriers	to	the	development	of	new	technologies	that	drive	innovation.

Evaluation of Progress:
	 All	of	Non-Tariff	Measures	 in	 food	agriculture	and	 food	products	are	notified	

under	the	WTO	Notification	System.

Targets:	 2030

Lead economy:	 [Incomplete]
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	 12d)	Commission	 a	 review	 of	 progress	 in	 the	 food	 system	 
against	 the	 Bogor	 Goals,	 and	 the	 APEC	 Putrajaya	 Vision	 2040,	 
including	in	goods,	services	and	investment.

Objective:
	 To	 evaluate	 APEC’s	 progress	 in	 facilitating	 trade	 and	 investment	 in	 food	 

systems—including	 goods,	 services,	 and	 investment—since	 the	 inception	 of,	 and	 

as	 specified	 by,	 the	 Bogor	 Goals	 in	 1994.	 The	 report	 will	 include	 an	 analysis	 of	 

trade	 and	 investment	 liberalization,	 business	 facilitation	 and	 growth,	 and	 

development	of	food	systems	in	the	APEC	region.

Individual Action:
	 1.	 By	 2025,	 economies	 are	 encouraged	 to	 identify	 1994	 levels	 of	 tariffs	 

and	 trade	 facilitation	 of	 agriculture	 and	 food	 products,	 and	 investment	 

in	 food	 systems	 to	 establish	 a	 baseline	 for	 individual	 reviews	 against	 

the	Bogor	Goal.

	 2.	 By	 2028,	 economies	 are	 encouraged	 to	 commission	 a	 review	 of	 their	 

levels	 of	 tariffs	 and	 trade	 facilitation	 of	 agriculture	 and	 food	 products,	 

and	 investment	 in	 food	 systems	 and	measure	 that	 status	 against	 their	 

pre-1994	baseline	status.
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	 3.	 By	 2028	 economies	 are	 encouraged	 to	 identify	 unmet	 objectives	 under	 

the	Bogor	Goals	as	they	pertain	to	agriculture	and	food	systems;

	 4.	 By	2028,	each	economy	is	encouraged	to	submit	a	report	of	their	individual	

progress	 in	 facilitating	 trade	and	 investment	 in	 food	systems	as	 specified	 

by	 the	Bogor	Goals,	 to	 the	 lead	economy	 for	 this	 target.	The	 report	will	 

include	 an	 analysis	 of	 trade	 and	 investment	 liberalization,	 business	 

facilitation,	 and	 the	 growth	 and	 development	 of	 food	 systems	 in	 

the	APEC	region.

Collective Action:
 Economies are encouraged to:

	 1.	 By	 2026,	 commission	 a	 review	 of	 1994	 APEC	 levels	 of	 tariffs	 and	 trade	 

facilitation	of	agriculture	and	food	products,	and	investment	in	food	systems	

to	establish	a	baseline	for	a	regional	review	against	the	Bogor	Goals;

	 2.	 By	 2029,	 commission	 a	 review	 of	 APEC’s	 overall	 progress	 facilitating	 

trade	 and	 investment	 in	 food	 systems—including	 goods,	 services,	 and	 

investment—since	 the	 inception	of	 and	as	 specified	by	 the	Bogor	Goals.	 

The	report	will	 include	an	analysis	of	trade	and	investment	liberalization,	

business	 facilitation,	 and	 the	 growth	 and	 development	 of	 food	 systems	 

in	 the	 APEC	 region.	 The	 review	will	 highlight	 any	 unfinished	 business	 of	 

the	Bogor	Goals	in	the	context	of	food	systems;

	 3.	 By	2029,	identify	the	status	of	unmet	objectives	under	the	Bogor	Goals.
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Evaluation of Progress:
	 1.	 Volunteering	economies	have	determined	 their	 1994	 levels	of	 tariffs	 and	

trade	facilitation	of	agriculture	and	food	products,	and	investment	in	food	

systems	to	establish	a	baseline	for	individual	reviews	against	the	Bogor	Goals.

	 2.	 Volunteering	 economies	 have	 assessed	 their	 own	 progress	 in	meeting	 

the	 Bogor	 Goals	 as	 they	 relate	 to	 food	 systems	 and	 have	 submitted	 

the	assessment	to	the	lead	economy	of	this	target.

	 3.	 Volunteering	 economies	 review	 submissions	 have	 been	 collected	 and	 in	 

an	overall	assessment	of	APEC’s	progress	facilitating	trade	and	investment	

in	 food	 systems—including	 goods,	 services,	 and	 investment—since	 the	 

inception	of	and	as	specified	by	the	Bogor	Goals.

	 4.	 A	 review	 of	 APEC’s	 overall	 progress	 facilitating	 trade	 and	 investment	 in	 

food	systems	as	specified	by	this	target	has	been	commissioned.

Targets:	 2030

Lead economy:	 The	United	States
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	 12e)	 Identify	 strategies	 for	 boosting	 productivity	 in	 MSMEs	 
and	 small-scale	 producers	 in	 the	 agri-food	 and	 fisheries	 sectors	 
and	share	experiences	and	lessons	learned.

Objective:
	 To	 ensure	 increasing	 sustainable	 productivity	 growth	 of	 MSMEs	 and	 

small-scale	producers	in	the	agri-food	and	fisheries	sectors.

Individual Action:
	 Economies	 are	 encouraged	 to	 develop	 a	 supportive	 environment	 that	 

helps	MSMEs	 to	 enhance	 sustainable	 productivity	 in	 the	 agri-food	 and	 fisheries	 

sectors	 and	 to	 become	more	 agile	 by	 facilitating	 investment	 and	 improving	 

regulatory	matters	like	business	registration,	and	issuance	of	certifications.

Collective Action:
 Economies are encouraged to:

	 1.	 Share	 strategies	 and	 best	 practices	 which	 may	 support	 MSMEs	 and	 

small-scale	 producers	 to	 enhance	 sustainable	 productivity	 in	 the	 

agri-food	and	fisheries	sector.

	 2.	 Promote	 an	 enabling	 environment	 that	 drives	 MSMEs	 to	 attain	 their	 

long-term	productivity	potential.

Evaluation of Progress:
	 The	 productivity	 of	MSMEs	 and	 small-scale	 producers	 in	 the	 agri-food	 and	 

fisheries	sectors	are	increasing.

Targets:	 2030

Lead economy:	 Viet	Nam
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	 12f)	 Work	 closely	 with	 private	 sector	 actors	 in	 the	 food	 
system	 to	 identify	 policy	 barriers	 which	 impede	 progress	 on	 
hunger	and	malnutrition,	with	particular	focus	on:
   n Ending all forms of malnutrition, and especially reducing  

stunting and wasting among children under five years;

   n Increasing productivity and improving the livelihoods of  

small-scale food producers, especially where APEC has  

a comparative advantage in systems that maintain ecosystems  

and improve land and soil quality;

   n Increasing access to markets both domestic and international; and

   n Reducing food loss and waste.

Objective:
	 To	 support	 policy	 design	 in	 the	 food	 systems	 that	 remove	 barriers	 to	 

progress	on	ending	hunger	and	malnutrition.

Implementation Plan of the Food Security
Roadmap Towards 2030106



Individual Action:
 Economies are encouraged to:

	 1.	 Adopt	 policies	 aimed	 at	 ending	 all	 forms	 of	 malnutrition,	 increasing	 

productivity,	 increasing	 access	 to	markets	 both	domestic	 and	 international;	 

and	reducing	food	loss	and	waste.

	 2.	 Strengthen	the	regulation	of	private	sectors	for	the	benefit	of	consumers.

Collective Action:
	 Economies	 are	 encouraged	 to	 strengthen	multi-stakeholders’	 cooperation	 

especially	 the	 private	 sector	 to	 help	 identify	 the	 policies	 which	 impede	 progress	 

on	hunger	and	malnutrition.

Evaluation of Progress:
	 Increasing	 number	 of	 policies	 adopted	 by	 economies	 have	 supported	 

the	progress	of	ending	hunger	and	malnutrition.

Targets:	 2030

Lead economy:	 Viet	Nam
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Inclusivity:
To promote diversity by encouraging balanced  
participation in all PPFS meetings, workshops,  
concept note and associated APEC documentation 
and	panel	discussion	and	forums.
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	 14a)	 Implementation	 of	 the	 La	 Serena	 Roadmap	 for	Women	 
and	Inclusive	Growth	(2019-2030)	in	PPFS	work.

Objective:
	 To	engage	in	PPFS	work	that	ensures	the	greater	integration	and	empowerment	 

of	women	and	inclusive	growth	in	the	APEC	region.

Individual Action:
	 Economies	 are	 encouraged	 to	 adopt	 policies	 that	 ensure	 the	 inclusion	 of	 

women	participation	in	food	and	agricultural	sectors.

Collective Action:
 Economies are encouraged to:

	 1.	 Advance	 gender	 equality	 and	 economic	 empowerment	 of	 women	 in	 

accessing	capital	and	markets.

	 2.	 Commission	 reviews	 on	 the	 gender	 diversity	 of	 APEC	 leadership	 history	

throughout	 the	 lifespan	 of	 all	 relevant	 APEC	 fora,	 and	when	 necessary,	 

ensure	 that	 chosen	 APEC	 leadership,	 including	 fora	 chairs	 and	 lead	 

shepherds,	 add	 to	 the	 gender	 diversity	 and	 capitalize	 on	 opportunities	 

to	empower	women.
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Evaluation of Progress:
	 Number	 of	 activities	 where	 50%	 or	more	 of	 the	 participants	 are	 women	 

and/or	 policies	 that	 enhance	 decision-making	 with	 input	 from	 relevant	 women	 

stakeholders.

Targets:	 2030

Lead economy:	 [Incomplete]
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	 14b)	Economies	 to	 share	 knowledge	 and	 experiences	 and	 
make	 recommendations	 to	 PPFS	 on	 how	 APEC	 can	 unlock	 
the	 economic	 potential	 of	 diverse	 groups	 of	 people,	 including	 
Indigenous	peoples,	within	the	APEC	food	system.

Objective:
	 To	 share	 information	 and	 experience	 amongst	 self-identified	 interested	 

economies,	 including	 direct	 participation	 of	 those	 diverse	 groups,	 with	 a	 focus	 

on	 practical	 recommendations	 to	 PPFS	 that	 help	 remove/reduce	 current	 barriers,	 

increase	 access	 to	 appropriate,	 current,	 and	 relevant	 information	 and	 connect	 

diverse	groups	into	the	domestic,	regional	or	global	trade	environment.

Individual Action:
 Economies are encouraged, where appropriate, to:

	 1.	 Self-identify	 their	 interest	 in	 participating	 and	 inform	New	Zealand	 PPFS	 

Lead	and	their	own	PPFS	Lead.

	 2.	 Identify	their	own	priorities	for	diverse	groups	to	be	considered.	For	example,	

these	might	 include	topics	such	as	soil	care	and	quality,	climate	change,	

water	 care	 and	 quality,	 land	 access	 and	 utilization	 and	 traditional	 

knowledge	in	food	systems.

	 3.	 Identify	case	studies	that	can	be	shared	by	them	or	by	the	diverse	groups	

themselves.

	 4.	 Share	 information/research/studies	 relevant	 to	 increasing	 diverse	 groups	

participation	 in	 the	 economy	 and	 their	 prioritised	 areas	 to	 contribute	 to	

developing	recommendations	to	put	forward	to	PPFS.
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Collective Action:
 Economies are encouraged to:

	 1.	 Develop	 a	 plan	 of	 priority	 areas	 from	within	 the	 ‘diverse	 groups’	 on	 

which	to	focus.

	 2.	 Decide	 on	 how	 best	 to	 share	 the	 information	 and	 regularity	 of	 virtual	 

meetings.

	 3.	 Identify	 key	 common	 challenges	 and	 unique	 challenges	 that	 will	 be	 

further	considered.

	 4.	 Develop	and	decide	on	recommendations	to	PPFS.

	 5.	 Present	on	final	presentation	of	recommendations	to	PPFS.

Evaluation of Progress:
	 Consistent	 and	 active	 participation	 by	 economies.	 Challenges	 are	 well	 

articulated	 and	 presented	 including	 through	 case	 studies	 to	 increase	 APEC	 PPFS	 

understanding	 of	 the	 challenges	 that	 diverse	 groups	 face	 that	 inhibit	 them	 from	 

achieving	their	full	potential.	Successful	responses	are	shared	to	ensure	APEC	PPFS	

understanding	of	the	 impact.	Recommendations	are	collectively	accepted	by	PPFS	

and	 actioned	by	economies	 to	 enable	diverse	 groups	 to	 successfully	 utilise	more	 

of	their	potential.

Targets:	 2030

Lead economy:	 New	Zealand
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	 14c)	 Provide	 dialogue	 opportunities	 to	 improve	 economy	 
knowledge	 of	 obstacles	 inhibiting	 youth	 participation	 in	 the	 food	
system	 and	 ability	 to	 facilitate	 the	 collective	 learnings	 of	 youth,	 
experts	and	policy	makers	across	the	APEC	region.

Objective:
	 To	 improve	 policy	 makers’	 understanding	 of	 obstacles	 inhibiting	 youth	 

participation	in	the	food	systems	and	good	practices	for	mitigating	those	obstacles,	 

as	well	as	improve	their	ability	to	learn	from	youth	through	increased	dialogues.

Individual Action:
 Each individual economy is encouraged to:

	 1.	 Provide	 consistent	 and	 creative	 opportunities	 to	 engage	 youth	 in	myriad	

policy	 discussions,	 prioritizing	 those	 that	 allow	 them	 to	 speak	 directly	 

to	 policy	makers,	 participate	 in	 policy	making	 decisions,	 and	 share	 their	

knowledge.

	 2.	 Elevate	 youth	 voices	 and	 perspectives	 to	 ensure	 their	 knowledge,	 

opinions,	 and	 perspectives	 are	 taken	 in	 with	 the	 same	weight	 as	 their	 

older	counterparts.

	 3.	 Collect	 data	 on	 obstacles	 inhibiting	 youth	 involvement	 in	 food	 systems,	

being	 sure	 to	 evaluate	 perspectives,	 stigmas,	 resources,	 regulations,	 

and	support	systems	such	as	mentors	and	trainings.

	 4.	 Whenever	 appropriate,	 reasonable,	 and	 feasible,	 submit	 all	 collected	 

data	 to	 the	 PPFS	 lead	 for	 this	 target;	 taking	 care	 to	 remove	 individual	 

identities	or	identifying	details	from	data	as	necessary.
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Collective Action:
 Economies are encouraged to:

	 1.	 Commission	 an	 APEC	 review	 of	 obstacles	 inhibiting	 youth	 participation	 

in	food	systems.

	 2.	 Commission	 research	 into	 how	 to	 better	 include	 youth	 throughout	 

the	 full	 spectrum	 of	 food	 systems,	 including	 in	 policy	 decision,	 

development	 of	 academic	 curricula,	 agricultural	 entrepreneurial	 

opportunities,	 agricultural	 careers,	 etc.	 Such	 research	 should	 include	 

a	 strengths-based	 approach,	 such	 as	 a	 look	 into	 positive	 deviance	 to	 

identify	 innovative	 solutions	 to	 challenges	 that	 have	 been	 employed	 

by	youth	to	overcome	common	obstacles.

	 3.	 Host	 dialogues	 facilitating	 discussions	 between	 youth,	 policy	makers,	 

private	 sector,	 academia,	 and	 regulators,	 and	 that	 offer	 youth	 

the	 opportunity	 to	 showcase	 their	 success	 stories,	 influence	 policy	 and	 

academic	 curricula,	 increase	 access	 to	 resources,	 challenge	 inaccurate	 

perspectives,	and	etc.
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	 4.	 Host	 webinars	 intended	 to	 increase	 APEC	 knowledge	 of	 obstacles	 

inhibiting	 youth	 participation	 in,	 good	 practices	 to	 facilitate	 youth	 

involvement	in,	and	essential	youth	contributions	to	food	systems.

	 5.	 Whenever	 applicable/appropriate,	 involve	 youth	 in	 APEC	 activities,	 

including	 webinars,	 dialogues,	 drafting	 groups,	 working	 groups,	 plenary	 

meetings,	and	so	forth	as	speakers,	experts,	and	participants.

	 6.	 Encourage	all	APEC	fora	relevant	to	food	systems	to	dedicate	themselves	 

to	involving	youth	in	their	activities.

Evaluation of Progress:
	 1.	 Surveys	demonstrating	strong	understanding	within	the	APEC	community	of:

	 	 1.1	 Obstacles	inhibiting	youth	participation	in	food	systems;

	 	 1.2	 Best	practices	for	facilitating	youth	participation	in	food	systems;

	 	 1.3	 And	 appreciation	 of	 youth	 perspectives,	 opinions,	 knowledge,	 and	 

capabilities.

	 2.	 Increased	 youth	 participation	 in	 APEC	workstreams,	 as	 reported	 to	 the	 

relevant	secretariat.

Targets:	 2030

Lead economy:	 The	United	States
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	 14d)	Promote	 greater	 agri-food	 financial	 inclusion	 by	 
sharing	information	and	successes	on	lending	schemes	for	business	
establishment	 and	 development,	 including	 investment	 and	 
e-payments;	 and	 perform	 an	 assessment	 of	 existing	 barriers	 for	 
financial	inclusion	by	the	end	of	2022.

Objective:
	 To	 ensure	 all	 diverse	 groups	 in	 agri-food	 sector	 can	 have	 the	 ability	 to	 

access	capital	for	investments	in	both	local	and	international	markets.

Individual Action:
	 Economies	 are	 encouraged	 to	 promote	 the	 access	 of	 capital	 and	market	 in	 

the	group	of	MSMEs,	women,	youth,	and	smallholder	farmers.
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Collective Action:
 Economies are encouraged to:

	 1.	 Promote	 key	 successes	 and	 best	 practices	 on	 lending	 schemes	 for	 

business	 establishment	 and	 development,	 including	 investment	 and	 

e-payments,	which	support	capacity	building	of	agricultural	producers.

	 2.	 Carry	out	 a	 study	 that	 assesses	existing	barriers	 for	 financial	 inclusion	by	 

the	end	of	2022.

Evaluation of Progress:
	 1.	 Improved	 capacity	 building	 via	 lending	 schemes	 for	 business	 

establishment	and	development,	including	investment	and	e-payment.

	 2.	 The	 assessment	 of	 existing	 barriers	 for	 financial	 inclusion	 has	 been	 

successfully	conducted.

Targets:	 2025

Lead economy:	 [Incomplete]
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Sustainability:
To improve the APEC food system’s environment  
including sharing research and practical strategies  
to reduce greenhouse gas emissions, adapt  
to climate change, increase sustainable production, 
processing and consumption and to reduce  
food	loss	and	waste.
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	 17a)	 Facilitate	 information	 sharing	 and	 utilise	 developments/ 
best	 practices	 on	 an	 ongoing	 voluntary	 basis,	 to	 address	 
biodiversity	 and	 natural	 resources	 depletion,	 soil	 use,	 and	water	
source/supply	issues

Objective:
	 To	 scale	 up	 adoption	 of	 sustainable	 agricultural	 practices	 by	 enhancing	 

APEC	members’	 knowledge	of	 developments	 in	 and	best	 practices	 for	 conserving	 

biodiversity	 and	 natural	 resources,	 and	 improving	 soil	 health	 and	 water	 

management	practices.

Individual Action:
 Economies are encouraged to:

	 1.	 Collect	 best	 practices/lessons	 learned	 relating	 to	 addressing	 biodiversity	 

and	 natural	 resource	management,	 soil	 use,	 and	 water	 source/supply	 

issues	 from	 stakeholders	 (including	 but	 not	 limited	 to	 academia,	 

farmers,	 private	 sector,	 NGOs,	 youth)	 in	 agricultural	 food	 systems	 and	 

relevant	government	agencies.
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	 2.	 Regularly	 assess	 government	 policies	 and	 practices	 to	 ensure	 they	 

support	 and	 encourage	 use	 of	 best	 approaches	 and	 techniques	 for	 

addressing	 biodiversity	 and	 natural	 resources	 depletion,	 soil	 use,	 and	 

water	source/supply	issues.

	 3.	 Convene	 listening	 sessions,	 dialogues,	 and	 other	meetings	with	 diverse	 

food	 systems	 stakeholders	 (including	 but	 not	 limited	 to	 academia,	 

farmers,	 private	 sector,	 NGOs,	 youth,	 etc.)	 with	 direct	 knowledge	 of,	 

practical	 experience	 with,	 and	 ongoing	 commitment	 to	 sharing	 and	 

util iz ing	 best	 practices	 to	 addressing	 biodiversity	 and	 natural	 

resources	 depletion,	 soil	 use,	 and	water	 source/supply	 issues	 on	 both	 

the	 government-wide	 and	 on-farm	 levels.	 This	 creates	 opportunities	 

for	 economies	 to	 talk	 to	 and	 learn	 from	 stakeholders	 including	 farmers,	

agrobusiness	 representatives,	 and	 NGOs	 leading	 efforts	 to	 restore	 

biodiversity.

	 4.	 Ensure	 efforts	 are	 being	made	 to	monitor	 and	 evaluate	 practices	 that	 

meet	the	objective	of	this	target	and	will	allow	economies	to	determine	

short-	and	long-term	effects	of	these	practices.
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Collective Action:
 Economies are encouraged to:

	 1.	 Host	 regular	 APEC	 events	 that	 bring	 together	 relevant	 stakeholders,	 

including	 academia,	 think	 tanks,	 international	 fora,	 policy	 makers,	 

regulators,	 youth,	 farmers,	 other	 APEC	 fora,	 and	 industry	 to	 share	 

information	 on	 developments	 in	 and	 best	 practices	 for	 addressing	 

biodiversity	 and	natural	 resources	depletion,	 soil	 use,	 and	water	 source/

supply	issues.

	 2.	 Ensure	 that	 major	 developments	 and	 best	 practices	 identified	 in	 

the	 process	 of	 meeting	 this	 objective	 are	 highlighted	 at	 the	 yearly	 

Ministerial	 Meeting	 on	 Food	 Security	 as	 well	 as	 in	 relevant	 APEC	 high	 

level	meetings.

Evaluation of Progress:
	 Increased	 knowledge	within	 APEC	 of	 developments	 in	 and	 best	 practices	 

for	 addressing	 biodiversity	 and	 natural	 resources	 depletion,	 soil	 use,	 and	water	 

source/supply	 issues;	 regular	 dialogues	 and	 webinars	 are	 held	 to	 meet	 

the	 objective	 of	 this	 target	 and	 bring	 together	 relevant	 stakeholders	 including,	 

but	 not	 limited	 to:	 academia,	 think	 tanks,	 international	 fora,	 policy	 makers,	 

regulators,	youth,	other	APEC	fora,	and	industry.

Targets:	 2030

Lead economy:	 The	United	States
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	 17b)	Support	each	other	to	improve	inventories	of	greenhouse	
gas	emissions	from	the	food	system.

Objective:
	 To	 improve	 the	 capability	 of	 APEC	 member	 economies	 to	 monitor	 

improvements	 to	 farm	 production	 systems	 overtime	 and	 more	 accurately	 

reflect	 regional	 agricultural	 practices	 and	management	 through	 the	 improved	 

measurement	and	reporting	for	agricultural	greenhouse	gas	emissions	inventory.

Individual Action:
	 Economies	 are	 encouraged	 to	 bring	 together	 scientists	 and	 policy	makers	 

to	 develop	 greenhouse	 gas	 inventories	 able	 to	 capture	 agricultural	 efficiency	 

gains	overtime.	 Improved	 inventories	provide	an	evidence	base	 to	 inform	decision	

makers	 of	 practices	 that	 benefit	 both	 agricultural	 GHG	 emission	management	 and	 

resilient	agriculture.
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Collective Action:
	 APEC	 Members	 economies	 are	 encouraged	 to	 report	 agricultural	 GHG	 

inventories	at	a	higher	tier,	where	appropriate,	for	key	categories	able	to:

	 1.	 Identify	and	fill	agricultural	production	data	gaps.

	 2.	 Monitor	 agricultural	 production,	 efficiency	 gains,	 and	 reductions	 in	 

greenhouse	gas	emissions	intensity	over	time.

	 3.	 Develop	regionally	appropriate	emissions	factors.

	 4.	 Build	a	community	of	expertise	for	agricultural	greenhouse	gas	emissions.

Evaluation of Progress:
	 1.	 Number	 of	 agricultural	 greenhouse	 gas	 inventories	 reporting	 at	 a	 higher	 

level	has	increased	among	APEC	members	economies.

	 2.	 Emission	 factors	 developed	 to	 better	 reflect	 regional	 farm	 practices	 

and	management.

	 3.	 Inventory	 practitioners	 and	 agricultural	 scientists	 identified	 in	 each	 APEC	

economy	for	a	community	of	experts	to	be	able	to	share	experiences.

Targets:	 2025

Lead economy:	 New	Zealand
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	 17c)	 Share	 best	 practice	 on	 encouraging	 responsible	 
investment	 into	 environmentally	 friendly,	 nature	 positive	 and	 
sustainable	food	production,	processing	and	distribution.

Objective:
	 To	 increase	 responsible	 investment	 (As	 defined	 by	 the	 Principles	 for	 

Responsible	 Agricultural	 Investment	 under	 the	 guidance	 of	 the	 FAO,	 among	 

other	 frameworks	 into	 environmentally	 friendly,	 nature	 positive	 and	 sustainable	 

food	 production,	 processing,	 distribution	 and	 commercialization.	 Investments	 

that	 support	 the	 long-term	 health	 of	 sustainable	 agriculture	 and	 contribute	 to	 

preserving	biological	diversity	should	be	prioritized.

Individual Action:
 Economies are encouraged to:

	 1.	 Develop	 and	 adopt	 transparent	 policies	 in	 consultation	with	 all	 relevant	

stakeholders,	 including	 academia,	 think	 tanks,	 private	 sector,	 NGOs,	 etc.,	 

with	 an	 emphasis	 on	 youth	 and	 women	 that	 foster	 responsible	 

investments	 in	the	agricultural	sector	that	are	cognizant	of	the	long-term	

financial	 needs	 of	 the	 investments,	 and	 that	 support	 technologies	 and	 

practices	 that	 are	 innovative,	 environmentally	 friendly,	 nature	 positive,	 

and	are	supportive	of	sustainable	food	production,	processing,	distribution,	

and	commercialization.	When	possible,	economies	will	support	responsible	

investment	into	MSMEs	run	by	women	and	disadvantaged	communities.

	 2.	 Develop	 basel ine	 information	 on	 responsible	 investments	 in	 

environmentally	 friendly,	 nature	 positive,	 and	 sustainable	 food	 

production,	processing,	distribution,	and	commercialization.

	 3.	 Track	 increases	or	decreases	of	 responsible	 investments	 in	environmentally	

friendly,	 nature	 positive,	 and	 sustainable	 food	 production,	 processing,	 

distribution,	and	commercialization.

	 4.	 Submit	 baseline	 and	monitoring	 information	 on	 responsible	 investments	 

in	 environmentally	 friendly,	 nature	 positive,	 and	 sustainable	 food	 

production,	 processing,	 distribution	 and	 commercialization	 to	 the	 leader	 

of	this	target.
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Collective Action:
 Economies are encouraged to:

	 1.	 Promote	 capacity	 building	 of	 responsible	 investment	 into	 environmentally	

friendly,	 nature	 positive	 and	 sustainable	 food	 production,	 processing,	 

distribution,	and	commercialization.

	 2.	 Host	webinars,	workshops,	and	dialogues	intended	to	increase	knowledge	

on	 how	 to	 develop	 policies	 that	 facilitate	 responsible	 investment	 into	 

environmentally	friendly,	nature	positive	and	sustainable	food	production,	

processing,	distribution,	and	commercialization.

Evaluation of Progress:
	 Increased	 awareness	within	 the	 APEC	 community	 of	 responsible	 agricultural	 

investments--as	 specified	 by	 this	 target--and	 how	 to	 facilitate	 that	 investment.	 

Increased	 responsible	 investment	 in	 food	 systems	 resulting	 in	 an	 increase	 of	 

environmentally	 friendly,	 nature	 positive	 and	 sustainable	 food	 production,	 

processing,	 distribution	 and	 commercialization,	 as	 well	 as	 increasing	 investment	 

into	MSMEs	run	by	women	and	other	disadvantaged	communities.

Targets:	 2030

Lead economy:	 Peru
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	 17d)	Acknowledging	 that	economies	use	a	 range	of	different	
policy	 approaches	 in	 the	 food	 sector,	 we	 agree	 to	 identify	 and	 
promote	 approaches	 that	 would	 support	 good	 environmental	 
outcomes	while	also	avoiding	and/or	minimizing	market	distortion,	
including	 by	 drawing	 on	 work	 from	 relevant	 international	 
organizations.

Objective:
	 To	 Identify	 and	 promote	 agricultural	 policy	 approaches	 that	 improve	 

climate	 change	 resilience,	 reduce	 greenhouse	 gas	 emissions,	 support	 sustainable	 

growth,	 increase	 resource	 efficiency,	 promote	 climate	 smart	 agriculture,	 including	

through	innovative	approaches,	and	are	consistent	with	international	obligations.

Individual Action:
	 1.	 By	2024,	each	economy	 is	encouraged	 to	 conduct	 a	 systematic	baseline	

assessment	 of	 their	 current	 range	 of	 policies	 formulated	 to	 support	 

the	 sustainable	 increase	 of	 agricultural	 productivity,	 climate	 change	 

adaptation	 and	 mitigation,	 including	 any	 that	 relate	 to	 innovation.	 

This	 baseline	 assessment	will	 include	 an	 overview	 of	 policies	 promoting	 

the	measuring	and	reporting	of	environmental	impacts.

	 2.	 By	 2025,	 each	 economy	 is	 encouraged	 to	 identify	 internal	 policy	 gaps	 

and	 opportunities	 for	 further	 policy	 development,	 and	 the	 appropriate	 

policy	measures	to	bridge	them.
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Collective Action:
	 1.	 Through	workshops	and	educational	activities,	economies	will	 learn	 from	

international	 organizations	 and	 through	 economy-to-economy	 dialogue	 

about	 policy	 approaches	 for	 sustainable	 agricultural	 productivity	 growth,	

climate	change	adaptation	and	mitigation,	good	practices	for	measurement	

and	reporting,	and	the	importance	of	policy	continuity.

	 2.	 Through	 workshops	 and	 educational	 activities,	 economies	 will	 share	 

their	 experiences	 in	 developing	 policies	 on	 sustainable	 agricultural	 

productivity	 growth	 and	 climate	 change	 adaptation	 and	 mitigation,	 

ensuring	that	policies	take	into	consideration	producer	grower	economics.

	 3.	 By	 2030,	 the	 lead	 economy	 will	 combine	 each	 economy’s	 voluntary	 

baseline	 and	 policy	 gap	 reports	 into	 one	 published	 report	 that	 assesses	 

and	measures	 changes	 in	 APEC	 policy	 approaches	 and	 their	 impact	 on	 

individual	 economies’	 efforts	 to	 advance	 towards	 more	 sustainable	 

food	systems.
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Evaluation of Progress:
	 1.	 Economies	 have	 conducted	 the	 recommended	 baseline	 assessment	 

of	policies	 formulated	 to	 support	 the	 sustainable	 increase	of	 agricultural	

productivity,	 climate	 change	 adaptation	 and	mitigation,	 including	 any	 

that	 relate	 to	 innovation.	 This	 baseline	 assessment	 will	 include	 an	 

overview	 of	 policies	 promoting	 the	 measuring	 and	 reporting	 of	 

environmental	impacts.

	 2.	 Economies	 have	 identified	 internal	 policy	 gaps	 and	 opportunities	 for	 

further	 policy	 development,	 and	 the	 appropriate	 policy	measures	 to	 

bridge	them.

	 3.	 Economies	 have	 held	workshops	 and	 educational	 activities,	 designed	 to	 

increase	 learning	 from	 international	 organizations	 and	 through	 

economy-to-economy	 dialogue	 about	 pol icy	 approaches	 for	 

sustainable	 agricultural	 productivity	 growth,	 climate	 change	 adaptation	 

and	mitigation,	and	the	importance	of	policy	coherency.

	 4.	 Through	 workshops	 and	 educational	 activities,	 economies	 will	 share	 

their	 experiences	 in	 developing	 policies	 on	 sustainable	 agricultural	 

productivity	growth	and	climate	change	adaptation	and	mitigation.

	 5.	 Individual	 economy	 baseline	 and	 policy	 gap	 reports	 have	 been	 

combined	 into	 a	 published	 report	 that	 assesses	 and	measures	 changes	 

in	 APEC	 policy	 approaches	 and	 their	 impact	 on	 individual	 economies’	 

efforts	to	advance	towards	more	sustainable	food	systems.

Targets:	 2030

Lead economy:	 The	United	States
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	 17e)	Provide	 capacity	 building	 and	 best	 practice	 sharing	 
workshops	to	support	member	economies'	individual	and	collective	
efforts	 to	 align	 with	 the	 UN	 Sustainable	 Development	 Goals	 12.3	 
"by	 2030,	 halve	 per	 capita	 global	 food	 waste	 at	 the	 retail	 and	 
consumer	 levels	 and	 reduce	 food	 losses	 along	 production	 and	 
supply	 chains,	 including	 post-harvest	 losses,"	 with	 specific	 
indicators	 based	 on	 each	 economy's	 respective	 situation	 such	 as	
measured	 by	 the	 UN/FAO	 Food	 Waste	 Index	 (FWI)	 or	 other	 
appropriate	 index.	 And	 promote	 public-private	 investment	 in	 
infrastructure	and	cold	chain	to	reduce	the	current	 levels	of	 food	 
loss	and	waste	and	review	progress	in	this	area	by	2025.

Objective:
	 To	 provide	 capacity	 building	 and	 best	 practice-sharing	 workshops	 to	 align	 

with	 the	 UN	 Sustainable	 Development	 Goals	 12.3	 with	 specific	 indicators	 based	 

on	 each	 economy's	 respective	 situation.	 Promote	 public-private	 investment	 in	 

infrastructure	and	cold	chain	 to	 reduce	 the	current	 levels	of	 food	 loss	and	waste	 

(FLW)	and	review	progress	in	this	area	by	2025.
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Individual Action:
 The following are suggested:

	 1.	 Measurement	 and	 regular	 data	 collection:	 Member	 economies	 may	 

adopt	 the	 FAO’s	 Food	 Loss	 Index,	 UNEP’s	 Food	Waste	 Index	 or	 other	 

appropriate	 index.	However,	 it	may	be	more	suitable	 to	devise	or	utilize	 

the	 existing	 specific	 indicators	 and	 set	 their	 own	 targets	 based	 on	 each	 

economy’s	 respective	situation,	even	 if	 it’s	on	at	 least	one	type	of	 food	 

item	or	on	one	stage	of	the	food	supply	chain.

	 2.	 Coordination	 and	 communication	 channels:	 Member	 economies	 may	 

take	 collective	 actions	 for	 greater	 coordination	 and	 communication	 

regarding	FLW	among	government	agencies	(e.g.,	Agriculture,	Environment,	

Food	 and	Drugs,	 Social	Welfare);	 with	 non-profit	 organizations	 (e.g.,	 food	

banks);	 with	 private	 sectors	 (e.g.,	 agribusinesses,	 food	manufacturers,	 

food-related	 industries	 like	 hotels,	 restaurants,	 supermarkets,	 logistics,	 

exporters,	 etc.),	 especially	 MSMEs;	 with	 consumers	 (including	 websites	 

dedicated	 to	 FLW,	 and	 education	 curriculum);	 with	 research	 institutes;	 

and	with	other	economies	in	their	region.

	 3.	 Legislation:	 Member	 economies	may	 develop	 legislative	 FLW	 schemes,	 

such	as	 food	donation	non-liability,	 food	 labeling,	other	fiscal	 incentives,	 

and	enhancing	international	agricultural	trade,	etc.

	 4.	 Non-legislative	projects:	Member	economies	may	promote	non-legislative	

projects	 such	 as	 FLW	 champions,	 FLW	 innovation	 awards,	 FLW	 funding,	 

and	FLW	roadmaps,	etc.

	 5.	 Mid-term	 economic	 and	 social	 development	 plans:	Member	 economies	 

may	 include	 FLW	 reduction	 objectives	 in	 their	mid-term	 strategic	 plans	 

(every	five	or	six	years).

	 6.	 Other	 infrastructures:	 Member	 economies	may	 improve	 infrastructure	 

related	 to	 FLW	 issues	 such	 as	 roads,	 electr ic ity,	 cold	 chain,	 

telecommunication	 and	 internet	 services,	 and	 credit	 access	 to	 boost	 

the	 capacity	 of	 actors	 in	 the	 field	 of	 food	 systems	 across	 the	 supply	 

chain	to	manage	FLW.
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Collective Action:
 Economies are encouraged to:

	 1.	 Develop,	 support,	 and	 implement	complementary	projects	 (APEC-funded	 

or	self-funded	projects)	on	reducing	FLW	within	all	21	APEC	economies.

	 2.	 Hold	 annual	 APEC-funded	 or	 self-funded	 FLW	Workshops	 in	 June	 or	 in	 

August	during	the	APEC	Food	Security	Week	to	build	capacity,	share	best	

practices,	 and	 deliver	 each	 economy’s	 progress	 report.	Main	 themes	 for	 

the	 workshops	 may	 include	 innovation	 and	 digital ization	 and	 

implementation	 of	 the	 standardization	 process,	 products,	 personnel,	 

management	 on	 agriculture	 instruments	 towards	 FLW	 Reduction	 and	 

along	the	food	value	chain,	FLW	Reduction	and	Climate	Change	mitigation	

strategies,	Target-Measure-Act,	MSME	and	Informal	Sector,	Food	Packaging	

and	 Food	 Safety,	 Food	 Donation	 Law	 and	 Policy,	 Coordination	 within	 

the	government	agencies,	COVID-19,	Green	Finance,	Smart	Technology,	ICT,	

Digital	and	E-Commerce,	Supply	Chain	Dynamics,	Storage	and	Cold	Chain,	

etc.

	 3.	 Support	and	harmonize	 reducing	FLW	activities,	 liaise	with	other	 relevant	

APEC	sub-fora	and	international	organizations,	and	carry	out	other	activities	

to	share	best	practices	on	FLW	reduction.

	 4.	 Support	mapping	or	 recognition	of	non-profit	organizations	and	academic	

institutions	that	produce	evidence	and	research	regarding	FLW.

	 5.	 Continuously	 update	 APEC-FLOWS	 platform	 (URL:	 http://apec-flows. 

ntu.edu.tw/)	 for	 APEC	 members	 to	 share	 innovative	 technologies,	 

business	opportunities,	and	best	practices	on	reducing	FLW.

Evaluation of Progress:
	 Member	 economies	may	 adopt	 the	 FAO’s	 Food	 Loss	 Index,	 UNEP’s	 Food	 

Waste	 Index	or	other	appropriate	 index.	Specific	 indicators	can	also	be	developed	

based	on	each	economy’s	situation.

Targets:	 2030

Lead economy:	 Chinese	Taipei
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Public Private Partnerships:
To shape and enhance the functioning of  
the	APEC	Food	systems.

Implementation Plan of the Food Security
Roadmap Towards 2030132



	 18a)	Promote	 regular	 dialogue	 between	 public	 and	 private	 
sectors	within	each	economy	 to	advise	PPFS	on	how	 to	enhance	 
the	business	environment	for	the	food	sector.

Objective:
	 To	 promote	 regular	 dialogue	 between	 public	 and	 private	 sectors	 within	 

each	economy	to	shape	and	enhance	the	functioning	of	the	APEC	food	system.

Individual Action:
 Economies are encouraged to:

	 1.	 Nominate	private	sector	representatives	to	become	members	of	PPFS.

	 2.	 Encourage	options	for	regular	dialogue	for	Public	Private	Partnership	(PPP)	 

in	each	economy.

Collective Actions:
 Economies are encouraged to:

	 1.	 Conduct	a	survey	of	regular	dialogue	for	PPPs	in	each	economy.

	 2.	 Organize	a	list	of	best	practices	for	PPPs	and	share	them	on	APIP	website.

	 3.	 Update	information	on	PPPs	on	the	APIP	platform.

Evaluation of Progress:
	 Promote	 regular	 dialogue	 between	 public	 and	 private	 sectors	 within	 each	 

economy	and	share	good	practices.

Targets: 2030

Lead economy:	 Japan

Implementation Plan of the Food Security
Roadmap Towards 2030 133



	 18b)	Review	 the	 functioning	 and	 terms	 of	 reference	 of	 
the	 PPFS	 to	 ensure	 a	 meaningful	 partnership	 with	 ABAC	 and	 
the	 broader	 private	 sector,	 which	 better	 reflects	 the	 priorities	 
and	 interests	 of	 the	 private	 sector	 and	 seeks	 to	 optimize	 their	 
involvement

Objective:
	 To	enable	improved	cooperation	with	ABAC	and	the	broader	private	sector.

Individual Action:
 Economies are encouraged to:

	 1.	 Identify	 private	 sector	 representatives,	 including	 ABAC	 Members,	 to	 

encourage	them	to	regularly	participate	in	relevant	APEC	events.

	 2.	 Identify	 a	 government	 point	 of	 contact	 to	 help	 APEC	workstreams	 find	 

and	 engage	 private	 sector	 representatives	 with	 expertise	 or	 practical	 

experience	to	inform	the	workstream.

Implementation Plan of the Food Security
Roadmap Towards 2030134



Collective Action:
 Economies are encouraged to:

	 1.	 Review	 the	 PPFS	 TOR	 for	 revitalization	 and	 improvement	 opportunities	 

with	ABAC	and	the	broader	private	sector.

	 2.	 Reach	 consensus	 on	 changes	 that	will	 improve	 the	working	 relationship	 

between	APEC	economies,	ABAC	and	the	broader	private	sector.

	 3.	 Look	 for	 opportunities	 to	 develop	 long-term	working	 relationships	 with	 

industry	members;

	 4.	 Work	to	include	industry	in	all	APEC	workstreams.

	 5.	 Create	an	industry	Point	of	Contact	(POC)	list,	in	collaboration	with	ABAC,	

identifying	members	 for	 each	 economy	 that	 can	 aid	 in	 finding	 industry	 

representatives	to	participate	in	various	APEC	workstreams.

Evaluation of Progress:
	 1.	 By	 2025,	 a	 review	of	 the	 PPFS	 TOR	 as	 specified	by	 this	 target	 has	 been	 

completed;	and

	 2.	 By	 2025,	 a	 list	 of	 industry	 POCs	 for	 finding	 agricultural	 industry	 

representatives	has	been	created.

Targets:	 2030

Lead economy:	 The	United	States
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SMART Goals and Food Security 
Roadmap	Towards	2030	 
Implementation:
To	implement	Food	Security	Roadmap	Towards	2030	
efficiently	with	the	specific	objective,	indicator,	 
target	year	of	success.
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	 19a)	Hold	workshops	by	early	2022	to	facilitate	the	transition	
from	 Roadmap	 2030	 to	 the	 implementation	 plan,	 including	 
developing	specific	“next	steps”	on	each	of	the	identified	actions

Objective:
	 To	 organize	 the	 PPFS	 Webinar	 on	 Sharing	 best	 practices	 and	 proposed	 

actions	for	the	Implementation	Plan	of	Food	Security	Roadmap	Towards	2030

Individual Action:
	 Economies	 are	 encouraged	 to	 participate	 actively	 at	 the	 Webinar	 and	 

where	 appropriate,	 give	 the	 presentation	 on	 objectives,	measurements,	 indicators,	 

and	targets.

Collective Action:
	 Economies	 are	 encouraged	 to	 provide	 related	 information	 and	 inputs	 in	 

the	Webinar	that	can	contribute	to	the	development	of	the	implementation	plan.

Evaluation of Progress:
	 The	 Implementation	 Plan	 of	 the	 Food	 Security	 Roadmap	 Toward	 2030	 is	 

adopted	at	APEC	Ministerial	Meeting	on	Food	Security

Targets:	 By	the	end	of	2022

Lead economy:	 Thailand	and	the	United	States
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	 19b)	For	each	action	area,	develop,	in	2022,	an	implementation	
plan	which	identifies	specific	voluntary	actions	or	initiatives	member	
economies	 may	 enact	 to	 deliver	 on	 Roadmap	 2030,	 reflecting	 
also	prioritization	 that	will	 achieve	 the	most	meaningful	outcomes	 
for	producers	and	businesses	in	the	food	sector.

Objective:
	 To	develop	an	 implementation	plan	that	 identifies	specific	voluntary	actions	 

or	 initiatives	of	member	 economies	 and	prioritize	 actions	 that	 provide	meaningful	

outcomes	for	producers	and	businesses	in	the	food	sector.

Individual Action:
	 Economies	are	encouraged	to	endeavor	to	fully	implement	the	Roadmap	2030	

by	utilizing	their	various	resources.

Collective Action:
 Economies are encouraged to:

	 1.	 Initiate	 actions	 or	 initiatives	 according	 to	 the	 implementation	 plan	 from	 

2022-2030.

	 2.	 Encourage	relevant	APEC	fora	to	submit	proposal	for	the	APEC	projects.

	 3.	 Implement	the	Food	Security	Roadmap	Towards	2030.

Evaluation of Progress:
	 The	 Implementation	 Plan	 of	 the	 Food	 Security	 Roadmap	 Towards	 2030	 

will	 be	 used	 as	 the	 guideline	 for	 APEC	member	 economies	 during	 the	 period	 of	 

2022-2030.

Targets:	 2030

Lead economy:	 Thailand
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	 19c)	Perform	 review	 of	 actions	 in	 2025	 (and	 progress)	 and	 
a	review	of	the	Roadmap	in	2030.

Objective:
	 To	 review	 the	actions	 in	 the	 implementation	plan	and	 review	 the	Roadmap	 

in	2030.

Individual Action:
	 Economies	 are	 encouraged	 to	 promote	 policies	 and	 plans	 in	 agricultural	 

and	food	sector	 in	accordance	with	the	Implementation	Plan	of	the	Food	Security	

Roadmap	Towards	2030.

Collective Action:
	 Economies	will	 conduct	 a	 session	 in	 2025	 to	 progress	 the	 implementation	 

plan	and	conduct	a	mid-term	review	of	the	Food	Security	Roadmap	Towards	2030.

Evaluation of Progress:
	 1.	 The	assessment	of	 complete	 action	 and	 the	 review	of	proposed	actions	 

in	the	implementation	plan	has	been	conducted	by	2025.

	 2.	 The	Food	Security	Roadmap	Towards	2030	has	been	reviewed	by	2030.

Targets:	 2030

Lead economy:	 [Incomplete]
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Appendix
The Food Security Roadmap Towards 2030

New Zealand, 2021

	 An	open,	fair,	transparent,	productive,	sustainable	and	resilient	
APEC	 food	 system	 that	 ensures	 people	 always	 have	 access	 to	 
sufficient,	safe,	affordable,	and	nutritious	food	to	meet	their	dietary	
needs	and	food	preferences	for	an	active	and	healthy	life

Introduction
	 1.	 As	 APEC	 economies,	 we	 recognise	 a	 well-functioning	 food	 system	 is	 

critical	 to	 our	 people’s	 health	 and	wellbeing	 and	 to	 the	 success	 of	 our	

economies.

	 2.	 As	 a	 group,	 we	 are	 committed	 to	 helping	 each	 other	 achieve	 food	 

security;	 growing	 our	 productivity	 and	 levels	 of	 economic	 development;	

reducing	 our	 impact	 on	 the	 environment	 and	 including	 all	 our	 people	 

regardless	of	gender,	ethnicity	or	age.

	 3.	 In	 2020,	 APEC	 economic	 leaders	 endorsed	 the	 Putrajaya	 Vision	 2040,	 

committing	 to	 delivering	 an	 open,	 dynamic,	 resilient	 and	 peaceful	 

Asia-Pacific	 community	 by	 2040,	 for	 the	 prosperity	 of	 all	 our	 people	 

and	 future	 generations.	 The	 Food	 Security	 Roadmap	 Towards	 2030	 

(Roadmap	 2030)	 will	 align	 with	 the	 Putrajaya	 Vision	 and	 promote	 

cooperation	 among	 member	 economies	 to	 create	 a	 sustained	 and	 

resilient	recovery	from	the	pandemic.

The Food Security Roadmap Towards 2030
	 4.	 The	principles	of	Roadmap	2030	build	on	APEC	food	security	work	to	date,	

including	 the	 original	 2010	 Niigata	 Declaration	 made	 by	 Ministers	 

responsible	 for	 Food	 Security	 and	 the	 APEC	 Food	 Security	 Roadmap	 

Towards	2020.	The	Policy	Partnership	on	Food	Security	(PPFS),	in	partnership	
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with	ABAC,	lead	APEC’s	work	on	food	security	 in	collaboration	with	APEC	

fora	 and	 sub	 fora.	 APEC	 recognises	 the	 need	 for	 a	 whole	 of	 systems	 

approach	 along	 the	 agri-food	 value	 chain,	 and	 that	 all	 areas	 are	 

interdependent	and	need	to	be	enabled	to	work	together	to	deliver	food	

security	under	the	Roadmap	2030	framework	and	in	the	key	action	areas.

	 5.	 To	 this	 end,	 PPFS	 will	 continue	 to	 strengthen	 coordination	 with	 and	 

work	with	all	relevant	APEC	sub-fora	in	addressing	the	goals	of	APEC’s	work	

on	 food	 security	 in	 the	 region,	 consistent	 with	 APEC’s	 guidelines	 for	 

cross-fora	collaboration.

	 6.	 Roadmap	 2030	 does	 not	 purport	 to	 represent	 all	 the	 actions	 necessary	 

for	the	APEC	region	to	achieve	food	security	by	2030.	All	of	us	are	active	 

in	many	different	organisations,	domestic	 and	 international,	 that	 concern	 

the	food	system.	Roadmap	2030	represents	the	actions	we	believe	APEC	 

is	uniquely	placed	to	take	to	contribute	to	our	individual	economies’goals	

and	our	collective	regional	success.

Public-Private Partnership for Food Security
leveraging the public - private sector partnership to achieve food security in the APEC region

Digitalisation and Innovation
digitalised and innovative economies better placed to recover and thrive, enhancing

food security and increasing productivity and efficiency

Smart Goals and Implementation
specific and succinct goals implemented to achieve food security in the APEC region

PRODUCTIVITY
improve the productivity

and efficiency of
the regional food system

INCLUSIVITY
 increase participation in food
systems by pursuing inclusive

policies and opportunities

SUSTAINABILITY
climate change mitigation
and adaptation, minimise
environmentally harmful

policies and support
a green recovery
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Key Action Areas
Digitalisation and Innovation
	 7.	 The	 Covid-19	 Pandemic	 accelerated	 digital	 transformation,	 highlighting	 

the	 ability	 of	 an	 innovative	digitally	 enabled	economy	 to	better	 recover	 

and	thrive.	In	addition,	digitalisation	and	other	innovative	technologies	have	

the	potential	to	transform	the	food	system	and	enhance	food	security	by:

  n	 increasing	productivity	and	efficiency;

  n	minimising	food	loss	and	waste;

  n	mitigating	and	adapting	to	climate	change;	and

  n	 reducing	costs	and	facilitating	food	trade.

	 8.	 To	 further	 progress	 work	 in	 digitalisation	 and	 innovation,	 economies	 

have	committed	 to	making	 the	APEC	 region	a	world	 leader	 for	 adoption	 

of	 innovation	 and	 interoperability	 in	 the	 food	 system,	 including	 through	

building	 a	 Food	 Security	 Digital	 Plan	 which	 will	 inter	 alia	 incorporate	 

the	following	actions:

	 	 a)	 By	 the	 end	 of	 2022,	 appraise	 existing	 work	 by	 other	 APEC	 fora	 and	 

sub	 fora	 which	 promotes	 wider	 adoption	 of	 Global	 Data	 Standards	 

for	 food	 and	 agriculture	 products	 and	 other	 interoperable	 digital	 

technologies	 to	 enhance	 production-related	 technologies,	 supply	 

chain	 traceability,	 accessible	 innovative	 financial	 technologies	 and	 

interoperable	 digital	 documentation,	 including	 for	 trade;	 and	 identify	 

areas	 which	 should	 be	 prioritised	 for	 further	 work	 to	 achieve	 

region-wide	 interoperability	 through	 the	 food	 value	 chain,	 with	 

a	review	of	progress	by	2025.

	 	 b)	 Identify	 and	 actively	 encourage	 government	 schemes	which	 provide	 

access	 to	 and	 promote	 introduction	 of	 innovative	 products	 and	 

technologies,	 including	 support	 for	 the	 research	 and	 development	 

of	 emerging	 technologies,	 for	 example	 smart	 agriculture,	 and	 share	 

experiences	 of	 successful	 approaches	 taken	 in	 other	 economies	 and	 

international	bodies.

	 	 c)	 Promote	 and	 encourage	 increased	 levels	 of	 access	 to	 broadband	 

digital	infrastructure	in	underserved	areas	through	necessary	investment	

and	structural	reforms.
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	 	 d)	 Economies	 to	make	 available	 and	 deliver	 training	 sessions	 and/or	 

workshops	 to	 improve	 food	 system	 related	 digital	 literacy	 and	 

capabil ity	 for	 underserved	 communities,	 leveraging	 exist ing	 

programmes	where	possible.

	 	 e)	 From	 2022,	 via	 the	 APIP	 database1,	 voluntarily	 share	 information	 and	 

best	practice	on	digitalisation	and	innovation	in	the	food	supply	chain.

	 	 f)	 Promote	 public-private	 investment	 to	 facilitate	 the	 use	 of	 innovative	

technologies	 for	 the	whole	 food	 value	 chain,	 including	 those	which	 

improve	efficiency	and	sustainability,	and	increase	investment	in	micro,	

small	 and	medium	 size	 enterprises	 (MSMEs),	 including	 start-ups,	 and	 

small	scale	producers	in	the	agri-food	and	fisheries	sectors.

	 	 g)	 Modernise	 food	 storage	 facilities	 and	 logistics	 capacity,	 through	 

increased	 exchange	 and	 cooperation	 among	 government	 agencies,	 

businesses	 and	 institutes	 focusing	 on	 postharvest	management	 and	 

technologies.

Productivity
	 9.	 To	 create	 inclusive	 and	 sustainable	 growth	 in	 the	 APEC	 region,	 the	 

productivity	and	efficiency	of	the	regional	food	system	must	be	improved.

	 10.	PPFS	 acknowledges	 the	 work	 of	 other	 international	 fora	 (including	 

other	 APEC	 fora)	 whose	work	 addresses	 supply	 chain	 impediments	 and	 

distortions,	 and	 improves	 access	 to	 domestic	 and	 international	markets;	

particularly	 where	 this	 work	 boosts	 the	 productivity	 and	 incomes	 of	 

small	scale	producers	 in	the	agri-food	and	fisheries	sectors	and	alleviates	

poverty,	hunger	and	malnutrition.

	 11.	We	 recognise	 that	 international	 trade	 in	 food	 and	 agriculture	 is	 critical	 

in	 achieving	 global	 food	 security	 and	 ensuring	 adequate	 nutrition.	 

We	also	recognise	that	avoiding	disruption	of	food	supply	chains	is	critical	 

to	ensure	stable	access	to	food.	We	highlight	the	importance	of	an	open,	

fair,	 transparent,	 predictable,	 and	 non-discriminatory	multilateral	 trading	

system	underpinned	by	World	Trade	Organization	(WTO)	rules,	to	enhance	

market	predictability,	increase	business	confidence	and	allow	trade	to	flow	

so	as	to	contribute	to	food	security	and	nutrition.

1 Asia	Pacific	Information	Platform	on	Food	Security
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	 12.	However,	 there	 are	 actions	 PPFS	 and	 other	 relevant	 APEC	 fora	 and	 

sub-fora	 will	 take	 to	 address	 productivity,	 including,	 but	 not	 limited	 

to	the	following	actions:

	 	 a)	 Member	economies	 to	explore	 the	 implementation	of	best	 examples	 

of	 systems	which	 see	perishable	goods	 released	 through	 international	

borders	 in	 a	 timely	manner,	 where	 this	 will	 reduce	 food	 loss	 and	 

waste	and	remove	extra	costs	for	business.

	 	 b)	 Acknowledging	 the	 positive	 impact	 on	 food	 security	 of	 consistency	 

in	 food	 trade	 standards,	 in	 appropriate	 fora	member	 economies	will	 

assess	 best	 practice	 case	 studies	 of	 increasing	 food	 security	 through	 

implementation	 of	 agreed	 sciencebased	 international	 standards,	 

guidelines	and	recommendations.

	 	 c)	 Member	 economies	 to	 have	 due	 regard	 for	 the	 APEC	 Cross	 Cutting	 

Principles	 on	 Non-Tariff	Measures,	 agreed	 by	 APEC	Ministers	 in	 2018,	 

in	designing	and	implementing	non-tariff	measures	relating	to	food.

	 	 d)	 Commission	 a	 review	 of	 progress	 in	 the	 food	 system	 against	 

the	 Bogor	 Goals,	 and	 the	 APEC	 Putrajaya	 Vision	 2040,	 including	 in	 

goods,	services	and	investment.

	 	 e)	 Identify	 strategies	 for	 boosting	 productivity	 in	MSMEs	 and	 small-scale	

producers	 in	 the	agri-food	and	fisheries	sectors	and	share	experiences	 

and	lessons	learned.

	 	 f)	 Work	closely	with	private	 sector	actors	 in	 the	 food	system	to	 identify	

policy	 barriers	 which	 impede	 progress	 on	 hunger	 and	malnutrition,	 

with	particular	focus	on:

   	 Ending	 all	 forms	 of	malnutrition,	 and	 especially	 reducing	 stunting	 

andwasting	among	children	under	five	years;

   	 Increasing	 productivity	 and	 improving	 the	 l ivel ihoods	 of	 

small-scale	 food	 producers, 	 especially	 where	 APEC	 has	 

a	 comparative	 advantage	 in	 systems	 that	 maintain	 ecosystems	 

and	improve	land	and	soil	quality;

   	 Increasing	access	to	markets	both	domestic	and	international;	and

   	 Reducing	food	loss	and	waste.
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Inclusivity
	 13.	A	 well-functioning	 food	 system	 and	 the	 inclusion	 of	 MSMEs,	 women,	 

youth,	 indigenous	 communities,	 and	 the	 elderly	 in	 the	 sector	 is	 integral	 

to	 maximising	 our	 resources,	 improving	 rural,	 remote	 and	 coastal	 

livelihoods	and	unlocking	the	full	potential	of	the	APEC	region.

	 14.	We	 are	 committed	 to	 inclusivity	 and,	 in	 addition	 to	 the	 actions	 below,	 

we	 also	 undertake	 to	 promote	 diversity	 by	 encouraging	 balanced	 

participation	 in	 all	 PPFS	 meetings,	 workshops,	 concept	 notes	 and	 

associated	APEC	documentation,	and	panel	discussions	and	forums.

	 	 a)	 Implementation	 of	 the	 La	 Serena	 Roadmap	 for	Women	 and	 Inclusive	

Growth	(2019-2030)	in	PPFS	work.

	 	 b)	 Economies	 to	 share	 knowledge	 and	 experiences	 and	 make	 

recommendations	 to	 PPFS	 on	 how	 APEC	 can	 unlock	 the	 economic	 

potential	 of	 diverse	 groups	 of	 people,	 including	 Indigenous	 peoples,	

within	the	APEC	food	system.

	 	 c)	 Provide	 dialogue	 opportunities	 to	 improve	 economy	 knowledge	 of	 

obstacles	 inhibiting	 youth	participation	 in	 the	 food	 system	and	 ability	 

to	 facilitate	 the	 collective	 learnings	 of	 youth,	 experts	 and	 policy	 

makers	across	the	APEC	region.

	 	 d)	 Promote	 greater	 agri-food	 financial	 inclusion	 by	 sharing	 information	 

and	 successes	 on	 lending	 schemes	 for	 business	 establishment	 and	 

development,	 including	 investment	 and	 e-payments;	 and	 perform	 

an	 assessment	 of	 existing	 barriers	 for	 financial	 inclusion	 by	 the	 end	 

of	2022.

Sustainability
	 15.	Sustainability	 must	 be	 at	 the	 heart	 of	 a	 collaborative	 and	 holistic	 

approach	 to	 the	 food	 system.	 We	 commit	 to	 working	 together	 to	 

minimise	the	food	system’s	harmful	impact	on	the	environment.

	 16.	While	we	are	a	diverse	group	of	economies,	we	are	committed	collectively	 

to	improving	the	APEC	food	system’s	environmental	performance,	including	

by	 sharing	 research	 and	 practical	 strategies	 to	 reduce	 greenhouse	 gas	 

emissions;	 adapt	 to	 climate	 change;	 increase	 sustainable	 production	 

(optimising	 resource	use	and	protecting	 land	and	water)	 ,	processing	and	

consumption;	and	to	reduce	food	loss	and	waste.
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	 17.	To	 assist	 economies	 in	 achieving	 their	 individual	 sustainability	 goals,	 

economies	have	committed	to	the	following	actions:

	 	 a)	 Facilitate	 information	 sharing	 and	 utilise	 developments/best	 practices	 

on	 an	 ongoing	 voluntary	 basis,	 to	 address	 biodiversity	 and	 natural	 

resources	depletion,	soil	use,	and	water	source/supply	issues.

	 	 b)	 Support	 each	 other	 to	 improve	 inventories	 of	 greenhouse	 gas	 

emissions	from	the	food	system.

	 	 c)	 Share	 best	 practice	 on	 encouraging	 responsible	 investment	 into	 

environmentally	 friendly,	 nature	 positive	 and	 sustainable	 food	 

production,	processing	and	distribution.

	 	 d)	 Acknowledging	 that	 economies	 use	 a	 range	 of	 different	 policy	 

approaches	 in	 the	 food	 sector,	 we	 agree	 to	 identify	 and	 promote	 

approaches	 that	would	 support	 good	 environmental	 outcomes	while	 

also	avoiding	and/or	minimising	market	distortion,	including	by	drawing	

on	work	from	relevant	international	organisations.

	 	 e)	 Provide	 capacity	 building	 and	 best	 practice	 sharing	 workshops	 to	 

support	member	 economies’	 individual	 and	 collective	efforts	 to	 align	 

with	 the	 UN	 Sustainable	 Development	 Goals	 12.3	 “by	 2030,	 halve	 

per	 capita	 global	 food	waste	 at	 the	 retail	 and	 consumer	 levels	 and	 

reduce	 food	 losses	 along	 production	 and	 supply	 chains,	 including	 

post-harvest	losses,”	with	specific	indicators	based	on	each	economy’s	

respective	 situation	 such	 as	measured	 by	 the	 UN/FAO	 Food	Waste	 

Index	 (FWI)	 or	 other	 appropriate	 index.	 And	 promote	 public-private	 

investment	in	infrastructure	and	cold	chain	to	reduce	the	current	levels	

of	food	loss	and	waste	and	review	progress	in	this	area	by	2025.

Public Private Partnerships
	 18.	APEC	member	 economies	 are	 committed	 to	working	 in	 partnership	with	 

the	 private	 sector,	 led	 by	 ABAC,	 to	 shape	 and	 enhance	 the	 functioning	 

of	the	APEC	food	system,	recognising	the	central	role	of	the	private	sector	

throughout	 the	 food	 value	 chain	 in	 food	 production	 and	 processing,	 

distribution,	 trade	 and	 investment	 and	have	 committed	 to	 the	 following	

actions:
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	 	 a)	 Promote	 regular	 dialogue	 between	 public	 and	 private	 sectors	within	 

each	 economy	 to	 advise	 PPFS	 on	 how	 to	 enhance	 the	 business	 

environment	for	the	food	sector.

	 	 b)	 Review	 the	 functioning	and	 terms	of	 reference	of	 the	PPFS	 to	ensure	 

a	meaningful	 partnership	 with	 ABAC	 and	 the	 broader	 private	 sector,	 

which	 better	 reflects	 the	 priorities	 and	 interests	 of	 the	 private	 sector	 

and	seeks	to	optimise	their	involvement.

SMART Goals and Food Security Roadmap Towards 2030  
Implementation
	 19.	Roadmap	 2030	 offers	 a	 path	 towards	 providing	 accessible,	 available,	 

nutritious	 and	 sufficient	 food	 for	 all	 in	 the	 APEC	 region	 and	 will	 be	 

implemented	with	 appropriate	 prioritisation	 and	 regard	 to	 the	 identified	

Specific,	Measurable,	Achievable,	Relevant	and	Time	based	(SMART)	goals.	

To	achieve	this,	economies	have	undertaken	to:

	 	 a)	 Hold	 workshops	 by	 early	 2022	 to	 facilitate	 the	 transition	 from	 

Roadmap	 2030	 to	 the	 implementation	 plan,	 including	 developing	 

specific	“next	steps”	on	each	of	the	identified	actions

	 	 b)	 For	each	action	area,	develop,	in	2022,	an	implementation	plan	which	

identifies	 specific	 voluntary	 actions	 or	 initiatives	member	 economies	 

may	 enact	 to	 deliver	 on	 Roadmap	 2030,	 reflecting	 also	 prioritisation	 

that	 will	 achieve	 the	most	meaningful	 outcomes	 for	 producers	 and	 

businesses	in	the	food	sector.

	 	 c)	 Perform	 review	 of	 actions	 in	 2025	 (and	 progress)	 and	 a	 review	 of	 

the	roadmap	in	2030.

n

Implementation Plan of the Food Security
Roadmap Towards 2030 147



บัรรณ�ธิิก�ร

 ท่�ปรึกษ� Advisor

1	 นายฉัันทานนท์	วร่ร่ณเขจร่	 Mr.	Chantanon	Wannakejohn

	 เลขาธิ์กิาร่สำานักิงานเศร่ษฐกิิจกิาร่เกิษตัร่	 Secretary	General	of	 

	 	 Office	of	Agricultural	Economics

2	 นางสาวทัศนีย์	เมืองแก้ิว	 Ms.	Tatsanee	Muangkaew

	 ร่องเลขาธิ์กิาร่สำานักิงานเศร่ษฐกิิจกิาร่เกิษตัร่	 Deputy	Secretary	General	of	 

	 	 Office	of	Agricultural	Economics

3	 นายวินิตั	อธิ์ส่ข	 Mr.	Vinit	Atisook

	 ร่องเลขาธิ์กิาร่สำานักิงานเศร่ษฐกิิจกิาร่เกิษตัร่	 Deputy	Secretary	General	of	 

	 	 Office	of	Agricultural	Economics

4	 นางกิาญจนา	แด้งร่่่งโร่จน์	 Mrs.	Kanjana	Dangrungroj

	 ร่องเลขาธิ์กิาร่สำานักิงานเศร่ษฐกิิจกิาร่เกิษตัร่	 Deputy	Secretary	General	of	 

	 	 Office	of	Agricultural	Economics

 หัว่หน้ำ�คำณะผ้่จัด็ทำ� Chief of Editor

1	 นายศรี่ไพร่	บ่ญยะเด้ชี	 Mr.	Siprai	Bunyadet

	 เลขาน่กิาร่กิร่ม	 Secretary	to	the	Department

2	 นางสาวกัิลยา	สงร่อด้	 Ms.	Gallaya	Songrod

	 ผู้อำานวยกิาร่กิองนโยบายและ	 Director	of	Agricultural

	 แผนพัฒนากิาร่เกิษตัร่	 Development	Policy	and	

	 	 Planning	Division

3	 นางสาวหิรั่ญญา	สร่ะสม	 Ms.	Hirunya	Srasom

	 ผู้อำานวยกิาร่กิองเศร่ษฐกิิจกิาร่เกิษตัร่	 Director	of	International

	 ร่ะหว่างปร่ะเทศ	 Agricultural	Economics	Division

148 แผนปฏิิบััติิการภายใต้ิแผนงานความมั�นคงอาหาร
ม่�งสู่่�ป ีพ.ศ. 2573



 หัว่หน้ำ�คำณะผ้่จัด็ทำ� Chief of Editor

4	 นายชัีฐพล	สายะพันธ์์	 Mr.	Chataphon	Sayaphan

	 ผู้อำานวยกิาร่ศูนย์ปร่ะเมินผล	 Director	of	Centre	for	Project	and 

	 	 Programme	Evaluation

5	 นางพัชีร่ารั่ตัน์	ลิ�มศิริ่ก่ิล	 Mrs.	Patchararatana	Limsirikul

	 ผู้อำานวยกิาร่ศูนย์สาร่สนเทศกิาร่เกิษตัร่	 Director	of	Center	for	

	 	 Agricultural	Information

6	 นายพงศ์ไท	ไทโยธิ์น	 Mr.	Pongthai	Thaiyotin

	 ผู้อำานวยกิาร่สำานักิวิจัยเศร่ษฐกิิจกิาร่เกิษตัร่	 Director	of	Bureau	of	Agricultural	

	 	 Economic	Research

7	 นางสาวกิาญจนา	ขวัญเมือง	 Ms.	Kanjana	Kwanmuang

	 ผู้เชีี�ยวชีาญด้้านเศร่ษฐกิิจทรั่พยากิร่ธ์ร่ร่มชีาติั	 Expert	on	Agricultural	Natural

	 ทางกิาร่เกิษตัร่	 Resources	Economics,	

	 ผู้อำานวยกิาร่ศูนย์ข้อมูลเกิษตัร่แห่งชีาติั	 Director	of	National	Agricultural	

	 	 Big	Data	Center	(NABC)

8	 นางเบญจวร่ร่ณ	ศิริ่โพธิ์�	 Mrs.	Benjawan	Siribhodi

	 ผู้เชีี�ยวชีาญด้้านนโยบายเศร่ษฐกิิจกิาร่เกิษตัร่	 Expert	on	International

	 ร่ะหว่างปร่ะเทศ	 Agricultural	Economist	Policy

9	 นางสาวภัูสชีา	ผ่องใส	 Ms.	Patcha	Pongsai

	 ผู้เชีี�ยวชีาญด้้านกิาร่บริ่หาร่ทรั่พยากิร่บ่คคล	 Expert	on	Human	Resource	

	 	 Management

10	 นางสาวตัาปี	วัชีร่างกูิล	 Ms.	Tapee	Vatcharangkool

	 ผู้เชีี�ยวชีาญด้้านนโยบายร่ะบบเศร่ษฐกิิจกิาร่เกิษตัร่	 Expert	on	Agricultural	

	 	 Economic	Policy,	

	 	 Office	of	Agricultural	Economics

149แผนปฏิิบััติิการภายใต้ิแผนงานความมั�นคงอาหาร
ม่�งสู่่�ปี พ.ศ. 2573



 คำณะผ้่จัด็ทำ� Editor

1	 นายอน่วัฒน์	ผิวอ่อน	 Mr.	Anuwat	Pueon

2	 นายส่ชีาติั	ผ่แปง	 Mr.	Suchat	Pupang

3	 นางสาวอร่ฉััตัร่	รั่ตันรั่ตัน์	 Ms.	Orachat	Rattanarat

4	 นางสาวส่มาลยา	งานดี้	 Ms.	Sumanya	Ngandee

5	 นางสาวส่ด้าริ่นทร์่	ร่อด้มณี	 Ms.	Sudarin	Rodmanee

6	 นางสาวอันติัมา	แสงส่พร่ร่ณ	 Ms.	Untima	Sangsubhan

7	 นางสาวณิริ่ศพร่	มีนพัฒนสันติั	 Ms.	Nirissaporn	Minphatthanasanti

8	 นางสาวถิร่พร่	ฐิติัพร่ขจิตั	 Ms.	Thiraporn	Thitipornkajit

9	 นายปิยยท่ธ์	จิตัต์ัจำานงค์	 Mr.	Piyayut	Chitchumnong

10	 นายปร่ะสบชัีย	เจริ่ญรั่ตัน์	 Mr.	Prasobchai	Jaroenrat

11	 นางสาวพัณอาภูา	เฉีัยบฉัลาด้	 Ms.	Panarpa	Chiabchalard

12	 นางสาวเมษารั่ศมิ�	สังขว่ฒิ	 Ms.	Mesarat	Sungkhawut

13	 นางสาวพาสินี	ณ	ป้อมเพ็ชีร่	 Ms.	Pasinee	Napombejra

14	 นางสาวหทัยรั่ตัน์	สกิลวิทยานนท์	 Ms.	Hathairat	Sakolwittayanon

15	 นายศ่ภูกิิจ	สร่ร่ค์ศ่ภูกิิจ	 Mr.	Supakij	Sansupakij

16	 นางสาวธี์ร่าภูร่ณ์	วงศ์โชีคปร่ะสิทธิ์	 Ms.	Teeraporn	Wongchokprasit

17	 นางสาวกิิตัติัมา	จินตันสนธิ์	 Ms.	Kittima	Jintanasonti

18	 นางกินกิวร่ร่ณ	ชูีวิเชีียร่	 Mrs.	Kanokwan	Choovichian

19	 นางสาวธ์นาพร่	ไหมทอง	 Ms.	Thanaporn	Maithong

20	 นางสาวพร่ร่ษกิร่	แก้ิวงามพร่ร่ณ์	 Ms.	Phansagorn	Kaewngamphan

21	 นางสาวณัฐนินท์	ตัรั่ยไชียรั่ตัน์	 Ms.	Nuttanin	Trichairat

22	 นางสาวส่กัิญญา	ร่่จีนิมิตั	 Ms.	Sukanya	Rujeenimit

23	 นายบ่รั่สกิร่	ส่ภูาษี	 Mr.	Burassakorn	Supasee

24	 นางสาวก่ิลลา	ถิ�นวิไล	 Ms.	Kunla	Thinvilai

25	 นางณัฐสินี	น้กิสม	 Mrs.	Natsinee	Nueksom

26	 นางสาวณัฐมนต์ั	สินเหล็กิ	 Ms.	Nutthamon	Sinlek

27	 นายส่ร่ศักิดิ้�	ตัรี่วานิชี	 Mr.	Surasak	Trevanich

150 แผนปฏิิบััติิการภายใต้ิแผนงานความมั�นคงอาหาร
ม่�งสู่่�ป ีพ.ศ. 2573



รวับรวัมและจัิดิทำาโดิย

กองเศรษฐกิจก�รเกษตรระหว่่�งประเทศ 
Collected by

International Agricultural Economics Division

สำำ�นัำกง�นำเศรษฐกิจก�รเกษตร กระทรว่งเกษตรและสำหกรณ์
ถนนพหลโยธิ์น	เขตัจต่ัจักิร่	กิร่่งเทพฯ	10900

โทร่ศัพท์/โทร่สาร่	0	2579	5830	

Office of Agricultural Economics,
Ministry of Agriculture and Cooperatives

Phaholyothin	Rd.,	Chatuchak,	Bangkok	10900

Tel./Fax.	0	2579	5830	

151แผนปฏิิบััติิการภายใต้ิแผนงานความมั�นคงอาหาร
ม่�งสู่่�ปี พ.ศ. 2573



Open. Connect. Balance.
#APEC2022THAILAND






