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แผนงานแหงชาติสําหรับการกาวสูการเปนประชาคมอาเซียนในป 2558
ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
เปาหมาย
มาตรการ
หนวยงานรับผิดชอบ
A. ประชาคมที่มีกฎเกณฑและบรรทัดฐานและคานิยมรวมกัน
A.1 ความรวมมือดานการพัฒนาทาง A.1.1 สงเสริมความเขาใจและการยอมรับในระบอบการเมืองตางๆ วัฒนธรรมและประวัติศาสตร - กระทรวงการตางประเทศ
การเมือง
ของรัฐสมาชิกอาเซียน
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
- คณะกรรมการการเลือกตัง้
- กระทรวงมหาดไทย
A.1.2 ปูทางสําหรับกรอบองคกรเพือ่ อํานวยความสะดวกตอการไหลเวียนของขอมูลเสรี เพือ่ การ - กรมประชาสัมพันธ
สนับสนุนและความชวยเหลือซึ่งกันและกันระหวางรัฐสมาชิกอาเซียน
A.1.3 จัดทําแผนงานเพือ่ สนับสนุนและใหความชวยเหลือซึ่งกันและกันระหวางรัฐสมาชิกในการ - กระทรวงยุติธรรม
พัฒนายุทธศาสตรเพือ่ สงเสริมหลักนิติธรรม ระบบยุติธรรมและโครงสรางพืน้ ฐานทางกฎหมาย - กระทรวงการตางประเทศ
- กระทรวงมหาดไทย
A.1.4 สงเสริมธรรมาภิบาล
- สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
(สงเสริมการแลกเปลีย่ นประสบการณและแนวทางปฏิบัตทิ ี่ดีระหวางภาครัฐและทุกภาคสวนใน ราชการ
สังคม)
- สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน
- กระทรวงการตางประเทศ
- กระทรวงมหาดไทย
A.1.5 สงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน
- กระทรวงการตางประเทศ
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เปาหมาย

มาตรการ

A.1.6 เพิ่มการมีสวนรวมขององคกรที่มีความสัมพันธกับอาเซียนทีเ่ กี่ยวของตอการขับเคลือ่ น
ความคิดริเริ่มเพื่อพัฒนาการทางการเมืองของอาเซียนใหดําเนินไปขางหนา
A.1.7 ปองกันและปราบปรามการทุจริต

A.1.8 สงเสริมหลักการประชาธิปไตย

A.1.9 สงเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมภิ าค
(เพือ่ พัฒนาใหมกี ิจกรรมเพือ่ สนับสนุนวัฒนธรรมเพือ่ สันติภาพและการหารือระหวางศาสนาและ
ภายในศาสนาในภูมิภาค)
A.2 การสรางและแบงปนกฎเกณฑรวม A.2.1 ปรับกรอบสถาบันของอาเซียนใหเปนไปตามกฎบัตรอาเซียน
A.2.2 เสริมสรางความรวมมือภายใตสนธิสัญญามิตรภาพและความรวมมือในภูมิภาคเอเชีย

หนวยงานรับผิดชอบ
- กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย
- กระทรวงยุติธรรม
(กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ)
- กระทรวงการตางประเทศ
- สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
- สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
- สํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
- กระทรวงยุติธรรม
- กระทรวงมหาดไทย
- สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน
- คณะกรรมการเลือกตั้ง
- กระทรวงการตางประเทศ
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงศึกษาธิการ
- กระทรวงวัฒนธรรม
- กระทรวงการตางประเทศ
- กระทรวงการตางประเทศ
- กระทรวงการตางประเทศ
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มาตรการ
ตะวันออกเฉียงใต
A.2.3 สงเสริมใหมกี ารดําเนินการอยางสมบูรณตามปฏิญญาวาดวยทะเลจีนใตเพือ่ สันติภาพและ
เสถียรภาพในทะเลจีนใต
A.2.4 สงเสริมใหมนั่ ใจวามีการดําเนินการตามสนธิสัญญาวาดวยเขตปลอดอาวุธนิวเคลียรใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และแผนปฏิบัติการภายใตสนธิสัญญาฯ
A.2.5 สงเสริมความรวมมือทางทะเลอาเซียน

หนวยงานรับผิดชอบ
- กระทรวงการตางประเทศ
- กระทรวงการตางประเทศ
- สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
- กระทรวงกลาโหม (กองทัพเรือ)
- กระทรวงการตางประเทศ
- ศูนยประสานการปฏิบัตใิ นการรักษา
ผลประโยชนของชาติทางทะเล (ศรชล.)
- สภาความมั่นคงแหงชาติ

B .ภูมิภาคที่มคี วามเปนเอกภาพ สงบสุข และมีความแข็งแกรง พรอมทั้งมีความรับผิดชอบรวมกันเพื่อแกไขปญหาความมั่นคงทีค่ รอบคลุมในทุกมิติ
B.1 ปองกันความขัดแยงและมาตรการ B.1.1 เสริมสรางมาตรการการสรางความไวเนือ้ เชือ่ ใจ
- กระทรวงการตางประเทศ
สรางความความไวเนือ้ เชือ่ ใจ
- กระทรวงกลาโหม
B 1.2.สงเสริมความโปรงใสและความเขาใจในนโยบายกลาโหมและมุมมองดานความมั่นคง
- กระทรวงกลาโหม
B.1.3 สรางกรอบการดําเนินการทางสถาบันที่จําเปนเพือ่ เสริมสรางกระบวนการภายใตกรอบ
- กระทรวงการตางประเทศ
การประชุมเออารเอฟ เพือ่ สนับสนุนประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
B.1.4 เสริมสรางความพยายามในการธํารงความเคารพในบูรณภาพแหงดินแดนอธิปไตย และ - กระทรวงการตางประเทศ
เอกภาพของรัฐสมาชิกตามที่กําหนดไวในปฏิญญาวาดวยหลักการแหงกฎหมายระหวางประเทศ
เกี่ยวกับความสัมพันธฉนั ทมติ รและความรวมมือโดยเปนไปตามหลักกฎบัตรสหประชาชาติ

B.2 การแกไขความขัดแยงและการ

B.1.5 สงเสริมการพัฒนาบรรทัดฐานเพือ่ เสริมสรางความรวมมือดานการปองกันทางทหารและ
ความมั่นคงอาเซียน
B.2.1 พัฒนารูปแบบการระงับขอพิพาทโดยสันติเพิ่มเติมจากรูปแบบที่มีอยูแ ละพิจารณา

- กระทรวงกลาโหม
- กระทรวงการตางประเทศ
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มาตรการ
เสริมสรางรูปแบบดังกลาวใหเขมแข็งขึน้ ดวยกลไกเพิ่มเติมตามที่จําเปน
B.2.2 เสริมสรางกิจกรรมการคนควาวิจัยเรื่องสันติภาพ การจัดการความขัดแยงและการแกไข
ความขัดแยง

B.3 การสรางสันติภาพหลังความ
ขัดแยง

B.2.3 สงเสริมความรวมมือในภูมภิ าคเพือ่ ธํารงไวซึ่งสันติภาพและเสถียรภาพ
B.3.1 เสริมสรางความชวยเหลือดานมนุษยธรรมของอาเซียน

B.3.2 ดําเนินการตามโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและสรางขีดความสามารถในพืน้ ที่
ภายหลังความขัดแยง

B.4 ประเด็นความมั่นคงรูปแบบใหม

B.3.3 เพิ่มความรวมมือในดานการไกลเกลี่ยประนีประนอมและคานิยมที่มสี นั ติภาพเปน
ศูนยกลาง
B.4.1 เสริมสรางความรวมมือในการรับมือประเด็นปญหาสําคัญความมั่นคงรูปแบบใหม
โดยเฉพาะเรื่องการตอตานอาชญากรรมขามชาติและความทาทายขามแดนอืน่ ๆ (สงเสริมความ
รวมมือในองคภาวะที่เกีย่ วของและภาคประชาสังคมเพื่อกําหนดนโยบายและสงเสริมความ
รวมมือกับหนวยงานเพือ่ ปองกันภัยคุกคามรูปแบบใหม

หนวยงานรับผิดชอบ
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงยุติธรรม
- กระทรวงการตางประเทศ
- สถาบันศึกษาความมั่นคงและ
นานาชาติ (ISIS Thailand)
- กระทรวงการตางประเทศ
- กระทรวงกลาโหม
- กระทรวงยุติธรรม
- กระทรวงการตางประเทศ
- กระทรวงกลาโหม (กองทัพเรือ)
- ศูนยประสานการปฏิบัตใิ นการรักษา
ผลประโยชนของชาติทางทะเล (ศรชล.)
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงยุติธรรม
- กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงการตางประเทศ
- สํานักงานตํารวจแหงชาติ
- สํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด
- สภาความมั่นคงแหงชาติ
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เปาหมาย

B.5 เสริมสรางความรวมมือของ
อาเซียนดานการจัดการภัยพิบตั ิ และ
การตอบสนองตอสถานการณฉุกเฉิน

B.6 การตอบสนองอยางมีประสิทธิภาพ
และทันกาลตอประเด็นเรงดวนหรือ
สถานการณวิกฤตทีส่ ง ผลกระทบตอ
อาเซียน
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มาตรการ
- ประเด็นการกอการรายขามชาติและความทาทายเรื่องพรมแดน

หนวยงานรับผิดชอบ
- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย
- กระทรวงมหาดไทย
- สํานักขาวกรองแหงชาติ
- กรมศุลกากร
- กระทรวงกลาโหม
- กองอํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร
- สํานักงานอัยการสูงสุด
- กระทรวงการตางประเทศ
B.4.2 เพิ่มความพยายามในการตอตานการกอการรายโดยการใหสตั ยาบันโดยเร็วและดําเนินการ - กระทรวงการตางประเทศ
อยางเต็มทีต่ ามอนุสัญญาอาเซียนวาดวยการตอตานการกอการราย
- สภาความมั่นคงแหงชาติ
B.5.1 เนนการประสานงานระหวางทหารและพลเรือนในการตอยสนองตอสถานการณ - กรมปองกันและบรรเทาฯ
ภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ
- กระทรวงมหาดไทย
B.5.2 จัดทําแนวทางปฎิบัตมิ าตรฐานสําหรับกรอบการดําเนินการเตรียมความพรอม
- กระทรวงกลาโหม
ระดับภูมิภาคและประสานงานดานบรรเทาภัยพิบัตแิ ละการตอบสนองสถานการณ
- กระทรวงการตางประเทศ
ฉุกเฉินรวมกัน
- สํานักงานตํารวจแหงชาติ
- กรมปองกันและบรรเทาฯ
- กระทรวงกลาโหม
- กระทรวงการตางประเทศ
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มาตรการ
C .ภูมิภาคที่มีพลวัตและมองไปยังโลกภายนอก ในโลกที่มกี ารรวมตัวและพึ่งพาอาศัยกันยิ่งขึ้น
C.1 การสงเสริมความเปนศูนยกลาง
ของอาเซียนในความรวมมือระดับ
ภูมิภาคและการสรางประชาคม
C.2 การสงเสริมความสัมพันธที่เพิ่มพูน
กับประเทศภายนอก
C.3 เสริมสรางการปรึกษาหารือและ
ความรวมมือในประเด็นพหุภาคีที่เปน
ความกังวลรวมกัน
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หนวยงานรับผิดชอบ
- กระทรวงการตางประเทศ

- กระทรวงการตางประเทศ
- กระทรวงการตางประเทศ

สถานะ ณ วันที่ 20 มี.ค. 2555

7

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เปาหมาย
มาตรการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
หมวด ก. การเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
การยกเลิกภาษี
ไทยไดยกเลิกภาษีนําเขาสําหรับสินคาทุกรายการ ยกเวนสินคาออนไหว (4 ชนิด ไดแก ไมตัดดอก มันฝรั่ง กาแฟ และ - สศค.
เนื้อมะพราวแหง) ตัง้ แตป 2010 (รวมทั้ง อาเซียนเดิมอีก 5 ประเทศ) ทั้งนี้ ไทยไมมีบัญชีสิน คาออนไหวสูงและตอ ง - กรมเจรจาฯ
ติดตามการดําเนินการตามพันธกรณีของประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น
การขจัดมาตรการที่ไมใช
ภาษี

สงเสริมความโปรงใสโดยยึดมัน่ กับพิธสี ารวาดวยกระบวนการแจงและการจัดตั้งกลไกการเฝาระวังที่มปี ระสิทธิภาพ

กฎวาดวยแหลงกําเนิด
สินคา

1. ปรับปรุงและสงเสริมการพัฒนากฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาภายใต CEPT เพื่อใหตอบสนองตอการเปลีย่ นแปลง
กระบวนการผลิตในภูมภิ าค รวมทั้งดําเนินงานปรับปรุงในสวนที่จําเปน เชน การใชระบบประเมินอากรลวงหนา และ
การปรับปรุงกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา
2. จัดทําพิธีการในการออกหนังสือรับรองใหเรียบงายสําหรับกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาภายใต CEPT โดยใหมีการ
พัฒนาอยางตอเนือ่ ง รวมทัง้ นําระบบอํานวยความสะดวกมาใช เชน การออกใบรับรองแหลงกําเนิดสินคาโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส การปรับประสานและจัดระบบพิธีการภายในประเทศในขอบเขตทีส่ ามารถดําเนินการได

การอํานวยความสะดวก
ทางการคา

- กรมเจรจาฯ
- กรมการคาตางประเทศ
- กรมศุลกากร
- กรมเจรจาฯ
- กรมการคาตางประเทศ
- กรมศุลกากร
- กรมเจรจาฯ
- กรมการคาตางประเทศ
- กรมศุลกากร

3. ทบทวนกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาที่ใชโดยประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งในภาพรวมและรายประเทศ และพิจารณา - กรมเจรจาฯ
แนวทางการคํานวณแหลงกําเนิดสินคาแบบสะสมทีเ่ ปนไปได
- กรมการคาตางประเทศ
- กรมศุลกากร
1. ประเมินสถานะการอํานวยความสะดวกทางการคาในอาเซียน
- กรมเจรจาฯ
- กรมการคาตางประเทศ
- กรมศุลกากร
2. จัดทําและดําเนินการตามแผนงานดานการอํานวยความสะดวกทางการคา ซึ่งมีจุดมุงหมายใหกฎระเบียบ ขั้นตอน - กรมเจรจาฯ
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เปาหมาย

การรวมกลุมทางศุลกากร

การอํานวยความสะดวก
ดานศุลกากรดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ณ จุดเดียว
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มาตรการ
วิธีการ และขอมูลที่เกี่ยวของกับทางการคาและศุลกากรที่เรียบงาย

หนวยงานที่รับผิดชอบ
เปนแนวเดียวกัน มีมาตรฐาน
- กรมการคาตางประเทศ
- กรมศุลกากร
3. สนับสนุนการดําเนินการและการมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของกับธุรกรรมการคาระหวางประเทศใหมีความโปรงใส - กรมเจรจาฯ
และชัดเจน
- กรมการคาตางประเทศ
- กรมศุลกากร
4. จัดตั้งศูนยรวมดานการอํานวยความสะดวกทางการคาของอาเซียน
- กรมเจรจาฯ
1. ปรับปรุงเทคนิคดานศุลกากรใหทันสมัยขึ้น จากการปรับประสานกระบวนการและขั้นตอนศุลกากรใหงายและเปน
แนวเดียวกัน ใหสอดคลองกับมาตรฐานสากลและแนวปฏิบัติที่ดี โดยการปฏิบัติตามรูปแบบของกระบวนการขนสง
สินคาระดับภูมิภาค (การตรวจปลอยของอาเซียนและแบบฟอรมใบขนสินคาของอาเซียน ป 2007)
2. จัดทําระบบสินคาสงผานแดนของอาเซียน เพื่ออํานวยความสะดวกในการเคลื่อนยายสินคาและการขนสง
3. จัดทําระบบศุลกากรของอาเซียนเพื่อจัดการกับกรอบงานดานศุลกากรในกรณีพิเศษ เชน การนําเขาชั่วคราว การ
ผลิตนอกเขตประเทศ การผลิตภายในเขตประเทศ เพื่อ อํานวยความสะดวกการรวมกลุมทางการผลิตและหวงโซ
อุปทาน
4. นํามาตรฐานและแนวปฏิบัติระหวางประเทศมาใช เพื่อใหการจําแนกพิกัดศุลกากรมีรูปแบบเดียว ปรับประสาน
ระบบการประเมินมูลคาใหเปนแนวเดียวกัน และการปรับประสานการตรวจสอบแหลงกําเนิดใหเปนแนวเดียวกัน
และการแลกเปลี่ยนขอมูลในสวนที่เปนไปได
5. ดําเนินการระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกสของอาเซียน
6. สงเสริมการใหความชวยเหลือรวมกันเพื่อใหระบบศุลกากรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1. อาเซียน 6 (บรูไนดารุสซาลาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลปิ ปนส สิงคโปร และไทย)
เริ่มดําเนินการ
บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวแหงชาติ ภายในป 2008 เปนอยางชา (National Single Window: NSW) ซึ่งไทยได
ดําเนินการจัดตั้งแลว

- กรมศุลกากร

- กรมศุลกากร
- กรมศุลกากร

- กรมศุลกากร

- กรมศุลกากร
- กรมศุลกากร
- กรมศุลกากร
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เปาหมาย
ของอาเซียน

มาตรการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
2. จัดทําองคประกอบขอมูลใหเปนมาตรฐานบนพื้นฐานรูปแบบขอ มูลของ WCO ชุดขอมูล ของ WCO และขอมูล - กรมศุลกากร
การคาสหประชาชาติ (UNTDED) และเรงนําระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารมาใช เพื่อใหกระบวนการ
และการแลกเปลี่ยนขอมูลเปนแบบดิจิตอล

มาตรฐานและอุปสรรคทาง
เทคนิคตอการคา ระบบ
มาตรฐาน คุณภาพ การ
รับประกัน การรับรอง
ระบบงาน และการวัดมี
ความสําคัญตอการสงเสริม
การเพิ่มประสิทธิภาพและ
ชวยลดตนทุนการผลิตเพือ่
การนําเขา/สงออกภายใน
ภูมิภาค มาตรฐาน
กฎระเบียบทางเทคนิค
และกระบวนการตรวจสอบ
รับรองจะดําเนินการ การ
ปรับประสานใหสอดคลอง
กันโดยยึดตาม
แนวนโยบายดานมาตรฐาน
และการรับรองของอาเซียน
อันจะทําใหเกิดความ
โปรงใสมากขึ้น มีการ
พัฒนาคุณภาพของการ

1. ปรับมาตรฐาน กฎระเบียบทางเทคนิค และกระบวนการตรวจสอบรับรอง โดยปรับใหสอดคลองกับวิธีปฏิบัติทเี่ ปน - กระทรวงอุตสาหกรรม
สากลเทาทีจ่ ะสามารถนําไปใชใหเหมาะสมได (โดยคํานึงถึงผลกระทบทางการคา ความซับซอนของระบบกฎระเบียบ - สํานักงานมาตรฐาน
โครงสรางพืน้ ฐาน และความเห็นของผูม สี วนไดเสีย)
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
2. จัดทําและดําเนินการตามความตกลงการยอมรับรวม (MRAs) รายสาขาตามแนวทางที่กําหนดไวในกรอบความตก
ลงวาดวยการยอมรับรวมของอาเซียน
3. เสริมสรางโครงสรางพืน้ ฐานทางเทคนิค รวมถึงขีดความสามารถของหองปฏิบตั ิการ ทดสอบ การสอบเทียบ การ
ตรวจ การรับรอง และการรับรองระบบงาน โดยใชหลักการและแนวทาง ที่ไดรับการยอมรับในระดับภูมิภาค/สากลเปน
พื้นฐาน
4. สงเสริมใหเกิดความโปรงใสในการกําหนดและการนํามาตรฐาน กฎระเบียบทางเทคนิค และกระบวนการตรวจ
ประเมินความสอดคลองไปปฏิบตั ิ โดยใหสอดคลองกับความตกลง WTO TBT และแนวนโยบายดานมาตรฐานและ
การรับรองของอาเซียน
5. เสริมสรางความแข็งแกรงของระบบตรวจติดตามทองตลาด เพื่อใหมนั่ ใจวาการดําเนินงานตามกฎระเบียบที่ไดปรับ
ใหสอดคลองกันประสบผลสําเร็จ
6. จัดทําโครงการเสริมสรางขีดความสามารถ เพือ่ ใหมั่นใจวาการดําเนินการตามแผนงานเปนไปอยางราบรืน่
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มาตรการ
ตรวจสอบรับรองและ
สงเสริมการมีสวนรวมอยาง
แข็งขันของภาคเอกชน
การเปดเสรีการคาบริการ 1. ขจัดขอจํากัดตอการคาบริการอยางมีนัยสําคัญสําหรับ 4 สาขาบริการสําคัญ ไดแก การขนสงทางอากาศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สุขภาพ และการทองเที่ยว ภายในป 2011 และสาขาบริการสําคัญที่ 5 ไดแก โลจิสติกส
ภายในป 2013
2. ขจัดขอจํากัดตอการคาบริการอยางมีนัยสําคัญสําหรับสาขาบริการทุกสาขาที่เหลืออยูภายในป 2015
3. ดําเนินการเปดเสรีโดยการเจรจาอยางตอเนือ่ งเปนรอบ รอบละ 2 ป จนถึงป 2015 ตัวอยางเชน 2008 2010 2012
2014 และ 2015
4. ตั้งเปาหมายจัดทําขอผูกพันสาขาใหมขนั้ ต่ําในแตละรอบการเจรจา โดย 10 สาขา ในป 2008 15 สาขาในป 2010
20 สาขาในป 2012 20 สาขาในป 2014 และ 7 สาขาในป 2015 โดยใช GATS W/120 เปนพื้นฐานในการจําแนก
สาขาบริการตางๆ
5. จัดทําตารางขอผูกพันสําหรับทุกรอบการเจรจาตามเกณฑที่กําหนด :
- ไมมีขอ จํากัดสําหรับการคาบริการรูปแบบที่ 1 และ 2 ยกเวนกรณีมีเหตุผลอันสมควร (เชน เพือ่ ความปลอดภัย
ของสาธารณชน) ซึ่งขึ้นอยูก ับเงื่อนไขการตกลงระหวางประเทศสมาชิกเปนกรณีๆ ไป
- อนุญาตการถือหุนของคนสัญชาติอาเซียนไมนอ ยกวารอยละ 51 ในป 2008 และรอยละ 70 ในป 2010 สําหรับ
สาขาบริการสําคัญ 4 สาขา และไมนอยกวารอยละ 49 ในป 2008 รอยละ 51 ในป 2010 และรอยละ 70 ในป 2013
สําหรับสาขาโลจิสติกส และไมนอ ยกวารอยละ 49 ในป 2008 รอยละ 51 ในป 2010 และรอยละ 70 ในป 2015
สําหรับสาขาบริการอืน่ ๆ และ
- ขจัดขอจํากัดอื่นๆ ในการเขาสูตลาดสําหรับการคาบริการรูปแบบที่ 3 อยางกาวหนาภายในป 2015
6. ตั้งเปาหมายสําหรับการเปดเสรีสําหรับขอจํากัดในดานการปฏิบตั ิเยีย่ งคนชาติสําหรับการคาบริการ รูปแบบที่ 4
และขอจํากัดในขอผูกพันในตารางผูกพันภาพรวม สําหรับการเจรจาแตละรอบภายในป 2009
7. จัดทําขอผูกพันใหสอดคลองกับเกณฑที่ตกลงกันสําหรับขอจํากัดในดานการปฏิบัติเยี่ยง
คนชาติ การคา
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หนวยงานที่รับผิดชอบ

- กรมเจรจาฯ

- กรมเจรจาฯ
- กรมเจรจาฯ
- สศค.
- กรมเจรจาฯ

- กรมเจรจาฯ

- กรมเจรจาฯ
- กรมเจรจาฯ
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มาตรการ
บริการรูปแบบที่ 4 และขอจํากัดในตารางผูกพันภาพรวมภายในป 2009
8. รวบรวมมาตรการที่เปนอุปสรรคตอการคาบริการใหเสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคม 2008
9. อนุญาตใหมีความยืดหยุน ในภาพรวมในการจัดทําตารางขอผูกพันการเปดเสรี ซึ่งครอบคลุมสาขาทีจ่ ะยกเวนจาก
การเปดเสรี และสาขาที่ไมสามารถเปดเสรีไดตามเกณฑที่กําหนดสําหรับการคาบริการในแตละรูปแบบ ตารางขอ
ผูกพันสําหรับการเปดเสรีในแตละรอบการเจรจาจะมีความยืดหยุน ได ดังนี้
- การจัดทําขอผูกพันใหไดตามเปาหมายที่กําหนดสําหรับการเจรจาในรอบถัดไป หากประเทศสมาชิกไม
สามารถจัดทําขอผูกพันไดตามเกณฑที่กําหนดในรอบกอนหนานี้
- อนุญาตใหมีการทดแทนสาขาที่ไดมีการตกลงกันในการเปดเสรีในรอบนั้น แตประเทศสมาชิกไมสามารถ
จัดทําขอผูกพันสําหรับสาขานัน้ ได ดวยสาขาอืน่ ทีอ่ ยูนอกเหนือจากที่ตกลงกัน
- การเปดเสรีโดยวิธีการ ASEAN-X
10. ดําเนินการจัดทําขอตกลงการยอมรับคุณสมบัติวิชาชีพที่กําลังเจรจาอยูใ หแลวเสร็จ ซึง่ รวมบริการสถาปตยกรรม
บริการดานบัญชี คุณสมบัตผิ สู ํารวจ บุคลากรดานการแพทย ภายในป 2008 และบุคลากรดานทันตกรรมภายในป
2009
11. ดําเนินการตามขอตกลงยอมรับคุณสมบัตแิ รงงานฝมอื อาทิ ดานการทองเทีย่ ว

หนวยงานที่รับผิดชอบ
- กรมเจรจาฯ
- กรมเจรจาฯ
- สศค.

สภาวิชาชีพที่เกี่ยวของ

- กระทรวงแรงงาน
- กระทรวงการทองเทีย่ วและ
กีฬา
- กรมเจรจาฯ
12. ใหระบุและจัดทําขอตกลงยอมรับคุณสมบัติวชิ าชีพสําหรับผูประกอบวิชาชีพอื่นๆ ภายในป 2012 และดําเนินการ - สภาวิชาชีพทีเ่ กี่ยวของ
ใหแลวเสร็จภายในป 2015
- กระทรวงแรงงาน
- กรมเจรจาฯ
13. สงเสริมการพัฒนาบุคลากรและเสริมสรางขีดความสามารถในดานการคาบริการ

- กระทรวงแรงงาน
- กระทรวงการทองเทีย่ วและ
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หนวยงานที่รับผิดชอบ
กีฬา

14. ดําเนินการขจัดขอจํากัดสาขายอยในสาขาประกันภัย การธนาคาร และตลาดทุน ภายในป 2015 และป - สศค.
2020 ยกเวนรายการที่ขอยืดหยุนไวลว งหนาตามที่ตกลงกันสําหรับป 2015 และ2020
- ธปท.
- ก.ล.ต.
- ค.ป.ภ. (สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย)
ดานการลงทุนภายใตความ 1. เพื่อสงเสริมความรวมมือดานการลงทุน ดังนี้
- กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ
ตกลง ACIA (การคุมครอง) - กลไกยุตขิ อ พิพาทระหวางนักลงทุนกับรัฐ (investor-state dispute mechanism)
- BOI
- การโอน (transfer) และการสงคืน (repatriation) ทุน กําไร และเงินปนผล ฯลฯ
- กรมเจรจาฯ
- สศค.
- ขอบเขตการยึดทรัพย (expropriation) และการชดเชย (compensation) ที่โปรงใส
- ใหความคุมครองและความมั่นคงเต็มรูปแบบ และ
- ใหการชดเชยจากการเกิดจลาจล (strife)
ดานการลงทุนภายใตความ 1. ปรับประสาน, หากเปนได, นโยบายการลงทุน เพือ่ บรรลุเปาหมายการสงเสริมอุตสาหกรรมและการรวมกลุมทาง - BOI
ตกลง ACIA (ดานการ
เศรษฐกิจ
- กระทรวงพาณิชย
- สศค.
อํานวยความสะดวกและ
2. ปรับปรุงขัน้ ตอนการขอรับการลงทุนและการขออนุญาต โดยการลดขั้นตอนและใหมคี วาม เรียบงาย
- BOI
ความรวมมือ)
- กระทรวงพาณิชย
- สศค.
3. สงเสริมการเผยแพรขอ มูลดานการลงทุน : กฎระเบียบ กฎเกณฑ นโยบายและขั้นตอนดานการลงทุน รวมถึงจุด - BOI
บริการลงทุนเดียวหรือสํานักงานสงเสริมการลงทุน
- กระทรวงพาณิชย
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4. ปรับปรุงฐานขอมูลดานการลงทุนในไทย เพือ่ อํานวยความสะดวกในการกําหนดนโยบาย

5. สงเสริมการประสานงานระหวางหนวยงานภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของใหมากขึ้น

6. หารือกับภาคธุรกิจของอาเซียนเพื่ออํานวยความสะดวกการลงทุน

7. ระบุและดําเนินการเพือ่ สงเสริมความรวมมือระหวางกันในกรอบกวางของอาเซียน (ASEAN-Wide) และการ
รวมกลุมเศรษฐกิจทวิภาคี
ดานการลงทุนภายใตความ 1. สรางสภาพแวดลอมทีจ่ ําเปน เพือ่ สงเสริมการลงทุนทุกรูปแบบ และสาขาใหมที่มีการเติบโตใหเขามายังอาเซียน
ตกลง ACIA (สงเสริมและ
การสรางความรับรูใ นดาน
2. สงเสริมการลงทุนระหวางกันในอาเซียน โดยเฉพาะจากอาเซียน 6 ไปยังกัมพูชา ลาว พมา และเวียดนาม
การลงทุน)

3. สงเสริมการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และกิจการขามชาติ

หนวยงานที่รับผิดชอบ
- BOI
- กระทรวงพาณิชย
- สศค.
- BOI
- กระทรวงพาณิชย
- สศค.
- BOI
- กระทรวงพาณิชย
- สศค.
- BOI
- สศค.
- BOI
- กระทรวงพาณิชย
- สศค.
- BOI
- กระทรวงพาณิชย
- สศค.
- สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม
- กระทรวงพาณิชย
- สศค.
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4. สงเสริมการเกือ้ กูลดานอุตสาหกรรมและเครือขายการผลิตระหวางบรรษัทขามชาติทอี่ ยูใ นอาเซียน

หนวยงานที่รับผิดชอบ
- กระทรวงอุตสาหกรรม
- กระทรวงพาณิชย
- สศค.
5. สงเสริมคณะผูแ ทนรวมดานการลงทุนที่เนนการรวมกลุม ของภูมิภาคและเครือขายการผลิต
- กระทรวงอุตสาหกรรม
- กระทรวงพาณิชย
- สศค.
6. จัดตั้งเครือขายความตกลงทวิภาคีดานการหลีกเลี่ยงภาษีซอ นระหวางอาเซียน
- กรมสรรพากร
- สศค.
ดานการลงทุนภายใตความ 1. ขยายมาตรการไมเลือกปฏิบัติรวมถึงการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติและการปฏิบตั ิเยีย่ งชาติที่ไดรับความอนุเคราะหยิ่งตอ - BOI
ตกลง ACIA (การเปดเสรี) นักลงทุนในอาเซียน
- กรมเจรจาฯ
2. ลดและหากเปนไปได ยกเลิกขอจํากัดในการเขามาลงทุนในสาขาสําคัญ
- BOI
- กรมเจรจาฯ
3. ลดและหากเปนได ยกเลิกมาตรการจํากัดและอุปสรรคดานการลงทุน
- BOI
- กรมเจรจาฯ
- สศค.
การเปดเสรีดานทุนที่มาก 1.ปรับประสานมาตรฐานดานตลาดทุนในอาเซียนในดานที่เกีย่ วของกับกฎเกณฑในการเสนอขาย ตราสารหนี้
- สศค.
ขึ้น (สงเสริมการพัฒนา
ขอกําหนดในการเปดเผยขอมูล และกฎเกณฑการจัดจําหนายระหวางกันใหมากขึ้น
- กลต.
และการรวมกลุมตลาดทุน 2. อํานวยความสะดวกดานขอตกลงยอมรับรวมหรือความตกลงสําหรับการยอมรับคุณสมบัตแิ ละการศึกษาและ
- สศค.
ของอาเซียน)
ประสบการณของผูประกอบวิชาชีพดานการตลาด
- กลต.
3. ใหมีความยืดหยุนมากขึน้ ในดานภาษาและขอกําหนดในดานกฎหมายสําหรับการออกตราสาร
- สศค.
- กลต.
- กรมสรรพากร
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4. สงเสริมโครงสรางภาษีหัก ณ ทีจ่ าย เพือ่ สงเสริมฐานการลงทุนโดยการออกตราสารหนี้ในอาเซียน

หนวยงานที่รับผิดชอบ
- สศค.
- กลต.
5. สงเสริมใหใชการตลาดเปนตัวขับเคลื่อนในการจัดตั้งความเชือ่ มโยงระหวางตลาดหลักทรัพยและตลาดตราสารหนี้ - สศค.
รวมถึงกิจกรรมการเพิ่มทุนขามพรมแดน
- กลต.
- สบน.
การเปดเสรีดานทุนที่มาก 1. ยกเลิก หรือผอนคลายขอกําหนด หากเปนไดและเหมาะสม เพื่ออํานวยความสะดวกในการจายชําระเงินและการ - สศค.
ขึ้น (อนุญาตการ
โอนเงินสําหรับการทําธุรกรรมบัญชีกระแสรายวัน
- ธปท.
เคลื่อนยายเงินทุนที่เสรี
2. ยกเลิก หรือผอนคลายขอกําหนดในการเคลือ่ นยายทุน หากเปนไดและเหมาะสม เพือ่ สนับสนุนการลงทุนโดยตรง - สศค.
มากขึน้ )
จากตางประเทศและขอริเริ่มเพื่อสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุน
- ธปท.
การเคลือ่ นยายแรงงาน
1. อํานวยความสะดวกในการตรวจลงตราและใบอนุญาตทํางานสําหรับผูประกอบวิชาชีพและแรงงานฝมอื อาเซียน ที่ - กระทรวงแรงงาน
ฝมอื อยางเสรี (เฉพาะ
เกี่ยวของกับการคาขามพรมแดน และกิจกรรมที่เกี่ยวเนือ่ งกับการลงทุน
- กระทรวงการตางประเทศ
ประเด็นการอํานวยความ
- สตช.
สะดวกและความรวมมือใน 2. สงเสริมความรวมมือระหวางสมาชิกของเครือขายมหาวิทยาลัยของอาเซียน (AUN) เพื่อเพิ่มการเคลื่อนยายทั้ง
- AUN
การพัฒนาและยกระดับ
นักเรียนและเจาหนาทีภ่ ายในภูมิภาค
แรงงานฝมอื )
3. พัฒนากรอบแผนงานมาตรฐานความสามารถและคุณสมบัติของงาน หรืออาชีพ
- กระทรวงแรงงาน
และความชํานาญของผูฝ กอบรมในสาขาบริการสําคัญ (ภายในป 2009) และสาขาบริการอืน่ ๆ
- กระทรวงการทองเทีย่ วฯ
(จากป 2010 ถึงป 2015)
4. เสริมสรางขีดความสามารถในการวิจัยของประเทศสมาชิกอาเซียนเพือ่ สนับสนุนความชํานาญ การเขาทํางาน และ - กระทรวงแรงงาน
พัฒนาเครือขายขอมูลดานตลาดแรงงานระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน
สาขาสําคัญในการ
1. ดําเนินการทบทวนการดําเนินงานทุกๆ 2 ป เพือ่ ตรวจสอบสถานะการดําเนินการ ความคืบหนาและประสิทธิภาพ - กรมเจรจาฯ
รวมกลุม
ของแผนงานการรวมกลุมสาขาสําคัญ เพือ่ ใหมนั่ ใจวาการดําเนินงานเปนไปตามกําหนดเวลา
ทางเศรษฐกิจ
2. ระบุโครงการเฉพาะสาขา หรือความริเริ่ม ผานการหารืออยางสม่ําเสมอกับผูมสี วนเกี่ยวของ โดยเฉพาะภาคเอกชน - กรมเจรจาฯ
อาหาร เกษตร และปาไม 1. ตรวจสอบการดําเนินการตามพันธกรณี CEPT-AFTA ในผลิตภัณฑเกษตรและปาไม
- กรมเจรจาฯ
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2. พัฒนาและใชระบบบริหารจัดการคุณภาพผลิตภัณฑประมงที่จะชวยสรางความมั่นใจเกีย่ วกับความปลอดภัยของ
อาหารและสนับสนุนความสามารถในการแขงขันของผลิตภัณฑประมงอาเซียนในตลาดโลก โดยการดําเนินการตาม
Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) และปรับปรุงหองปฏิบตั ิการทดสอบ และปรับใชระบบบริหาร
จัดการดานคุณภาพและความปลอดภัยเพื่อใหสามารถประยุกตใชไดกับธุรกิจขนาดเล็กในอาเซียน ภายในป 2009
3. จัดตั้งระบบโดยใช Good Agriculture /Aquaculture Practice (GAP), Good Animal Husbandry Practices
(GAHP), Good Hygiene Practice (GHP), Good Manufacturing Practice (GMP), และ Hazard Analysis
Critical Control Point (HACCP) เปนพืน้ ฐาน สําหรับผลิตภัณฑเกษตรและอาหารที่มีความสําคัญทางการคา มี
ศักยภาพทางการคา โดยใหสอดคลองกับแนวทางหรือมาตรฐานสากล ภายในป 2012
4. ปรับประสานระบบการกักกันและวิธีการตรวจสอบหรือสุมตัวอยาง ภายในป 2010 และมาตรการดานสุขอนามัย
และสุขอนามัยพืชสําหรับผลิตภัณฑเกษตร อาหาร และปาไม ที่มีความสําคัญทางการคา มีศกั ยภาพทางการคา
5. ปรับประสานระดับปริมาณสารพิษตกคางสูงสุดในอาหารที่ยอมรับใหมีไดของยาฆาแมลงในผลิตภัณฑที่มีการคา
อยางแพรหลาย ใหสอดคลองกับแนวทางหรือมาตรฐานสากล ทีส่ ามารถทําได ภายในป 2010
6. ปรับประสานกรอบกฎเกณฑสําหรับผลิตภัณฑเกษตรทีไ่ ดจากเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม ใหสอดคลองกับแนวทาง
หรือมาตรฐานสากล ทีส่ ามารถทําได ภายในป 2015
7. ปรับประสานมาตรฐานดานความปลอดภัยและคุณภาพสําหรับผลิตภัณฑพืชสวนและผลิตภัณฑเกษตรที่มี
ความสําคัญทางเศรษฐกิจในอาเซียน ใหสอดคลองกับแนวทางหรือมาตรฐานสากล ทีส่ ามารถทําได ภายในป 2015
8. ปรับประสานการควบคุมสุขภาพสัตว (ทั้งสัตวบกและสัตวน้ํา) เพือ่ ความปลอดภัยของอาหาร โดยใชกรอบ
มาตรฐานรวมในการบริหารจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยทางชีวภาพ ใหสอดคลองกับแนวทางหรือมาตรฐานสากล
ที่สามารถทําได ภายในป 2015
9. ปรับประสานแนวทางสําหรับการใชสารเคมีในสัตวน้ําและมาตรการเพือ่ ขจัดการใชสารเคมีอันตราย ใหสอดคลอง
กับแนวทางหรือมาตรฐานสากล ทีส่ ามารถทําได ภายในป 2009
10. พัฒนากรอบอางอิงระดับภูมิภาคสําหรับ phased-approach การออกใบรับรองดานปาไม ภายในป 2015
11. พัฒนากลยุทธ/ทาทีรวมในประเด็นทีอ่ ยูในความสนใจของอาเซียนกับองคการระหวางประเทศ เชน องคการ

หนวยงานที่รับผิดชอบ
- กรมประมง

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ

- มกอช.
- มกอช.
- มกอช.
- มกอช.
- มกอช.

- มกอช.
- กรมปาไม
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ
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การคาโลก องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ องคการโรคระบาดสัตวระหวางประเทศ อนุสัญญาอารักขา
พืชระหวางประเทศ CODEX CITES และประเทศคูเจรจา
12. สงเสริมความรวมมือดานการวิจัยและการถายโอนเทคโนโลยีสําหรับผลิตภัณฑเกษตร อาหาร และปาไม
13. จัดตั้งพันธมิตรและแนวทางรวมกับภาคเอกชนในการสงเสริมความปลอดภัยทางอาหาร โอกาสการลงทุนและรวม
ลงทุน สนับสนุนการคาผลิตภัณฑเกษตรและการเขาสูตลาด
14. เสริมสรางความพยายามในการตอตานการคาไมที่ผิดกฎหมาย และการคาทีเ่ กี่ยวเนือ่ ง การเกิดไฟปา และผล
ตกคางของไฟปา
15. สงเสริมความพยายามในการตอตานการประมงผิดกฎหมาย
16. เสริมสรางพันธมิตรดานยุทธศาสตรระหวางสหกรณการเกษตรในอาเซียนผานความรวมมือในระดับทวิภาคี
ระดับภูมภิ าค และระดับพหุภาคี
17. จัดตั้งการเชือ่ มโยงระหวางภาคธุรกิจกับสหกรณการเกษตรที่มีศกั ยภาพในอาเซียน
18. สงเสริมการลงทุนทางตรงและการเปนหุน สวนยุทธศาสตรกับสหกรณการเกษตรอาเซียน ผูผ ลิต ผูบริโภค และ
ผูคา

หนวยงานที่รับผิดชอบ

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ
- กรมปาไม
- กรมประมง
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ

หมวด ข. การไปสูภมู ิภาคที่มีความสามารถในการแขงขัน
นโยบายการแขงขัน
1. สงเสริมการพัฒนานโยบายดานการแขงขันทางการคาภายในป 2015 โดยสงผูแ ทนเขารวมเปนคณะทํางานตางๆ - กรมการคาภายใน
ของอาเซียนในการจัดทําคูมือและแนวทางตางๆดานนโยบายการแขงขัน การพัฒนายุทธศาสตรตางๆที่เกี่ยวขอ ง
ตลอดจนสนับสนุนการทํางานตางๆ ของคณะทํางาน
2. จัดตั้ง เครื อขา ยหน วยงานกํ ากับดูแ ลที่เกี่ยวข องดํ าเนิ นนโยบายการแขงขัน โดยเขารวมการประชุมในเวทีของ - กรมการคาภายใน
ASEAN Expert Group on Competition (AEGC) ซึ่งกรมการคาภายในเปนสมาชิกอยางสมาเสมอ เพื่อผลักดัน
นโยบายและการดําเนินการดานการแขงขันในที่ประชุม
3. จัดกิจกรรมตางๆ เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการพัฒนานโยบายการแขงขันของประเทศ เชน
- กรมการคาภายใน
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ Capacity Building Workshop for ASEAN Member States (AMSs): “Australia’s and
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New Zealand’s Experience in Implementing Competition Policy and Law through Enforcement, Advocacy
Programmes and Institutional Development of Competition Authority” ในวันที่ 30-31 มกราคม 2554
- Concluding Workshop on Core Competencies ในเดือนพฤศจิกายน 2012
4. พัฒนาแนวนโยบายการแขงขันของภูมิภ าคโดยจัดทําคูมือ Handbook on Competition Policy and Law for
Business in ASEAN และ Guidelines on Competition Policy and Law ซึ่ ง เป น สว นหนึ่ ง ในการพั ฒ นา
Competition Policy and Law in ASEAN Region เพื่อส งเสริ มการพัฒนาแนวโนยบายการแข งขัน ของภู มิภ าค
อาเซียน
1.เสริมสรางความเขมแข็ งดานการคุมครองผูบริโภคในอเซียน โดยพัฒนากลไกการดําเนินงานคุมครอง
การคุมครองผูบ ริโภค
ผูบ ริ โภค ผ านคณะกรรมการอาเซี ยนด านการคุ มครองผู บ ริ โภค (ASEAN Committee on Consumer
Protection : ACCP)
2. จัดตั้งเครือขายหนวยงานที่เกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภคเพือ่ อํานวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนขอมูล
3. จัดหลักสูตรฝกอบรมในภูมภิ าคสําหรับเจาหนาทีข่ องหนวยงานกํากับดูแลและผูนําผูบริโภค เพื่อเตรียมความ
พรอมสําหรับการรวมกลุมดานการตลาดของอาเซียน
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 1. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการดานสิทธิในทรัพยสินทางปญญาอาเซียน 2011-2015 และแผนงานความรวมมือ
(ดานทรัพยสินทางปญญา อาเซียนดานลิขสิทธิอยางเต็มที่
ในระดับประเทศ)
2. เขาเปนภาคีพิธสี ารกรุงมาดริด (Madrid Protocol) เพือ่ อํานวยความสะดวกการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
ระหวางประเทศ
3. การดําเนินการตามโครงการ ASEAN Patent Search Examination Cooperation หรือ ASPEC เพื่อพัฒนาระบบ
การแลกเปลีย่ นผลการตวจสิทธิบัตรของอาเซียน
4. เขาเปนภาคีความตกลงเฮก (Hague Agreement) เพือ่ อํานวยความสะดวกในการจดสิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑระหวางประเทศ
5. สงเสริมความรวมมือและสรางเครือขายในการแลกเปลี่ยนขอมูลทรัพยสทิ างปญญาระหวางอาเซียน
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หนวยงานที่รับผิดชอบ

- กรมการคาภายใน

- สนง.คกก.คุมครองผูบริโภค

- สนง.คกก.คุมครองผูบริโภค
- สนง.คกก.คุมครองผูบริโภค
- กรมทรัพยสินทางปญญา
- กรมทรัพยสินทางปญญา
- กรมทรัพยสินทางปญญา
- กรมทรัพยสินทางปญญา
- กรมทรัพยสินทางปญญา
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การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน(การอํานวยความ
สะดวกดานขนสงและการ
การขนสงตอเนื่องหลาย
รูปแบบ)
การขนสงทางบก

การขนสงทางน้ํา
การขนสงทางอากาศ
โครงสรางพืน้ ฐานดาน
ขอมูล (พัฒนาการ
เชือ่ มโยงความเร็วสูง)
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6. สงเสริมความรวมมือในระดับภูมภิ าคดานภูมิปญญาทองถิ่น ทรัพยากรทางพันธุกรรม และการแสดงออกดาน
วัฒนธรรมทองถิ่น
1. การดําเนินการตามกรอบความตกลงวาดวยการอํานวยความสะดวกในการขนสงสินคา ผานแดน

หนวยงานที่รับผิดชอบ
- กรมทรัพยสินทางปญญา

2. การดําเนินการตามกรอบความตกลงอาเซียนวาดวยการอํานวยความสะดวกในการขนสง ขามแดน
3.เรงรัดการมีผลบังคับใชของกรอบความตกลงอาเซียนวาดวยการขนสงขามแดน

- กระทรวงคมนาคม
- กระทรวงคมนาคม

1. การเชื่อมตอทางรถไฟชวงทีข่ าดภายใตโครงการเชื่อมโยงเสนทางรถไฟสายสิงคโปร-คุนหมิง ใหแลวเสร็จ

- กระทรวงคมนาคม

2. การเสริมสรางความปลอดภัยบนถนนในอาเซียน
1. การปฏิบัติตามสนธิสัญญาที่เกีย่ วของกับองคการทางทะเลระหวางประเทศ (IMO)
2. ปฏิบัติตามแผนงานดานการขนสงทางน้ําในอาเซียน
1. ดําเนินการนโยบายการเปดนานฟาของอาเซียน (แผนงานการรวมกลุมสาขาการบิน)
2. พัฒนาตลาดการบินรวมอาเซียน (ASEAN Single Aviation Market)
1. อํานวยความสะดวกใหเกิดการเชือ่ มโยงความเร็วสูง (high-speed connection) ระหวางโครงสรางพืน้ ฐานดาน
ขอมูลแหงชาติ(National Information Infrastructures: NII) ของทุกประเทศสมาชิกอาเซียน ภายในป 2010 และ
ดําเนินมาตรการดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ระบุไวในแผนปฏิบัตกิ ารเวียงจันทน (Vientiane Action Plan)
2. เสริมสรางขีดความสามารถ และจัดทําโปรแกรมการฝกอบรมสําหรับองคกรสรางความปลอดภัยระบบสารสนเทศ
แหงชาติ (Computer Emergency Response Teams : CERTs) ของแตละประเทศ และเพิ่มศักยภาพใหกับ
เครือขายธุรกรรมอิเล็กทรอนิคส (cyber-security network) ของอาเซียนโดยการขยายเครือขายขององคกรการเตือน
ภัยสารสนเทศของอาเซียน
(ASEAN CERT Incident Drills) ใหครอบคลุมประเทศคูเจรจาของอาเซียนภายในป 2007

- กระทรวงคมนาคม
- กระทรวงคมนาคม
- กระทรวงคมนาคม
- กระทรวงคมนาคม
- กระทรวงคมนาคม
- กระทรวง ICT

- กระทรวงคมนาคม
- กรมศุลกากร

- กระทรวง ICT
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3. สงเสริมใหผูทเี่ กีย่ วของ (ประชาขน ชุมชน ธุรกิจ และหนวยงานภาครัฐ) มีสวนรวมในการพัฒนาและนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศและบริการดานโครงสรางพื้นฐานดานขอมูลในภูมิภาคมาใชในงานทีเ่ กี่ยวของ
4. สนับสนุนใหสาขาที่เปนกลุม เปาหมายนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ใน
เบือ้ งตนประกอบดวยสาขาสําคัญ เชน ศุลกากร โลจิสติกส ขนสง ธุรกิจเกี่ยวกับขอมูลในรูปแบบตางๆ)
5. เพิ่มจํานวนประเทศสมาชิกในความตกลงยอมรับรวม (ASEAN MRA) สําหรับอุปกรณดานโทรคมนาคม

6. พัฒนานโยบายและกรอบการกํากับดูแลในเชิงลึกเพือ่ รองรับโอกาสและความทาทายทางธุรกิจในสวนที่เกี่ยวกับ
Next Generation Network ซึ่งรวมถึงการทํางานรวมกันไดของสินคาและบริการ ระบบขอมูล และเครือขายที่
เชือ่ มโยงกัน
ความรวมมือดานพลังงาน 1. เรงการดําเนินการโครงการเครือขายระบบสายสงไฟฟาของอาเซียน และโครงการเชื่อมโยงทอสงกาซธรรมชาติของ
อาเซียน
2. สงเสริมการเขามามีสวนรวมของภาคเอกชนเกี่ยวกับโครงการเครือขายระบบสายสงไฟฟาของอาเซียน และ
โครงการเชือ่ มโยงทอสงกาซธรรมชาติของอาเซียนใหมากขึ้น
3. ดําเนินการราง ASEAN Petroleum Security Agreement ใหแลวเสร็จเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของแหลงน้ํามัน
และกาซในภูมภิ าค
ความรวมมือดานการทํา 1. สนับสนุนการคาและการลงทุนในสาขาเหมืองแรใหมากขึน้
เหมืองแร
2. เสริมสรางขีดความสามารถขององคกรและบุคลากรในสาขาธรณีวิทยาและการเหมืองแรในอาเซียน

การสนับสนุนดานการเงิน
แกโครงการพัฒนา

3. สงเสริมการพัฒนาสาขาเหมืองแรใหมีพัฒนาการทีย่ ั่งยืนทั้งในแงสิ่งแวดลอมและสังคม
4. สนับสนุนใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสาขาเหมืองแร
1. สงเสริมใหภาคเอกชนและองคกรระหวางประเทศเขามามีสวนรวมมากขึ้นในการสนับสนุนดานการเงินแกการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานของภูมภิ าค อาทิ โครงการเชือ่ มโยงทอสงกาซธรรมชาติของอาเซียน โครงการเครือขาย

หนวยงานที่รับผิดชอบ
- กระทรวง ICT
- กระทรวง ICT
- กระทรวง ICT
- สํานักงาน กสทช.
- กระทรวง ICT
- สํานักงาน กสทช.
- กระทรวงพลังงาน
- กระทรวงพลังงาน
- กระทรวงพลังงาน
- กระทรวงอุตสาหกรรม
- กรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและ
เหมืองแร
- กระทรวงอุตสาหกรรม
- กระทรวงอุตสาหกรรม
- กระทรวงคมนาคม
- กระทรวงพลังงาน
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มาตรการ
ระบบสายสงไฟฟาของอาเซียน โครงการเชือ่ มโยงเสนทางรถไฟสิงคโปร -คุนหมิง และโครงการทางหลวงอาเซียน
2. ยกเลิก/ลดอุปสรรคตอการลงทุนและ/หรือการสนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาโครงการดานโครงสรางพื้นฐานของ
ภูมิภาค
1. ดําเนินการใหมีการสรางเครือขายของความตกลงวาดวยการหลีกเลี่ยงการจัดเก็บภาษีซอนระหวางประเทศสมาชิก
ภายในป 2010 เทาที่จะสามารถดําเนินการได
1. ดําเนินนโยบายการแขงขันดานโทรคมนาคมโดยใชแนวทางการปฏิบัติทดี่ ี และสนับสนุนการออกกฎหมาย
ภายในประเทศดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
2. ปรับประสานโครงสรางพื้นฐานทางกฎหมายสําหรับการทําสัญญาทางอิเล็กทรอนิกสและการยุตขิ อขัดแยงใหเปน
แนวเดียวกัน
3. จัดทําและปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติที่ดสี ําหรับการทําสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส หลักการสําหรับการยุตขิ อ
ขัดแยง และกรอบการยอมรับรวมสําหรับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกสในอาเซียน
4. ดําเนินการใหการยอมรับรวมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกสในอาเซียนเปนไปดวยความสะดวก
5. ศึกษาและสนับสนุนการนํามาตรฐานและแนวทางการปฏิบัตดิ านกฎหมายและ/หรือมาตรฐานที่กําหนดขึ้นจาก
พื้นฐานของกรอบกฎระเบียบรวมกันมาใช
6.จัดตั้งเครือขายระหวางภาคธุรกิจในอาเซียนกับประเทศคูค า เพือ่ เปนเวทีการสงเสริมการคาและการลงทุน

หมวด ค. การพัฒนาเศรษฐกิจอยางเทาเทียมกัน
การพัฒนาวิสาหกิจขนาด 1. ดําเนินการตามพิมพเขียวนโยบายของอาเซียนดานการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (APBSD)
กลางและขนาดยอม
2004-2014
2. สงเสริมเครือขายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมและการมีสวนรวมในการสรางเครือขายผลผลิตและการ
กระจายสินคาของภูมภิ าค
3. สงเสริมแนวทางการปฏิบัตทิ ี่ดีในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม รวมถึงแหลงเงินทุนของวิสาหกิจ

หนวยงานที่รับผิดชอบ
- กระทรวงการคลัง
- กระทรวงการคลัง
- ธนาคารแหงประเทศไทย
- กรมสรรพากร
- กระทรวง ICT
- กรมพัฒนาธุรกิจการคา
- กระทรวง ICT
- กรมพัฒนาธุรกิจการคา
- กระทรวง ICT
- กรมพัฒนาธุรกิจการคา
- กระทรวง ICT
- กรมพัฒนาธุรกิจการคา
- กระทรวง ICT
- กรมพัฒนาธุรกิจการคา
- กระทรวง ICT
- กรมพัฒนาธุรกิจการคา
- สสว.
- สสว.
- สสว.
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เปาหมาย
ขอริเริ่มเพือ่ การรวมตัว
อาเซียน
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มาตรการ
ขนาดกลางและขนาดยอม
1. สงเสริมใหความริเริ่มเพือ่ การรวมตัวของอาเซียนเปนเวที (platform) ในการกําหนดและดําเนินการตามโครงการ
ความชวยเหลือดานเทคนิคและการเสริมสรางขีดความสามารถ สําหรับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในอาเซียน
โดยเฉพาะประเทศสมาชิกใหมและตามความตกลงในกรอบอนุภูมภิ าคอื่นๆ เชน IMT-GT และ BIMP-EAGA เพือ่
ยกระดับใหเทาเทียมกันในการพัฒนาโครงขายดานการผลิตและการจัดจําหนายในภูมภิ าค
2. ประเทศสมาชิกเดิม 6 ประเทศตองใหการสนับสนุนโครงการความริเริ่มเพือ่ การรวมตัวของอาเซียนอยางตอเนื่อง
3. รวบรวมการสนับสนุนจากคูเจรจาและองคกรระหวางประเทศ เชน ธนาคารเพือ่ การพัฒนาเอเชียและธนาคารโลก
เพื่อใหการดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
4. สราง/พัฒนาขีดความสามารถของเจาหนาที่รัฐในการพัฒนา/ดําเนินนโยบายสังคมและเศรษฐกิจเพือ่ ชวยบรรเทา
ผลกระทบจากการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ

5. จัดทําการศึกษาดานสังคมและเศรษฐกิจเปนครั้งคราว เพื่อตรวจสอบและประเมินผลของการรวมกลุม ทาง
เศรษฐกิจ
หมวด ง. การบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก
แนวทางการสรางความ
1. ทบทวนพันธกรณีของ FTA/CEP เทียบกับพันธกรณีของการรวมกลุมภายในอาเซียน
เปนหนึ่งเดียวกันตอ
2. ดําเนินการใหมีระบบที่จะสนับสนุนการประสานงานมากขึน้ ในการเจรจาการคากับประเทศคูเจรจาภายนอก
ปฏิสัมพันธดานเศรษฐกิจ อาเซียน และในเวทีการเจรจาการคาในระดับภูมภิ าคและระดับพหุภาคี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อบรรลุกรอบทาทีการ
กับภายนอก
เจรจารวมกัน
สงเสริมการมีสวนรวมใน 1. รับหลักปฏิบัตสิ ากลทีด่ แี ละมาตรฐานในการผลิตและจําหนายมาใชในภูมภิ าคอยางตอเนือ่ ง
เครือขายอุปทานของโลก 2. พัฒนาความชวยเหลือทางวิชาการเพือ่ ยกระดับขีดความสามารถและผลิตภาพดานอุตสาหกรรมและสงเสริมการ
เขามามีสวนรวมในการรวมกลุมระดับภูมภิ าคและระดับโลกใหกับประเทศสมาชิกทีม่ ีระดับการพัฒนาต่ํากวาของ

หนวยงานที่รับผิดชอบ
- กรมอาเซียน

- กรมอาเซียน
- กรมอาเซียน
- กรมอาเซียน
- กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย
- กพ.
- กรมอาเซียน
- กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย
- กรมเจรจาฯ
- กรมเจรจาฯ

- กรมเจรจาฯ
- กรมเจรจาฯ
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เปาหมาย

มาตรการ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

อาเซียน
หมวด 3. การดําเนินการ
1. กลไกการดําเนินงาน
1. คณะทํางานระดับสูงวาดวยการรวมกลุมทางเศรษฐกิจของอาเซียนจะเปนผูใ หความเห็นในเชิงกลยุทธตอ รัฐมนตรี
เศรษฐกิจอาเซียนในประเด็นทีส่ งผลตอการปฏิบัติตามแผนงานในพิมพเขียวนีใ้ หเปนไปตามกําหนดเวลา
2. ดําเนินการปรึกษาหารืออยางสม่ําเสมอรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพือ่ แลกเปลี่ยนและรับขอคิดเห็นตอการ
ดําเนินงานตามแผนงานในพิมพเขียว
3. เลขาธิการอาเซียนจะเปนผูรายงานความคืบหนาการดําเนินงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใหรัฐมนตรี
ในสาขาตางๆ ทีเ่ กี่ยวของและผูนําอาเซียนรับทราบ
4. จัดทําตัวชี้วัดในเชิงสถิติ ซึ่งรวมถึงอัตราภาษี และระบบฐานขอมูลดานการคา ขอสังเกตเกี่ยวกับความสอดคลอง
ของขอมูลสถิตแิ ละคุณภาพของขอมูล และ AEC scorecards เพื่อติดตามและประเมินความคืบหนาการดําเนินงาน
ตามองคประกอบตางๆ ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ในสาขาการเงิน
1. จัดตั้งกลไกการดําเนินงานทีเ่ หมาะสมเพือ่ ใหมีการรายงานอยางสม่ําเสมอตอผูนําอาเซียน
2. ทรัพยากร
1. กองทุนเพือ่ พัฒนาอาเซียน (ASEAN Development Fund) โดยการสมทบทุนจากประเทศสมาชิกจะเปนเครื่อง
ขับเคลือ่ นในการใชทรัพยากรจากแหลงอื่นทั้งภายในอาเซียนและภายนอกอาเซียน
2. ระบุหัวขอและดําเนินการศึกษาดานวิชาการหรือโครงการอบรมในประเด็นหรือหัวขอที่ตอ งอาศัยการวิเคราะหและ
การสนับสนุนเพือ่ เพิ่มขีดความสามารถ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนงานเพือ่ เรงรัดการจัดตั้งประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
3. แปลงเปาหมายและเปาประสงคของแผนงานเพือ่ เรงรัดการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไปสูเ ปาหมายและ
เปาประสงคในระดับชาติ และรวมไวเปนสวนหนึ่งของแผนพัฒนาของแตละประเทศ
4. สนับสนุนการเขามามีสวนรวมของธนาคารพัฒนาแหงเอเชีย ธนาคารโลก ประเทศคูเจรจาและภาคเอกชนใน
โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในระดับภูมภิ าค
5. สรางความแข็งแกรงในดานการวิจยั และการวางแผนของสํานักงานเลขาธิการอาเซียนในประเด็นที่เกี่ยวของกับ

- กรมเจรจาฯ
- กรมเจรจาฯ
- สลธ.อาเซียน
- สลธ.อาเซียน

- กระทรวงการคลัง
- กระทรวงการตางประเทศ
- กรมเจรจาฯ

- กรมเจรจาฯ
- กรมเจรจาฯ
- กระทรวงการคลัง
- ธนาคารแหงประเทศไทย
- กรมเจรจาฯ

สถานะ ณ วันที่ 20 มี.ค. 2555

24

เปาหมาย

มาตรการ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

3. การสื่อสาร

6. สรางความแข็งแกรงในดานความสามารถในการวิจัยและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศสมาชิกแตละ
ประเทศ
7. จัดทําโครงการเสริมสรางขีดความสามารถที่เหมาะสมเพื่อชวยประเทศสมาชิกใหมในการสงเสริมการพัฒนาตลาด
การเงินและกรอบกลไกการกํากับดูแลตลาดการเงินที่มีประสิทธิภาพ
1. ดําเนินการตามแผนงานการสือ่ สารที่ครอบคลุมรอบดานเพือ่ อธิบายใหหนวยราชการ ผูมสี วนเกี่ยวของทีส่ ําคัญและ
สาธารณชนไดทราบวัตถุประสงค ประโยชน และโอกาสทีท่ าทายของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. พัฒนาเวทีระดับภูมภิ าคเพือ่ ใชในการหารือและแลกเปลี่ยนขอมูลในการดําเนินการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
3. ประเทศสมาชิกจะตองจัดตั้งกลไกระดับชาติเพื่อรายงานผลการดําเนินงานและประเด็นทีเ่ กี่ยวของกับการรวมกลุม
ทางเศรษฐกิจอยางสม่ําเสมอ
4. พัฒนาเว็บไซตเพื่อสือ่ สารเรื่องการจัดตัง้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อเปนอีกชองทางหนึง่ ในการเขาถึง
ประชาคมอยางทั่วถึง และผูมสี วนเกี่ยวของในทุกภาคสวนสามารถใหขอ เสนอแนะและขอคิดเห็นตอความริเริ่มทาง
เศรษฐกิจดานตางๆ ของอาเซียน

- กรมเจรจาฯ
- กระทรวงการคลัง
- ธนาคารแหงประเทศไทย
- กรมเจรจาฯ
- กรมเจรจาฯ
- กรมเจรจาฯ
- กรมเจรจาฯ

สถานะ ณ วันที่ 20 มี.ค. 2555

25

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
เปาหมาย

มาตรการ

A. การพัฒนามนุษย
A.1 ให
เนนการบูรณาการดานการศึกษาใหเปนวาระการพัฒนาของอาเซียน การสรางสังคมความรู โดยสงเสริมการเขาถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ความสําคัญกับ
อยางทั่วถึง สงเสริมการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กปฐมวัย และการสรางความตระหนักรับรูเรือ่ งอาเซียนในกลุมเยาวชน ผานทางการศึกษา
การศึกษา
และกิจกรรมตางๆ เพือ่ สรางอัตลักษณอาเซียนบนพื้นฐานของมิตรภาพและความรวมมือซึ่งกันและกัน
A.2 การลงทุนใน
การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย
A.3 สงเสริมการ
จางงานที่
เหมาะสม
A.4 สงเสริม
เทคโนโลยี
สารสนเทศ (ไอซีท)ี

A.5 การอํานวย
ความสะดวกใน
การเขาถึง

สงเสริมและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษยของอาเซียน โดยดําเนินกิจกรรมเชิงยุทธศาสตรและพัฒนาคุณสมบัติ ความสามารถ การ
เตรียมความพรอมทีด่ ีใหกับแรงงานอาเซียนเพื่อที่จะเอื้อตอการรับมือกับประโยชนและกับสิ่งทาทายตางๆ ทีจ่ ะเกิดขึ้นจากการรวมตัวใน
ภูมิภาคได
เนนสงเสริมใหรวมหลักการการทํางานอยางถูกตองและเหมาะสมไวในวัฒนธรรมการทํางานของอาเซียนรวมถึงสุขภาพและความ
ปลอดภัยในที่ทํางาน และทําใหเกิดความมั่นใจวาการสงเสริมการบริหารกิจการจะเปนสวนหนึ่งของนโยบายการจางงานของอาเซียน
เพื่อใหบรรลุผลตามยุทธศาสตรการจางงาน
เนนการดําเนินโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่สงเสริมการปฏิบตั ิตามขอริเริ่มของภูมภิ าคดานไอซีที

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กระทรวงศึกษาธิการ
- กระทรวงการ
ทองเทีย่ วและกีฬา
กระทรวงศึกษาธิการ
- กระทรวงแรงงาน

- กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการสือ่ สาร
กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนานโยบายและกลไกเพื่อสนับสนุนความรวมมือในดานการวิจัย การพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การถายทอด
เทคโนโลยีรวมทั้งในเชิงพาณิชย การจัดตั้งเครือขายสถาบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยการมีสวนรวมของภาคเอกชนและหนวยงาน กระทรวงวิทยาศาสต
ที่เกีย่ วของ
รและเทคโนโลยี
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วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเชิง
ประยุกต
A.6 เสริมสราง
ทักษะในการ
ประกอบการ
สําหรับสตรี
เยาวชน ผูส งู อายุ
และพิการ
A.7 พัฒนา
สมรรถภาพของ
ระบบราชการ
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เนนสงเสริมการมีสวนรวมของสตรี เยาวชน ผูส ูงอายุ ผูพิการ กลุมผูดอ ยโอกาส และกลุมชายขอบในกําลังแรงงานทีม่ ีผลผลิต โดยการ
ฝกอบรมการฝมือเพือ่ ปรับปรุงคุณภาพความเปนอยู ซึ่งจะชวยสงเสริมการพัฒนาชาติและการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน

- กระทรวงการ
พัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของ
มนุษย
- กระทรวงแรงงาน

เนนการจัดตัง้ ระบบราชการที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส มีความรับผิดชอบและมีความนาเชือ่ ถือ โดยการเพิ่มขีดความสามารถของ
ทรัพยากรบุคคลในระบบราชการของอาเซียน และเพิ่มความรวมมือระหวางรัฐสมาชิกอาเซียน

- สํานักงาน
คณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน
- สํานักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ

B. การคุมครองและสวัสดิการสังคม
B.1 การขจัดความ เนนการแกไขปญหาความเหลือ่ มล้ําในดานสังคมและเศรษฐกิจระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงการบรรลุเปาหมายการพัฒนา
ยากจน
แหงสหัสวรรษ (เอ็มดีจ)ี ของสหประชาชาติ ในดานกําจัดความยากจนและความหิวโหย

B.2 เครือขาย

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ใหความมั่นใจวาประชาชนอาเซียนทุกคนไดรับสวัสดิการสังคมและการคุมกันจากผลกระทบเชิงลบจากโลกาภิวัตนและการรวมตัว โดย

- กระทรวงมหาดไทย
- สํานักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ
- กระทรวงเกษตร
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เนนการเขาถึงการรักษาสุขภาพการบริการทางการแพทยและยาที่เพียงพอและราคาถูก และสงเสริมใหประชาชนอาเซียนดํารงชีวิตที่มี
สุขภาพสมบูรณ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
และสหกรณ
- กระทรวงแรงงาน
- กระทรวงการ
พัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของ
มนุษย
- กระทรวง
สาธารณสุข
- กระทรวงการคลัง
- กระทรวงเกษตร
และสหกรณ
- กระทรวง
สาธารณสุข
- กระทรวง
สาธารณสุข

เสริมสรางความพรอมและประสิทธิภาพในระดับภูมภิ าค โดยบูรณการแนวทางการปองกันการเฝาระวัง ควบคุม และการสนองตอบที่
ทันเวลาเพือ่ แกปญหาโรคติดตอและโรคติดเชื้ออุบตั ิใหม

- กระทรวง
สาธารณสุข

ลดการเสพยาเสพติดทีผ่ ิดกฎหมายในหมูประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะในกลุมนักเรียน เยาวชน และกลุมที่มคี วามเสี่ยงสูง โดยเนน

- สํานักงาน

ความปลอดภัย
พัฒนาคุณภาพ ความครอบคลุม และความยัง่ ยืนของการคุมครองทางสังคม และเพิ่มความสามารถในการจัดการความเสีย่ งทางดาน
ทางสังคมและ
สังคม
ความคุมกันจาก
ผลกระทบดานลบ
จากการรวมตัว
อาเซียนและโลกา
ภิวัตน

B.3 สงเสริมความ
มั่นคงและความ
ปลอดภัยดาน
อาหาร
B.4 การเขาถึงการ
ดูแลสุขภาพและ
สงเสริมการ
ดํารงชีวิตที่มี
สุขภาพ
B.5 การเพิ่ม
ศักยภาพในการ
ควบคุมโรคติดตอ
B.6 รับประกัน

ใหความมั่นใจวาประชาชนอาเซียนทุกคนมีอาหารเพียงพอตลอดเวลาและใหความมัน่ ใจในความปลอดภัยดานอาหารในรัฐสมาชิก
อาเซียน
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อาเซียนที่ปลอดยา มาตรการปองกันและสงเสริมการเขาถึงวิธีการรักษา การฟนฟูเพือ่ กลับเขาสูสังคมอีกครั้ง และการบริการหลังการบําบัดเพือ่ ใหกลับเขาสู
เสพติด
สังคมอยางเต็มที่โดยความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชนและองคกรภาคประชาสังคม

B.7 การสรางรัฐที่ เสริมสรางกลไกใหมีประสิทธิภาพและสามารถปองกันและลดการสูญเสียชีวิต และทรัพยสนิ ทางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมของรัฐ
พรอมรับกับภัย
สมาชิกอาเซียนอันเกิดจากภัยพิบัติ และรวมมือกันจัดการกับภัยพิบัตฉิ กุ เฉินโดยใชความพยายามของรัฐบาลและความรวมมือในระดับ
พิบัตแิ ละ
ภูมิภาคและระหวางประเทศ
ประชาคมที่
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
C. ความยุตธิ รรมและสิทธิ
C.1 การสงเสริม ปกปองผลประโยชน สิทธิ รวมทั้งสงเสริมโอกาสอยางเทาเทียม และยกระดับคุณภาพชีวิตมาตรฐานการดํารงชีพสําหรับสตรี เด็ก
และคุมครองสิทธิ ผูส ูงอายุ และผูพิการ
และสวัสดิการ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
คณะกรรมการ
ปองกันและ
ปราบปรามยาเสพ
ติด
กระทรวงศึกษาธิการ
- กระทรวงการ
พัฒนาสังคม
และความมั่งคงของ
มนุษย
- กระทรวง
สาธารณสุข
- กระทรวงมหาดไทย
- กรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
- กระทรวงกลาโหม
- กระทรวง
สาธารณสุข
- กระทรวงการ
พัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของ
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สําหรับสตรี เด็ก
ผูส ูงอายุ และผู
พิการ
C.2 การคุมครอง
และสงเสริมสิทธิ
แรงงานโยกยาย
ถิ่นฐาน
C.3 สงเสริมความ
รับผิดชอบตอ
สังคมขององคกร
ธุรกิจ
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หนวยงานที่
รับผิดชอบ
มนุษย
- กระทรวงยุติธรรม

สงเสริมใหนโยบายแรงงานโยกยายถิน่ ฐานมีความครอบคลุมและมีการคุมครองทีเ่ หมาะสมตามกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายของแต - กระทรวงแรงงาน
ละประเทศสมาชิก และการดําเนินการใหสอดคลองกับปฏิญญาอาเซียนวาดวยการคุมครองและสงเสริมสิทธิของแรงงานโยกยายถิ่นฐาน

สงเสริมใหเรือ่ งความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจรวมไวในเรือ่ งทีภ่ าคธุรกิจตองดําเนินการเพือ่ ใหมสี วนในการสนับสนุนการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในรัฐสมาชิกอาเซียน

- กระทรวงพาณิชย
- กระทรวงการ
พัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของ
มนุษย
- กระทรวงการคลัง
- สํานักงาน
คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชน
- สํานักงาน
คณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน
- สํานักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ
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หนวยงานที่
รับผิดชอบ

D. สงเสริมความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม
D.1 การจัดการ
แกไขปญหาสิง่ แวดลอมของโลกโดยสงเสริมใหเกิดการพัฒนาเพือ่ สรางความสมดุลใน 3 เสาหลัก ระหวางเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดลอม อยู - กระทรวง
ปญหาสิ่งแวดลอม บนพืน้ ฐานของหลักความเทาเทียมกัน ยืดหยุน มีประสิทธิภาพ และเปนไปตามหลักความรับผิดชอบรวมกันในระดับทีแ่ ตกตางกัน เพือ่ สะทอน ทรัพยากรธรรมชาติ
ของโลก
ใหเห็นถึงการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของประเทศทีแ่ ตกตางกัน
และสิง่ แวดลอม

D.2 การจัดการ
และการปองกัน
ปญหามลพิษทาง
สิ่งแวดลอมขาม
แดน

ดําเนินมาตรการและสงเสริมความรวมมือระดับทองถิน่ ระดับภูมภิ าค ระดับประเทศ และระดับระหวางประเทศ เพือ่ ปองกันและแกไข
ปญหามลพิษทางสิ่งแวดลอมขามแดน เชน ปญหามลพิษหมอกควันขามแดน และการเคลือ่ นยายของเสียอันตรายขามแดน โดยการ
เสริมสรางขีดความสามารถ สงเสริมการตระหนักรับรูตอ สาธารณชน เพิ่มอํานาจการบังคับใชกฎหมาย และสนับสนุนปฏิบัติการดาน
สิ่งแวดลอมทีย่ ั่งยืน และดําเนินการตามความตกลงอาเซียนวาดวยมลพิษหมอกควันขามแดน

- กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
- กระทรวง
อุตสาหกรรม

D.3 สงเสริมการ
พัฒนาที่ยั่งยืนผาน
กลไกสิ่งแวดลอม
ศึกษาและการมี
สวนรวมของ
ประชาชน

สงเสริมใหอาเซียนมุงการพัฒนาอยางยั่งยืน พรอมทั้งสืบสานภูมิปญญา ประเพณีและวัฒนธรรม เพือ่ เสริมสรางคานิยมและธรรมเนียม
ปฎิบัตขิ องชุมชนทีส่ อดคลองกลมกลืนกับระบบนิเวศ ดวยการสงเสริมใหประชาชนมีองคความรูด านสิ่งแวดลอม ความตระหนัก ความ
ตั้งใจ และความสามารถในการลงมือปฎิบัติเพือ่ นําไปสูก ารพัฒนาอยางยั่งยืนในระดับทองถิ่น ระดับประเทศและระดับภูมภิ าค โดยผาน
กระบวนการสิ่งแวดลอมศึกษาและการมีสวนรวมของประชาชน ไดแก
- สงเสริมกระบวนการสิ่งแวดลอมศึกษา (Environmental Education – EE) ผานกิจกรรมทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน
(การศึกษาตลอดชีพ)
- สนับสนุนการดําเนินงานตามแผนสิ่งแวดลอมศึกษาอาเซียน (ASEAN Environmental Education Action Plan 2008-2012)
- พัฒนาศักยภาพ และการสรางกระบวนการมีสวนรวมของเครือขายอาสาสมัครดานสิ่งแวดลอม เชน เครือขายเยาวชน เครือขาย
ผูหญิง และเครือขายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทสม.) เปนตน
- โครงการลดผลกระทบดานธรณีวิทยาสิ่งแวดลอมและธรณีพิบัตภิ ัย เพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตทัง้ ดานความปลอดภัย เศรษฐกิจ

- กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
กระทรวงศึกษาธิการ
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และความเปนอยูท ี่ดขี ึ้นของประชาชน รวมทั้งลดผลกระทบและลดความเสี่ยง จากธรณีพิบัตภิ ัยในการสูญเสียชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชนโดยการมีสวนรวมของประชาชน
สงเสริมและผลักดันใหเกิดการใชเทคโนโลยีการผลิตและบริโภคที่ยงั ยืน โดยพัฒนาใหเกิดสินคาและบริการทีเ่ ปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพือ่ - กระทรวง
สรางความตระหนักใหแกผผู ลิตและผูบริโภค และนําไปสูก ารบรรลุเปาหมายเรือ่ งการพัฒนาที่ยงั่ ยืนโดยใสใจตอสิง่ แวดลอม
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
กระทรวงวิทยาศาสต
รและเทคโนโลยี
สนับสนุนการสรางขีดความสามารถและความรวมมือระดับทองถิ่นในการจัดการสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน เพือ่ ยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต
และสุขภาพอนามัยของประชาชนในเมืองตางๆ และสามารถรองรับการขยายตัวและความตองการของประชาชน เพือ่ พัฒนาใหเกิดความ
สมดุลในสามเสาหลัก ระหวางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยกําหนดนโยบาย แผน มาตรการ กลไก ดานการจัดการพื้นทีส่ ีเขียว
และสิ่งแวดลอมในเขตเมือง/ชุมชน และการนําไปปฎิบัติ อาทิ การจัดทําโครงการสนับสนุนและสงเสริมสรางสมรรถนะการดําเนินงานดาน
เมือง/ชุมชนเชิงนิเวศและสังคมคารบอนต่ํา เพื่อสรางความเขมแขงในระยะยาวใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน ประชาชน ใหเห็น
ความสําคัญของการพัฒนายัง่ ยืน
สงเสริมการบูรณาการประสานนโยบายสิ่งแวดลอมและระบบฐานขอมูลสิ่งแวดลอม โดยคํานึงถึงความสอดคลองของนโยบาย
สิ่งแวดลอมและระบบฐานขอมูลสิ่งแวดลอมในระดับทองถิ่น ระดับภูมภิ าค และระดับชาติของรัฐสมาชิกและการแปลงแผนไปสูก าร
ปฏิบัติ เพือ่ พัฒนาใหเกิดความสมดุลใน 3 เสาหลัก ระหวางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม

D.6 การประสาน
นโยบาย
สิ่งแวดลอมและ
ระบบฐานขอมูล
สิ่งแวดลอม
D.7 สงเสริมการใช สรางหลักประกันเรือ่ งสิ่งแวดลอมทางทะเลและชายฝงวาจะไดรับการพัฒนาอยางยั่งยืน ระบบนิเวศตัวอยาง พืชและพื้นที่ดั้งเดิมไดรบั
ทรัพยากรชายฝง การคุม ครอง การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจไดรับการจัดการอยางยั่งยืน และการตระหนักรับรูเ กี่ยวกับสิ่งแวดลอมทางทะเลและชายฝง

- กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
- กรุงเทพมหานคร

- กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

- กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
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และทรัพยากรทาง ไดรับการปลูกฝง อาทิ
ทะเลอยางยัง่ ยืน 1. การจัดทําแผนการจัดการทรัพยากรทีด่ ินชายฝงระดับจังหวัด เพือ่ กําหนดทิศทางการพัฒนาและฟนฟูทรัพยากรทีด่ ินชายฝง โดยมุงเนน
การอนุรักษทรัพยากรชายฝงใหเกิดความสมดุลและการใชประโยชนอยางยั่งยืน
2. การจัดทําแผนหลักและแผนปฏิบัตกิ ารการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง โดยมีเปาหมายใหมแี ผนปองกันที่เหมาะสมและเปน
รูปธรรม เนนกระบวนการมีสวนรวมใหกับหนวยงานในพื้นที่และชุมชนในพื้นที่ ซึ่งสอดคลองกับในรางแผนงานแหงชาติฯ
D.8 สงเสริมการ ใหความมั่นใจวาความหลากหลายทางชีวภาพที่สมบูรณของอาเซียนจะไดรับการรักษาและ
ใชประโยชนอยางยั่งยืนโดยการ
จัดการเกี่ยวกับ
เสริมสรางสภาวะทีด่ ีทางดานสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
การอนุรกั ษ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพอยางยั่งยืน
D.9 สงเสริมความ สงเสริมความยั่งยืนของทรัพยากรน้ําจืด โดยใหความเชือ่ มัน่ ในเรื่องการเขาถึงทรัพยากรน้ําอยางเทาเทียมกัน และคุณภาพที่ไดรับการ
ยั่งยืนของ
ยอมรับไดในปริมาณที่เพียงพอ เพื่อรองรับความตองการของประชาชน รวมทั้งสรางความเชือ่ มั่นในการปกปองประชาชนจากภัยพิบัติ
ทรัพยากรน้ําจืด ดานน้ํา สงเสริมความรวมมือในการบริหารจัดการน้ําพรมแดนในระดับภูมิภาค ระดับอนุภูมิภาค ระดับชาติ และสงเสริมแนวทางการ
จัดการทรัพยากรน้ําเชิงบูรณาการ (IWRM) รวมถึงสนับสนุนการสํารวจและประเมินศักยภาพน้ําบาดาลเพือ่ เปนแหลงน้ําสําหรับความ
มั่นคงของประเทศ และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมบริหารจัดการน้ําและน้ําบาดาลโดยคํานึงถึงสิทธิทปี่ ระชาชนพึงไดรับ
D.10 การ
1. ดําเนินมาตรการและสงเสริมความรวมมือระดับทองถิ่น ระดับภูมภิ าค ระดับประเทศ และระดับระหวางประเทศ เพื่อปองกันและแกไข
ตอบสนองตอการ ปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเนนการแลกเปลี่ยนขอมูล ผลการวิจัย และวิชาการทางดานทรัพยากรน้ําบาดาลใหมากขึ้น
เปลี่ยนแปลงทาง รวมทั้งผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมในรัฐสมาชิกอาเซียน โดยดําเนินมาตรการในการบรรเทาและการปรับตัว
สภาพภูมอิ ากาศ บนพื้นฐานของหลักความเทาเทียม ยืดหยุน มีประสิทธิภาพ และเปนไปตามหลักความรับผิดชอบรวมกันในระดับทีแ่ ตกตาง เพือ่ สะทอน
และการจัดการตอ ใหเห็นถึงการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของประเทศทีแ่ ตกตางกัน
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และสิ่งแวดลอม

- กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
- กระทรวงเกษตร
และสหกรณ

- กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
- กระทรวงเกษตร
และสหกรณ
- กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
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2. สรางศักยภาพขององคกรและบุคลากรทีเ่ กี่ยวของในการดําเนินงานภายใตกรอบความรวมมือกับตางประเทศ สงเสริมใหมีการ
ดําเนินงานอยางบูรณาการและตอเนื่อง และมีการถายทอดองคความรูภ ายในและระหวางองคกรและพัฒนาการทํางานเปนทีมที่มี
เปาหมายรวมกัน
3 สนับสนุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูแ ละการดําเนินงานดสนความรวมมือกับตตางประเทศในเรือ่ งอื่นๆ ที่มสี วนเกี่ยวของกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ เชน การคาและสิ่งแวดลอม การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ การปองกันการแปรสภาพเปน
ทะเลทราย ความรวมมือดานการถายทอดเทคโนโลยีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Environmentally Sound Technologies) เปนตน
D.11 สงเสริมการ สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรปาไมในภูมิภาคอาเซียนอยางยั่งยืนและขจัดกิจกรรมที่ไมยงั่ ยืน รวมถึงการดําเนินการปราบปรามการ - กระทรวง
บริหารจัดการปา ลักลอบตัดไมทผี่ ิดกฎหมายและการคาที่เกีย่ วของอืน่ ๆ โดยการเสริมสรางขีดความสามารถ การถายโอนเทคโนโลยีและสงเสริมการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ไมที่ยั่งยืน (เอส
ตระหนักรับรูและสงเสริมการบังคับใชกฎหมายและธรรมาภิบาล
และสิง่ แวดลอม
เอฟเอ็ม)
- กระทรวงเกษตร
และสหกรณ
E. การสรางอัตลักษณอาเซียน
E.1 สงเสริมการ สรางความรูส ึกของความเปนเจาของ และการรวมกันเปนเอกภาพทามกลางความหลากหลายและสงเสริมความเขาใจอันดีระหวาง
- กรมประชาสัมพันธ
ตระหนักรูเ กีย่ วกับ ประเทศสมาชิกอาเซียนในเรือ่ งวัฒนธรรม ประวัตศิ าสตร ศาสนา และอารยธรรม
- กระทรวงวัฒนธรรม
อาเซียนและ
- กระทรวงการ
ความรูสึกของ
ทองเทีย่ วและกีฬา
ความเปน
ประชาคม
E.2 การอนุรักษ
สงเสริมการสงวนและอนุรกั ษมรดกทางวัฒนธรรมของอาเซียน เพือ่ ทีจ่ ะสานตอการสงเสริมความตระหนักรับรูแ ละความเขาใจของ
- กระทรวงวัฒนธรรม
และสงเสริมมรดก ประชาชนเกี่ยวกับประวัติศาสตรทเี่ ปนเอกลักษณของภูมภิ าค และความคลายคลึงกันทางวัฒนธรรมและความแตกตางทางวัฒนธรรม - กระทรวงการ
ทางวัฒนธรรมของ ของประเทศสมาชิก รวมทั้งอนุรกั ษความเปนเอกลักษณของมรดกทางวัฒนธรรมของอาเซียนใหสมบูรณดวย
ทองเทีย่ วและกีฬา
อาเซียน
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E.3 สงเสริมการ สงเสริมอัตลักษณอาเซียนและการดํารงอยูรวมกันของอาเซียน โดยสนับสนุนความคิดสรางสรรคทางวัฒนธรรม และสงเสริมและรวมมือ - กระทรวงวัฒนธรรม
สรางสรรคดาน
กันในอุตสาหกรรมดานวัฒนธรรม
วัฒนธรรมและ
อุตสาหกรรมทาง
วัฒนธรรม
E.4 การมีสวน
เพื่อปลูกฝงอัตลักษณอาเซียนและสรางอาเซียนที่มีประชาชนเปนศูนยกลางในการกอตั้งประชาคมโดยสนับสนุนทุกภาคสวนใหมสี วนรวม - กระทรวงการ
เกี่ยวของกับชุมชน
พัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของ
มนุษย
- กระทรวงมหาดไทย
F. การลด
เสริมสรางความรวมมือเพือ่ ลดชองวางระดับการพัฒนา โดยเฉพาะมิตทิ างสังคม ระหวางประเทศสมาชิกเกา 6 ประเทศ และประเทศ
- สํานักงาน
ชองวางทางการ สมาชิกใหม (ซี แอล เอ็ม วี) และบางพื้นที่ในอาเซียนที่โดดเดี่ยวและยังคงดอยพัฒนา
คณะกรรมการ
พัฒนา
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ
- กระทรวงการคลัง
- กระทรวงแรงงาน
-------------------------------------------------

กลุมงานนโยบาย
กรมอาเซียน
20 มีนาคม 2555

