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โครงการจัดทํายุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาและจัดทํายุทธศาสตรการขับเคลื่อนภารกิจการเปนหนวยงาน
ประสานงานหลักของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยภายใตประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2560-2565 โดยมีกรอบการดําเนินงานโครงการและข้ันตอนการดําเนินงานโครงการ
ออกเปน 4 สวน คือ สวนท่ี 1 การสังเคราะหขอมูลเบ้ืองตน/ทบทวนวรรณกรรม เปนการศึกษาภาพรวมแผน
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนภารกิจฯ ภายใตประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนท่ีผานมา ความเชื่อมโยงของ
ภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย/และหรือหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของกับประชาสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน โอกาส ขอจํากัด ปญหาและอุปสรรคในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร สวนท่ี 2  
การจัดทํากรอบยุทธศาสตร การขับเคล่ือนภารกิจฯ จัดทํากรอบยุทธศาสตร ดานการพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษยเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน พ.ศ.2560-2565 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูมีสวนเก่ียวของ
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร และจัดทําแนวทางการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรฯ 
สวนท่ี  3 การจัดทําขอเสนอแนะในการพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร โครงสรางอัตรากําลัง ระบบงาน และ
การพัฒนาบุคลากร และสวนท่ี 4 การจัดทยุทธศาสตรการขับเคล่ือนภารกิจฯ 

ผลการศึกษา 
ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน พ.ศ.  

2560-2565 



 

วิสัยทัศน  (Vision) 
“เปนหนวยงานหลักของประเทศ ในการขับเคลื่อนภารกิจดานอาเซียนท่ีไดรับมอบหมาย โดยมุงเนน

การเชื่อมโยงบูรณาการดําเนินการกับทุกภาคสวน เพ่ือผลักดันใหประเทศไทยมีบทบาทนําในดานการพัฒนา
ระบบสวัสดิการสังคมในอาเซียน และใชประโยชนสูงสุดจากการเปนประชาคมอาเซียนอยางมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน” 
พันธกิจ (Mission) 

1. พัฒนาโครงสราง กลไกการดําเนินงานใหเหมาะสม และพัฒนาศักยภาพขององคกรและบุคลากร
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยอยางตอเนื่อง เพ่ือรองรับภารกิจในดานอาเซียนท่ีไดรับ
มอบหมาย   

2. สงเสริมและสนับสนุนการเปนหุนสวนการดําเนินงานระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคมในการสนับสนุนและขับเคลื่อนการดําเนินงานเพ่ือรองรับการเปนประชาคมอาเซียนรวมกับกระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย  

3. สงเสริมและสนับสนุนการบูรณาการเพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนงานประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ.2568 และภารกิจในดานอาเซียนท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษยไดรับมอบหมาย   

4. สงเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือเพ่ือจัดการผลกระทบจากการเปนประชาคมอาเซียน
และใชประโยชนสูงสุดจากความเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียน 

 
 
 



เปาประสงคหลัก (Core Objectives/Overall Goals) 
1. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย มีการพัฒนาโครงสรางกลไกการดําเนินงาน 

ใหเหมาะสมและมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและหนวยงานอยางตอเนื่อง เพ่ือรองรับภารกิจในดาน
อาเซียนท่ีไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ   

2.  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยมีหุนสวนการดําเนินการรวมกับหนวยงาน    
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานเพ่ือใชประโยชนสูงสุดจากการเปน
ประชาคมอาเซียน 

3. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย สามารถบูรณาการการขับเคลื่อนภารกิจ
กระทรวงฯ รวมกับภาคสวนท่ีเก่ียวของตามกรอบการดําเนินงานทิศทางและแนวทางการขับเคลื่อนแผนงาน
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ.2568 ในฐานะหนวยประสานงานหลักไดอยางเปนระบบและ 
มีประสิทธิภาพ   

4. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยมีระบบสวัสดิการสังคมท่ีครอบคลุม 
ทุกกลุมเปาหมายและสามารถพัฒนานวัตกรรมทางสังคมเพ่ื สงเสริมใหประเทศไทยมีบทบาทนําในดานการ
พัฒนาระบบสวัสดิการสังคมในอาเซียน 

ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issues) 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาศั กยภาพองคกรและบุคลากรกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความม่ันคงของมนุษย ใหมีความพรอมเพ่ือรองรับภารกิจในดานอาเซียนท่ีไดรับมอบหมาย  

กลยุทธท่ี 1 ปรับปรุงกฎหมาย มาตรการ และพัฒนาโครงสรางกลไกดําเนินงานดานการพัฒนาสังคมและความ    
    ม่ันคงของมนุษยเพ่ือรองรับภารกิจในดานอาเซียนท่ีไดรับมอบหมาย  

กลยุทธท่ี 2 พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ ศูนยปฏิบัติการ และระบบสื่อสารองคกรเพ่ือรองรับภารกิจใน 
    ดานอาเซียนท่ีไดรับมอบหมาย  

กลยุทธท่ี 3 พัฒนาศักยภาพ สมรรถนะท่ีจําเปนและมาตรฐานวิชาชีพของบุคลากรเพ่ือรองรับภารกิจใน 
    ดานอาเซียนท่ีไดรับมอบหมาย 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริมและสนับสนุนการเปนหุนสวนการดําเนินงานระหวางภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการสนับสนุนและขับเคล่ือนการดําเนินงานเพ่ือรองรับการเปน
ประชาคมอาเซียนรวมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย  
กลยุทธท่ี 1 สงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมมีบทบาทใน 
              การดําเนินงานเพ่ือรองรับการเปนประชาคมอาเซียน 
กลยุทธท่ี 2 เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพเครือขายหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเพ่ือ 
              เปนหุนสวนท่ีดีในรองรับการเปนประชาคมอาเซียน 

กลยุทธท่ี 3 สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
              เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ.2568 และ 
             การดําเนินงานดานอาเซียนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมและสนับสนุนการบูรณาการเพ่ือขับเคล่ือนการดําเนินงานตาม 
แผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ.2568   
กลยุทธท่ี 1 มีการจัดทําแผนปฏิบัติการในลักษณะบูรณาการอยางเปนระบบเพ่ือขับเคล่ือนการดําเนินงาน    
 



             ตามแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ.2568  
กลยุทธท่ี 2 ขับเคลื่อนการดําเนินการและติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการอยางเปน 

ระบบและตอเนื่อง 
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 สงเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือเพ่ือจัดการผลกระทบจาก
การเปนประชาคมอาเซียนและใชประโยชนสูงสุดจากความเช่ือมโยงระหวางกันในอาเซียน 

กลยุทธท่ี 1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมทางสังคมเพ่ือจัดการผลกระทบจากการเปน
ประชาคมอาเซียนท้ังในเชิงพ้ืนท่ีและเชิงประเด็น และใชประโยชนสูงสุดจากความเชื่อมโยงระหวางกัน 
ในอาเซียน 

กลยุทธท่ี 2 สงเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพ่ือสังคมและกิจการเพ่ือสังคมเพ่ือจัดการ
ผลกระทบจากการเปนประชาคมอาเซียนในเชิงพ้ืนท่ีและเชิงประเด็น และใชประโยชนสูงสุดจากความเชื่อมโยง
ระหวางกันในอาเซียน 

คุณคาท่ียึดถือ (Core Value) 
หลักคุณคาท่ียึดถือ 5 ขอ หรือหลักคุณคา “CLICK” โดยตวัพยัญชนะท้ัง 5 ตัวมีความหมาย ดังนี้ 
1. C: Commitments หมายถึง ความมุงม่ันใสใจ   
2. L: Leadership หมายถึง ความเปนผูนํา  
3. I: Integrity หมายถึง ความซ่ือตรงม่ันคงเปนหนึ่ง  
4. C: Consistency หมายถึง การพัฒนาสมํ่าเสมอ   
5. K: Knowledge หมายถึง ความรูครบครัน 
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Human development and social security strategy towards ASEAN Community  
2017-2022 This research study aims to explore and construct the Human development and 
social security strategy towards ASEAN Community 2017-2022 through the process of 4 main 
parts 
Part 1: Preliminary study and literature reviews 

Review the past activities and documents related to ASEAN Socio-Cultural 
Community (ASCC) such as the linkage and collaboration among stakeholders to drive to 
ASCC integration, opportunity and challenges in implementation process 
Part 2: Construction of strategy framework 
  Proposing the Human development and social security strategy towards ASEAN 
Community 2017-2022 framework, collecting feedback and recommendation from experts 
and resources person, initiate the guideline for review of the implementation process 
Part 3: Suggestion for the policy, people, strategy, system and organizational 
development  
Part 4: Proposing strategic issues and actions for the implementation  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Human development and social security strategy towards ASEAN Community  
2017-2022 

 
Vision 

“ Being a focal point of country in driving authorized ASEAN mission by focusing  
on harmonizing stakeholders integration to forge Thailand towards taking a leading role in 
ASEAN social welfare development and optimizing ASEAN community with efficiency as well 
as sustainability”  
Mission 

1. Develop proper organizational structure and mechanism in order to improve and  
leverage the capability of Ministry of Social Development and Human Security for authorized 
ASEAN mission   

2. Promote and support the collaboration between public private civil society and 
people in driving ASEAN integration mission with Ministry of Social Development and Human 
Security   

3. Promote and support the work of ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC 
Blueprint) 2025 and authorized ASEAN mission of Ministry of Social Development and Human 
Security   

4. Promote and support the creation of social innovation to handle with impact of 
ASEAN integration and optimizing the ASEAN connectivity  
Core Objectives/Overall Goals) 

1. Ministry of Social Development and Human Security develop proper organizational  



structure and mechanism to improve and leverage the efficiency and capability of Ministry of 
Social Development and Human Security for authorized ASEAN mission  

2. Ministry of Social Development and Human Security have a good partnership with 
the public private civil society and people in driving and optimizing ASEAN integration 
mission   

3. Ministry of Social Development and Human Security is able to work with all 
stakeholders in harmony and drive as a focal point to achieve ASEAN Socio-Cultural 
Community 2025 goals  

4. Ministry of Social Development and Human Security provides inclusive system of 
socialwelfare and social innovation to leverage Thailand to lead in ASEAN social welfare 
development 
Strategic Issues 

Strategic issue 1 Promote and improve capability of human resources and 
Ministry  of Social Development and Human Security in order to be ready for 
authorized ASEAN 

mission  
Strategy 1 Revisit law and regulations and improve social development and human 

security work structure for authorized ASEAN mission  
Strategy 2 Develop information system center and organizational communication 

channel to handle authorized ASEAN mission  
Strategy 3 Improve skills and ability as well as professional autonomy in the field for 

authorized ASEAN mission   
Strategic issue 2 Promote and strengthen good partnership with the public private 
civil society and people in driving ASEAN integration mission together with Ministry of 
Social Development and Human Security  

Strategy 1 Promote and support public private and civil society to play active role in 
driving for ASEAN integration  

Strategy 2 Improve and leverage a good partnership between public private and civil 
society to handle authorized ASEAN mission  

Strategy 3 Promote and support the collaboration among public private and civil 
society for driving ASCC Blueprint 2025 and related activities   
Strategic issue 3 Promote and support integrative workforce towards ASCC Blueprint 
2025  

Strategy 1 Produce integrated systematic action plan for driving ASCC Blueprint 2025 
activities  

Strategy 2 Driving and monitoring implementation progress systematically and 
continuously   



Strategic issue 4 Promote and support social innovation for handling with impact of 
ASEAN integration and optimizing the benefits of ASEAN connectivity  

Strategy 1 Promote and support social innovation development for handling with 
impact of ASEAN integration in terms of scope and issue as well as optimizing the benefits of 
ASEAN connectivity  

Strategy 2 Promote and support an establishment of social fund and social enterprise 
for handling with impact of ASEAN integration in terms of scope and issue as well as 
optimizing the benefits of ASEAN connectivity 

 

 


