ที่

รายการ
ผลสัมฤทธิ์
4.4.1พัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย -เครือข่ายอาสาสมัคร
กระทรวงการพัฒนา
และเครือข่าย
สังคมและความมั่นคง
1. การเตรียมความพร้อมของภาค
ของมนุษย์และสภา
ประชาชน โดยการสร้างความ
ตระหนักรู้ และให้ประชาชนมีส่วนร่วม เด็กและเยาวชน
มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
ในกระบวนการสร้างประชาคม
ประชาคมอาเซียน
อาเซียน (อาสาสมัครกระทรวงการ
รับรู้ได้อย่างถูกต้อง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
และเหมาะสม
มนุษย์และสภาเด็กและเยาวชน)
สามารถนําไปใช้ใน
การรองรับการเปิด
ประชาคมได้และมี
ทักษะในเรื่องอาเซียน
ที่ถูกต้องสามารถนําไป
เผยแพร่ต่อได้
2.โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ -มีเอกสารหลักสูตร
การดําเนินงานตามแผนงานการจัดตั้ง การฝึกอบรม และ
ประชาคมอาเซียนในส่วนภารกิจของ คู่มือเนื้อหาอาเซียนที่
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ สามารถนําไปถ่ายทอด
ต่อกลุ่มเป้าหมายใน
มั่นคงของมนุษย์
พื้นที่ได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน
-บุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการมีความรู้
ความเข้าใจอย่าง
ถูกต้องมีทักษะในเรื่อง
อาเซียนและสามารถ
นําไปเผยแพร่ต่อ

ผลการดําเนินงาน
พ.ค.-ก.ย. 57 (ภาพรวม)
- จัดตั้งคณะทํางานฯและดําเนินการจัดประชุมคณะทํางานเตรียมความพร้อมของภาค
ประชาชน โดยการสร้างความตระหนักรู้และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการสร้างประชาคมอาเซียน ร่วมกับกระทรวงฯ เพื่อพิจารณาแนวทางในการ
จัดเวทีกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน พร้อม
ทั้งจัดทําหลักสูตรฯ โดยจัดอบรม จํานวน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1มีกลุ่มเป้าหมายเป็น
เครือข่ายอาสาสมัครของ พม.ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม พ.ศ.2557 ณ โรงแรม
ทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯและสภาเด็กและเยาวชน และครั้งที่ 2 มี
กลุ่มเป้าหมาย คือสภาเด็กและเยาวชน ระหว่างวันที่วันที่ 18-20 กรกฎาคม พ.ศ.
2557 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น ซึ่งมีจํานวนผู้เข้าร่วมการอบรมทั้ง 2 ครั้ง รวม
ทั้งสิ้น 302 คน โดยมีการวัดระดับด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนถูกต้อง
เฉลี่ยจํานวน 13.04 ข้อจาก ทั้งหมด 15 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 86.93

- จัดตั้งคณะทํางานจัดทําหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดําเนินงานตาม
แผนงานการจัดตัง้ ประชาคมอาเซียนในส่วนภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ และจัดประชุมคณะทํางานฯ จํานวน 2 ครั้ง เพื่อวางแนวทาง
รูปแบบการจัดทําหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรและเสนอแนะแนวทาง ขั้นตอนและ
วิธีการในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาบุคลากรฯ ดําเนินการจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากรฯ ระหว่างวันที่ 4 - 8 สิงหาคม 2557
ณ รร.ภูสักธาร รีสอร์ท นครนายก โดยมีกลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าที่และข้าราชการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส่วนภูมิภาคและส่วนกลางที่
รับผิดชอบงานด้านอาเซียน จํานวน 90 คน โดย ในหลักสูตรการอบรมความรู้เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน ดังนี้ 1. การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
2. ภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในกรอบ ASEAN
3. ผลกระทบที่เกิดจากข้อตกลงทางเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน 4. การจัดสวัสดิการ
สังคมในประชาคมอาเซียน 6. อนาคตและทิศทางของประเทศไทยภายใต้ประชาคม
อาเซียน และมีการฝึกพัฒนาทักษะเฉพาะด้าน ดังนี้ 1. การเป็นวิทยากรมืออาชีพ
ASCC 2. เทคนิคการวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากประชาคมอาเซียน

แผนการดําเนินงานต่อไป
ต.ค. 57
- ในปีงบประมาณ 2558 จัดให้มีการจัดทําโครงการ
สร้างความตระหนักรู้ด้านอาเซียน ในส่วนภูมิภาคทั้ง
76 จังหวัด ขับเคลื่อนโครงการโดยสํานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ทั่วประเทศ
ในการสร้างความรู้ความเข้าในที่ถูกต้องและสร้าง
ทัศนคติเชิงบวกแก่ประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อให้
สามารถพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง พร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนได้อย่างภาคภูมิ โดยการต่อยอด
โครงการพัฒนาบุคลากรฯที่ได้สร้างวิทยากร ASCC ที่
สามารถให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้ เป็น
วิทยากรให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์แก่
กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ของตนเอง และให้เครือข่าย
อาสาสมัคร พม.และสภาเด็กและเยาวชน มีส่วนร่วม
ในการถ่ายทอดมุมมองและประสบการณ์เกี่ยวกับ
อาเซียน อีกทางหนึ่ง

ที่

รายการ
ผลสัมฤทธิ์
4.4.2 ขับเคลื่อนตามกรอบข้อตกลง
ประชาคมอาเซียน
1. การดําเนินงานของ
คณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิ
เด็ก (ACWC)

2. การประชุมคณะมนตรีประชาคม ก า ร เ ข้ า ร่ ว ม ก า ร
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ ประชุ ม ค ณ ะ ม น ต รี
ประชาคมสั ง คมและ
12 (12th ASCC)
วั ฒ นธรรมอาเซี ย น
ครั้ ง ที่ 12 ณ เมื อ ง
พุ ก าม ประเทศเมี ย น
มาร์

ผลการดําเนินงาน
พ.ค.-ก.ย. 57 (ภาพรวม)
1. การจัดทําโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีในอาเซียนของผู้แทนไทยด้าน
สิทธิสตรีในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิ
เด็ก (ACWC) ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ได้แก่ 1) การจัดจ้างการทํากรอบอาเซียนใน
การณณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรี (ASEAN EVAW Campaign Framework) 2)
การจั ด ประชุ ม หารื อ เพื่ อ การรณรงค์ ยุ ติ ค วามรุ น แรงต่ อ สตรี ใ นอาเซี ย น 3) การ
ออกแบบและผลิตสื่อเพื่อ รณรงค์ยุติค วามรุน แรงต่ อสตรี ในอาเซียน และ 4) การ
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซด์สําหรับเป็นสื่อในการณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีใน
อาเซียน
- ผลการดําเนินงานได้มีการจัดจ้างที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในงานด้านสตรีเพื่อ
จัดทํากรอบของอาเซียนในการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรี (ASEAN EVAW
Campaign Framework) โดยมีการจัดประชุมหารือร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชน และ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณากรอบการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรี
และเด็ก ในอาเซียนดัง กล่า ว นอกจากนี้ ยัง ได้มีก ารออกแบบและผลิต สื่อ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรี อาทิ แผ่นพับ โปสเตอร์ และ CD เพื่อ
การรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีในอาเ ซียน รวมทั้ง ออกแบบและพัฒนาเว็บไซด์
เพื่ อ เป็ น สื่ อ ในการรณรงค์ ยุ ติ ค วามรุ น แรงต่ อ สตรี ข องอาเซี ย น โดยใช้ เ ว็ บ ไซด์ ชื่ อ
aseanevaw.org โดยผู้แทนไทยด้านสิทธิสตรีได้เสนอผลการดําเนินงานดังกล่าวต่อ
ACWC เพื่อให้มีการนําไปใช้ประโยชน์ร่วมกันของอาเซียน
คณะผู้แทนประเทศไทย นําโดยนายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ ซึ่ ง ได้ รั บ มอบหมายจาก พลตํ า รวจเอกอดุ ล ย์ แสงสิ ง แก้ ว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ปฏิบัติหน้าที่
แทนในการเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้ง
ที่ 12 ณ เมืองพุกาม ประเทศเมียนมาร์ ได้เข้าร่วมการประชุมฯ ในวันที่ 30 กันยายน
2557 ณ โรงแรม Aureum Palace Hotel เมืองพุกาม ประเทศเมียนมาร์ ผู้เข้าร่วม
ประชุมประกอบด้วย คณะรัฐมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมจากประเทศสมาชิก
อาเซียน หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสฯ ของประเทศสมาชิกอาเซียน รองเลขาธิการ
อาเซียนด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน และผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จํานวนประมาณ 100 คน ในพิธีเปิดการประชุมดังกล่าว ได้รับ
เกียรติจาก ฯพณฯ Dr Sai Mauk Kham รองประธานาธิบดีแห่งสหภาพเมียนมาร์

แผนการดําเนินงานต่อไป
ต.ค. 57
- ในปี ง บประมาณ ๒๕๕๘ ได้ มี แ ผนในการจั ด
โครงการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานภายใต้
คณะกรรมาธิ ก ารอาเซี ย นว่ า ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม และ
คุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) เพื่อขับเคลื่อน
การคุ้มครองสิทธิเด็กและสิทธิสตรีในประเทศไทย และ
ในบริบทอาเซียน โดยกิจกรรม
เป็นการจัดการ
ประชุ ม /สั ม มนา ที่ เ ป็ น กิ จ กรรมการพบปะกั บ ภาค
ประชาสังคม โดยเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมซึ่ง
เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์หรือผลกระทบในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิต่าง ๆ เป็นผู้นําเสนอปรากฏการณ์
ปัญหา ผลกระทบ ความต้องการในการส่งเสริมและ
พิทักษ์คุ้มครองสิทธิ ฯลฯ เพื่อนําไปสู่การขับเคลื่อน
การดําเนินงานในระยะต่อไป
- สําหรับการผลิตสื่อเพื่อการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อ
สตรีในอาเซียน ในปี ๒๕๕๘นี้ ได้ผู้แทนไทยด้านสิทธิ
สตรีจะได้มีการผลิตสปอตทีวี เพื่อรณรงค์การยุติความ
รุนแรงต่อผู้สูงอายุ
- กําหนดจัดการประชุม ASCC ครั้งที่ 13 ในวันที่
25 มีนาคม 2558 ณ รัฐมะละกา ประเทศมาเลเซีย
- กําหนดจัดการประชุม ASCC ครั้งที่ 14 ในวันที่ 7
ตุลาคม 2558 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศ
มาเลเซีย

ที่

รายการ
ผลสัมฤทธิ์

3. การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสําหรับ ก า ร เ ข้ า ร่ ว ม ก า ร
คณะมนตรี ป ระชาคมสั ง คมและ ป ร ะ ชุ ม เ จ้ า ห น้ า ที่
วัฒนธรรม ครั้งที่ 17 (17th SOCA) อาวุ โ สสํ า หรั บ คณะ
มนตรีประชาคมสังคม
และวั ฒนธรรม ครั้ง ที่
17 (17th SOCA) ณ
เมื อ งพุ ก าม ประเทศ
เมียนมาร์

ผลการดําเนินงาน
พ.ค.-ก.ย. 57 (ภาพรวม)
เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม สําหรับการประชุมฯ มี ฯพณฯ U Aye Myint Kyu
รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมแห่งสหภาพเมียนมาร์ และประธานคณะมนตรีประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ทําหน้าที่ประธานการประชุม ซึ่งมีระเบียบวาระที่สําคัญ
ดังนี้ 1. การพิจารณารายงานของเจ้าหน้าที่อาวุโสสําหรับคณะมนตรีประชาคมสังคม
และวัฒนธรรม 2.การเตรียมการสําหรับการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 25 ได้แก่
ร่ า งกํ า หนดการจั ด ประชุ ม สุ ด ยอดอาเซี ย นครั้ ง ที่ 25 วั น ที่ 12-13 พฤศจิ ก ายน
2557 ณ กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เอกสารเพื่อการพิจารณา
ของผู้นําอาเซียน เช่น แถลงการณ์ร่วมของอาเซียนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พ.ศ. 2557 3.การพิจารณาและรับรองแถลงการณ์ร่วมของคณะมนตรี
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และ 4.การจัดเทศกาลวัฒนธรรมอาเซียน
2557 ณ กรุง ย่า งกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ ในวัน ที่ 1 ตุล าคม 2557 โดยประเทศ
สมาชิกอาเซียน ส่งนักดนตรีไปร่วมงานด้วย โดยการแสดงจัดที่โรงละครแห่งชาติ ณ
กรุงย่างกุ้ง

แผนการดําเนินงานต่อไป
ต.ค. 57

คณะผู้แทนประเทศไทย นําโดยนายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต รองปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสัง คมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่ง ได้รับมอบหมายจากนายวิเชียร ชวลิต
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า
เจ้าหน้าที่อาวุโสสําหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ได้เข้าร่วมการ
ประชุมฯ ในวันที่ 29 กันยายน 2557 ณ โรงแรม Aureum Palace Hotel เมือง
พุกาม ประเทศเมียนมาร์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่อาวุโส
ฯ ของประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น รองเลขาธิ ก ารอาเซี ย นด้ า นประชาคมสั ง คมและ
วั ฒ นธรรม ผู้ แ ทนจากประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น และผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง จํ า นวน
ประมาณ 70 คน การประชุมดังกล่าวมี Madam Nanda Hmun หัวหน้าคณะ
เจ้าหน้าที่อาวุโสฯ ของประเทศเมียนมาร์ ทําหน้าที่ประธานการประชุม ซึ่งมีระเบียบ
วาระที่สํ า คัญ ดั ง นี้ 1.การรายงานความก้ าวหน้า การดํา เนิน งานเกี่ยวกับ ประเด็ น
เร่งด่วนภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของเมียนมาร์ ปี 2557 2. การดําเนินงาน
ตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC BLUEPRINT)
(2009-2015) 3. การพิจารณาเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา เช่น
ขอบเขตการดําเนินงาน (Terms of Reference: TOR) ของ SOCA และการประชุม
หารือระหว่างประธานและรองประธานของกลไกต่างๆ ภายใต้เสาสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน (SOC-COM) 4. การพิจารณาเอกสารแนวคิดเกี่ยวกับการส่งเจ้าหน้าที่

- กําหนดจัดการประชุม SOCA ครั้งพิเศษ ในวันที่
9-10 กุมภาพันธ์ 2558 ณ รัฐปีนัง ประเทศ
มาเลเซีย
- กําหนดจัดการประชุม SOCA ครั้งที่ 18 ในระหว่าง
วันที่ 23-24 มีนาคม 2558 ณ รัฐมะละกา ประเทศ
มาเลเซีย
- กําหนดจัดการประชุม SOCA ครั้งที่ 19 ในระหว่าง
วันที่ 5-6 ตุลาคม 2558 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
ประเทศมาเลเซีย

ที่

รายการ
ผลสัมฤทธิ์

4. การประชุมคณะทํางานประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 3
(3rd ASCCWG) ณ เมืองพุกาม
ประเทศเมียนมาร์

การดําเนินการอื่นๆ

การเข้าร่วมการ
ประชุมคณะทํางาน
ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน
ครั้งที่ 3
(3rd ASCCWG)
ณ เมืองพุกาม
ประเทศเมียนมาร์

ผลการดําเนินงาน
พ.ค.-ก.ย. 57 (ภาพรวม)
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมไปปฏิบัติงาน ณ สํานักงานคณะผู้แทนถาวรประจํา
อาเซียน 5. การพิจารณาเกี่ยวกับวิสัยทัศน์อาเซียนภายหลังปี 2015 6.
ความก้าวหน้าเกี่ยวกับการศึกษาผลกระทบของการภาคยานุวัติของติมอร์-เลสเตใน
การเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนและผลกระทบต่อประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
(ASCC) 7. การจัดเทศกาลวัฒนธรรมอาเซียน 2557 ณ ประเทศเมียนมาร์ 8.
ข้อเสนอแนะเบื้องต้นของคณะทํา งานระดับ สูงเกี่ยวกับการทบทวนองค์กรภายใน
อาเซียนและการปรับปรุง ประสิทธิภาพการประชุม 9. การเตรียมการสํา หรับ การ
ประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 12 10. การ
พิจารณาเอกสารสําหรับการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 25 11. รายงานของคณะ
มนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC Council) ต่อที่ประชุมสุดยอด
อาเซียนครั้งที่ 25 12. การพิจาณาแถลงการณ์ร่วมของอาเซียนเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2557 13. กําหนดการและสถานที่ในการประชุม
SOCA ครั้งที่ 18 และ 14. การรับรองรายงานการประชุม SOCA ครั้งที่ 17

แผนการดําเนินงานต่อไป
ต.ค. 57

คณะผู้แทนประเทศไทย นําโดยนายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต รองปลัดกระทรวงการ กําหนดการจัดประชุมคณะทํางานฯ (ASCCWG) ครั้งที่
พัฒนาสัง คมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่ง ได้รับมอบหมายจากนายวิเชียร ชวลิต 4 ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 ที่รัฐปีนัง ประเทศ
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า มาเลเซีย
เจ้าหน้าที่อาวุโสสําหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ได้เข้าร่วมการ
ประชุมคณะทํางานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 28
กันยายน 2557 ณ โรงแรม Aureum Palace Hotel เมืองพุกาม ประเทศเมียนมาร์
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสฯ ของประเทศสมาชิก
อาเซี ย น รองเลขาธิ ก ารอาเซี ย นด้ า นประชาคมสั ง คมและวั ฒ นธรรม ผู้ แ ทนจาก
ประเทศสมาชิกอาเซียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จํานวนประมาณ 70 คน การประชุม
ดังกล่าวมี Madam Nanda Hmun หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสฯ ของประเทศเมียน
มาร์ ทําหน้าที่ประธานการประชุม ซึ่งมีระเบียบวาระที่สําคัญ ดังนี้ 1. การพิจารณา
เรื่ อ งสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม ฯ ครั้ ง ก่ อ น ได้ แ ก่ การจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ง านของ
คณะทํางานฯ ที่เกิดจากข้อเสนอแนะจากการประเมินผลครึ่งแผนของแผนงานการ
จัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และการระดมแหล่งทรัพยากร 2. การ
พิจารณาเกี่ยวกับวิสัยทัศน์อาเซียนภายหลังปี 2015 และองค์ประกอบที่สําคัญ และ
3.กําหนดการและสถานที่การจัดประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่ 4

ที่

รายการ

ผลการดําเนินงาน
ผลสัมฤทธิ์
พ.ค.-ก.ย. 57 (ภาพรวม)
1. โครงการศึกษาผลกระทบทางสังคม มีรายงานผลการศึกษา การศึกษาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์สําคัญในการศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการรวมตัว
อั น เ กิ ด จ า ก ก า ร ร ว ม ตั ว กั น เ ป็ น พร้อมด้วยข้อเสนอเชิง เป็นประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลกระทบทางสังคมภายใต้ภารกิจของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยเน้นศึกษาผลกระทบที่มีต่อ
ประชาคมอาเซียน
นโยบาย และภาพ
เด็กและเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ศึกษา สังเคราะห์ และ
อนาคต เกี่ยวกับ
วิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาคมสังคม
ประเด็น มาตรการ
และวัฒนธรรมอาเซียน และจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบาย พร้อมจัดทําการวาดภาพ
กลไก รองรับ
อนาคต (Scenario Planning) ประเด็น มาตรการ กลไก รองรับผลกระทบต่อ
ผลกระทบต่อ
ประชาชน ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
ประชาชนก่อนเข้าสู่
มั่นคงของมนุษย์ การศึกษาดังกล่าวเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บรวบรวม
ประชาคมอาเซียน
ข้อมูลและข้อคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อ
กําหนดประเด็นปัญหา และเสนอแนวทางแก้ไขผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากการ
รวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน โดยเน้นศึกษาผลกระทบที่มีต่อเด็กและเยาวชน สตรี
ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ผลจากการศึกษา ทําให้ทราบว่า การเข้าสู่
ประชาคมอาเซี ย น จะทํ า ให้ มี ทั้ ง โอกาสและผลกระทบต่ อ สั ง คม วั ฒ นธรรม และ
ประชาชนไทย ดังนั้นจึงได้มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อรัฐบาลไทย และต่อกระทรวง
การพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ เพื่ อ รองรั บ ผลกระทบต่ อ การเข้ า สู่
ประชาคมอาเซียน

แผนการดําเนินงานต่อไป
ต.ค. 57
มีการจัดส่ง รายงานการวิ จัยไปยัง หน่วยงาน องค์ก ร
ต่ า งๆ และพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์
จังหวัด เพื่อนําข้อเสนอแนะจากงานวิจัยดังกล่าว ไปสู่
การปฏิบัติต่อไป

2. แผนการประชาสัมพันธ์การ

มีการเผยแพร่สื่อประชาสัมพั นธ์เกี่ยวกับ การเตรียม
ความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน ไปยังหน่วยงาน องค์กร และ
ประชาชนทั่ว ไป ทํ า ให้ เ กิ ด การตระหนัก รู้ เกี่ ย วกับ
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

มีการจัดทําและ
เตรียมความพร้อมประเทศไทยใน ดําเนินการตามแผน
ประชาสัมพันธ์
การเข้าสู่ประชาคมสังคมและ
เกี่ยวกับการเตรียม
วัฒนธรรมอาเซียน
ความพร้อมประเทศ
ไทยในการเข้าสู่
ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน

มี ก ารจัด ทํา และดํ า เนิน การตามแผนประชาสัมพัน ธ์เกี่ยวกั บ การเตรีย มความพร้ อ ม
ประเทศไทยในการเข้ า สู่ ป ระชาคมสั ง คมและวั ฒ นธรรมอาเซี ย น โดยจั ด ทํ า สื่ อ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และ/หรือเผยแพร่ให้กับหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกกระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์
สถาบันการศึกษา และบุคคลทั่วไป จํานวน 9 เรื่อง ดังนี้
1. แผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ค.ศ. 2009-2015)
2. ยุทธศาสตร์ด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 2557-2559
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน พ.ศ. 2556-2559
4. แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (พ.ศ. 2558 –
2561) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
5. รายงานประจําปี พ.ศ. 2555-2556 การดําเนินงานตามประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน
6. รายงานการศึกษาผลกระทบทางสังคมอันเกิดจากการรวมตัวกันเป็นประชาคม

ที่

รายการ
ผลสัมฤทธิ์

ผลการดําเนินงาน
พ.ค.-ก.ย. 57 (ภาพรวม)
อาเซียน
7. การจัดทําเว็บไซต์และฐานข้อมูลของเสาประขาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
www.asccthailand.m-society.go.th
8. เอกสารชุดความรู้ปฏิญญาอาเซียนที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์รับผิดชอบดําเนินการขับเคลื่อน
9. หนั ง สื อ แผนการดํ า เนิ น งาน (2555 – 2559) และระเบี ย บการดํ า เนิ น งาน
คณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก
10. หนังสือรายงานการประชุมหารือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของสตรีและสิทธิเด็ก
ระหว่างผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
สตรีและสิทธิเด็ก ผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทนจากหน่วยงานรัฐบาล
11. ASCC ASEAN Socio-Cultural Community พม. ใส่ใจ นําคนไทยสู่อาเซียน
12. เอกสารคําแปลรายงานจากสํานักงานเลขาธิการอาเซียน ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาไทย ดังนี้
12.1 รายงานประจําปี 2555 – 2556 ประชาคมอาเซียน
12.2 รายงานประเมินผลครึ่งแผนของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
(2553 – 2558) บทสรุปผู้บริหาร
12.3 รายงานประเมินผลครึ่งแผนของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซีย
(2553 – 2558) ฉบับเต็ม

แผนการดําเนินงานต่อไป
ต.ค. 57

