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การประชุมหารือเพ่ือพิจารณาแผนงานความรวมมือของ UNICEF ประจาํประเทศไทย  
(UNICEF’s Country Programme Document: UNICEF CPD) ฉบับป ค.ศ. 2022 – 2026 

วันศุกรท่ี 17 ก.ย. 64 เวลา 14.00 – 15.30 น. ผานระบบออนไลน 

ประธานการประชุม:  
นายณัฐวัฒน กฤษณามระ  อธิบดีกรมองคการระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ 
Ms. Kyungsun Kim   ผูแทน UNICEF ประจําประเทศไทย 

 
ผูเขารวมการประชุม: 

การประชุมในครั้งนี้มีผูเขารวมกวา 100 คน เปนผูแทน UNICEF ประเทศไทย และผูแทนจากหนวยงาน
ราชการไทย เชน กระทรวงการตางประเทศ, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย , 
กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงยุติธรรม, กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงการคลัง, กระทรวงแรงงาน, สํานักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, และกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย มีผูแทนจากสํานัก
โภชนาการ, กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ, ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ เขารวมประชุม 
 
สาระสําคัญของการประชุม: 

• การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือหารือกับหนวยงานราชการไทยในการพิจารณาแผนงานความ
รวมมือของ UNICEF ประจําประเทศไทย (UNICEF's Country Programme Document: UNICEF 
CPD) ฉบับป ค.ศ. 2022 - 2026  

• ประเด็นสําคัญของ UNICEF CPD ค.ศ. 2022 - 2026 ประกอบดวย 5 ประเด็น ไดแก 
1. การพัฒนาเด็กปฐมวัย (Early Childhood Development: ECD) 
2. การศึกษา (Education) 
3. การเสริมสรางความยืดหยุน ความเชื่อมโยง และศักยภาพของเยาวชน (Young people’s 

resilience, connectedness and empowerment) 
4. การคุมครองเด็ก (Child protection) 
5. นโยบายสังคม (Social policy) 
ซ่ึงมีสาระสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 และเอกสาร United Nations 
Sustainable Development Cooperation Framework (UNSDCF) 

• การระบาดของโควิดสงผลกระทบตอเด็ก เชน เกิดอุปสรรคและความไมเทาเทียมในการเขาถึงการศึกษา 
เกิดปญหาความรุนแรงเพ่ิมข้ึน UNICEF จึงจะเนนการดําเนินงานเพ่ือแกปญหาเหลานี้ในระยะ 5 ปถัดไป 

• การพัฒนาเด็กปฐมวัย (Early Childhood Development) เนนเรื่องการกระตุนพัฒนาการและ
การศึกษาเด็กปฐมวัย 0-6 ป สงเสริมการศึกษาท่ีมีคุณภาพของเด็ก การดูแลสุขภาพรางกาย ดูแลสิทธิเด็ก 
โดย UNICEF มุงเนนการทํางานรวมกับเครือขายหลากหลายภาคสวน ท้ังหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
NGOs ภาคประชาสังคม เพ่ือทําใหแนใจวาเด็กและเยาวชนทุกคน โดยเฉพาะเด็กท่ีมาจากครอบครัวท่ีขาด
แคลน ไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ไดรับการสงเสริมพัฒนาการท่ีเหมาะสม ไดรับการดูแลดานสาธารณสุข
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และโภชนาการอยางเทาเทียม ใหความสําคัญกับการสรางศักยภาพและความเขมแข็งของครอบครัว 
รวมถึงคุณครูในโรงเรียนและศูนยเด็กเล็ก  

• การศึกษา (Education) สนับสนุนใหเกิดการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน หลักสูตร และการ
ประเมินผลการในการการศึกษาอยางเปนระบบและท่ัวถึง สงเสริมการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัย 
เสมอภาค เทาเทียม และมีมิติดานความหลากหลายทางเพศ นอกจากนี้  UNICEF จะชวยรวบรวมขอมูล 
โดยเฉพาะขอมูลเก่ียวกับการใชความรุนแรงในโรงเรียน สุขภาวะของนักเรียนท้ังสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต เพ่ือชวยเหลือกระทรวงศึกษาธิการในการปรับปรุงกลไกการติดตามและเฝาระวังเด็กท่ีเปนกลุม
เสี่ยง 

• การเสริมสรางความยืดหยุน ความเช่ือมโยง และศักยภาพของเยาวชน (Young people’s 
resilience, connectedness and empowerment) สงเสริมการพัฒนาเยาวชน โดยเฉพาะกลุมชาย
ขอบ เพ่ือใหเยาวชนเติบโตไปเปนผูใหญท่ีมีคุณภาพ สงเสริมใหวัยรุนและเยาวชนเขาถึงบริการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เพ่ิมทักษะและโอกาสในการเขาถึงงาน โดยเครือขายความรวมมือสําคัญคือกระทรวง
สาธารณสุขในการสงเสริมสุขภาพของเยาวชน ท้ังการดูแลดานโภชนาการ การสงเสริมทักษะ ความรู การ
จัดบริการท่ีมีคุณภาพเพ่ือใหเยาวชนสามารถตัดสินใจไดอยางสมเหตุสมผล ทําใหเยาวชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
นอกจากนี้ UNICEF ยังใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของเยาวชนในการจัดบริการใหมีความสอดคลอง
กับความตองการของเยาวชน 

• การคุมครองเด็ก (Child protection) การคุมครองเด็กจากความรุนแรง การถูกลวงละเมิด UNICEF จะ
ชวยสนับสนุนรัฐบาลไทยในการสรางกลไกเพ่ือปองกันและคุมครองเด็กอยางมีประสิทธิภาพ เชน การสราง
กรอบกฎหมาย นโยบายท้ังระดับชาติและระดับทองถ่ิน รวมถึงการพัฒนาผูท่ีเก่ียวของในการคุมครองเด็ก
ใหมีศักยภาพและทรัพยากรเพียงพอในการดําเนินงาน 

• นโยบายสังคม (Social policy) ทําใหมีการคุมครองทางสังคมอยางท่ัวถึง โดยเฉพาะเด็กชายขอบและ
เด็กดอยโอกาส เนนการกําหนดมาตรการ ท้ังมาตรการทางการเงิน และมาตรการทางสังคมตางๆ เพ่ือให
แนใจวาเด็กและเยาวชนไดรับการดูแลจากภาครัฐ โดย UNICEF จะชวยสนับสนุนขอมูลหลักฐานในการ
กําหนดนโยบาย เพ่ือลดและแกไขความเสี่ยง สงเสริมการลงทุนในเด็กใหมีประสิทธิภาพ รวมถึงเสริมสราง
ความเขมแข็งของกลไกการกํากับติดตามผลการดําเนินงาน 

• นอกจากนี้ UNICEF ยังใหความสําคัญกับประเด็นความทาทายใหมๆ และประเด็นท่ีตองอาศัยความ
รวมมือระหวางหลากหลายภาคสวน เชน การฟนฟูจาก COVID-19, การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, 
การทําใหเปนดิจิทัล (digitalization), โภชนาการ, การเลี้ยงดูเด็ก, และการดูและเด็กท่ีมีความพิการ 

• ยุทธศาสตรการทํางานของ UNICEF จะเนนการรวบรวมขอมูลหลักฐานเพ่ือขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงแก
เด็กและเยาวชน ดูแลเด็กและเยาวชนอยางครอบคลุมท้ังระบบ จัดสรรทรัพยากรและสรางเครือขายความ
รวมมือ ทํางานรวมกับหนวยงานภาครัฐเพ่ือขยายการดําเนินงานใหครอบคลุม ไมท้ิงใครไวเบื้องหลัง 
สนับสนุนนวัตกรรมดิจิทัล และสงเสริมการลงทุนในเด็กและเยาวชนมากข้ึน 

• หนวยงานฝายไทยไดใหความเห็นตอแผนงาน UNICEF CPD ดังนี้  
o ควรเสริมสรางกลไกดานความยุติธรรมในการคุมครองเด็กและเยาวชนมากข้ึน เพ่ิมการทํางาน

รวมกับสํานักงานตํารวจแหงชาติ  
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o การดําเนินงานเก่ียวกับเด็กควรใหความสําคัญกับสุขภาพจิตมากข้ึน 
o การดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงปจจุบันอาจยังไมครอบคลุมมิติท่ี

เก่ียวของกับเด็กและเยาวชน ทาง UNICEF จะทํางานรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยเฉพาะ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) เพ่ือชวยสนับสนุนขอมูล
หลักฐานในการกําหนดนโยบายดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีคํานึงถึงการใชชีวิตของ
ประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน 

o การคุมครองเด็กในสถานการณภัยพิบัติฉุกเฉิน (child protection in emergency)  
o เสนอใหเพ่ิมการออกนโยบายท่ีคํานึงถึงและเขาถึงคนพิการ สงเสริมการมีสวนรวมของคนพิการใน

การกําหนดนโยบายตางๆ 
o ในยุคดิจิทัล social media และภัยคุกคามออนไลนสงผลกระทบตอสิทธิเด็กและเยาวชน จึงควร

คํานึงถึงประเด็นนี้เปนหนึ่งในความทาทาย และพิจารณาสรางกลไกทางกฎหมายเพ่ือคุมครอง
สิทธิสวนบุคคลของเด็กและเยาวชนเพ่ิมข้ึน 

 
การดําเนินงานตอไป: 

• UNICEF ประเทศไทยเปดรับขอคิดเห็นจากหนวยงานภาครัฐของไทยจนถึงวันศุกรท่ี 24 กันยายน 2564 
เพ่ือนําไปปรับรางแผนงาน UNICEF CDP กอนเสนอใหท่ีประชุม UNICEF Executive Board รับรองใน
วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2565 ตอไป 

 

สรุปโดย 
ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

17 กันยายน 2564 
 

 
 

 
 

 


