(ร่าง)
รายงานการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้แทนประเทศเข้ารับรางวัลผู้นาอาเซียน
ด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ 4 ประจาปี 2562 ครั้งที่ 1/2562
วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมดารงธรรม ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
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/ผู้เข้าร่วมประชุม…

-๒ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายชวนากร
๒. นางสาวชญานิษฐ์
๓. นางสาวปิยกานต์
๔. นางสาวคาผง
๕. นางสาวมัฑนี
๖. นางสาวภัทรียา
๗. นางสาวกุสุมา
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ปานเขียว
บุญยบูรณ์
สีลาเนียม
ธงศรี
แผ่นเงิน
รัตนเศียร

เจ้าพนักงานปกครองชานาญการ กรมการปกครอง
นักวิเทศสัมพันธ์ชานาญการ กองการต่างประเทศ สป.มท.
พนักงานประจาสานักงาน กองการต่างประเทศ สป.มท.
พนักงานประจาสานักงาน กองการต่างประเทศ สป.มท.
พนักงานวิเทศสัมพันธ์ กองการต่างประเทศ สป.มท.
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย กองการต่างประเทศ สป.มท.
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย กองการต่างประเทศ สป.มท.

ผู้ไม่มาประชุม
๑. ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย
กากับดูแลภารกิจกองการต่างประเทศ สป.
๒. ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผน สป.
๓. ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนและ
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สานักนโยบายและแผน สป.

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานการประชุม
ได้เริ่มดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ตามที่ป ลั ดกระทรวงมหาดไทยได้มีคาสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ แทน
ประเทศไทยเข้ ารั บรางวั ลผู้ น าอาเซี ยนด้ านการพั ฒนาชนบทและขจัด ความยากจน ครั้งที่ ๔ ประจาปี ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ (เอกสาร ๑) ซึ่งคณะกรรมการฯ จะทาหน้าที่กาหนดหลักเกณฑ์และแนวทาง
การคัดเลือกและดาเนินการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยที่มีความเหมาะสมและสมควรได้รับรางวัลผู้นาอาเซียน
ด้ านการพั ฒ นาชนบทและขจั ด ความยากจน ครั้งที่ ๔ ประจ าปี ๒๕๖๒ และรายงานผลการคั ด เลื อ กให้
ปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบ โดยกองการต่างประเทศ สป. ในฐานะหน่วยประสานงานหลักจะเสนอรายชื่อ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้สานักเลขาธิการอาเซียนดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ
๒.๑ กรอบความร่วมมืออาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ภายใต้เสา
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (Rural Development and Poverty Eradication : RDPE)
ฝ่ายเลขานุการ ความร่วมมืออาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน เป็นความร่วมมือภายใต้เสา
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน โดยมีจุดเริ่มต้นเมื่อรัฐมนตรีอาเซียนที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการพัฒนา
ชนบทและขจัดความยากจนอาเซียน ๙ ประเทศ (ยกเว้นกัมพูชา) ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจระดับรัฐมนตรี
อาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน (Ministerial Understanding on ASEAN Cooperation in
Rural Development and Poverty Eradication) ในวั น ที่ ๒๓ ตุ ล าคม ๒๕๔๐ ณ เมื องสุ บั น จายา ประเทศ
อินโดนีเซีย
/การลงนามในบันทึกความเข้าใจ…

-๓การลงนามในบั น ทึกความเข้าใจดังกล่ าวเป็นไปตามปฏิญ ญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน
ฉบับที่ ๑ (the Declaration of ASEAN Concord) หรือปฏิญญาบาหลี 1 (Bali Concord I) ลงนามเมื่อวันที่
๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๙ ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑ ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
โดยผลลัพธ์ของการประชุม ประเทศสมาชิกอาเซียนจะร่วมมือกันในด้านเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม
ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอาเซียน และร่วมกันกาจัด ความยากจน
ความหิวโหย โรคภัย และความไม่รู้หนังสือในภูมิภาค
ความร่ ว มมื อ อาเซี ย นด้ า นการพั ฒ นาชนบทและขจั ด ความยากจน มี วิ สั ย ทั ศ น์ ที่ จ ะ มุ่ ง
ขจัดความยากจนที่เน้ นการส่ งเสริมการพัฒนาชุมชนชนบท โดยมีกลยุทธ์ต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาคน ครอบครัว
กลุ่มคนยากไร้ในสังคมที่จะเผชิญกับโลกสมัยใหม่ พัฒ นานโยบาย/โครงการที่สามารถนาไปสู่การปฏิบัติจริง
การแบ่งปันประสบการณ์ และบทเรียนความสาเร็จในภูมิภาค ผ่านการดาเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการที่
กาหนดร่วมกันทุก ๆ ๕ ปี ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการดาเนินการในแผนปฏิบัติการอาเซียนด้านการพัฒนาชนบท
และขจั ดความยากจน ปี ค.ศ. 2016 - 2020 (ASEAN Framework Action Plan on Rural Development
and Poverty Eradication : FAPRDPE (2011 - 2015))
กลไกในการดาเนินงานกรอบความร่วมมือฯ แบ่งกลไกออกเป็น ๒ ระดับ ได้แก่
๑. การประชุ ม ระดั บ รั ฐ มนตรี อ าเซี ย นด้ า นการพั ฒ นาชนบทและขจั ด ความยากจน
( ASEAN Ministers Meeting on Rural Development and Poverty Eradication: AMRDPE)
ทาหน้าที่กาหนดกรอบแผนงานความร่วมมือในการดาเนินงานเพื่อขจัดความยากจน รวมทั้งการออกแถลงการณ์
หรื อ ปฏิ ญ ญาระดั บ รั ฐ มนตรี ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาชนบทและขจั ด ความยากจน โดยประเทศสมาชิ ก
จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันดารงตาแหน่งประธานและเจ้าภาพจัดการประชุมทุก ๆ ๒ ปี
๒. การประชุมระดั บเจ้ าหน้าที่อาวุโสอาเซี ยนด้านการพั ฒนาชนบทและขจัดความยากจน
( ASEAN Senior Officials Meeting on Rural Development and Poverty Eradication: SOMRDPE)
ทาหน้าที่เป็นกลไกในการวางแผน ประสานงานติดตามผล และดาเนินนโยบายที่ได้รับการเห็นชอบจากการประชุม
ระดั บ รั ฐ มนตรี ฯ รวมทั้ งการติ ดตามโครงการ/กิ จกรรมที่ อยู่ ในแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ านการพั ฒ นาชนบทและ
ขจัดความยากจน (Frame Work Action Plan on Rural Development and Poverty Eradication : FAPRDPE)
ซึ่งจะจัดทาทุก ๕ ปี โดยปัจจุบันอยู่ในกรอบแผนปฏิบัติการปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ ทั้งนี้ การประชุมฯ ดังกล่าว
จะจัดขึ้นทุกปี
มติที่ประชุม รับทราบ
๒.๒ กระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่ ว ยประสานงานหลั ก ของไทยภายใต้ ก รอบ
ความร่วมมืออาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน
ฝ่ า ยเลขานุ ก าร ในปี ๒๕๕๒ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์
ได้ มี ห นั งสื อ ถึ งรั ฐ มนตรี ว่า การกระทรวงมหาดไทย แจ้ งว่ าภารกิ จ ส าคั ญ ของกรอบความร่ ว มมื อ อาเซี ย น
ด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน จะเน้นเรื่องการพัฒนาชนบท การปรับปรุงระบบสาธารณู ปโภค
ในชนบท การลดความยากชนในระดั บ ชุ ม ชน ซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ ภารกิ จ ของกระทรวงมหาดไทย
ดั งนั้ น กระทรวงการพั ฒ นาสั งคมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ จึ งเห็ น ว่ ากระทรวงมหาดไทยควรรั บ หน้ าที่
เป็นหน่วยประสานงานหลักของไทยภายใต้กรอบความร่วมมือฯ ดังกล่าว ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ได้เห็นชอบและรับดาเนินการ
ทั้ งนี้ ส านั ก งานปลั ด กระทรวงมหาดไทย โดยกองการต่ างประเทศ ท าหน้ าที่ เป็ น หน่ ว ย
ประสานงานหลัก และสานักนโยบายและแผน ทาหน้าที่ในด้านสารัตถะในการประชุมทั้งในระดับเจ้าหน้าที่
อาวุโส และระดับรัฐมนตรี โดยมีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานสนับสนุน และเป็นหน่วยงานปฏิบัติในการ
ดาเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน
มติที่ประชุม รับทราบ
/๒.๓ ภูมิหลังและวัตถุประสงค์...

-๔๒.๓ ภูมิหลังและวัตถุประสงค์การมอบรางวัลผู้นาอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและ
ข จั ด ค ว าม ย าก จ น (ASEAN Leadership on Rural Development and Poverty Eradication)
ฝ่ า ยเลขานุ ก าร รางวั ล ผู้ น าอาเซี ย นด้ า นการพั ฒ นาชนบทและขจั ด ความยากจน (the ASEAN RDPE
Leadership Awards) กาหนดให้ ป ระเทศสมาชิกอาเซียน โดยหน่ว ยประสานงานหลั กดาเนิน การคัดเลื อก
ผู้ แ ทนประเทศเพื่ อ เข้ ารั บ รางวัล ทุ ก ๒ ปี ในการประชุ ม เจ้าหน้ าที่ อ าวุโสอาเซี ย นด้ านการพั ฒ นาชนบท
และขจัดความยากจน (SOMRDPE Focal Point) ซึ่งเป็นกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒ นาชนบท
และการขจัดความยากจนอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ (FAPRDPE 2011 - 2015) และแผนปฏิบัติการฯ
พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ (FAPRDPE 2016 - 2020) โดยจะมี พิ ธี มอบรางวั ลในการประชุ มรั ฐมนตรีอาเซี ยน
ด้ า นการพั ฒ นาชนบทและขจั ด ความยากจน ( ASEAN Ministers Meeting on Rural Development and
Poverty Eradication : AMRDPE) ทั้ ง นี้ การมอบรางวั ล ครั้ ง แรกจั ด ขึ้ น ในการประชุ ม AMRDPE ครั้ ง ที่ ๘
ณ ประเทศอินโดนีเซีย ปี ๒๕๕๖
การพิจารณาคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเพื่อรับรางวัลฯ ที่ผ่านมานั้น สานักนโยบายและแผน สป.
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกองค์กรพัฒนาเอกชนและภาคประชาสังคมที่สมควรได้รับรางวัลผู้นา
อาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้รับรางวัลดังกล่าว โดยผลการคัดเลือก
ผู้แทนประเทศไทยเพื่อรับรางวัลฯ ในปี ๒๕๕๖ ได้แก่ มูลนิธิพัฒนาอีสาน ในปี ๒๕๕๘ ได้แก่ โครงการพัฒนา
ชนบทแควระบม - สียัด และในปี ๒๕๖๐ ได้เพิ่มรางวัลให้ กับองค์กรเอกชน อีก ๑ รางวัล ผลการคัดเลือก
ได้บริษัทประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด เป็นผู้แทน NGOs/CSOs และบริษัท ไทย เบฟเวอเรจ
จากัด (มหาชน) เป็นผู้แทนองค์กรเอกชน
มติที่ประชุม รับทราบ
๒.๔ การคัดเลือกผู้รับรางวัลผู้ น าอาเซียนด้านการพั ฒนาชนบทและขจัดความยากจน
ครั้งที่ ๔ (The 4th ASEAN Leadership on Rural Development and Poverty Eradication)
ฝ่ายเลขานุการ สานักเลขาธิการอาเซียน ขอให้ กระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยประสานงานหลักความ
ร่วมมืออาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ภายใต้แผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
พิ จ ารณาคั ด เลื อ กองค์ ก รพั ฒ นาภาคเอกชน/ภาคประชาสั ง คม (NGOs/CSOs) จ านวน ๑ องค์ ก ร
และองค์ กรเอกชน จ านวน ๑ องค์ กร ที่ มี ผลงานดี เด่ น ด้ านการพั ฒ นาชนบทฯ เป็ นตั วแทนประเทศไทย
เข้ารับรางวัลผู้นาอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ ๔ ประจาปี ๒๕๖๒ (The 4th ASEAN
Rural Development and Poverty Eradication Leadership Award) ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
โดยพิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้นระหว่างการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน
ครั้งที่ ๑๑ ณ สาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียนมา ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ โดยขอให้ ดาเนินการพิจารณา
คัดเลือกตามข้อกาหนด (Term of Reference) (เอกสาร ๒)
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา
๓.๑ กรอบระยะเวลาการดาเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเข้ารับรางวัล
ผู้นาอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน
ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายเลขาฯ ได้จัดทาข้อมูลกรอบระยะเวลาการดาเนินการเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้
/วันที่...

-๕–
วันที่
วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
วันที่ ๑๗ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒
วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
วันที่ ๒๔ - ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

กิจกรรม
ประกาศรับ สมั ค ร/แจ้ งหน่ ว ยงานที่ ก าหนดเพื่ อ รับ การ
เสนอชื่อ
ช่วงเวลารับสมัคร/รับการเสนอชื่อ
ตรวจสอบเอกสาร/คุณสมบัติของหน่วยงาน
ส่งเอกสารการสมัครให้คณะกรรมการพิจารณา
ประชุมคณะกรรมการฯเพื่อพิจารณาคัดเลือก
ประกาศผลการคัดเลือก
แจ้งผลการคัดเลือกให้สานักเลขาธิการอาเซียน

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบกรอบระยะเวลาการดาเนินการตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ โดยเห็นพ้องกันว่า
ให้ฝ่ายเลขานุการส่งรายละเอียดและเอกสารประกอบการสมัครขององค์กรที่สมัครคัดเลือกให้คณะกรรมการ
พิจารณาก่อนการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒ เพื่อคัดเลือกองค์กรเข้ารับรางวัล
๓.๒ หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเข้า รับรางวัลผู้น าอาเซียนด้ านการ
พัฒนาชนบทและขจัดความยากจน
ประเภทและคุณสมบัติขององค์กรที่จะได้รับการคัดเลือก
ฝ่ายเลขานุการ การมอบรางวัลได้กาหนดการให้รางวัล ๒ ประเภท ได้แก่ องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO)/องค์กร
ภาคประชาสั ง คม (CSO) และองค์ ก รเอกชน (Private Sector) ที่ ผ ลงานโดดเด่ น รวมทั้ ง การสนั บสนุ น
ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาชนบทหรือชุมชนและการขจัดความยากจนในประเทศไทย ฝ่ายเลขานุการได้กาหนด
คุณสมบัติ ดังนี้
คุณสมบัติขององค์กรที่ไม่ใช่องค์กรของรัฐ (NGO) และองค์กรภาคประชาสังคม (CSO)
1. องค์ ก รพั ฒ นาเอกชน หรือ องค์ ก รภาคประชาสั งคมระดั บ พื้ น ที่ ห รือ ระดั บ ประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒ นาชนบท การพัฒ นาชุมชน การขจัดความยากจน โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหากาไร
จากการดาเนินกิจการองค์กร
2. มีผลงานเป็นรูปธรรมในการดาเนินกิจกรรม โครงการที่สนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือสังคม
ชุมชน ประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชนบท การพัฒนาชุมชน การขจัดความยากจน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
3. มีข้อมูล/ผลงานการดาเนินกิจกรรม/โครงการย้อนหลังที่สามารถตรวจสอบได้ เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี
4. ไม่เคยได้รับรางวัลผู้นาอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน
5. จัดทารายละเอียดข้อมูลองค์กรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย ประวัติ
หรือ ภู มิ ห ลั งการก่ อตั้ ง โครงสร้ าง ประสบการณ์ และผลงานความส าเร็จ ไม่ เกิ น 3 ผลงาน เพื่ อ น าเสนอ
เจ้าหน้าที่อาวุโสของประเทศสมาชิกอาเซียน และยินดีให้ข้อมูลภาพถ่าย วีดีโอ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับกิจกรรม โครงการนั้น ๆ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติว่าหน่ วยงานรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานลักษณะกองทุนไม่สามารถเข้ารับสมัคร
ในประเภทนี้ได้ โดยควรกาหนดเกณฑ์การคัดเลือกว่าเป็นองค์กรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน/
ชนบท การส่ งเสริ ม /พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และการขจั ด ความยากจน ไม่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ แสวงหาก าไร
จากการดาเนิน กิจการองค์กร และดาเนิน การไม่น้อยกว่า ๕ ปี ภายในวันที่ปิดรับสมัคร รวมทั้งมีผลงานเป็น
รูปธรรมในการดาเนิ นกิจกรรม/โครงการที่สนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือสังคม ชุมชน ประชาชนที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒ นาชุมชน/ชนบท การส่งเสริม/พัฒ นาคุณภาพชีวิต และการขจัดความยากจน โดยเป็นกิจกรรมหรือ
โครงการที่ดาเนินงานต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่ต่ากว่า ๓ ปี
/คุณสมบัติขององค์กรภาคเอกชน (Public Sector) …

-๖คุณสมบัติขององค์กรภาคเอกชน (Public Sector)
1. บริษัทเอกชนที่ดาเนินธุรกิจใส่ใจดูแล รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และเป็นส่วนหนึ่ง
ในการดูแลสังคมอย่างสม่าเสมอ
2. มี ผ ลงานเป็ น รู ป ธรรมในการดาเนิ นกิ จกรรม โครงการที่ส นั บ สนุน ช่ว ยเหลื อสั งคม
ชุมชน ประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชนบท การพัฒนาชุมชน หรือการขจัดความยากจน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
3 ปี
3. จดทะเบียนจัดตั้งถูกต้องตามกฎหมาย และมีข้อมูลผลงานการดาเนินกิจกรรม โครงการ
ย้อนหลังที่สามารถตรวจสอบได้ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
4. ไม่เคยได้รับรางวัลผู้นาอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน
5. จัดทารายละเอียดข้อมูลบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย ประวัติหรือ
ภูมิหลังการก่อตั้ง โครงสร้าง ประสบการณ์ และผลงานความสาเร็จ ไม่เกิน 3 ผลงาน เพื่อนาเสนอเจ้าหน้าที่
อาวุโสของประเทศสมาชิกอาเซียน และยินดีให้ข้อมูลภาพถ่าย วีดีโอ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ย วข้องกับกิจกรรม
โครงการนั้น ๆ
มติ ที่ประชุม ที่ป ระชุมมีมติว่า บริษัทเอกชนที่ เข้ารับการคัดเลือกจะต้องเป็นบริษัทที่ดาเนินธุรกิจไม่ขัดต่อ
ศีลธรรมอันดีงามของสังคม และดาเนิน กิจการไม่น้อยกว่า ๕ ปี ภายในวันที่ปิดรับสมัคร รวมทั้งมีผลงานเป็น
รูปธรรมในการดาเนินกิจกรรม โครงการที่สนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือสังคม ชุมชน ประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาชุมชน/ชนบท การส่งเสริม/พัฒนาคุณภาพชีวิต และการขจัดความยากจน โดยเป็นกิจกรรมหรือโครงการ
ที่ดาเนินงานต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่ต่ากว่า ๓ ปี
แบบการเสนอชื่อและการเสนอชื่อองค์กรที่มีผลงานดีเด่น
ประเภทองค์กรที่ไม่ใช่องค์กรของรัฐ (NGO) /องค์กรภาคประชาสังคม (CSO)
1. จังหวัดเสนอชื่อ จานวน 1 องค์กร
2. สถาบันคีนันแห่งเอเชีย จานวน 1 องค์กร
3. มูลนิธิกองทุนไทย จานวน 1 องค์กร
4. .............................................................
5. ............................................................
ประเภทองค์กรเอกชน (Private Sector)
1. จังหวัดเสนอชื่อ จานวน 1 บริษัท
2. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอชื่อ 1 บริษัท
3. สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เสนอชื่อ 1 บริษัท
4. ..........................................................
5. .........................................................
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติว่าไม่ควรเสนอชื่อจากหน่วยงานตามที่ฝ่ายเลขานุการจัดทาตัวอย่างไว้ แต่ควรเป็น
การประชาสัมพันธ์เพื่อให้องค์กรต่าง ๆ ที่มีคุณสมบัติ ตามเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกสมัครคัดเลือกด้วยตนเอง
เพื่อหลี กเลี่ ย งการมีอคติในการตัดสิ น หรือเกิด ความไม่โปร่งใส โดยฝ่ ายเลขานุการเสนอว่าจะมีห นังสื อถึง
๗๖ จังหวัด ให้ดาเนินการประชาสัมพันธ์รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสารนิเทศของกระทรวงมหาดไทย
และเว็ปไซต์ของกองการต่างประเทศ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ แจ้งว่ามีความยินดีที่จะช่วยประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว
โดยขอให้ ก ระทรวงมหาดไทยมี ห นั ง สื อ น าส่ ง พร้ อ มเอกสารประกาศการรั บ สมั ค รไปยั ง หน่ ว ยงานของ
คณะกรรมการ นอกจากนี้ ผู้ แทนจากกระทรวงสาธารณสุ ขได้เสนอให้ มี ห นังสือเพิ่มเติมไปยัง กรมอนามัย
กรมควบคุ ม โรค ส านั กงานคณะกรรมการอาหารและยา ส านั ก งานการแพทย์ ฉุ กเฉิ น และ สสส. เพื่ อ ให้
หน่วยงานดังกล่าวช่วยประสานงานกับ NGO และ CSO เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและทาให้ประกาศรับสมัคร
คัดเลือกเป็นที่รับทราบในวงกว้างมากขึ้น
/กระบวนการคัดเลือกองค์กร…

-๗กระบวนการคัดเลือกองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน
ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายเลขาฯ ได้กาหนดกระบวนการคัดเลือกองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาชนบทและ
ขจัดความยากจน ดังนี้
กระบวนการคัดเลือก/ขั้นตอนการคัดเลือก
1. ฝ่ายเลขาฯ แจ้งจังหวัด และหน่วยงานดาเนินการเสนอชื่อองค์กร/บริษัท
2. ฝ่ายเลขาตรวจสอบคุณสมบัติและกลั่นกรอง
3. ประชุมพิจารณาคัดเลือก
4. จัดทาประกาศผลการคัดเลือก
5. รายงานผลการคัดเลือกให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรับทราบ
6. ฝ่ายเลขาเสนอชื่อไปยังสานั กงานเลขาธิการอาเซียนเพื่อนาเข้าสู่การประชุมเจ้าหน้ าที่ อาวุโสด้านการพัฒ นา
ชนบทและขจัดความยากจน
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบกระบวนการ/ขั้นตอนคัดเลือกฯ ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ ยกเว้นการเสนอชื่อ
องค์กร/บริษัทที่ให้ฝ่ายเลขานุการเปลี่ยนเป็นการประชาสัมพันธ์
เกณฑ์การตัดสิน
ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายเลขาได้กาหนเกณฑ์การตัดสิน ประกอบด้วย 4 หมวด รวม 100 คะแนน ดังนี้
1. องค์กรที่ไม่ใช่องค์กรของรัฐ (NGO)/ องค์กรภาคประชาสังคม (CSO)
ลาดับที่
เกณฑ์
คะแนน
1. การมีส่วนร่วมผ่านความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 25
2. การดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในการสร้างความเข้มแข็งให้กับการดาเนินงานขององค์กร 25
ตนเองเพื่อการพัฒนาชนบท การพัฒนาชุมชน และการขจัดความยากจน
3. การบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล ตรวจสอบได้ และ โปร่งใส
25
4. ผลลัพธ์การดาเนินงานขององค์กรโดยภาพรวมสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในชนบท/ชุมชน
25
2. องค์กรภาคเอกชน (Public Sector)
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.

เกณฑ์

คะแนน
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
25
การมีส่วนร่วมผ่านความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 25
การดาเนินกิจกรรมมีความต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
25
ผลลัพธ์การดาเนินกิจกรรมสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นหรือการพัฒนาชนบท/ชุมชน
25

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้เปลี่ยนแปลงเกณฑ์ตัดสินดังนี้
ประเภทประเภทองค์กรที่ไม่ใช่องค์กรของรัฐ (NGO)/ องค์กรภาคประชาสังคม (CSO)
หลักเกณฑ์
๑. ผลลั พ ธ์ก ารด าเนิ น งานขององค์ ก รโดยภาพรวมสร้างความเปลี่ ย นแปลงให้ เกิ ด ขึ้ น ต่ อ
คุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน นวัตกรรม การขยายผล และความยั่งยืน
๒. การดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในการสร้างความเข้มแข็งให้กับการดาเนินงานขององค์กรตนเอง
เพื่อการพัฒนาชนบท/ชุมชน การพัฒนา/ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการขจัดความยากจน
๓. การมีส่วนร่วมผ่านความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
๔. การบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล ตรวจสอบได้ และโปร่งใส

คะแนน
๔๐
๓๐
๑๕
๑๕
๑๐๐

/และประเภทองค์กรภาคธุรกิจ…

-๘–
และประเภทองค์กรภาคธุรกิจเอกชน (Private Sector)
หลักเกณฑ์
๑. ผลลัพธ์การดาเนินงานขององค์กรโดยภาพรวมสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ชนบท/ชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
๒. การดาเนินกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน/ชนบท การส่งเสริม/พัฒนา
คุณ ภาพชี วิต และการขจั ด ความยากจน มี ค วามต่ อ เนื่ อ งเป็ น รูป ธรรม มี ก ารใช้น วัต กรรม
และมีการขยายผล
๓. ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๔. การมีส่วนร่วมผ่านความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

คะแนน
๔๐
๓๐
๑๕
๑๕
๑๐๐

การประกาศผลการคัดเลือกองค์กร/บริษัท
ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายเลขาฯ จัดทาประกาศคณะกรรมการฯ เรื่องผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศเข้ารับรางวัลผู้นา
อาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ ๔ ประจาปี ๒๕๖๒ และนาเรียนผลการคัดเลือกให้
ปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบ และแจ้งให้สานักเลขาธิการอาเซียนดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้เพิ่มหัวข้อย่อยในแบบฟอร์มใบสมัครรับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลผู้นาอาเซียน
ด้ า นการพั ฒ นาชนบทและขจั ด ความยากจน ครั้ ง ที ๔ ในหั ว ข้ อ ประวั ติ อ งค์ ก ร ให้ เพิ่ ม หั ว ข้ อ ย่ อ ย
“การมี ส่ ว นร่ ว มกั บ ภาครั ฐ /ภาคเอกชน/ประชาชน” โดยเปิ ด กว้า งให้ อ งค์ ก รอภิ ป รายในหั ว ข้ อ ดั งกล่ า ว
และเพิ่ ม หั ว ข้ อ ย่ อ ย “ลั ก ษณะการด าเนิ น งาน” ในหั ว ข้ อ กิ จ กรรม/โครงการที่ น าเสนอ ทั้ ง นี้ ที่ ป ระชุ ม
ได้มีมติให้ฝ่ายเลขานุการจัดทาร่างประกาศการรับสมัครรวมทั้งหลักเกณฑ์คัดเลือกต่าง ๆ ส่งให้คณะกรรมการฯ
พิจารณาผ่านทางไปรณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของคณะกรรมการฯ แต่ละท่านเพื่อพิจารณาก่อนประกาศรับสมัคร
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๔๐ น.

