
สรุปผลการประชุมระดับชาติเพื่อหารือการจัดทําแผนแมบทอาเซียนดานการพัฒนาชนบท 

พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ (National Consultation Workshop on the proposed ASEAN Rural 

Development Master Plan 2022-2026) ผานระบบการประชุมทางไกล 

ในวันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ โรงแรม Grande Centre 

Point เพลินจิต ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 
....................................................... 

สืบเนื่องจากการประชุมหารือสําหรับแผนแมบทอาเซียนดานการพัฒนาชนบท (SOMRDPE Technical 

Consultation on the ASEAN Master Plan on Rural Development) เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

ท่ีประชุมมีมติรับทราบองคประกอบวิสัยทัศนและเปาประสงค รวมถึงทิศทางการดําเนินงานท่ีเก่ียวของ

ในระดับภูมิภาคอาเซียน โดยการประชุมฯ ครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือหารือหนวยงานท่ีเก่ียวของในระดับประเทศ

กอนการประชุมระดับภูมิภาครวมกับประชาคมทั้งสามของอาเซียน และสาขาท่ีเก่ียวของภายใตประชาคม

สังคมและวัฒนธรรมตอไป 

 ผูเขารวมการประชุม ประกอบดวย ผอ.กลุมงานอาเซียน กองการตางประเทศ สป.มท. เปนผูแทนฝายไทย 

พรอมดวยเจาหนาท่ีกองการตางประเทศ สป . สํานักนโยบายและแผน สป . ผู แทนหนวยงานภายใต

คณะกรรมการบูรณาการการดําเนินงานดานการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนภายใตกรอบความรวมมืออาเซียน 

เขารวมการประชุมฯ (รายชื่อผูเขารวมฝายไทยตามเอกสาร ๒) รวมกับ สํานักเลขาธิการอาเซียน องคการความรวมมือ

แหงเอเชียเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในเอเชียชนบท (Asian Partnership  for the Development of Human 

Resources in Rural Area: AsiaDHRRA) และสมาคมไทยเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในชนบท (The Association 

for Development of human Resource in Rural Areas, Thailand: ThaiDHRRA)  ท้ังนี้ ในสวนของประเทศไทย 

มีคณะผูแทนไทย เขารวมการประชุมฯ ไดแก 

 

 



๒ 

 
กระทรวงมหาดไทย 
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

๑. นางวาสนา เตชะวิจิตรสาร ผูอํานวยการกลุมงานอาเซียน สป. 
๒. นางศุทธภัค พันธุภาไพ  นักวิเทศสัมพันธชํานาญการ กองการตางประเทศ สป. 
๓. นางสาวภัทรพร อิสรางกูร ณ อยุธยา    นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักนโยบายและแผน สป. 
๔. นายอาทิตย คําตาย  พนักงานประจําสาํนักงาน 
๕. นางสาวฐวีนชุ มัคฆะ  พนักงานประจําสาํนักงาน 
๖. นางสาวประภาพรรณ มุขดารา เจาหนาท่ีสนบัสนุนงานมหาดไทย 

กรมการพัฒนาชุมชน 
     ๗.   นายพัลลภ  ตันจริยาภรณ ผูอํานวยการกลุมงานวิเทศสัมพันธ กองแผนงาน 

กรมโยธาธิการและผังเมือง  
     ๘.   นางปริศาส หวลประไพโทนุบล นักวิเทศสัมพันธชํานาญการพิเศษ สํานักวิเทศสัมพันธ 
     ๙.   นางสาวรฐัติกาล คําบุศย  นักผังเมืองชํานาญการ สํานักผังประเทศและผังภาค 
     ๑๐. นายวัชรพล ศรีวราธนบูลย นักผังเมืองชํานาญการ 

กรมท่ีดิน  
     ๑๑. นางสุชัญญา  คุมครอง  นักวิเทศสัมพันธชํานาญการ สํานักงานบริหารโครงการพัฒนา 
     ๑๒. นางสาวดาริน ยิ้มหนองเตา นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ สํานักงานบริหารโครงการพัฒนา 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
     ๑๓. นางสาวฉัตรพี  ประดิษฐสาร นักวิเทศสัมพันธชํานาญการ 
     ๑๔. นายอรรถพล  จิตรพันธ  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

กรมการปกครอง  
     ๑๕. นายกิตติภพ  บุญตาระวะ  นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
     ๑๖. นายศิริพงษ ศรีอาคะ  ผูอํานวยการกลุมความรวมมืออาเซียน กองการตางประเทศ สป. 
     ๑๗. นางสาวมาติกา เติมผาติ  นักพัฒนาสังคม กองการตางประเทศ สป. 

สํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
     ๑๘. นายวิชญพิพล ติวะตันสกุล ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรการพัฒนาความเสมอภาค 

และความเทาเทียมทางสังคม 
กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ 
       ๑๙. นายวรี  ชาญสงาเวช  นักการทูตชํานาญการ 

กระทรวงคมนาคม  
๒๐. นางสาวไอลดา พงษพัฒนากร  นักวิชาการขนสงชํานาญการ 

กองการตางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 



๓ 

 
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

๒๑. นายชาญชัย โฉลกคงถาวร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

๒๒. นายนนทิวรรธน สามัญบุตร นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

     ๒๓. นางสาวรุงกาญจน พันธุภักดี นักวิเทศสัมพันธชํานาญการ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

     ๒๔. นางสาวสุทิศา  ลุมบุตร  นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ สป. 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 

     ๒๕. นางสาวกฤษณี  จิตพงศ  เศรษฐกรปฏิบัติการ 

 

 สํานักเลขาธิการอาเซียนนําเรียนที่ประชุมถึงความเปนมา ขอริเริ่ม และแผนงานของอาเซียน 

การกอตั้งกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน ๕ ประเทศ โดยมีไทยเปนหนึ่งในหาประเทศ โดยมีปฏิญญากรุงเทพ และ

ระหวาง ป ค.ศ. ๑๙๖๗ - ๑๙๙๙ ก็มีการรวมตัวเปน ๑๐ ประเทศ โดยในป ค.ศ. ๑๙๙๗ มีวิสัยทัศนอาเซียน ฉบับแรก 

“ASEAN Vision 2020” ป ค.ศ. ๒๐๐๓ มีการริเริ่มเอกสาร Bali Concord II ซ่ึงมีเนื้อหากลาวถึง “ประชาคม

อาเซียนจะกอตั้งข้ึนภายใตสามเสาหลัก ไดแก ความรวมมือทางการเมืองและความม่ันคง ความรวมมือทาง

เศรษฐกิจ และความรวมมือทางสังคมและวัฒนธรรม (An ASEAN Community shall be established 

comprising three pillars, namely political and security cooperation, economic cooperation, and 

socio-cultural cooperation)” ป ค.ศ. ๒๐๐๗ มีการริเริ่มกําหนดชวงเวลาท่ีแนนอนในการรวมตัวของอาเซียน

ภายใตเอกสาร ASEAN Community by 2015 และ ASEAN Charter ป ค.ศ. ๒๐๐๙ จัดทําเอกสาร Roadmap for 

an ASEAN Community 2009-2015 และ ใน ป  ค .ศ . ๒ ๐ ๑ ๕  มี เอก ส าร  ASEAN Community, ASEAN 

Community Vision 2025 ซึ่งเปนวิสัยทัศนประชาคมอาเซียนฉบับปจจุบัน (ประชาคมอาเซียนรวมตัวอยาง

เปนทางการเม่ือวันท่ี ๓๑ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค.ศ.2015)) 

 

     
 



๔ 

 
 ท่ีประชุมรวมอภิปรายกรอบการดําเนินงานดานการพัฒนาชนบท วิสัยทัศน เปาประสงค ประเด็น

ยุทธศาสตร ความเชื่อมโยงตอวิสัยทัศนอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๘ (ASEAN Blueprint 2025) แผนงานประชาคมสังคมและ

วัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๘ (ASCC Blueprint 2025) และเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน พ.ศ. ๒๕๗๓ (UN Agenda 

SDGs 2030) การประสานงานรวมระหวางสาขาภายใตประชาคมเดียวกันและระหวางท้ังสามประชาคมอาเซียน องคการ

ระหวางประเทศ องคการนอกภาครัฐหรือภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ในสวนของประเด็นท่ีมีความสําคัญ (Key 

Consideration) ในการพิจารณาในองคประกอบการจัดทําแผนแมบทฯ อาทิ ความม่ันคงดานอาหาร การพัฒนา

ภาคการเกษตร การมีสวนรวม – การสงเสริมบทบาทของผูหญิงและเยาวชน 

 ประเทศไทยไดเสนอแนวทางการดําเนินงานในระดับประเทศ (National actions) ประกอบดวย 

การวางผังเชิงพ้ืนท่ี (National Spatial Plan) การพัฒนาท่ีควบคูกันระหวางเมืองและชนบท ดานโครงสราง

พื้นฐาน การใหบริการเครือขายอินเตอรเน็ตที่ครอบคลุมเพื่อการฟนฟู ดูแล รักษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชน และการสงเสริมการกระจายการพัฒนาเมืองและการพัฒนาชนบทท่ีเชื่อมโยงกันใหเกิด

ความสมดุล โดยเฉพาะการวางแผนใชประโยชนท่ีดิน (Land Use Planning) ภาคเกษตรกรรม ภาคเมืองเนนการ

สงเสริมเกษตรกรรมเมือง (Urban Agriculture) การปลูกพืชสมุนไพร (Herb Garden) และอาหารปลอดสารพิษ

ของเมือง (Sustainable Food Areas) ภาคชนบท แหลงน้ําธรรมชาติ เพ่ือการสงเสริมการใชพ้ืนท่ีเกษตรกรรม

ชั้นดี ท่ี มี ศักยภาพสูง (Agricultural Potential, Rural Roads, and  Smart Farm Innovation)  การพัฒนา

เสนทางคมนาคมขนสงที่สะดวก รวดเร็ว มีการประยุกตและพัฒนาดานนวัตกรรม เทคโนโลยีมาชวยสงเสริม

การผลิตท่ีมีประสิทธิภาพและสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาภาคการเกษตร สงผลใหเกิดรายไดชุมชน การสรางงาน 

(Job Creation) การจางงาน (Employment) การพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีสุขภาพท่ีดี แหลงอาหารท่ีสมบูรณ 

(Health and Wellness) ประเทศชาติมีความเสถียรภาพที่ม่ันคง มั่งค่ัง พ่ึงพอตนเองได ท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม 

สามารถรถรักษาความสมบูรณดานทรัพยากร สภาพกายภาพ ภูมิศาสตร และระบบนิเวศท่ีสมดุลและยั่งยืน 

ตลอดจนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรการขับเคลื่อนประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๙ 

ขับเคลื่อนโดยคนรุนใหมที่มีความรูความสามารถ โดยใชจุดเดนและศักยภาพของไทยในเรื่องการเกษตร 

การสาธารณสุข การทองเที่ยว ในการเพิ่มขีดความสามารถ และการดําเนินงานเครือขายความปลอดภัย 

(Safety Net System) รวมทั้งดานสวัสดิการสังคมควรมีการสนับสนุนการดําเนินงานดานความคุมครองทาง

สังคม (Social Protection) เครือขายความปลอดภัยทางสังคม (Social Safety Net) บทบาทของกลุมเปราะบาง (เด็ก 

สตรี คนชรา และคนพิการหรือทุพพลภาพ) ทางเศรษฐกิจและสังคม และมาตรการเชิงนโยบายท่ีไดริเริ่มสําหรับ

การดูแลประเด็นความเทาเทียมทางเพศท่ีภาครัฐดําเนินการอยู โดยเนนย้ําดานคุณภาพชีวิตใน ๕ เรื่อง ไดแก 

สุขภาพ การศึกษา รายได สวัสดิการสังคม และความเปนอยูท่ีดี ซ่ึงสิ่งสําคัญท่ีตองเรงขับเคลื่อน คือ รายได และ

สวัสดิการสังคม เนื่องจากปจจัยท้ังสองประการนี้จะนําไปสูความมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของมนุษย 

 



๕ 

 

     
 

   

 มติการหารือจากการประชุมฯ ในครั้งนี้เนนทาทีของประเทศไทยที่จะนําไปพิจารณา

ในการจัดทําแผนแมบทอาเซียนดานการพัฒนาชนบท (ASEAN Master Plan on Rural Development) โดย

ประเทศไทยเสนอใหขยายระยะเวลาของการบังคับใชแผนแมบทฯ ระหวางป พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๓ (ค.ศ. 2022 -

2030) ที่มีระยะยาวขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับการสิ้นสุดของวาระการพัฒนาที่ยั ่งยืนแหงสหประชาชาติ พ.ศ. 

๒๕๗๓ (UN 2030 Agenda on SGDs) กระบวนการจัดทําแผนแมบทฯ ดังกลาวนี้ จะนําเขาสูการประชุมระดับภูมิภาค

ในชวงไตรมาสแรกของป พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อหารือระหวางหนวยงานรายสาขาและประชาคมท้ังสามของอาเซียน 

หนวยงานภายใตสํานักเลขาธิการอาเซียน หนวยงานภาคีเครือขายของอาเซียน องคการความรวมมือระหวางประเทศ 

องคการนอกภาครัฐ ภาคประชาสังคมและภาคเอกชนหรือผูมีสวนไดสวนเสีย จากนั้นสํานักเลขาธิการอาเซียนใน

แผนกงานที ่ร ับผ ิดชอบกรอบความรวมมือดานการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน และองคการ 

AsiaDHRRA รวมกันพัฒนาแผนแมบทฯ ภายใตขอเสนอแนะจากทุกฝายขางตน เพ่ือเสนอเปนเอกสารผลลัพธ

ในชวงการประชุมสุดยอดผูนําอาเซียน ในป พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายใตการดํารงตําแหนงประธานอาเซียนของ

ราชอาณาจักรกัมพูชาตอไป  

................................................................ 

 
เรียบเรียง โดย นางศุทธภัค พันธุภาไพ นักวิเทศสมัพันธชํานาญการ  

กลุมงานอาเซียน กองการตางประเทศ สป. กระทรวงมหาดไทย (๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔) 


