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แผนงานแหงชาติสําหรับการกาวสูการเปนประชาคมอาเซียนในป 2558 
 

ประชาคมการเมืองและความม่ันคง 
 

เปาหมาย มาตรการ หนวยงานรับผดิชอบ 
A. ประชาคมท่ีมีกฎเกณฑและบรรทัดฐานและคานิยมรวมกัน 
A.1 ความรวมมือดานการพัฒนาทาง
การเมือง    

A.1.1 สงเสริมความเขาใจและการยอมรับในระบอบการเมืองตางๆ วัฒนธรรมและประวัติศาสตร
ของรัฐสมาชิกอาเซียน 

- กระทรวงการตางประเทศ 
- กระทรวงศึกษาธิการ 
- สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
- คณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
- กระทรวงมหาดไทย 

A.1.2 ปูทางสําหรับกรอบองคกรเพือ่อํานวยความสะดวกตอการไหลเวียนของขอมูลเสรี เพ่ือการ
สนับสนุนและความชวยเหลอืซึ่งกันและกันระหวางรัฐสมาชิกอาเซียน 

- กรมประชาสัมพันธ 

A.1.3 จัดทําแผนงานเพ่ือสนับสนุนและใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกันระหวางรัฐสมาชกิในการ
พัฒนายุทธศาสตรเพ่ือสงเสริมหลักนิติธรรม ระบบยุติธรรมและโครงสรางพืน้ฐานทางกฎหมาย  

- กระทรวงยุติธรรม  
- กระทรวงการตางประเทศ 
- กระทรวงมหาดไทย 

A.1.4 สงเสริมธรรมาภิบาล 
(สงเสริมการแลกเปลีย่นประสบการณและแนวทางปฏิบัติท่ีดีระหวางภาครัฐและทุกภาคสวนใน
สังคม) 
 
 

- สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ   
- สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน   
- กระทรวงการตางประเทศ 
- กระทรวงมหาดไทย 

A.1.5 สงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน - กระทรวงการตางประเทศ  
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เปาหมาย มาตรการ หนวยงานรับผดิชอบ 
- กระทรวงการพัฒนาสังคม 
  และความม่ันคงของมนุษย 
- กระทรวงยุติธรรม  
  (กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ) 

A.1.6 เพ่ิมการมีสวนรวมขององคกรท่ีมีความสัมพันธกับอาเซียนท่ีเกี่ยวของตอการขับเคลือ่น
ความคิดริเริ่มเพ่ือพัฒนาการทางการเมืองของอาเซียนใหดําเนินไปขางหนา 

- กระทรวงการตางประเทศ 
- สํานักงานคณะกรรมการการเลอืกต้ัง 

A.1.7 ปองกันและปราบปรามการทุจริต - สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ        
  ปราบปรามการทุจริตในภาครฐั 
- สํานักงานคณะกรรมการปองกัน 

และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
- กระทรวงยติุธรรม 
- กระทรวงมหาดไทย 

A.1.8 สงเสริมหลักการประชาธิปไตย 
 

 - สํานักงานคณะกรรมการ 
ขาราชการพลเรอืน   
- คณะกรรมการเลอืกต้ัง 

 - กระทรวงการตางประเทศ 
- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงศึกษาธิการ 

A.1.9 สงเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมภิาค 
(เพ่ือพัฒนาใหมีกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนวัฒนธรรมเพ่ือสนัตภิาพและการหารอืระหวางศาสนาและ
ภายในศาสนาในภูมิภาค) 

- กระทรวงวัฒนธรรม 
- กระทรวงการตางประเทศ 

 
A.2 การสรางและแบงปนกฎเกณฑรวม A.2.1 ปรับกรอบสถาบันของอาเซียนใหเปนไปตามกฎบัตรอาเซียน - กระทรวงการตางประเทศ 

A.2.2 เสริมสรางความรวมมือภายใตสนธสิัญญามิตรภาพและความรวมมือในภูมิภาคเอเชยี - กระทรวงการตางประเทศ 
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เปาหมาย มาตรการ หนวยงานรับผดิชอบ 
ตะวันออกเฉียงใต 
A.2.3 สงเสริมใหมกีารดําเนินการอยางสมบูรณตามปฏิญญาวาดวยทะเลจีนใตเพ่ือสันตภิาพและ
เสถียรภาพในทะเลจนีใต 

- กระทรวงการตางประเทศ 

A.2.4 สงเสริมใหมัน่ใจวามีการดําเนินการตามสนธสิัญญาวาดวยเขตปลอดอาวุธนิวเคลียรใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และแผนปฏบัิติการภายใตสนธิสัญญาฯ 

- กระทรวงการตางประเทศ 
- สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

A.2.5 สงเสริมความรวมมือทางทะเลอาเซียน 
 

- กระทรวงกลาโหม (กองทัพเรอื)  
- กระทรวงการตางประเทศ   
- ศูนยประสานการปฏิบัติในการรักษา   
ผลประโยชนของชาติทางทะเล (ศรชล.) 
- สภาความม่ันคงแหงชาติ 

B .ภูมิภาคที่มคีวามเปนเอกภาพ สงบสุข และมีความแข็งแกรง พรอมทั้งมคีวามรับผิดชอบรวมกันเพื่อแกไขปญหาความมั่นคงทีค่รอบคลุมในทุกมติ ิ
B.1 ปองกันความขัดแยงและมาตรการ
สรางความความไวเน้ือเช่ือใจ 

B.1.1 เสริมสรางมาตรการการสรางความไวเน้ือเชือ่ใจ 
 

- กระทรวงการตางประเทศ 
- กระทรวงกลาโหม 

B .1.2 สงเสริมความโปรงใสและความเขาใจในนโยบายกลาโหมและมุมมองดานความม่ันคง - กระทรวงกลาโหม 
B.1.3 สรางกรอบการดําเนินการทางสถาบันท่ีจําเปนเพ่ือเสริมสรางกระบวนการภายใตกรอบ   
การประชุมเออารเอฟ เพ่ือสนับสนุนประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน 

- กระทรวงการตางประเทศ 

B.1.4 เสริมสรางความพยายามในการธํารงความเคารพในบูรณภาพแหงดินแดนอธปิไตย และ
เอกภาพของรฐัสมาชิกตามท่ีกําหนดไวในปฏิญญาวาดวยหลกัการแหงกฎหมายระหวางประเทศ
เก่ียวกับความสัมพันธฉนัทมิตรและความรวมมือโดยเปนไปตามหลักกฎบัตรสหประชาชาต ิ
 

- กระทรวงการตางประเทศ 

B.1.5 สงเสริมการพัฒนาบรรทัดฐานเพ่ือเสริมสรางความรวมมือดานการปองกันทางทหารและ
ความมั่นคงอาเซียน 

- กระทรวงกลาโหม 

B.2 การแกไขความขดัแยงและการ B.2.1 พัฒนารูปแบบการระงบัขอพิพาทโดยสันติเพ่ิมเติมจากรูปแบบท่ีมีอยูและพิจารณา - กระทรวงการตางประเทศ 
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ระงับขอพิพาทโดยสันติ เสริมสรางรูปแบบดังกลาวใหเขมแข็งขึน้ดวยกลไกเพ่ิมเติมตามที่จําเปน - กระทรวงมหาดไทย 

- กระทรวงยุติธรรม 
 B.2.2 เสริมสรางกิจกรรมการคนควาวิจัยเร่ืองสนัตภิาพ การจัดการความขัดแยงและการแกไข

ความขัดแยง 
- กระทรวงการตางประเทศ  
- สถาบันศกึษาความม่ันคงและ
นานาชาติ (ISIS Thailand) 

B.2.3 สงเสริมความรวมมือในภูมิภาคเพ่ือธํารงไวซึ่งสนัตภิาพและเสถียรภาพ - กระทรวงการตางประเทศ 
B.3 การสรางสนัตภิาพหลังความ
ขัดแยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.4 ประเด็นความม่ันคงรูปแบบใหม 

B.3.1 เสริมสรางความชวยเหลอืดานมนุษยธรรมของอาเซียน - กระทรวงกลาโหม 
- กระทรวงยุติธรรม 
- กระทรวงการตางประเทศ 
- กระทรวงกลาโหม (กองทัพเรอื)  
- ศูนยประสานการปฏิบัติในการรักษา
ผลประโยชนของชาติทางทะเล (ศรชล.) 
- กระทรวงมหาดไทย 

B.3.2 ดําเนินการตามโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและสรางขีดความสามารถในพ้ืนที่
ภายหลังความขดัแยง 

- กระทรวงยุติธรรม 
- กระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมัน่คงของมนุษย 
- กระทรวงมหาดไทย 

B.3.3 เพ่ิมความรวมมือในดานการไกลเกลี่ยประนีประนอมและคานิยมที่มีสนัติภาพเปน
ศูนยกลาง 

- กระทรวงการตางประเทศ 

B.4.1 เสริมสรางความรวมมือในการรับมือประเดน็ปญหาสําคัญความมั่นคงรปูแบบใหม 
โดยเฉพาะเรื่องการตอตานอาชญากรรมขามชาตแิละความทาทายขามแดนอืน่ ๆ (สงเสริมความ
รวมมือในองคภาวะท่ีเก่ียวของและภาคประชาสังคมเพ่ือกําหนดนโยบายและสงเสริมความ
รวมมือกับหนวยงานเพ่ือปองกันภัยคุกคามรูปแบบใหม 

- สํานักงานตํารวจแหงชาติ  
- สํานักงานคณะกรรมการปองกัน 
และปราบปรามยาเสพติด 
- สภาความม่ันคงแหงชาติ 
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เปาหมาย มาตรการ หนวยงานรับผดิชอบ 
     - ประเด็นการกอการรายขามชาตแิละความทาทายเรื่องพรมแดน 
 
 

- กระทรวงสาธารณสขุ   
- กระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมัน่คงของมนุษย 
- กระทรวงมหาดไทย  
- สํานักขาวกรองแหงชาติ 
- กรมศุลกากร 
- กระทรวงกลาโหม 
- กองอํานวยการรักษาความม่ันคง
ภายในราชอาณาจักร 
- สํานักงานอัยการสูงสุด 
- กระทรวงการตางประเทศ 

 B.4.2 เพ่ิมความพยายามในการตอตานการกอการรายโดยการใหสตัยาบันโดยเร็วและดําเนินการ
อยางเต็มทีต่ามอนสุัญญาอาเซียนวาดวยการตอตานการกอการราย 

- กระทรวงการตางประเทศ 
- สภาความม่ันคงแหงชาติ 

B.5 เสริมสรางความรวมมือของ
อาเซียนดานการจัดการภัยพิบัติ และ
การตอบสนองตอสถานการณฉุกเฉิน 
 

B.5.1 เนนการประสานงานระหวางทหารและพลเรือนในการตอยสนองตอสถานการณ
ภัยพิบตัิทางธรรมชาติ 
B.5.2 จัดทําแนวทางปฎบิัตมิาตรฐานสําหรับกรอบการดําเนินการเตรียมความพรอม
ระดับภูมิภาคและประสานงานดานบรรเทาภัยพิบัตแิละการตอบสนองสถานการณ
ฉุกเฉินรวมกัน  
 

- กรมปองกนัและบรรเทาฯ    
- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงกลาโหม 
- กระทรวงการตางประเทศ 
- สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ

B.6 การตอบสนองอยางมีประสทิธิภาพ
และทนักาลตอประเด็นเรงดวนหรอื
สถานการณวิกฤตท่ีสงผลกระทบตอ
อาเซียน 

 - กรมปองกนัและบรรเทาฯ   
- กระทรวงกลาโหม 
- กระทรวงการตางประเทศ 
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C .ภูมิภาคท่ีมีพลวัตและมองไปยังโลกภายนอก ในโลกท่ีมกีารรวมตวัและพึ่งพาอาศัยกันยิ่งขึ้น 
C.1 การสงเสริมความเปนศนูยกลาง
ของอาเซียนในความรวมมือระดับ
ภูมิภาคและการสรางประชาคม  

 - กระทรวงการตางประเทศ 
 

C.2 การสงเสริมความสัมพันธท่ีเพ่ิมพูน
กับประเทศภายนอก 

 - กระทรวงการตางประเทศ 
 

C.3 เสริมสรางการปรึกษาหารือและ
ความรวมมือในประเด็นพหุภาคีที่เปน
ความกังวลรวมกัน 

 - กระทรวงการตางประเทศ 
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ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน 
เปาหมาย  มาตรการ หนวยงานท่ีรับผดิชอบ 

หมวด ก. การเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 

การยกเลกิภาษ ี ไทยไดยกเลิกภาษีนําเขาสําหรับสินคาทุกรายการ ยกเวนสินคาออนไหว (4 ชนิด ไดแก ไมตัดดอก มันฝรั่ง กาแฟ และ
เนื้อมะพราวแหง) ต้ังแตป 2010 (รวมทั้ง อาเซียนเดิมอีก 5 ประเทศ)  ท้ังน้ี ไทยไมมีบัญชีสินคาออนไหวสูงและตอง
ติดตามการดําเนินการตามพันธกรณีของประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น 

- สศค. 
- กรมเจรจาฯ 
 

การขจัดมาตรการท่ีไมใช
ภาษ ี

สงเสริมความโปรงใสโดยยึดมัน่กับพธีิสารวาดวยกระบวนการแจงและการจดัต้ังกลไกการเฝาระวังท่ีมีประสิทธิภาพ - กรมเจรจาฯ 
- กรมการคาตางประเทศ  
- กรมศุลกากร 

กฎวาดวยแหลงกําเนิด
สินคา 

1. ปรับปรุงและสงเสริมการพัฒนากฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาภายใต CEPT เพ่ือใหตอบสนองตอการเปลีย่นแปลง
กระบวนการผลิตในภูมภิาค รวมท้ังดําเนินงานปรับปรุงในสวนท่ีจําเปน เชน การใชระบบประเมินอากรลวงหนา และ
การปรับปรุงกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา  

- กรมเจรจาฯ 
- กรมการคาตางประเทศ  
- กรมศุลกากร 

2. จัดทําพิธีการในการออกหนังสือรบัรองใหเรียบงายสําหรับกฎวาดวยแหลงกําเนิดสนิคาภายใต CEPT โดยใหมีการ
พัฒนาอยางตอเน่ือง รวมทัง้นําระบบอํานวยความสะดวกมาใช เชน การออกใบรับรองแหลงกําเนิดสินคาโดยระบบ
อิเลก็ทรอนิกส การปรับประสานและจัดระบบพิธีการภายในประเทศในขอบเขตท่ีสามารถดําเนินการได 

- กรมเจรจาฯ 
- กรมการคาตางประเทศ  
- กรมศุลกากร 
 

3. ทบทวนกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาท่ีใชโดยประเทศสมาชิกอาเซียนท้ังในภาพรวมและรายประเทศ และพิจารณา
แนวทางการคํานวณแหลงกําเนิดสินคาแบบสะสมทีเ่ปนไปได 
 

- กรมเจรจาฯ 
- กรมการคาตางประเทศ  
- กรมศุลกากร 

การอํานวยความสะดวก
ทางการคา 

1. ประเมินสถานะการอํานวยความสะดวกทางการคาในอาเซียน - กรมเจรจาฯ 
- กรมการคาตางประเทศ  
- กรมศุลกากร 

2. จัดทําและดําเนินการตามแผนงานดานการอํานวยความสะดวกทางการคา  ซึ่งมีจุดมุงหมายใหกฎระเบียบ ขั้นตอน - กรมเจรจาฯ 
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วิธีการ และขอมูลท่ีเก่ียวของกับทางการคาและศุลกากรท่ีเรียบงาย                  เปนแนวเดียวกัน มีมาตรฐาน - กรมการคาตางประเทศ  

- กรมศุลกากร 
3. สนับสนุนการดําเนินการและการมีสวนรวมของผูที่เก่ียวของกับธุรกรรมการคาระหวางประเทศใหมีความโปรงใส
และชัดเจน 

- กรมเจรจาฯ 
- กรมการคาตางประเทศ  
- กรมศุลกากร 

4. จัดต้ังศูนยรวมดานการอํานวยความสะดวกทางการคาของอาเซียน - กรมเจรจาฯ 
การรวมกลุมทางศุลกากร 1. ปรับปรุงเทคนิคดานศุลกากรใหทันสมัยขึ้น จากการปรับประสานกระบวนการและขั้นตอนศุลกากรใหงายและเปน

แนวเดียวกัน ใหสอดคลองกับมาตรฐานสากลและแนวปฏิบัติท่ีดี โดยการปฏิบัติตามรูปแบบของกระบวนการขนสง
สินคาระดับภูมิภาค (การตรวจปลอยของอาเซียนและแบบฟอรมใบขนสินคาของอาเซียน ป 2007) 

- กรมศุลกากร 

2. จัดทําระบบสินคาสงผานแดนของอาเซียน เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเคลื่อนยายสินคาและการขนสง - กรมศุลกากร 
3. จัดทําระบบศุลกากรของอาเซียนเพ่ือจัดการกับกรอบงานดานศุลกากรในกรณีพิเศษ เชน การนําเขาช่ัวคราว การ
ผลิตนอกเขตประเทศ การผลิตภายในเขตประเทศ เพ่ืออํานวยความสะดวกการรวมกลุมทางการผลิตและหวงโซ
อุปทาน 

- กรมศุลกากร 

4. นํามาตรฐานและแนวปฏิบัติระหวางประเทศมาใช เพ่ือใหการจําแนกพิกัดศุลกากรมีรูปแบบเดียว ปรับประสาน
ระบบการประเมินมูลคาใหเปนแนวเดียวกัน  และการปรับประสานการตรวจสอบแหลงกําเนิดใหเปนแนวเดียวกัน 
และการแลกเปลี่ยนขอมูลในสวนท่ีเปนไปได 

- กรมศุลกากร 

5. ดําเนินการระบบศุลกากรอเิล็กทรอนกิสของอาเซยีน - กรมศุลกากร 
6. สงเสริมการใหความชวยเหลือรวมกันเพ่ือใหระบบศุลกากรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล - กรมศุลกากร 

การอํานวยความสะดวก
ดานศลุกากรดวยระบบ
อิเลก็ทรอนิกส ณ จุดเดียว

1. อาเซียน 6 (บรูไนดารสุซาลาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลปิปนส สิงคโปร และไทย)                     เริ่มดําเนินการ
บริการแบบเบ็ดเสรจ็ ณ จุดเดียวแหงชาติ ภายในป 2008 เปนอยางชา (National Single Window: NSW) ซึ่งไทยได
ดําเนินการจัดต้ังแลว 

- กรมศุลกากร 
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ของอาเซียน 2. จัดทําองคประกอบขอมูลใหเปนมาตรฐานบนพ้ืนฐานรูปแบบขอมูลของ WCO ชุดขอมูลของ WCO และขอมูล

การคาสหประชาชาติ (UNTDED) และเรงนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช เพ่ือใหกระบวนการ
และการแลกเปลี่ยนขอมูลเปนแบบดิจิตอล 

- กรมศุลกากร 

มาตรฐานและอุปสรรคทาง
เทคนิคตอการคา ระบบ
มาตรฐาน คุณภาพ การ
รับประกัน การรับรอง
ระบบงาน และการวัดมี
ความสําคัญตอการสงเสริม
การเพ่ิมประสทิธิภาพและ
ชวยลดตนทุนการผลิตเพือ่
การนําเขา/สงออกภายใน
ภูมิภาค มาตรฐาน 
กฎระเบียบทางเทคนคิ 
และกระบวนการตรวจสอบ
รับรองจะดําเนินการ การ
ปรับประสานใหสอดคลอง
กันโดยยดึตาม
แนวนโยบายดานมาตรฐาน
และการรับรองของอาเซียน 
อันจะทําใหเกิดความ
โปรงใสมากขึ้น มกีาร
พัฒนาคุณภาพของการ

1. ปรับมาตรฐาน กฎระเบยีบทางเทคนิค และกระบวนการตรวจสอบรบัรอง โดยปรับใหสอดคลองกบัวิธีปฏิบัติท่ีเปน
สากลเทาท่ีจะสามารถนําไปใชใหเหมาะสมได (โดยคํานึงถึงผลกระทบทางการคา ความซับซอนของระบบกฎระเบียบ 
โครงสรางพ้ืนฐาน และความเห็นของผูมีสวนไดเสยี) 

- กระทรวงอุตสาหกรรม 
- สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

2. จัดทําและดําเนินการตามความตกลงการยอมรับรวม (MRAs) รายสาขาตามแนวทางที่กําหนดไวในกรอบความตก
ลงวาดวยการยอมรับรวมของอาเซยีน 
3. เสริมสรางโครงสรางพ้ืนฐานทางเทคนิค รวมถึงขดีความสามารถของหองปฏิบัติการ ทดสอบ การสอบเทียบ การ
ตรวจ การรับรอง และการรับรองระบบงาน โดยใชหลกัการและแนวทาง ที่ไดรับการยอมรับในระดับภมูิภาค/สากลเปน
พ้ืนฐาน 
4. สงเสริมใหเกิดความโปรงใสในการกําหนดและการนํามาตรฐาน กฎระเบียบทางเทคนิค และกระบวนการตรวจ
ประเมินความสอดคลองไปปฏิบัติ โดยใหสอดคลองกับความตกลง WTO TBT และแนวนโยบายดานมาตรฐานและ
การรับรองของอาเซียน 
5. เสริมสรางความแข็งแกรงของระบบตรวจติดตามทองตลาด เพ่ือใหมัน่ใจวาการดําเนินงานตามกฎระเบียบท่ีไดปรับ
ใหสอดคลองกนัประสบผลสําเร็จ 
6. จัดทําโครงการเสริมสรางขีดความสามารถ เพ่ือใหม่ันใจวาการดําเนินการตามแผนงานเปนไปอยางราบรืน่ 
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ตรวจสอบรับรองและ
สงเสริมการมีสวนรวมอยาง
แข็งขันของภาคเอกชน 
การเปดเสรีการคาบริการ 1. ขจัดขอจํากัดตอการคาบริการอยางมีนัยสําคัญสําหรับ 4 สาขาบริการสําคัญ ไดแก การขนสงทางอากาศ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ สขุภาพ และการทองเท่ียว ภายในป 2011 และสาขาบริการสําคัญท่ี 5 ไดแก  โลจสิตกิส 
ภายในป 2013 

- กรมเจรจาฯ 

2. ขจัดขอจํากัดตอการคาบริการอยางมีนัยสําคัญสําหรับสาขาบริการทุกสาขาท่ีเหลอือยูภายในป 2015 - กรมเจรจาฯ 
3. ดําเนินการเปดเสรีโดยการเจรจาอยางตอเน่ืองเปนรอบ รอบละ 2 ป จนถึงป 2015 ตัวอยางเชน 2008 2010 2012 
2014 และ 2015 

- กรมเจรจาฯ 
- สศค. 

4. ตั้งเปาหมายจัดทําขอผูกพันสาขาใหมขัน้ตํ่าในแตละรอบการเจรจา โดย 10 สาขา ในป 2008 15 สาขาในป 2010 
20 สาขาในป 2012 20 สาขาในป 2014 และ 7 สาขาในป 2015 โดยใช GATS W/120 เปนพื้นฐานในการจําแนก
สาขาบริการตางๆ 

- กรมเจรจาฯ 

5. จัดทําตารางขอผูกพันสําหรบัทุกรอบการเจรจาตามเกณฑที่กําหนด : 
      - ไมมีขอจํากัดสําหรับการคาบริการรูปแบบท่ี 1 และ 2 ยกเวนกรณีมีเหตุผลอันสมควร (เชน เพ่ือความปลอดภัย
ของสาธารณชน) ซ่ึงขึ้นอยูกับเงื่อนไขการตกลงระหวางประเทศสมาชิกเปนกรณีๆ ไป 
      - อนุญาตการถือหุนของคนสัญชาติอาเซียนไมนอยกวารอยละ 51 ในป 2008 และรอยละ 70 ในป 2010 สําหรับ
สาขาบริการสําคัญ 4 สาขา และไมนอยกวารอยละ 49 ในป 2008 รอยละ 51 ในป 2010 และรอยละ 70 ในป 2013 
สําหรับสาขาโลจิสติกส และไมนอยกวารอยละ 49 ในป 2008  รอยละ 51 ในป 2010 และรอยละ 70 ในป 2015 
สําหรับสาขาบรกิารอืน่ๆ และ 
     - ขจัดขอจํากัดอื่นๆ ในการเขาสูตลาดสําหรับการคาบริการรูปแบบท่ี 3 อยางกาวหนาภายในป 2015 

- กรมเจรจาฯ 

6. ตั้งเปาหมายสําหรบัการเปดเสรสีําหรับขอจํากัดในดานการปฏิบัติเย่ียงคนชาติสําหรบัการคาบริการ รูปแบบที่ 4 
และขอจํากัดในขอผกูพันในตารางผูกพันภาพรวม สําหรับการเจรจาแตละรอบภายในป 2009 

- กรมเจรจาฯ 

7. จัดทําขอผูกพันใหสอดคลองกบัเกณฑท่ีตกลงกันสําหรบัขอจํากัดในดานการปฏบัิติเยี่ยง          คนชาติ การคา - กรมเจรจาฯ 
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บริการรูปแบบท่ี 4 และขอจํากัดในตารางผกูพันภาพรวมภายในป 2009 
8. รวบรวมมาตรการที่เปนอุปสรรคตอการคาบริการใหเสรจ็สิ้นภายในเดือนสิงหาคม 2008 - กรมเจรจาฯ 
9. อนุญาตใหมีความยืดหยุนในภาพรวมในการจัดทําตารางขอผูกพันการเปดเสรี ซึ่งครอบคลุมสาขาทีจ่ะยกเวนจาก
การเปดเสรี และสาขาท่ีไมสามารถเปดเสรีไดตามเกณฑท่ีกําหนดสําหรับการคาบริการในแตละรปูแบบ ตารางขอ
ผูกพันสําหรับการเปดเสรีในแตละรอบการเจรจาจะมคีวามยืดหยุนได ดังน้ี 
          - การจัดทําขอผูกพนัใหไดตามเปาหมายท่ีกําหนดสาํหรับการเจรจาในรอบถัดไป หากประเทศสมาชิกไม
สามารถจัดทําขอผูกพันไดตามเกณฑท่ีกําหนดในรอบกอนหนาน้ี 
          - อนุญาตใหมีการทดแทนสาขาท่ีไดมีการตกลงกันในการเปดเสรีในรอบนั้น แตประเทศสมาชิกไมสามารถ
จัดทําขอผูกพันสําหรับสาขานัน้ได ดวยสาขาอืน่ท่ีอยูนอกเหนอืจากท่ีตกลงกัน 
          - การเปดเสรีโดยวิธีการ ASEAN-X 

- กรมเจรจาฯ 
- สศค. 

10. ดําเนินการจัดทําขอตกลงการยอมรับคุณสมบัติวิชาชีพท่ีกําลังเจรจาอยูใหแลวเสร็จ ซ่ึงรวมบริการสถาปตยกรรม 
บริการดานบัญชี คุณสมบัตผิูสํารวจ บุคลากรดานการแพทย ภายในป 2008 และบุคลากรดานทันตกรรมภายในป 
2009 

สภาวิชาชีพท่ีเก่ียวของ 

11. ดําเนินการตามขอตกลงยอมรบัคุณสมบัตแิรงงานฝมือ อาทิ ดานการทองเท่ียว 
 
 

- กระทรวงแรงงาน  
- กระทรวงการทองเท่ียวและ
กีฬา 
- กรมเจรจาฯ 

12. ใหระบุและจัดทําขอตกลงยอมรับคุณสมบัติวิชาชีพสําหรับผูประกอบวชิาชีพอื่นๆ ภายในป 2012 และดําเนินการ
ใหแลวเสรจ็ภายในป 2015 

- สภาวิชาชีพท่ีเก่ียวของ 
- กระทรวงแรงงาน 
- กรมเจรจาฯ 
 

13. สงเสริมการพัฒนาบุคลากรและเสริมสรางขีดความสามารถในดานการคาบริการ - กระทรวงแรงงาน  
- กระทรวงการทองเท่ียวและ
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กีฬา 
 

 14. ดําเนินการขจัดขอจํากัดสาขายอยในสาขาประกนัภัย การธนาคาร และตลาดทุน ภายในป 2015 และป 
2020 ยกเวนรายการที่ขอยืดหยุนไวลวงหนาตามท่ีตกลงกันสําหรับป 2015 และ2020 

- สศค. 
- ธปท. 
- ก.ล.ต. 
- ค.ป.ภ. (สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย) 

ดานการลงทุนภายใตความ
ตกลง ACIA (การคุมครอง) 

1. เพ่ือสงเสริมความรวมมือดานการลงทุน ดังน้ี 
-  กลไกยุตขิอพิพาทระหวางนักลงทุนกับรัฐ (investor-state dispute mechanism) 
-  การโอน (transfer) และการสงคืน (repatriation) ทุน กําไร และเงินปนผล ฯลฯ  
-  ขอบเขตการยึดทรัพย (expropriation) และการชดเชย (compensation) ท่ีโปรงใส 
-  ใหความคุมครองและความม่ันคงเต็มรูปแบบ และ 
-  ใหการชดเชยจากการเกิดจลาจล (strife) 

- กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
- BOI 
- กรมเจรจาฯ 
- สศค. 
 

ดานการลงทุนภายใตความ
ตกลง ACIA (ดานการ
อํานวยความสะดวกและ
ความรวมมือ) 

1. ปรับประสาน, หากเปนได, นโยบายการลงทุน เพ่ือบรรลเุปาหมายการสงเสริมอุตสาหกรรมและการรวมกลุมทาง
เศรษฐกิจ 

- BOI 
- กระทรวงพาณิชย 
- สศค. 

2. ปรับปรุงขัน้ตอนการขอรับการลงทุนและการขออนุญาต โดยการลดขั้นตอนและใหมีความ    เรียบงาย - BOI 
- กระทรวงพาณิชย 
- สศค. 

3. สงเสริมการเผยแพรขอมูลดานการลงทุน : กฎระเบียบ  กฎเกณฑ  นโยบายและขั้นตอนดานการลงทุน รวมถึงจุด
บริการลงทุนเดียวหรือสํานักงานสงเสริมการลงทุน 
 

- BOI 
- กระทรวงพาณิชย 
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4. ปรับปรุงฐานขอมูลดานการลงทุนในไทย เพ่ืออํานวยความสะดวกในการกําหนดนโยบาย 
 

- BOI 
- กระทรวงพาณิชย 
- สศค. 

5. สงเสริมการประสานงานระหวางหนวยงานภาครัฐและหนวยงานที่เก่ียวของใหมากขึ้น - BOI 
- กระทรวงพาณิชย 
- สศค. 

6. หารือกับภาคธุรกิจของอาเซียนเพ่ืออํานวยความสะดวกการลงทุน - BOI 
- กระทรวงพาณิชย 
- สศค. 

7. ระบุและดําเนินการเพ่ือสงเสริมความรวมมือระหวางกันในกรอบกวางของอาเซียน (ASEAN-Wide) และการ
รวมกลุมเศรษฐกิจทวภิาค ี

- BOI 
- สศค. 

ดานการลงทุนภายใตความ
ตกลง ACIA (สงเสริมและ
การสรางความรับรูในดาน
การลงทุน) 

1. สรางสภาพแวดลอมท่ีจําเปน เพ่ือสงเสริมการลงทุนทุกรูปแบบ และสาขาใหมท่ีมีการเติบโตใหเขามายังอาเซยีน - BOI 
- กระทรวงพาณิชย 
- สศค. 

2. สงเสริมการลงทุนระหวางกันในอาเซียน โดยเฉพาะจากอาเซียน 6 ไปยังกัมพูชา ลาว พมา และเวียดนาม - BOI 
- กระทรวงพาณิชย 
- สศค. 
 

3. สงเสริมการพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม และกิจการขามชาต ิ - สํานักงานสงเสริมวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม 
- กระทรวงพาณิชย 
- สศค. 
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4. สงเสริมการเก้ือกูลดานอตุสาหกรรมและเครอืขายการผลิตระหวางบรรษัทขามชาติทีอ่ยูในอาเซียน - กระทรวงอุตสาหกรรม 

- กระทรวงพาณิชย 
- สศค. 

5. สงเสริมคณะผูแทนรวมดานการลงทุนที่เนนการรวมกลุมของภูมิภาคและเครอืขายการผลิต - กระทรวงอุตสาหกรรม 
- กระทรวงพาณิชย 
- สศค. 

6. จัดต้ังเครือขายความตกลงทวภิาคีดานการหลีกเลี่ยงภาษีซอนระหวางอาเซียน - กรมสรรพากร 
- สศค. 

ดานการลงทุนภายใตความ
ตกลง ACIA (การเปดเสรี) 

1. ขยายมาตรการไมเลอืกปฏบัิติรวมถึงการปฏบัิติเยี่ยงคนชาติและการปฏิบัติเยีย่งชาติที่ไดรับความอนุเคราะหยิ่งตอ
นักลงทุนในอาเซียน 

- BOI 
- กรมเจรจาฯ 

2. ลดและหากเปนไปได ยกเลิกขอจํากัดในการเขามาลงทุนในสาขาสําคัญ - BOI 
- กรมเจรจาฯ 

3. ลดและหากเปนได ยกเลกิมาตรการจํากัดและอุปสรรคดานการลงทุน  - BOI 
- กรมเจรจาฯ 
- สศค. 

การเปดเสรีดานทุนท่ีมาก
ขึ้น (สงเสริมการพัฒนา
และการรวมกลุมตลาดทุน
ของอาเซียน) 

1.ปรับประสานมาตรฐานดานตลาดทุนในอาเซียนในดานท่ีเกีย่วของกับกฎเกณฑในการเสนอขาย  ตราสารหน้ี 
ขอกําหนดในการเปดเผยขอมูล และกฎเกณฑการจัดจําหนายระหวางกันใหมากขึ้น 

- สศค.  
- กลต. 

2. อํานวยความสะดวกดานขอตกลงยอมรับรวมหรือความตกลงสําหรับการยอมรบัคุณสมบัติและการศกึษาและ
ประสบการณของผูประกอบวิชาชพีดานการตลาด 

- สศค.  
- กลต. 

3. ใหมีความยืดหยุนมากขึน้ในดานภาษาและขอกําหนดในดานกฎหมายสําหรับการออกตราสาร - สศค.  
- กลต. 
- กรมสรรพากร 
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4. สงเสริมโครงสรางภาษหัีก ณ ท่ีจาย เพ่ือสงเสริมฐานการลงทุนโดยการออกตราสารหน้ีในอาเซียน 
 

- สศค.  
- กลต. 

5. สงเสริมใหใชการตลาดเปนตัวขับเคลื่อนในการจัดต้ังความเช่ือมโยงระหวางตลาดหลักทรัพยและตลาดตราสารหน้ี 
รวมถึงกิจกรรมการเพ่ิมทุนขามพรมแดน 

- สศค.  
- กลต. 
- สบน. 

การเปดเสรีดานทุนท่ีมาก
ขึ้น (อนุญาตการ
เคลื่อนยายเงนิทุนท่ีเสรี
มากขึน้) 

1. ยกเลิก หรือผอนคลายขอกําหนด หากเปนไดและเหมาะสม เพ่ืออํานวยความสะดวกในการจายชําระเงินและการ
โอนเงินสําหรบัการทําธุรกรรมบัญชีกระแสรายวัน 

- สศค.  
- ธปท. 

2. ยกเลิก หรือผอนคลายขอกําหนดในการเคลือ่นยายทนุ หากเปนไดและเหมาะสม เพ่ือสนับสนุนการลงทนุโดยตรง
จากตางประเทศและขอรเิริ่มเพ่ือสนบัสนุนการพัฒนาตลาดทุน 

- สศค.  
- ธปท. 

การเคลือ่นยายแรงงาน
ฝมอือยางเสรี (เฉพาะ
ประเด็นการอํานวยความ
สะดวกและความรวมมือใน
การพัฒนาและยกระดับ
แรงงานฝมือ) 

1. อํานวยความสะดวกในการตรวจลงตราและใบอนุญาตทํางานสําหรับผูประกอบวิชาชีพและแรงงานฝมืออาเซียน ท่ี
เกี่ยวของกบัการคาขามพรมแดน และกิจกรรมที่เก่ียวเนือ่งกับการลงทนุ 

- กระทรวงแรงงาน  
- กระทรวงการตางประเทศ 
- สตช. 

2. สงเสริมความรวมมือระหวางสมาชิกของเครอืขายมหาวิทยาลัยของอาเซียน (AUN) เพ่ือเพ่ิมการเคลื่อนยายทั้ง
นักเรยีนและเจาหนาทีภ่ายในภมูิภาค 

- AUN 

3. พัฒนากรอบแผนงานมาตรฐานความสามารถและคุณสมบัติของงาน หรอือาชีพ  
และความชํานาญของผูฝกอบรมในสาขาบริการสําคัญ (ภายในป 2009) และสาขาบรกิารอืน่ๆ  
(จากป 2010 ถึงป 2015) 

- กระทรวงแรงงาน  
- กระทรวงการทองเท่ียวฯ 

4. เสริมสรางขีดความสามารถในการวจัิยของประเทศสมาชิกอาเซียนเพือ่สนับสนุนความชํานาญ การเขาทํางาน และ
พัฒนาเครอืขายขอมูลดานตลาดแรงงานระหวางประเทศสมาชกิอาเซียน 

- กระทรวงแรงงาน 

สาขาสําคัญในการ
รวมกลุม 
ทางเศรษฐกิจ 

1. ดําเนินการทบทวนการดําเนินงานทุกๆ 2 ป เพ่ือตรวจสอบสถานะการดําเนินการ ความคืบหนาและประสิทธภิาพ
ของแผนงานการรวมกลุมสาขาสําคัญ เพ่ือใหมัน่ใจวาการดําเนินงานเปนไปตามกําหนดเวลา 

- กรมเจรจาฯ 

2. ระบุโครงการเฉพาะสาขา หรือความรเิริ่ม ผานการหารอือยางสมํ่าเสมอกบัผูมสีวนเก่ียวของ โดยเฉพาะภาคเอกชน - กรมเจรจาฯ 
อาหาร เกษตร และปาไม 1. ตรวจสอบการดําเนนิการตามพันธกรณี CEPT-AFTA ในผลติภัณฑเกษตรและปาไม - กรมเจรจาฯ 
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2. พัฒนาและใชระบบบริหารจดัการคุณภาพผลิตภัณฑประมงท่ีจะชวยสรางความมั่นใจเกีย่วกับความปลอดภัยของ
อาหารและสนับสนุนความสามารถในการแขงขนัของผลิตภัณฑประมงอาเซียนในตลาดโลก โดยการดําเนินการตาม 
Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) และปรับปรุงหองปฏิบัติการทดสอบ และปรบัใชระบบบรหิาร
จัดการดานคุณภาพและความปลอดภัยเพื่อใหสามารถประยุกตใชไดกับธุรกิจขนาดเลก็ในอาเซียน ภายในป 2009 

- กรมประมง 

3. จัดต้ังระบบโดยใช 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) เปนพ้ืนฐาน สําหรับผลติภัณฑเกษตรและอาหารท่ีมีความสําคัญทางการคา มี
ศักยภาพทางการคา โดยใหสอดคลองกับแนวทางหรอืมาตรฐานสากล ภายในป 2012 

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

4. ปรับประสานระบบการกักกันและวิธีการตรวจสอบหรือสุมตัวอยาง ภายในป 2010 และมาตรการดานสขุอนามัย
และสขุอนามัยพืชสําหรบัผลิตภัณฑเกษตร อาหาร และปาไม ท่ีมีความสําคัญทางการคา มีศกัยภาพทางการคา 

- มกอช. 

5. ปรับประสานระดับปริมาณสารพิษตกคางสูงสุดในอาหารท่ียอมรบัใหมีไดของยาฆาแมลงในผลิตภัณฑที่มีการคา
อยางแพรหลาย ใหสอดคลองกับแนวทางหรอืมาตรฐานสากล ท่ีสามารถทําได ภายในป 2010 

- มกอช. 

6. ปรับประสานกรอบกฎเกณฑสําหรับผลิตภัณฑเกษตรท่ีไดจากเทคโนโลยีชีวภาพสมยัใหม ใหสอดคลองกับแนวทาง
หรือมาตรฐานสากล ท่ีสามารถทําได ภายในป 2015 

- มกอช. 

7. ปรับประสานมาตรฐานดานความปลอดภัยและคุณภาพสําหรบัผลิตภัณฑพืชสวนและผลติภัณฑเกษตรที่มี
ความสําคัญทางเศรษฐกิจในอาเซียน ใหสอดคลองกับแนวทางหรือมาตรฐานสากล ท่ีสามารถทําได ภายในป 2015 

- มกอช. 

8. ปรับประสานการควบคุมสขุภาพสัตว (ท้ังสัตวบกและสตัวน้ํา) เพ่ือความปลอดภัยของอาหาร โดยใชกรอบ
มาตรฐานรวมในการบริหารจัดการเก่ียวกับความปลอดภยัทางชีวภาพ ใหสอดคลองกับแนวทางหรือมาตรฐานสากล 
ท่ีสามารถทําได ภายในป 2015 

- มกอช. 

9. ปรับประสานแนวทางสําหรับการใชสารเคมีในสัตวนํ้าและมาตรการเพ่ือขจัดการใชสารเคมีอันตราย ใหสอดคลอง
กับแนวทางหรือมาตรฐานสากล ท่ีสามารถทําได ภายในป 2009 

- มกอช. 

10. พัฒนากรอบอางองิระดับภูมิภาคสําหรับ phased-approach การออกใบรับรองดานปาไม ภายในป 2015 - กรมปาไม 
11. พัฒนากลยทุธ/ทาทีรวมในประเดน็ท่ีอยูในความสนใจของอาเซยีนกับองคการระหวางประเทศ เชน องคการ - กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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การคาโลก องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ องคการโรคระบาดสัตวระหวางประเทศ อนุสัญญาอารักขา
พืชระหวางประเทศ CODEX CITES และประเทศคูเจรจา 
12. สงเสริมความรวมมือดานการวิจัยและการถายโอนเทคโนโลยสีําหรับผลิตภัณฑเกษตร อาหาร และปาไม   - กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
13. จัดต้ังพันธมิตรและแนวทางรวมกับภาคเอกชนในการสงเสริมความปลอดภัยทางอาหาร โอกาสการลงทุนและรวม
ลงทุน สนับสนุนการคาผลิตภัณฑเกษตรและการเขาสูตลาด 

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

14. เสริมสรางความพยายามในการตอตานการคาไมท่ีผิดกฎหมาย และการคาท่ีเกี่ยวเน่ือง การเกิดไฟปา และผล
ตกคางของไฟปา 

- กรมปาไม 

15. สงเสริมความพยายามในการตอตานการประมงผิดกฎหมาย - กรมประมง 
16. เสริมสรางพันธมิตรดานยุทธศาสตรระหวางสหกรณการเกษตรในอาเซียนผานความรวมมือในระดับทวภิาคี 
ระดับภูมภิาค และระดับพหุภาคี 

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

17. จัดต้ังการเช่ือมโยงระหวางภาคธุรกิจกับสหกรณการเกษตรท่ีมีศกัยภาพในอาเซียน - กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
18. สงเสริมการลงทุนทางตรงและการเปนหุนสวนยทุธศาสตรกับสหกรณการเกษตรอาเซียน ผูผลิต ผูบริโภค และ
ผูคา 

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 

หมวด ข. การไปสูภูมิภาคท่ีมีความสามารถในการแขงขัน 
นโยบายการแขงขนั 1. สงเสริมการพัฒนานโยบายดานการแขงขันทางการคาภายในป 2015 โดยสงผูแทนเขารวมเปนคณะทํางานตางๆ 

ของอาเซียนในการจัดทําคูมือและแนวทางตางๆดานนโยบายการแขงขัน      การพัฒนายุทธศาสตรตางๆท่ีเก่ียวของ 
ตลอดจนสนับสนุนการทํางานตางๆ ของคณะทํางาน 

 - กรมการคาภายใน 

2. จัดต้ังเครือขายหนวยงานกํากับดูแลท่ีเกี่ยวของดําเนินนโยบายการแขงขัน โดยเขารวมการประชุมในเวทีของ 
ASEAN Expert Group on Competition (AEGC) ซ่ึงกรมการคาภายในเปนสมาชิกอยางสมาเสมอ เพ่ือผลักดัน
นโยบายและการดําเนินการดานการแขงขันในท่ีประชุม 

- กรมการคาภายใน 

3. จัดกิจกรรมตางๆ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนานโยบายการแขงขนัของประเทศ เชน 

- การประชุมเชิงปฏิบัติการ Capacity Building Workshop for ASEAN Member States (AMSs): “Australia’s and 
- กรมการคาภายใน 
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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. พัฒนาแนวนโยบายการแขงขันของภูมิภาคโดยจัดทําคูมือ Handbook on Competition Policy and Law for 
Business in ASEAN และ Guidelines on Competition Policy and Law ซ่ึงเปนสวนหน่ึงในการพัฒนา 
Competition Pol icy and Law in ASEAN Region เพื่อสงเสริมการพัฒนาแนวโนยบายการแขงขันของภูมิภาค
อาเซียน 

- กรมการคาภายใน 

การคุมครองผูบริโภค 1.เสริมสรางความเขมแข็งดานการคุมครองผูบริโภคในอเซียน โดยพัฒนากลไกการดําเนินงานคุมครอง
ผูบริโภค ผานคณะกรรมการอาเซียนดานการคุมครองผูบริโภค (ASEAN Committee on Consumer 
Protection : ACCP) 

- สนง.คกก.คุมครองผูบริโภค 

 2. จัดต้ังเครือขายหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภคเพ่ืออํานวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนขอมลู - สนง.คกก.คุมครองผูบริโภค 
 3. จัดหลักสูตรฝกอบรมในภูมิภาคสําหรับเจาหนาท่ีของหนวยงานกํากับดูแลและผูนําผูบริโภค เพ่ือเตรียมความ

พรอมสําหรับการรวมกลุมดานการตลาดของอาเซยีน 
- สนง.คกก.คุมครองผูบริโภค 

พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
(ดานทรัพยสินทางปญญา
ในระดับประเทศ) 

1. ดําเนินการตามแผนปฏบัิติการดานสิทธิในทรัพยสินทางปญญาอาเซียน 2011-2015 และแผนงานความรวมมือ
อาเซียนดานลขิสิทธอิยางเต็มท่ี 

- กรมทรัพยสินทางปญญา 

2. เขาเปนภาคีพิธีสารกรุงมาดริด (Madrid Protocol) เพ่ืออํานวยความสะดวกการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา
ระหวางประเทศ 

- กรมทรัพยสินทางปญญา 

3. การดําเนินการตามโครงการ ASEAN Patent Search Examination Cooperation หรอื ASPEC เพ่ือพัฒนาระบบ
การแลกเปลีย่นผลการตวจสิทธบัิตรของอาเซยีน 

- กรมทรัพยสินทางปญญา 

4. เขาเปนภาคีความตกลงเฮก (Hague Agreement) เพ่ืออํานวยความสะดวกในการจดสิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑระหวางประเทศ  

- กรมทรัพยสินทางปญญา 

5. สงเสริมความรวมมือและสรางเครือขายในการแลกเปลี่ยนขอมูลทรัพยสทิางปญญาระหวางอาเซียน - กรมทรัพยสินทางปญญา 
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6. สงเสริมความรวมมือในระดับภูมิภาคดานภูมิปญญาทองถ่ิน ทรัพยากรทางพันธุกรรม และการแสดงออกดาน
วัฒนธรรมทองถิ่น 

- กรมทรัพยสินทางปญญา 

การพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน(การอํานวยความ
สะดวกดานขนสงและการ
การขนสงตอเน่ืองหลาย
รูปแบบ) 

1. การดําเนินการตามกรอบความตกลงวาดวยการอํานวยความสะดวกในการขนสงสินคา       ผานแดน - กระทรวงคมนาคม 
- กรมศุลกากร 

 

2. การดําเนินการตามกรอบความตกลงอาเซียนวาดวยการอํานวยความสะดวกในการขนสง    ขามแดน 
 

- กระทรวงคมนาคม 
3.เรงรัดการมีผลบังคับใชของกรอบความตกลงอาเซียนวาดวยการขนสงขามแดน - กระทรวงคมนาคม 

 
การขนสงทางบก 1. การเชื่อมตอทางรถไฟชวงท่ีขาดภายใตโครงการเชื่อมโยงเสนทางรถไฟสายสิงคโปร-คุนหมิง   ใหแลวเสร็จ - กระทรวงคมนาคม 

 
2. การเสริมสรางความปลอดภัยบนถนนในอาเซียน - กระทรวงคมนาคม 

การขนสงทางน้ํา   1. การปฏิบัติตามสนธิสัญญาท่ีเก่ียวของกับองคการทางทะเลระหวางประเทศ (IMO) - กระทรวงคมนาคม 
  2. ปฏิบัติตามแผนงานดานการขนสงทางนํ้าในอาเซียน - กระทรวงคมนาคม 

การขนสงทางอากาศ   1.  ดําเนินการนโยบายการเปดนานฟาของอาเซียน (แผนงานการรวมกลุมสาขาการบิน)  - กระทรวงคมนาคม 
  2.  พัฒนาตลาดการบนิรวมอาเซียน (ASEAN Single Aviation Market) - กระทรวงคมนาคม 

โครงสรางพืน้ฐานดาน
ขอมูล (พัฒนาการ
เชือ่มโยงความเร็วสูง) 

1. อํานวยความสะดวกใหเกิดการเช่ือมโยงความเร็วสูง (high-speed connection) ระหวางโครงสรางพืน้ฐานดาน
ขอมูลแหงชาต(ิNational Information Infrastructures: NII)  ของทุกประเทศสมาชิกอาเซียน ภายในป 2010 และ
ดําเนินมาตรการดานเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีระบุไวในแผนปฏิบัติการเวียงจันทน (Vientiane Action Plan) 

- กระทรวง ICT 

2. เสริมสรางขีดความสามารถ และจัดทําโปรแกรมการฝกอบรมสําหรับองคกรสรางความปลอดภัยระบบสารสนเทศ
แหงชาติ (Computer Emergency Response Teams : CERTs) ของแตละประเทศ และเพ่ิมศักยภาพใหกับ
เครือขายธุรกรรมอิเล็กทรอนิคส (cyber-security network)  ของอาเซียนโดยการขยายเครอืขายขององคกรการเตือน
ภัยสารสนเทศของอาเซียน  
(ASEAN CERT Incident Drills) ใหครอบคลุมประเทศคูเจรจาของอาเซียนภายในป 2007 

- กระทรวง ICT 
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3. สงเสริมใหผูท่ีเก่ียวของ (ประชาขน  ชุมชน  ธุรกิจ  และหนวยงานภาครฐั) มีสวนรวมในการพัฒนาและนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศและบริการดานโครงสรางพ้ืนฐานดานขอมูลในภูมิภาคมาใชในงานท่ีเกี่ยวของ 

- กระทรวง ICT 

4. สนับสนุนใหสาขาที่เปนกลุมเปาหมายนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสทิธผิล (ใน
เบือ้งตนประกอบดวยสาขาสําคัญ เชน ศุลกากร  โลจิสติกส  ขนสง ธุรกิจเก่ียวกบัขอมูลในรูปแบบตางๆ)  

- กระทรวง ICT 

5. เพ่ิมจํานวนประเทศสมาชิกในความตกลงยอมรับรวม (ASEAN MRA) สําหรับอุปกรณดานโทรคมนาคม - กระทรวง ICT 
- สํานักงาน กสทช. 

6. พัฒนานโยบายและกรอบการกํากับดแูลในเชิงลกึเพ่ือรองรับโอกาสและความทาทายทางธุรกิจในสวนท่ีเก่ียวกับ 
Next Generation Network ซ่ึงรวมถึงการทํางานรวมกันไดของสินคาและบริการ ระบบขอมูล และเครือขายท่ี
เชือ่มโยงกัน 

- กระทรวง ICT 
- สํานักงาน กสทช. 

ความรวมมือดานพลังงาน   1. เรงการดําเนินการโครงการเครอืขายระบบสายสงไฟฟาของอาเซยีน และโครงการเช่ือมโยงทอสงกาซธรรมชาตขิอง
อาเซียน 

- กระทรวงพลังงาน 

 2. สงเสริมการเขามามีสวนรวมของภาคเอกชนเกี่ยวกับโครงการเครือขายระบบสายสงไฟฟาของอาเซยีน และ
โครงการเชือ่มโยงทอสงกาซธรรมชาตขิองอาเซียนใหมากขึ้น  

- กระทรวงพลังงาน 

 3. ดําเนินการราง ASEAN Petroleum Security Agreement ใหแลวเสรจ็เพื่อเสริมสรางความม่ันคงของแหลงนํ้ามัน 
และกาซในภูมภิาค 

- กระทรวงพลังงาน 

ความรวมมือดานการทํา
เหมอืงแร 

  1. สนับสนนุการคาและการลงทุนในสาขาเหมืองแรใหมากขึน้ - กระทรวงอุตสาหกรรม 
2. เสริมสรางขีดความสามารถขององคกรและบุคลากรในสาขาธรณีวิทยาและการเหมืองแรในอาเซียน - กรมอตุสาหกรรมพ้ืนฐานและ

เหมืองแร 
3. สงเสริมการพัฒนาสาขาเหมืองแรใหมีพัฒนาการท่ีย่ังยืนท้ังในแงสิ่งแวดลอมและสังคม - กระทรวงอุตสาหกรรม 
4. สนับสนุนใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสาขาเหมืองแร - กระทรวงอุตสาหกรรม 

การสนับสนุนดานการเงิน
แกโครงการพัฒนา

1. สงเสริมใหภาคเอกชนและองคกรระหวางประเทศเขามามีสวนรวมมากขึ้นในการสนับสนุนดานการเงินแกการ
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของภูมิภาค อาทิ โครงการเชือ่มโยงทอสงกาซธรรมชาตขิองอาเซียน  โครงการเครอืขาย

- กระทรวงคมนาคม 
- กระทรวงพลังงาน 
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โครงสรางพืน้ฐานตางๆ ระบบสายสงไฟฟาของอาเซยีน โครงการเช่ือมโยงเสนทางรถไฟสิงคโปร -คุนหมิง และโครงการทางหลวงอาเซียน - กระทรวงการคลงั 

2. ยกเลิก/ลดอุปสรรคตอการลงทุนและ/หรอืการสนับสนนุเงินทนุเพ่ือพัฒนาโครงการดานโครงสรางพ้ืนฐานของ
ภูมิภาค 

- กระทรวงการคลงั 
- ธนาคารแหงประเทศไทย 

ภาษอีากร 1. ดําเนินการใหมีการสรางเครือขายของความตกลงวาดวยการหลีกเลี่ยงการจัดเก็บภาษซีอนระหวางประเทศสมาชกิ
ภายในป 2010 เทาท่ีจะสามารถดําเนินการได 

- กรมสรรพากร 

พาณิชยอเิล็กทรอนิกส 
 

1. ดําเนินนโยบายการแขงขันดานโทรคมนาคมโดยใชแนวทางการปฏิบัติท่ีดี และสนับสนุนการออกกฎหมาย
ภายในประเทศดานพาณิชยอิเลก็ทรอนกิส 

- กระทรวง ICT 
- กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

2. ปรับประสานโครงสรางพ้ืนฐานทางกฎหมายสําหรับการทําสัญญาทางอเิล็กทรอนิกสและการยติุขอขัดแยงใหเปน
แนวเดียวกัน 

- กระทรวง ICT 
- กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

3. จัดทําและปฏบัิติตามแนวทางการปฏิบัติท่ีดีสําหรับการทําสัญญาทางอเิล็กทรอนิกส หลกัการสําหรับการยุตขิอ
ขัดแยง และกรอบการยอมรับรวมสําหรบัลายเซ็นอเิล็กทรอนิกสในอาเซียน 

- กระทรวง ICT 
- กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

4. ดําเนินการใหการยอมรับรวมลายเซ็นอิเลก็ทรอนิกสในอาเซียนเปนไปดวยความสะดวก - กระทรวง ICT 
- กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

 5. ศึกษาและสนับสนนุการนํามาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติดานกฎหมายและ/หรอืมาตรฐานที่กําหนดขึ้นจาก
พ้ืนฐานของกรอบกฎระเบียบรวมกนัมาใช  

- กระทรวง ICT 
- กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

  6.จัดต้ังเครือขายระหวางภาคธุรกิจในอาเซียนกับประเทศคูคา เพ่ือเปนเวทีการสงเสริมการคาและการลงทุน - กระทรวง ICT 
- กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

หมวด ค. การพัฒนาเศรษฐกิจอยางเทาเทียมกัน 
การพัฒนาวสิาหกจิขนาด
กลางและขนาดยอม 

1. ดําเนินการตามพิมพเขียวนโยบายของอาเซียนดานการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (APBSD) 
2004-2014 

- สสว. 

2. สงเสริมเครือขายวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมและการมีสวนรวมในการสรางเครือขายผลผลิตและการ
กระจายสนิคาของภูมิภาค 

- สสว. 

3. สงเสริมแนวทางการปฏิบัติท่ีดีในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม รวมถึงแหลงเงินทุนของวสิาหกจิ - สสว. 
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ขนาดกลางและขนาดยอม 

ขอริเริ่มเพ่ือการรวมตัว
อาเซียน 

1. สงเสริมใหความริเริ่มเพ่ือการรวมตัวของอาเซียนเปนเวที (platform) ในการกําหนดและดําเนินการตามโครงการ
ความชวยเหลือดานเทคนิคและการเสริมสรางขดีความสามารถ สําหรบัท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในอาเซยีน 
โดยเฉพาะประเทศสมาชิกใหมและตามความตกลงในกรอบอนุภูมิภาคอื่นๆ เชน IMT-GT และ BIMP-EAGA เพ่ือ
ยกระดับใหเทาเทียมกันในการพัฒนาโครงขายดานการผลิตและการจัดจําหนายในภูมิภาค  

- กรมอาเซียน 

 2. ประเทศสมาชกิเดิม 6 ประเทศตองใหการสนับสนุนโครงการความริเริ่มเพือ่การรวมตัวของอาเซียนอยางตอเน่ือง - กรมอาเซียน 
 3. รวบรวมการสนับสนุนจากคูเจรจาและองคกรระหวางประเทศ เชน ธนาคารเพ่ือการพัฒนาเอเชียและธนาคารโลก 
เพื่อใหการดําเนินการเปนไปอยางมปีระสิทธภิาพ 

- กรมอาเซียน 

 4. สราง/พัฒนาขีดความสามารถของเจาหนาท่ีรัฐในการพัฒนา/ดําเนนินโยบายสังคมและเศรษฐกิจเพ่ือชวยบรรเทา
ผลกระทบจากการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ 
 
 

- กรมอาเซียน 
- กระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความม่ันคงของมนุษย  
- กพ. 

5. จัดทําการศึกษาดานสังคมและเศรษฐกจิเปนครั้งคราว เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลของการรวมกลุมทาง
เศรษฐกิจ 

- กรมอาเซียน 
- กระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความม่ันคงของมนุษย  

หมวด ง. การบูรณาการเขากบัเศรษฐกิจโลก 
แนวทางการสรางความ
เปนหน่ึงเดียวกันตอ
ปฏสิัมพันธดานเศรษฐกจิ
กับภายนอก 

1. ทบทวนพันธกรณีของ FTA/CEP เทียบกับพันธกรณีของการรวมกลุมภายในอาเซียน - กรมเจรจาฯ 
2. ดําเนินการใหมีระบบท่ีจะสนับสนุนการประสานงานมากขึน้ในการเจรจาการคากับประเทศคูเจรจาภายนอก
อาเซียน และในเวทีการเจรจาการคาในระดับภูมิภาคและระดับพหุภาคี โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือบรรลุกรอบทาทีการ
เจรจารวมกัน 

- กรมเจรจาฯ 

สงเสริมการมีสวนรวมใน
เครือขายอปุทานของโลก 

1. รับหลักปฏบัิติสากลท่ีดแีละมาตรฐานในการผลิตและจาํหนายมาใชในภูมภิาคอยางตอเน่ือง - กรมเจรจาฯ 
2. พัฒนาความชวยเหลือทางวิชาการเพ่ือยกระดับขีดความสามารถและผลิตภาพดานอตุสาหกรรมและสงเสริมการ
เขามามสีวนรวมในการรวมกลุมระดับภูมภิาคและระดับโลกใหกับประเทศสมาชิกทีมี่ระดับการพัฒนาตํ่ากวาของ

- กรมเจรจาฯ 
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อาเซียน 

หมวด 3. การดําเนินการ 
1. กลไกการดําเนินงาน 1. คณะทํางานระดับสงูวาดวยการรวมกลุมทางเศรษฐกิจของอาเซียนจะเปนผูใหความเห็นในเชิงกลยุทธตอรัฐมนตรี

เศรษฐกิจอาเซียนในประเด็นท่ีสงผลตอการปฏิบัติตามแผนงานในพิมพเขียวน้ีใหเปนไปตามกําหนดเวลา 
- กรมเจรจาฯ 

2. ดําเนินการปรกึษาหารอือยางสมํ่าเสมอรวมกบัหนวยงานที่เก่ียวของ เพ่ือแลกเปลี่ยนและรับขอคิดเห็นตอการ
ดําเนินงานตามแผนงานในพิมพเขยีว  

- กรมเจรจาฯ 

3. เลขาธิการอาเซียนจะเปนผูรายงานความคืบหนาการดําเนินงานการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใหรัฐมนตรี
ในสาขาตางๆ ท่ีเกี่ยวของและผูนําอาเซียนรับทราบ 

- สลธ.อาเซียน 

4. จัดทําตัวช้ีวัดในเชิงสถิติ ซึ่งรวมถึงอตัราภาษี และระบบฐานขอมลูดานการคา ขอสังเกตเกี่ยวกับความสอดคลอง
ของขอมูลสถิติและคุณภาพของขอมลู และ AEC scorecards เพื่อติดตามและประเมินความคืบหนาการดําเนินงาน
ตามองคประกอบตางๆ ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

- สลธ.อาเซียน 

ในสาขาการเงนิ 1. จัดต้ังกลไกการดําเนินงานทีเ่หมาะสมเพ่ือใหมีการรายงานอยางสม่ําเสมอตอผูนําอาเซียน - กระทรวงการคลงั 
2. ทรัพยากร   1. กองทุนเพือ่พัฒนาอาเซียน (ASEAN Development Fund) โดยการสมทบทุนจากประเทศสมาชิกจะเปนเครื่อง

ขับเคลือ่นในการใชทรัพยากรจากแหลงอื่นท้ังภายในอาเซยีนและภายนอกอาเซียน 
- กระทรวงการตางประเทศ 

  2. ระบุหัวขอและดําเนินการศกึษาดานวชิาการหรอืโครงการอบรมในประเด็นหรอืหัวขอที่ตองอาศัยการวิเคราะหและ
การสนับสนุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ เพ่ือสนับสนนุการดําเนินงานตามแผนงานเพือ่เรงรัดการจัดตั้งประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

- กรมเจรจาฯ 

  3. แปลงเปาหมายและเปาประสงคของแผนงานเพ่ือเรงรดัการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไปสูเปาหมายและ
เปาประสงคในระดับชาติ  และรวมไวเปนสวนหน่ึงของแผนพัฒนาของแตละประเทศ 

- กรมเจรจาฯ 

  4. สนับสนนุการเขามามีสวนรวมของธนาคารพัฒนาแหงเอเชีย ธนาคารโลก ประเทศคูเจรจาและภาคเอกชนใน
โครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานในระดับภูมภิาค 

- กรมเจรจาฯ 
- กระทรวงการคลงั 
- ธนาคารแหงประเทศไทย 

  5. สรางความแข็งแกรงในดานการวิจยัและการวางแผนของสํานกังานเลขาธกิารอาเซียนในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับ - กรมเจรจาฯ 
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ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

 6. สรางความแข็งแกรงในดานความสามารถในการวิจัยและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศสมาชิกแตละ
ประเทศ  

 

- กรมเจรจาฯ 

  7. จัดทําโครงการเสริมสรางขีดความสามารถที่เหมาะสมเพื่อชวยประเทศสมาชิกใหมในการสงเสริมการพัฒนาตลาด
การเงินและกรอบกลไกการกํากับดแูลตลาดการเงนิที่มีประสิทธิภาพ 

- กระทรวงการคลงั 
- ธนาคารแหงประเทศไทย 

3. การสื่อสาร 1. ดําเนินการตามแผนงานการสือ่สารท่ีครอบคลุมรอบดานเพ่ืออธิบายใหหนวยราชการ ผูมีสวนเก่ียวของท่ีสําคัญและ
สาธารณชนไดทราบวัตถุประสงค ประโยชน และโอกาสท่ีทาทายของประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน 

- กรมเจรจาฯ 

2. พัฒนาเวทีระดับภูมิภาคเพ่ือใชในการหารือและแลกเปลี่ยนขอมูลในการดําเนินการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน  

- กรมเจรจาฯ 

3. ประเทศสมาชิกจะตองจัดต้ังกลไกระดับชาติเพ่ือรายงานผลการดําเนินงานและประเด็นท่ีเก่ียวของกับการรวมกลุม
ทางเศรษฐกิจอยางสมํ่าเสมอ 

- กรมเจรจาฯ 

4. พัฒนาเว็บไซตเพ่ือสือ่สารเรื่องการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน เพ่ือเปนอกีชองทางหนึง่ในการเขาถึง
ประชาคมอยางท่ัวถึง และผูมีสวนเกี่ยวของในทุกภาคสวนสามารถใหขอเสนอแนะและขอคิดเห็นตอความรเิริ่มทาง
เศรษฐกิจดานตางๆ ของอาเซียน  

       - กรมเจรจาฯ 
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ประชาคมสงัคมและวัฒนธรรมอาเซยีน 

 
เปาหมาย มาตรการ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
A. การพัฒนามนุษย 
A.1 ให
ความสําคัญกับ
การศึกษา 

เนนการบูรณาการดานการศึกษาใหเปนวาระการพัฒนาของอาเซียน การสรางสังคมความรู โดยสงเสริมการเขาถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
อยางทั่วถึง สงเสริมการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กปฐมวัย และการสรางความตระหนักรับรูเรือ่งอาเซียนในกลุมเยาวชน ผานทางการศึกษา
และกิจกรรมตางๆ เพือ่สรางอตัลักษณอาเซียนบนพ้ืนฐานของมิตรภาพและความรวมมือซึ่งกนัและกนั 

- 
กระทรวงศึกษาธิการ 
- กระทรวงการ
ทองเท่ียวและกีฬา 

A.2 การลงทุนใน
การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย 

สงเสริมและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษยของอาเซยีน โดยดําเนินกจิกรรมเชิงยุทธศาสตรและพัฒนาคุณสมบัติ ความสามารถ การ
เตรียมความพรอมท่ีดีใหกับแรงงานอาเซียนเพ่ือท่ีจะเอื้อตอการรับมือกบัประโยชนและกบัสิ่งทาทายตางๆ ท่ีจะเกดิขึ้นจากการรวมตัวใน
ภูมิภาคได 

- 
กระทรวงศึกษาธิการ 

A.3 สงเสริมการ
จางงานที่
เหมาะสม 

เนนสงเสริมใหรวมหลกัการการทํางานอยางถูกตองและเหมาะสมไวในวัฒนธรรมการทํางานของอาเซยีนรวมถึงสขุภาพและความ
ปลอดภัยในที่ทํางาน และทําใหเกิดความม่ันใจวาการสงเสริมการบรหิารกิจการจะเปนสวนหน่ึงของนโยบายการจางงานของอาเซียน
เพื่อใหบรรลผุลตามยุทธศาสตรการจางงาน 

- กระทรวงแรงงาน 

A.4 สงเสริม
เทคโนโลยี
สารสนเทศ (ไอซีที)  

เนนการดําเนินโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีสงเสริมการปฏิบัติตามขอรเิริ่มของภูมิภาคดานไอซีที - กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการสือ่สาร 
- 
กระทรวงศึกษาธิการ 

A.5 การอํานวย
ความสะดวกใน
การเขาถึง

พัฒนานโยบายและกลไกเพื่อสนับสนนุความรวมมอืในดานการวิจัย การพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การถายทอด
เทคโนโลยีรวมท้ังในเชิงพาณิชย การจัดตั้งเครอืขายสถาบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยการมสีวนรวมของภาคเอกชนและหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ 

- 
กระทรวงวิทยาศาสต
รและเทคโนโลยี 
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วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเชิง
ประยุกต 
A.6 เสริมสราง
ทักษะในการ
ประกอบการ
สําหรับสตรี 
เยาวชน ผูสงูอายุ 
และพกิาร 

เนนสงเสริมการมสีวนรวมของสตรี เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมชายขอบในกําลังแรงงานท่ีมีผลผลิต โดยการ
ฝกอบรมการฝมือเพ่ือปรับปรุงคุณภาพความเปนอยู ซ่ึงจะชวยสงเสริมการพัฒนาชาติและการรวมตัวทางเศรษฐกจิของอาเซียน 

- กระทรวงการ
พัฒนาสังคม 
และความมัน่คงของ
มนุษย 
- กระทรวงแรงงาน 

A.7 พัฒนา
สมรรถภาพของ
ระบบราชการ  

เนนการจัดต้ังระบบราชการท่ีมีประสทิธิภาพ โปรงใส มีความรับผิดชอบและมีความนาเช่ือถอื โดยการเพ่ิมขีดความสามารถของ
ทรัพยากรบุคคลในระบบราชการของอาเซียน และเพิ่มความรวมมือระหวางรัฐสมาชิกอาเซียน 

- สํานักงาน
คณะกรรมการ 
ขาราชการพลเรือน 
- สํานักงาน
คณะกรรมการ 
พัฒนาระบบราชการ 

B. การคุมครองและสวัสดิการสังคม 
B.1 การขจัดความ
ยากจน 

เนนการแกไขปญหาความเหลือ่มล้ําในดานสงัคมและเศรษฐกิจระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงการบรรลเุปาหมายการพัฒนา
แหงสหัสวรรษ (เอ็มดีจี) ของสหประชาชาติ ในดานกําจัดความยากจนและความหิวโหย 

- กระทรวงมหาดไทย 
- สํานักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ  

B.2 เครอืขาย ใหความม่ันใจวาประชาชนอาเซียนทุกคนไดรับสวัสดิการสังคมและการคุมกันจากผลกระทบเชงิลบจากโลกาภิวัตนและการรวมตัว โดย - กระทรวงเกษตร
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ความปลอดภัย
ทางสงัคมและ
ความคุมกันจาก
ผลกระทบดานลบ
จากการรวมตัว
อาเซียนและโลกา
ภิวัตน 

พัฒนาคุณภาพ ความครอบคลุม และความย่ังยืนของการคุมครองทางสังคม และเพ่ิมความสามารถในการจัดการความเสีย่งทางดาน
สังคม 
 
 
 

และสหกรณ 
- กระทรวงแรงงาน 
- กระทรวงการ
พัฒนาสังคม 
และความมัน่คงของ
มนุษย  
- กระทรวง
สาธารณสขุ 
- กระทรวงการคลงั 

B.3 สงเสริมความ
ม่ันคงและความ
ปลอดภัยดาน
อาหาร 

ใหความม่ันใจวาประชาชนอาเซียนทุกคนมีอาหารเพียงพอตลอดเวลาและใหความม่ันใจในความปลอดภยัดานอาหารในรฐัสมาชิก
อาเซียน 

- กระทรวงเกษตร
และสหกรณ  
- กระทรวง
สาธารณสขุ  

B.4 การเขาถึงการ
ดูแลสขุภาพและ
สงเสริมการ
ดํารงชีวิตท่ีมี
สขุภาพ 

เนนการเขาถึงการรักษาสขุภาพการบริการทางการแพทยและยาท่ีเพียงพอและราคาถูก และสงเสริมใหประชาชนอาเซียนดํารงชีวิตท่ีมี
สขุภาพสมบูรณ 

- กระทรวง
สาธารณสขุ  

B.5 การเพ่ิม
ศักยภาพในการ
ควบคุมโรคติดตอ 

เสริมสรางความพรอมและประสิทธภิาพในระดับภูมภิาค โดยบูรณการแนวทางการปองกันการเฝาระวัง ควบคุม และการสนองตอบที่
ทันเวลาเพ่ือแกปญหาโรคติดตอและโรคติดเช้ืออุบัติใหม 

- กระทรวง
สาธารณสขุ 

B.6 รับประกัน ลดการเสพยาเสพติดท่ีผิดกฎหมายในหมูประชาชนท่ัวไป โดยเฉพาะในกลุมนักเรียน เยาวชน และกลุมที่มีความเสี่ยงสูง โดยเนน - สํานักงาน
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อาเซียนที่ปลอดยา
เสพติด 

มาตรการปองกันและสงเสริมการเขาถึงวิธีการรักษา การฟนฟูเพ่ือกลบัเขาสูสังคมอกีครั้ง และการบริการหลังการบาํบัดเพ่ือใหกลับเขาสู
สังคมอยางเต็มท่ีโดยความรวมมอืระหวางภาครัฐ ภาคเอกชนและองคกรภาคประชาสังคม 
 
 
 

คณะกรรมการ
ปองกันและ
ปราบปรามยาเสพ
ติด 
- 
กระทรวงศึกษาธิการ 
- กระทรวงการ
พัฒนาสังคม 
และความมั่งคงของ
มนุษย 
- กระทรวง
สาธารณสขุ 
- กระทรวงมหาดไทย 

B.7 การสรางรัฐท่ี
พรอมรับกับภัย
พิบัตแิละ
ประชาคมท่ี
ปลอดภัยย่ิงขึ้น 

เสริมสรางกลไกใหมีประสิทธิภาพและสามารถปองกันและลดการสูญเสยีชีวิต และทรัพยสนิทางสังคม เศรษฐกจิและสิ่งแวดลอมของรัฐ
สมาชกิอาเซียนอันเกิดจากภัยพบัิติ และรวมมือกันจัดการกับภยัพิบัติฉกุเฉนิโดยใชความพยายามของรฐับาลและความรวมมือในระดับ
ภูมิภาคและระหวางประเทศ 

- กรมปองกนัและ
บรรเทาสาธารณภัย 
- กระทรวงกลาโหม 
- กระทรวง
สาธารณสขุ 

C. ความยุตธิรรมและสิทธิ 
C.1 การสงเสริม
และคุมครองสทิธิ
และสวัสดิการ

ปกปองผลประโยชน สิทธิ รวมท้ังสงเสริมโอกาสอยางเทาเทียม และยกระดับคุณภาพชีวิตมาตรฐานการดํารงชีพสําหรับสตรี เด็ก 
ผูสูงอายุ และผูพิการ 
 

- กระทรวงการ
พัฒนาสังคม 
และความมัน่คงของ
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สําหรับสตร ีเดก็ 
ผูสูงอายุ และผู
พิการ  

มนุษย  
- กระทรวงยุติธรรม 

C.2 การคุมครอง
และสงเสริมสิทธิ
แรงงานโยกยาย
ถ่ินฐาน 

สงเสริมใหนโยบายแรงงานโยกยายถ่ินฐานมีความครอบคลุมและมีการคุมครองทีเ่หมาะสมตามกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายของแต
ละประเทศสมาชิก และการดําเนนิการใหสอดคลองกับปฏญิญาอาเซียนวาดวยการคุมครองและสงเสริมสิทธขิองแรงงานโยกยายถิ่นฐาน 

- กระทรวงแรงงาน 

C.3 สงเสริมความ
รับผิดชอบตอ
สังคมขององคกร
ธุรกิจ 

สงเสริมใหเรือ่งความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจรวมไวในเร่ืองท่ีภาคธุรกจิตองดําเนินการเพือ่ใหมสีวนในการสนับสนุนการ
พัฒนาท่ีย่ังยืนในรัฐสมาชิกอาเซียน 
 
 
 
 
 

- กระทรวงพาณิชย  
- กระทรวงการ
พัฒนาสังคม 
และความมัน่คงของ
มนุษย  
- กระทรวงการคลงั 
- สํานักงาน
คณะกรรมการสทิธิ
มนุษยชน 
- สํานักงาน
คณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน 
- สํานักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ 
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D. สงเสริมความย่ังยืนดานสิ่งแวดลอม 
D.1 การจัดการ
ปญหาสิ่งแวดลอม
ของโลก 

แกไขปญหาสิง่แวดลอมของโลกโดยสงเสริมใหเกดิการพัฒนาเพ่ือสรางความสมดุลใน 3 เสาหลกั ระหวางเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดลอม อยู
บนพ้ืนฐานของหลักความเทาเทียมกัน ยืดหยุน มีประสิทธภิาพ และเปนไปตามหลกัความรับผดิชอบรวมกันในระดบัท่ีแตกตางกัน เพ่ือสะทอน
ใหเห็นถงึการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของประเทศท่ีแตกตางกนั 

- กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 
 
 

D.2 การจัดการ
และการปองกัน
ปญหามลพิษทาง
สิ่งแวดลอมขาม
แดน 
 

ดําเนินมาตรการและสงเสริมความรวมมือระดบัทองถิน่ ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับระหวางประเทศ เพ่ือปองกันและแกไข
ปญหามลพษิทางสิ่งแวดลอมขามแดน เชน ปญหามลพิษหมอกควันขามแดน และการเคลือ่นยายของเสยีอนัตรายขามแดน โดยการ
เสริมสรางขดีความสามารถ สงเสริมการตระหนักรับรูตอสาธารณชน เพ่ิมอํานาจการบังคับใชกฎหมาย และสนับสนุนปฏบัิติการดาน
สิ่งแวดลอมท่ีย่ังยนื และดําเนินการตามความตกลงอาเซียนวาดวยมลพิษหมอกควันขามแดน 

- กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 
- กระทรวง
อุตสาหกรรม 

D.3 สงเสริมการ
พัฒนาท่ีย่ังยืนผาน
กลไกสิ่งแวดลอม
ศึกษาและการมี
สวนรวมของ
ประชาชน 

สงเสริมใหอาเซยีนมุงการพัฒนาอยางย่ังยืน พรอมท้ังสบืสานภูมิปญญา ประเพณีและวัฒนธรรม เพ่ือเสริมสรางคานยิมและธรรมเนยีม
ปฎิบัติของชุมชนทีส่อดคลองกลมกลืนกับระบบนิเวศ ดวยการสงเสริมใหประชาชนมอีงคความรูดานสิ่งแวดลอม ความตระหนัก ความ
ตั้งใจ และความสามารถในการลงมือปฎบิัติเพ่ือนําไปสูการพัฒนาอยางย่ังยืนในระดับทองถิ่น ระดับประเทศและระดับภูมิภาค  โดยผาน
กระบวนการสิ่งแวดลอมศกึษาและการมีสวนรวมของประชาชน ไดแก 
        -  สงเสริมกระบวนการสิ่งแวดลอมศึกษา (Environmental Education – EE) ผานกิจกรรมท้ังในระบบและนอกระบบโรงเรียน 
(การศึกษาตลอดชีพ)  
       -  สนับสนุนการดําเนินงานตามแผนสิ่งแวดลอมศึกษาอาเซียน (ASEAN Environmental Education Action Plan 2008-2012) 
       -  พัฒนาศักยภาพ และการสรางกระบวนการมีสวนรวมของเครือขายอาสาสมัครดานสิ่งแวดลอม เชน เครอืขายเยาวชน เครือขาย
ผูหญิง และเครือขายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทสม.) เปนตน  
       -  โครงการลดผลกระทบดานธรณีวิทยาสิ่งแวดลอมและธรณีพิบัติภัย เพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท้ังดานความปลอดภัย เศรษฐกจิ 

- กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 
- 
กระทรวงศึกษาธิการ  
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และความเปนอยูท่ีดขีึ้นของประชาชน รวมทั้งลดผลกระทบและลดความเสี่ยง จากธรณีพิบัติภัยในการสูญเสยีชีวิตและทรพัยสินของ
ประชาชนโดยการมีสวนรวมของประชาชน 

D.4 สงเสริม
เทคโนโลยีดาน
สิ่งแวดลอม  
(อเีอสที) 

สงเสริมและผลักดันใหเกดิการใชเทคโนโลยีการผลติและบริโภคที่ยังยืน โดยพัฒนาใหเกิดสินคาและบริการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพ่ือ
สรางความตระหนักใหแกผูผลิตและผูบริโภค และนําไปสูการบรรลเุปาหมายเรือ่งการพัฒนาที่ย่ังยืนโดยใสใจตอสิง่แวดลอม 

- กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 
- 
กระทรวงวิทยาศาสต
รและเทคโนโลยี 

 

D.5 สงเสริม
มาตรฐานคุณภาพ
ชีวิตในเมืองตางๆ 
ของอาเซียนและ
เขตเมือง 

 

สนับสนุนการสรางขีดความสามารถและความรวมมือระดับทองถ่ินในการจัดการสิ่งแวดลอมท่ียั่งยนื เพ่ือยกระดบัมาตรฐานคุณภาพชีวิต
และสขุภาพอนามัยของประชาชนในเมืองตางๆ และสามารถรองรับการขยายตัวและความตองการของประชาชน เพ่ือพัฒนาใหเกิดความ
สมดุลในสามเสาหลัก ระหวางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยกําหนดนโยบาย แผน มาตรการ กลไก ดานการจัดการพ้ืนทีส่ีเขยีว
และสิ่งแวดลอมในเขตเมือง/ชุมชน และการนําไปปฎิบัติ อาทิ การจัดทําโครงการสนับสนุนและสงเสริมสรางสมรรถนะการดําเนินงานดาน
เมือง/ชุมชนเชิงนิเวศและสังคมคารบอนต่ํา เพ่ือสรางความเขมแขงในระยะยาวใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชน ประชาชน ใหเห็น
ความสําคัญของการพัฒนาย่ังยืน  

 

- กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 
- กรุงเทพมหานคร 

D.6 การประสาน
นโยบาย
สิ่งแวดลอมและ
ระบบฐานขอมูล
สิ่งแวดลอม 

สงเสริมการบูรณาการประสานนโยบายสิ่งแวดลอมและระบบฐานขอมูลสิ่งแวดลอม โดยคํานึงถึงความสอดคลองของนโยบาย
สิ่งแวดลอมและระบบฐานขอมลูสิ่งแวดลอมในระดับทองถิ่น ระดับภูมภิาค และระดับชาตขิองรฐัสมาชิกและการแปลงแผนไปสูการ
ปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาใหเกิดความสมดลุใน 3 เสาหลัก ระหวางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

- กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 

D.7 สงเสริมการใช
ทรัพยากรชายฝง

สรางหลกัประกนัเรือ่งสิ่งแวดลอมทางทะเลและชายฝงวาจะไดรับการพัฒนาอยางย่ังยนื ระบบนิเวศตัวอยาง พืชและพ้ืนที่ด้ังเดิมไดรบั
การคุมครอง การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกจิไดรับการจดัการอยางยั่งยนื และการตระหนักรับรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมทางทะเลและชายฝง

- กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 
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และทรัพยากรทาง
ทะเลอยางย่ังยืน 

ไดรับการปลูกฝง อาทิ 
1. การจัดทําแผนการจัดการทรัพยากรท่ีดินชายฝงระดับจงัหวัด เพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาและฟนฟูทรัพยากรท่ีดินชายฝง โดยมุงเนน
การอนุรักษทรัพยากรชายฝงใหเกิดความสมดุลและการใชประโยชนอยางย่ังยืน 
2. การจัดทําแผนหลกัและแผนปฏิบัตกิารการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง โดยมีเปาหมายใหมแีผนปองกันท่ีเหมาะสมและเปน
รูปธรรม เนนกระบวนการมสีวนรวมใหกับหนวยงานในพ้ืนท่ีและชุมชนในพ้ืนท่ี ซ่ึงสอดคลองกับในรางแผนงานแหงชาติฯ 

และสิ่งแวดลอม 

D.8 สงเสริมการ
จัดการเก่ียวกบั
การอนุรกัษ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพอยางยั่งยืน 

ใหความม่ันใจวาความหลากหลายทางชีวภาพท่ีสมบูรณของอาเซียนจะไดรับการรักษาและ         ใชประโยชนอยางย่ังยืนโดยการ
เสริมสรางสภาวะท่ีดีทางดานสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม 
 

- กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 
- กระทรวงเกษตร
และสหกรณ 

D.9 สงเสริมความ
ย่ังยืนของ
ทรัพยากรน้ําจืด 

สงเสริมความย่ังยืนของทรัพยากรนํ้าจืด โดยใหความเช่ือม่ันในเรื่องการเขาถงึทรัพยากรนํ้าอยางเทาเทียมกัน และคุณภาพท่ีไดรับการ
ยอมรับไดในปริมาณท่ีเพียงพอ เพ่ือรองรับความตองการของประชาชน รวมท้ังสรางความเชือ่ม่ันในการปกปองประชาชนจากภยัพิบัติ
ดานน้ํา สงเสริมความรวมมือในการบริหารจัดการนํ้าพรมแดนในระดับภูมิภาค ระดบัอนภุูมิภาค ระดับชาติ และสงเสริมแนวทางการ
จัดการทรัพยากรนํ้าเชิงบูรณาการ (IWRM) รวมถึงสนับสนุนการสํารวจและประเมินศักยภาพนํ้าบาดาลเพ่ือเปนแหลงนํ้าสําหรับความ
ม่ันคงของประเทศ และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมบริหารจัดการนํ้าและนํ้าบาดาลโดยคํานึงถึงสทิธิท่ีประชาชนพึงไดรับ  

- กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 
- กระทรวงเกษตร
และสหกรณ 

D.10 การ
ตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงทาง
สภาพภูมิอากาศ
และการจัดการตอ

1. ดําเนินมาตรการและสงเสริมความรวมมือระดับทองถ่ิน ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับระหวางประเทศ เพ่ือปองกันและแกไข
ปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ โดยเนนการแลกเปลี่ยนขอมูล ผลการวิจัย และวิชาการทางดานทรัพยากรนํ้าบาดาลใหมากขึ้น 
รวมท้ังผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมในรัฐสมาชิกอาเซียน โดยดําเนินมาตรการในการบรรเทาและการปรับตัว
บนพ้ืนฐานของหลกัความเทาเทยีม ยืดหยุน มปีระสิทธภิาพ และเปนไปตามหลักความรับผดิชอบรวมกันในระดับท่ีแตกตาง เพ่ือสะทอน
ใหเห็นถึงการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของประเทศท่ีแตกตางกัน 

- กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 
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ผลกระทบ 2. สรางศักยภาพขององคกรและบุคลากรทีเ่ก่ียวของในการดําเนินงานภายใตกรอบความรวมมือกับตางประเทศ สงเสริมใหมีการ
ดําเนินงานอยางบูรณาการและตอเน่ือง และมกีารถายทอดองคความรูภายในและระหวางองคกรและพัฒนาการทํางานเปนทีมท่ีมี
เปาหมายรวมกัน 
3  สนับสนุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูและการดําเนินงานดสนความรวมมอืกับตตางประเทศในเร่ืองอื่นๆ ท่ีมสีวนเก่ียวของกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เชน การคาและสิ่งแวดลอม การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ การปองกันการแปรสภาพเปน
ทะเลทราย ความรวมมือดานการถายทอดเทคโนโลยท่ีีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Environmentally Sound Technologies) เปนตน  

D.11 สงเสริมการ
บริหารจัดการปา
ไมที่ย่ังยืน (เอส
เอฟเอ็ม) 

สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรปาไมในภูมิภาคอาเซียนอยางย่ังยืนและขจัดกิจกรรมท่ีไมยัง่ยืน รวมถึงการดําเนินการปราบปรามการ
ลักลอบตัดไมท่ีผิดกฎหมายและการคาท่ีเก่ียวของอืน่ๆ โดยการเสริมสรางขีดความสามารถ การถายโอนเทคโนโลยแีละสงเสริมการ
ตระหนักรบัรูและสงเสริมการบังคับใชกฎหมายและธรรมาภิบาล 

- กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 
- กระทรวงเกษตร
และสหกรณ 

E. การสรางอัตลักษณอาเซียน 
E.1 สงเสริมการ
ตระหนักรูเก่ียวกับ
อาเซียนและ
ความรูสึกของ
ความเปน
ประชาคม 

สรางความรูสึกของความเปนเจาของ และการรวมกนัเปนเอกภาพทามกลางความหลากหลายและสงเสริมความเขาใจอันดีระหวาง
ประเทศสมาชิกอาเซียนในเรือ่งวัฒนธรรม ประวัติศาสตร ศาสนา และอารยธรรม 

- กรมประชาสัมพันธ 
- กระทรวงวัฒนธรรม 
- กระทรวงการ
ทองเท่ียวและกีฬา 

E.2 การอนุรักษ
และสงเสริมมรดก
ทางวัฒนธรรมของ
อาเซียน 

สงเสริมการสงวนและอนุรกัษมรดกทางวัฒนธรรมของอาเซียน เพ่ือท่ีจะสานตอการสงเสริมความตระหนักรับรูและความเขาใจของ
ประชาชนเก่ียวกับประวัติศาสตรท่ีเปนเอกลกัษณของภูมิภาค และความคลายคลึงกันทางวัฒนธรรมและความแตกตางทางวัฒนธรรม
ของประเทศสมาชิก รวมทั้งอนุรกัษความเปนเอกลักษณของมรดกทางวัฒนธรรมของอาเซยีนใหสมบูรณดวย 

- กระทรวงวัฒนธรรม 
- กระทรวงการ
ทองเท่ียวและกีฬา 
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E.3 สงเสริมการ
สรางสรรคดาน
วัฒนธรรมและ
อุตสาหกรรมทาง
วัฒนธรรม 

สงเสริมอตัลักษณอาเซยีนและการดํารงอยูรวมกันของอาเซียน โดยสนับสนุนความคิดสรางสรรคทางวัฒนธรรม และสงเสริมและรวมมือ
กันในอตุสาหกรรมดานวัฒนธรรม 

- กระทรวงวัฒนธรรม 

E.4 การมีสวน
เกี่ยวของกบัชุมชน 
 

เพื่อปลูกฝงอัตลักษณอาเซียนและสรางอาเซียนท่ีมีประชาชนเปนศูนยกลางในการกอต้ังประชาคมโดยสนับสนุนทุกภาคสวนใหมีสวนรวม - กระทรวงการ
พัฒนาสังคม 
และความมัน่คงของ
มนุษย  
- กระทรวงมหาดไทย 

F. การลด
ชองวางทางการ
พัฒนา 

เสริมสรางความรวมมือเพ่ือลดชองวางระดับการพัฒนา โดยเฉพาะมิติทางสังคม ระหวางประเทศสมาชกิเกา 6 ประเทศ และประเทศ
สมาชกิใหม (ซี แอล เอ็ม วี) และบางพ้ืนท่ีในอาเซียนท่ีโดดเด่ียวและยังคงดอยพัฒนา 

- สํานักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสังคมแหงชาติ 
- กระทรวงการคลงั 
- กระทรวงแรงงาน 

 
------------------------------------------------- 

 
 กลุมงานนโยบาย 

 กรมอาเซียน 
 20 มีนาคม 2555 


