รายงาน
การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนดานการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ ๑๒
และการประชุมอื่นๆ ที่เกีย่ วของ
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (ผานระบบการประชุมทางไกล)
ณ หองประชุมดํารงธรรม และหองประชุมราชบพิธ กระทรวงมหาดไทย
สาธารณรัฐฟลิปปนสในฐานะประธานจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนดานการพัฒนาชนบทและ
ขจัด ความยากจน ครั้งที่ ๑๒ (The 12th ASEAN Ministers Meeting on Rural Development and Poverty
Eradication: The 12th AMRDPE) และการประชุ ม อื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข อ ง ระหว า งวั น ที่ ๒๓ – ๒๖ พฤศจิ ก ายน
๒๕๖๔ ผา นระบบการประชุม ทางไกล ภายใตแ นวคิด (Theme) “เรง รัด การฟน ฟูแ ละการสรา งภูมิคุม กัน
ของอาเซีย นสํ า หรับ การพัฒ นาชนและขจัด ความยากจนอย า งยั่ ง ยื น (Accelerating Recovery and
Strengthening Resiliency of ASEAN for Sustainable Rural Development and Poverty Eradication)”
โดยมีกําหนดการประชุม ประกอบดวย
(๑) วันอังคารที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.) การประชุ ม เจ า หน า ที่ อ าวุ โ ส
อาเซี ย นด านการพั ฒ นาชนบทและขจั ด ความยากจน ครั้งที่ 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
การฟน ฟูจ ากสถานการณแ พรร ะบาดไวรัส โคโรนา 2019 สํ าหรับทุกภาคส วนและกลุ มเปราะบาง (Side-event:
Symposium on COVID-19 Recovery Efforts for the Basic Sectors and Vulnerable Groups)
(๓) วันพุธที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.) การประชุมเจาหนาที่อาวุโสอาเซียนดาน
การพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนบวกสาม (สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และประเทศญี่ปุน)
ครั้งที่ ๑๔ (14th ASEAN Plus Three Senior Official Meeting on Rural Development and Poverty Eradication:
14th SOMRDPE + 3)
(๔) วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.) การประชุมหุน สว นภาคีรว ม
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในกรอบการดําเนิน การดา นการพัฒ นาชนบทและขจัดความยากจน
ครั้งที่ ๑๐ (10th ASEAN Public-Private-People Partnership Forum on Rural Development and Poverty Eradication)
(๕) วันพฤหั สบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.) การประชุ มหารือสํ าหรับแผน
แมบทอาเซียนดานการพัฒนาชนบท (SOMRDPE Technical Consultation on the ASEAN Master Plan on
Rural Development)
(๖) วัน ศุก รที่ ๒๖ พฤศจิก ายน ๒๕๖๔ (เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.) การประชุม ระดับ รัฐ มนตรี
อาเซียนดานการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ ๑๒ (12th AMRDPE)

๒

ผูเขารวมการประชุมประกอบดวยหนวยประสานงานหลักของเจาหนาที่อาวุโสเซียนดานการพัฒนาชนบทและ
ขจั ด ความยากจน (SOMRDPE Focal Point) จากประเทศสมาชิ ก ๑๐ ประเทศ สํ านั กเลขาธิ การอาเซี ย น และ
เจาหนาทีท่ ี่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ในสวนของประเทศไทย มีคณะผูแทนไทย เขารวมการประชุมฯ ไดแก
สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย
๑. นายทรงศักดิ์ ทองศรี
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒. นายชยาวุธ จันทร
๓. นายชัยณรงค วาสนะสมสิทธิ์
๔. ร.ต. สรมงคล มงคละสิริ
๕. นางวาสนา เตชะวิจิตรสาร
๖. นางศุทธภัค พันธุภาไพ
๗. นายพชร สุดประเสริฐ
๘. นางศิโรรัตน ชินอักษร
๙. นางสาวภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย (มท.๒)
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
ที่ปรึกษาดานความมั่นคงกระทรวงมหาดไทย
ผูอํานวยการกองการตางประเทศ
นักวิเทศสัมพันธชํานาญการพิเศษ
ผูอํานวยการกลุมงานอาเซียน กองการตางประเทศ สป.
นักวิเทศสัมพันธชํานาญการ
กลุมงานอาเซียน กองการตางประเทศ สป.
นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ
กลุมงานกิจการตางประเทศ กองการตางประเทศ สป.
ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรดานการพัฒนาชุมชน
และสงเสริมการปกครองทองถิ่น สํานักนโยบายและแผน สป.
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
สํานักนโยบายและแผน สป.

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
๑๐. นายพัลลภ ตันจริยาภรณ
๑๑. นางจันทิมา โจนส
๑๒. นางสาวสุธาสินี ฟูแสง

ผูอํานวยการกลุมงานวิเทศสัมพันธ กองแผนงาน
นักวิเทศสัมพันธชํานาญการ กลุมงานวิเทศสัมพันธ กองแผนงาน
นักวิเทศสัมพันธชํานาญการ กลุมงานวิเทศสัมพันธ กองแผนงาน

กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ
๑๓. นางสาวภาวีวรรณ นรพัลลภ
๑๔. นายธนบดี จูทอง

ผูอํานวยการกองสังคมและวัฒนธรรม
นักการทูตชํานาญการ กองสังคมและวัฒนธรรม

การประชุม AMRDPE ครั้งนี้จัดขึ้นเปนครั้งที่ ๑๒ เปนการประชุมเชิงนโยบายสําหรับหนวยประสานงานหลัก
ดานการพัฒ นาชนบทและขจัด ความยากจน ซึ่งวาระการประชุมประกอบดว ย การรับทราบวาระงาน ภารกิจ
กรอบแผนงาน ยุ ท ธศาสตร ก ารดํา เนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ ก ารอาเซี ย นด า นการพั ฒ นาชนบทและขจัด
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 เอ ก ส า ร แ ล ะ

๓

ขอเสนอแนะเชิงนโยบายสํ าหรั บ การดํา เนิ น การในชวง ๒ ปตอจากนี้ การรายงานผลการประชุ ม และการจั ด
ประชุม/สัมมนาตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งการหารือแนวทางสําหรับประเด็นการประสานงานลระหวางสาขาและ
ระหวางประชาคมทั้งสามของอาเซียน (Cross Sectoral Collaboration and Cross Pillar) เพื่อบรรลุเปาหมาย
ASEAN Community Vision 2025 และ UN Agenda 2030 รวมถึ งแผนงานภายใตกรอบอาเซี ยนอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข อง
ข อ ริ เ ริ่ ม แผนงานการจั ด ทํ า แผนแม บ ทอาเซี ย นด า นการพั ฒ นาชนบท (ASEAN Master Plan on Rural
Development) โดยมีประเด็นและรายละเอียดการประชุม ดังนี้
การประชุมเจาหนาที่อาวุโสอาเซียนดานการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ ๑๘ (18th ASEAN Senior
Official Meeting on Rural Development and Poverty Eradication: 18th SOMRDPE)
วันอังคารที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
การประชุม เจา หนา ที่อ าวุโ สอาเซีย นดา นการพัฒ นาชนบทและขจัด ความยากจน เปน การประชุม
ประจํ า ปข องผู ป ระสานงานหลัก ดา นการพัฒ นาชนบทและขจัด ความยากจนในภูม ิภ าคอาเซีย น หรือ
SOMRDPE โดยประเทศเจาภาพจัด การประชุม (Chairman) จะหมุนเวีย นกันตามขอตกลงรว มของประเทศ
ทั้ง ๑๐ ประเทศ (The Current Rotation of the Chairmanships of SOMRDPE and AMRDPE) ประเทศ
ไทยเปน เจาภาพการประชุมฯ ครั้งที่ผานมา (17th SOMRDPE) ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณแพรระบาดโรคติด
เชื้ อ โคโรน า ไวรั ส หรื อ COVID-19 สาธารณรั ฐ ฟ ลิ ป ป น ส ใ นฐานะเจ า ภาพในครั้ ง นี้ จึ ง ยั ง คงจั ด การประชุ ม
ในรู ป แบบผานระบบการประชุมทางไกล

๔

๑. พิธีเปดการประชุม
คณะกรรมาธิการขจัดความยากจนแหงชาติ สาธารณรัฐฟลิปปนส กลาวเปดการประชุมและเปนประธาน
การประชุม โดยเนนย้ําถึงเปาหมายกรอบแผนดําเนินการตามภารกิจดานการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน
วิสัยทั ศน อาเซียน ๒๐๒๕ และเป าหมายการพั ฒนาที่ยั่งยืนแห งองคการสหประชาชาติ การดําเนิ นการขับเคลื่อน
ภารกิ จ ภายใต ก รอบแผนงานอาเซี ย นว า ด ว ยการฟ น ฟู ที่ ค รอบคลุ ม (ASEAN Comprehensive Recovery
Framework) ซึ่งเปนกลไกรวมระหวางสาขาและประชาคมทั้งสามของอาเซียน เพื่อเรงรัดการฟนฟูประชาคม
จากสถานการณแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งในดานเศรษฐกิจและสังคม
นายชยาวุธ จันทร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กลาวสงมอบหนาที่ประธานตอสาธารณรัฐฟลิปปน ส
โดยนําเรียนที่ประชุมถึงภารกิจในชวงที่ประเทศไทยเปนประธาน ตั้งแตเมื่อคราวการประชุม 17th SOMRDPE ซึ่งมี
ภารกิจในการเขารวมการประชุมของกรอบความรวมมืออาเซียน และองคกรความรวมมือระหวางประเทศที่เกี่ยวเนื่อง
ดานการพัฒนาชนบทและการพัฒนาที่ยั่งยืน การบรูณาการแผนปฏิบัติการอาเซียนดานการพัฒนาชนบทและขจัด
ความยากจนในระดั บภู มิภาคสูระดั บประเทศ และกล าวขอบคุณทุกภาคสวนในการดําเนิ นภารกิ จตาง ๆ ในช วงที่
ประเทศไทยดํารงตําแหนงประธาน (SOMRDPE Chair) ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี
๒. การรายงานกิจกรรมตางๆ ของอาเซียนที่เกี่ยวของกับเจาหนาที่อาวุโสอาเซียนดานการพัฒนาชนบท
และขจัดความยากจน
๒.๑ การประชุมสุดยอดผูนําอาเซียน ครั้งที่ ๓๘ และ ๓๙ และการประชุมสุดยอดอื่นๆ ที่เกี่ยวของ จัดขึ้น
ระหวางวันที่ ๒๖ – ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ผานระบบการประชุมทางไกล ภายใตการดํารงตําแหนงประธานอาเซียน
ของบรูไนดารุสซาลาม ในฐานะประธานอาเซียนในป พ.ศ. ๒๕๖๔ (ค.ศ. 2021) ภายใตแนวคิดหลัก (Theme)
“We Care, We Prepare, We Prosper” ความรวมมือดานสาธารณสุขเพื่อรับมือสถานการณการแพรระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตลอดจนการผลักดันการริเริ่มเปดภูมิภาคอยางปลอดภัย การสรางความยั่งยืนของ
ประชาคมอาเซียน โดยสนับสนุนความรวมมือในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน – เศรษฐกิจสีเขียว
(Bio-Circular-Green Economy: BCG Model) ความสัม พัน ธก ับ ภาคีภ ายนอกอาเซีย นดา นการเมือ ง
เศรษฐกิจ และสังคม การสงเสริมความเปน แกนกลางของอาเซียนในสถาปตยกรรมภูมิภ าค โดยใชป ระโยชน
จากมุม มองของอาเซี ย นต อ อิ น โด – แปซิ ฟ ก ความร ว มมื อ ด า นเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมสํา หรั บ BCG
Model และการแลกเปลี่ ย นดานการศึกษา
๒.๒ การประชุมตามเสาหลั กตางๆ ที่มีความเกี่ยวของกับด านการพั ฒ นาชนบทและขจัดความยากจน
ได แก การประชุ มรัฐมนตรีเศรษฐกิ จอาเซี ยน ครั้ งที่ ๕๓ และการประชุ มอื่ น ๆ ที่ เกี่ยวข อง ระหวางวันที่ ๘ –๑๕
กั น ยายน ๒๕๖๔ ผ า นระบบการประชุ ม ทางไกล ที่ ป ระชุ ม ได มี ก ารหารื อ ความก า วหน า และความสํา เร็ จ
ในการกําเนิน งานดานเศรษฐกิจ ของอาเซีย นในชว งปที่ผานมา โดยมีเ อกสารผลลัพธจ ากการประชุมที่สําคัญ
อาทิ กรอบการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนสําหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Circular Economy) เพื่อบรรลุ
เปาหมายการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนในภูมิภ าค แผนงานในการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงไปสูความเปนดิจิทัล
ของอาเซี ย น เพื่ อขั บ เคลื่ อ นประชาคมอาเซี ย นสู เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล (Digital Economy) แผนความรว มมื อ ด าน
เศรษฐกิจอาเซียนบวกสาม (จีน ญี่ปุน เกาหลีใต) ป ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ และกรอบความรวมมืออาเซียนดานการสราง
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ความเขมแข็งรัฐวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดยอม และรายยอย (MSMEs) รวมถึงการประชุมคณะมนตรีประชาคม
สั งคมและวั ฒนธรรมอาเซี ยน ครั้ งที่ ๒๖ การประชุมเจาหน าที่ อาวุโสสําหรับ คณะมนตรีป ระชาคมสัง คมและ
วัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ ๓๑ (31th Meeting of the Senior Official Committee for the ASCC: SOCA) และ
การประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เมื่อชวงปลายเดือนกันยายน ๒๕๖๔
๓. ความคืบหนาการเชื่อมโยงภารกิจระหวางสาขาภายใตประชาคมสังคมและวัฒนธรรม และระหวาง
ประชาคมทั้งสาม ไดแก การเมืองความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน
ประเด็นความเชื่อมโยงภารกิจ ประกอบดวย
๔.๑ เป าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น (SDGs) การรายงานการประชุมสัม มนาระหวางอาเซีย น – จีน และ
องคการพัฒนาแหงสหประชาชาติ ครั้งที่ ๕ ในบทบาทการพัฒนาเยาวชนเพื่อบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
เมื่อวัน ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ และการเตรียมการสําหรับ การประชุมสัมมนาระหวางอาเซียน – จีน และองคการ
พัฒ นาแหงสหประชาชาติ ครั้งที่ ๖ ในการลดความเหลื่อมล้ําภายในทศวรรษเพื่อบรรลุเปาหมายการพัฒ นา
ที่ย่ังยืน และการฟนฟูจากสถานการณแพรระบาดของโควิด-19 ผลลัพธจากการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนวาดวย
การติดตามความคืบหนาภารกิจตามเป าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ การเตรียมการจัด
ประชุม the 3rd ASEAN Forum on SDGs รวมกับหนวยงานกํากับนโยบายระดับประเทศในแตละประเทศของอาเซียน
๔.๒ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) การรายงานสรุปผลการประชุมที่เกี่ยวของกับ
ประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งมีเจาหนาที่อาวุโสอาเซียนดานสิ่งแวดลอม (ASEAN Senior Official
on Environment) แล ะ (Senior Official Meeting on ASEAN Ministerial Meeting on Agriculture and
Forestry) ดําเนินการหลัก
๔.๓ การคํ านึ ง ถึ งเรื่ อ งเพศ (Gender Mainstreaming) สรุ ป วาระงานในประเด็ น การคํ า นึ งเรื่ อ งเพศ
ภายใตกรอบแผนยุทธศาสตรรวมระหวางคณะกรรมการดานสตรีและคณะกรรมาธิการสงเสริมและคุมครองสิทธิ
สตรีและเด็ก
๔.๔ แนวทางการฟ นฟู จากโรคติ ดเชื้ อโควิด-19 ของอาเซียน (ASEAN Recovery From The COVID-19
Pandemic) สรุป วาระงานในประเด็น ภายใตก รอบแผนงานอาเซีย นดานการฟน ฟูที่ครอบคลุม เพื่อสงเสริม
ความเปนประชาคมอาเซียนที่มีภูมิคุมกัน (ASEAN Comprehensive Recovery Framework: ACRF)
๔.๕ การตอ ตา นการใชแ รงงานเด็ก (Elimination of Child Labour) สรุป วาระงานผลลัพ ธจาก
การประชุม เชิง ปฏิบ ัต ิก ารพัฒ นาและเสริม ศัก ยภาพสํ า หรับ การติด ตามการดํ า เนิน งานตามกรอบแผนงาน
อาเซียนวาดวยการยุติรูปแบบการใชแรงงานเด็กที่เลวรายภายในป 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
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ประเด็นที่ ๑ ดานเศรษฐกิจ (Economic) สงเสริมการปรับตัวของคนในชนบทใหสามารถเขาถึงโอกาส
ทางเศรษฐกิจและสังคม
ประเด็นที่ ๒ ดานการพัฒนาศักยภาพของมนุษย (Human) มี ห ลั ก ประกั น ว า คนยากจนมี โ อกาส
ในการเขาถึงการศึกษา สวัสดิการทางสังคมและระบบบริการดานสุขภาพ รวมทั้งการสงเสริมสวัสดิการและสุขภาพ
ประเด็นที่ ๓ ดานความคุมครอง (Protective) เตรียมความพรอมของหนวยงานเพื่อรองรับการดําเนินงานและ
สถานการณฉุกเฉินตางๆ ที่เปนผลสืบเนื่องจากสภาพแวดลอมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเด็นที่ ๔ ดานการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Political) เสริมสรางศักยภาพในการดําเนินงานใหกับ
บุคลากร และทําใหเกิดความคิดริเริ่มในการขับเคลื่อนการดําเนินงานดานการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน
ประเด็นที่ ๕ ดานกลไกบูรณาการดําเนินงาน (Inclusivity) มีกลไกดานการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน
ที่บูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ (ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม)
แผนงาน FAPRDPE 2021-2025 ฉบับใหมนี้จะสงเสริมใหมีการบูรณาการความรวมมือของหนวยงาน องคกร
และภาคสวนที่เกี่ยวของจากทั้ ง ๓ เสาของประชาคมอาเซียน ผานโครงการตางๆ ในแผนงาน การติดตามและ
ประเมิน ผลในแผนงาน FAPRDPE ฉบับใหมจะผนวกการสนับสนุน ของประเทศสมาชิก รวมถึงการสนับสนุน
ในรูป แบบที่ไมใชตัว เงิน เชน การเปน เจาภาพจัดการประชุม การใหใชส ถานที่แ ละการอํานวยความสะดวก
ในโครงการตางๆ และทรัพยากรที่ใชในการดําเนินงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงคของแผนงาน การขับเคลื่อนโครงการ
นั้นจะเปนไปตามกลไกความรวมมือ โดยมีประเทศรวมเสนอโครงการฯ เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ FAPRDPE
ดังกลาว โดยในสวนของประเทศไทยไดมีโครงการที่จะดําเนิน การในระดับภูมิภ าค จํานวน ๓ โครงการ ไดแก
๑) เวที เพื่ อสรางความรวมมือในการพั ฒ นาโครงการประเภทหนึ่งพื้น ที่ห นึ่งผลิตภัณ ฑระหวางประเทศสมาชิก
อาเซียน (Regional Forum for collaborative development on One Area One Product among ASEAN
Member States) ๒) การดํ าเนิ น งานกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรีจ ากประสบการณ ของประเทศไทย (Sharing
implementing of Experience on Women Empowerment Fund in Thailand) และ ๓) การเสริ ม สร า ง
ความเขมแข็งทางวิช าการใหองคกรปกครองสว นทองถิ่น ในดานการควบคุมการกอสรางและบํารุงรักษาถนน
ในท อ งถิ่ น (Capacity building for the Local government organisations (LGOs) on the construction
and maintenance of local roads) ภายใตแผนปฏิบัติการฯ ฉบับใหมดวย
ผูแทนประเทศไทยนําเรียนที่ประชุมเกี่ยวกับการดําเนินการสําหรับแผนปฏิบัติการอาเซียนดานการพัฒนา
ชนบทและขจัด ความยากจน พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ (FAPRDPE 2021-2025) หลังจากรางแผนปฏิบัติการ
อาเซีย นดานการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ ไดผานการรับรองจากที่ประชุม 17th
SOMRDPE แลว และสํานักเลขาธิการอาเซียนไดแจงเวียนใหทุกประเทศทบทวนรายละเอียดของแผน ในสวนของ
ประเทศไทย โดย SOMRDPE Thailand มี ห นั งสื อ ถึ ง SOMRDPE เมี ย นมา รั บ รองร างแผนในฐานะประธาน
AMRDPE กระบวนการภายในประเทศ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยไดแจงเวียนรางแผนตอคณะกรรมการบูรณาการ
การดําเนินการดานการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนภายใตกรอบความรวมมืออาเซียน ซึ่งมีคณะกรรมการฯ
ประกอบดว ย กระทรวงตาง ๆ และกรมในสังกัด กระทรวงมหาดไทย จากนั้น ก็นํารางแผนปฏิบัติการฯ เขาสู
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การรับ รองจาก ครม. พรอมนี้ ครม. ไดใหการรับ รองแผนปฏิบัติการอาเซีย นดานการพัฒ นาชนบทและขจัด
ความยากจน พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ (FAPRDPE 2021-2025) เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่ผานมา
ในการนี้ ที่ประชุม The 18th SOMRDPE ไดรวมแสดงการรับรองในหลักการตอแผนปฏิบัติการอาเซียน
ดานการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน หรือ FAPRDPE 2021-2025 กอนการรับรองอยางเปนทางการในชวง
การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ ๑๒ (12th ASEAN Ministers on
Rural Development and Poverty Eradication: 12th AMRDPE) ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๔๖๔
๕. พิ ธี ม อบรางวั ล ผู นํ า อาเซี ย นด า นการพั ฒ นาชนบทและขจั ด ความยากจน ครั้ งที่ ๕ (5th ASEAN
Leadership Awards on rural Development and Poverty Eradication)
สืบเนื่องจากสถานการณแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงผลกระทบตอประชาชน
ทั่วโลกและภูมิภาคอาเซียน ทําใหหลาย ๆ ประเทศไมสามารถดําเนินการคัดเลือกหนวยงานภาคประชาสังคมหรือ
องคการนอกภาครัฐ และภาคเอกชน เขารวมได ที่ประชุม 18th SOMRDPE จึงเห็นชอบใหมีการเลื่อนการจัดพิธี
มอบรางวัลผูนําอาเซียนดานการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ ๕ โดยจะจัดขึ้นในป พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งนี้
สํานักเลขาธิการอาเซียนจะแจงกําหนดการที่แนนอนตอไป
การประชุ ม ช ว ง Open Session มี ผู แทนองค การความร วมมื อเพื่ อการพั ฒ นาพื้ นที่ ชนบทของเอเชี ย
(AsiaDHRRA (Asian Partnership for Development of Human Resources and Rural Area) ซึ่งเปนหนวย
ดานวิชาการในการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ FAPRDPE 2021-2025 เขามานําเรียนที่ประชุมถึงแนวทางการพัฒนาแผน
สาระสําคัญสําหรับความรวมมือเพื่อพัฒนาแผนปฏิบัติการฯ และการดําเนินงานที่เกี่ยวของในระยะตอไป
การประชุมยอยคูขนานในหัวขอการฟนฟูจากสถานการณแพรระบาดไวรัสโคโรนา 2019 สําหรับทุกภาคสวน
และกลุมเปราะบาง (Side-event: Symposium on COVID-19 Recovery Efforts for the Basic sectors
and Vulnerable Group)
วันอังคารที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
การประชุม ยอ ยคูข นานในหัว ขอ การฟน ฟูจ ากสถานการณแ พรร ะบาดไวรัส โคโรนา 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
ได แก สาธารณรั ฐประชาชนจีน ประเทศญี่ ปุน และสาธารณรัฐ เกาหลี เขารวมการประชุมดวย ที่ป ระชุมรว ม
อภิ ป รายประเด็ น สื บ เนื่ อ งจากสถานการณ โ ควิ ด -19 ส ง ผลให ทุ ก ประเทศมี ก ารดํา เนิ น มาตรการเพื่ อ จํา กั ด
การแพรกระจายของเชื้อที่ สงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน ทั้ งนี้ จากการดําเนิน นโยบายดังกลาวสงผล
กระทบทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณและแนวทางระยะตอไปเกี่ยวกับการฟนฟู
ดานเศรษฐกิจและสังคม เมื่อสถานการณแพรระบาดโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย
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นายชยาวุธ จันทร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เขา รว มในฐานะหัว หนาคณะผูแ ทนไทยไดนํา เสนอ
การดํา เนิน งานในประเด็นและมาตรการชวยเหลือเยียวยาในดานเศรษฐกิจและสังคม การใหความคุมครอง สิทธิ
การรักษาพยาบาล การเขาถึงวัคซีน และความคุมครองสวัสดิการและรายไดสําหรับประชาชนในทุกกลุมโดยเฉพาะ
กลุมเปราะบาง และผูพลัดถิ่นหรือแรงงานตางดาว โดยความรวมมือของกระทรวงมหาดไทยรวมกับหนวยงานตาง ๆ
ในระดั บ พื้น ที่ ท องถิ่น และชุมชน มาตรการกระตุ น เศรษฐกิจ ภายในประเทศ อาทิ โครงการคนละครึ่ง โดยมี
หลักการเพื่อกระตุนการจับจายใชสอยภายในประเทศ ชวยบรรเทาภาระคาใชจายของประชาชน และชวยเพิ่ม
สภาพคลองใหรานคารายยอยทั่ว ประเทศการพัฒ นาขีด ความสามารถใหแกผูผ ลิต ผูป ระกอบการในทองถิ่น
ใหพรอมปรับตัวเพื่อความอยูรอดในชวงวิกฤติโควิด-19 โดยภาครัฐไดผสานผนึกกําลังกับภาคเอกชนในการสงเสริม
ชองทางการตลาดออนไลน โดยความรวมมือจากแพลตฟอรมชื่อดัง อาทิ Shoopee, JD Central ในการใหผูผลิต
ผูประกอบการ OTOP นําสินคาไปขายบนแพลตฟอรมออนไลน รวมทั้ง การสรางและพัฒ นาชองทางการตลาด
ออนไลน การบรรเทาผลกระทบ และฟนฟูประเทศ ประเทศไทยไมไดมองเพียงแคมิติการเพิ่มรายได และกระตุน
การใชจายเพียงมิติเดียวเทานั้น แตประเทศไทยมองลึกไปถึงผลกระทบในมิติสังคมที่ทําใหเกิดการวางงาน มีผูวางงานและ
เดินทางกลับภูมิลําเนาเปนจํานวนมาก ดังนั้น มาตรการในการฟนฟูประเทศจึงตองอาศัยการพัฒนาศักยภาพ
ของคน และพื้นที่ รวมถึงการสงเสริมการจางงาน เพื่อใหเกิดการแกปญหาอยางยั่งยืน พรอมทั้งแสดงความเชื่อมั่น
วาอาเซียนจะสามารถฟนตัวจากสถานการณการแพรระบาดของโควิด – 19 ไดอยางรวดเร็ว ผานความพยายาม
ของทุกประเทศสมาชิกอาเซียนที่ไดกําหนดนโยบายเพื่อรองรับสถานการณและลดผลกระทบที่เกิดกับประชาชน
และความร ว มมื อ อั น เป น หนึ่ ง เดี ย วกั น ของประเทศสมาชิ ก โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ความร ว มมื อ ภายใต
กรอบอาเซีย นดา นการพัฒ นาชนบทและขจัด ความยากจน เพื่อ มุงสูก ารเปน ภูมิภ าคของการพัฒ นาที่ยั่ง ยืน
และมีความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงตอไป
การประชุมเจาหนาที่อาวุโสอาเซียนดานการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนบวกสาม ครั้งที่ ๑๔
(The 14th ASEAN Plus Three Senior Official Meeting on Rural Development and Poverty
Eradication: The 14th SOMRDPE+3)
วันพุธที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
คณะกรรมาธิการขจั ดความยากจนแห งชาติ สาธารณรัฐฟลิ ป ปน ส กลาวตอนรับ และเป ดการประชุ ม
พรอมทั้งเปนประธานการประชุม โดยเนนย้ําถึงความรวมมือระหวางอาเซียนกับประเทศคูเจรจาทั้งสาม ไดแก จีน
ญี่ปุน สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อประสานแนวทางการดําเนินงานภายใตเปาหมายกรอบแผนดําเนินการตามภารกิจ
ดานการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน วิสัยทัศนอาเซียน ๒๐๒๕ และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแหงองคการ
สหประชาชาติ ผูแทนสามประเทศคูเจรจาบวกสามกลาวเปด การประชุม โดยเริ่มจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเทศญี ่ ปุ น และสาธารณรั ฐ เกาหลี ตามลํา ดับ ที่ป ระชุม The 13th SOMRDPE+3 ไดมีก ารรับ ทราบ

๙

ความคื บ หน า จากการหารือของการประชุม The 17th SOMRDPE ในประเด็นยุทธศาสตรภายใตแผนปฏิบัติการ
อาเซี ย นด านการพั ฒ นาชนบทและขจั ด ความยากจนฉบั บ ใหม หรือ FAPRDPE 2021-2025 เนื่ องจากประเด็น
ยุทธศาสตรและผลที่คาดวาจะไดรับภายใตแผนปฏิบัติการฯ ฉบับใหมนี้ มีปจจัยสําคัญการทํางานขามภาคสวน
ในประเด็นตาง ๆ อาทิ เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การคํานึงถึงความเทาเทียม
ทางเพศ และที่สําคัญคือแนวทางการฟนฟูหลังสถานการณโควิด 19 ของอาเซียนแบบฟนคืนกลับใหดีและมั่นคง
กวาเดิม โดยประเทศคูเจรจาทั้งสามไดยืนยันรวมกับประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อขับเคลื่อนแผนงานฯ ดังกลาวนี้
ใหบรรลุผลอยางเปนรูปธรรมตอไป

ที่ประชุมมีการสรุปแนวทางการขับเคลื่อนแผนงานภายใตแผนปฏิบัติการอาเซียนดานการพัฒนาชนบทและ
ขจัดความยากจน พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ และรวมแสดงความเห็น ทิศทาง นโยบายระดับประเทศตอแนวคิดหลัก
ของการประชุมฯครั้งนี้ คือ “เรงรัดการฟนฟูและการสรางภูมิคุมกันของอาเซียนสําหรับการพัฒนาชนและขจัด
ความยากจนอย า งยั่ ง ยื น (Accelerating Recovery and Strengthening Resiliency of ASEAN for Sustainable
Rural Development and Poverty Eradication)”
นายชัยณรงค วาสนะสมสิทธิ์ ที่ปรึกษาดานความมั่นคงกระทรวงมหาดไทย เปนหัวหนาคณะผูแทนไทย
ไดรวมแลกเปลี่ยนตอที่ประชุมถึงรัฐบาลไทยไดใหความสําคัญกับการดําเนินการเพื่อสงเสริมการพัฒนาชนบทและ
ขจัดความยากจนในประเทศไทยอยางยั่งยืน มีการจัดทํายุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
ซึ่งจะเปนแนวทางสําหรับประเทศไทยในการมุงสูการเปนประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน หลุดพนจากการอยู

๑๐

ในกลุมประเทศรายไดปานกลาง (Middle Income Trap) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับปจจุบัน
มุงเนนการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย การสรางความเปนธรรม ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม และ
เสริมสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน และแผนการปฏิรูปดานสังคมไดกําหนดประเด็น
ปฏิรูปดานระบบสรางเสริมชุมชนเขมแข็งใหสามารถจัดการตนเองไดอยางมีคุณภาพเปนประเด็นสําคัญในการปฏิ รู ป
สังคม โดยแนวทางพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนของประเทศไทยไดมุงเนนการขับเคลื่อนการพัฒนาใน ๒ มิติหลัก
ประกอบดว ย ๑) การขจัดความยากจนและพัฒ นาคนทุกชว งวัย อยางยั่งยืน และ ๒) การเสริมสรางศักยภาพ
ของมนุษย และการเสริมสรางภูมิคุมกันและศักยภาพชุมชนใหมีความเขมแข็ง
การประชุมรวมภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในกรอบการดําเนินการดานการพัฒนาชนบท
และขจัดความยากจน ครั้งที่ ๑๐ (The 10th ASEAN Public Private-People Partnership Forum on Rural
Development and Poverty Eradication)
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
การประชุมรวมภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในกรอบการดําเนินการดานการพัฒนาชนบทและ
ขจั ดความยากจน เป นเวที สํ าหรั บหน วยงานทุ กภาคส วน ประกอบด วย องค กรภาคประชาสั งคม ภาคการศึ กษา และ
ภาคเอกชน ซึ่งดําเนินงานหรือกิจการที่เกี่ยวของกับภารกิจการพัฒนาชนบทของประเทศสมาชิกอาเซียน รวมแลกเปลี่ยน
รายงานผลการดําเนินงาน ตลอดจนการนําเสนอความสําเร็จของการดําเนินงานในชวงที่ผานมาและแผนงานสําหรับ
ความรวมมือและการชวยเหลือสนับสนุนรวมถึงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการอาเซียนดานการพัฒนาชนบทและ
ขจัดความยากจน (FAPRDPE 2021-2025) การประชุมฯ จัดขึ้นอยางนอยปละ ๑ ครั้ง ซึ่งจะจัดคูขนานกับการประชุม
เจาหนาที่อาวุโสอาเซียนดานการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน
การประชุมหุนสวนภาคีรวมภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในกรอบการดําเนินการดานการพัฒนาชนบท
และขจัดความยากจน ครั้งที่ ๑๐ จัดขึ้นตอเนื่องจากการประชุมยอยคูขนานในหัวขอการฟนฟูจากสถานการณแพรระบาด
ไวรัสโคโรนา 2019 สําหรับทุกภาคสวนและกลุมเปราะบาง (วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) สาเหตุ จากผลกระทบทาง
เศรษฐกิจและสังคมของสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 ทั้งนี้ เพื่อเปนเวทีการหารือระหวางภาคสวนตาง ๆ
โดยขอเสนอแนะจากการประชุมน จะมีการรวบรวมและเสนอตอที่ประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนดานการพัฒนาชนบทและ
ขจัดความยากจน ภายใตแนวคิดการไมทิ้งใครไวขางหลัง “No One Left Behind” เพื่อเสริมสรางการมีสวนรวมระหวาง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการฟนฟูสถานการณโรคระบาด และความคุมครองตอประชาชน
ทุกกลุมในสังคม โดยเฉพาะกลุมเปราะบาง
นายชยาวุธ จันทร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหนาคณะผูแทนไทยเขารวมการประชุมรวมภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชนในกรอบการดําเนินการดานการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ ๑๐ มีพิธีเปดและ
กล าวต อนรั บโดย H.E. Ekkaphab Phanthavong รองเลขาธิ การอาเซี ยนประชาคมสั งคมและวั ฒนธรรม และผู แทน
SOMRDPE Philippines ในฐานะประธาน H.E. Paterna Ruiz และ H.E. Ruperto Aleroza สํานั กงานคณะกรรมาธิการ
ต อ ต านความยากจนแห งชาติ สาธารณรั ฐ ฟ ลิ ป ป น ส (National Anti-Poverty Commission, Republic of the
Philippines) ผู เ ข า ร ว มประชุ ม จากหน ว ยประสานงานหลั ก ด า นการพั ฒ นาชนบทและขจั ด ความยากจน

๑๑

ทั ้ ง ๑๐ ประเทศ ผู แ ทนหน ว ยงานและองค ก ารต างๆ เข าร ว มประชุ มนํ าเสนอและแลกเปลี่ย นในที่ ป ระชุ ม
ประกอบดวย
๑) การนํ า เสนอประเด็ น ข อริ เริ่ มการฟ นฟู สถานการณ แพร ระบาดโควิ ด-19 จากการพั ฒ นากรอบแผน
ยุทธศาสตรของอาเซียนระหวางผูมีสวนไดสวนเสีย โดย สํานักเลขาธิการอาเซียน ผูแทนองคการภาคเอกชน
สาธารณรัฐฟลิปปนส (Jolibee / Nestle / McDonald / Gojek / Tokopedia)
๒) ชวงการอภิปรายกลุมยอยขอเสนอแนะในการดําเนินการเชิงนโยบายยุทธศาสตรใดที่สามารถแนะนําเพื่อ
เสริมสรางความรวมมือและการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย โดยเฉพาะภาคเอกชน
นอกจากนี้ มีผูแทนจากองคการนอกภาครัฐของประเทศไทย ไดแก กรรมการกลุมออมทรัพยเพื่อการ
ผลิตบานขอนขวาง อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เขารวมประชุมฯ ดังกลาวดวย

การประชุมหารือสําหรับแผนแมบทอาเซียนดานการพัฒนาชนบท (SOMRDPE Technical
Consultation on the ASEAN Master Plan on Rural Development)
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
การประชุมหารือสําหรับแผนแมบทอาเซียนดานการพัฒนาชนบท (SOMRDPE Technical Consultation
on the ASEAN Master Plan on Rural Development) ที่ประชุมนําเสนอพัฒนาการจัดทําแผนแมบทอาเซียน
ดานการพัฒนาชนบท ซึ่งเปนเรื่องสืบเนื่องจากที่ประชุม 11th AMRDPE และการประชุม 16th SOMRDPE ณ สาธารณรัฐ
แหงสหภาพเมียนมา เมื่อป พ.ศ. ๒๕๖๒ สํานักเลขาธิการอาเซียนไดรวมกับองคการความรวมมือแหงเอเชียเพื่อ
ก ารพ ัฒ น าทรั พ ยากรมนุ ษ ย ใ นเอเชี ย ชนบท (Asian Partnership for the Development of Human
Resources in Rural Area: AsiaDHRRA) ดําเนินการยกรางแผนแมบทอาเซียนดานการพัฒนาชนบทที่สอดคลอง
กับแผนงานภายใตกรอบของ SOMRDPE สําหรับป ค.ศ. ๒๐๒๑ – ๒๐๒๕ (SOMRDPE’s Work Plan for 2021-2025)
ในองคประกอบวิสัยทัศนและเปาประสงค (ASEAN Rural Development Vision & Goal)
(๑) ความมั่นคงดานอาหารและภู มิภาคที่ ปลอดภัย (A food secure/ safe region) ลดภาวะ
ความหิว โหยและทุพ โภชนาการในระดับ ต่ําจากประสิท ธิผ ลของระบบการเกษตรและอาหาร เพิ่มศักยภาพ
ดานการตลาดของภูมิภาคที่สงออกไปยังทั่วโลก รวมทั้งการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางรับผิดชอบ

๑๒

(๒) โอกาสทางเศรษฐกิ จ ที่ เพิ่ม ขึ้น (Economic opportunities continually abound) และ
เอื้อตอการดํารงชีพและการจางงานอยางตอเนื่อง ลดความเลื่อมล้ําและความยากจนของประชาชนในชนบท
(๓) ชุมชนสําหรับทุกคน (An inclusive community) ผานการศึกษา สุ ข ภาพ และบริ ก ารขั้ น
พื้ น ฐานอย า งเท า เที ย มกั น รวมถึ ง ความคุ ม ครองด า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในทุ ก กลุ ม ซึ่ ง รวมถึ ง กลุ ม คนชายขอบ
ผูหญิง เด็ก เยาวชน และคนพิการ
(๔) การพั ฒนาศั กยภาพ การมี ส วนร วม การสร างภู มิ คุ มกั น และการปรั บตั ว (An enhanced and
sustained resilience and capacity) ตอสภาพภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ และผลกระทบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(๕) การมีส ว นรว มของชุม ชนอาเซีย น (Venues and platforms in place) ตอ เวทีร ะดับ
ภูมิภาคตาง ๆ ในขอริเริ่มดานสวัสดิการ นโยบาย การมีสวนรวม และธรรมาภิบาล
(๖) การลงทุนอยางยั่งยืน (Sustained responsible investment) โดยการสนับสนุนโครงสรางพื้นฐาน
เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีความกาวหนาในภูมิภาค มีสวนรวมและศักยภาพที่เทาเทียมระดับโลก
ทั้งนี้ แผนแมบทอาเซียนดานการพัฒนาชนบทมีข้ันตอนการหารือรวมกันระหวางองคกรภาครัฐ
ภาคสวนที่เกี่ยวของทั้งภาคประชาสังคมและผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อปรึกษาและใหขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนา
แผนแมบทใหมีความสมบูรณ และกําหนดระยะเวลาของแผนแมบทฯ ไวระหวาง พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๘ (ค.ศ. 20222025) หรือภายหลัง ค.ศ. 2025 โดยรางแผนแมบทอาเซียนดานการพัฒนาชนบท จะนํามาเสนอตอที่ประชุมระดับ
รัฐมนตรีอาเซียนดานการพัฒ นาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ ๑๒ ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และ
ในชวงตนป พ.ศ. ๒๕๖๕ จะมีการประชุมระดับภูมิภาครวมกับประชาคมทั้งสามของอาเซียน และสาขาที่เกี่ยวของ
ภายใตประชาคมสังคมและวัฒนธรรมตอไป กอนเสนอเขาสูการประชุมสุดยอดผูนําอาเซียน (ASEAN Summit)
ในป พ.ศ. ๒๕๖๕ ตอไป
นายชัยณรงค วาสนะสมสิทธิ์ ที่ปรึกษาดานความมั่นคงกระทรวงมหาดไทย เขารวมในฐานะหัวหนา
คณะผูแทนไทย นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทยมีกลไกระดั บ ประเทศ ไดแก คณะกรรมการบู ร ณาการการ
ดําเนินงานดานการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนภายใตกรอบความรวมมืออาเซียน (ตามคําสั่งกระทรวงมหาดไทย
ที่ ๖๘๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔) ซึ่งมีการบูรณาการรวมกับหนวยงานตาง ๆ ของประเทศไทยที่มีภารกิจ
เกี่ยวของกับการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน

๑๓

การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนดานการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ ๑๒ (ASEAN
Ministers Meeting on Rural Development and Poverty Eradication: 12th AMRDPE)
วันศุกรที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
การประชุ ม ระดั บ รั ฐ มนตรี อ าเซี ย นด า นการพั ฒ นาชนบทและขจั ด ความยากจน เป น การประชุ ม
เชิงนโยบายฝายการเมือ งสําหรับ หนว ยประสานงานหลักดานการพัฒ นาชนบทและขจัดความยากจน จะจัด
ขึ้น ทุก ๒ ป ในการประชุม ฯ ครั้ง ที ่ ๑๑ เมื ่อ ป พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สาธารณรัฐ แหง สหภาพเมีย นมา ในฐานะ
ประธาน โดยมีผูแทนระดับ รัฐ มนตรีกํากับดูแลภารกิจ หนว ยประสานงานหลักดานการพัฒ นาชนบทและขจัด
ความยากจนภายใตกรอบความรวมมืออาเซียนเขารวมการประชุมฯ

การประชุมระดับ รัฐ มนตรีอาเซียนดานการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ ๑๒ มีผูแทนระดับ
รัฐมนตรีแหงสาธารณรัฐฟลิปปนส โดย H.E. Dato Lim Jock Hoi ตําแหนงเลขาธิการอาเซียน H.E. Atty. Noel K. Felongco
ตําแหนง Secretary National Anti-Poverty Commission เป น ประธานกล า วเป ด และต อ นรั บ ที่ประชุมรวม
รับทราบ ติดตามผลการดําเนินงานตามขอสั่งการจากการประชุมคราวกอน (11th AMRDPE เมื่อป พ.ศ. ๒๕๖๒
และการประชุมรัฐมนตรีวาระพิเศษเพื่อการดําเนินงานในชวงสถานการณโควิด-19) รับรองตอเอกสาร วาระการ
ดําเนินงาน วิสัยทัศน และขอริเริ่มจาก SOMRDPE รวมทั้งการใหขอสั่งการและกําหนดทิศทางเชิงนโยบายสําหรับ
การดําเนินงานในระยะตอไป ซึ่งในการประชุม 12th AMRDPE มีเอกสารรับรอง ๒ ฉบับ ประกอบดวย

๑๔

(๑) รายงานของประธานเจาหนาที่อาวุโสอาเซียนดานการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน
เสนอตอการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนดานการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ 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)
ซึ่งมีป ระเด็น วาระงานในชว ง ๒ ปที่ผานมา และยุทธศาสตรที่เ กี่ย วของกับ ภารกิจ ดานการพัฒ นาชนบทและ
ขจัดความยากจน อาทิ กรอบแผนงานอาเซียนดานการฟนฟูที่ครอบคลุม (ASEAN Comprehensive Recovery
framework: ACRF) แผนงานอาเซียนวาดวยการยุติรูปแบบการใช แรงงานเด็ กที่เลวรายภายในป พ.ศ. ๒๕๖๘
(ASEAN Roadmap on the Elimination of the Worst Forms of Child labour by 2025) ปฏิ ญญาบั นดาร
เสรีเบกาวันวาดวยยุทธศาสตรขอริเริ่มความเชื่อมโยงการตอบโตตอสถานการณฉุกเฉินและภัยพิบัติของอาเซียน (Bandar
Seri Begawan Declaration on the Strategic and Holistic Initiative to link ASEAN Responses to Emergencies and
Disasters: ASEAN SHIELD) และแถลงการณรวมของที่ประชุมระดับรัฐมนตรีดานการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนวาระ
พิเศษ สําหรับความรวมมือในการจัดการตอสถานการณ แพรระบาดของโควิด-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) และพั ฒ นาการของแผนแมบ ทอาเซีย นดานการพัฒ นาชนบท
(ASEAN Master Plan on Rural Development)
(๒) แถลงการณรว มสํา หรับ การประชุม ระดับ รัฐ มนตรีอ าเซีย นดา นการพัฒ นาชนบท
แ ล ะ ข จัด ค ว าม ย า ก จ น ค รั ้ง ที ่ ๑ ๒ (Draft Joint Statement of the Twelfth ASEAN Ministers
Meeting on Rural Development and Poverty Eradication) สาระสําคัญของรางแถลงการณฯ ดังกลาว
ระบุถึงแนวทางการดําเนินงานตามวิสัยทัศนประชาคมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๘ แผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๘ และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยภารกิจแนวทางการดําเนินงานของ SOMRDPE Focal Point
ริเริ่มและขับเคลื่อนภายใตแผนปฏิบัติการอาเซียนดานการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘
และการดําเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ การประสานความรวมมือกับพันธมิตรอาเซียนบวกสาม รวมถึงภาคีการพัฒนา
และผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งจะเปนกลไกสําคัญที่ใชดําเนินงานดานการขจัดความยากจนอยางเปนรูปธรรมและยั่งยืน
นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย เปนหัวหนาคณะผูแทนไทยเขารวมการประชุมฯ
โดยไดกลาวถอยแถลงตอที่ประชุมฯ มีประเด็นสําคัญถึงประเทศไทยไดใหความสําคัญกับการดําเนินการในหลายมิติ
เพื่อสงเสริมการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนอยางตอเนื่อง การแกไขปญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกชวงวัย
อยางยั่งยืน ประเทศไทยไดมีการจัดตั้งศูน ยอํานวยการขจัด ความยากจนและพัฒ นาคนทุกชว งวัย อยางยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) โดยมีกลไกการดําเนินงานผานคณะกรรมการขจัดความยากจนและ
พัฒนาคนทุกชวงวัยอยางยั่งยืน (คจพ.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน เพื่อเปนกลไกหลักของประเทศในการ
ดําเนินงานดานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกชวงวัย ซึ่งครอบคลุมถึงการพัฒนาชนบทดวย โดยในปจจุบัน
ไดมีการจัดตั้งกลไกของศูนยอํานวยการขจัดความยากจนฯ ทั้งในระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เพื่อเปนกลไกในการดําเนินงานแกไขปญหาความยากจนในระดับพื้นที่ นอกจากนี้ ยังเนนการพัฒนา
ศักยภาพของบุคคลจากฐานราก การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อสรางความเขมแข็ง มีการดําเนินโครงการตาง ๆ

๑๕

อาทิ ๑) หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งทําใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองไดเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง ๒) โครงการ
หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ทําใหสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและเพิ่มขีดความสามารถชุมชนทองถิ่น
ในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมีคุณภาพดวยการสรางอัตลักษณใหกับสินคาเปนสินคาแหงภูมิปญญา ๓) การสงเสริมให
จัดตั้งกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต (Local Economy) เปนแหลงเงินทุนในทองถิ่นที่สงเสริมแปรรูปจากการเกษตร
สูผลิตภัณฑชุมชน และ (๔) การนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหมสูโครงการพัฒนาพื้นที่
ตนแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต “โคก หนอง นา” เพื่อพัฒนาคนใหสามารถไปพัฒนาพื้นที่ตนแบบ ดวยการออกแบบ
พื้ น ที่ เพื่ อทํ าการเกษตรอย า งยั่ งยื น รวมถึ งมี การตั้ งเป าหมายที่ จ ะขยายผลการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ฐานรากสู เขต
เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Development Zone – SEDZ) เพื่อขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา
ทางรายได ยกระดับ คุณ ภาพชีว ิต ของประชาชน และเสริม สรา งความมั ่น คงดา นเศรษฐกิจ สัง คม และ
สิ่ ง แวดล อ มในพื้ น ที่ ทั่ ว ประเทศ พร อ มนี้ ได เ น น ย้ํา ว า การดํา เนิ น การดั ง กล า วจะเป น แรงขั บ เคลื่ อ นสํา คั ญ
ในการส ง เสริ มการสรางความเปนหุนสวนเพื่อความยั่งยืนในทุกมิติของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมีประชาชน
เป น ศู น ย กลาง มี ค วามพร อมสํา หรั บ โอกาสและความทาทายในอนาคต โดยไมทิ้งใครไวขางหลัง สอดคลอ ง
กับแนวคิด “We Care, We Prepare, We Prosper” ของอาเซียน ในป พ.ศ. ๒๕๖๔
ที่ประชุม 12th AMRDPE ไดใหการรับรองในหลักการตอแผนปฏิบัติการอาเซียนดานการพัฒนา
ชนบทและขจัดความยากจน พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ (FAPRDPE 2021-2025) และรับทราบการจัดทําแผนแมบท
อาเซียนดานการพัฒนาชนบท (ASEAN Master Plan on Rural Development

สรุปประเด็นผลลัพธจากการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนดานการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน
ครั้งที่ ๑๒ และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ดังนี้
๑) การสนับสนุนความรวมมือเพื่อใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการอาเซียนดานการพัฒนาชนบทและขจัด
ความยากจน ป พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ (FAPRDPE 2021-2025)
๒) แนวทางการรวมสรา งประชาคมอาเซียนที่แนน แฟน และมีความรวมมืออยางเปน รูป ธรรมในการ
ขับเคลื่อนดําเนินงานและประสานงานรวมกันสําหรับแผนแมบทอาเซียนดานการพัฒนาชนบท (ASEAN Master
Plan on Rural Development) รวมถึงการขยายความรว มมือ ระหวางหนว ยงาน และองคก รตา งภารกิจ
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่ตองทํางานรวมกัน (Cross cutting issue) ในการที่จะบรรลุเปาหมาย

๑๖

วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) แหงสหประชาชาติ (UN 2030 Vision) และวิสัยทัศน
อาเซียน ป ค.ศ.๒๐๒๕
การประชุมครั้งตอไป
การประชุมเจาหนาที่ อาวุโสอาเซียนดานการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ ๑๙ (19th ASEAN
Senior Official Meeting on Rural Development and Poverty Eradication: 19th SOMRDPE) และการประชุมอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ ไดแก การประชุมเจาหนาที่อาวุโสอาเซียนดานการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนบวกสาม (สาธารณรัฐประชาชน
จี น สาธารณรั ฐ เกาหลี และประเทศญี่ ปุ น) ครั้ งที่ ๑๕ (15th ASEAN Plus Three Senior Official Meeting on Rural
Development and Poverty Eradication: 15th SOMRDPE + 3) และการประชุมรวมภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ในกรอบการดํ าเนิ นการด านการพั ฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ ๑๑ (11th ASEAN Public Private-People
Partnership Forum on Rural Development and Poverty Eradication) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในฐานะ
ประธานจะจัด การประชุม ฯ ในชว งเดือ นตุล าคม พ.ศ.๒๕๖๕ (ค.ศ. 2022) โดยจะแจงยืน ยัน ชว งเวลาและ
สถานที่อีกครั้ง
การประชุ ม รั ฐ มนตรี อ าเซี ย นด า นการพั ฒ นาชนบทและขจั ด ความยากจน ครั้ ง ที่ ๑๓ (13 th ASEAN
Ministers on Rural Development and Poverty Eradication: 13th AMRDPE) ในป พ.ศ. ๒๕๖๖ (ค.ศ.2023)
โดยสาธารณรัฐสิงคโปรในฐานะเจาภาพและประธานการประชุมจะยืนยันชวงเวลาและสถานที่อีกครั้ง
การดําเนินการตอไปของกระทรวงมหาดไทย
๑. การบูร ณาการดํา เนิน งานและติด ตามแผนงานภายใตแผนปฏิบัติการอาเซีย นดานการพัฒ นาชนบท
และขจัดความยากจน พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ (FAPRDPE 2021-2025)
๒. การหารือหนวยงานในระดับประเทศสําหรับการจัดทําแผนแมบทอาเซียนดานการพัฒนาชนบท (ASEAN
Master Plan on Rural Development)
๓. การติดตามและประสานการดําเนินงานที่เกี่ยวของสําหรับชวงเวลา และสถานที่ในการจัดพิธีมอบรางวัล
ผูนําอาเซียนดานการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ ๕ (5th ASEAN Leadership Awards on
rural Development and Poverty Eradication)
๔. การเตรียมการเขารวมการประชุมเจาหนาที่อาวุโสอาเซียนดานการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ ๑๙
และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ในชวงเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
เรียบเรียง โดย นางศุทธภัค พันธุภาไพ นักวิเทศสัมพันธชํานาญการ
กลุมงานอาเซียน กองการตางประเทศ สป. กระทรวงมหาดไทย ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

