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Executive Summary :  

กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ได้จัดท ำโครงกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ด้ำนประชำคม
สังคมและวัฒนธรรมอำเซียน 2557-2558 ขึ้นโดยมอบหมำยให้สถำบันวิจัยและให้ค ำปรึกษำแห่ง
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ เป็นที่ปรึกษำฯ และด ำเนินโครงกำรดังกล่ำว วัตถุประสงค์หลักของโครงกำร คือ เพ่ือ
จัดท ำยุทธศำสตร์ด้ำนประชำคมสังคมและวัฒนธรรมอำเซียน ในกำรก ำหนดรูปแบบของกำรปฏิบัติ ที่ช่วยให้
หน่วยงำนภำยใต้ควำมรับผิดชอบตำมแผนงำนกำรจัดตั้งประชำคมสังคมและวัฒนธรรมอำเซียน ตระหนักถึง
บทบำทหน้ำที่ ที่มีส่วนเอ้ืออ ำนวยควำมส ำเร็จและควำมล้มเหลวล้มเหลวต่อเป้ำประสงค์ขององค์กำร  เพื่อให้
เกิดประสิทธิภำพสูงสุด เน้นกำรมีส่วนร่วม และเพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชำชน หลังจำกที่ได้มีกำรศึกษำ
ข้อมูล และมีกำรจัดท ำ SWOT Analysis ก็ได้มีกำรจัดท ำยุทธศำสตร์กำรเข้ำสู่ประชำคมสังคมและวัฒนธรรม
อำเซียน 2557-2558 โดยมีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 
วิสัยทัศน์ (Vision): ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงของประชำคมสังคมและวัฒนธรรมอำเซียน 

 
ภารกิจ (Mission): 

1. ส่งเสริมให้ไทยเป็นประเทศชั้นน ำในด้ำนกำรศึกษำและกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของอำเซียน 
 2. ส่งเสริมคุณภำพชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีของประชำชนและมีบทบำทน ำในกำรสร้ำงควำมร่วมมือด้ำน
กำรคุ้มครองและสวัสดิกำรสังคมในอำเซียน 
 3. ส่งเสริมควำมยุติธรรมและสิทธิและมีบทบำทน ำในกำรสร้ำงควำมร่วมมือดังกล่ำวในอำเซียน 
 4. ส่งเสริมควำมยั่งยืนด้ำนสิ่งแวดล้อมและมีบทบำทน ำในกำรสร้ำงควำมร่วมมือดังกล่ำวในอำเซียน 
 5. ผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลำงกำรแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมอำเซียน 
 6. เสริมสร้ำงควำมร่วมมือเพ่ือลดช่องว่ำงระดับกำรพัฒนำ โดยเฉพำะมิติทำงสังคมระหว่ำงประเทศ
สมำชิกเก่ำ 6 ประเทศ และประเทศสมำชิกใหม่ (CLMV) และบำงพ้ืนที่ในอำเซียนที่โดดเดี่ยวและยังคงด้อย
พัฒนำ 
 7. ประเทศไทยมีควำมพร้อมในด้ำนบุคลำกร ในด้ำนองค์กร ในด้ำนระบบข้อมูลสำรสนเทศ ในกำรเข้ำ
สู่ประชำคมสังคมและวัฒนธรรมอำเซียน 
ยุทธศาสตร์: 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ในด้านการพัฒนามนุษย์ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ให้ควำมส ำคัญกับกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรลงทุนในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริมงำนที่มคีุณค่ำ  

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 ส่งเสริมเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีเชิงประยุกต์ 



 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6  เสริมสร้ำงทักษะในกำรประกอบกำรส ำหรับสตรี เยำวชน ผูสูงอำยุ และผู้
พิกำร 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 7  พัฒนำสมรรถภำพของระบบรำชกำร 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การคุมครองและสวัสดิการสังคม 

 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรขจัดควำมยำกจน 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2  เครือข่ำยควำมปลอดภัยทำงสังคมและควำมคุ้มกันจำกผลกระทบด้ำนลบ
จำกกำรรวมตัวอำเซียนและโลกำภิวัตน์ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 สงเสริมควำมม่ันคงและควำมปลอดภัยดำนอำหำร 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4  กำรเขำถึงกำรดูแลสุขภำพและสงเสริมกำรด ำรงชีวิตที่มีสุขภำพ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5  กำรเพ่ิมศักยภำพในกำรควบคุมโรคติดตอ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6  มุ่งม่ันสู่กำรเป็นเขตปลอดยำเสพติดอำเซียน 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 7  กำรสรำงรัฐที่พรอมรับกับภัยพิบัติและประชำคมที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ความยุติธรรมและสิทธิ 

 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรสงเสริมและคุมครองสิทธิและสวัสดิกำรส ำหรับสตรี เด็ก ผูสูงอำยุ และผู
พิกำร 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรคุมครองและสงเสริมสิทธิ และก ำหนดมำตรกำรรองรับแรงงำนโยกยำยถิ่น
ฐำน 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 สงเสริมควำมรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สงเสริมความย่ังยืนดานสิ่งแวดลอม 

 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำกฎหมำยให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่ำงประเทศ 

 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรส่งเสริมควำมร่วมมือภูมิภำคด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรเสริมสร้ำงศักยภำพของประเทศไทยเพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำร

คุ้มครองและรักษำสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสรางอัตลักษณอาเซียน 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ส่งเสริมกำรตระหนักรับรู้เกี่ยวกับอำเซียนและควำมรู้สึกของกำร              

เปนประชำคม 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรอนุรักษและสงเสริมมรดกทำงวัฒนธรรมของอำเซียน และส่งเสริมกำร
สร้ำงสรรคด้ำนวัฒนธรรมและอุตสำหกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การลดชองวางทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (ASEAN Connectivity) 

 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเชื่อมโยงด้ำนกฎระเบียบ 

 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรเชื่อมโยงด้ำนประชำชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การเตรียมความพร้อมของไทยในการเข้าสู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเตรียมควำมพร้อมของไทยในด้ำนบุคลำกร 

 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรเตรียมควำมพร้อมของไทยในด้ำนองค์กร 

 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3  กำรเตรียมควำมพร้อมของไทยในด้ำนระบบข้อมูลสำรสนเทศ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรเตรียมควำมพร้อมของกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของ
มนุษย์ (พม.) ในฐำนะหน่วยงำนประสำนงำนหลัก (focal point) ของประชำคมสังคมและวัฒนธรรมอำเซียน 
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Executive Summary : 

The Ministry of Social Development and Human Security, by assigning the Thammasat 
University Research and Consultancy Institute as the project consultant, has implemented a 
research project entitled “Development of the ASEAN Socio-Cultural Community Strategies  
(2014-2016)”. The main objective of the project is to develop suitable strategies under the 
ASEAN Socio-Cultural Community in order to be implemented by the concerned 
organizations with the advent of ASEAN Socio-Cultural Community. The strategy formulation 
will help the respective organizations to recognize that their roles and duties are critical to 
the success or failure of the realization of the strategy’s goals. After analyzing data and by 
utilizing SWOT Analysis, the ASEAN Socio-Cultural Community Strategies (2014-2016) have 
been developed, which can be summarized as follows: 

 
Vision 

Thailand: the Center of ASEAN Socio-Cultural Community 
 

Mission 
1. Advance Thailand to become a leading country in the fields of education and human 

resource development in ASEAN. 
2. Promote good quality of life of people and their leading roles in developing 

cooperation with regard to social welfare and protection in ASEAN. 
3. Promote justice and rights and the leading role in developing such cooperation in 

ASEAN. 
4. Promote environmental sustainability and the leading role in developing such 

cooperation in ASEAN. 
5. Establish Thailand as a centre for arts and cultural exchanges in ASEAN. 
6. Promote cooperation on narrowing the development gap, especially between the old 

Member States (ASEAN-6) and the new Member States (CLMV), and some isolated and 
underdeveloped areas in ASEAN. 

7. Increase Thailand’s preparedness in regard to development of personnel, 
organizations, and information system for the advent of ASEAN Socio-Cultural Community. 



Strategies 
Strategy 1 - Human Development Strategy 

Strategic Issue 1: Prioritizing education; 
Strategic issue 2: Investing in human resource development; 
Strategic issue 3: Promoting decent work; 
Strategic issue 4: Promoting information and communication technology; 
Strategic issue 5: Facilitating access to applied science and technology; 
Strategic issue 6: Strengthening entrepreneurship skills for women, youth, the elderly  
                        and persons with disabilities; 
Strategic issue 7: Building civil service capability. 

Strategy 2 – Social Welfare and Protection 
 Strategic Issue 1: Poverty alleviation; 

Strategic Issue 2: Social safety net and protection from the negative impacts of  
                        integration and globalization; 
Strategic Issue 3: Enhancing food security and safety; 
Strategic Issue 4: Access to healthcare and promotion of healthy lifestyles; 
Strategic Issue 5: Improving capability to control communicable diseases; 
Strategic Issue 6: Ensuring a drug-free ASEAN; 
Strategic Issue 7: Building disaster-resilient nations and safer communities. 

Strategy 3 – Social Justice and Rights 
Strategic Issue 1: Promoting and protecting rights and social welfare for women, 
children, the elderly and persons with disabilities; 
Strategic Issue 2: Protecting and promoting rights and imposing measures to deal with  
migrant workers; 
Strategic Issue 3: Promoting corporate social responsibility.  

Strategy 4 – Ensuring Environmental Sustainability 
Strategic Issue 1: Development of domestic legislation to be congruent with an 
internally agreed obligation; 
Strategic Issue 2: Promotion of regional cooperation in terms of natural resources and 
environment;  
Strategic Issue 3: Development of Thailand’s capability to enhance its preparedness 
in protecting and ensuring sustainable environment. 

Strategy 5 – Building ASEAN Identity 
Strategic Issue 1: Promotion of ASEAN awareness and a sense of community; 
Strategic Issue 2: Preservation and promotion of ASEAN Cultural heritage and 
promotion of cultural creativity and industry. 

Strategy 6 – Narrowing the Development Gap 
Strategy 7 – ASEAN Connectivity 

- Strategic Issue 1: Regulation relating to ASEAN Connectivity 



Strategic Issue 2: People to people Connectivity  
Strategy 8 – Thailand’s preparation to enter ASEAN Socio-Cultural Community   

Strategic Issue 1: Personnel preparation; 
Strategic Issue 2: Organizational preparation; 
Strategic Issue 3: Preparation of information system; 
Strategic Issue 4: Preparation of the Ministry of Social Development and Human 
Security as the national focal point for ASEAN Socio-Cultural Community. 
 

 
 


