มหาดไทยกับการเขาสูประชาคมอาเซียน ป ๒๕๕๘
ฉบับเดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๕๕

แผนการเตรียมความพรอม
ของกระทรวงมหาดไทย
๑. การเตรียมความพรอมในการเปนประชาคมอาเซียน
ในภาพรวม ประกอบดวย ๑. การสรางความตระหนักรูในการเขาสู
ประชาคมอาเซียน ในป ๒๕๕๘ ๒. การจัดสัมมนาเกี่ยวกับผลกระทบ
ในดานกฎหมายทีอ่ ยูใ นภารกิจของกระทรวงมหาดไทย ในการเขารวม
ประชาคมอาเซียน ในป ๒๕๕๘ ๓. การเตรียมความพรอมหนวยงาน
ชายแดนเพื่อรองรับการเปนประชาคมอาเซียน ๔. การอบรมภาษา
การเจรจาตอรองและการจัดประชุม ๕. การจัดประชุมสัมมนารับฟง
ความคิดเห็นของผูมีสวนได สวนเสียของกระทรวงมหาดไทยในการ
เขารวมประชาคมอาเซียน
๒. การเตรียมความพรอมเพือ่ รองรับความรวมมือประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) แผนการ
ดําเนินงานในป ๒๕๕๕ ประกอบดวย ๔ กิจกรรม คือ ๑. โครงการ
บูรณาการการทํางานรวมกันระหวางเอกอัครราชทูตประจําประเทศ
เพือ่ นบานของไทยกับผูว า ราชการจังหวัด ๒. โครงการบูรณาการแผน
พัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด รวมกับภาคเอกชน ประชาชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน
และการเข า สู  ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น ๓. โครงการสื่ อ
ประชาสัมพันธเพื่อแลกเปลี่ยนองคความรู และเตรียมขยายผลสูกลุม
จังหวัดอื่นๆ ๔. การตอยอด Regional Operation Center (ROC)
ขยายจากมหาวิทยาลัยขอนแกนไปยังภาคเหนือและภาคใตในป
๒๕๕๖
นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทยยังไดแตงตั้งคณะทํางานเพื่อ
เตรี ย มความพร อ มของกระทรวงมหาดไทยในการรวมตั ว เป น
ประชาคมอาเซียน ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะทํางานชุดนี้ประกอบดวย
ผูแทนจากหนวยงานตางๆ ที่มีวิสัยทัศนและสามารถวิเคราะหปญหา
และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอหนวยงานของตนเมื่อไทยเปน AC ในป
๒๕๕๘ คณะทํางานจะแบงตามลักษณะงานทีต่ อ งดําเนินการ คือ ดาน
บุคลากร ดานระเบียบกฎหมาย ดานการสรางความรู และดานระบบ
งาน (การบริการ) ซึ่งขณะนี้คณะทํางานทุกคณะที่ไดรับมอบหมาย
ใหดําเนินการตามอํานาจหนาที่ไดดําเนินการเพื่อเตรียมความพรอม
ใหกับกระทรวงมหาดไทยเขาสูประชาคมอาเซียนป ๒๕๕๘ ตอไป
กองบรรณาธิการ มหาดไทยกับการเขาสูประชาคมอาเซียน ป ๒๕๕๘
ประธานที่ปรึกษา
นายพระนาย สุวรรณรัฐ
ที่ปรึกษา
นายประชา เตรัตน
นายสุรพล พงษทัดศิริกุล
นายขวัญชัย วงศนิติกร
นายวัลลภ พริ้งพงษ
นายอนุวัฒน เมธีวิบูลวุฒิ
ผูจัดทํา
• กลุมงานอาเซียน กองการตางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
• กองสารนิเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

คําสั่งกระทรวงมหาดไทย
ที่ ๑๖๘ / ๒๕๕๕
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการเตรียมความพรอมของกระทรวงมหาดไทย
ในการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน ในป พ.ศ. ๒๕๕๘
-------------------------------------ดวยประเทศไทยจะเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. ๒๕๕๘ และคณะรัฐมนตรีไดมีมติ
แตงตั้งคณะกรรมการอาเซียนแหงชาติ เพื่อเตรียมความพรอมใหหนวยงานตางๆ ในการเรงรัด
กระบวนการสรางประชาคมอาเซียน และเพื่อใหการเตรียมความพรอมในสวนของกระทรวง
มหาดไทยเปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุผลสัมฤทธิ์ กระทรวงมหาดไทยจึงแตงตั้ง
คณะกรรมการเตรียมความพรอมของกระทรวงมหาดไทย แบบบูรณาการในการรวมตัวเปน
ประชาคมอาเซียน โดยมีองคประกอบ ดังนี้
๑. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประธานคณะกรรมการ
๒. รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ไดรับมอบหมาย
รองประธานคณะกรรมการ
๓. อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนหรือผูแทน
คณะกรรมการ
๔. อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือผูแทน คณะกรรมการ
๕. อธิบดีกรมการปกครองหรือผูแทน
คณะกรรมการ
๖. อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นหรือผูแทน
คณะกรรมการ
๗. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือผูแทน
คณะกรรมการ
๘. อธิบดีกรมที่ดินหรือผูแทน
คณะกรรมการ
๙. ผูวาการการประปานครหลวงหรือผูแทน
คณะกรรมการ
๑๐. ผูวาการการประปาสวนภูมิภาคหรือผูแทน
คณะกรรมการ
๑๑. ผูวาการการไฟฟานครหลวงหรือผูแทน
คณะกรรมการ
๑๒. ผูวาการการไฟฟาสวนภูมิภาคหรือผูแทน
คณะกรรมการ
๑๓. ผูอํานวยการองคการตลาดหรือผูแทน
คณะกรรมการ
๑๔. ปลัดกรุงเทพมหานครหรือผูแทน
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
๑๕. ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนหรือผูแทน
๑๖ ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาและ
คณะกรรมการ
สงเสริมการบริหารราชการจังหวัดหรือผูแทน
๑๗. ผูอํานวยการสํานักกฎหมายหรือผูแทน
คณะกรรมการ
๑๘. ผูอํานวยการสถาบันดํารงราชานุภาพหรือผูแทน
คณะกรรมการ
๑๙. ผูอํานวยการกองสารนิเทศหรือผูแทน
คณะกรรมการ
๒๐. ผูอํานวยการกองการตางประเทศ
คณะกรรมการและเลขานุการ
๒๑. หัวหนากลุมงานอาเซียน กองการตางประเทศ
คณะกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ
๒๒. เจาหนาที่กลุมงานอาเซียน กองการตางประเทศ
คณะกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ
คณะกรรมการเตรียมความพรอมของกระทรวงมหาดไทยในการรวมตัวเปนประชาคม
อาเซียน มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
๑. กําหนดนโยบาย/วางแนวทางในการสรางความตระหนักรูใ หแกขา ราชการและบุคลากร
ของกระทรวงมหาดไทยทัง้ ในสวนกลาง ภูมภิ าคและทองถิน่ ใหมสี มรรถนะ ทักษะ และทัศนคติ
ในการทํางานเพื่อรองรับการเปนประชาคมอาเซียน ในป พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. การปรับปรุงระเบียบ กฎหมายที่อยูภายใตภารกิจและอํานาจหนาที่ของกระทรวง
มหาดไทยใหสามารถตอบสนองตอกฎบัตรอาเซียนโดยไมขัดตอกฎหมายภายในของไทย
๓. แตงตั้งคณะทํางานตามความจําเปนและเหมาะสม เพื่อดําเนินการตามที่ไดรับ
มอบหมาย
๔. สั่งการหรือยืมตัวเจาหนาที่กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของเพื่อใหมาชวยราชการ
ใหคณะกรรมการ/คณะทํางานตามความจําเปนจนกวาจะเสร็จสิ้นภารกิจ
๕. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

๒๕๕๘ ปแหงประชาคมอาเซียน

สั่ง ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕
๒๕๕๕
(นายยงยทธ
(นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

เศรษฐกิจและสังคมไทยกาวไกล
ถาคนไทยตระหนักรูอาเซียน
ฉบับเดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๕๕

มหาดไทยกับการเขาสูประชาคมอาเซียน ป ๒๕๕๘
ฉบับเดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๕๕

มหาดไทยกับการเขาสูประชาคมอาเซียน ป ๒๕๕๘
ฉบับเดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๕๕

ความเปนมาของอาเซียน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community)

สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of Southeast Asian Nations หรือ ASEAN) กอตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok
Declaration) หรือ ปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Declaration) เมือ่ วันที่ ๘ สิงหาคม
อาเซี ย นจะรวมตั ว เป น ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น โดยมี
๒๕๑๐ โดยมีประเทศสมาชิก ๕ ประเทศ ประกอบดวย อินโดนีเซีย มาเลเซีย
เป
า
หมายให
อาเซียนเปนตลาดและฐานการผลิตเดียว มีการเคลื่อนยาย
ฟลปิ ปนส สิงคโปร และไทย เพือ่ สงเสริมความรวมมือทางดานการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคม ของประเทศในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ตอมามีประเทศสมาชิก สินคา บริการ การลงทุน และแรงงานมีฝมืออยางเสรี รวมทั้งการ
เพิ่มเติม ไดแก บรูไนดารุสซาลาม เวียดนาม ลาว เมียนมาร และกัมพูชา เคลื่อนยายเงินทุนที่เสรียิ่งขึ้น
ตามลําดับ จึงทําใหปจจุบันอาเซียนมีสมาชิก ๑๐ ประเทศ
คุณลักษณะของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
มีขีดความสามารถสูงในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ปจจุบัน บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้ง ความสัมพันธ
มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่เทาเทียมกัน
ระหวางประเทศไดเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก ทําใหอาเซียนตองเผชิญสิ่งทาทาย
สามารถบููรณาการเขากับระบบเศรษฐกิจโลก
ใหมๆ อาทิ โรคระบาด
ะบาด การกอการราย ยาเสพติด การคามนุุษย สิ่งแวดลอม
ภัยพิบัติ อีกทั้ง ยังมีความจําเปนตองรวมตัวกันเพื่อเเพิพ่ิมออํํานนาจต
าจตอรองแล
รองและ
ละ
ทางการรแขงขขัันกักับประเทศในภู
ประเทศในภูมิภาคใกล
าคใกลเคีคียงและในเวที
งและในเวที
ขีดความสามารถทางการแข
อาเซซียนจึ
นจึงเห็
เหห็นพพองกั
งกันววา อาเซี
อาเซียนควรจะร
นคควรจะรวมมื
มมือกักันให
ให
ระหวางประเทศ ผููนําอาเซี
มุมุงหวั
หวังประโยชน
ประโยชนจากการรวมกั
ากการรวม นเพื่อทําใหประชาชนมีการอยูดี
คงย่งิ ขึข้นึ จึจงึ ได
ไดป ระกาศ
ระกาศ “ปฏิ
“ปฏญ
ิ ญาว
ญาวา ดดว ยความร
ยความรว ม กิกินดีดี ปราศจากโรคภั
เหนียวแนน เขมแข็ข็ง และมั่นคงยิ
ปราศจากโรคภััยไขเจ็บ มีสิ่งแวดล
แ อมที่ดี และมีความรูสึกเปน
(DDeclaration of
of ASEAN
ASEAN Concord
Concord II)II)) ซึซ่งึ กํกาํ หนดให
หนดให อัอนั หนึ
มือในอาเซียน ฉบับั ที่ ๒” (Declaration
หนึ่งึ อัอนั เดี
เดยี วกั
วกนั เอื
เอ้อื อาทรและแบงปนกัน
คมอาเเซียนที
นท่ีประกอบไปด
ระกอบไปดวย ๓ เสาหลั
เสาหลลัก ได
ไดแกก ประชาคม
ประชาคม
มีการสรางประชาคมอาเซี
การเมืองและความมั
มมัน่ คงอาเซี
คงอาเซยี น (ASEAN
(ASEAN Political
Political – Security
Security Community)
Community)
คคุุณลลัักษษณะของประชาคมสั
ณะของประชาาคมสังคคมและวัฒนธรรมอาเซียน
ประชาคมเศรษฐกิกิจอาเซียี น (ASEAN
(ASEAN Economic
Economic Community)
Community) และประชาคม
และประชาคม
กการพั
ารพัฒนนาทรั
าทรัพยยากรมนุ
ากรมนุษย
สังคมและวัฒนธรรมอาเซี
รรมอาเซซียน (ASEAN
(ASEAN Socio
Sociio – Cultural
Cultural Community)
Communiity)
กการคุ
ารคคุมคร
ครองและสวั
รองและสวัสดิการส
ารสังคม
ภายในป ๒๕๖๓ ซึ่งตอมา
มาผู
าผูนําออาเซี
าเซียนนได
ไดตกกลงให
ลงใหมีกาารจั
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เสริมสรางและธํารงไวซงึ่ สันติภาพและความมัน่ คงของภู
คงของภมิมภิ าค และทําใหประเทศ ระหวางประเทศจะมีความสะดวกและ
วามสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
ในภูมิภาคอยูรวมกันอยางสันติสุข สามารถแกปญหาและความขัดแยงโดย
3. ประชาชนมีความเปนอยูและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ปญหาความ
สันติวิธี
ยากจนจะลดลง โดยสามารถ
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เขาถึงโอกาสทางการศึกษา
มีกฎกติกาเปนพื้นฐานภายใตคานิยมรวมกัน
ไดอยางทั่วถึง มีสวัสดิการ
มีความเปนเอกภาพ มีความสงบสุข มีความแข็งแกรง และมีความ ทางสั ง คมที่ มั่ น คง และมี
รับผิดชอบรวมกันในการรักษาความมั่นคงที่ครอบคลุมอยางรอบดาน สภาพแวดลอมที่ดีขึ้น
มีพลวัตและมีปฏิสัมพันธกับประเทศนอกอาเซียน

“อาเซียน” สูการเปนประชาคมอาเซียน ในป ๒๕๕๘
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มหาดไทยกับการเตรียมความพรอมในการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน
ดวยประเทศไทยจะเขารวมเปนประชาคม
อาเซียน (ASEAN Community – AC) ในป ๒๕๕๘
กระทรวงมหาดไทยในฐานะหนวยงานหลักทีม่ ี
อํ า นาจหน า ที่ เ กี่ ย วกั บ การ “บํ า บั ด ทุ ก ข
บํารุงสุข” ใหกับประชาชน จึงตองบูรณาการ
และร ว มมื อ กั น อย า งใกล ชิ ด กั บ หน ว ยงาน
ที่เกี่ยวของกับ ๓ เสาหลักของอาเซียน ไดแก
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ กระทรวงการตางประเทศ
กระทรวงพาณิชย และกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย ในการสราง
ความตระหนักรูใหแกขาราชการกระทรวง
มหาดไทยและประชาชน รวมทั้งภาคเอกชน
ที่เกี่ยวของเพื่อเตรียมพรอมเขาสูประชาคม
อาเซียน (AC) ในอีกไมถึง ๓ ปขางหนา
กระทรวงมหาดไทย ได มี คํ า สั่ ง ที่
๑๖๘/๒๕๕๕ ลงวั น ที่ ๑ มี น าคม ๒๕๕๕
แตงตั้งคณะกรรมการเตรียมความพรอมของ
กระทรวงมหาดไทยในการรวมตัวเปนประชาคม
อาเซียน ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมี ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนประธาน
คณะกรรมการ ประกอบดวยผูแ ทนจากหนวยงานระดับกรม/หนวยงาน
รั ฐ วิ ส าหกิ จ /กรุ ง เทพมหานคร/หน ว ยงานในสั ง กั ด สํ า นั ก งานปลั ด
กระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการดังกลาวมีอาํ นาจหนาทีใ่ นการกําหนด
นโยบาย/วางแนวทางในการสรางความตระหนักรูใหแกขาราชการและ
บุคลากรของกระทรวงมหาดไทยทั้งในสวนกลาง ภูมิภาค และทองถิ่น
ใหมีสมรรถนะ ทักษะ และทัศนคติในการทํางานเพื่อรองรับการเปน
ประชาคมอาเซียน (AC) ในป พ.ศ. ๒๕๕๘
กองการตางประเทศ สป.มท. ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ
ไดจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการเตรียมความพรอมของกระทรวง
มหาดไทยในการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม
๒๕๕๕ ณ หองประชุม ๑ กระทรวงมหาดไทย โดยมี นายพระนาย
สุวรรณรัฐ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนประธานการประชุม

ประธานการประชุม ไดใหนโยบายใน
เรือ่ งนีว้ า เนือ่ งจากกระทรวงมหาดไทยมีภารกิจ
หลักเกี่ยวของกับ ๒ เสาหลักของประชาคม
อาเซียน คือ เสาการเมืองและความมั่นคงและ
สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งควรเนนผลกระทบทั้ง
๒ ดานนี้มากกวาเพราะผูกพันและมีผลกระทบ
ต อ ความเป น อยู  ข องประชาชน การเป น
ประชาคมจะมีการไดเปรียบเสียเปรียบ ไทยตอง
พยายามใหไดเปรียบมากที่สุด ประเทศพมามี
การปรับตัวเร็วมาก ไทยควรปรับตัวเองใหทนั กับ
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น มีการปรับความรู
ด า นภาษาต า งประเทศ เช น ภาษาอั ง กฤษ
ภาษาบาฮาซา ประเทศอื่ น ๆ มี ก ารจั ด ตั้ ง
Thai Studies เพื่อวิเคราะห ศึกษาเกี่ยวกับ
ประเทศไทย สถาบันการศึกษาของไทยควรปรับ
ตัว มีการปรับปรุงเนือ้ หา การเรียนการสอนเพือ่
ใหเยาวชนไทยมีความรู ความเขาใจประเทศ
เพื่อนบานมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศสมาชิก
อาเซี ย น และควรมี ก ารจั ด ตั้ ง Steering
Committee ประกอบดวยผูแทนจากทุกสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อหารือรวมกันในการเตรียมความพรอม
ตามภารกิจของหนวยราชการ/รัฐวิสาหกิจของกระทรวงมหาดไทย ในการ
เขาสูป ระชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๘ และควรมีการประชุมกันอยางสมํา่ เสมอ
เพื่ อ วางแผนงาน/กิ จ กรรมในการเตรี ย มความพร อ มในภาพรวมของ
กระทรวงมหาดไทย รองรับการเปนประชาคมอาเซียน

เตรียมความพรอมอยางไร ?
เพื่อกาวทันการเปนประชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๘
๑. เรียนรูและพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศ
สมาชิกอาเซียน เพือ่ เพิม่ ความสามารถในการติดตอสือ่ สารกับตางชาติทจี่ ะมีมาก
ขึ้นในอนาคต
๒. พัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญในงานสาขาเฉพาะดานอยางมีมาตรฐาน
เพื่อตอบสนองความตองการของตลาดแรงงานที่สูงขึ้น
๓. ศึกษาขอมูลพื้นฐานทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม และ
วัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งกฎ ระเบียบ และขอบังคับของ
อาเซียน เพือ่ ใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการการดําเนินกิจกรรมตางๆ

เกร็ดความรูอาเซียน
สัญลักษณอาเซียนเปนรูปตนขาวสีเหลือง ๑๐ ตน
ทีถ่ กู มัดรวมกันไว หมายถึง ประเทศในภูมภิ าคเอเชียตะวัน
ออกเฉี ย งใต ทั้ ง ๑๐ ประเทศ รวมกั น เพื่ อ มิ ต รภาพและ
ความเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน
กฎบัตรอาเซียน เปนเสมือนธรรมนูญของอาเซียนทีว่ างกรอบ
ทางกฎหมายและโครงสรางองคกร เพื่อใหอาเซียนเปนองคกรที่มี
กติกาในการทํางาน มีประชาชนเปนศูนยกลาง และมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

เศรษฐกิจและสังคมไทยกาวไกล ถาคนไทยตระหนักรูอาเซียน

มหาดไทยกับการเขาสูประชาคมอาเซียน ป ๒๕๕๘
ฉบับเดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๕๕

แผนการเตรียมความพรอม
ของกระทรวงมหาดไทย
๑. การเตรียมความพรอมในการเปนประชาคมอาเซียน
ในภาพรวม ประกอบดวย ๑. การสรางความตระหนักรูในการเขาสู
ประชาคมอาเซียน ในป ๒๕๕๘ ๒. การจัดสัมมนาเกี่ยวกับผลกระทบ
ในดานกฎหมายทีอ่ ยูใ นภารกิจของกระทรวงมหาดไทย ในการเขารวม
ประชาคมอาเซียน ในป ๒๕๕๘ ๓. การเตรียมความพรอมหนวยงาน
ชายแดนเพื่อรองรับการเปนประชาคมอาเซียน ๔. การอบรมภาษา
การเจรจาตอรองและการจัดประชุม ๕. การจัดประชุมสัมมนารับฟง
ความคิดเห็นของผูมีสวนได สวนเสียของกระทรวงมหาดไทยในการ
เขารวมประชาคมอาเซียน
๒. การเตรียมความพรอมเพือ่ รองรับความรวมมือประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) แผนการ
ดําเนินงานในป ๒๕๕๕ ประกอบดวย ๔ กิจกรรม คือ ๑. โครงการ
บูรณาการการทํางานรวมกันระหวางเอกอัครราชทูตประจําประเทศ
เพือ่ นบานของไทยกับผูว า ราชการจังหวัด ๒. โครงการบูรณาการแผน
พัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด รวมกับภาคเอกชน ประชาชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน
และการเข า สู  ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น ๓. โครงการสื่ อ
ประชาสัมพันธเพื่อแลกเปลี่ยนองคความรู และเตรียมขยายผลสูกลุม
จังหวัดอื่นๆ ๔. การตอยอด Regional Operation Center (ROC)
ขยายจากมหาวิทยาลัยขอนแกนไปยังภาคเหนือและภาคใตในป
๒๕๕๖
นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทยยังไดแตงตั้งคณะทํางานเพื่อ
เตรี ย มความพร อ มของกระทรวงมหาดไทยในการรวมตั ว เป น
ประชาคมอาเซียน ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะทํางานชุดนี้ประกอบดวย
ผูแทนจากหนวยงานตางๆ ที่มีวิสัยทัศนและสามารถวิเคราะหปญหา
และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอหนวยงานของตนเมื่อไทยเปน AC ในป
๒๕๕๘ คณะทํางานจะแบงตามลักษณะงานทีต่ อ งดําเนินการ คือ ดาน
บุคลากร ดานระเบียบกฎหมาย ดานการสรางความรู และดานระบบ
งาน (การบริการ) ซึ่งขณะนี้คณะทํางานทุกคณะที่ไดรับมอบหมาย
ใหดําเนินการตามอํานาจหนาที่ไดดําเนินการเพื่อเตรียมความพรอม
ใหกับกระทรวงมหาดไทยเขาสูประชาคมอาเซียนป ๒๕๕๘ ตอไป
กองบรรณาธิการ มหาดไทยกับการเขาสูประชาคมอาเซียน ป ๒๕๕๘
ประธานที่ปรึกษา
นายพระนาย สุวรรณรัฐ
ที่ปรึกษา
นายประชา เตรัตน
นายสุรพล พงษทัดศิริกุล
นายขวัญชัย วงศนิติกร
นายวัลลภ พริ้งพงษ
นายอนุวัฒน เมธีวิบูลวุฒิ
ผูจัดทํา
• กลุมงานอาเซียน กองการตางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
• กองสารนิเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

คําสั่งกระทรวงมหาดไทย
ที่ ๑๖๘ / ๒๕๕๕
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการเตรียมความพรอมของกระทรวงมหาดไทย
ในการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน ในป พ.ศ. ๒๕๕๘
-------------------------------------ดวยประเทศไทยจะเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. ๒๕๕๘ และคณะรัฐมนตรีไดมีมติ
แตงตั้งคณะกรรมการอาเซียนแหงชาติ เพื่อเตรียมความพรอมใหหนวยงานตางๆ ในการเรงรัด
กระบวนการสรางประชาคมอาเซียน และเพื่อใหการเตรียมความพรอมในสวนของกระทรวง
มหาดไทยเปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุผลสัมฤทธิ์ กระทรวงมหาดไทยจึงแตงตั้ง
คณะกรรมการเตรียมความพรอมของกระทรวงมหาดไทย แบบบูรณาการในการรวมตัวเปน
ประชาคมอาเซียน โดยมีองคประกอบ ดังนี้
๑. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประธานคณะกรรมการ
๒. รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ไดรับมอบหมาย
รองประธานคณะกรรมการ
๓. อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนหรือผูแทน
คณะกรรมการ
๔. อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือผูแทน คณะกรรมการ
๕. อธิบดีกรมการปกครองหรือผูแทน
คณะกรรมการ
๖. อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นหรือผูแทน
คณะกรรมการ
๗. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือผูแทน
คณะกรรมการ
๘. อธิบดีกรมที่ดินหรือผูแทน
คณะกรรมการ
๙. ผูวาการการประปานครหลวงหรือผูแทน
คณะกรรมการ
๑๐. ผูวาการการประปาสวนภูมิภาคหรือผูแทน
คณะกรรมการ
๑๑. ผูวาการการไฟฟานครหลวงหรือผูแทน
คณะกรรมการ
๑๒. ผูวาการการไฟฟาสวนภูมิภาคหรือผูแทน
คณะกรรมการ
๑๓. ผูอํานวยการองคการตลาดหรือผูแทน
คณะกรรมการ
๑๔. ปลัดกรุงเทพมหานครหรือผูแทน
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
๑๕. ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนหรือผูแทน
๑๖ ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาและ
คณะกรรมการ
สงเสริมการบริหารราชการจังหวัดหรือผูแทน
๑๗. ผูอํานวยการสํานักกฎหมายหรือผูแทน
คณะกรรมการ
๑๘. ผูอํานวยการสถาบันดํารงราชานุภาพหรือผูแทน
คณะกรรมการ
๑๙. ผูอํานวยการกองสารนิเทศหรือผูแทน
คณะกรรมการ
๒๐. ผูอํานวยการกองการตางประเทศ
คณะกรรมการและเลขานุการ
๒๑. หัวหนากลุมงานอาเซียน กองการตางประเทศ
คณะกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ
๒๒. เจาหนาที่กลุมงานอาเซียน กองการตางประเทศ
คณะกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ
คณะกรรมการเตรียมความพรอมของกระทรวงมหาดไทยในการรวมตัวเปนประชาคม
อาเซียน มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
๑. กําหนดนโยบาย/วางแนวทางในการสรางความตระหนักรูใ หแกขา ราชการและบุคลากร
ของกระทรวงมหาดไทยทัง้ ในสวนกลาง ภูมภิ าคและทองถิน่ ใหมสี มรรถนะ ทักษะ และทัศนคติ
ในการทํางานเพื่อรองรับการเปนประชาคมอาเซียน ในป พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. การปรับปรุงระเบียบ กฎหมายที่อยูภายใตภารกิจและอํานาจหนาที่ของกระทรวง
มหาดไทยใหสามารถตอบสนองตอกฎบัตรอาเซียนโดยไมขัดตอกฎหมายภายในของไทย
๓. แตงตั้งคณะทํางานตามความจําเปนและเหมาะสม เพื่อดําเนินการตามที่ไดรับ
มอบหมาย
๔. สั่งการหรือยืมตัวเจาหนาที่กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของเพื่อใหมาชวยราชการ
ใหคณะกรรมการ/คณะทํางานตามความจําเปนจนกวาจะเสร็จสิ้นภารกิจ
๕. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

๒๕๕๘ ปแหงประชาคมอาเซียน

สั่ง ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕
๒๕๕๕
(นายยงยทธ
(นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

เศรษฐกิจและสังคมไทยกาวไกล
ถาคนไทยตระหนักรูอาเซียน
ฉบับเดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๕๕

มหาดไทยกับการเขาสูประชาคมอาเซียน ป ๒๕๕๘
ฉบับเดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๕๕

มหาดไทยกับการเขาสูประชาคมอาเซียน ป ๒๕๕๘
ฉบับเดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๕๕

ความเปนมาของอาเซียน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community)

สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of Southeast Asian Nations หรือ ASEAN) กอตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok
Declaration) หรือ ปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Declaration) เมือ่ วันที่ ๘ สิงหาคม
อาเซี ย นจะรวมตั ว เป น ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น โดยมี
๒๕๑๐ โดยมีประเทศสมาชิก ๕ ประเทศ ประกอบดวย อินโดนีเซีย มาเลเซีย
เป
า
หมายให
อาเซียนเปนตลาดและฐานการผลิตเดียว มีการเคลื่อนยาย
ฟลปิ ปนส สิงคโปร และไทย เพือ่ สงเสริมความรวมมือทางดานการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคม ของประเทศในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ตอมามีประเทศสมาชิก สินคา บริการ การลงทุน และแรงงานมีฝมืออยางเสรี รวมทั้งการ
เพิ่มเติม ไดแก บรูไนดารุสซาลาม เวียดนาม ลาว เมียนมาร และกัมพูชา เคลื่อนยายเงินทุนที่เสรียิ่งขึ้น
ตามลําดับ จึงทําใหปจจุบันอาเซียนมีสมาชิก ๑๐ ประเทศ
คุณลักษณะของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
มีขีดความสามารถสูงในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ปจจุบัน บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้ง ความสัมพันธ
มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่เทาเทียมกัน
ระหวางประเทศไดเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก ทําใหอาเซียนตองเผชิญสิ่งทาทาย
สามารถบููรณาการเขากับระบบเศรษฐกิจโลก
ใหมๆ อาทิ โรคระบาด
ะบาด การกอการราย ยาเสพติด การคามนุุษย สิ่งแวดลอม
ภัยพิบัติ อีกทั้ง ยังมีความจําเปนตองรวมตัวกันเพื่อเเพิพ่ิมออํํานนาจต
าจตอรองแล
รองและ
ละ
ทางการรแขงขขัันกักับประเทศในภู
ประเทศในภูมิภาคใกล
าคใกลเคีคียงและในเวที
งและในเวที
ขีดความสามารถทางการแข
อาเซซียนจึ
นจึงเห็
เหห็นพพองกั
งกันววา อาเซี
อาเซียนควรจะร
นคควรจะรวมมื
มมือกักันให
ให
ระหวางประเทศ ผููนําอาเซี
มุมุงหวั
หวังประโยชน
ประโยชนจากการรวมกั
ากการรวม นเพื่อทําใหประชาชนมีการอยูดี
คงย่งิ ขึข้นึ จึจงึ ได
ไดป ระกาศ
ระกาศ “ปฏิ
“ปฏญ
ิ ญาว
ญาวา ดดว ยความร
ยความรว ม กิกินดีดี ปราศจากโรคภั
เหนียวแนน เขมแข็ข็ง และมั่นคงยิ
ปราศจากโรคภััยไขเจ็บ มีสิ่งแวดล
แ อมที่ดี และมีความรูสึกเปน
(DDeclaration of
of ASEAN
ASEAN Concord
Concord II)II)) ซึซ่งึ กํกาํ หนดให
หนดให อัอนั หนึ
มือในอาเซียน ฉบับั ที่ ๒” (Declaration
หนึ่งึ อัอนั เดี
เดยี วกั
วกนั เอื
เอ้อื อาทรและแบงปนกัน
คมอาเเซียนที
นท่ีประกอบไปด
ระกอบไปดวย ๓ เสาหลั
เสาหลลัก ได
ไดแกก ประชาคม
ประชาคม
มีการสรางประชาคมอาเซี
การเมืองและความมั
มมัน่ คงอาเซี
คงอาเซยี น (ASEAN
(ASEAN Political
Political – Security
Security Community)
Community)
คคุุณลลัักษษณะของประชาคมสั
ณะของประชาาคมสังคคมและวัฒนธรรมอาเซียน
ประชาคมเศรษฐกิกิจอาเซียี น (ASEAN
(ASEAN Economic
Economic Community)
Community) และประชาคม
และประชาคม
กการพั
ารพัฒนนาทรั
าทรัพยยากรมนุ
ากรมนุษย
สังคมและวัฒนธรรมอาเซี
รรมอาเซซียน (ASEAN
(ASEAN Socio
Sociio – Cultural
Cultural Community)
Communiity)
กการคุ
ารคคุมคร
ครองและสวั
รองและสวัสดิการส
ารสังคม
ภายในป ๒๕๖๓ ซึ่งตอมา
มาผู
าผูนําออาเซี
าเซียนนได
ไดตกกลงให
ลงใหมีกาารจั
รจัดตตัั้งปประชาคมอาเซี
ระชาคมอาเซียน
คความยุ
วามยุติธรรรมและสิ
รมและสิทธิ
ใหแลวเสร็จเร็วขึนมาเป
้นมาเปปนภภายในป
ายในป ๒๕๕๘
กการส
ารสงเเสริ
สริมคความยั
วามยั่งยืนดานนสิ่งแวดลอม
การสร
การ
รสรางงอัอัตลลัักษณ
ษณ
ณอาาเซี
เซียน
กการลดช
ารลดชองงววางงทางการพั
ทางการพัฒนนา
ประชาคมอาเซี
อาเซียน ((ASEAN
ASEAN CCommunity)
ommunity) คืือ กา
การรวมกลุ
ารรวมกกลุมขของประเทศ
องประเทศ
สมาชิกอาเซียนใหหเปนชุชุมชนที
ชนที่มีความแข็
วามแข็งแกร
แกรง สามารถสรางโอกาสและรั
งโโอกาสและรัับมือ
สิ่งทาทาย ทั้งดานกา
นการเมื
ารเมืองงความมั
ความมั่นคงง เศรษฐกิ
ฐ จ และภ
และภัภัยคคุุกคคามรู
ามรรูปแแบบใหม
บบใหม
1.
1. สงเสริมและคุ
แลละคุุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
โดยสมาชิกในชุมชชนมี
นมีสภา
ภาพความเป
าพความเปนอย
อยูยูที่ดี สสามารถประกอบกิ
ามารถประกออบกิจกกรรมทาง
รรรมทาง
ป
ป

อ
งกั
ง
กั
น
ความขั
คว
ว
ามขั
ด
แย
งและสร
และสรรางความไว
งความไวเนื้อเชื้อใจระหวางประเทศสมาชิก
เศรษฐกิจไดอยางสะดวกมากยิ
สะดวกมากยิง่ ขึน้ และสมาชิ
และสมาชิกิ ในชุ
ในชมุ ชนมี
ชนมคี ววามรู
ามรสู กึ เป
เปปน อัอนั หนึ
หนึง่
รงสสนั ติภาพในภู
าพพในภมู ภิ าค และมีกลไกในการควบคุ
ลไกใ
ธํารงสั
มการทํางานของภาครัฐ
อันเดียวกัน
วามโปรงใสยิง่ ขึน้ โดยประชาชนมี
โดยประชาชน สว นรวมในการแสดงความคิดเห็น
ใหมคี วามโปร
และรว มแก
มแกไขปญหาตางๆ มากขึ้น
และร
2. อุปสรรคทางการคาจะลดลงหรื
จะลดลงห อหมดไป ทําใหไทยสามารถขยาย
2.
การส
การสง ออกสิ
ออกสินคาไปยังสมาชิกกลุมุ อาเซ
อาเซียน และการรวมเปนตลาดเดียวกัน
อาเซียนมุงงสสงเสริมความร
ความมรวมมือในด
ในดานการเมื
นการเมืองและความมั
งและความม่ันคงเพื
คงเพ่ือ จจะช
ะชว ยดึ
ยดงึ ดูดู การลงทุนุ จากตางประเท
งประเทศ อีกทัง้ การคมนาคมและการขนสง
เสริมสรางและธํารงไวซงึ่ สันติภาพและความมัน่ คงของภู
คงของภมิมภิ าค และทําใหประเทศ ระหวางประเทศจะมีความสะดวกและ
วามสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
ในภูมิภาคอยูรวมกันอยางสันติสุข สามารถแกปญหาและความขัดแยงโดย
3. ประชาชนมีความเปนอยูและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ปญหาความ
สันติวิธี
ยากจนจะลดลง โดยสามารถ
คุณลักษณะของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
เขาถึงโอกาสทางการศึกษา
มีกฎกติกาเปนพื้นฐานภายใตคานิยมรวมกัน
ไดอยางทั่วถึง มีสวัสดิการ
มีความเปนเอกภาพ มีความสงบสุข มีความแข็งแกรง และมีความ ทางสั ง คมที่ มั่ น คง และมี
รับผิดชอบรวมกันในการรักษาความมั่นคงที่ครอบคลุมอยางรอบดาน สภาพแวดลอมที่ดีขึ้น
มีพลวัตและมีปฏิสัมพันธกับประเทศนอกอาเซียน

“อาเซียน” สูการเปนประชาคมอาเซียน ในป ๒๕๕๘

ปประชาคมสั
ระชาคมสังคมและวัฒนธ
นธรรมอาเซียน
((ASEAN
ASEAN Socio
Socio – Cultural
Cu
Community)

ประชาคมอาเซี
เซซียน คคืือ

ปประโยชน
ระโยชนที่ไททยจะได
ยจะไดรับจา
จากประชาคมอาเซียน

ประชาคมการเมื
รเมืองแ
งและความมั
และความมั่นคคงอาเซี
งอาเซียน
(ASEAN Politicall – SSecurity
ecurity CCommunity)
ommunity)
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มหาดไทยกับการเตรียมความพรอมในการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน
ดวยประเทศไทยจะเขารวมเปนประชาคม
อาเซียน (ASEAN Community – AC) ในป ๒๕๕๘
กระทรวงมหาดไทยในฐานะหนวยงานหลักทีม่ ี
อํ า นาจหน า ที่ เ กี่ ย วกั บ การ “บํ า บั ด ทุ ก ข
บํารุงสุข” ใหกับประชาชน จึงตองบูรณาการ
และร ว มมื อ กั น อย า งใกล ชิ ด กั บ หน ว ยงาน
ที่เกี่ยวของกับ ๓ เสาหลักของอาเซียน ไดแก
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ กระทรวงการตางประเทศ
กระทรวงพาณิชย และกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย ในการสราง
ความตระหนักรูใหแกขาราชการกระทรวง
มหาดไทยและประชาชน รวมทั้งภาคเอกชน
ที่เกี่ยวของเพื่อเตรียมพรอมเขาสูประชาคม
อาเซียน (AC) ในอีกไมถึง ๓ ปขางหนา
กระทรวงมหาดไทย ได มี คํ า สั่ ง ที่
๑๖๘/๒๕๕๕ ลงวั น ที่ ๑ มี น าคม ๒๕๕๕
แตงตั้งคณะกรรมการเตรียมความพรอมของ
กระทรวงมหาดไทยในการรวมตัวเปนประชาคม
อาเซียน ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมี ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนประธาน
คณะกรรมการ ประกอบดวยผูแ ทนจากหนวยงานระดับกรม/หนวยงาน
รั ฐ วิ ส าหกิ จ /กรุ ง เทพมหานคร/หน ว ยงานในสั ง กั ด สํ า นั ก งานปลั ด
กระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการดังกลาวมีอาํ นาจหนาทีใ่ นการกําหนด
นโยบาย/วางแนวทางในการสรางความตระหนักรูใหแกขาราชการและ
บุคลากรของกระทรวงมหาดไทยทั้งในสวนกลาง ภูมิภาค และทองถิ่น
ใหมีสมรรถนะ ทักษะ และทัศนคติในการทํางานเพื่อรองรับการเปน
ประชาคมอาเซียน (AC) ในป พ.ศ. ๒๕๕๘
กองการตางประเทศ สป.มท. ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ
ไดจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการเตรียมความพรอมของกระทรวง
มหาดไทยในการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม
๒๕๕๕ ณ หองประชุม ๑ กระทรวงมหาดไทย โดยมี นายพระนาย
สุวรรณรัฐ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนประธานการประชุม

ประธานการประชุม ไดใหนโยบายใน
เรือ่ งนีว้ า เนือ่ งจากกระทรวงมหาดไทยมีภารกิจ
หลักเกี่ยวของกับ ๒ เสาหลักของประชาคม
อาเซียน คือ เสาการเมืองและความมั่นคงและ
สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งควรเนนผลกระทบทั้ง
๒ ดานนี้มากกวาเพราะผูกพันและมีผลกระทบ
ต อ ความเป น อยู  ข องประชาชน การเป น
ประชาคมจะมีการไดเปรียบเสียเปรียบ ไทยตอง
พยายามใหไดเปรียบมากที่สุด ประเทศพมามี
การปรับตัวเร็วมาก ไทยควรปรับตัวเองใหทนั กับ
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น มีการปรับความรู
ด า นภาษาต า งประเทศ เช น ภาษาอั ง กฤษ
ภาษาบาฮาซา ประเทศอื่ น ๆ มี ก ารจั ด ตั้ ง
Thai Studies เพื่อวิเคราะห ศึกษาเกี่ยวกับ
ประเทศไทย สถาบันการศึกษาของไทยควรปรับ
ตัว มีการปรับปรุงเนือ้ หา การเรียนการสอนเพือ่
ใหเยาวชนไทยมีความรู ความเขาใจประเทศ
เพื่อนบานมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศสมาชิก
อาเซี ย น และควรมี ก ารจั ด ตั้ ง Steering
Committee ประกอบดวยผูแทนจากทุกสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อหารือรวมกันในการเตรียมความพรอม
ตามภารกิจของหนวยราชการ/รัฐวิสาหกิจของกระทรวงมหาดไทย ในการ
เขาสูป ระชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๘ และควรมีการประชุมกันอยางสมํา่ เสมอ
เพื่ อ วางแผนงาน/กิ จ กรรมในการเตรี ย มความพร อ มในภาพรวมของ
กระทรวงมหาดไทย รองรับการเปนประชาคมอาเซียน

เตรียมความพรอมอยางไร ?
เพื่อกาวทันการเปนประชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๘
๑. เรียนรูและพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศ
สมาชิกอาเซียน เพือ่ เพิม่ ความสามารถในการติดตอสือ่ สารกับตางชาติทจี่ ะมีมาก
ขึ้นในอนาคต
๒. พัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญในงานสาขาเฉพาะดานอยางมีมาตรฐาน
เพื่อตอบสนองความตองการของตลาดแรงงานที่สูงขึ้น
๓. ศึกษาขอมูลพื้นฐานทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม และ
วัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งกฎ ระเบียบ และขอบังคับของ
อาเซียน เพือ่ ใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการการดําเนินกิจกรรมตางๆ

เกร็ดความรูอาเซียน
สัญลักษณอาเซียนเปนรูปตนขาวสีเหลือง ๑๐ ตน
ทีถ่ กู มัดรวมกันไว หมายถึง ประเทศในภูมภิ าคเอเชียตะวัน
ออกเฉี ย งใต ทั้ ง ๑๐ ประเทศ รวมกั น เพื่ อ มิ ต รภาพและ
ความเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน
กฎบัตรอาเซียน เปนเสมือนธรรมนูญของอาเซียนทีว่ างกรอบ
ทางกฎหมายและโครงสรางองคกร เพื่อใหอาเซียนเปนองคกรที่มี
กติกาในการทํางาน มีประชาชนเปนศูนยกลาง และมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

เศรษฐกิจและสังคมไทยกาวไกล ถาคนไทยตระหนักรูอาเซียน

