
 

 
 

 กลุ่มงานอาเซียน กองการต่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรงงมาาดไทย (ตท.สป.) 

โดย ตท.สป. ภารกิจในฐานะาน่งยประสานงานาลัก  
กรอบคงามร่งมมืออาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดคงามยากจน (SOMRDPE Focal Point) ของประเทศไทย 

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ ในประเด็นด้านคงามมั่นคง และแผนปฏิบัติ
ราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๔) ของกระทรงงมาาดไทย 
 

มท. โดย ตท.สป. ในฐานะฝุายเลขานุการฯ จัดการประชุมคณะกรรมการบูรณาการการด าเนินงาน     
ด้านการพัฒนาชนบทและขจัดคงามยากจนภายใต้กรอบคงามร่งมมืออาเซียน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ในงันที่ ๑๒ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๔ เงลา ๐๙.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ า้องประชุมคณะกรรมการมาตรฐานการบริาารงานบุคคลส่งนท้องถิ่น 
อาคารด ารงราชานุสรณ์ ชั้น ๘ ส านักงานปลัดกระทรงงมาาดไทย เพ่ือเตรียมการส าารับ The 17th SOMRDPE 
 มท. โดย ตท.สป. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าาน้าที่อางุโสอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดคงาม
ยากจน ครั้งที่ ๑๗ (The 17th ASEAN Senior Official Meeting on rural Development and Poverty 
Eradication : 17th SOMRDPE) และการประชุมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยงข้องผ่านระบบการประชุมทางไกล ในระาง่างงันที่ 
๒๕ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรม Grande Centre Point เพลินจิต ถนนงิทยุ กรุงเทพฯ 

แนงคิดาลัก (Theme) ของการประชุมฯ คือ “การพัฒนาชนบทเพื่อขจัดความยากจนอย่างยั่งยืน     
มุ่งสู่การสร้างภูมิคุ้มกันอย่างม่ันคงของอาเซียน (Rural Development for Sustainable Poverty 
Eradication : Toward a Caring and Resilient ASEAN)” โดยมีก าานดการ ดังนี้ 
 (๑) การประชุมสรุปแนงทางจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาชนบทและขจัดคงามยากจน 
(Workshop on the finalisation of SOMRDPE Work Plan 2021 – 2025) งันพฤาัสบดีที่ ๒๕ มีนาคม 
๒๕๖๔ เงลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 (๒) การประชุมร่งมภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในกรอบการด าเนินการด้านการพัฒนาชนบท
และขจัดคงามยากจน ครั้งที่ ๙ (The 9th ASEAN Public Private-People Partnership Forum on Rural 
Development and Poverty Eradication) งันพฤาัสบดีที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เงลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
 (๓) การประชุมระดับเจ้าาน้าที่อางุโสอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดคงามยากจน ครั้งที่ ๑๗ 
(The 17th SOMRDPE) งันศุกร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เงลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 (๔) การประชุมระดับเจ้าาน้าที่อางุโสอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดคงามยากจนบงกสาม 
(สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาาลี และประเทศญี่ปุุน) ครั้งที่ ๑๓ (The 13th ASEAN Plus Three 
Senior Official Meeting on Rural Development and Poverty Eradication : The 13th SOMRDPE + 3) 
เงลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 



 

 
 

 ประเด็นส าคัญของการประชุมฯ ได้แก่ การเา็นชอบในาลักการต่อแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาชนบท
และขจัดคงามยากจน (Framework Action Plan on Rural Development and Poverty Eradication: FAPRDPE)  
ปี ค.ศ. 2021-2025 สาระส าคัญ คือ คงามร่งมมือแบบ Cross Pillar และ Cross Sectoral Collaboration ในประเด็น
ส าคัญเรื่อง SDGs / Climate Change/ Social Protection / Fourth Industrial Revolution / Gender 
Mainstreaming และ ASEAN Recovery From COVID-19 มียุทธศาสตร์ ๕ ประเด็นในการขับเคลื่อนแผน 
ประกอบด้งย ประเด็นที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ ประเด็นที่ ๒ ด้านการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ ประเด็นที่ ๓     
ด้านการป้องกัน ประเด็นที่ ๔ ด้านการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล และ ประเด็นที่ ๕ ด้านกลไกบูรณาการ
ด าเนินงาน 
 

 คณะกรรมการบูรณาการการด าเนินงานด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนภายใต้กรอบ  
ความร่วมมืออาเซียน  (ค าสั่งกระทรงงมาาดไทย ที่  ๖๘๐/๒๕๖๔ ลงงันที่  ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔) โดยมี
ปลัดกระทรงงมาาดไทย เป็นประธาน รองปลัดกระทรงงมาาดไทย าังาน้ากลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาชุมชน    
และส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และาังาน้ากลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง เป็นรองประธาน ผู้แทน
ระดับกระทรงง กรม ผู้แทนาน่งยงานที่ เกี่ยงข้อง  เป็นกรรมการ ผู้อ านงยการส านักนโยบายและแผน             
และผู้อ านงยการกองการต่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรงงมาาดไทย เป็นกรรมการและเลขานุการร่งม 
ผู้อ านงยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผู้อ านงยการกลุ่มงาน
อาเซียน กองการต่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรงงมาาดไทย เป็นกรรมการและผู้ช่งยเลขานุการร่งม 
 ความเป็นมา คงามร่งมมืออาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดคงามยากจน มีงิสัยทัศน์ที่จะมุ่งขจัด
คงามยากจนที่เน้นการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนชนบท โดยมีกลยุทธ์ต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาคน ครอบครัง กลุ่มคน
ยากไร้ในสังคม ที่จะเผชิญกับโลกสมัยใาม่ พัฒนานโยบาย/โครงการที่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติจริง การแบ่งปัน
ประสบการณ์ และบทเรียนคงามส าเร็จในภูมิภาค ผ่านการด าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการที่ก าานดร่งมกันทุก ๆ 
๕ ปี ซึ่งปัจจุบันอยู่ระาง่างการด าเนินการในแผนปฏิบัติการอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดคงามยากจน  
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ (FAPRDPE 2021-2025) ทั้งนี้ ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าง เป็นคงามร่งมมือ
ระาง่างสาขาและาน่งยด าเนินการาลักที่าลากาลายประเด็นซึ่ งมีคงามเกี่ยงข้องกับาลายกระทรงง  
(Cross Sectoral Collboration/ Cross Pillar) 
 - การประชุมคณะกรรมการบูรณาการการด าเนินงานด้านการพัฒนาชนบทและขจัดคงามยากจนภายใต้
กรอบคงามร่งมมืออาเซียน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ในงันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เงลา ๐๙.๓๐ – ๑๔.๐๐ น.         
ณ า้องประชุมส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริาารงานบุคคลส่งนท้องถิ่น อาคารด ารงราชานุสรณ์ ชั้น ๘ 
ส านักงานปลัดกระทรงงมาาดไทย 



 

 
 

 - คณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเพื่อรับรางวัลผู้น าอาเซียนด้านการพัฒนาชนบท          
และขจัดความยากจนของประเทศไทย (ค าสั่งกระทรงงมาาดไทย ที่ ๑๕๔๒/๒๕๖๔ ลงงันที่ ๒๘ มิถุนายน 
๒๕๖๔) โดยมีรองปลัดกระทรงงมาาดไทย (าังาน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ) 
เป็นประธาน ผู้แทนระดับกรม ผู้แทนาน่งยงานที่เกี่ยงข้อง ผู้อ านงยการส านักนโยบายและแผน และผู้อ านงยการ
กองการต่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรงงมาาดไทย ร่งมเป็นกรรมการ ผู้อ านงยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์      
ด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผู้อ านงยการกลุ่มงานอาเซียน กองการต่างประเทศ 
ส านักงานปลัดกระทรงงมาาดไทย เป็นกรรมการและเลขานุการร่งม นักงิเทศสัมพันธ์ช านาญการ กลุ่มงานอาเซียน 
กองการต่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรงงมาาดไทย เป็นกรรมการและผู้ช่งยเลขานุการร่งม 
 ความเป็นมา สืบเนื่องจากรางงัลผู้น าอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดคงามยากจน ( the ASEAN 
RDPE Leadership Awards) ก าานดใา้ประเทศสมาชิกอาเซียน โดยาน่งยประสานงานาลักด าเนินการคัดเลือก
ผู้แทนประเทศเพ่ือเข้ารับรางงัล ทุก ๒ ปี ในการประชุมเจ้าาน้าที่อางุโสอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและ       
ขจัดคงามยากจน (SOMRDPE Focal Point) ซึ่งเป็นกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาชนบทและการขจัด
คงามยากจนอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ (FAPRDPE 2011 – 2015) และแผนปฏิบัติการฯ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓
(FAPRDPE 2016 - 2020) โดยจะมีพิธีมอบรางงัลในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและ     
ขจัดคงามยากจน (ASEAN Ministers Meeting on Rural Development and Poverty Eradication : AMRDPE) ทั้งนี้   
การมอบรางงัลครั้งแรกจัดขึ้นในการประชุม AMRDPE ครั้งที่ ๘ ณ ประเทศอินโดนีเซีย ปี ๒๕๕๖ ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ นี้
เป็นการมอบรางงัลผู้น าอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดคงามยากจน ครั้งที่ ๕ (The 5th ASEAN RDPE 
Leadership Awards) 
  การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเพ่ือรับรางงัลผู้น าอาเซียนด้านการพัฒนาชนบท
และขจัดคงามยากจนของประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ในงันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เงลา ๐๙.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. 
ผ่านระบบการประชุมทางไกล 
  การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเพ่ือรับรางงัลผู้น าอาเซียนด้านการพัฒนาชนบท
และขจัดคงามยากจนของประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ในงันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เงลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. 
ผ่านระบบการประชุมทางไกล 
 

 (๑) ร่างเอกสาร Strategic and Holistic Initiative to Link ASEAN Responses to Emergencies 
and Disaster (ASEAN SHIELD) เป็นกลไกส่งเสริมการประสานงานอาเซียนใา้มีประสิทธิภาพ รงมทั้งแสดง       
คงามมุ่งมั่นของอาเซียนในการเตรียมคงามพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน ภัยพิบัติ และคงามท้าทายต่าง  ๆ        
ในอนาคต ซึ่งครอบคลุมถึงสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติที่เป็นภัยคุกคามต่อคงามปลอดภัยและคงามเป็นอยู่        
ของประชาชน อาทิ ภัยธรรมชาติ งิกฤตเศรษฐกิจ คงามมั่นคงไซเบอร์ และปัญาาสิ่งแงดล้อม 



 

 
 

 (๒) ร่างแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคเพื่อพัฒนาการด าเนินงานภายใต้ปฏิญญาอาเซียนง่าด้งยสิทธิเด็ก 
ในกรณีการอพยพารือการพลัดถิ่นฐาน (Draft Regional Plan of Action on Implementing the ASEAN 
Declaration on the Right of Children in the Context of Migration (RPA on CCM) สาระส าคัญของ
แผนปฏิบัติการ RPA on CCM ประกอบด้งย การใา้คงามคุ้มครองและสนับสนุนสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่ส าคัญ           
ต่อการด ารงชีพและอนาคตส าารับเด็กที่พลัดถิ่น คือ กรณีติดตามพ่อแม่ารือผู้ปกครองเข้ามาท างานในประเทศ  
ซึ่งมิใช่ประเทศก าเนิดารืออยู่อาศัยของตนเอง โดย นิยามารือค าจ ากัดคงามของเด็ก คือ บุคคลมีอายุแรกเกิด   
ถึงแปดปีบริบูรณ์ ส าารับเด็กพลัดถิ่น มีค าจ ากัดคงาม คือ ๑) เด็กที่ย้ายถิ่นที่อยู่เดินทางข้ามประเทศ โดยเาตุจากการ
ติดตามพ่อแม่ ผู้ปกครอง ๒) เด็กท่ีเกิดขณะที่พ่อแม่มาท างานต่างถิ่นารือประเทศที่มิใช่พลเมืองของประเทศนั้น  
และ ๓) เด็กที่ยังคงอยู่ในประเทศต้นทางาลังจากที่ผู้ปกครองคนใดคนานึ่งารือทั้งสองย้ายถิ่นฐาน  
 (๓) โครงการการงิจัยและพัฒนาส าารับประชาคมสังคมและงัฒนธรรมอาเซียนในประเด็นการจัดการ  
คงามยากจน (ASCC Research & Development Platform for Poverty Action) เป็นการริเริ่มคงามร่งมมือ
ระาง่างสาขาต่างๆ  ภายใต้ประชาคมสังคมและงัฒนธรรมอาเซียน โดยมีสาระส าคัญตามเปูาามายของโครงการฯ 
ดังนี้ ๑) เพ่ือพัฒนาแนงทางศึกษาการสนับสนุนนโยบายของสาขาต่าง ๆ ในประชาคมสังคมและงัฒนธรรมอาเซียน  
๒) ระบุและพัฒนาผู้เชี่ยงชาญเฉพาะทางเพ่ือจัดการประเด็นคงามท้าทายที่ซับซ้อนของภูมิภาค โครงการมีองค์ประกอบ
การด าเนินงานใน ๗ สาขา ดังนี้ การด าเนินการสาธารณสุขฉุกเฉินของอาเซียน (ASEAN Public Health 
Emergencies) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของอาเซียน (ASEAN Climate Change) การจัดการภัยพิบัติ
ของอาเซียน (ASEAN Disaster Management) การจัดการคงามยากจนของอาเซียน (ASEAN Poverty Action) 
การเตรียมพร้อมตลาดแรงงานในอนาคตของอาเซียน (ASEAN Future of Work) อนาคตทางด้านการศึกษาของ
อาเซียน (ASEAN Future of Education) และสื่อมงลชน งัฒนธรรม และศิลปกรรมของอาเซียน (ASEAN 
Media, Culture and Arts) 
 (๔) ร่างเอกสารปฏิญญาบันดาร์เสรีเบกางันง่าด้งยคงามสัมพันธ์ของครอบครังเพ่ือการพัฒนาชุมชน     
และการสร้างชาติ (Bandar Seri Begawan Declaration on the Importance of the Family for Community 
Development and Nation-Building) เป็นเอกสาร ประเด็นส าคัญและผลลัพธ์ (deliverables) ที่จะมีการรับรอง
จากผู้น าประเทศสมาชิกอาเซียนในช่งงการประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียน ครั้งที่ ๓๘ (The 38th ASEAN Summit)   
ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ มีสาระส าคัญเพ่ือเป็นกลไกส่งเสริมการประสานงานอาเซียนใา้มีประสิทธิภาพ รงมทั้ง
แสดงคงามมุ่งมั่นของอาเซียนในการเสริมสร้างบทบาทและการมีส่งนร่งมของครอบครังในการบรรลุประชาคม
อาเซียนที่สงบสุข มั่นคง และเจริญรุ่งเรือง 
 (๕) เอกสาร Final Draft of the ASEAN State of Climate Change Report (ASCCR) ทางการ
จัดท ารายงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของอาเซียน คงามร่งมมือระาง่างสาขาต่าง  ๆ  และประชาคม    
ทั้งสามของอาเซียน ร่างเอกสารฯ ASCCR เป็นการด าเนินงานตามพันธกรณีภายใต้กรอบอนุสัญญาสาประชาชาติ
ง่าด้งยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change : 
UNFCCC) และข้อตกลงปารีส (Paris Agreement  : PA) รงมถึงเนการาบูรไนดารุสซาลามในฐานะประธานอาเซียน 



 

 
 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔   จะมีการเสนอร่างเอกสารเข้าสู่การประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียน ครั้งที่ ๓๘ (The 38th ASEAN Summit) 
ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ด้งย 
 (๖) ร่างบันทึกคงามเข้าใจระาง่างสมาคมประชาชาติแา่งเอเชียตะงันออกเฉียงใต้ (อาเซียน (ASEAN))  
และองค์การเพ่ือคงามร่งมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Draft Memorandum of Understanding (MOU) 
between ASEAN and the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD))  
ารือ ASEAN-OECD MOU เพ่ือยกระดับคงามร่งมมือและก าานดกรอบยุทธศาสตร์ใา้เกิดการท างานร่งมกัน      
อย่างมีประสิทธิภาพ รงมถึงการประสานงานอย่างสอดคล้องในประเด็นที ่มีคงามส าคัญ อาทิ สถานการณ์    
การแพร่ระบาดโคงิด-19 ภาคธุรกิจงิสาากิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small Medium Enterprises: SMEs)      
การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล และการปฏิงัติอุตสาากรรม ครั้งที่ ๔ (the fourth Industrial Revolution : 4IR) 
การประเมินผลในระดับนโยบายคุณภาพชีงิตที่ดีตลอดจนการลดช่องง่างการพัฒนา คงามเาลื่อมล้ าทางเพศสภาพ 
และประเด็นอื่น ๆ ในสถานการณ์สังคมท่ีส่งผลจากเศรษฐกิจในปัจจุบัน  
 (๗) ร่างปฏิญญาง่าด้งยการก าจัดคงามรุนแรงต่อเด็กในอาเซียน  (Draft Declaration on the 
Elimination of Bullying of Children in ASEAN) เป็นานึ่งในเอกสาร ประเด็นส าคัญและผลลัพธ์ (deliverables)  
ที ่จะมีการร ับรองจากผู ้น าประเทศสมาช ิกอาเซ ียน ในช ่งงการประช ุมส ุดยอดผู้น าอาเซียน ครั้ งที่  ๓๘  
(The 38th ASEAN Summit) ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ มีสาระส าคัญเพ่ือเป็นกลไกส่งเสริมยืนยันคงามมุ่งมั่น    
ของอาเซียนและคงามร่งมมืออย่างจริงจังในการปกปูองและคุ้มครองเด็กจากการโดนรังแก ารือโดนกระท าทารุณกรรม    
ทุกรูปแบบ นอกจากนี้คงามร่งมมือภายใต้ปฏิญญาฯ ยังเป็นพลังที่เข้มแข็งส าารับทุกภาคส่งนที่เป็นข้อริเริ่มแนงทาง
ด าเนินงานในการปูองกันและขจัดคงามรุนแรงรงมถึงการรังแกเด็กด้งย 
 (๘) รายงานมุมมองแนงทางการพัฒนากรอบคงามร่งมมืออาเซียน (ASEAN Development Outlook 
(ADO) Report) ข้อริเริ่มคงามร่งมมือระาง่างเจ้าาน้าที่อางุโสอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดคงามยากจน 
(Senior Official Meeting on Rural Development and Poverty Eradication : SOMRDPE)  กับสาธารณรัฐ
ประชาชน ร่งมกับนักงิชาการด้านการงิจัยและพัฒนาจากมาางิทยาลัยเคมบริดจ์ (Cambridge University) 
สาราชอาณาจักร องค์ประกอบรายงาน ADO ภายใต้แนงคิดาลัก (Theme) ๔ ด้าน ประกอบด้งย ๑) อัตลักษณ์
ารือคงามเป็นตังตน (On Identity) ๒) ธรรมชาติและการสร้างสภาพแงดล้อม (On Natural and Built 
Environment) ๓) งิถีชีงิต (On Livelihood) และ ๔) สงัสดิการสังคมและสุขภาพ (On Social Welfare and 
Health) โดยมีการประชุมเปิดตังรายงานมุมมองแนงทางการพัฒนากรอบคงามร่งมมืออาเซียน (Launch of the 
ASEAN Development Outlook (ADO) Report) เมื่องันจันทร์ที่ ๒๓ สิงาาคม ๒๕๖๔ 
 (๙) กรอบแผนนโยบายระดับภูมิภาคในการเสริมสร้างคงามเข้าใจและคงามส านึกต่องาระภูมิภาคระาง่าง
ประชาชนของอาเซียน จิตส านึกคงามเข้าใจนโยบายร่งมระาง่างประชาชนของอาเซียน ไปสู่การส่งเสริมงัฒนธรรม 
เรื่องสันติภาพ คงามมีจิตส านึกในคงามเป็นอาเซียนในการด าเนินการต่องาระต่าง ๆ ในภูมิภาคอย่างเข้าใจและ 
มีส่งนร่งมภายใต้ประชาคมสังคมและงัฒนธรรมอาเซียน  (ASEAN Adaptive Community of Greater 
Understanding, Tolerance and a Sense of Regional Agendas Among the People of ASEAN)  



 

 
 

เป็นานึ่งในเอกสาร ประเด็นส าคัญและผลลัพธ์ (deliverables) ที่จะมีการรับรองจากผู้น าประเทศสมาชิกอาเซียน
ในช่งงการประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียน ครั้งที่ ๓๘ (The 38th ASEAN Summit) ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔  
มีองค์ประกอบแผนงาน งิสัยทัศน์ (Vision) แนงทางปฏิบัติ (Guiding Principles) เปูาประสงค์ยุทธศาสตร์  
(Strategic Outcomes: SO) โดยแนงทางการริเริ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สามารถด าเนินการจัดตั้งคณะท างาน      
ด าเนินแผนงานโครงการ การงัดผลสัมฤทธิ์ การมีส่งนร่งมขององค์กรสาขาต่าง ๆ และคงามมุ่งมั่นในการบริาารจัดการ   
มีการประชุมระดับภูมิภาค ๒ ครั้ง ผ่านระบบการประชุมทางไกล ได้แก่ การประชุม ASEAN High Level Regional 
Cultural Forum on Promoting an ASEAN Adaptive Community of Greater Understanding, Tolerance 
and a Sense of Regional Agendas Among the People of ASEAN (HLCF) เมื่องันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
และการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคอาเซียนในการเสริมสร้างคงามเข้าใจและคงามส านึกต่องาระภูมิภาค
ระาง่างประชาชนของอาเซียน (ASEAN Regional Workshop on Fostering Greater Understanding, 
Tolerance and a Sense of Regional Agendas Among the Peoples of ASEAN เมื่องันที่ ๓ สิงาาคม ๒๕๖๔  
 (๑๐) เอกสารร่างรายงานการติดตามข้อเสนอต่อการทบทงนช่งงครึ ่งแผนงานประชาคมสังคม  
และงัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๘ (Draft Report on the Follow up to the Recommendations of 
Mid-Term  Review of ASCC Blueprint 2025 : ASCC MTR) เป็นานึ่งในเอกสารที่จะเสนอเข้ารับการรับรอง 
ในที่ประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและงัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ ๒๖ (the 26th ASCC Council) 
ในช่งงปลายเดือนกันยายน ๒๕๖๔ รงมถึงจะเป็นานึ่งในเอกสารผลลัพธ์เพ่ือรับทราบ (Notation) ที่จะเสนอต่อที่
ประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียน ครั้งที่ ๓๘ (The 38th ASEAN Summit) ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ โดยมีสาระส าคัญ 
เพื่อประเมินผลการด าเนินงานในช่งงครึ่งา้าปีแรกของแผนงานประชาคมสังคมและงัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๘ 
(ASCC Blueprint 2025) ใา้มีแนงทางการขับเคลื่อนพัฒนาการส าารับช่งงา้าปีาลังใา้บรรลุตามงิสัยทัศน์        
ของแผนงาน ASCC อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมในการพัฒนาที่ยั่งยืนของประชาคมอาเซียน 
 (๑๑) เอกสารร่างกรอบแผนงานอาเซียนเพ่ือการงางแผนทางเศรษฐกิจอย่างทั่งถึงและใส่ใจ (Draft ASEAN 
Comprehensive Framework on Care Economy) เป็นานึ่งในเอกสารที่จะเสนอเข้ารับการรับรองในที่ประชุม
คณะมนตรีประชาคมสังคมและงัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ ๒๖ (the 26th ASCC Council) ในช่งงปลายเดือนกันยายน 
๒๕๖๔ นี้ รงมถึงจะเป็นานึ่งในเอกสารผลลัพธ์เพื่อการรับรอง (Adoption) ที่จะเสนอในที่ประชุมสุดยอดผู้น า
อาเซียน ครั้งที่ ๓๘ (The 38th  ASEAN Summit) ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ส าารับกรอบแผนงานฯ ดังกล่าง      
เป็นกลไกการขับเคลื่อนและสร้างคงามเข้มแข็งของประชาคมอาเซียนใา้สามารถตอบสนองสถานการณ์ต่าง ๆ         
การด าเนินงานเครือข่ายคงามปลอดภัยทางสังคม (Social Safety Net) และระบบคงามคุ้มครองทางสังคม 
(Social Protection System) ตลอดจนการสร้างภูมิคุ้มกันส าารับภูมิภาคในการด าเนินการร่งมกันเพ่ือปกปูองพลเมือง
ของตน การสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ คงามอยู่ดีกินดี และส่งเสริมคุณภาพชีงิตของทุกคน โดยเฉพาะ   
กลุ่มเปราะบาง 
 (๑๒) ข้อมูลในส่งนของประเทศไทยที่เกี่ยงข้องตามแบบสอบถาม  ASEAN Enabling Masterplan 
Monitoring and Evaluation : Data Collection Worksheet for ASEAN Sectoral Ministerial Bodies 



 

 
 

รายละเอียด ได้แก่ าน่งยงานรับผิดชอบาลักของไทยต่อประเด็นเกี่ยงกับผู้พิการ คือ กระทรงงการพัฒนาสังคม
และคงามมั่นคงของมนุษย์ (SOMSWD) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพชีงิตคนพิการ ได้ด าเนินภารกิจ ประกอบด้งย   
การขึ้นทะเบียนท าบัตรประจ าตังผู้พิการ การจัดสงัสดิการต่าง ๆ อาทิ การจัดาาอาชีพ การจัดสรรเงินทุนกู้ยืม   
เพ่ือประกอบอาชีพส าารับผู้พิการ การจัดาาล่ามภาษามือ ศูนย์ช่งยเาลือฉุกเฉินเฉพาะผู้พิการ เป็นต้น รงมถึงการ
จัดท าโครงการ กิจกรรมการประชุมร่งมกับาน่งยงานที่เกี่ยงข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  
โดยาน่งยงานส่งนกลาง และในจังางัดต่าง ๆ ด้งยงิธีการจัดท าข้อมูล มีทั้งการจัดท าเง็บไซต์าน่งยงาน และผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ต่าง ๆ การจัดท ารายงานกิจกรรม สรุปผลการประชุม แบบสอบถามคงามเา็นการจัดกิจกรรม และ
การจัดท าฐานข้อมูลเพื่อการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
 นอกจากนี้ยังมีการจัดท าถ้อยแถลงและข้อมูลการด าเนินงานในภารกิจการพัมนาชนบทและขจัดคงาม
ยากจน และกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนในฐานะ SOMRDPE Focal Point ของกระทรงงมาาดไทย ในการประชุม
กรอบอาเซียนร่งมกับประเทศบงกสาม (สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุุน และสาธารณรัฐเกาาลี ) อาทิ  
ถ้อยแถลงส าารับการประชุมเจ้าาน้าที่อางุโสอาเซียน – ออสเตรเลีย ครั้งที่ ๓๓ และการประชุมเจ้าาน้าที่อางุโส
อาเซียน – นิงซีแลนด์ ครั้งที่ ๒๘ ข้อมูลส าารับการประชุมเจ้าาน้าที่อางุโสอาเซียน - จีน ครั้งที่ ๒๗ และการ
ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน – จีน สมัยพิเศษ ข้อมูลน าเสนอส าารับการประชุมเจ้าาน้าที่อางุโสอาเซียน – 
ญี่ปุุน (ASEAN-Japan Forum) ครั้งที่ ๓๖ คงามเา็นต่อเอกสารแนงคงามคิดการจัดท าถ้อยแถลงร่งมอาเซียน – 
สาธารณรัฐเกาาลี ง่าด้งยคงามร่งมมือภายใต้นโยบายมุ่งใต้ใาม่ (ASEAN-ROK Joint Statement on Cooperation 
under the New Southern Policy) และถ้อยแถลงร่งมส าารับการประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาาลี ครั้งที่ ๒๒ 
ง่าด้งยการพัฒนาคงามร่งมมืออาเซียน – สาธารณรัฐเกาาลีใา้ก้างไกล (Joint Statement of the 22nd ASEAN-
Republic of Korea Summit on Advancing ASEAN-Republic of Korea Cooperation) และโครงการงิจัย
ร่งมด้านเศรษฐกิจดิจิทัลและการพัฒนาที่ยั่ งยืนระาง่างอาเซียนและจีน (Digital Economy and Sustainable 
Development of ASEAN and China) 

 

 วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
 การประชุมเชิงปฏิบัติการแผนงานเจ้าาน้าที่อางุโสอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดคงามยากจน 
พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ (Workshop on the SOMRDPE Work Plan 2021 – 2025) เป็นการประชุมเพ่ือาารือ
กรอบการด าเนินงานด้านการพัฒนาชนบทและขจัดคงามยากจน อาทิ ภาพรงมของกรอบคงามร่งมมือฯ พ้ืนที่ด าเนินการ 
เปูาประสงค์ กิจกรรม ประเทศด าเนินการาลัก คงามเชื่อมโยงต่อแผนงานประชาคมสังคมและงัฒนธรรมอาเซียน ๒๐๒๕ 
(ASCC Blueprint 2025) การประสานงานร่งมระาง่างสาขาภายใต้ประชาคมเดียงกันและระาง่างทั้งสามประชาคม
อาเซียน ตลอดจนการติดตามและประเมินผล 
 



 

 
 

 วันพุธที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 
 การประชุม High-Level Brainstorming dialogue on Enhancing Complementarities between  
the ASEAN Community Vision 2025 and the UN 2030 Agenda for Sustainable Development (HLBD)  
ครั้งที่ ๕ เป็นเงทีาารือประเด็นการส่งเสริมคงามร่งมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน การขับเคลื่อนข้อริเริ่มภายใต้งิสัยทัศน์
ประชาคมอาเซียน ค.ศ.๒๐๒๕ และงาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.๒๐๓๐ แา่งองค์การสาประชาชาติ ซึ่งเป็นข้อริเริ่ม
คงามเกื้อกูล (Complementarities Initiative) เพ่ือบรรลุเปูาามายการสร้างประชาคมอาเซียนคงบคู่การอนุงัติ
เปูาามายการพัฒนาที่ยั่งยืน ระาง่างประเทศสมาชิกอาเซียน าน่งยงานสาประชาชาติ และาน่งยงานภาคี
เครือข่ายอาเซียน ข้อริเริ่มคงามเกื้อกูลเพ่ือบรรลุเปูาามายการสร้างประชาคมอาเซียนคงบคู่การอนุงัติเปูาามายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน มีแนงทางการด าเนินงานาลัก ๕ เรื่อง ประกอบด้งย ๑) การขจัดคงามยากจน (Poverty eradication)  
๒ ) การเข้าถึงบริการและโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure and connectivity) ๓ ) การบริาารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (Sustainable management of natural resource) ๔) การผลิตเพ่ือการบริโภค
อย่างยั่งยืน (Sustainable consumption and production) และ ๕) การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันคงบคู่การมีศักยภาพ 
(Resilience as well as capacity building) 

 วันพุธที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
 การประชุมเชิงอภิปรายการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในภาคการเกษตร (Roundtable Discussion on 
Empowering ASEAN Women in Agriculture) นายชยชัย แสงอินทร์ ผู้อ านงยการกองการต่างประเทศ สป.มท. 
เข้าร่งมอภิปรายในที่ประชุมฯ ข้างต้น โดยมีประเด็นแลกเปลี่ยนจากผู้เข้าร่งมอภิปราย (Panelist Discussion) 
ประกอบด้งย มุมมองและสถานะคงามร่งมมือด้านการพัฒนาชนบทและขจัดคงามยากจน รงมทั้งประเด็นการ
ขับเคลื่อนการค านึงถึงเพศสภาพที่เก่ียงข้องกับประเด็นดังกล่างของประเทศไทย  

 วันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.  
การประชุมสัมมนาระหว่างอาเซียน – จีน และองค์การพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ ๕ (United Nations 
Development Programme : UNDP) ในบทบาทการพัฒนาเยางชนเพื่อบรรลุเปูาามายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(5th ASEAN-China-UNDP Symposium : Enhancing the Roles of Youth in Achieving the SDGs) การประชุม 
5th ASEAN-China-UNDP Symposium : Enhancing the Roles of Youth in Achieving the SDGs       
เป็นานึ่งในงาระการด าเนินงานเพื่อการอนุงัติเปูาามายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Complementarities Initiative)   
เรื่องการขจัดคงามยากจน (Poverty eradication) ซึ่งแนงทางการขจัดคงามยากจนท าได้โดยปรับปรุงมาตรฐาน
คุณภาพชีงิตของคนคงบคู่กับการสร้างฐานแรงงานที่ยั่งยืน รงมไปถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ าน่งยด าเนินการาลัก 
ได้แก่ จีนและองค์การ UNDP จากเาตุผลการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไงรัสโคงิด -19 เป็นปัจจัยลดทอน    
การด าเนินการเพ่ือบรรลุ SDGs โดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางในสังคม ซึ่งเยางชนก็เป็นานึ่งในนั้นที่ได้รับผลกระทบ 
ทางเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นช่งงงัยที่อยู่ในช่งงจบการศึกษาและเริ่มต้นการท างาน คงามท้าทายดังกล่ างนี้    
จึงเป็นจุดเริ่มต้นการด าเนินโครงการระาง่างอาเซียน สาธารณรัฐประชาชนจีน และ UNDP ทั้งนี้ เยางชนถือเป็นกลุ่ม   
ผู้มีส่งนได้เสียที่ส าคัญ ที่จะเป็นตังแปรขับเคลื่อนคงามส าเร็จตาม SDGs มีการงิเคราะา์เยางชนเป็น ๕ ลักษณะ ได้แก่  



 

 
 

๑) นักคิดเชิงงิพากษ์ ารือนักคิดงิเคราะา์แบบมีเาตุผล (Critical thinker) ๒) ผู้ที่มองปัญาาเป็นโอกาส รู้จักเลือกกลงิธี 
ในการแก้ปัญาา (Change-maker) ๓) นักนงัตกรรม เปิดรับเทรนด์ใาม่ๆ โดยไม่กังงล (Innovators) ๔) นักการสื่อสาร 
(Communicators) และ ๕) ผู้น ายุคใาม่ ภางะการเป็นผู้ริเริ่ม (Leaders) นายชยชัย แสงอินทร์ ผอ.ตท.สป. เป็นผู้แทน
ประเทศไทยร่งมกล่าง Keynote Address ในฐานะประธานสาขาการพัฒนาชนบทและขจัดคงามยากจนภายใต้
กรอบคงามร่งมมืออาเซียน (Thailand’s Chair of SOMRDPE) โดยมีประเด็นกล่างถึงการด าเนินงานที่เกี่ยงกับ
กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เข้ามาในนโยบายระดับชาติ ตลอดจน
แนงทางการท างานของภาครัฐ อาทิ จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) โดยทุกภาคส่งน      
ได้พัฒนาภารกิจตามเปูาามาย SDGs รงมถึงการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกลไกส าคัญอีกประการ 

 วันอังคารที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๘.๒๐ น.     
 เวทีสัมมนาอาเซียน- จีน ด้านการพัฒนาสังคมและการลดความยากจน ครั้งที่ ๑๕ (15th ASEAN-China 
Forum on Social Development and Poverty Reduction) สื บ เ นื่ อ ง ง า ร ะ ก า ร พ ัฒ น า ที ่ยั ่ง ย ืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) แา่งสาประชาชาติ ๒๐๓๐ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๘ (2015) โดยมี
พันธสัญญาร่งมกันในระดับผู้น าของโลกที่จะร่งมขับเคลื่อนทั้ง ๑๗ เปูาามายภายใต้ SDGs เงทีสัมมนาฯ ดังกล่างจัดขึ้น
ภายใต้แนงคิด (Theme) “China – ASEAN Cooperation: Promoting Rural Development and Sustainable 
Poverty Reduction” มีงัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างคงามสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนคงามร่งมมือระาง่าง
สาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศสมาชิกอาเซียน และองค์การระาง่างประเทศ ภาคเอกชน าน่งยงานด้าน
การศึกษา และองค์กรภาคประชาสังคม ที่มีการด าเนินงานด้านการพัฒนาสังคมและการลดคงามยากจน ผู้แทน มท. 
ได้แก่ นางศุทธภัค พันธุ์ภาไพ นักงิเทศสัมพันธ์ช านาญการ กลุ่มงานอาเซียน ตท.สป. เป็นผู้แทนประเทศไทย
น าเสนอในประเด็นในฐานะ SOMRDPE Thailand โดยกล่างถึงการด าเนินงานที่เกี่ยงกับกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน
เข้ามาในนโยบายระดับชาติ ตลอดจนแนงทางการท างานของภาครัฐ อาทิ จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี        
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) โดยทุกภาคส่งนได้พัฒนาภารกิจตามเปูาามาย SDGs การบูรณาการแผนปฏิบัติการ
อาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดคงามยากจนในระดับประเทศ โดยมีคณะกรรมการบูรณาการ              
การด าเนินงานด้านการพัฒนาชนบทและขจัดคงามยากจนภายใต้กรอบคงามร่งมมืออาเซียน ซึ่งมีปลัดกระทรงง
มาาดไทย เป็นประธาน รองปลัดกระทรงงมาาดไทย (ที่ปลัดกระทรงงมาาดไทยมอบามาย) เป็นรองประธาน 
ผู้แทนระดับกระทรงง กรม ผู้แทนาน่งยงาน องค์กรที่เกี่ยงข้องร่งมเป็นกรรมการ ผอ.สนผ.สป. และ ผอ.ตท.สป. 
เป็นกรรมการและเลขานุการร่งม รงมทั้งได้กล่างถึงนโยบายและแผนงานฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของไทยจากผลกระทบ
จากสถานการณ์โคงิด-19 ส าารับนายพัลลภ ตันจริยภรณ์ ผู้อ านงยการกลุ่มงานงิเทศสัมพันธ์ กองแผนงาน พช. 
ร่งมน าเสนอภารกิจการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการพัฒนาชนบทและลดคงามยากจนจากส่งนกลางสู่ระดับ
จังางัด รงมถึงการด าเนินงานของ พช. ในฐานะฝุายเลขานุการภายใต้ศูนย์อ านงยการขจัดคงามยากจน
และพัฒนาคนในทุกช่งงงัยอย่างยั่งยืนตามาลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีพลเอกประงิตร งงษ์สุงรรณ  
เป็นประธาน และพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา เป็นรองประธาน 
 



 

 
 

 วันพุธที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. 
 การประชุมาารือเพ่ือจัดท าคู่มือแนงทางปฏิบัติการเกษตรกรรมที่เท่าทันภูมิอากาศ  ในแนงทางที่ ๓ 
การประยุกต์สู่กรอบการด าเนินงาน (1st Consultation Workshop on the ASEAN Guidelines for Promoting 
CSA Practices – Volume 3 and Implement Framework) สืบเนื่องจากประเทศสมาชิกอาเซียนเพ่ิมแนงทาง
ด าเนินการส าารับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลต่อภาคการเกษตรในภูมิภาค น าไปสู่การจัดตั้ง   
ASEAN-CRN ต่อมาประเทศไทยได้ริเริ่มและงางแนงทางส าารับกรอบแนงทางระดับภูมิภาคอาเซียนเพ่ือส่งเสริม
แนงทางปฏิบัติการเกษตรกรรมที่เท่าทันภูมิอากาศ ารือ ASEAN Regional Guidelines for Promoting 
Climate Smart Agriculture (CSA) Volume I แนงทางที่ ๑ ดังกล่างมีการพัฒนาไปพร้อมกับการก่อตั้ง  
ASEAN-CRN และมีการก าานดขอบเขตการท างาน (Term of Reference) รงมทั้งมีการเสนอแนะในระดับ
นโยบายขับเคลื่อนภายใต้ SOM-AMAF เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๘ (2015) และต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (2017)             
มีการพัฒนาแนงทางท่ี ๒ (Volume II) ซึ่งเป็นการประยุกต์นโยบายจากแนงทางท่ี ๑  (Volume I) สู่การปฏิบัติ 
 ผู้แทน มท. (นางศุทธภัค พันธุ์ภาไพ นักงิเทศสัมพันธ์ช านาญการ กลุ่มงานอาเซียน ) น าเรียนที่ประชุม 
ในประเด็นแผนปฏิบัติการอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดคงามยากจน พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ ซึ่งมี
ยุทธศาสตร์าลักที่เชื่อมโยง CSA Guideline ประกอบด้งย ด้านเศรษฐกิจ (Economic) ส่งเสริมการปรับตังของ
คนในชนบทใา้สามารถเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม ด้านความคุ้มครอง (Protective) เตรียมคงาม
พร้อมของาน่งยงานเพ่ือรองรับการด าเนินงานและสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น องค์การนอกจากนี้ มท. ได้มี
การบูรณาการกรอบคงามร่งมมืออาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดคงามยากจนสู่ระดับประเทศ โดยมี
าน่งยงานระดับกระทรงงรงมถึงกระทรงงเกษตรและสากรณ์ร่งมด้งย ทั้งนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของ       
โคงิด-19 ในช่งงที่ผ่านมาประเทศไทยมีเกษตรกรรุ่นใาม่ เนื่องจากผลกระทบของภาคธุรกิจ ท าใา้มีการายุด     
การจ้างงานชั่งคราง ประชาชนจึงมีการย้ายกลับภูมิล าเนาต่างจังางัด และริเริ่มท าการเกษตร ซึ่ง CSA Guideline    
จะสามารถเป็นแนงทางศึกษาเรียนรู้ด้านการเกษตรทั้งระบบ คือ เกษตรกรรมเพาะปลูกพืชผล การท าปศุสัตง์   
และการประมง 

 วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 การประชุมคณะกรรมการก ากับภารกิจร ่งมด้านการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ ๑๐  
(10th Ad-hoc Steering Committee on Climate Change (10th AHSCCC) Meeting) มีงัตถุประสงค์เพ่ือรับทราบ 
การด าเนินงานที่เกี่ยงข้องต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน จากสาขาต่าง  ๆ  
ภายใต้ประชาคมอาเซียนทั้งสามประชาคม และการร่งมพิจารณาขอบเขตของภารกิจของคณะกรรมการก ากับ
ภารกิจร่งมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (TOR/ROP) ซึ่งมีคณะท างานอาเซียนด้านการงิจัยและพัฒนา
ภาคการเกษตร และกระทรงงเกษตรกรรม การปุาไม้ และการประมง ราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นาน่งยด าเนินการาลัก 

 วันพุธที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 การประชุมปรึกษาาารือระาง่างสาขาของอาเซียนส าารับการพัฒนาการพันธกิจร่งมส าารับการใา้คงาม
ช่งยเาลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาทุกข์ด้านภัยพิบัติ (Stakeholder Consultation Workshop on Enhancing 



 

 
 

Joint Task Force to promote synergy with other relevant ASEAN Bodies on Humanitarian Assistance and 
Disaster Relief (JTF on HADR to Promote A Whole-of-ASEAN Approach on Disaster Management)     
เป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการพันธกิจร่งมส าารับการใา้คงามช่งยเาลือด้านมนุษยธรรมและ  
การบรรเทาทุกข์ด้านภัยพิบัติ ครั้งที่ ๑๓ (The 13th Meeting of the JTF on HADR) เมื่อเดือนสิงาาคม ๒๕๖๓    
ซึ่งเป็นการประชุมร่งมระาง่างฝุายพลเรือน ทาาร และสาธารณสุข เพ่ือการด าเนินงานการใา้คงามช่งยเาลือด้าน
มนุษยธรรมด้านภัยพิบัติารือสถานการณ์ฉุกเฉิน พร้อมนี้ ที่ประชุมได้าารือประเด็นการจัดท ารูปแบบการฝึกซ้อม
แผนเผชิญเาตุ (ASEAN Mapping Exercise) ใา้มีคงามครอบคลุมโดยจ าเป็นต้องมีสาขาต่าง ๆ ของอาเซียนร่งม
พัฒนาแนงทางการฝึกซ้อมแผนดังกล่างอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการส่งเสริมคงามเข้าใจระาง่างาน่งยงาน       
ด้านจัดการภัยพิบัติและภาคส่งนต่าง ๆ ที่เกี่ยงข้อง โดยงัตถุประสงค์ของการประชุมฯ ตามข้อ ๑ เพ่ือปรึกษาาารือ 
ส่งเสริมคงามเข้าใจในการจัดการภัยพิบัติ และการใา้คงามช่งยเาลือด้านมนุษยธรรม รงมถึงการรับฟังข้อคิดเา็น
และเสนอแนะจากาน่งยงานประสานาลักจากสาขาต่าง ๆ ของอาเซียน ผู้แทน มท. (นางศุทธภัค พันธุ์ภาไพ            
นักงิเทศสัมพันธ์ช านาญการ) น าเรียนที่ประชุมฯ ใา้ทราบภารกิจาน่งยงานประสานาลักกรอบคงามร่งมมืออาเซียนด้าน
การพัฒนาชนบทและขจัดคงามยากจน  (SOMRDPE Focal Point) ซึ่งด าเนินงานภายใต้กรอบแผนงาน       
และยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดคงามยากจน พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘       
ซึ่งมีพันธกิจในการเข้าร่งมในงาระงานที่เกี่ยงข้องของประชาคมอาเซียนในประเด็นภารกิจเชื่อมโยงระาง่างสาขา          
โดยการประชุมฯ ตามข้อ ๑ มีคงามเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ของแผนปฏิบัติการฯ ได้แก่ ด้านคงามคุ้มครอง 
(Protective) ซึ่งเป็นแนงทางการเตรียมคงามพร้อมส าารับาน่งยงานารือองค์กรในการรับมือสถานการณ์
ฉุกเฉิน ภัยพิบัติ รงมทั้งสถานการณ์ฉุกเฉินที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   

 วันพุธที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๑๕ – ๑๔.๐๐ น.  

   การเข้าร่งมรับฟังการบรรยายาังข้อ “การสร้างยุทธศาสตร์การฟ้ืนฟูของ ASEAN จากการแพร่ระบาด 
ของโคงิด-19 โดย H.E. Mr. Satvinder Singh รองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Deputy 
Secretary-General of ASEAN for ASEAN Economic Community) ภายใต้งานสัมมนางิชาการ “เงทีการประชุม
ระดับภูมิภาคง่าด้งยการค้าและการพัฒนา ประจ าปี ๒๕๖๔” (Trade and Development Regional Forum 2021) 
ในระาง่างงันที่ ๒๔ – ๒๖ สิงาาคม ๒๕๖๔ มีประเด็นส าคัญ ได้แก่ ทิศทางการค้าและการลงทุนในอาเซียน       
ที่ส าคัญ ประกอบด้งย เอกสารปฏิญญาอาเซียนง่าด้งยการศุลกากร (ASEAN Customs Declaration Document)     
เป็นเอกสารที่ก าานดรูปแบบการค้าและการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งการน าเข้าและส่งออกสินค้าระาง่าง
ประเทศเพ่ือลดเงลาขั้นตอนพิธีศุลกากรโดยเป็นการประสานนโยบายจากแนงคิดการบูรณาการเชื่อมต่อระบบเดียง 
(National Single Window) ธุรกรรมการค้ารูปแบบดิจิทัล (Trade Digitalization) ตลอดจนการประสานการ
ด าเนินงานภายใต้การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและการเตรียมการรู้รับปรับตังส าารับอนาคต (Sustainable and 
Resilient Future) ซึ่งเป็นการท าธุรกิจแบบค านึงถึงสิ่งแงดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภางะโลกร้อน  
และผลกระทบที่ก่อใา้เกิดก๊าซเรือนกระจก การส่งเสริมเศรษฐกิจามุนเงียน (Circular Economy: Renew, 
Reuse and Recycle) ในภาคการเกษตรและอาาาร และภาคอุตสาากรรม เป็นต้น ทั้งนี้ การถอดบทเรียนจากการบริาาร



 

 
 

จัดการกับโรคโคงิด-19 เพ่ือเตรียมการส าารับสถานการณ์ฉุกเฉินที่ส่งผลกระทบต่อภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคต่างๆ ของ
โลกก็มีคงามส าคัญและมีการจัดท าแนงคิดและเริ่มด าเนินการในเบื้องต้นในช่งงเงลาขณะนี้ด้งย 

 วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๔๕ – ๑๒.๓๐ น. 
 การประชุมจัดการประชุมร่งมระาง่างภาคส่งนในการพัฒนาประเด็นอาเซียนงัฒนธรรมการปูองกัน
ส าารับช่งงการฟ้ืนฟูสถานการณ์โรคระบาด (Partnership Conference on Advancing the Implementation of ASEAN 
Culture of Prevention Focusing on Post Pandemic Recovery) เป็นกลไกการขับเคลื่อนการด าเนินงานภายใต้
ปฏิญญางัฒนธรรมการปูองกันเพ่ือสันติภาพ คงามมีส่งนร่งมของกลุ่มต่างๆ ในสังคม คงามรู้รับปรับตังต่อสถานการณ์
และคงามท้าทาย ด้านสาธารณสุข และสังคมสมานฉันท์ (Declaration on Culture of Prevention (CoP) for  
a Peaceful, Inclusive, Resilient, Healthy and Harmonious Society) ซึ่งเป็นเอกสารที่เสนอโดยประชาคมสังคม 
และงัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) โดยมี เปู าามายการด าเนินภารกิจภายใต้  งิสั ยทัศน์อาเซียน พ .ศ. ๒๕๖๘                 
(ASEAN Blueprint 2025) และงาระการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๗๓ (the 2030 Agenda for Sustainable 
Development Goals : SDGs) เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝั่งจิตส านึกงัฒนธรรมด้านการปูองกันในทุกระดับ เพ่ือแนงทางการ
แก้ไขปัญาาจากต้นเาตุและยกระดับคุณภาพชีงิตของประชาชนในอาเซียน และท าใา้สังคมมีการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 
ระาง่างภาคส่งนของอาเซียน  ประกอบด้งย ภาครัฐ องค์กรภาคประชาสังคม และภาคเอกชน 

 วันที่ ๘ – ๙ กันยายน ๒๕๖๔ 
 เงทีเสงนาออนไลน์ (Webinar) งานก้างพอดี ๒๕๖๔ “ฟ้ืนตังอย่างมั่นคง ก้างต่ออย่างยั่งยืน (A Bright 
Leap Forward 2021 : Resilient and Sustainable Growth)” มีงัตถุประสงค์เพ่ือใา้าน่งยงานและองค์กรภาคี
เครือข่ายที่มีบทบาทในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้ร่งมแลกเปลี่ยนคงามรู้ ประสบการณ์ และเผยแพร่ข้อมูล
คงามก้างาน้าการขับเคลื่อนเปูาามายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)  
ตลอดจนน าเสนอแนงทางการจัดการคงามท้าทายต่าง ๆ เพ่ือใา้เกิดคงามเข้าใจและร่งมมือด าเนินการระาง่าง 
ภาคส่งนต่าง ๆ ซึ่งมีผู้เข้าร่งมงานฯ จากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ตลอดจนภาคการศึกษาจากในประเทศ 
และต่างประเทศ โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พลเอกประงิตร งงษ์สุงรร ณ  
รองนายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นประธานในพิธีเปิด มีสาระส าคัญ  
คือ การขับเคลื่อนเปูาามายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสาประชาชาติ ทั้ง ๑๗ เปูาามายของไทย คงามท้าทาย
ส าคัญที่ส่งผลกระทบเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเปูาามายการพัฒนาที่ยั่ งยืนจากสถานการณ์การแพร่ระบาด              
ไงรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และทศงรรษแา่งการพัฒนาที่ยั่งยืน (Decade of Action) ตามเปูาามายการพัฒนาที่
ยั่งยืนขององค์การสาประชาชาติ UN 2030 Agenda for SDGs โดยมีประเด็นส าคัญาลักส าารับการขับเคลื่อนการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ๓ เรื่อง ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแงดล้อม โดยประเทศไทยได้จัดตั้งคณะกรรมการ
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน ๔ คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน 
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโดยใช้าลักเศรษฐกิจพอเพียง รัชกาลที่ ๙ คณะอนุกรรมการประเมินผล และคณะอนุกรรมการ
ประเมินสิ่งแงดล้อมและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน  



 

 
 

ประกอบด้งย 
 (๑) รายงานผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเพื่อรับรางงัลผู้น าอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและ
ขจัดคงามยากจน ครั้งที่ ๕ (The 5th ASEAN RDPE Leadership Awards) ต่อปลัดกระทรงงมาาดไทย  
และรัฐมนตรีง่าการกระทรงงมาาดไทย 
 (๒) การเข้าร่งมการประชุมเจ้าาน้าที่อางุโสอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดคงามยากจน ครั้งที่ ๑๘ 
(The 18th ASEAN Senior Official Meeting on Rural Development and Poverty Eradication : 
The 18th SOMRDPE) และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยงข้อง ผ่านระบบการประชุมทางไกล ซึ่งจะมีการประชุม
ระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดคงามยากจน ครั้งที่ ๑๒ (ภายใต้การเป็นประธาน
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ) 
 (๓) การจัดการประชุมคณะกรรมการบูรณาการการด าเนินงานด้านการพัฒนาชนบทและขจัดคงามยากจน
ภายใต้กรอบคงามร่งมมืออาเซียน ครั้งที่ ๒  /๒๕๖๔  เพ่ือเป็นการเตรียมการ งาระและประเด็นาารือส าารับ      
การประชุมฯ ตามข้อ (๑) (The 18th SOMRDPE)  
 (๔) การเสนอร่างแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาชนบทและขจัดคงามยากจน พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ 
 )Framework Action Plan on Rural Development and Poverty Eradication: FAPRDPE 2021-2025) เข้าสู่การ
พิจารณารับรองจากการประชุม ครม. (ด าเนินการแล้งอยู่ระาง่างการเสนอเข้าที่ประชุม ครม.) 
 

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

 

สรุปและเรียบเรียง  

โดย กลุ่มงานอาเซียน กองการต่างประเทศ สป.มท. 
 


