ผลการดําเนินงานตั้งแต่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ ถึง ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗
กองอาเซียน สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ
การดําเนินงานตามแผนงานการจัดตั้ง
ประชาคมอาเซียนในส่วนภารกิจของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์

๒. การเตรียมความพร้อมของภาค
ประชาชน โดยการสร้างความตระหนัก
รู้ และให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการสร้างประชาคมอาเซียน

ผลการดําเนินงาน ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ ถึง

แผนการดําเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๕๘

๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗
ดําเนินการอยู่ในระหว่างตรวจสอบ
-รายงานสรุปผลการดําเนินงานการพัฒนาบุคลากร
พม.และ คูม่ ือหลักสูตรพัฒนาทักษะบุคลากร
รองรับปี ๒๕๕๘ สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการ
เผยแพร่ให้ความรู้แกประชาชน และกลุ่มเป้าหมาย
ต่างๆ ในพื้นที่

ได้ ร ายงานผลการจั ด กิ จ กรรม ทั้ ง เนื้ อ หา และ
กิจกรรมที่ดําเนินการ และข้ อเสนอแนะประเด็ น
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อผลักดันชุมชน
ให้เกิดทัศนคติที่ดี เข้าใจความเชื่อมโยงหลักการ
แนวคิ ด เพื่ อ ทํ า งานร่ ว มกั บ ทุ ก ภาคส่ ว น และมี
ความรู้ ค วามเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ งในการรวมตั ว เป็ น

- โครงการสร้ างความตระหนักรู้ ด้านอาเซียน ในส่ วนภูมภิ าคทัง้ 76 จังหวัด ขับเคลื่อน
โครงการโดยสํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัด ทัว่ ประเทศ ในการสร้ าง
ความรู้ความเข้ าในที่ถกู ต้ องและสร้ างทัศนคติเชิงบวกแก่ประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อให้ สามารถ
พร้ อมรับความเปลี่ยนแปลง พร้ อมเข้ าสูป่ ระชาคมอาเซียนได้ อย่างภาคภูมิ โดยการต่อยอด
โครงการพัฒนาบุคลากรฯที่ได้ สร้ างวิทยากร ASCC ที่สามารถให้ ความรู้แก่ประชาชนในพื ้นที่ได้
เป็ นวิทยากรให้ ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์แก่กลุม่ เป้าหมายในพื ้นที่ของตนเอง และให้
เครื อข่ายอาสาสมัคร พม. และสภาเด็กและเยาวชน มีสว่ นร่วมในการถ่ายทอดมุมมองและ
ประสบการณ์เกี่ยวกับอาเซียน อีกทางหนึง่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับความรู้ด้านอาเซียน

รวมทั้งสิ้นกว่า ๖,๐๐๐ คน
- จัดประชุมสัมมนาโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปฏิบัติงานด้านอาเซียน
ดําเนินการจัดการประชุมเพื่อมอบแนวทางการขับเคลื่อนประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียนของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ให้กับพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
จังหวัดเพื่อให้ส่วนภูมิภาคมีแนวทางการดําเนินงานในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน
- โครงการสร้ างความตระหนักรู้ด้านอาเซียน ในส่ วนภูมภิ าคทัง้ 76 จังหวัด
-จัดสัมมนาอบรมวิทยากร ASCC โดยมีกลุ่มเป้าหมายสมาชิกสมาคมเรือเยาวชน สมาชิก
นักข่าวเยาวชน และสภาเด็กและเยาวชน จํานวน ๖๐ คนเพื่อเข้าร่วมการจัดอบรม
ระหว่างวันที่ ๒๙ พ.ย. - ๑ ธ.ค. ๒๕๕๘
- จัดเวทีประชุมขับเคลื่อนการดําเนินการตาม ASCC Blueprint
จะดําเนินการจัดการประชุม/สัมมนา ที่เป็นกิจกรรมการพบปะกับภาคประชาสังคม โดย

ที่

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ ถึง

แผนการดําเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๕๘

๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗

ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ และมีทักษะในเรื่อง เปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมซึ่งเป็นผู้ได้รบั ผลประโยชน์หรือผลกระทบในการส่งเสริม
อาเซียน ซึ่ง อยู่ในระหว่างการผลิตเล่มรายงานผล และคุม้ ครองสิทธิต่าง ๆ เป็นผู้นําเสนอปรากฏการณ์ปัญหา ผลกระทบ ความต้องการใน
การส่งเสริมและพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ ฯลฯ เพื่อนําไปสู่การขับเคลื่อนการดําเนินงานใน
การจัดโครงการฯ
ระยะต่อไป
มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดมอบหมายให้สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
๓. โครงการศึกษาผลกระทบทางสังคมอัน -ดําเนินการแก้ไขรายงานฉบับสมบูรณ์ ซึ่ง
ของมนุษย์จงั หวัดนําข้อเสนอ ดังกล่าวไปเป็นแนวทางในการดําเนินงานกับกลุ่มเป้าหมาย และ
เกิดจากการรวมตัวกันเป็นประชาคม กระทรวง พม.จะได้ข้อเสนอเชิงนโยบาย พร้อม
เครือข่ายภาคส่วนต่างๆในพื้นที่ต่อไป
การวาดภาพอนาคต (Scenario Planning)
อาเซียน
(รวบรวมข้อมูลและข้อคิดเห็น โดยวิธี ประเด็น มาตรการ กลไก รองรับผลกระทบต่อ
In-depth Interview และ Focus
ประชาชน ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
Group จากผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐ
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพื่อ
กําหนดประเด็นปัญหา และเสนอแนว
ทางแก้ไข ด้าน เด็กและเยาวชน/สตรี/
ผู้ด้อยโอกาส/ด้านอาเซียน)
๔. โครงการบูรณาการข้อมูลด้านประชา -ดําเนินการเก็บข้อมูลความคืบหน้าจากหน่วยงาน -เว็บไซด์จะสามารถเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการในเดือนเมษายน ๒๕๕๘ ที่
http://www.asccthailand
สังคม และวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN ต่างๆ จํานวน ๒๔ หน่วยงาน ภายใต้การ
.org/
ดําเนินงาน ASCC
Socio- Cultural Community :
โดยจะมีกําหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ ให้แก่
-ติดตามคณะทํางานบูรณาการข้อมูลด้าน
ASCC ) ของประเทศไทย
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน(ASEAN
เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่ต้องทําการupdate ข้อมูลหน่วยงานละ ๒ คน ระหว่างวันที่ ๒๙
Socio - Cultural Community : ASCC ) เพื่อ
- ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
รับรองผลการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขน

