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 ถนนวิ ทยุ กรุงเทพฯ

.......................................................
สืบเนื่ องจากการประชุมหารือสํ าหรับแผนแมบทอาเซียนดานการพั ฒ นาชนบท (SOMRDPE Technical
Consultation on the ASEAN Master Plan on Rural Development) เมื่อวัน ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ รั บ ทราบองค ป ระกอบวิ สั ย ทั ศ น แ ละเป า ประสงค รวมถึ ง ทิ ศ ทางการดําเนินงานที่เกี่ยวของ
ในระดับภูมิภาคอาเซียน โดยการประชุมฯ ครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อหารือหนวยงานที่เกี่ยวของในระดับประเทศ
กอ นการประชุม ระดับ ภูมิภ าครว มกับ ประชาคมทั้ง สามของอาเซีย น และสาขาที่เกี่ยวของภายใตป ระชาคม
สังคมและวัฒนธรรมตอไป
ผูเขารวมการประชุม ประกอบดวย ผอ.กลุมงานอาเซียน กองการตางประเทศ สป.มท. เปนผูแทนฝายไทย
พร อ มด ว ยเจ าหน าที่ ก องการต างประเทศ สป. สํ า นั ก นโยบายและแผน สป. ผู  แ ทนหน ว ยงานภายใต
คณะกรรมการบูรณาการการดําเนินงานดานการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนภายใตกรอบความรวมมืออาเซีย น
เขารวมการประชุมฯ (รายชื่อผูเขารวมฝายไทยตามเอกสาร ๒) รวมกับ สํานักเลขาธิการอาเซียน องคการความรวมมือ
แหงเอเชี ยเพื่อการพั ฒนาทรัพยากรมนุ ษยในเอเชียชนบท (Asian Partnership for the Development of Human
Resources in Rural Area: AsiaDHRRA) และสมาคมไทยเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในชนบท (The Association
for Development of human Resource in Rural Areas, Thailand: ThaiDHRRA) ทั้งนี้ ในสวนของประเทศไทย
มีคณะผูแทนไทย เขารวมการประชุมฯ ไดแก

๒

กระทรวงมหาดไทย
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑. นางวาสนา เตชะวิจิตรสาร
๒. นางศุทธภัค พันธุภาไพ
๓. นางสาวภัทรพร อิสรางกูร ณ อยุธยา
๔. นายอาทิตย คําตาย
๕. นางสาวฐวีนชุ มัคฆะ
๖. นางสาวประภาพรรณ มุขดารา
กรมการพัฒนาชุมชน
๗. นายพัลลภ ตันจริยาภรณ

ผูอํานวยการกลุมงานอาเซียน สป.
นักวิเทศสัมพันธชํานาญการ กองการตางประเทศ สป.
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักนโยบายและแผน สป.
พนักงานประจําสํานักงาน
พนักงานประจําสํานักงาน
เจาหนาที่สนับสนุนงานมหาดไทย
ผูอํานวยการกลุมงานวิเทศสัมพันธ กองแผนงาน

กรมโยธาธิการและผังเมือง
๘. นางปริศาส หวลประไพโทนุบล
๙. นางสาวรัฐติกาล คําบุศย
๑๐. นายวัชรพล ศรีวราธนบูลย

นักวิเทศสัมพันธชํานาญการพิเศษ สํานักวิเทศสัมพันธ
นักผังเมืองชํานาญการ สํานักผังประเทศและผังภาค
นักผังเมืองชํานาญการ

กรมที่ดิน
๑๑. นางสุชัญญา คุมครอง
๑๒. นางสาวดาริน ยิ้มหนองเตา

นักวิเทศสัมพันธชํานาญการ สํานักงานบริหารโครงการพัฒนา
นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ สํานักงานบริหารโครงการพัฒนา

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑๓. นางสาวฉัตรพี ประดิษฐสาร
๑๔. นายอรรถพล จิตรพันธ

นักวิเทศสัมพันธชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

กรมการปกครอง
๑๕. นายกิตติภพ บุญตาระวะ

นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
๑๖. นายศิริพงษ ศรีอาคะ
ผูอํานวยการกลุมความรวมมืออาเซียน กองการตางประเทศ สป.
๑๗. นางสาวมาติกา เติมผาติ
นักพัฒนาสังคม กองการตางประเทศ สป.
สํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
๑๘. นายวิชญพิพล ติวะตันสกุล
ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรการพัฒนาความเสมอภาค
และความเทาเทียมทางสังคม
กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ
๑๙. นายวีร 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

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๒๔. นางสาวสุทิศา ลุมบุตร
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ สป.
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
๒๕. นางสาวกฤษณี จิตพงศ
เศรษฐกรปฏิบัติการ
สํานักเลขาธิการอาเซียนนําเรียนที่ประชุมถึงความเปนมา ขอริเริ่ม และแผนงานของอาเซีย น
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 มี ก ารริ เริ่ ม เอกสาร Bali Concord II ซึ่ ง มี เนื้ อ หากล า วถึ ง “ประชาคม
อาเซี ย นจะก อ ตั้ งขึ้ น ภายใต ส ามเสาหลั ก ได แก ความร ว มมื อทางการเมื องและความมั่ น คง ความร ว มมื อทาง
เศรษฐกิ จ และความร ว มมื อ ทางสั ง คมและวั ฒ นธรรม (An ASEAN Community shall be established
comprising three pillars, namely political and security cooperation, economic cooperation, and
socio-cultural cooperation)” ป ค.ศ. ๒๐๐๗ มีการริเริ่มกําหนดชวงเวลาที่แนนอนในการรวมตัวของอาเซียน
ภายใตเอกสาร ASEAN Community by 2015 และ ASEAN Charter ป ค.ศ. ๒๐๐๙ จัดทําเอกสาร Roadmap for
an ASEAN Community 2009-2015 แ ล ะ ใน ป ค .ศ . ๒ ๐ ๑ ๕ มี เอ ก ส าร ASEAN Community, ASEAN
Community Vision 2025 ซึ่งเปนวิสัยทัศนประชาคมอาเซียนฉบับ ปจจุบัน (ประชาคมอาเซีย นรวมตัว อยาง
เปนทางการเมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค.ศ.2015))

๔

ที่ประชุมรวมอภิปรายกรอบการดําเนินงานดานการพัฒนาชนบท วิสัยทัศน เปาประสงค ประเด็ น
ยุทธศาสตร ความเชื่อมโยงตอวิสัยทัศนอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๘ (ASEAN Blueprint 2025) แผนงานประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๘ (ASCC Blueprint 2025) และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๗๓ (UN Agenda
SDGs 2030) การประสานงานรวมระหวางสาขาภายใตประชาคมเดียวกันและระหวางทั้งสามประชาคมอาเซียน องคการ
ระหวางประเทศ องคการนอกภาครัฐหรือภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ในสวนของประเด็นที่มีความสําคัญ (Key
Consideration) ในการพิจารณาในองคประกอบการจัดทําแผนแมบทฯ อาทิ ความมั่นคงดานอาหาร การพัฒนา
ภาคการเกษตร การมีสวนรวม – การสงเสริมบทบาทของผูหญิงและเยาวชน
ประเทศไทยไดเสนอแนวทางการดําเนินงานในระดับประเทศ (National actions) ประกอบดวย
การวางผังเชิงพื้ น ที่ (National Spatial Plan) การพัฒ นาที่ ควบคูกัน ระหวางเมืองและชนบท ดา นโครงสรา ง
พื้น ฐาน การใหบ ริก ารเครือ ขา ยอิน เตอรเ น็ต ที่ครอบคลุมเพื่อการฟนฟู ดูแล รักษาและพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
ของประชาชน และการส ง เสริ ม การกระจายการพั ฒ นาเมื อ งและการพั ฒ นาชนบทที่เชื่อมโยงกันใหเกิด
ความสมดุ ล โดยเฉพาะการวางแผนใช ประโยชน ที่ ดิ น (Land Use Planning) ภาคเกษตรกรรม ภาคเมื อ งเน น การ
สงเสริมเกษตรกรรมเมือง (Urban Agriculture) การปลูกพืชสมุนไพร (Herb Garden) และอาหารปลอดสารพิษ
ของเมือง (Sustainable Food Areas) ภาคชนบท แหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อการสงเสริมการใชพื้นที่เกษตรกรรม
ชั้ น ดี ที่ มี ศั ก ยภาพสู ง (Agricultural Potential, Rural Roads, and Smart Farm Innovation) การพั ฒ นา
เสนทางคมนาคมขนสงที่สะดวก รวดเร็ว มีการประยุกตและพัฒ นาดานนวัตกรรม เทคโนโลยีมาชวยสงเสริม
การผลิตที่มีประสิทธิภาพและสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาภาคการเกษตร สงผลใหเกิดรายไดชุมชน การสรางงาน
(Job Creation) การจ างงาน (Employment) การพั ฒ นาทรั พยากรบุ คคลให มี สุ ขภาพที่ ดี แหล งอาหารที่ สมบู รณ
(Health and Wellness) ประเทศชาติมีความเสถียรภาพที่มั่นคง มั่งคั่ง พึ่งพอตนเองได ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม
สามารถรถรั กษาความสมบู รณ ดานทรั พยากร สภาพกายภาพ ภู มิศาสตร และระบบนิ เวศที่ส มดุล และยั่งยืน
ตลอดจนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรการขับเคลื่อนประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๙
ขับ เคลื่อ นโดยคนรุน ใหมที่มีค วามรูค วามสามารถ โดยใชจุด เดน และศัก ยภาพของไทยในเรื่อ งการเกษตร
การสาธารณสุข การทอ งเที ่ย ว ในการเพิ ่ม ขีด ความสามารถ และการดํ าเนิ น งานเครือขายความปลอดภั ย
(Safety Net System) รวมทั้งดานสวัส ดิก ารสังคมควรมีก ารสนับ สนุน การดําเนิน งานดานความคุม ครองทาง
สังคม (Social Protection) เครือขายความปลอดภัยทางสังคม (Social Safety Net) บทบาทของกลุมเปราะบาง (เด็ก
สตรี คนชรา และคนพิการหรือทุพพลภาพ) ทางเศรษฐกิจและสังคม และมาตรการเชิงนโยบายที่ไดริเริ่มสําหรับ
การดูแลประเด็นความเท าเทีย มทางเพศที่ ภาครัฐดําเนิ นการอยู โดยเนนย้ําดานคุ ณภาพชีวิตใน ๕ เรื่อง ไดแก
สุขภาพ การศึกษา รายได สวัสดิการสังคม และความเปนอยูที่ดี ซึ่งสิ่งสําคัญที่ตองเรงขับเคลื่อน คือ รายได และ
สวัสดิการสังคม เนื่องจากปจจัยทั้งสองประการนี้จะนําไปสูความมีคุณภาพชีวิตที่ดีของมนุษย
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มติ ก ารหารื อ จากการประชุ ม ฯ ในครั้ ง นี้ เ น น ท า ที ข องประเทศไทยที่ จ ะนํา ไปพิ จ ารณา
ในการจั ด ทํา แผนแม บ ทอาเซี ย นดา นการพัฒ นาชนบท (ASEAN Master Plan on Rural Development) โดย
ประเทศไทยเสนอใหขยายระยะเวลาของการบังคับใชแผนแมบทฯ ระหวางป พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๓ (ค.ศ. 2022 2030) ที ่มีร ะยะยาวขึ้น เพื ่อ ใหส อดคลอ งกับ การสิ้น สุด ของวาระการพัฒ นาที ่ยั่ง ยืน แหงสหประชาชาติ พ.ศ.
๒๕๗๓ (UN 2030 Agenda on SGDs) กระบวนการจัดทําแผนแมบทฯ ดังกลาวนี้ จะนําเขาสูการประชุมระดับ ภูมิภ าค
ในชว งไตรมาสแรกของป พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อหารือระหวางหนว ยงานรายสาขาและประชาคมทั้งสามของอาเซียน
หนวยงานภายใตสํานักเลขาธิการอาเซียน หนวยงานภาคีเครือขายของอาเซียน องคการความรวมมือระหวางประเทศ
องคการนอกภาครัฐ ภาคประชาสังคมและภาคเอกชนหรือผูมีสวนไดสวนเสีย จากนั้น สํา นัก เลขาธิก ารอาเซีย นใน
แผนกงานที ่ร ับ ผิด ชอบกรอบความรว มมือ ดา นการพัฒ นาชนบทและขจั ด ความยากจน และองค ก าร
AsiaDHRRA รวมกันพั ฒ นาแผนแมบ ทฯ ภายใต ขอเสนอแนะจากทุ กฝายขางตน เพื่อเสนอเป นเอกสารผลลัพธ
ในช ว งการประชุ ม สุ ด ยอดผู นํ า อาเซี ย น ในป พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายใต ก ารดํ า รงตํ า แหน งประธานอาเซี ย นของ
ราชอาณาจักรกัมพูชาตอไป
................................................................
เรียบเรียง โดย นางศุทธภัค พันธุภาไพ นักวิเทศสัมพันธชํานาญการ
กลุมงานอาเซียน กองการตางประเทศ สป. กระทรวงมหาดไทย (๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔)

