
รายงาน 

การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนดานการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน คร้ังที่ ๑๒ 

และการประชุมอ่ืนๆ ที่เกีย่วของ 

ระหวางวันที ่๒๓ – ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (ผานระบบการประชุมทางไกล) 

ณ หองประชุมดํารงธรรม และหองประชุมราชบพิธ กระทรวงมหาดไทย 

 

สาธารณรัฐฟลิปปนสในฐานะประธานจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนดานการพัฒนาชนบทและ

ขจัดความยากจน ครั้งท่ี ๑๒ (The 12th ASEAN Ministers Meeting on Rural Development and Poverty 

Eradication: The 12th AMRDPE) และการประชุมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ระหวางวันท่ี ๒๓ – ๒๖ พฤศจิกายน 

๒๕๖๔ ผานระบบการประชุมทางไกล ภายใตแนวคิด (Theme) “เรงรัดการฟนฟูและการสรางภูมิคุมกัน

ของอา เซ ียนสําห ร ับการพ ัฒ นาชนและขจ ัดความยากจนอยางยั่ งยืน  (Accelerating Recovery and 

Strengthening Resiliency of ASEAN for Sustainable Rural Development and Poverty Eradication)” 

โดยมีกําหนดการประชุม ประกอบดวย 

(๑) วันอังคารท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.) การประชุมเจาหนาที่อาวุโส

อาเซียนดานการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งท่ี ๑๘ (18th Senior Officials Meeting on Rural 

Development and Poverty Eradication: 18th SOMRDPE) 

(๒) วันอังคารที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.) การประชุมยอยคูขนานในหัวขอ

การฟนฟูจากสถานการณแพรระบาดไวรัสโคโรนา 2019 สําหรับทุกภาคสวนและกลุมเปราะบาง (Side-event: 

Symposium on COVID-19 Recovery Efforts for the Basic Sectors and Vulnerable Groups) 

(๓) วันพุธท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.) การประชุมเจาหนาท่ีอาวุโสอาเซียนดาน

การพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนบวกสาม (สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และประเทศญี่ปุน) 

ครั้งท่ี ๑๔ (14th ASEAN Plus Three Senior Official Meeting on Rural Development and Poverty Eradication: 

14th SOMRDPE + 3) 

(๔) วันพฤหัสบดีท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.) การประชุมหุนสวนภาคีรวม

ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในกรอบการดําเนินการดานการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน 

ครั้งท่ี ๑๐ (10th ASEAN Public-Private-People Partnership Forum on Rural Development and Poverty Eradication) 

(๕) วันพฤหัสบดีท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.) การประชุมหารือสําหรับแผน

แมบทอาเซียนดานการพัฒนาชนบท (SOMRDPE Technical Consultation on the ASEAN Master Plan on 

Rural Development) 

(๖) วันศุกรที ่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.) การประชุมระดับรัฐมนตรี

อาเซียนดานการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งท่ี ๑๒ (12th AMRDPE) 



๒ 

 
 ผูเขารวมการประชุมประกอบดวยหนวยประสานงานหลักของเจาหนาท่ีอาวุโสเซียนดานการพัฒนาชนบทและ

ขจัดความยากจน (SOMRDPE Focal Point) จากประเทศสมาชิก ๑๐ ประเทศ สํานักเลขาธิการอาเซียน และ

เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้ ในสวนของประเทศไทย มีคณะผูแทนไทย เขารวมการประชุมฯ ไดแก 

สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย 

๑. นายทรงศักดิ์ ทองศรี   รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย (มท.๒) 

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

๒. นายชยาวธุ จันทร   รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 

๓. นายชัยณรงค วาสนะสมสิทธิ์  ท่ีปรึกษาดานความม่ันคงกระทรวงมหาดไทย 

๔. ร.ต. สรมงคล มงคละสิริ  ผูอํานวยการกองการตางประเทศ 

๕. นางวาสนา เตชะวิจิตรสาร  นักวิเทศสัมพันธชํานาญการพิเศษ 

ผูอํานวยการกลุมงานอาเซียน กองการตางประเทศ สป. 

๖. นางศุทธภัค พันธุภาไพ  นักวิเทศสัมพันธชํานาญการ  

      กลุมงานอาเซียน กองการตางประเทศ สป. 

๗. นายพชร สุดประเสริฐ   นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ  

      กลุมงานกิจการตางประเทศ กองการตางประเทศ สป. 

๘. นางศิโรรัตน ชินอักษร   ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรดานการพัฒนาชุมชน 

      และสงเสริมการปกครองทองถ่ิน สํานักนโยบายและแผน สป.  

๙. นางสาวภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  

      สํานักนโยบายและแผน สป. 

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 

๑๐. นายพัลลภ ตันจริยาภรณ  ผูอํานวยการกลุมงานวิเทศสัมพันธ กองแผนงาน   

๑๑. นางจันทิมา โจนส    นักวิเทศสัมพันธชํานาญการ กลุมงานวิเทศสัมพันธ กองแผนงาน 

๑๒. นางสาวสุธาสินี ฟูแสง   นักวิเทศสัมพันธชํานาญการ กลุมงานวิเทศสัมพันธ กองแผนงาน 

 

กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ 

๑๓. นางสาวภาวีวรรณ นรพัลลภ  ผูอํานวยการกองสังคมและวัฒนธรรม 

๑๔. นายธนบดี จูทอง   นักการทูตชํานาญการ กองสังคมและวัฒนธรรม 

 

การประชุม AMRDPE ครั้งนี้จัดข้ึนเปนครั้งท่ี ๑๒ เปนการประชุมเชิงนโยบายสําหรับหนวยประสานงานหลัก

ดานการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ซึ่งวาระการประชุมประกอบดวย การรับทราบวาระงาน ภารกิจ 

กรอบแผนงาน ยุทธศาสตรการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการอาเซียนดานการพัฒนาชนบทและขจัด

ความยากจน ป พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๘  (ASEAN Framework Action Plan on Rural Development 

and Poverty Eradication 2021-2025: FAPRDPE 2021-2025) แ ล ะ ก า ร ร ับ ร อ ง เ อ ก ส า ร  แ ล ะ



๓ 

 
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับการดําเนินการในชวง ๒ ปตอจากนี้ การรายงานผลการประชุม และการจัด

ประชุม/สัมมนาตางๆ ท่ีเก่ียวของ รวมท้ังการหารือแนวทางสําหรับประเด็นการประสานงานลระหวางสาขาและ

ระหวางประชาคมท้ังสามของอาเซียน (Cross Sectoral Collaboration and Cross Pillar) เพ่ือบรรลุเปาหมาย 

ASEAN Community Vision 2025 และ UN Agenda 2030 รวมถึงแผนงานภายใตกรอบอาเซียนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

ขอริเริ่มแผนงานการจัด ทําแผนแมบทอาเซียนดานการพัฒนาชนบท (ASEAN Master Plan on Rural 

Development) โดยมีประเด็นและรายละเอียดการประชุม ดังนี้  

การประชุมเจาหนาท่ีอาวุโสอาเซียนดานการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งท่ี ๑๘ (18th ASEAN Senior 

Official Meeting on Rural Development and Poverty Eradication: 18th SOMRDPE) 

วันอังคารท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

 การประชุมเจาหนาที่อาวุโสอาเซียนดานการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน เปนการประชุม

ประจําป ของผู ประสานงานหลักด านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนในภูม ิภาคอาเซ ียน หรือ 

SOMRDPE โดยประเทศเจาภาพจัดการประชุม (Chairman) จะหมุนเวียนกันตามขอตกลงรวมของประเทศ

ท้ัง ๑๐ ประเทศ (The Current Rotation of the Chairmanships of SOMRDPE and AMRDPE) ประเทศ

ไทยเปนเจาภาพการประชุมฯ ครั้งที่ผานมา (17th SOMRDPE) ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณแพรระบาดโรคติด

เชื้อโคโรนาไวรัส หรือ COVID-19 สาธารณรัฐฟลิปปนสในฐานะเจาภาพในครั้งนี้ จึงยังคงจัดการประชุม

ในรูปแบบผานระบบการประชุมทางไกล 

 

    
 

    



๔ 

 
๑. พิธีเปดการประชุม  

คณะกรรมาธิการขจัดความยากจนแหงชาติ สาธารณรัฐฟลิปปนส กลาวเปดการประชุมและเปนประธาน

การประชุม โดยเนนย้ําถึงเปาหมายกรอบแผนดําเนินการตามภารกิจดานการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน 

วิสัยทัศนอาเซียน ๒๐๒๕ และเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนแหงองคการสหประชาชาติ การดําเนินการขับเคลื่อน

ภารกิจภายใตกรอบแผนงานอาเซียนวาด วยการฟ นฟู ท่ี ครอบคลุม (ASEAN Comprehensive Recovery 

Framework) ซึ่งเปนกลไกรวมระหวางสาขาและประชาคมทั้งสามของอาเซียน เพื่อเรงรัดการฟนฟูประชาคม

จากสถานการณแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท้ังในดานเศรษฐกิจและสังคม 

นายชยาวุธ จันทร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กลาวสงมอบหนาที่ประธานตอสาธารณรัฐฟลิปปนส 

โดยนําเรียนท่ีประชุมถึงภารกิจในชวงท่ีประเทศไทยเปนประธาน ตั้งแตเม่ือคราวการประชุม 17th SOMRDPE ซ่ึงมี

ภารกิจในการเขารวมการประชุมของกรอบความรวมมืออาเซียน และองคกรความรวมมือระหวางประเทศท่ีเก่ียวเนื่อง

ดานการพัฒนาชนบทและการพัฒนาท่ียั่งยืน การบรูณาการแผนปฏิบัติการอาเซียนดานการพัฒนาชนบทและขจัด

ความยากจนในระดับภูมิภาคสูระดับประเทศ และกลาวขอบคุณทุกภาคสวนในการดําเนินภารกิจตาง ๆ ในชวงท่ี

ประเทศไทยดํารงตําแหนงประธาน (SOMRDPE Chair) ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี  

๒. การรายงานกิจกรรมตางๆ ของอาเซียนท่ีเกี่ยวของกับเจาหนาท่ีอาวุโสอาเซียนดานการพัฒนาชนบท

และขจัดความยากจน 

๒.๑ การประชุมสุดยอดผูนําอาเซียน ครั้งท่ี ๓๘ และ ๓๙ และการประชุมสุดยอดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ จัดข้ึน

ระหวางวันท่ี ๒๖ – ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ผานระบบการประชุมทางไกล ภายใตการดํารงตําแหนงประธานอาเซียน

ของบรูไนดารุสซาลาม ในฐานะประธานอาเซียนในป พ.ศ. ๒๕๖๔ (ค.ศ. 2021) ภายใตแนวคิดหลัก (Theme) 

“We Care, We Prepare, We Prosper” ความรวมมือดานสาธารณสุขเพ่ือรับมือสถานการณการแพรระบาดของ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตลอดจนการผลักดันการริเริ่มเปดภูมิภาคอยางปลอดภัย การสรางความยั่งยืนของ

ประชาคมอาเซียน โดยสนับสนุนความรวมมือในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน – เศรษฐกิจสีเขียว 

(Bio-Circular-Green Economy: BCG Model) ความส ัมพ ันธ ก ับภาค ีภ ายนอกอาเซ ียนด านการเม ือง 

เศรษฐกิจ และสังคม การสงเสริมความเปนแกนกลางของอาเซียนในสถาปตยกรรมภูมิภาค โดยใชประโยชน

จากมุมมองของอาเซียนตออินโด – แปซิฟก ความรวมมือดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมสําหรับ BCG 

Model และการแลกเปลี่ยนดานการศึกษา 

๒.๒ การประชุมตามเสาหลักตางๆ ท่ีมีความเก่ียวของกับดานการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน 

ไดแก การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งท่ี ๕๓ และการประชุมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ระหวางวันท่ี ๘ –๑๕ 

กันยายน ๒๕๖๔ ผานระบบการประชุมทางไกล ที่ประชุมไดมีการหารือความกาวหนาและความสําเร็จ

ในการกําเนินงานดานเศรษฐกิจของอาเซียนในชวงปที่ผานมา โดยมีเอกสารผลลัพธจากการประชุมที่สําคัญ 

อาทิ กรอบการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนสําหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Circular Economy) เพ่ือบรรลุ

เปาหมายการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนในภูมิภาค แผนงานในการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงไปสูความเปนดิจิทัล

ของอาเซียน เพ่ือขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนสูเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) แผนความรวมมือดาน

เศรษฐกิจอาเซียนบวกสาม (จีน ญี่ปุน เกาหลีใต) ป ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ และกรอบความรวมมืออาเซียนดานการสราง



๕ 

 
ความเขมแข็งรัฐวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดยอม และรายยอย (MSMEs) รวมถึงการประชุมคณะมนตรีประชาคม

สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งท่ี ๒๖ การประชุมเจาหนาท่ีอาวุโสสําหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและ

วัฒนธรรมอาเซียน ครั้งท่ี ๓๑ (31th Meeting of the Senior Official Committee for the ASCC: SOCA) และ

การประชุมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เม่ือชวงปลายเดือนกันยายน ๒๕๖๔ 

๓. ความคืบหนาการเช่ือมโยงภารกิจระหวางสาขาภายใตประชาคมสังคมและวัฒนธรรม และระหวาง

ประชาคมท้ังสาม ไดแก การเมืองความม่ันคง เศรษฐกิจ และสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน 

ประเด็นความเชื่อมโยงภารกิจ ประกอบดวย  

๔.๑ เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) การรายงานการประชุมสัมมนาระหวางอาเซียน – จีน และ

องคการพัฒนาแหงสหประชาชาติ ครั้งที่ ๕  ในบทบาทการพัฒนาเยาวชนเพื่อบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ และการเตรียมการสําหรับการประชุมสัมมนาระหวางอาเซียน – จีน และองคการ

พัฒนาแหงสหประชาชาติ ครั้งที่ ๖ ในการลดความเหลื่อมล้ําภายในทศวรรษเพื่อบรรลุเปาหมายการพัฒนา

ท่ียั่งยืน และการฟนฟูจากสถานการณแพรระบาดของโควิด-19 ผลลัพธจากการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนวาดวย

การติดตามความคืบหนาภารกิจตามเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน เม่ือวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ การเตรียมการจัด

ประชุม the 3rd ASEAN Forum on SDGs รวมกับหนวยงานกํากับนโยบายระดับประเทศในแตละประเทศของอาเซียน 

๔.๒ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) การรายงานสรุปผลการประชุมท่ีเก่ียวของกับ

ประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงมีเจาหนาท่ีอาวุโสอาเซียนดานสิ่งแวดลอม (ASEAN Senior Official 

on Environment) และ (Senior Official Meeting on ASEAN Ministerial Meeting on Agriculture and 

Forestry) ดําเนินการหลัก 

๔.๓ การคํานึงถึงเรื่องเพศ (Gender Mainstreaming) สรุปวาระงานในประเด็นการคํานึงเรื่องเพศ 

ภายใตกรอบแผนยุทธศาสตรรวมระหวางคณะกรรมการดานสตรีและคณะกรรมาธิการสงเสริมและคุมครองสิทธิ

สตรีและเด็ก 

๔.๔ แนวทางการฟนฟูจากโรคติดเชื้อโควิด-19 ของอาเซียน (ASEAN Recovery From The COVID-19 

Pandemic) สรุปวาระงานในประเด็นภายใตกรอบแผนงานอาเซียนดานการฟนฟูที่ครอบคลุม เพื่อสงเสริม

ความเปนประชาคมอาเซียนท่ีมีภูมิคุมกัน (ASEAN Comprehensive Recovery Framework: ACRF) 

๔.๕ การตอตานการใชแรงงานเด็ก (Elimination of Child Labour) สรุปวาระงานผลลัพธจาก

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและเสริมศักยภาพสําหรับการติดตามการดําเนินงานตามกรอบแผนงาน

อาเซียนวาดวยการยุติรูปแบบการใชแรงงานเด็กท่ีเลวรายภายในป พ.ศ. ๒๕๖๘ Workshop on implementation 

and monitoring of the ASEAN Roadmap on Elimination of the Worst Form of child Labour by 2025  

๔. การรายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการอาเซียนดานการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน  

การรายงานกระบวนการและสถานะของแผนปฏิบัติการอาเซียนดานการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ฉบับ 

ป พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ (Framework Action Plan on Rural Development and Poverty Eradication: 

FAPRDPE 2021-2025) มีประเด็นยุทธศาสตร ๕ ดาน ประกอบดวย 



๖ 

 
 ประเด็นท่ี ๑ ดานเศรษฐกิจ (Economic) สงเสริมการปรับตัวของคนในชนบทใหสามารถเขาถึงโอกาส

ทางเศรษฐกิจและสังคม 

 ประเด็นท่ี ๒ ดานการพัฒนาศักยภาพของมนุษย (Human) มีหลักประกันวาคนยากจนมี โอกาส

ในการเขาถึงการศึกษา สวัสดิการทางสังคมและระบบบริการดานสุขภาพ รวมท้ังการสงเสริมสวัสดิการและสุขภาพ 

 ประเด็นท่ี ๓ ดานความคุมครอง (Protective) เตรียมความพรอมของหนวยงานเพ่ือรองรับการดําเนินงานและ

สถานการณฉุกเฉินตางๆ ท่ีเปนผลสืบเนื่องจากสภาพแวดลอมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 ประเด็นท่ี ๔ ดานการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Political) เสริมสรางศักยภาพในการดําเนินงานใหกับ

บุคลากร และทําใหเกิดความคิดริเริ่มในการขับเคลื่อนการดําเนินงานดานการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน  

 ประเด็นท่ี ๕ ดานกลไกบูรณาการดําเนินงาน (Inclusivity) มีกลไกดานการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน

ท่ีบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ (ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม) 

แผนงาน FAPRDPE 2021-2025 ฉบับใหมนี้จะสงเสริมใหมีการบูรณาการความรวมมือของหนวยงาน องคกร 

และภาคสวนท่ีเก่ียวของจากท้ัง ๓ เสาของประชาคมอาเซียน ผานโครงการตางๆ ในแผนงาน การติดตามและ

ประเมินผลในแผนงาน FAPRDPE ฉบับใหมจะผนวกการสนับสนุนของประเทศสมาชิก รวมถึงการสนับสนุน

ในรูปแบบที่ไมใชตัวเงิน เชน การเปนเจาภาพจัดการประชุม การใหใชสถานที่และการอํานวยความสะดวก

ในโครงการตางๆ และทรัพยากรท่ีใชในการดําเนินงานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคของแผนงาน การขับเคลื่อนโครงการ

นั้นจะเปนไปตามกลไกความรวมมือ โดยมีประเทศรวมเสนอโครงการฯ เพ่ือขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ FAPRDPE 

ดังกลาว โดยในสวนของประเทศไทยไดมีโครงการที่จะดําเนินการในระดับภูมิภาค จํานวน ๓ โครงการ ไดแก 

๑) เวทีเพ่ือสรางความรวมมือในการพัฒนาโครงการประเภทหนึ่งพ้ืนท่ีหนึ่งผลิตภัณฑระหวางประเทศสมาชิก

อาเซียน (Regional Forum for collaborative development on One Area One Product among ASEAN 

Member States) ๒) การดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจากประสบการณของประเทศไทย (Sharing 

implementing of Experience on Women Empowerment Fund in Thailand) และ ๓ ) การเสริมสราง

ความเขมแข็งทางวิชาการใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินในดานการควบคุมการกอสรางและบํารุงรักษาถนน

ในทองถ่ิน (Capacity building for the Local government organisations (LGOs) on the construction 

and maintenance of local roads) ภายใตแผนปฏิบัติการฯ ฉบับใหมดวย 

ผูแทนประเทศไทยนําเรียนท่ีประชุมเก่ียวกับการดําเนินการสําหรับแผนปฏิบัติการอาเซียนดานการพัฒนา

ชนบทและขจัดความยากจน พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ (FAPRDPE 2021-2025) หลังจากรางแผนปฏิบัติการ

อาเซียนดานการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ ไดผานการรับรองจากท่ีประชุม 17th 

SOMRDPE แลว และสํานักเลขาธิการอาเซียนไดแจงเวียนใหทุกประเทศทบทวนรายละเอียดของแผน ในสวนของ

ประเทศไทย โดย SOMRDPE Thailand มีหนังสือถึง SOMRDPE เมียนมา รับรองรางแผนในฐานะประธาน 

AMRDPE กระบวนการภายในประเทศ ซ่ึงกระทรวงมหาดไทยไดแจงเวียนรางแผนตอคณะกรรมการบูรณาการ

การดําเนินการดานการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนภายใตกรอบความรวมมืออาเซียน ซ่ึงมีคณะกรรมการฯ 

ประกอบดวย กระทรวงตาง ๆ และกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จากนั้นก็นํารางแผนปฏิบัติการฯ เขาสู



๗ 

 
การรับรองจาก ครม. พรอมนี้ ครม. ไดใหการรับรองแผนปฏิบัติการอาเซียนดานการพัฒนาชนบทและขจัด

ความยากจน พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ (FAPRDPE 2021-2025) เม่ือวันท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ท่ีผานมา 

ในการนี้ ท่ีประชุม The 18th SOMRDPE ไดรวมแสดงการรับรองในหลักการตอแผนปฏิบัติการอาเซียน

ดานการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน หรือ FAPRDPE 2021-2025 กอนการรับรองอยางเปนทางการในชวง

การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งท่ี ๑๒ (12th ASEAN Ministers on 

Rural Development and Poverty Eradication: 12th AMRDPE) ในวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๔๖๔ 

๕. พิธีมอบรางวัลผูนําอาเซียนดานการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งท่ี ๕ (5th ASEAN 

Leadership Awards on rural Development and Poverty Eradication) 

สืบเนื่องจากสถานการณแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงผลกระทบตอประชาชน

ท่ัวโลกและภูมิภาคอาเซียน ทําใหหลาย ๆ ประเทศไมสามารถดําเนินการคัดเลือกหนวยงานภาคประชาสังคมหรือ

องคการนอกภาครัฐ และภาคเอกชน เขารวมได ท่ีประชุม 18th SOMRDPE จึงเห็นชอบใหมีการเลื่อนการจัดพิธี

มอบรางวัลผูนําอาเซียนดานการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งท่ี ๕ โดยจะจัดข้ึนในป พ.ศ. ๒๕๖๕ ท้ังนี้ 

สํานักเลขาธิการอาเซียนจะแจงกําหนดการท่ีแนนอนตอไป 

การประชุมชวง Open Session มีผูแทนองคการความรวมมือเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ีชนบทของเอเชีย 

(AsiaDHRRA (Asian Partnership for Development of Human Resources and Rural Area) ซ่ึงเปนหนวย

ดานวิชาการในการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ FAPRDPE 2021-2025 เขามานําเรียนท่ีประชุมถึงแนวทางการพัฒนาแผน  

สาระสําคัญสําหรับความรวมมือเพ่ือพัฒนาแผนปฏิบัติการฯ และการดําเนินงานท่ีเก่ียวของในระยะตอไป 

    การประชุมยอยคูขนานในหัวขอการฟนฟูจากสถานการณแพรระบาดไวรัสโคโรนา 2019 สําหรับทุกภาคสวน 

และกลุมเปราะบาง (Side-event: Symposium on COVID-19 Recovery Efforts for the Basic sectors  

and Vulnerable Group) 

วันอังคารท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

  

การประชุมยอยคูขนานในหัวขอการฟนฟูจากสถานการณแพรระบาดไวรัสโคโรนา 2019 สําหรับ

ทุกภาคสวนและกลุมเปราะบาง (Side-event: Symposium on COVID-19 Recovery Efforts for the Basic Sectors 

and Vulnerable Groups) เปนการประชุมสัมมนารวมระหวางภาครัฐ (SOMRDPE Focal Point) และมีผูแทน

จากภาคเอกชน และภาคประชาสังคมจากประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงประเทศพันธมิตรบวกสามของอาเซียน 

ไดแก สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญ่ีปุน และสาธารณรัฐเกาหลี เขารวมการประชุมดวย ท่ีประชุมรวม

อภิปรายประเด็นสืบเนื่องจากสถานการณโควิด-19 สงผลใหทุกประเทศมีการดําเนินมาตรการเพ่ือจํากัด

การแพรกระจายของเชื้อท่ีสงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน ท้ังนี้ จากการดําเนินนโยบายดังกลาวสงผล

กระทบทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณและแนวทางระยะตอไปเก่ียวกับการฟนฟู

ดานเศรษฐกิจและสังคม เม่ือสถานการณแพรระบาดโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย 



๘ 

 
 นายชยาวุธ จันทร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เขารวมในฐานะหัวหนาคณะผูแทนไทยไดนําเสนอ

การดําเนินงานในประเด็นและมาตรการชวยเหลือเยียวยาในดานเศรษฐกิจและสังคม การใหความคุมครอง สิทธิ

การรักษาพยาบาล การเขาถึงวัคซีน และความคุมครองสวัสดิการและรายไดสําหรับประชาชนในทุกกลุมโดยเฉพาะ

กลุมเปราะบาง และผูพลัดถ่ินหรือแรงงานตางดาว โดยความรวมมือของกระทรวงมหาดไทยรวมกับหนวยงานตาง ๆ 

ในระดับพ้ืนท่ี ทองถ่ิน และชุมชน มาตรการกระตุนเศรษฐกิจภายในประเทศ อาทิ โครงการคนละครึ่ง โดยมี

หลักการเพ่ือกระตุนการจับจายใชสอยภายในประเทศ ชวยบรรเทาภาระคาใชจายของประชาชน และชวยเพ่ิม

สภาพคลองใหรานคารายยอยทั่วประเทศการพัฒนาขีดความสามารถใหแกผูผลิต ผูประกอบการในทองถิ่น 

ใหพรอมปรับตัวเพ่ือความอยูรอดในชวงวิกฤติโควิด-19 โดยภาครัฐไดผสานผนึกกําลังกับภาคเอกชนในการสงเสริม

ชองทางการตลาดออนไลน โดยความรวมมือจากแพลตฟอรมชื่อดัง อาทิ Shoopee, JD Central ในการใหผูผลิต 

ผูประกอบการ OTOP นําสินคาไปขายบนแพลตฟอรมออนไลน รวมท้ัง การสรางและพัฒนาชองทางการตลาด

ออนไลน การบรรเทาผลกระทบ และฟนฟูประเทศ ประเทศไทยไมไดมองเพียงแคมิติการเพ่ิมรายได และกระตุน

การใชจายเพียงมิติเดียวเทานั้น แตประเทศไทยมองลึกไปถึงผลกระทบในมิติสังคมท่ีทําใหเกิดการวางงาน มีผูวางงานและ

เดินทางกลับภูมิลําเนาเปนจํานวนมาก ดังนั้น มาตรการในการฟนฟูประเทศจึงตองอาศัยการพัฒนาศักยภาพ

ของคน และพ้ืนท่ี รวมถึงการสงเสริมการจางงาน เพ่ือใหเกิดการแกปญหาอยางยั่งยืน พรอมท้ังแสดงความเชื่อม่ัน

วาอาเซียนจะสามารถฟนตัวจากสถานการณการแพรระบาดของโควิด – 19 ไดอยางรวดเร็ว ผานความพยายาม

ของทุกประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีไดกําหนดนโยบายเพ่ือรองรับสถานการณและลดผลกระทบท่ีเกิดกับประชาชน 

และความรวมมืออันเปนหนึ่งเดียวกันของประเทศสมาชิก โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความรวมมือภายใต

กรอบอาเซียนดานการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน เพื่อมุงสูการเปนภูมิภาคของการพัฒนาที่ยั่งยืน

และมีความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงตอไป 

 

การประชุมเจาหนาท่ีอาวุโสอาเซียนดานการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนบวกสาม ครั้งท่ี ๑๔ 

(The 14th ASEAN Plus Three Senior Official Meeting on Rural Development and Poverty 

Eradication: The 14th SOMRDPE+3) 

วันพุธท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

 

คณะกรรมาธิการขจัดความยากจนแหงชาติ สาธารณรัฐฟลิปปนส กลาวตอนรับและเปดการประชุม 

พรอมท้ังเปนประธานการประชุม โดยเนนย้ําถึงความรวมมือระหวางอาเซียนกับประเทศคูเจรจาท้ังสาม ไดแก จีน 

ญี่ปุน สาธารณรัฐเกาหลี เพ่ือประสานแนวทางการดําเนินงานภายใตเปาหมายกรอบแผนดําเนินการตามภารกิจ

ดานการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน วิสัยทัศนอาเซียน ๒๐๒๕ และเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนแหงองคการ

สหประชาชาติ ผูแทนสามประเทศคูเจรจาบวกสามกลาวเปดการประชุม โดยเริ่มจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ประเทศญี่ปุ น และสาธารณรัฐเกาหลี ตามลําดับ ที่ประชุม The 13th SOMRDPE+3 ไดมีการรับทราบ



๙ 

 
ความคืบหนาจากการหารือของการประชุม The 17th SOMRDPE ในประเด็นยุทธศาสตรภายใตแผนปฏิบัติการ

อาเซียนดานการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนฉบับใหม หรือ FAPRDPE 2021-2025 เนื่องจากประเด็น

ยุทธศาสตรและผลที่คาดวาจะไดรับภายใตแผนปฏิบัติการฯ ฉบับใหมนี้ มีปจจัยสําคัญการทํางานขามภาคสวน

ในประเด็นตาง ๆ อาทิ เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การคํานึงถึงความเทาเทียม

ทางเพศ และท่ีสําคัญคือแนวทางการฟนฟูหลังสถานการณโควิด 19 ของอาเซียนแบบฟนคืนกลับใหดีและม่ันคง

กวาเดิม โดยประเทศคูเจรจาทั้งสามไดยืนยันรวมกับประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อขับเคลื่อนแผนงานฯ ดังกลาวนี้

ใหบรรลุผลอยางเปนรปูธรรมตอไป 

   
 

  
 

ท่ีประชุมมีการสรุปแนวทางการขับเคลื่อนแผนงานภายใตแผนปฏิบัติการอาเซียนดานการพัฒนาชนบทและ

ขจัดความยากจน พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ และรวมแสดงความเห็น ทิศทาง นโยบายระดับประเทศตอแนวคิดหลัก

ของการประชุมฯครั้งนี้ คือ “เรงรัดการฟนฟูและการสรางภูมิคุมกันของอาเซียนสําหรับการพัฒนาชนและขจัด

ความยากจนอยางยั่งยืน  (Accelerating Recovery and Strengthening Resiliency of ASEAN for Sustainable 

Rural Development and Poverty Eradication)” 

นายชัยณรงค วาสนะสมสิทธิ์ ท่ีปรึกษาดานความม่ันคงกระทรวงมหาดไทย เปนหัวหนาคณะผูแทนไทย 

ไดรวมแลกเปลี่ยนตอท่ีประชุมถึงรัฐบาลไทยไดใหความสําคัญกับการดําเนินการเพ่ือสงเสริมการพัฒนาชนบทและ

ขจัดความยากจนในประเทศไทยอยางยั่งยืน มีการจัดทํายุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 

ซ่ึงจะเปนแนวทางสําหรับประเทศไทยในการมุงสูการเปนประเทศท่ีมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน หลุดพนจากการอยู



๑๐ 

 
ในกลุมประเทศรายไดปานกลาง (Middle Income Trap) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับปจจุบัน 

มุงเนนการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  การสรางความเปนธรรม  ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม และ

เสริมสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน และแผนการปฏิรูปดานสังคมไดกําหนดประเด็น

ปฏิรูปดานระบบสรางเสริมชุมชนเขมแข็งใหสามารถจัดการตนเองไดอยางมีคุณภาพเปนประเด็นสําคัญในการปฏิรูป

สังคม โดยแนวทางพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนของประเทศไทยไดมุงเนนการขับเคลื่อนการพัฒนาใน ๒ มิติหลัก 

ประกอบดวย ๑) การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกชวงวัยอยางยั่งยืน และ ๒) การเสริมสรางศักยภาพ

ของมนุษย และการเสริมสรางภูมิคุมกันและศักยภาพชุมชนใหมีความเขมแข็ง 

การประชุมรวมภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในกรอบการดาํเนนิการดานการพัฒนาชนบท 

และขจัดความยากจน ครั้งท่ี ๑๐ (The 10th ASEAN Public Private-People Partnership Forum on Rural 

Development and Poverty Eradication) 

วันพฤหัสบดีท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 

การประชุมรวมภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในกรอบการดําเนินการดานการพัฒนาชนบทและ

ขจัดความยากจน เปนเวทีสําหรับหนวยงานทุกภาคสวน ประกอบดวย องคกรภาคประชาสังคม ภาคการศึกษา และ

ภาคเอกชน ซ่ึงดําเนินงานหรือกิจการท่ีเก่ียวของกับภารกิจการพัฒนาชนบทของประเทศสมาชิกอาเซียน รวมแลกเปลี่ยน 

รายงานผลการดําเนินงาน ตลอดจนการนําเสนอความสําเร็จของการดําเนินงานในชวงท่ีผานมาและแผนงานสําหรับ

ความรวมมือและการชวยเหลือสนับสนุนรวมถึงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการอาเซียนดานการพัฒนาชนบทและ

ขจัดความยากจน (FAPRDPE 2021-2025) การประชุมฯ จัดข้ึนอยางนอยปละ ๑ ครั้ง ซ่ึงจะจัดคูขนานกับการประชุม

เจาหนาท่ีอาวุโสอาเซียนดานการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน 

การประชุมหุนสวนภาคีรวมภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในกรอบการดําเนินการดานการพัฒนาชนบท

และขจัดความยากจน ครั้งท่ี ๑๐ จัดข้ึนตอเนื่องจากการประชุมยอยคูขนานในหัวขอการฟนฟูจากสถานการณแพรระบาด

ไวรัสโคโรนา 2019 สําหรับทุกภาคสวนและกลุมเปราะบาง (วันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) สาเหตุจากผลกระทบทาง

เศรษฐกิจและสังคมของสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 ท้ังนี้ เพ่ือเปนเวทีการหารือระหวางภาคสวนตาง ๆ 

โดยขอเสนอแนะจากการประชุมน จะมีการรวบรวมและเสนอตอท่ีประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนดานการพัฒนาชนบทและ

ขจัดความยากจน ภายใตแนวคิดการไมท้ิงใครไวขางหลัง “No One Left Behind” เพ่ือเสริมสรางการมีสวนรวมระหวาง

ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการฟนฟูสถานการณโรคระบาด และความคุมครองตอประชาชน

ทุกกลุมในสังคม โดยเฉพาะกลุมเปราะบาง 

นายชยาวุธ จันทร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหนาคณะผูแทนไทยเขารวมการประชุมรวมภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาชนในกรอบการดําเนินการดานการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งท่ี ๑๐ มีพิธีเปดและ

กลาวตอนรับโดย H.E. Ekkaphab Phanthavong รองเลขาธิการอาเซียนประชาคมสังคมและวัฒนธรรม และผูแทน 

SOMRDPE Philippines ในฐานะประธาน H.E. Paterna Ruiz และ H.E. Ruperto Aleroza สํานักงานคณะกรรมาธิการ

ตอต านความยากจนแห งชาติ  สาธารณรัฐฟ ลิปป นส  (National Anti-Poverty Commission, Republic of the 

Philippines) ผูเขารวมประชุมจากหนวยประสานงานหลักดานการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน



๑๑ 

 
ทั ้ง  ๑๐ ประเทศ  ผูแทนหนวยงานและองคการตางๆ เขารวมประชุมนําเสนอและแลกเปลี่ยนในท่ีประชุม 

ประกอบดวย 

๑) การนําเสนอประเด็นขอริเริ่มการฟนฟูสถานการณแพรระบาดโควิด-19 จากการพัฒนากรอบแผน

ยุทธศาสตรของอาเซียนระหวางผูมีสวนไดสวนเสีย โดย สํานักเลขาธิการอาเซียน ผูแทนองคการภาคเอกชน 

สาธารณรัฐฟลิปปนส (Jolibee / Nestle / McDonald / Gojek / Tokopedia) 

๒) ชวงการอภิปรายกลุมยอยขอเสนอแนะในการดําเนินการเชิงนโยบายยุทธศาสตรใดท่ีสามารถแนะนําเพ่ือ

เสริมสรางความรวมมือและการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย โดยเฉพาะภาคเอกชน 

นอกจากนี้ มีผูแทนจากองคการนอกภาครัฐของประเทศไทย ไดแก กรรมการกลุมออมทรัพยเพ่ือการ

ผลิตบานขอนขวาง อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เขารวมประชุมฯ ดังกลาวดวย 

   
 
 

การประชุมหารือสําหรับแผนแมบทอาเซียนดานการพัฒนาชนบท (SOMRDPE Technical 

Consultation on the ASEAN Master Plan on Rural Development) 

วันพฤหัสบดีท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 

การประชุมหารือสําหรับแผนแมบทอาเซียนดานการพัฒนาชนบท (SOMRDPE Technical Consultation 

on the ASEAN Master Plan on Rural Development) ท่ีประชุมนําเสนอพัฒนาการจัดทําแผนแมบทอาเซียน

ดานการพัฒนาชนบท ซ่ึงเปนเรื่องสืบเนื่องจากท่ีประชุม 11th AMRDPE และการประชุม 16th SOMRDPE ณ สาธารณรัฐ

แหงสหภาพเมียนมา เม่ือป พ.ศ. ๒๕๖๒ สํานักเลขาธิการอาเซียนไดรวมกับองคการความรวมมือแหงเอเชียเพ่ือ

ก ารพ ัฒ น าทรัพยากรมนุ ษย ใน เอ เชี ยชนบท  (Asian Partnership  for the Development of Human 

Resources in Rural Area: AsiaDHRRA) ดําเนินการยกรางแผนแมบทอาเซียนดานการพัฒนาชนบทท่ีสอดคลอง

กับแผนงานภายใตกรอบของ SOMRDPE สําหรับป ค.ศ. ๒๐๒๑ – ๒๐๒๕ (SOMRDPE’s Work Plan for 2021-2025) 

ในองคประกอบวิสัยทัศนและเปาประสงค (ASEAN Rural Development Vision & Goal) 

(๑) ความม่ันคงดานอาหารและภูมิภาคท่ีปลอดภัย (A food secure/ safe region) ลดภาวะ

ความหิวโหยและทุพโภชนาการในระดับต่ําจากประสิทธิผลของระบบการเกษตรและอาหาร เพ่ิมศักยภาพ

ดานการตลาดของภูมิภาคท่ีสงออกไปยังท่ัวโลก รวมท้ังการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางรับผิดชอบ 



๑๒ 

 
 

 (๒) โอกาสทางเศรษฐกิจท่ีเพ่ิมข้ึน (Economic opportunities continually abound) และ

เอ้ือตอการดํารงชีพและการจางงานอยางตอเนื่อง ลดความเลื่อมล้ําและความยากจนของประชาชนในชนบท 

 (๓) ชุมชนสําหรับทุกคน (An inclusive community) ผานการศึกษา สุขภาพ และบริการขั้น

พื้นฐานอยางเทาเทียมกัน รวมถึงความคุมครองดานสิทธิมนุษยชนในทุกกลุมซึ่งรวมถึงกลุมคนชายขอบ 

ผูหญิง เด็ก เยาวชน และคนพิการ 

 (๔) การพัฒนาศักยภาพ การมีสวนรวม การสรางภูมิคุมกัน และการปรับตัว (An enhanced and 

sustained resilience and capacity) ตอสภาพภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ และผลกระทบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

 (๕) การมีสวนรวมของชุมชนอาเซียน (Venues and platforms in place) ตอเวทีระดับ

ภูมิภาคตาง ๆ ในขอริเริ่มดานสวัสดิการ นโยบาย การมีสวนรวม และธรรมาภิบาล  

 (๖) การลงทุนอยางยั่งยืน (Sustained responsible investment) โดยการสนับสนุนโครงสรางพ้ืนฐาน 

เทคโนโลยี และนวัตกรรมท่ีมีความกาวหนาในภูมิภาค มีสวนรวมและศักยภาพท่ีเทาเทียมระดับโลก 

 ท้ังนี้ แผนแมบทอาเซียนดานการพัฒนาชนบทมีข้ันตอนการหารือรวมกันระหวางองคกรภาครัฐ 

ภาคสวนท่ีเก่ียวของท้ังภาคประชาสังคมและผูมีสวนไดสวนเสียเพ่ือปรึกษาและใหขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนา

แผนแมบทใหมีความสมบูรณ และกําหนดระยะเวลาของแผนแมบทฯ ไวระหวาง พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๘ (ค.ศ. 2022-

2025) หรือภายหลัง ค.ศ. 2025 โดยรางแผนแมบทอาเซียนดานการพัฒนาชนบท จะนํามาเสนอตอท่ีประชุมระดับ

รัฐมนตรีอาเซียนดานการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งท่ี ๑๒ ในวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และ

ในชวงตนป พ.ศ. ๒๕๖๕ จะมีการประชุมระดับภูมิภาครวมกับประชาคมท้ังสามของอาเซียน และสาขาท่ีเก่ียวของ

ภายใตประชาคมสังคมและวัฒนธรรมตอไป กอนเสนอเขาสูการประชุมสุดยอดผูนําอาเซียน (ASEAN Summit) 

ในป พ.ศ. ๒๕๖๕ ตอไป 

นายชัยณรงค วาสนะสมสิทธิ์ ท่ีปรึกษาดานความม่ันคงกระทรวงมหาดไทย เขารวมในฐานะหัวหนา

คณะผูแทนไทย นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทยมีกลไกระดับประเทศ ไดแก คณะกรรมการบูรณาการการ

ดําเนินงานดานการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนภายใตกรอบความรวมมืออาเซียน (ตามคําสั่งกระทรวงมหาดไทย 

ท่ี ๖๘๐/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔) ซ่ึงมีการบูรณาการรวมกับหนวยงานตาง ๆ ของประเทศไทยท่ีมีภารกิจ

เก่ียวของกับการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน 

   
 



๑๓ 

 
การประชุมระดบัรัฐมนตรีอาเซียนดานการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งท่ี ๑๒ (ASEAN 

Ministers Meeting on Rural Development and Poverty Eradication: 12th AMRDPE) 

วันศุกรท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

 

การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนดานการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน เปนการประชุม

เชิงนโยบายฝายการเมืองสําหรับหนวยประสานงานหลักดานการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน จะจัด

ขึ้นทุก ๒ ป ในการประชุมฯ ครั้งที่ ๑๑ เมื่อป พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา ในฐานะ

ประธาน โดยมีผูแทนระดับรัฐมนตรีกํากับดูแลภารกิจหนวยประสานงานหลักดานการพัฒนาชนบทและขจัด

ความยากจนภายใตกรอบความรวมมืออาเซียนเขารวมการประชุมฯ 

 

      
 

     
การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนดานการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งท่ี ๑๒ มีผูแทนระดับ

รัฐมนตรีแหงสาธารณรัฐฟลิปปนส โดย H.E. Dato Lim Jock Hoi ตําแหนงเลขาธกิารอาเซียน H.E. Atty. Noel K. Felongco 

ตําแหนง Secretary National Anti-Poverty Commission เปนประธานกลาวเปดและตอนรับ ท่ีประชุมรวม

รับทราบ ติดตามผลการดําเนินงานตามขอสั่งการจากการประชุมคราวกอน (11th AMRDPE เม่ือป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

และการประชุมรัฐมนตรีวาระพิเศษเพ่ือการดําเนินงานในชวงสถานการณโควิด-19) รับรองตอเอกสาร วาระการ

ดําเนินงาน วิสัยทัศน และขอริเริ่มจาก SOMRDPE รวมท้ังการใหขอสั่งการและกําหนดทิศทางเชิงนโยบายสําหรับ

การดําเนินงานในระยะตอไป ซ่ึงในการประชุม 12th AMRDPE มีเอกสารรับรอง ๒ ฉบับ ประกอบดวย 



๑๔ 

 
(๑) รายงานของประธานเจาหนาท่ีอาวุโสอาเซียนดานการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน

เสนอตอการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนดานการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งท่ี ๑๒ (Report of 

the Chair of the Senior officials meeting on Rural Development and Poverty Eradication 

(SOMRDPE) to the 12th ASEAN Ministers Meeting on Rural Development and Poverty Eradication) 

ซึ่งมีประเด็นวาระงานในชวง ๒ ปที่ผานมา และยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับภารกิจดานการพัฒนาชนบทและ

ขจัดความยากจน อาทิ กรอบแผนงานอาเซียนดานการฟนฟูท่ีครอบคลุม (ASEAN Comprehensive Recovery 

framework: ACRF) แผนงานอาเซียนวาดวยการยุติรูปแบบการใชแรงงานเด็กท่ีเลวรายภายในป พ.ศ. ๒๕๖๘ 

(ASEAN Roadmap on the Elimination of the Worst Forms of Child labour by 2025) ปฏิญญาบันดาร

เสรีเบกาวันวาดวยยุทธศาสตรขอริเริ่มความเชื่อมโยงการตอบโตตอสถานการณฉุกเฉินและภัยพิบัติของอาเซียน (Bandar 

Seri Begawan Declaration on the Strategic and Holistic Initiative to link ASEAN Responses to Emergencies and 

Disasters: ASEAN SHIELD) และแถลงการณรวมของท่ีประชุมระดับรัฐมนตรีดานการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนวาระ

พิเศษ สําหรับความรวมมือในการจัดการตอสถานการณแพรระบาดของโควิด-19 (Joint Statement of ASEAN Minister 

Meeting on Rural Development and Poverty Eradication: Special Meeting on Reducing Poverty and Building 

Resilience Towards COVID-19 Recovery) รวมถึงแผนปฏิบัติการอาเซียนดานการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน 

พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ (FAPRDPE 2021-2025) และพัฒนาการของแผนแมบทอาเซียนดานการพัฒนาชนบท 

(ASEAN Master Plan on Rural Development) 

(๒) แถลงการณรวมสําหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนดานการพัฒนาชนบท

แ ล ะข จ ัด ค ว าม ย ากจ น  ค รั ้ง ที ่ ๑ ๒  (Draft Joint Statement of the Twelfth ASEAN Ministers 

Meeting on Rural Development and Poverty Eradication) สาระสําคัญของรางแถลงการณฯ ดังกลาว

ระบุถึงแนวทางการดําเนินงานตามวสิัยทัศนประชาคมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๘ แผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรม

อาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๘ และเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยภารกิจแนวทางการดําเนินงานของ SOMRDPE Focal Point 

ริเริ่มและขับเคลื่อนภายใตแผนปฏิบัติการอาเซียนดานการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ 

และการดําเนินการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ การประสานความรวมมือกับพันธมิตรอาเซียนบวกสาม รวมถึงภาคีการพัฒนา 

และผูมีสวนไดสวนเสีย ซ่ึงจะเปนกลไกสําคัญท่ีใชดําเนินงานดานการขจัดความยากจนอยางเปนรูปธรรมและยั่งยืน 

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย เปนหัวหนาคณะผูแทนไทยเขารวมการประชุมฯ 

โดยไดกลาวถอยแถลงตอท่ีประชุมฯ มีประเด็นสําคัญถึงประเทศไทยไดใหความสําคัญกับการดําเนินการในหลายมิติ

เพ่ือสงเสริมการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนอยางตอเนื่อง การแกไขปญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกชวงวัย

อยางยั่งยืน ประเทศไทยไดมีการจัดตั้งศูนยอํานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกชวงวัยอยางยั่งยืน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) โดยมีกลไกการดําเนินงานผานคณะกรรมการขจัดความยากจนและ

พัฒนาคนทุกชวงวัยอยางยั่งยืน (คจพ.) ซ่ึงมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน เพ่ือเปนกลไกหลักของประเทศในการ

ดําเนินงานดานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกชวงวัย ซ่ึงครอบคลุมถึงการพัฒนาชนบทดวย โดยในปจจุบัน 

ไดมีการจัดตั้งกลไกของศูนยอํานวยการขจัดความยากจนฯ ท้ังในระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล และองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน เพ่ือเปนกลไกในการดําเนินงานแกไขปญหาความยากจนในระดับพ้ืนท่ี นอกจากนี้ ยังเนนการพัฒนา

ศักยภาพของบุคคลจากฐานราก การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือสรางความเขมแข็ง มีการดําเนินโครงการตาง ๆ 



๑๕ 

 
อาทิ ๑) หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงทําใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองไดเม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลง ๒) โครงการ

หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ทําใหสามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและเพ่ิมขีดความสามารถชุมชนทองถ่ิน

ในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมีคุณภาพดวยการสรางอัตลักษณใหกับสินคาเปนสินคาแหงภูมิปญญา ๓) การสงเสริมให

จัดตั้งกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต (Local Economy) เปนแหลงเงินทุนในทองถ่ินท่ีสงเสริมแปรรูปจากการเกษตร

สูผลิตภัณฑชุมชน และ (๔) การนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหมสูโครงการพัฒนาพ้ืนท่ี

ตนแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต “โคก หนอง นา” เพ่ือพัฒนาคนใหสามารถไปพัฒนาพ้ืนท่ีตนแบบ ดวยการออกแบบ

พ้ืนท่ีเพ่ือทําการเกษตรอยางยั่งยืน รวมถึงมีการตั้งเปาหมายท่ีจะขยายผลการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสูเขต

เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Development Zone – SEDZ) เพ่ือขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา

ทางรายได ยกระดับคุณภาพชีว ิตของประชาชน และเสริมสรางความมั่นคงดานเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดลอมในพื้นที่ทั่วประเทศ พรอมนี้ ไดเนนย้ําวาการดําเนินการดังกลาวจะเปนแรงขับเคลื่อนสําคัญ

ในการสงเสริมการสรางความเปนหุนสวนเพ่ือความยั่งยืนในทุกมิติของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมีประชาชน

เปนศูนยกลาง มีความพรอมสําหรับโอกาสและความทาทายในอนาคต โดยไมทิ้งใครไวขางหลัง สอดคลอง

กับแนวคิด “We Care, We Prepare, We Prosper” ของอาเซียน ในป พ.ศ. ๒๕๖๔  

ท่ีประชุม 12th AMRDPE ไดใหการรับรองในหลักการตอแผนปฏิบัติการอาเซียนดานการพัฒนา

ชนบทและขจัดความยากจน พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ (FAPRDPE 2021-2025) และรับทราบการจัดทําแผนแมบท

อาเซียนดานการพัฒนาชนบท (ASEAN Master Plan on Rural Development 

 

       
 

สรุปประเด็นผลลัพธจากการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนดานการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน 

ครั้งท่ี ๑๒ และการประชุมอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 

๑) การสนับสนุนความรวมมือเพ่ือใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการอาเซียนดานการพัฒนาชนบทและขจัด

ความยากจน ป พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ (FAPRDPE 2021-2025)  

๒) แนวทางการรวมสรางประชาคมอาเซียนท่ีแนนแฟน และมีความรวมมืออยางเปนรูปธรรมในการ

ขับเคลื่อนดําเนินงานและประสานงานรวมกันสําหรับแผนแมบทอาเซียนดานการพัฒนาชนบท (ASEAN Master 

Plan on Rural Development) รวมถึงการขยายความรวมมือระหวางหนวยงาน และองคกรตางภารกิจ

ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนท่ีตองทํางานรวมกัน (Cross cutting issue) ในการท่ีจะบรรลุเปาหมาย



๑๖ 

 
วาระการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals) แหงสหประชาชาติ (UN 2030 Vision) และวิสัยทัศน

อาเซียน ป ค.ศ.๒๐๒๕ 

การประชุมครั้งตอไป 

การประชุมเจาหนาท่ีอาวุโสอาเซียนดานการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งท่ี ๑๙ (19th ASEAN 

Senior Official Meeting on Rural Development and Poverty Eradication: 19th SOMRDPE) และการประชุมอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวของ ไดแก การประชุมเจาหนาท่ีอาวุโสอาเซียนดานการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนบวกสาม (สาธารณรัฐประชาชน

จี น สาธารณรั ฐเกาหลี  และประเทศญี่ ปุ น) ครั้ งท่ี  ๑๕ (15th ASEAN Plus Three Senior Official Meeting on Rural 

Development and Poverty Eradication: 15th SOMRDPE + 3) และการประชุมรวมภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

ในกรอบการดําเนินการดานการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งท่ี ๑๑ (11th ASEAN Public Private-People 

Partnership Forum on Rural Development and Poverty Eradication) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในฐานะ

ประธานจะจัดการประชุมฯ ในชวงเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ (ค.ศ. 2022) โดยจะแจงยืนยันชวงเวลาและ

สถานท่ีอีกครั้ง 

การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งท่ี ๑๓ (13th ASEAN 

Ministers on Rural Development and Poverty Eradication: 13th AMRDPE) ในป พ.ศ. ๒๕๖๖ (ค.ศ.2023) 

โดยสาธารณรัฐสิงคโปรในฐานะเจาภาพและประธานการประชุมจะยืนยันชวงเวลาและสถานท่ีอีกครั้ง  

การดําเนินการตอไปของกระทรวงมหาดไทย 

๑. การบูรณาการดําเนินงานและติดตามแผนงานภายใตแผนปฏิบัติการอาเซียนดานการพัฒนาชนบท

และขจัดความยากจน พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ (FAPRDPE 2021-2025) 

๒. การหารือหนวยงานในระดับประเทศสําหรับการจัดทําแผนแมบทอาเซียนดานการพัฒนาชนบท (ASEAN 

Master Plan on Rural Development) 

๓. การติดตามและประสานการดําเนินงานท่ีเก่ียวของสําหรับชวงเวลา และสถานท่ีในการจัดพิธีมอบรางวัล

ผูนําอาเซียนดานการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งท่ี ๕ (5th ASEAN Leadership Awards on 

rural Development and Poverty Eradication) 

๔. การเตรียมการเขารวมการประชุมเจาหนาท่ีอาวุโสอาเซียนดานการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งท่ี ๑๙ 

และการประชุมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ในชวงเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

  
เรียบเรียง โดย นางศุทธภัค พันธุภาไพ นักวิเทศสมัพันธชํานาญการ  

กลุมงานอาเซียน กองการตางประเทศ สป. กระทรวงมหาดไทย ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ 


