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ประชาคมอาเซียน ปี 2558
กับ 

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ



 พลต�ำรวจเอก
( สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง )

ผู้บัญชำกำรต�ำรวจแห่งชำติ/ประธำนคณะกรรมกำรอ�ำนวยกำร
เตรียมกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน ปี 2558 ของส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ

มีนำคม 2558

สารจาก ผบ.ตร.

  กำรเข้ำสูป่ระชำคมอำเซยีนปี 2558 (ASEAN COMMUNITY 2015) จะส่งผลให้ประเทศไทยและประเทศ

สมำชิกอำเซียน มีกำรรวมกลุ่มเป็นปึกแผ่นและมีควำมเชื่อมโยงกันในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม รวมถึง 

ด้ำนโครงสร้ำงต่ำงๆ ซึ่งมีแนวโน้มอำจจะส่งผลกระทบต่อควำมมั่นคงของประเทศ และขยำยตัวในปัญหำ 

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรชำยแดน กำรลักลอบเข้ำเมือง ปัญหำอำชญำกรรมข้ำชำติ และภัยข้ำมชำติต่ำงๆ  

กำรปฏิบัติหนำ้ที่ของต�ำรวจท่ำมกลำงกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง และเทคโนโลยี ที่เป็นไป

อย่ำงรวดเร็วและสลับซับซ้อนในโลกยุคดิจิตอล ที่มีกำรเชื่อมต่อและส่งต่อข้อมูลได้อย่ำงรวดเร็วตลอดเวลำ  

ย่อมท�ำให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถงึข้อมลูต่ำงๆ ได้อย่ำงง่ำยดำย และมกีำรตดิตำมตรวจสอบกำรท�ำงำนของต�ำรวจ

อย่ำงเข้มข้นเพิม่มำกขึน้ ดงันัน้ จงึมคีวำมจ�ำเป็นอย่ำงยิง่ทีข้่ำรำชกำรต�ำรวจทกุคนต้องปรบัปรงุและพฒันำตวัเอง

ทั้งองค์ควำมรู้ในงำนต�ำรวจ ภำษำ และ เทคโนโลยีต่ำงๆ ให้เท่ำทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงดังกลำ่วอยู่เป็นประจ�ำ

อย่ำงต่อเนือ่ง ต้องทุม่เทเสยีสละควำมสขุส่วนตวัเพิม่มำกขึน้กว่ำเดมิ เพือ่สนองตอบควำมคำดหวงัของประชำชน 

ในสงัคม อนัจะน�ำไปสูค่วำมยอมรบัและเป็นทีร่กัของประชำชน รวมตลอดถงึควำมเชือ่ถอื ศรทัธำ ในองค์กรต�ำรวจ 

ซึ่งเป็นเปำ้ประสงค์สูงสุด

 ส�ำนกังำนต�ำรวจแห่งชำต ิได้ตระหนกัถงึปัญหำทีจ่ะเกดิขึน้ดังกล่ำว และได้ให้ควำมส�ำคญักบักำรเตรยีม

ควำมพร้อมเขำ้สู่ประชำคมอำเซียนปี 2558 เป็นอย่ำงยิ่ง จึงได้ก�ำหนดนโยบำย 1 ใน 8 ข้อ ในกำรบริหำรงำน

ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ นอกจำกนี้ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรเตรียมกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 

ปี 2558 และคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิบัติเพื่อเตรียมกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน ปี 2558 ของ ส�ำนักงำน

ต�ำรวจแห่งชำติ มีกำรจัดตั้งศูนย์อ�ำนวยกำรเตรียมกำรเพื่อเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนของส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ 

พร้อมทั้งก�ำหนดนโยบำย ยุทธศำสตร์ แผนปฏิบัติกำร และ Road Map รองรับ พัฒนำระบบงำน ระบบองค์กร 

และพฒันำบคุลำกรของส�ำนกังำนต�ำรวจแห่งชำติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธภิำพกำรบริหำรจัดกำร และปฏบิติังำนรองรบั

กำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนปี 2558 ของ ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ ให้สอดคล้อง รองรับกับนโยบำยและ

ยุทธศำสตร์ในกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนของรัฐบำล

 หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ ข้ำรำชกำรต�ำรวจทุกหน่วยงำนในสังกัดส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ จะได้มีควำม

ตระหนัก และมคีวำมพร้อมส�ำหรบักำรเปลีย่นแปลงในกำรเข้ำสูก่ำรเป็นประชำคมอำเซยีนปี 2558 ขอให้ทกุท่ำน

ปฏิบัติหน้ำที่ตำมพันธกิจหลัก ด�ำรงไว้ซึ่งเกียรติยศ ศักดิ์ศรี ของ “ผู้พิทักษ์สันติรำษฎร์” และ “ส�ำนักงำนต�ำรวจ

แห่งชำติ”



พลต�ำรวจเอก 
( พงศพัศ พงษ์เจริญ ) 

รองผู้บัญชำกำรต�ำรวจแห่งชำติ/รองประธำนคณะกรรมกำรอ�ำนวยกำร
เตรียมกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน ปี 2558

สารจาก รอง ผบ.ตร.

 ข้ำรำชกำรต�ำรวจ ถือเป็นกลไกส�ำคัญยิ่ง ท่ีจะช่วยให้กำรเปิดประชำคมอำเซียน ปี 2558 เป็นไปด้วย

ควำมเรียบร้อย และสำมำรถตอบสนองต่อเจตนำรมณ์ในกำรรวมตัวกันของ 10 ประเทศในภูมิภำคเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่ำงแท้จริง

 ขอขอบคุณเจ้ำหนำ้ที่ทุกฝ่ำยที่ได้ร่วมกันจัดท�ำคู่มือ “ประชำคมอำเซียน ปี 2558 กับ ส�ำนักงำนต�ำรวจ

แห่งชำต”ิ จนเสรจ็สิน้สมบูรณ์ อนัจะช่วยให้ข้ำรำชกำรต�ำรวจได้มคีวำมพร้อมอย่ำงเต็มที ่ทัง้ในด้ำนกำรช่วยเหลอื

และให้บรกิำร กำรควบคมุดแูลแก้ไขปัญหำภยัคกุคำมในรูปแบบต่ำงๆ รวมทัง้ปัญหำอำชญำกรรมในหลำกหลำย

มิตทิีเ่กดิขึน้ ซึง่กำรปฏบิตังิำนของทกุหน่วยทีเ่กีย่วข้องตำมอ�ำนำจหน้ำทีด่งักล่ำว จะต้องเป็นไปด้วยควำมถกูต้อง

ครบถ้วน เป็นมำตรฐำนสำกล และเกิดประสิทธิภำพสูงสุดอยำ่งแท้จริงต่อไป



พลต�ำรวจเอก 
( วุฒิ ลิปตพัลลภ )

รองผู้บัญชำกำรต�ำรวจแห่งชำติ/ 
ประธำนคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิบัติเพื่อเข้ำสู่

ประชำคมอำเซียน ปี 2558 ของส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ 
และผู้อ�ำนวยกำรศูนย์อ�ำนวยกำรเตรียมควำมพร้อม

เข้ำสู่ประชำคมอำเซียน ปี 2558 ของส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ
มีนำคม 2558

สารจาก รอง ผบ.ตร.

 กำรเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน ปี 2558 ของส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ เป็นกำร 

ด�ำเนินกำรตำมนโยบำยทีส่�ำคญัของรฐับำล ซึง่ส�ำนกังำนต�ำรวจแห่งชำต ิได้เตรยีมควำมพร้อมครอบคลมุทกุมติ ิทัง้มติิ

บริหำรจัดกำรชำยแดนและแก้ไขปัญหำ ภัยคุกคำมทุกรูปแบบเพ่ือควำมมั่นคงของประเทศ มิติกำรสร้ำงควำม

เชื่อมโยง ด้ำนกำรท่องเที่ยว กำรบริกำรและกำรลงทุนกับประเทศสมำชิกในอำเซียน มิติกำรสรำ้งควำมร่วมมือ

ด้ำนกำรป้องกนัปรำบปรำมอำชญำกรรม และมติด้ิำนกำรบรหิำรจดักำร และกำรพฒันำองค์กรส�ำนกังำนต�ำรวจ

แห่งชำติ เพื่อรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน ซึ่งมิติดังกล่ำวได้ก�ำหนดภำรกิจกำรขับเคลื่อนให้เป็นไปตำม

วัตถุประสงค์และนโยบำย ของรัฐบำลและส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติมำโดยตลอด

 กำรจัดท�ำคู่มือ “ประชำคมอำเซียน ปี 2558 กับ ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ” ครั้งนี้ เป็นคู่มือที่ปรับปรุง

ใหม่ โดยปรับปรุงให้สอดคล้องกับนโยบำยและยุทธศำสตร์ ของรัฐบำลปัจจุบัน และส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ 

เพื่อเป็นแนวทำงในกำรด�ำเนินกำร ของหน่วยงำนต่ำงๆ ในสังกัดส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ และเป็นคู่มือ 

เพือ่เผยแพร่ให้แก่หน่วยงำนอ่ืนๆ ได้ทรำบถึงกำรด�ำเนนิงำนของส�ำนกังำนต�ำรวจแห่งชำติ และประสำนกำรปฏบิตั ิ

เพื่อเป็นประโยชน์ของทำงรำชกำรต่อไป

 ขอขอบคุณคณะผู้จัดท�ำ และหวังว่ำคู่มือนี้จะเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ ของข้ำรำชกำรต�ำรวจ 

และผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนต่อไป



พลต�ำรวจโท 
( จิตต์เจริญ เวลำดีวงณ์ ) 

ผู้ช่วยผู้บัญชำกำรต�ำรวจแห่งชำติ/
รองประธำนคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิบัติเพื่อเข้ำสู่
ประชำคมอำเซียน ปี 2558 ของส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ

มีนำคม 2558

สารจาก ผู้ช่วย ผบ.ตร.

 กำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนของประเทศไทยที่ประกอบด้วย 3 เสำหลัก คือ ประชำคมกำรเมืองและ 

ควำมมั่นคงอำเซียน ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน ประชำคมสังคมและวัฒนธรรมอำเซียน จะเริ่มในปลำยปี 2558 นี ้

ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ ได้รับมอบจำกรัฐบำลให้เป็นหน่วยงำนหลักหน่วยงำนหนึ่งในเสำประชำคมกำรเมือง

และควำมมั่นคง มีบทบำทในกำรเตรียมรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน โดยเฉพำะด้ำนกำรป้องกันปรำบปรำม

และแก้ไขปัญหำอำชญำกรรมข้ำมชำต ิกำรรักษำควำมปลอดภยัในชวีติและทรัพย์สิน กำรบริหำรจัดกำรชำยแดน 

และกำรตรวจคนเข้ำเมือง รวมถึงกำรให้บริกำรและอ�ำนวยควำมสะดวกแก่นักท่องเท่ียว นักลงทุน ประชำชน

อำเซียน และประเทศอื่นๆ ในทุกภูมิภำค ที่จะเข้ำมำในประเทศไทยเป็นจ�ำนวนมำกขึ้น 

 ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติจ�ำเป็นต้องมีควำมพร้อม เพื่อรองรับควำมเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ซึ่งอำจจะ

กระทบต่อควำมมัน่คงของประเทศ และปัญหำอำชญำกรรมข้ำมชำติในรูปแบบต่ำงๆ ผู้บญัชำกำรต�ำรวจแห่งชำติ 

ได้มีควำมตระหนักและมอบนโยบำยให้ผู้บริหำรของทุกหน่วยงำนในสังกัดส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ ได้มีกำร 

เตรียมควำมพร้อมรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน ท้ังในด้ำนกำรจัดโครงสร้ำง กำรบริหำรจัดกำร ระบบงำน  

กำรพัฒนำบุคลำกร และอื่นๆ

 ในฐำนะท่ีได้รับมอบหมำยจำกผู้บัญชำกำรต�ำรวจแห่งชำติ และรองผู ้บัญชำกำรต�ำรวจแห่งชำติ  

(งำนบริหำร 1) ให้รับผิดชอบก�ำกับดูแลงำนของกองยุทธศำสตร์ ส�ำนักงำนยุทธศำสตร์ต�ำรวจ และได้รับ  

กำรแต่งตั้งเป็นรองประธำนคณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรเตรียมกำรเข้ำสู ่ประชำคมอำเซียน ปี 2558 และ  

รองประธำนคณะกรรมกำรขับเคลือ่นกำรปฏบิติัเพ่ือเข้ำสู่ประชำคมอำเซยีน ปี 2558 ของส�ำนกังำนต�ำรวจแห่งชำติ 

ได้เหน็ควำมจ�ำเป็นของกำรมเีครือ่งมอืในกำรพฒันำองค์ควำมรู ้ด้วยช่องทำงต่ำงๆ ให้กบัผูบ้รหิำรและข้ำรำชกำร

ต�ำรวจ เพื่อให้กำรเตรียมกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนในส่วนที่เป็นภำรกิจหลักของส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ  

เป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ ได้เหน็ชอบให้กองยทุธศำสตร์ ส�ำนกังำนยทุธศำสตร์ต�ำรวจ ปรบัปรงุคูม่อื “ประชำคม

อำเซียนปี 2558 กับ ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ” ให้มีควำมครบถ้วนสมบูรณ์ และทันตำมสถำนกำรณ์ปัจจุบัน  

เพื่อให้ข้ำรำชกำรต�ำรวจ และผู้สนใจได้ศึกษำ ท�ำควำมเข้ำใจ เสริมสร้ำงควำมรู้เตรียมพร้อมต่อกำรปฏิบัติงำน

รองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนปี 2558 ได้อย่ำงมั่นใจ และน�ำมำซึ่งควำมสงบสุข และควำมมั่นคงของสังคม 

และประเทศชำติ



พลต�ำรวจโท 
( รุ่งฤทธิ์ ซุ่นทรัพย์ )

ผู้บัญชำกำรส�ำนักงำนยุทธศำสตร์ต�ำรวจ/
คณะกรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรเตรียมกำรเข้ำสู่

ประชำคมอำเซียน ปี 2558 ของส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ
มีนำคม 2558 

สารจาก
ผู้บัญชาการส�านักงานยุทธศาสตร์ต�ารวจ

 ส�ำนักงำนยุทธศำสตร์ต�ำรวจ ได้จัดท�ำคู่มือ “ประชำคมอำเซียนปี 2558 กับส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ”  

เล่มนี้ขึ้น ซึ่งได้จัดท�ำเป็นครั้งที่ 3 โดยได้เพิ่มเติมเนื้อหำของประชำคมอำเซียนให้มีควำมครบถ้วน และปรับปรุง

ข้อมูลกำรเตรียมควำมพร้อมของส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติให้มีควำมครบถ้วน ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน 

มำกขึ้น

 หวังเป็นอย่ำงย่ิงว่ำ คู่มอื “ประชำคมอำเซยีนปี 2558 กบัส�ำนกังำนต�ำรวจแห่งชำต”ิ เล่มนี ้จะเป็นประโยชน์

ส�ำหรับข้ำรำชกำรต�ำรวจทุกระดับ ที่จะใช้เป็นแหล่งควำมรู้เบื้องต้น ในกำรศึกษำข้อมูลของประชำคมอำเซียน 

ซึ่งจะเกิดขึ้นอย่ำงเป็นทำงกำรในวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และศึกษำข้อมูลยุทธศำสตร์ ภำรกิจหลัก และ 

แผนปฏิบัติกำร (Action Plan) รวมถึง Road Map ในกำรเตรียมควำมพร้อมเขำ้สู่ประชำคมอำเซียนปี 2558 

ของส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ

 อย่ำงไรก็ตำม คู่มือเล่มนี้เป็นเพียงปฐมบทที่ส�ำนักงำนยุทธศำสตร์ต�ำรวจ ซ่ึงได้รับมอบหมำยให้เป็น 

หน่วยงำนรบัผดิชอบหลกัในกำรจดัท�ำยทุธศำสตร์ในกำรเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนของส�ำนกังำน-

ต�ำรวจแห่งชำต ิได้จดัท�ำขึน้ เพือ่เป็นเครือ่งมอืเบือ้งต้นทีจ่ะช่วยในกำรสร้ำงเสรมิองค์ควำมรูแ้ก่ข้ำรำชกำรต�ำรวจ 

ซึ่งจะเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงแท้จริง เมื่อได้น�ำองค์ควำมรู้นี้ไปวิเครำะห์สังเครำะห์ และ 

น�ำไปสู่กำรปฏิบัติตำมภำรกิจหน้ำที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงำนอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป
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 อำเซียนหรือสมำคมประชำชำติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian  

Nations หรอื ASEAN) กอ่ตัง้ขึน้โดยปฏญิญำกรงุเทพ (The Bangkok Declaration) เมือ่วนัที ่8 สงิหำคม 2510 

โดยมสีมำชกิผูก่้อตัง้ 5 ประเทศในภมูภิำคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ ได้แก่ อนิโดนเีซยี มำเลเซยี ฟิลปิปินส์ สงิคโปร์ 

และ ไทย ได้ลงนำมใน “ปฏิญญำกรุงเทพฯ” (Bangkok Declaration) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมควำมร่วมมือ

ระหว่ำงประเทศสมำชิกในด้ำนกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม วิทยำศำสตร์ กำรเกษตร อุตสำหกรรม 

กำรคมนำคม รวมทั้งยกระดับรำยได้และควำมเป็นอยู่ของประชำชน ต่อมำได้มี บรูไนดำรุสซำรำม เขำ้ร่วมเป็น

สมำชิกเมื่อวันที ่8 มกรำคม 2527 สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม เป็นสมำชิกเมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2538 

สำธำรณรฐัประชำธปิไตยประชำชนลำว เป็นสมำชกิเมือ่วนัที ่23 กรกฎำคม 2540 สหภำพเมยีนมำร์ เป็นสมำชกิ

เมื่อวันที่ 23 กรกฎำคม 2540 และรำชอำณำจักรกัมพูชำ เป็นสมำชิกเมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2542 ตำมล�ำดับ  

ท�ำให้อำเซียนมีสมำชิก ครบ 10 ประเทศ มีประชำกรในภูมิภำครวมกันประมำณ 600 ล้ำนคน 

 8 ส.ค. 2510 ลงนำมร่วมกันในปฏิญญำกรุงเทพ 

ประกอบด้วย อนิโดนเีซยี มำเลเซยี ฟิลปิปินส์ สิงคโปร์ และไทย 

ต่อมำมีอีก 5 ประเทศ ได้เข้ำร่วม คือ ปี 2527 บรูไน ปี 2538 

เวียดนำม ปี 2540 ลำว+เมียนมำร์ และ ปี 2542 กัมพูชำ

จุดเริ่มต้นประชาคมอาเซียน
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ความเป็นมาของการจัดตั้งประชาคมอาเซียน

 l เดือนธันวำคม 2540 ผู้น�ำอำเซียนได้รับรองเอกสำร “วิสัยทัศน์อำเซียน 2020” ก�ำหนดเป้ำหมำย 

 หลัก 4 ประกำร เพื่อมุ่งพัฒนำอำเซียนไปสู่ “ประชำคมอำเซียน” (ASEAN Community) ให้เป็นผลส�ำเร็จ  

 ภำยในปี 2563 (ค.ศ. 2020) ซึ่งจะประกอบด้วย “เสำประชำคมหลักรวม 3 เสำ” ได้แก่ ประชำคมกำรเมือง 

 และควำมมั่นคงอำเซียน ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน และประชำคมสังคม-วัฒนธรรมอำเซียน รวมทั้ง 

 จัดโครงสร้ำงองค์กรของอำเซียน รองรับพันธกิจ

 l นับเป็นกำรแปลงสภำพอำเซียนจำกองค์กรที่มีกำรรวมตัวหรือร่วมมือกันแบบหลวมๆ เพื่อสร้ำงและ 

 พัฒนำมำสู่สภำพกำรเป็น “นิติบุคคล” ซ่ึงเป็นที่มำของกำรน�ำหลักกำรนี้ ไปร่ำงเป็น “กฎบัตรอำเซียน”  

 ซึ่งเป็น “ธรรมนูญ” กำรบริหำรปกครองกลุ่มประเทศอำเซียนทั้ง 10 ประเทศ (ASEAN CHARTER)

 l วันท่ี 7 ตุลำคม 2546 ผู ้น�ำอำเซียนเห็นชอบปฏิญญำอำเซียนคองคอร์ดสอง (Declaration of  

 ASEAN Concord II) ที่เมืองบำหลี อินโดนีเซีย เพื่อจัดตั้งประชำคมอำเซียนในปี 2563 

 l วันที่ 13 มกรำคม 2550 ที่ประชุมสุดยอดอำเซียน คร้ังที่ 12 (The 12th ASEAN Summit  

 Document) ท่ีเมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ ลงนำมในปฏิญญำเซบู (Cebu Declaration) ก�ำหนดให้ม ี

 กำรจัดตั้งประชำคมอำเซียนในปี 2558

 l วันที่ 20 พฤศจิกำยน 2550 ที่ประชุมสุดยอดอำเซียนครั้งที่ 13 ที่ประเทศสิงคโปร์ ตกลงให้มี 

 กำรจัดท�ำแผนงำนกำรจัดตั้งประชำคมอำเซียน 2558 ทั้งสำมเสำหลัก

 l วันที่ 1 มีนำคม 2552 ที่ประชุมสุดยอดอำเซียนคร้ังท่ี 14 ท่ี ชะอ�ำ หัวหิน ผู้น�ำอำเซียนได้ ลงนำม 

 รับรอง “ปฏิญญำชะอ�ำ หัวหินว่ำด้วยแผนงำนจัดต้ังประชำคมอำเซียน (ค.ศ.2009-2015)” เพื่อจัดตั้ง 

 ประชำคมอำเซียน ภำยในปี 2558

 l ตุลำคม 2553 ผู้น�ำอำเซียนได้ให้กำรรับรอง แผนแม่บทว่ำด้วยควำมเชื่อมโยงระหว่ำงกันในอำเซียน  

 (Master Plan on ASEAN Connectivity)
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 บรูไนดารุสซาราม

 พื้นที่ : 5,765 ตำรำงกิโลเมตร

 ประชำกร : 422,675 คน

 เมืองหลวง : บันดำร์เสรีเบกำวัน

 ภำษำ : ภำษำมำเลย์

 สกุลเงิน : ดอลลำร์บรูไน

กัมพูชา

 พื้นที่ : 181,035 ตำรำงกิโลเมตร

 ประชำกร : 15,458,332 คน

 เมืองหลวง : กรุงพนมเปญ

 ภำษำ : ภำษำเขมร

 สกุลเงิน : เรียล

อินโดนีเซีย

 พื้นที่ : 1,919,400 ตำรำงกโิลเมตร

 ประชำกร : 253,609,643 คน

 เมืองหลวง : กรุงจำกำร์ตำ

 ภำษำ : ภำษำบำฮำซำอินโดนีเซีย

 สกุลเงิน : รูเปียห์

ลาว

 พื้นที่ : 236,800 ตำรำงกิโลเมตร

 ประชำกร : 6,803,699 คน

 เมืองหลวง : เวียงจันทน์

 ภำษำ : ภำษำลำว

 สกุลเงิน : กีบ

มาเลเซีย

 พื้นที่ : 329,758 ตำรำงกิโลเมตร

 ประชำกร : 30,073,353 คน

 เมืองหลวง : กรุงกัวลำลัมเปอร์

 ภำษำ : ภำษำมำเลย์

 สกุลเงิน : ริงกิต

เมียนมาร์

 พื้นที่ : 678,500 ตำรำงกิโลเมตร

 ประชำกร : 55,746,253 คน

 เมืองหลวง : เนปิดอว์

 ภำษำ : ภำษำเมียนมำร์

 สกุลเงิน : จ๊ำต

ฟิลิปปินส์

 พื้นที่ : 298,170 ตำรำงกิโลเมตร

 ประชำกร : 107,668,231 คน

 เมืองหลวง : กรุงมะนิลำ

 ภำษำ : ภำษำฟิลิปปินส์

 สกุลเงิน : เปโซ

สิงคโปร์

 พื้นที่ : 699 ตำรำงกิโลเมตร

 ประชำกร : 5,567,301 คน

 เมืองหลวง : สิงคโปร์

 ภำษำ : ภำษำอังกฤษ

 สกุลเงิน : ดอลลำร์สิงคโปร์

เวียดนาม

 พื้นที่ : 331,689 ตำรำงกิโลเมตร

 ประชำกร : 93,421,835 คน

 เมืองหลวง : กรุงฮำนอย

 ภำษำ : ภำษำเวียดนำม

 สกุลเงิน : ด่ง

ไทย

 พื้นที่ : 513,115 ตำรำงกิโลเมตร

 ประชำกร : 67,741,401 คน

 เมืองหลวง : กรุงเทพมหำนคร

 ภำษำ : ภำษำไทย

 สกุลเงิน : บำท

อาเซียน : สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ASEAN (Association of Southeast Asian Nation)
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 ปัจจุบัน โลกของเรำเปลี่ยนแปลงไปจำกเมื่อ 40 กว่ำปีก่อน ที่เริ่มก่อตั้งอำเซียนอย่ำงมำก อีกทั้งควำม

เปลี่ยนแปลงตำ่งๆ ก็เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ว ท�ำให้อำเซียนต้องเผชิญสิ่งท้ำทำยใหม่ๆ อำทิ กำรก่อกำรรำ้ย ยำเสพติด 

กำรค้ำมนุษย์ สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ รวมทั้งกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น อำเซียน จึงจ�ำเป็นต้อง 

รวมตวักันเพือ่เพิม่อ�ำนำจต่อรอง และเพ่ิมขดีควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขนักบัประเทศในภูมภิำคใกล้เคยีงและในเวที

ระหว่ำงประเทศ รวมทั้งเพื่อให้สำมำรถแก้ไขปัญหำด้ำนควำมมั่นคงและสังคม และตอบสนองควำมต้องกำรของ

ประชำชนอยำ่งแท้จริง ผู้น�ำอำเซียนทั้ง 10 ประเทศ จึงเห็นพ้องกันว่ำ อำเซียนควรจะร่วมมือกันให้เหนียวแน่น

เข้มแข็ง และมั่นคงยิ่งข้ึน จึงได้มีวิสัยทัศน์และประกำศให้มีกำรสร้ำงประชำคมอำเซียนขึ้นมำ โดยประชำคม

อำเซียนที่จะสร้ำงขึ้น ประกอบด้วย 3 เสำหลัก ได้แก่

 l	 ประชำคมกำรเมืองและควำมมั่นคงอำเซียน (ASEAN Political-Security Community : APSC)

 l	 ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)

 l	 ประชำคมสังคมและวัฒนธรรมอำเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community : ASCC)

  เพื่อให้อำเซียนมีควำมเข้มแข็งในทุกด้ำน ดังนั้น ประชำคมอำเซียนจึงมิใช่เพียงเรื่องเศรษฐกิจ 

อย่ำงเดยีวเท่ำนัน้ แต่เป็นกำรด�ำเนนิกำรในทกุเรือ่งทีเ่กีย่วกบัควำมปลอดภยั ชวีติควำมเป็นอยู ่และกำรกินดอียูด่ี

ของประชำชน 

อาเซียนได้ก�าหนดวันที่จะเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ

ในวันที่ 31 ธันวาคม 2558

อาเซียนสู่การเป็นประชาคมอาเซียนปี 2558

สู ่ประชาคมอาเซียน 2558
ASEAN Community : One Vision, One ldentity, One Community

ประชาคมการเมืองและ
ความมั่นคงอาเซียน

( APSC )

ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน

( ASCC )

ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
( AEC)
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ท�าความรู้จักประชาคมอาเซียน

 ประชำคมอำเซียน (ASEAN Community) คือ กำรรวมตัวของประเทศสมำชิกอำเซียนให้ใกล้ชิด และ

เป็นหนึง่เดยีวกนัมำกขึน้ เพือ่ให้มคีวำมแขง็แกร่ง สำมำรถสร้ำงโอกำสและรับมอืสิง่ท้ำทำยได้ทกุด้ำนในโลกปัจจบุนั 

ตลอดจนเพื่อเพิ่มอ�ำนำจต่อรองและขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของอำเซียนทุกด้ำนในเวทีระหว่ำงประเทศ  

กำรเป็นประชำคมอำเซียนจะช่วยท�ำให้สมำชิกอำเซียนเป็นเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันที่มีควำมแข็งแกร่ง 

ปลอดภัย มีสภำพควำมเป็นอยู่ท่ีดีและมีควำมรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน รวมทั้งสำมำรถประกอบกิจกรรม 

ทำงเศรษฐกิจได้อยำ่งสะดวกยิ่งขึ้น

ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 

(ASEAN Political-Security Community : APSC)

 มุ่งส่งเสริมควำมร่วมมือด้ำนกำรเมืองและควำมมั่นคง เพื่อเสริมสร้ำงและธ�ำรงไว้ซึ่งสันติภำพและควำม

ม่ันคงของประเทศในภมูภิำค ตลอดจนท�ำให้ประเทศในภมูภิำคอยูร่่วมกนัอย่ำงสันติสุข สำมำรถแก้ไขปัญหำต่ำงๆ 

ได้โดยสันติวิธี

 ประชำคมกำรเมืองและควำมมั่นคงอำเซียน มีลักษณะ 3 อย่ำง คือ

 l	 ประชำชนในอำเซียนอยู่ในภูมิภำคที่มีกฎกติกำชัดเจน ยึดมั่นแนวคิดและค่ำนิยมเดียวกัน เช่น หลัก

นติธิรรม ประชำธปิไตย สทิธมินษุยชนและธรรมำภบิำล เพือ่ช่วยส่งเสรมิเสถยีรภำพ และควำมสงบสขุในภูมิภำค

อำเซียน

 l	 ประชำชนในอำเซยีนสำมำรถอยูใ่นภมูภิำคทีม่คีวำมมัน่คงและปลอดภยั ปรำศจำกสงครำมและกำร

สู้รบ รวมทั้งสำมำรถแก้ไขปัญหำด้ำนควำมมั่นคงอื่นๆ ร่วมกัน เช่น กำรก่อกำรร้ำย อำชญำกรรมข้ำมชำติ  

ยำเสพติด กำรค้ำมนุษย์ และโจรสลัด เป็นต้น

 l	 ประเทศในอำเซียนมีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศอื่น ไม่ว่ำจะเป็น จีน ญี่ปุ่น เกำหลีใต้ อินเดีย 

สหรัฐอเมริกำ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฯลฯ เพื่อให้ประเทศเหลำ่นี้ เป็นมิตรที่ดีของอำเซียนและเข้ำมำสนับสนุน 

อำเซียนในเรื่องตำ่งๆ ที่เป็นประโยชน์
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ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

(ASEAN Economic Community : AEC)

 คือ กำรรวมตัวทำงเศรษฐกิจของอำเซียนให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น เพื่อร่วมกันสรำ้งควำมแข็งแกร่งทำงเศรษฐกิจ

ของประเทศในอำเซยีน และกำรอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรตดิต่อค้ำขำยระหว่ำงกนัซึง่จะช่วยให้ภมูภิำคอำเซยีน

สำมำรถแข่งขันกับภูมิภำคอื่นได้ และประชำชนในประเทศสมำชิกอำเซียนมีควำมเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

 ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน ไม่ใช่เพียงแค่ เขตกำรค้ำเสรี หรือกำรเปิดเสรีในดำ้นต่ำงๆ เท่ำนั้น แต่ยัง

หมำยรวมถึงควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจในหลำยด้ำน เพื่อให้ประเทศสมำชิกอำเซียนรวมตัวกันได้ใกล้ชิดมำกขึ้น 

รวมทั้งมีกำรพัฒนำและกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีลักษณะ 4 อย่าง คือ

 l	 ประเทศในอำเซียนสำมำรถค้ำขำยระหว่ำงกันได้โดยไม่เสียภำษีน�ำเข้ำ นอกจำกสินค้ำไม่กี่รำยกำร 

ทีม่ข้ีอยกเว้น สำมำรถท�ำธรุกจิด้ำนบรกิำรบำงสำขำในประเทศอำเซียนอืน่ได้ และสำมำรถเข้ำไปลงทุนในประเทศ

สมำชิกอำเซียนอื่น ในสำขำกำรเกษตร ประมง ป่ำไม้ เหมืองแร่และอุตสำหกรรมกำรผลิต โดยได้รับกำรปฏิบัติ

เหมือนคนในประเทศนั้น นอกจำกนี้จะมีกำรอ�ำนวยควำมสะดวกกำรเคลื่อนย้ำยบุคคลในวิชำชีพ 8 สำขำ ได้แก่ 

แพทย์ ทันตแพทย์ พยำบำล วศิวกร สถำปนกิ บญัช ีนกัส�ำรวจ และกำรบรกิำรท่องเทีย่ว ระหว่ำงประเทศอำเซยีน 

โดยทั้งหมดนี้ เพื่อเปำ้หมำยในกำรเป็นตลำดและฐำนกำรผลิตเดียวของอำเซียน

 l	 ประเทศในอำเซียนสำมำรถแข่งขันกับประเทศอื่นนอกภูมิภำค โดยได้ด�ำเนินกำรเรื่องเครือข่ำย

คมนำคมขนส่ง และอ�ำนวยควำมสะดวกกำรขนส่งสินคำ้ขำ้มแดน รวมทั้งโครงสรำ้งพื้นฐำนอื่นๆ เช่น พลังงำน 

และเทคโนโลยสีำรสนเทศ กำรคุม้ครองผูบ้รโิภค กำรส่งเสรมินโยบำยทรพัย์สนิทำงปัญญำ กำรแข่งขนัทีเ่ป็นธรรม 

และกำรพัฒนำกำรค้ำสินค้ำทำงอิเล็กทรอนิกส์

 l	 ประเทศในอำเซียนมีระดับกำรพัฒนำที่เท่ำเทียมกัน และกลุ่มวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 

(SMEs) ในแต่ละประเทศอำเซียนมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและสำมำรถปรับตัวต่อเศรษฐกิจในปัจจุบัน 

 l	 นักธุรกิจในอำเซียนแข่งขันได้ในระดับสำกล โดยมีกำรจัดท�ำเขตกำรค้ำเสรี (FTA) ระหว่ำงอำเซียน

กับประเทศคู่คำ้ที่ส�ำคัญ ซึ่งขณะนี้อำเซียนได้จัดท�ำ FTA แล้วกับ 6 ประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกำหลีใต้ อินเดีย 

ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

 นอกจำกนี้ อำเซียนยังอยู่ระหว่ำงเจรจำควำมตกลงพันธมิตรทำงเศรษฐกิจระดับภูมิภำค(RCEP) ซึ่งจะ

เป็น FTA ระดับภูมิภำคซึ่งรวม FTA ที่อำเซียนมีกับ 6 ประเทศข้ำงต้นไว้ในฉบับเดียว โดย RCEP นี้จะเพิ่มโอกำส

และช่วยขยำยตลำดกำรค้ำกำรลงทุนของไทยให้มำกขึ้น
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ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

(ASEAN Socio-Cultural Community : ASCC)

 สะท้อนถงึมติปิระชำชนในกำรสร้ำงประชำคมอำเซียนเพ่ือให้เป็นสังคมทีเ่อือ้อำทรและแบ่งปัน ประเทศ

ต่ำงๆ สำมำรถแก้ไขปัญหำทำงสังคมร่วมกัน และปรับปรุงสภำพควำมเป็นอยู่และคุณภำพชีวิตของประชำชน 

ในทกุประเทศให้ดขีึน้ ปรำศจำกโรคภยัไข้เจ็บ มส่ิีงแวดล้อมท่ีดี นอกจำกนี ้ประชำคมสังคมและวฒันธรรมอำเซยีน

ยงัให้ควำมส�ำคญักบักำรสร้ำงควำมรูส้กึร่วมกนัของควำมเป็นพลเมอืงอำเซยีน เพือ่ส่งเสรมิควำมสำมคัคแีละควำม

เป็นหนึ่งเดียวของประชำชนในอำเซียน ทั้งนี้ เพื่อให้ประชำคมอำเซียนที่จะเกิดขึ้นมีประชำชนเป็นศูนย์กลำง 

อย่ำงแท้จริง

 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนมีลักษณะ 6 อย่าง คือ

 l	 ประชำชนสำมำรถเขำ้ถึงกำรศึกษำอย่ำงเท่ำเทียม และมีทักษะในกำรประกอบอำชีพ รวมทั้งมีกำร

ส่งเสริมควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี นอกจำกนี้ ยังมีกำรด�ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถ

ของขำ้รำชกำร ซึ่งทั้งหมดนี้มีเป้ำหมำยเพื่อพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์แบบองค์รวม

 l	 ประชำชนอำเซียนมีชีวิตควำมเป็นอยู่และคุณภำพชีวิตที่ดี กินดีอยู่ดี ปรำศจำกควำมยำกจน อยู่ใน

สังคมที่ปลอดภัย ปลอดยำเสพติด สำมำรถเข้ำถึงบริกำรด้ำนสำธำรณสุข รวมทั้งมีกำรเตรียมควำมพร้อม 

เรื่องภัยพิบัติ

 l	 ประชำชนทุกกลุ่มทุกวัยในอำเซียนมีสิทธิและโอกำสอย่ำงเท่ำเทียม รวมทั้งกลุ่มผู้ด้อยโอกำส 

มีสวสัดกิำรสงัคมทีด่ ีแรงงำนโยกย้ำยถิน่ฐำนได้รับกำรคุม้ครองสิทธขิัน้พ้ืนฐำนตำมกฎหมำย นอกจำกนี ้ยงัมีกำร

ส่งเสริมให้ภำคธุรกิจมีกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม

 l	 ประเทศในอำเซยีนจะร่วมกนัสร้ำงสภำพแวดล้อมท่ีดีและอนรัุกษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ รวมท้ังร่วมกนั

แก้ไขปัญหำมลพิษและหมอกควัน เพื่อส่งเสริมควำมยั่งยืนด้ำนสิ่งแวดล้อม

 l	 ประชำชนอำเซียนมีควำมรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกัน และมีควำมเป็นพลเมืองอำเซียนร่วมกันแม้จะมี 

ควำมแตกต่ำงด้ำนวัฒนธรรม ประวัติศำสตร์ และศำสนำ โดยด�ำเนินกำรผ่ำนกำรแลกเปลี่ยนทำงวัฒนธรรม 

และกีฬำ และกำรจัดกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมตระหนักรู้เกี่ยวกับอำเซียน

 l	 ประเทศในอำเซียนร่วมกันลดช่องวำ่งดำ้นกำรพัฒนำระหว่ำงกัน โดยกำรให้ควำมช่วยเหลือทั้งด้ำน

กำรเกษตร กำรประมง อุตสำหกรรม และกำรพัฒนำชนบท 

 ควำมร่วมมือภำยใต้เสำสังคมและวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิต ควำมเป็นอยู่ของ

ประชำชน โดยที่ผำ่นมำมีตัวอย่ำงกำรด�ำเนินกำรที่ชัดเจน ได้แก่ กำรควบคุม กำรระบำดของโรค SARS เมื่อปี 

2546 รวมท้ังกำรร่วมกันให้ควำมช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยสึนำมิในภูมิภำคเมื่อปี 2547 และไซโคลนนำร์กิส 

ในเมียนมำร์เมื่อปี 2551
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ความเป็นมา
 ท่ีประชุมสุดยอดอำเซียน ครั้งที่ 15 เมื่อเดือนตุลำคม พ.ศ. 2552 ที่ชะอ�ำ – หัวหิน ประเทศไทย  

เห็นชอบกับข้อเสนอของไทยเกี่ยวกับแนวคิดควำมเชื่อมโยงระหว่ำงกันในอำเซียน (ASEAN Connectivity)  

เพื่อเสริมสร้ำงควำมเป็นปึกแผ่นของอำเซียนและน�ำอำเซียนไปสู่กำรเป็นประชำคมอำเซียนในปี พ.ศ. 2558 และ 

ได้ออกแถลงกำรณ์ว่ำด้วยควำมเช่ือมโยงระหว่ำงกันในอำเซียน รวมทั้งได้จัดต้ังคณะท�ำงำนระดับสูงว่ำด้วย 

ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงกันในอำเซียน (High Level Task Force on ASEAN Connectivity : HLTF – AC) เพื่อจัดท�ำ

แผนแม่บทว่ำด้วยควำมเชื่อมโยงระหวำ่งกันในอำเซียน (Master Plan on ASEAN Connectivity : MPAC) ให้แล้วเสร็จ 

เพื่อน�ำเสนอต่อท่ีประชุมสุดยอดอำเซียน ครั้งที่ 17 ในปี พ.ศ. 2553 โดยในส่วนของไทย คณะรัฐมนตรีได้มีมต ิ

เหน็ชอบแต่งตัง้ นำยประดำป พบิลูสงครำม อดตีเอกอคัรรำชทตู ณ กรงุโรม และอดตีรองปลดักระทรวงกำรต่ำงประเทศ 

เป็นผู้แทน

 ท่ีประชุมสุดยอดอำเซียน ครั้งท่ี 17 เมื่อเดือนตุลำคม พ.ศ. 2553 ณ กรุงฮำนอย ประเทศเวียดนำม  

ได้ให้กำรรับรองแผนแม่บทว่ำด้วยควำมเชื่อมโยงระหว่ำงกันในอำเซียนเพื่อเป็นกรอบควำมร่วมมือในกำรสร้ำงควำม

เชื่อมโยงระหว่ำงกัน โดยควำมเชื่อมโยงดังกล่ำวจะเน้นภำยในอำเซียนในเบื้องต้นและจะเป็นพ้ืนฐำนกำรเชื่อมโยง 

ไปสู่ภูมิภำคต่ำงๆ อำทิ เอเชียตะวันออก เอเชียใต้ และอื่นๆ ต่อไป

 แผนแม่บทฯ มีเจตนำรมณ์ที่จะเร่งรัดกำรเชื่อมโยงประเทศสมำชิกทั้ง 10 ประเทศให้เป็นหนึ่งเดียว  

ทั้งในด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน ด้ำนกฎระเบียบ และด้ำนประชำชน โดยมีเป้ำหมำยสูงสุดเพ่ือกำรสนับสนุนกำรสร้ำง

ประชำคมอำเซียนอย่ำงแท้จริงภำยในปี พ.ศ. 2558 และให้อำเซียนเป็นศูนย์กลำงของสถำปัตยกรรมภูมิภำค

การเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน 
(ASEAN Connectivity)
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 แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน

 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้มีกำรก�ำหนดยุทธศำสตร์ในแผนแม่บทฯ ในกำรก่อสร้ำง ถนน เส้นทำงรถไฟ 

กำรขนส่งทำงน�ำ้ กำรขนส่งทำงอำกำศ รวมทัง้กำรเชือ่มโยงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและด้ำนพลังงำน (โครงกำรท่อก๊ำซ

และระบบสำยส่งไฟฟ้ำของอำเซียน) โดยมีคณะท�ำงำนสำขำต่ำงๆ ของอำเซียน (ASEAN Sectoral Bodies)  

เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบหลัก ในกำรด�ำเนินกำรให้บรรลุเปำ้หมำย ตำมกรอบเวลำที่ก�ำหนดไว้ในแผนแม่บทฯ

 ด้านกฎระเบยีบ แผนแม่บทฯ จะมส่ีวนในกำรเร่งรดักำรด�ำเนนิกำรตำมควำมตกลง พธิสีำร ข้อบงัคับต่ำงๆ 

ทีม่ขีึน้เพือ่อ�ำนวยควำมสะดวกในกำรข้ำมแดนให้สะดวก รวดเรว็ โปร่งใส ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรเดนิทำง กำรเคลือ่นย้ำย

สินค้ำ บริกำร และกำรลงทุนทั้งของภำครัฐและภำคเอกชน ในขณะเดียวกัน ก็ป้องกันและแก้ไขปัญหำที่จะเกิดจำก

อำชญำกรรมขำ้มชำติ แรงงำนผิดกฎหมำย กำรค้ำมนุษย์และมลภำวะต่ำงๆ ที่ตำมมำจำกกำรเชื่อมโยง

 ด้านประชาชน แผนแม่บทฯ จะช่วยส่งเสรมิและอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรไปมำหำสูก่นัระหว่ำงประชำชน 

กำรเชื่อมโยงทำงสังคม วัฒนธรรม และกำรสร้ำงควำมรู ้สึก ของกำรเป็นประชำคมอำเซียนที่เป็นอันหนึ่ง 

อันเดียวกันมำกขึ้น

 กลไกในการด�าเนินการ

 อำเซียนได้จัดตั้งคณะกรรมกำรประสำนงำนอำเซียนว่ำด้วยควำมเชื่อมโยงระหว่ำงกันในภูมิภำค (ASEAN 

Connectivity Coordinating Committee : ACCC) เพื่อท�ำหน้ำที่ติดตำม ก�ำกับดูแล ผลักดันและเร่งรัด ประเมิน

ควำมคืบหน้ำ รวมท้ังระดมทนุในกำรด�ำเนนิกำรตำมแผนแม่บทฯ โดยประสำนงำนกบัผูป้ระสำนงำนของแต่ละประเทศ

สมำชิกอำเซียน (National Coordinator) Sectoral Bodies ประเทศคู่เจรจำและองค์กรระหว่ำงประเทศอ่ืนๆ  

ทีเ่กีย่วข้อง คณะกรรมกำร ACCC ประกอบด้วยผู้แทนจำกประเทศสมำชกิอำเซียน 10 ประเทศ เป็นกรรมกำร ACCC 

มีกำรประชุมร่วมกันปีละ 4 ครั้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555

แผ
นแ
มบ่

ทว
า่ด้ว

ยควา
มเชือ่มโยงระหว่างกนัในอาเซียน

ความเชื่อมโยงด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
l คมนำคม
l เทคโนโลยีสำรสนเทศ
l พลังงำน

l เปิดเสรีและอ�ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำ
l เปิดเสรีและอ�ำนวยควำมสะดวก
 ในกำรบริกำรและกำรลงทุน
l ควำมตกลง/ข้อตกลงยอมรับร่วมกัน

l ควำมตกลงกำรขนส่งในภูมิภำค
l พิธีกำรในกำรข้ำมพรมแดน
l โครงกำรเสริมสรำ้งศักยภำพ

ความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบ

ความเชื่อมโยง
ด้านประชาชน
l กำรศึกษำและ
 วัฒนธรรม
l กำรท่องเที่ยว
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วัตถุประสงค์อาเซียน

วัตถุประสงค์หลัก 

     ปฏิญญำกรุงเทพฯ ได้ระบุวัตถุประสงค์ส�ำคัญ 7 ประกำร ของกำรจัดตั้งอำเซียน ได้แก่

       1. ส่งเสริมควำมร่วมมือและควำมช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทำงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี 

วิทยำศำสตร์ และกำรบริกำร

 2. ส่งเสริมสันติภำพและควำมมั่นคงส่วนภูมิภำค 

 3. เสริมสร้ำงควำมเจริญรุ่งเรืองทำงเศรษฐกิจพัฒนำกำรทำงวัฒนธรรมในภูมิภำค

  4. ส่งเสริมให้ประชำชนในอำเซียนมีควำมเป็นอยู่และคุณภำพชีวิตที่ดี

  5. ให้ควำมช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั ในรปูของกำรฝึกอบรมและกำรวจิยั และส่งเสรมิกำรศกึษำด้ำนเอเชยี-

ตะวันออกเฉียงใต้

 6. เพิ่มประสิทธิภำพของกำรเกษตรและอุตสำหกรรม กำรขยำยกำรค้ำ ตลอดจนกำรปรับปรุงกำรขนส่ง 

และกำรคมนำคม

 7. เสริมสร้ำงควำมร่วมมืออำเซียนกับประเทศภำยนอก องค์กำร ควำมร่วมมือแห่งภูมิภำคอ่ืน ๆ และ

องค์กำรระหวำ่งประเทศ
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กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter)

กฎบัตรอาเซียน 
  เป็นร่ำงสนธสิญัญำท่ีท�ำร่วมกนัระหว่ำงประเทศสมำชิก ในสมำคมประชำชำตแิห่งเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ 
ในกำรประชุมสุดยอดอำเซียน ครั้งที่ 13 เมื่อปี พ.ศ. 2550 ที่ประเทศสิงคโปร์ ผู้น�ำอำเซียนได้ลงนำมในกฎบัตร
อำเซียน ซึ่งเปรียบเสมือนธรรมนูญของอำเซียนที่จะวำงกรอบทำงกฎหมำยและโครงสร้ำงองค์กร เพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิำพของอำเซยีนในกำรด�ำเนนิกำรตำมวตัถปุระสงค์และเป้ำหมำย โดยเฉพำะอย่ำงยิง่กำรขบัเคลือ่นกำร
รวมตวัเป็นประชำคมอำเซยีนภำยในปี พ.ศ.2558 (ค.ศ.2015) ตำมทีผู้่น�ำอำเซียนได้ตกลงกนัไว้ โดยวตัถปุระสงค์
ของอำเซียน คือ ท�ำให้อำเซียนเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภำพ มีประชำชนเป็นศูนย์กลำง และเคำรพกฎกติกำใน
กำรท�ำงำนมำกขึ้น นอกจำกนี้ กฎบัตรอำเซียน ยังท�ำให้อำเซียนมีสถำนะเป็นนิติบุคคล ในฐำนะที่เป็นองค์กร
ระหว่ำงรัฐบำล (Intergovernmental Organization)

การประกาศใช้ 
  กฎบัตรอำเซียนมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 ธันวำคม พ.ศ. 2551 กล่ำวคือ หลังจำกที่ประเทศสมำชิกทั้ง 
10 ประเทศ ได้ให้สัตยำบันกฎบัตรอำเซียนในที่ประชุมรัฐมนตรีต่ำงประเทศของสมำคมประชำชำติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจัดขึ้นที่ส�ำนักงำนเลขำธิกำรอำเซียน ในกรุงจำกำร์ตำ ประเทศอินโดนีเซีย โดยกำร
ประชุมสุดยอดอำเซียนครั้งที่ 14 ระหวำ่งวันที่ 28 กุมภำพันธ์ – 1 มีนำคม พ.ศ. 2552 ที่จังหวัดเพชรบุรี เป็นกำร
ประชุมระดับผู้น�ำอำเซียนครั้งแรกหลังจำกกฎบัตรอำเซียนมีผลบังคับใช้ ส่งผลให้กำรด�ำเนินงำนของอำเซียน  
เป็นไปภำยใต้กฎหมำยเดียวกันและปูทำงไปสู่กำรสรำ้งตลำดเดียวในภูมิภำคภำยใน 7 ปี

วัตถุประสงค์ของกฎบัตรอาเซียน
 ภำพรวมของประชำคมอำเซียน กำรรักษำและเพิ่มพูนสันติภำพ ควำมมั่นคง เสถียรภำพ กำรเพิ่มควำม
ร่วมมือด้ำนกำรเมือง ควำมมั่นคง เศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรม เป็นเขตปลอดอำวุธนิวเคลียร์และอำวุธที่มี
อำนุภำพท�ำลำยล้ำงสูง
 ด้านเศรษฐกิจ สร้ำงตลำดและฐำนกำรผลิตเดียวและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูง กำรรวมตัวทำง
เศรษฐกิจที่มีกำรเคลื่อนย้ำยเสรีของสินค้ำ/บริกำร กำรลงทุนและแรงงำน กำรเคลื่อนย้ำยทุนเสรียิ่งขึ้น
  ด้านความมั่นคงของมนุษย์ บรรเทำควำมยำกจน และลดช่องว่ำงกำรพัฒนำ ส่งเสริมพัฒนำทรัพยำกร
มนุษย์ผ่ำนควำมร่วมมือด้ำนกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีพ
  ด้านสังคม ส่งเสริมอำเซียนที่มีประชำชนเป็นศูนย์กลำง สร้ำงสังคมที่ปลอดภัยมั่นคงจำกยำเสพติด 
เพิม่พนูควำมกนิดอียูด่ขีองประชำชนอำเซยีน ผ่ำนโอกำสทีท่ดัเทยีมกนัในกำรเข้ำถงึกำรพัฒนำมนษุย์, สวสัดกิำร 
และควำมยุติธรรม
  ด้านสิ่งแวดล้อม สนับสนุนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนที่คุ ้มครองสภำพแวดล้อม ควำมยั่งยืนของ
ทรัพยำกรธรรมชำติ
  ด้านวัฒนธรรม ส่งเสริมอัตลักษณ์ของอำเซียนโดยเคำรพควำมหลำกหลำยและอนุรักษ์มรดก 
ทำงวัฒนธรรม
  ด้านการเมืองความมั่นคง คุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภำพขั้นพ้ืนฐำน เสริมสร้ำงประชำธิปไตย 
เพิ่มพูนธรรมำภิบำล และหลักนิติธรรม ตอบสนองต่อสิ่งท้ำทำยควำมมั่นคง เช่น กำรก่อกำรรำ้ย
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โครงสร้างของกฎบัตรอาเซียน
โครงสรำ้งของกฎบัตรนี้ ประกอบด้วย อำรัมภบทและข้อบังคับ 55 ข้อ ใน 13 หมวด 

หมวด 1 วัตถุประสงค์และหลักกำร - กล่ำวถึงวัตถุประสงค์และหลักกำร

หมวด 2 ภำพบุคคลตำมกฎหมำย - ระบุฐำนะทำงกฎหมำย

หมวด 3  สมำชิกภำพ - อธิบำยสมำชิก กำรรับสมำชิกใหม่

หมวด 4  องค์กร - กลำ่วถึงองค์กรและคณะท�ำงำนประกอบด้วย ที่ประชุมสุดยอดอำเซียน คณะมนตรีประสำนงำน  

 คณะมนตรีประชำคมอำเซียนตำ่ง ๆ  องค์กรรัฐมนตรีเฉพำะสำขำ คณะกรรมกำรถำวรประจ�ำอำเซียน  

 เลขำธิกำรและส�ำนักเลขำธิกำร องค์กรสิทธิมนุษยชนอำเซียน

หมวด 5  องค์กรที่มีควำมสัมพันธ์กับอำเซียน - มีรำยชื่อตำมภำคผนวก 2

หมวด 6  ควำมคุ้มกันและเอกสิทธิ์ - เอกสิทธิ์ทำงกำรทูตของอำเซียน

หมวด 7  กำรตัดสินใจ - กล่ำวถึงเกณฑ์กำรตัดสินที่อยู่บนหลักกำรปรึกษำหำรือและฉันทำมติ

หมวด 8 กำรระงับข้อพิพำท - กล่ำวถึงวิธีระงับข้อพิพำทและคนกลำง โดยท่ีประชุมสุดยอดอำเซียน 

 เป็นช่องทำงสุดท้ำย

หมวด 9 งบประมำณและกำรเงิน - กล่ำวถึงกำรจัดท�ำงบประมำณของส�ำนักเลขำธิกำร

หมวด 10 กำรบริหำรและขั้นตอนกำรด�ำเนินงำน - กล่ำวถึง ประธำนอำเซียน พิธีกำรทำงกำรทูต ภำษำท�ำงำน

หมวด 11 อัตลักษณ์และสัญลักษณ์ - กล่ำวถึงค�ำขวัญ ธง ดวงตรำ วันและเพลงอำเซียน

หมวด 12 ควำมสัมพันธ์ภำยนอก - กล่ำวถึงแนวทำง ขั้นตอนกำรเจรจำของอำเซียนกับคู่เจรจำ

หมวด 13 บทบัญญัติทั่วไปและบทบัญญัติสุดทำ้ย - กล่ำวถึงกำรบังคับใช้

 ภำคผนวก 1 - กลำ่วถึงองค์กรระดับรัฐมนตรีอำเซียนเฉพำะสำขำ

 ภำคผนวก 2 - กล่ำวถงึองค์กรทีม่คีวำมสมัพนัธ์กบัอำเซยีน คอื รฐัสภำ องค์กรภำคธรุกจิ สถำบนัวิชำกำร  

  และองค์กรภำคประชำสังคม

 ภำคผนวก 3 - อธิบำยรำยละเอียดธงอำเซียน

 ภำคผนวก 4 - อธิบำยรำยละเอียดดวงตรำอำเซียน
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ความมุ่งประสงค์และหลักการ
ข้อ 1

ความมุ่งประสงค์

ควำมมุ่งประสงค์ของอำเซียน คือ...

 7. เพื่อเสริมสร้ำงประชำธิปไตย เพิ่มพูนธรรมำภิบำล และหลักนิติธรรม ตลอดจนส่งเสริมและคุ้มครอง

สิทธิมนุษยชนและเสรีภำพขั้นพื้นฐำนโดยค�ำนึงถึงสิทธิและหนำ้ที่ของรัฐสมำชิกของอำเซียน

 8. เพื่อตอบสนองอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตำมหลักควำมมั่นคงที่ครอบคลุมในทุกมิติ ต่อสิ่งท้ำทำย 

ทุกรูปแบบ อำชญำกรรมข้ำมชำติ และสิ่งท้ำทำยของพรมแดนอื่น ๆ

 12. เพื่อเสริมสร้ำงควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่ปลอดภัย มั่นคง และปรำศจำกยำเสพติด 

ส�ำหรับประชำชนของอำเซียน

หมวดที่ 1
ความมุ่งประสงค์และหลักการ

ข้อ 10

องค์กรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา

 1. ให้องค์กรระดับรัฐมนตรีอำเซียนเฉพำะสำขำ

  (ก) ด�ำเนินงำนตำมอ�ำนำจหน้ำที่ของแต่ละองค์กรที่มีอยู่

  (ข) อนวุตักิำรควำมตกลงและข้อตดัสนิใจของทีป่ระชมุสดุยอดอำเซยีนทีอ่ยูใ่นขอบข่ำยกำรด�ำเนนิงำน

ของแต่ละองค์กร

  (ค) เสริมสร้ำงควำมร่วมมือในสำขำของแต่ละองค์กรให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อสนับสนุนกำรรวมตัวของ

อำเซียนและกำรสร้ำงประชำคมอำเซียน และ

  (ง) เสนอรำยงำนและข้อเสนอแนะต่อคณะมนตรีประชำคมอำเซียนของแต่ละองค์กร

 2. องค์กรระดับรัฐมนตรีอำเซียนเฉพำะสำขำแต่ละองค์กรอำจมีเจ้ำหน้ำที่อำวุโสและองค์กรย่อย 

ที่เกี่ยวข้องในขอบข่ำยกำรด�ำเนินงำนของตนตำมที่ระบุในภำคผนวก 1 เพื่อด�ำเนินหน้ำท่ีของตน ภำคผนวก 

ดงักล่ำวอำจได้รบักำรปรบัปรงุให้ทนัสมยั โดยเลขำธิกำรอำเซยีนตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรของผูแ้ทน

ถำวร โดยไม่ต้องใช้บทบัญญัติวำ่ด้วยกำรแก้ไขภำยใต้กฎบัตรนี้ (ที่ประชุมเจ้ำหน้ำที่อำวุโส วำ่ด้วยอำชญำกรรม

ขำ้มชำติ ยำเสพติด และกำรขนส่ง และที่ประชุมผู้อ�ำนวยกำรกรมกำรตรวจคนเข้ำเมือง) 
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หมวดที่ 4
องค์กร

ข้อ 12

 1. ให้รฐัสมำชกิอำเซยีนแต่ละรฐัแต่งตัง้ผูแ้ทนถำวรประจ�ำอำเซยีนหนึง่คน ในชัน้เอกอคัรรำชทตูทีม่ถีิน่พ�ำนกั 

ณ กรุงจำกำร์ตำ

 2. ผู้แทนถำวรประกอบรวมกันเป็นคณะกรรมกำรผู้แทนถำวร ซึ่งต้อง

  (ก) สนบัสนนุกำรท�ำงำนของคณะมนตรปีระชำคมอำเซยีนและองค์กรระดบัรฐัมนตรอีำเซยีนเฉพำะสำขำ

   (ข) ประสำนงำนกับส�ำนักเลขำธิกำรอำเซียนแห่งชำติ และองค์กรระดับรัฐมนตรีอำเซียน เฉพำะ 

   สำขำอื่นๆ

   (ค) ติดต่อประสำนงำนกับเลขำธิกำรอำเซียนและส�ำนักเลขำธิกำรอำเซียนในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับงำน 

   ของตน

   (ง) อ�ำนวยควำมสะดวกควำมร่วมมือของอำเซียน กับหุ้นส่วนภำยนอก และ 

   (จ) ปฏิบัติหนำ้ที่อื่นๆ ที่อำจก�ำหนดโดยคณะมนตรีประสำนงำนอำเซียน

หมวดที่ 5
องค์ภาวะที่มีความสัมพันธ์กับอาเซียน

ข้อ 16

องคภาวะที่มีความสัมพันธ์กับอาเซียน

 1. อำเซียนอำจมคีวำมสมัพนัธ์กบัองคภำวะซึง่สนบัสนนุกฎบตัรอำเซยีน โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ควำมมุง่ประสงค์

และหลักกำรของอำเซียน องคภำวะที่มีควำมสัมพันธ์เหล่ำนี้ ระบุอยู่ในภำคผนวก 2 (ที่ประชุมอธิบดีกรมต�ำรวจ

อำเซียน)

 2. ให้คณะกรรมกำรผู้แทนถำวรบัญญัติกฎกำรด�ำเนินงำนและหลักเกณฑ์ส�ำหรับกำรมีควำมสัมพันธ์

ตำมข้อเสนอแนะของเลขำธิกำรอำเซียน

 3. ภำคผนวก 2 อำจได้รับกำรปรับปรุงให้ทันสมัยโดยเลขำธิกำรอำเซียนตำมข้อเสนอแนะของ 

คณะกรรมกำรผู้แทนถำวร โดยไม่ต้องใช้บทบัญญัติว่ำด้วยกำรแก้ไขภำยใต้กฎบัตรนี้

หมวดที่ 10
การบริหารและขั้นตอนการด�าเนินงาน

ข้อ 34

ภาษาที่ใช้ในการท�างานของอาเซียน

ภำษำที่ใช้ในกำรท�ำงำนของอำเซียน คือ ภำษำอังกฤษ
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 l	 ธงอำเซียนเป็นสัญลักษณ์ของควำมสำมัคคี และกำรสนับสนุนของประเทศสมำชิกต่อหลักกำรและ

ควำมพยำยำมของอำเซยีนรวมท้ังเป็นช่องทำงเพือ่ส่งเสรมิควำมตระหนกัรูแ้ละควำมเป็นปึกแผ่นยิง่ขึน้ของอำเซยีน

  l	 ธงอำเซียนแสดงถงึเสถยีรภำพ สันตภิำพ ควำมสำมัคคีและพลวัตของอำเซียน สีของธง ได้แก่ น�้ำเงนิ 

แดง ขำว และเหลือง ซึ่งแสดงถึงสีหลักของธงชำติของบรรดำประเทศสมำชิกอำเซียนทั้งหมด

  น�้ำเงิน แสดงถึงสันติภำพและเสถียรภำพ

  แดง บ่งชี้ควำมกล้ำหำญและควำมก้ำวหน้ำ

  ขำว แสดงควำมบริสุทธิ์

  เหลือง เป็นสัญลักษณ์ของควำมเจริญรุ่งเรือง

  l	 รวงข้ำวตรงกลำงของตรำสัญลักษณ์แสดงถึง ควำมใฝ่ฝันของบรรดำผู้ก่อต้ังอำเซียนให้มีอำเซียน 

ที่ประกอบด้วยบรรดำประเทศทั้งหมดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผูกพันกันอย่ำงมีมิตรภำพและเป็นหนึ่งเดียว

  l	 วงกลมแสดงถึงเอกภำพของอำเซียน

แนวทางการใช้ธงอาเซียน (Guidelines on the Use of ASEAN Flag)
 โดยปกต ิประเทศสมำชกิอำเซยีนจะตดิธงอำเซยีนทีส่�ำนกัเลขำธกิำรอำเซยีนแห่งชำต ิและสำมำรถตดิธง

อำเซียนคู่ธงชำติได้ในงำนต่ำงๆ ทั้งภำยในและนอกอำคำรเป็นคร้ังครำวได้ ในระหว่ำงกำรประชุมอำเซียน  

งำนเฉลิมฉลองวันสถำปนำอำเซียน (8 สิงหำคม) งำนพิธีกำร นิทรรศกำร หรืองำนอื่นใดที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม 

ผลประโยชน์ของอำเซียน

 ธงชำติของทุกประเทศเป็นของสูง เป็นที่เคำรพ ดังนั้น กำรติดธงชำติประเทศต่ำงๆ และธงอำเซียนต้อง

ตรวจสอบควำมถูกต้องของธง ขนำดธงและเสำธงที่เท่ำเทียมกัน เรียงล�ำดับกำรวำงเสำธงที่ถูกต้อง โดยสำมำรถ

ตรวจสอบและศึกษำแนวทำงกำรใช้ธงอำเซียน (Guidelines on the Use of ASEAN Flag) ที่ถูกต้องและเหมำะสม

ได้ที่เว็บไซต์กรมอำเซียน (www.mfa.go.th/asean) หรือ ส�ำนักเลขำธิกำรอำเซียน (www.aseansec.org)

หมายเหตุ : ธงอำเซียนเป็นลิขสิทธิ์ของอำเซียน
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25

หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม
One Vision One Identity One Community

 ASEAN Common Visa เป็นข้อริเริ่มที่มีวัตถุประสงค์เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่ชำวต่ำงชำต ิ

ที่ประสงค์จะเดินทำงเข้ำมำในอำเซียน โดยแทนที่จะต้องขอวีซ่ำจำกประเทศต่ำงๆ เป็นรำยประเทศ ก็สำมำรถขอ

วซ่ีำจำกประเทศใดประเทศหนึง่ในอำเซยีน เพ่ือใช้ประกอบกำรเดินทำงภำยในกลุ่มประเทศสมำชกิอำเซยีนได้เลย 

แต่ยังต้องผ่ำนกำรตรวจกำรเดินทำงเข้ำ-ออกเมืองตำมด่ำนต่ำงๆ ขณะนี้ อำเซียนก�ำลังศึกษำควำมเป็นไปได ้

ในกำรใช้ ASEAN Common Visa โดยจะประเมนิผลดผีลเสยี ปัญหำและอปุสรรค ขณะเดยีวกนั มคีวำมจ�ำเป็นท่ี

ประเทศสมำชิกอำเซียนทุกประเทศ เตรียมควำมพร้อมให้กับเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนตำมจุดผ่ำนแดนต่ำงๆ ด้วย

 อย่ำงไรก็ตำม ปัจจุบัน ไทยและกัมพูชำได้เริ่มใช้ ACMECS Single Visa ซึ่งนักท่องเที่ยวสำมำรถยื่นขอ

เพื่อใช้เดินทำงเข้ำประเทศไทยและกัมพูชำ ซึ่งถือว่ำเป็นจุดเริ่มต้นสู่กำรออกวีซ่ำให้กับ 10 ประเทศในอนำคต

 ในส่วนหนึง่ กำรใช้ ASEAN Common Visa จะเป็นควำมท้ำทำยกบัอำเซยีนและประเทศไทย โดยเฉพำะ

กำรเตรียมกำรรับมือกับปัญหำอำชญำกรรมข้ำมชำติต่ำงๆ เช่น กำรลักลอบขนยำเสพติด กำรค้ำมนุษย์ 

กำรก่อกำรร้ำย รวมถึงปัญหำโรคระบำดและโรคติดต่อ เป็นต้น

ค�าขวัญอาเซียน





ประเทศไทย
กับอาเซียน
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บทบาทไทยในอาเซียน

 นับตั้งแต่อำเซียนได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2510 ประเทศไทยได้มีบทบำทส�ำคัญในกำรผลักดันควำมร่วมมือ
ของอำเซียนให้มีควำมคืบหน้ำมำโดยตลอด และอำเซียนถือเป็นหัวใจส�ำคัญของนโยบำยด้ำนกำรต่ำงประเทศของ
ประเทศไทยเรื่อยมำจนถึงปัจจุบันเนื่องจำกกำรส่งเสริมควำมร่วมมือในกรอบต่ำงๆ ของอำเซียน เป็นกำรสร้ำงควำม
ไว้เนื้อเชื่อใจระหว่ำงประเทศต่ำงๆ ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมสันติภำพ เสถียรภำพ และ
ควำมเจริญรุ่งเรืองในภูมิภำคสืบไป
 ในช่วงที่ประเทศไทยด�ำรงต�ำแหน่งประธำนอำเซียนเมื่อปี พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2552 ประเทศไทยให้ควำม
ส�ำคัญกับกำรวำงรำกฐำนส�ำหรับประชำคมอำเซียนโดยมีประชำชนเป็นศูนย์กลำง โดยได้มีกำรจัดท�ำแผนงำนสู่
ประชำคมอำเซียนปี พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2558 (Cha-am Hua Hin Roadmap for an ASEAN Community  
2009 - 2015) ซึง่ครอบคลมุแผนงำนกำรจดัตัง้ประชำคมอำเซยีนในทัง้สำมเสำ รวมทัง้กำรอนวุตักิำรกฎบตัรอำเซยีน
เพ่ือเสรมิสร้ำงประสทิธภิำพของกลไกต่ำงๆ ของอำเซยีนให้สำมำรถร่วมแก้ไขปัญหำทีม่ผีลกระทบต่อชวีติควำมเป็นอยู่
ของประชำชนได้อย่ำงทนัท่วงท ีโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในโลกปัจจบุนัทีต้่องเผชญิกบัปัญหำท้ำทำยควำมมัน่คงในรปูแบบ
ใหม่ เช่น โรคระบำด กำรก่อกำรร้ำย ยำเสพติด กำรค้ำมนุษย์ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ
 ในด้านการเมืองและความมั่นคง ประเทศไทยพยำยำมผลักดันให้อำเซียนด�ำเนินกำรด้ำนกำรส่งเสริม 
ควำมไว้เนือ้เชือ่ใจและกำรทูตเชิงป้องกนั โดยใช้กลไกต่ำงๆ ในกรอบอำเซยีน เช่น กำรประชมุรฐัมนตรกีลำโหมอำเซยีน 
(ADMM) กำรประชุมรัฐมนตรีกลำโหมอำเซียนกับคู่เจรจำ (ADMM Plus) และกำรประชุมว่ำด้วยควำมร่วมมือ 
ด้ำนกำรเมอืงและควำมมัน่คงในเอเชยี - แปซฟิิก (ARF) รวมทัง้ได้ผลกัดนักำรจดัตัง้เขตปลอดอำวธุนวิเคลยีร์ในภมูภิำค
เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ (SEANWFZ) และส่งเสริมให้อำเซียนร่วมมอืกนัมำกขึน้ในกำรรับมอืกบัภยัคกุคำมด้ำนควำม
มั่นคงรูปแบบใหม่ อำทิ ยำเสพติด ภัยพิบัติ และอำชญำกรรมข้ำมชำติ 
 นอกจำกนี้ ประเทศไทยยังได้มีบทบำทส�ำคัญในกำรส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในอำเซียน โดยได้ผลักดัน 
กำรจัดตั้งคณะกรรมำธิกำรระหว่ำงรัฐบำลอำเซียนว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) และให้กำรสนับสนุนกำรท�ำงำน
ของ AICHR อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของภำคส่วนต่ำงๆ ในกำรจัดท�ำปฏิญญำอำเซียน 
ว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน (Asean Human Rights Declaration) ซึ่งผู้น�ำอำเซียนได้รับรองเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกำยน  
พ.ศ. 2555 ระหว่ำงกำรประชุมสุดยอดอำเซียนครั้งที่ 21 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชำ
 ในด้านเศรษฐกิจ ประเทศไทยตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรรวมตัวทำงเศรษฐกิจในภูมิภำคที่จะช่วย 
ส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจของภูมิภำคอย่ำงยั่งยืน โดยนำยอำนันท์  
ปันยำรชนุ อดตีนำยกรฐัมนตร ีได้เป็นผูเ้สนอและรเิริม่ให้มกีำรจดัต้ังเขตกำรค้ำเสรอีำเซยีน (AFTA) ขึน้เมือ่ปี พ.ศ. 2535 
ซึ่งต่อมำ อำเซียนได้จัดท�ำควำมตกลงเขตกำรค้ำเสรีกับอีก 6 ประเทศ ได้แก่ จีน สำธำรณรัฐเกำหลี ญี่ปุ่น อินเดีย 
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ นอกจำกนี้ อำเซียนยังอยู่ระหว่ำงกำรเจรจำจัดท�ำควำมตกลงพันธมิตรทำงเศรษฐกิจ
ระดบัภมูภิำค (Regional Comprehensive Economic Partnership หรือ RCEP) ซ่ึงจะน�ำไปสู่เขตกำรค้ำเสรรีะดบั
ภูมิภำคขนำดใหญ่ ครอบคลุมประชำกรเกินครึ่งหนึ่งของโลก โดยประเทศไทยจะมีบทบำทส�ำคัญในกำรผลักดัน 
เรื่องนี้ต่อไปเพื่อส่งเสริมศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศและของภูมิภำค 
 ประเทศไทยยงัเป็นผูร้เิริม่และผลกัดนัแนวคดิเกีย่วกบัควำมเชือ่มโยงในอำเซยีน (Enhanced Connectivity 
in ASEAN) โดยครอบคลุมทุกมิติ ได้แก่ ควำมเชื่อมโยงด้ำนกำยภำพ ดำ้นกฎระเบียบ และระหว่ำงประชำชน ซึ่งน�ำ
ไปสู่กำรจัดท�ำแผนแม่บทว่ำด้วยควำมเชื่อมโยงในอำเซียน อันเป็นกรอบยุทธศำสตร์หลักที่จะช่วยสนับสนุนเก้ือกูล
กำรด�ำเนินกำรด้ำนควำมเชื่อมโยงในกรอบอื่นๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภำคและทวิภำคี และต่อมำประเทศไทยยังได้ 



  

29
ประชาคมอาเซียน ปี 2558
กับส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

ผลกัดนัแนวคดิควำมเชือ่มโยงกับนอกภมูภิำค (Connectivity Beyond ASEAN)เพือ่ขยำยเครือข่ำยกำรคมนำคมขนส่ง
ไปสู่ประเทศนอกภูมิภำค เช่น จีน และอินเดียด้วย
 ในด้านสังคมและวฒันธรรม ประเทศไทยได้ผลกัดนักำรสร้ำงประชำคมอำเซยีนทีม่ปีระชำชนเป็นศูนย์กลำง
มำโดยตลอด รวมทั้งให้ควำมส�ำคัญกับกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรสรำ้งประชำคมอำเซียน โดยประเทศไทย
ได้ริเริ่มกำรประชุมระหว่ำงผู้น�ำอำเซียนกับผู้แทนสมัชชำรัฐสภำอำเซียน ผู้แทนภำคประชำสังคม และผู้แทนเยำวชน 
เพื่อส่งเสริมกำรปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงอำเซียนกับประชำชนกลุ่มต่ำงๆ นอกจำกนี้ ประเทศไทยได้ร่วมมือกับประเทศ
สมำชิกอำเซียนอื่นๆ อยำ่งแข็งขันเพื่อเพิ่มพูนควำมร่วมมือด้ำนสังคมและวัฒนธรรม อำทิ กำรบริหำรจัดกำรภัยพิบัติ 
กำรศึกษำ สิ่งแวดล้อม สำธำรณสุข กำรลดช่องว่ำง ดำ้นกำรพัฒนำ และกำรสรำ้งอัตลักษณ์อำเซียน เพื่อให้บรรลุ 
กำรสรำ้งสังคมที่เอื้ออำทรและแบ่งปันในอำเซียน

ความท้าทายของไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ด้านการเมือง
 l	 ในฐำนะประเทศสมำชิกอำเซียน ไทยจะต้องปรับกำรด�ำเนินกำรในภำครัฐให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ 
ของกำรเป็นประชำคม โดยเฉพำะในด้ำนกำรมีประชำธิปไตย ธรรมำภิบำล และควำมโปร่งใส 
 l ไทยและประเทศสมำชกิอำเซยีนอืน่จะต้องมท่ีำททีีใ่กล้เคยีงหรือร่วมกนัมำกขึน้ในประเด็นควำมท้ำทำย
ระดับโลกต่ำงๆ 
 l ประเทศสมำชกิอำเซยีน ต้องร่วมมอืกันจดักำรกับปัญหำควำมมัน่คงรปูแบบใหม่ อย่ำงใกล้ชิดกนัมำกขึ้น 
เช่น อำชญำกรรมข้ำมชำติ กำรค้ำมนุษย์ กำรค้ำอำวุธ และยำเสพติด เป็นต้น

ด้านเศรษฐกิจ
 ในขณะทีส่่วนใหญ่ เป็นเรือ่งกำรปรับกฎระเบยีบ / กฎหมำยภำยใน เพ่ือให้สอดคล้องกบัข้อผูกพนัของไทย
ใน AEC เช่น
 ด้ำนกำรค้ำ บริกำร ผลกำรศึกษำพบว่ำ ไทยยังคงปกป้องภำคบริกำรอยู่มำกและกำรเปิดเสรีกำรค้ำ 
บริกำรของไทยยังไม่เกินไปกว่ำระดับที่กฎหมำยที่มีอยู่ในปัจจุบันอนุญำตให้ท�ำได้
 ด้ำนกำรลงทนุ ไทยอำจต้องพยำยำมปรบันโยบำยกำรลงทนุให้สอดคล้องกบัควำมต้องกำรของภำคเอกชน
ภำยในประเทศและควำมเหมำะสมกบัควำมต้องกำรของเศรษฐกจิของประเทศมำกขึน้ รวมทัง้ควรจดัท�ำขอ้มลูเผยแพร่
เป็นภำษำองักฤษมำกขึน้เพือ่ให้เกดิควำมโปร่งใสในด้ำนกำรพฒันำ SME ควรเสรมิสร้ำงขดีควำมสำมำรถของสถำบัน
กำรเงินและกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนของ SME มำกขึ้น ส่วนเรื่องนโยบำยกำรแข่งขัน ผลกำรศึกษำพบว่ำไทย  
ยังขำดแนวทำง / วิธีกำรบังคับใช้กฎหมำยว่ำด้วยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำที่ชัดเจน

ด้านสังคมและวัฒนธรรม
  l	 ไทยจ�ำเป็นต้องเร่งปรับตัวเพ่ือรับกับกำรที่ประชำชนจะมีควำมใกล้ชิดกันมำกขึ้น กำรแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม กำรสร้ำงอัตลักษณ์ (identity) ร่วมกันของอำเซียน ฯลฯ 
 l	 สร้ำงควำมพร้อมในกำรมีควำมร่วมมือที่ใกล้ชิดขึ้นกับประเทศสมำชิกอำเซียนอื่น เพื่อบริหำรจัดกำร
กบัปัญหำท่ีจะกระทบต่อควำมมัน่คงของมนษุย์ เช่น กำรจดักำรกบัปัญหำภยัพบิติั กำรแก้ไขปัญหำให้กบัผูด้้อยโอกำส 
ในสังคม และกำรเชื่อมโยงระบบกำรศึกษำระหว่ำงกัน 
 l	 และที่ส�ำคัญมำก คือ กำรสร้ำงควำมตระหนักรู้เรื่องอำเซียน เพื่อรองรับกำรเป็นประชำคมอำเซียน
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การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
 กำรรวมตัวกันเป็นประชำคมอำเซียนซ่ึงจะมีผลบังคับใช้อย่ำงเต็มที่ ณ สิ้นปี 2558 จะเกิดประโยชน์แก่

ประเทศไทยเป็นอย่ำงมำก หำกประเทศไทยเตรียมกำรในเรื่องตำ่งๆ ให้พร้อม กำรเร่งด�ำเนินกำรเตรียมควำมพร้อม

ทั้งในเรื่องควำมเชื่อมโยงด้ำนระบบกำรขนส่งและโลจิสติกส์ ด้ำนกฎระเบียบ กำรอ�ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำ  

กำรพฒันำด่ำนชำยแดน และกำรเตรยีมกำรด้ำนทรพัยำกรมนษุย์ จะส่งเสรมิบทบำทและกำรใช้โอกำสของประเทศไทย

ในประชำคมอำเซยีนให้เกดิประโยชน์สงูสดุในกำรยกระดับคณุภำพชวีติประชำชนชำวไทยร่วมกบัประชำชนอำเซยีน

 1. เร่งเสรมิสร้ำงควำมเชือ่มโยงทำงเศรษฐกจิ กำรค้ำ กำรลงทนุ ในภมูภิำคอำเซยีนและขยำยควำมร่วมมอื

ทำงเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน โดยใช้ประโยชน์จำกโครงข่ำยคมนำคมขนส่ง และโทรคมนำคมที่เชื่อมโยง 

ระหว่ำงกันของอำเซียน ระบบกำรออกใบรับรอง/ใบอนุญำตผำ่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ กำรท�ำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ร่วมกันในอำเซียน รวมทั้งกำรสนับสนุนกำรใช้ประโยชน์จำกควำมตกลงทำงกำรค้ำ กำรลงทุนภำยใต้กรอบควำมร่วมมือ

ในระดับทวิภำคีและพหุภำคีที่มีผลบังคับใช้แล้ว เร่งขยำยกำรจัดท�ำข้อตกลงกำรยอมรับร่วมกันของสินค้ำด้ำนกำร

ตรวจสอบและรบัรองมำตรฐำนโดยให้ควำมส�ำคญัต่อสินค้ำทีป่ระเทศไทยมศีกัยภำพสูงโดยเฉพำะกลุ่มสินค้ำอปุโภค

และบรโิภค รวมถงึกำรปรบักฎเกณฑ์กำรค้ำและระบบพิธกีำรศลุกำกรให้สะดวก ลดข้ันตอนต่ำงๆ หรือยกเลิกขัน้ตอน

บำงเรื่อง และปรับระบบภำษีและกำรอ�ำนวยควำมสะดวกอื่นๆ เพื่อดึงดูดให้มีกำรตั้งส�ำนักงำนปฏิบัติกำรประจ�ำ

ภูมิภำคที่กรุงเทพมหำนคร เพื่อพัฒนำให้กรุงเทพมหำนครเป็นศูนย์กลำงทำงธุรกิจ กำรค้ำ กำรลงทุนของภูมิภำคได้

ในที่สุด

 2. พฒันำศกัยภำพในกำรแข่งขนัของผู้ประกอบกำรไทยทกุระดับโดยสอดคล้องกบัข้อตกลงในกำรเคลือ่นย้ำย

ในด้ำนสินคำ้ บริกำร กำรลงทุน แรงงำนฝีมือ และปัจจัยกำรผลิตตำ่งๆ ที่เปิดเสรีมำกขึ้น โดยเฉพำะกลุ่มวิสำหกิจ

ขนำดกลำงและขนำดย่อมของไทยให้สำมำรถแข่งขันได้ รวมทั้งสำมำรถด�ำเนินธุรกิจร่วมกับผู ้ประกอบกำร 

ในประเทศสมำชิกอำเซียน เพื่อน�ำไปสู่ควำมเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทำนตลำดโลกได้ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ฐำนกำรผลิต

สนิค้ำหลำยชนดิ และธรุกจิเกีย่วเนือ่งท่ีประเทศไทยได้เข้ำไปลงทนุขยำยฐำนกำรผลติในประเทศอืน่ในอำเซียนมำเป็น

เวลำนำนแล้ว ตลอดจนกลุ่มกำรผลิตที่ผู้ประกอบกำรของไทยเตรียมที่จะขยำยฐำนกำรผลิตเพ่ิมเติมอีกหลำยชนิด  

ซึ่งช่วยให้ประเทศไทยมีฐำนกำรผลิตสินค้ำคุณภำพหลำกหลำย เพื่อขำยในตลำดตำ่งๆ ได้มำกขึ้น ทั้งในอำเซียนและ

ในตลำดโลก และเป็นกำรช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้ำนในกระบวนกำรพัฒนำอุตสำหกรรม

 3. พฒันำแรงงำนของภำคอตุสำหกรรมเพือ่รองรบักำรเข้ำสูป่ระชำคมอำเซียน ทัง้แรงงำนวชิำชพี แรงงำน

มีทักษะ และแรงงำนไม่มีทักษะ โดยกำรเร่งรัดและขยำยผลกำรใช้ระบบคุณวุฒิวิชำชีพให้เกิดผลในทำงปฏิบัต ิ

โดยค�ำนงึถงึควำมเป็นเอกภำพกบัระบบมำตรฐำนฝีมอืแรงงำนและมำตรฐำนวชิำชพีใน 8 กลุม่ ทีม่ข้ีอตกลงกำรเปิดเสรี

ในอำเซยีนควบคูไ่ปกบักำรวำงแผนด้ำนกำรผลิตให้เพียงพอ กำรยกระดับฝีมอืแรงงำนในกลุ่มอตุสำหกรรมทีม่ศีกัยภำพ 

และอุตสำหกรรมท่ีใช้แรงงำนเข้มข้น กำรส่งเสริมกำรพัฒนำระบบกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน เพื่อใช้ในกำร

ประเมินคำ่จ้ำงแรงงำน

นโยบายรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
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 4. เร่งพัฒนำควำมเชื่อมโยงด้ำนกำรขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภำยในอนุภูมิภำคและภูมิภำคอำเซียน  

โดยเร่งขับเคลื่อนตำมแผนงำนกำรพัฒนำควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจในอนุภูมิภำคลุ่มแม่น�้ำโขง 6 ประเทศ (GMS) 

แผนควำมร่วมมอืทำงเศรษฐกจิอริะวด-ีเจ้ำพระยำ-แม่โขง (ACMECS) แผนควำมร่วมมอืแห่งอ่ำวเบงกอลส�ำหรบัควำม

ร่วมมือหลำกหลำยสำขำวิชำกำรและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผนแม่บทควำมเชื่อมโยงในอำเซียน ซึ่งจะช่วย

สนับสนุนให้ควำมเชื่อมโยงด้ำนกำรขนส่งและระบบโลจิสติกส์ในอำเซียนสัมฤทธิผลได้อย่ำงเป็นรูปธรรม

 5. ต่อเชื่อมเส้นทำงคมนำคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จำกฐำนกำรผลิตในชุมชนสู่แหล่งแปรรูปเพื่อเพิ่ม

มูลค่ำทั้งภำยในประเทศและเชื่อมโยงกันในอำเซียน เพื่อยกระดับศักยภำพของผู้ประกอบกำรรำยย่อยสู่ตลำด 

ทีก่ว้ำงขวำงยิง่ขึน้ทัง้ในประเทศและระหว่ำงประเทศ และขณะเดยีวกนักช่็วยสร้ำงโอกำสทำงเศรษฐกจิแก่พืน้ท่ีต่ำงๆ 

ภำยในประเทศด้วย

 6. พฒันำเขตเศรษฐกจิพเิศษโดยเริม่จำกกำรพฒันำด่ำนกำรค้ำชำยแดนและโครงข่ำย กำรคมนำคมขนส่ง

บริเวณประตูกำรค้ำหลักของประเทศเพื่อรองรับกำรเชื่อมโยงกระบวนกำรผลิตและกำรลงทุนขำ้มแดน พัฒนำระบบ 

National Single Window (NSW) โดยระยะแรก ให้ควำมส�ำคัญกับดำ่นชำยแดนที่ส�ำคัญ 6 ด่ำน ได้แก่ ปำดังเบซำร ์

สะเดำ อรัญประเทศ แม่สอด บ้ำนคลองลึก และบ้ำนคลองใหญ่ ซ่ึงจะท�ำให้ระบบขนส่งและโลจิสติกส์สำมำรถ 

เชือ่มโยงกบัประเทศเพือ่นบ้ำนได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพและรองรบัปรมิำณกำรเดนิทำงและกำรขนส่งทีค่ำดว่ำจะเพิม่ขึน้

จำกกำรเขำ้สู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน



  

32
ประชาคมอาเซียน ปี 2558
กับส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

 การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษใน 12 พื้นที่ จ�านวน 10 จังหวัด ส�าหรับพื้นที่ที่มี
พรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเริ่มด�าเนินการระยะแรก 5 จังหวัด ครอบคลุม 
4 ภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราด และ สงขลา ตามนโยบายของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

ระยะที่ 2 เพิ่มอีก 7 จังหวัด

1. กำญจนบุรี 2. เชียงรำย (เชียงของ)

3. เชียงรำย (เชียงแสน)  4. เชียงรำย (แม่สำย) 

5. หนองคำย 6. นครพนม

7. นรำธิวำส 
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 1. ป้องกันควำมขัดแย้งและสร้ำงควำมไว้เนื้อเชื่อใจระหว่ำงประเทศสมำชิก เพื่อช่วยส่งเสริมสันติภำพ 
ในภูมิภำค
 2. ช่วยให้มีกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภำพขั้นพื้นฐำน รวมทั้งมีกลไกในกำรควบคุม
กำรท�ำงำนของภำครัฐให้มีควำมโปร่งใสยิ่งขึ้น 
 3. ช่วยให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นและร่วมแก้ไขปัญหำต่ำงๆ มำกขึ้น
 4. ช่วยให้ไทยสำมำรถแก้ไขปัญหำและควำมท้ำทำยได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพยิง่ขึน้ เช่น ภยัพบิตั ิยำเสพตดิ 
กำรค้ำมนุษย์
 5. ช่วยสร้ำงอ�ำนำจต่อรองแก่ประเทศสมำชิกอำเซียนในเวทีโลกทั้งด้ำนเศรษฐกิจและกำรเมือง
 6. ท�ำให้ตัวเลขกำรค้ำขำยสินค้ำเพ่ิมสูงข้ึน และผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์ในกำรซ้ือสินค้ำน�ำเข้ำจำก
ประเทศสมำชิกอำเซียนในรำคำถูกลง 
 7. ตลำดขนำดใหญ่ของอำเซียนกว่ำ 600 ล้ำนคน จะเป็นโอกำสในกำรขยำยกำรส่งออกสินค้ำไทย 
มำกขึ้น
 8. ร่วมมือกันปรับระเบียบและกฎเกณฑ์ของอำเซียนที่จะเป็นไปในทิศทำงเดียวกันและขจัดมำตรกำร
กีดกันต่ำงๆ เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำและกำรลงทุนระหวำ่งกัน
 9. กำรรวมเป็นตลำดเดียวกันจะช่วยดึงดูดกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศให้เข้ำมำลงทุนในภูมิภำค รวมถึง
ประเทศไทยมำกขึ้น ซึ่งจะช่วยสร้ำงงำนและรำยได้แก่ประชำชน
 10.ช่วยกระตุ้นให้ภำคส่วนต่ำงๆ ของไทย อำทิ ภำคธุรกิจ เกษตร ท่องเที่ยว เริ่มปรับตัวเพื่อรับมือกับ
เศรษฐกิจโลกที่ก�ำลังเปลี่ยนแปลงไปอยำ่งรวดเร็ว
  11. ช่วยสร้ำงควำมเชื่อมั่นและภำพลักษณ์ที่ดีของประเทศในอำเซียนรวมทั้งประเทศไทย
  12. กำรลดช่องว่ำงด้ำนกำรพัฒนำระหว่ำงประเทศสมำชิกอำเซียนจะช่วยลดปัญหำกำรโยกย้ำยถิ่นฐำน
ของประเทศที่พัฒนำน้อยกว่ำ
  13. ช่วยให้ประชำชนมคีวำมเป็นอยูแ่ละคณุภำพชวีติท่ีดีข้ึน ควำมยำกจนจะลดลง สำมำรถเข้ำถงึกำรศกึษำ
ได้อย่ำงทั่วถึง มีสวัสดิกำรทำงสังคมที่มั่นคงและมีสภำพแวดล้อมที่ดีขึ้น

ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากประชาคมอาเซียน





ต�ารวจไทย
กับอาเซียน
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การประชุมหัวหน้าต�ารวจอาเซียน ครั้งที่ 34
(34th ASEANAPOL Conference)

ระหว่างวันที่ 12 – 16 พ.ค.57 ณ กรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์

 ส�ำนกังำนต�ำรวจแห่งชำตไิด้ผลักดันอำชญำกรรมส่ิงแวดล้อมให้เป็นหนึง่ในอำชญำกรรมข้ำมชำต ิทีต่�ำรวจ

อำเซียนควรให้ควำมส�ำคัญ จนในที่สุดอำชญำกรรมนี้ได้กลำยเป็นอำชญำกรรมข้ำมชำติที่เพิ่มขึ้นมำใหม่ 

ในกรอบของต�ำรวจอำเซยีนทีจ่ะต้องพจิำรณำหำแนวทำงป้องกนัปรำบปรำมต่อไป เฉกเช่นเดยีวกบัอำชญำกรรม 

ที่ส�ำคัญอื่นๆ เช่น กำรค้ำยำเสพติด กำรคำ้มนุษย์ กำรค้ำอำวุธ อำชญำกรรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

 นอกจำกนี้ยังได้ผลักดันให้กำรด�ำเนินกำรดำ้นนิติวิทยำศำสตร์ ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรริเริ่มของส�ำนักงำน

ต�ำรวจแห่งชำติในสมัยกำรประชุมหัวหน้ำต�ำรวจอำเซียนครั้งที่ 33 เกิดกำรประสำนงำนอย่ำงมีเครือข่ำย 

ที่เข้มแข็งข้ึนระหว่ำงต�ำรวจอำเซียนด้วยกัน ซึ่งแนวคิดนี้ได้มีกำรประชุมอย่ำงต่อเนื่องมำจนถึงปัจจุบันและ 

คำดว่ำจะเป็นประเด็นที่จะมำสู่ควำมเป็นรูปธรรมต่อไปในอนำคตอันใกล้

 แสวงหำควำมร่วมมอืในกำรป้องกนัและปรำบปรำมอำชญำกรรม ตำมประเภทอำชญำกรรมทีส่�ำคญั ดงันี้

 1. กำรลักลอบค้ำยำเสพติด

 2. กำรก่อกำรร้ำย

 3. กำรลักลอบค้ำอำวุธ

 4. กำรค้ำมนุษย์

 5. ฉ้อโกงทำงทะเล

 6. อำชญำกรรมทำงเศรษฐกิจ ควำมผิดเกี่ยวกับธนำคำร และกำรปลอมแปลงบัตรเครดิต

 7. อำชญำกรรมทำงคอมพิวเตอร์

 8. กำรปลอมแปลงเอกสำรเดินทำง

 9. กำรฉ้อโกงระหว่ำงประเทศ

 10. อำชญำกรรมสิ่งแวดล้อม (เพิ่มเติม)
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การเตรียมความพร้อมของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เพิ่มควำมรู้เกี่ยวกับอำเซียน

เปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อเพื่อนบ้ำน

ฝึกฝนกลยุทธ์-ยุทธวิธีกำรสืบสวน สอบสวน ตลอดจน

คอยติดตำมข้อมูลข่ำวสำรให้รู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลง

ตื่นตัวและเตรียมควำมพร้อมต่อกำรเปลี่ยนแปลง

เพิ่มขีดควำมสำมำรถในดำ้นกำรใช้ภำษำอังกฤษและ
ภำษำเพื่อนบ้ำน

สร้ำงควำมกลมกลืนระหว่ำงต�ำรวจไทยกับต�ำรวจ
ในกลุ่มสมำชิก

ระดับบุคคล

ระดับนโยบาย

จัดตั้งศูนย์อำเซียนในหน่วยงำน จัดท�ำแผนปฏิบัติงำนที่ชัดเจน 
(Action Plan)

สรำ้งควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ 

ทั้งในและนอกประเทศ มีกำรติดตำมประเมินผลกำรท�ำงำนของหน่วยงำน
อยำ่งสม�่ำเสมอ

ปรับแผนยุทธศำสตร์ โดยแบ่งควำมส�ำคัญ
ไปยังหน่วยงำนต่ำงๆ ปรับศูนย์อำชญำกรรมข้ำมชำติ ของ ตร.ให้มีควำม

ครบถ้วน ทันสมัย
สร้ำงควำมร่วมมือกันระหว่ำงต�ำรวจ

ในประเทศสมำชิกอำเซียนให้เกิดกระบวนกำรพัฒนำ
หลักสูตรร่วมกัน

ตั้งศูนย์บูรณำกำรในกำรให้บริกำรร่วมกันของ 
ตร.ในพื้นที่ภำคต่ำงๆ

กำรพัฒนำและเชื่อมโยงระบบ

ฐำนข้อมูลที่ส�ำคัญของ ตร.

เน้น 10 จังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ตำมนโยบำยรัฐบำล

เน้น จว.ในพื้นที่ท่องเที่ยวส�ำคัญ 

โดยเฉพำะจังหวัด ชลบุรี เชียงใหม่ 

ภูเก็ต สุรำษฎร์ธำนี

ให้ควำมส�ำคัญกับมติกำรประชุม 

ASEANAPOL

ปรับกลยุทธ์ในการเตรียมเข้าสู่

อาเซียนของส�านักงานต�ารวจ-

แห่งชาติ

ระดับหน่วยงาน
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ประชาชนได้อะไร จากการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

การเมือง - 
ความมั่นคง

l	 ประชำชนมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

l	 ประเทศสมำชกิอำเซยีนและอืน่ๆ มคีวำมเชือ่มัน่และมัน่ใจในกำรเดนิทำงเข้ำ

 ประเทศไทย

l	 ควำมเชื่อมั่นของนักลงทุน และนักท่องเที่ยว

เศรษฐกิจ
l	 ประเทศไทย เป็นจุดศูนย์กลำงของกำรลงทุน กำรท่องเที่ยว และโลจิสติกส์

l	 ประชำชนไทย มีงำนท�ำมำกขึ้น มีภำวะทำงเศรษฐกิจดีขึ้น

l	 พัฒนำและสรำ้งควำมเจริญ ทำงดำ้นเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย

สังคม -
วัฒนธรรม

l	 สังคมมีควำมสงบสุข

l	 ประเทศในอำเซียน มีควำมสัมพันธ์ที่ดี และมีควำมร่วมมือกันมำกขึ้น
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ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ของ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 1
“บริหารจัดการชายแดนและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามทุกรูปแบบเพื่อความมั่นคงของประเทศ” 

ภารกิจที่ 1 การเฝ้าระวังตามแนวชายแดนและคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
  l	 ศึกษำนโยบำยรัฐบำลเกี่ยวกับกำรจัดกองก�ำลังทหำรในพื้นที่ชำยแดน
  l	 ติดตำม วิเครำะห์ สถำนกำรณ์ แนวโน้มภัยคุกคำมต่อควำมม่ันคงในรูปแบบต่ำงๆ อันเป็นผลสืบเน่ืองจำกกำร 
เคล่ือนย้ำยเสรขีองบคุคลและสนิค้ำระหว่ำงประเทศสมำชกิอำเซยีน โดยเฉพำะอย่ำงยิง่กำรลกัลอบผ่ำนแดนในช่องทำงธรรมชำติ
โดยไม่ผำ่นหรือหลีกเลี่ยงกำรตรวจสอบจำกเจ้ำหน้ำที่ตำมจุดผำ่นแดนถำวร

 ตรวจสอบควำมพร้อมในกำรดูแลแนวชำยแดนทั้งทำงบก ทำงน�้ำ และชำยฝั่ง ทั้งทำงด้ำนหน่วยงำน บุคลำกร  
กำรประสำนงำนและด้ำนกำรข่ำว รวมทั้งสร้ำงเครือข่ำยป้องกันคนเขำ้เมืองบริเวณแนวชำยแดน โดยด�ำเนินกำรดังนี้
  1. ตรวจสอบภำรกิจของ บช.ตชด. ในกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติของ สตม. และ ภ.ต่ำงๆ ที่มีพื้นที่ติดชำยแดนไทย  
แบ่งมอบภำรกิจรวมถึงพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วย ตลอดจนกำรบูรณำกำรระหว่ำงหน่วย ให้มีควำมชัดเจน 
  2. ควำมพร้อมในด้ำนก�ำลังพล วัสดุ อุปกรณ์ และสถำนที่ท�ำกำรในพื้นที่ที่มีสถำนกำรณ์ล่อแหลม รวมท้ังพื้นท่ี 
ซึ่งคำดวำ่จะต้องจัดก�ำลังเข้ำทดแทน กองก�ำลังของทหำร โดยตรวจสอบนโยบำยของกองทัพให้ชัดเจน
  3. กฎ กติกำ ข้อบังคับต่ำงๆ ของอำเซียนที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ที่จ�ำเป็นต้องปรับปรุงระบบกำรท�ำงำน 
ให้สอดคล้อง
  4. กฎหมำยหรือระเบียบที่เป็นอุปสรรคในกำรปฏิบัติหนำ้ที่ตำมภำรกิจ 

ภารกิจที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการตรวจคนเข้าเมืองเพื่อรองรับความเชื่อมโยงระบบการคมนาคมขนส่ง การเปิดเสรีทางการค้า  
  และการท่องเที่ยว
 โดยศกึษำข้อมลูและตดิตำมควำมคบืหน้ำของหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องในกำรด�ำเนนิกำรก่อสร้ำงเครอืข่ำยเส้นทำงคมนำคม
ขนส่งอำเซียนทั้งทำงบก ทำงน�้ำ และทำงอำกำศ ตำมแผนแม่บทฯ และจัดเตรียมแผนงำนรองรับให้ครอบคลุมทุกดำ้นทั้งในเชิง
โครงสร้ำงพื้นฐำน กฎระเบียบ และระบบกำรให้บริกำรที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพ 

 เตรยีมควำมพร้อมของด่ำนตรวจคนเข้ำเมอืง โดยตรวจสอบควำมพร้อมของทีท่�ำกำร ตม. ตำมจดุต่ำงๆ ทัง้ทีเ่ป็นจดุผ่ำนแดน 
และหน่วยบริกำรในพื้นท่ีช้ันใน ให้เหมำะสมกับภำรกิจ ควำมสะดวก และประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรโดยจัดเตรียม 
แผนกำรปรับปรุงก่อสร้ำงที่ท�ำกำรและพัฒนำระบบกำรตรวจคนเข้ำเมืองบริเวณจุดเชื่อมพรมแดนทำงหลวงและทำงรถไฟ  
ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติ และท่ำเรือระหว่ำงประเทศ ในมิติต่ำง ๆ ดังนี้
  1. มิติในเรื่องระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ เช่น
  l กำรเชื่อมโยงระบบสำรสนเทศ สตม. ทั้งระบบ
  l กำรติดตั้งระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ 
  2. มิติด้ำนกฎหมำย เช่น
   l กฎ ระเบียบ เร่งรัดแก้ไข พ.ร.บ.คนเขำ้เมือง พ.ศ.2522
  3. มิติด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล เช่น
  l กำรพัฒนำบุคลำกรทั้งด้ำนคุณภำพ และดำ้นปริมำณ
  4. มิติเรื่องกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์เพื่อรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนของ สตม. เช่น
   l กำรจัดท�ำยุทธศำสตร์เพื่อรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนของ สตม.
  l กำรด�ำเนินกำรธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน

เจ้าภาพหลัก : สตม. 
หน่วยงานสนับสนุน : บช.ก. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
“การสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว การบริการและการลงทุนกับประเทศในสมาชิกอาเซียน 

เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” 

เจ้าภาพหลัก : บช.ตชด. 
หน่วยงานสนับสนุน : สตม., บช.ก. และ ภ. ที่มีพื้นที่รับผิดชอบแนวชำยแดน
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ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ของ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

ภารกิจที่ 3 การรักษาความปลอดภัยระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่งในพื้นที่ชั้นใน
  หลังจำกโครงข่ำยกำรคมนำคมขนส่งระหว่ำงประเทศภำยในอำเซียนเริ่มมีกำรเชื่อมต่อกัน และมีกำรเคลื่อนย้ำยบุคคล
สญัชำตอิำเซยีนและสนิค้ำผ่ำนแดนหรอื ข้ำมแดนในโครงข่ำยกำรคมนำคมดงักล่ำวมำกขึน้ ตร. จะต้องปรบัปรงุและพฒันำระบบ
กำรตรวจตรำรักษำควำมปลอดภัยในเครือข่ำยเส้นทำงดังกล่ำว ได้แก่ กำรตั้งด่ำนตรวจหรือจุดตรวจบนเส้นทำงหลวงอำเซียน 
ระบบกำรตรวจตรำรักษำควำมปลอดภัยในขบวนและเส้นทำงรถไฟ ระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยท่ำอำกำศยำนนำนำชำติ  
และระบบกำรตรวจตรำรักษำควำมปลอดภัยเส้นทำงกำรขนส่งทำงน�้ำและชำยฝั่ง นอกจำกนี้ยังต้องเตรียมควำมพร้อม 
ในกำรบังคับใช้กฎหมำยและกำรบริกำรในเส้นทำงหลวงอำเซียนอีกด้วย

  เตรียมควำมพร้อมในกำรรักษำควำมปลอดภัย กำรบังคับใช้กฎหมำย และกำรบริกำรในเส้นทำงหลวงอำเซียน  
ทั้งทำงบก ทำงน�้ำ และทำงอำกำศ โดยด�ำเนินกำร ดังนี้
 1. กำรบังคับใช้กฎหมำยด้ำนกำรจรำจรในเส้นทำงหลวงอำเซียนและเส้นทำงเกี่ยวเนื่อง เช่น กำรก�ำหนดเงื่อนไขกำรขับขี ่
กำรปรับปรุงรูปแบบใบสั่งท่ีสำมำรถใช้กับผู้ขับขี่ชำวต่ำงชำติได้ด้วยกำรเปรียบเทียบปรับ ณ จุดบริกำรประชำชนท่ีเหมำะสม 
เป็นต้น
  2. กฎ กติกำ ข้อบังคับตำ่งๆ ของอำเซียนที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ที่จ�ำเป็นต้องปรับปรุง
ระบบกำรท�ำงำนให้สอดคล้อง
  3. กฎหมำยหรือระเบียบที่เป็นอุปสรรคในกำรปฏิบัติหนำ้ที่ตำมภำรกิจ
  4. กำรพัฒนำบุคลำกรท่ีรับผิดชอบเส้นทำงหลวงอำเซียนให้สำมำรถให้บริกำรและบังคับใช้
กฎหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โปร่งใส
  5. ก�ำหนดจดุบรกิำรประชำชนและระบบกำรตรวจตรำป้องกนัเหตรุ้ำยให้เหมำะสมกบัพืน้ทีห่รอื
จุดเปำ้หมำย มีภำรกิจใดที่เพิ่มขึ้น พิจำรณำจัดล�ำดับควำมส�ำคัญตำมควำมจ�ำเป็นและเร่งด่วน
  6. กำรจัดตั้งสถำนีรับผิดชอบพื้นที่ท่ำอำกำศยำนและทำ่เรือ
เป็นกำรเฉพำะเตรียมควำมพร้อมของด่ำน

ภารกิจที่ 4 การปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 โดยต้องศึกษำขอบเขตเน้ือหำ และติดตำมควำมคืบหน้ำของผลกระทบในมิติต ่ำงๆ  
อันสืบเนี่องจำกกำรมีผลใช้บังคับของกฎบัตร พิธีสำร และข้อตกลงระหว่ำงประเทศ ฯลฯ เพื่ออ�ำนวย
ควำมสะดวกในกำรด�ำเนนิธรุกรรมทำงกำรค้ำ บรกิำร และกำรเคล่ือนย้ำยบคุคลและสินค้ำข้ำมพรมแดน 
ซึ่งส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ จะต้องน�ำมำเป็นแนวทำงปรับปรุงแก้ไขกฎหมำย กฎ และระเบียบต่ำงๆ 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย 

 กฎหมำยและระเบียบที่มีควำมส�ำคัญ ซึ่งส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ ต้องติดตำม
ควำมคืบหน้ำอย่ำงใกล้ชิดในขณะนี ้ประกอบด้วย 
 1. ร่ำงพระรำชบัญญัติธุรกิจรักษำควำมปลอดภัย พ.ศ. .......
  2. ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรชุมนุมสำธำรณะ พ.ศ. ......
  3. ร่ำงกฎกระทรวง (ฉบับที่ ....) พ.ศ. ..... ออกตำมควำมใน พ.ร.บ.คนเขำ้เมือง พ.ศ. 2522
  4. เสนอปรับปรุง กฎ ระเบียบ กฎหมำย ตำมที่เจ้ำภำพหลักในภำรกิจต่ำง ๆ 
เสนอขอปรับปรุงแก้ไข

เจ้าภาพหลัก : กมค. 
หน่วยงานสนับสนุน : บช.ก., สตม. และ บช.ตชด.

เจ้าภาพหลัก : สยศ.ตร. 
หน่วยงานสนับสนุน : บช.น., ก., กมค., ภ.1-9 และ ศชต.

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
“การสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว การบริการและการลงทุนกับประเทศในสมาชิกอาเซียน 

เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” 
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ภารกิจที่ 5 การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์
 สำระส�ำคัญของควำมเป็นประชำคมอำเซียน คือ ควำมรู้ควำมเข้ำใจและ
ควำมเป็นอนัหนึง่อนัเดยีว ภำยใต้ควำมหลำกหลำยทำงเช้ือชำต ิภำษำ และวฒันธรรม 
ซึง่จะเกดิขึน้ได้ต้องอำศยักำรสือ่สำรระหว่ำงกนั ดงันัน้ ภำษำและส่ือจงึเป็นหวัใจส�ำคญั 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกำรปฏิบัติงำนของต�ำรวจ ซึ่งต้องมีปฏิสัมพันธ์ ทั้งโดยตรงและ
โดยอ้อมกับประชำชนทุกชำติ ทุกภำษำ ที่มำอยู่ในผืนแผ่นดินไทย

 กำรจัดท�ำส่ือหลำยภำษำเพื่อประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ข่ำวสำร รณรงค์  
แจ้งเตือน ตลอดจนขอควำมร่วมมือในเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับงำนของต�ำรวจ หรือที่
เก่ียวกับควำมมั่นคงปลอดภัยของประชำชนที่เข้ำมำหรือเตรียมตัวเข้ำมำพ�ำนักอำศัย
ในประเทศไทย 

เจ้าภาพหลัก : สท.
หน่วยงานสนับสนุน : ทุกหน่วย

ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ของ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
 “การสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว การบริการและการลงทุนกับประเทศในสมาชิกอาเซียน

 เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” 

ภารกิจที่ 6 การให้บริการและอ�านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว
 เตรียมควำมพร้อมในกำรดูแลรักษำควำมปลอดภัยนักท่องเที่ยวหรือ 
ชำวต่ำงชำติที่มำพ�ำนักอำศัยในประเทศไทย โดยพัฒนำที่ท�ำกำรและบุคลำกรประจ�ำ
สถำนีต�ำรวจ ตู ้ยำม หรือที่พักสำยตรวจ (ที่มีสถำนที่ท่องเที่ยวในพื้นที่และม ี
นักท่องเที่ยวต่ำงชำติเป็นจ�ำนวนมำก) ให้มีขีดควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร 
นักท่องเที่ยวต่ำงชำติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งพัฒนำระบบกำรรับแจ้งเหตุ  
และเครือข่ำยกำรช่วยเหลือหรือระงับเหตุที่รวดเร็ว ทันต่อเหตุกำรณ์

  เตรียมควำมพร้อมในกำรรักษำควำมปลอดภัย กำรให้บริกำรและ 
อ�ำนวยควำมสะดวกแก่นักท่องเที่ยว โดยด�ำเนินกำร ดังนี้
  1. ควำมพร้อมในด้ำนก�ำลังพล วัสดุ อุปกรณ์ และสถำนที่ท�ำกำร 
ในท่ำอำกำศยำนนำนำชำติ สถำนีต�ำรวจในพื้นที่ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรท่องเที่ยว  
และสถำนีต�ำรวจท่องเที่ยว
  2. ควำมพร้อมด้ำนกำรอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรแปลภำษำ กำรจัดหำ
ล่ำมหรืออำสำสมัครที่จะเป็นล่ำมในพื้นที่
  3. กำรเสริมสร้ำงควำมพร้อมในกำรรักษำควำมปลอดภัยและกำรสร้ำง
แนวร่วมภำคประชำชนในกำรดูแลรักษำควำมปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว 
  4. กฎหมำยหรือระเบียบที่เป็นอุปสรรคในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมภำรกิจ

เจ้าภาพหลัก : สยศ.ตร. 
หน่วยงานสนับสนุน : บช.น., ก. , ภ.1-9, ศชต. และ สกบ.
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ยุทธศาสตร์ที่ 3
“การสร้างความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ทั้งในและนอกอาเซียน 

เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”

ภารกิจที่ 7 การพัฒนากลไกความร่วมมือกับหน่วยงานต�ารวจในอาเซียนและหน่วยงานความมั่นคงอื่น ๆ
 7.1 กำรพัฒนำกลไกกำรประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนต�ำรวจของประเทศสมำชิก 
  ในปัจจุบันกลไกกำรประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนต�ำรวจของประเทศสมำชิก มีกำรเชื่อมโยงในระดับนโยบำยแล้ว  
แต่กลไกกำรประสำนงำนในระดบัเจ้ำหน้ำทีข่ณะนีย้งัไม่มคีวำมชดัเจน ดงันัน้เพือ่ให้ระบบกำรป้องกนัและปรำบปรำมอำชญำกรรม
ในภูมิภำคอำเซียนเป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพจึงจ�ำเป็นต้องพัฒนำกลไก กำรประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนต�ำรวจของประเทศ
สมำชิกให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น

  เพื่อให้กำรพัฒนำกลไกควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต�ำรวจในอำเซียน และหน่วยงำนควำมมั่นคงอื่นๆ เป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ จ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงกลไก กำรประสำนงำนที่มีอยู่แล้ว ซึ่งต้องพัฒนำให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น รวมทั้งต้องเร่ง
สร้ำงกลไกควำมร่วมมือในพื้นที่บริเวณชำยแดนให้มีประสิทธิภำพด้วย โดยด�ำเนินกำร ดังนี้
  กลไกกำรประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนต�ำรวจของประเทศสมำชิกที่มีกำรเชื่อมโยงในระดับนโยบำยแล้ว ได้แก่  
กำรประชุมเจ้ำหน้ำที่อำวุโสด้ำนอำชญำกรรมข้ำมชำติ (SOMTC) กำรประชุมรัฐมนตรีอำเซียนด้ำนอำชญำกรรมข้ำมชำติ  
(AMMTC) องค์กำรต�ำรวจสำกล (INTERPOL) องค์กำรต�ำรวจอำเซียน (ASEANAPOL) แต่กลไกกำรประสำนงำนในระดับ 
เจ้ำหน้ำทีซ่ึง่เดมิยงัไม่มคีวำมชดัเจน แต่ปัจจบุนัส�ำนกังำนต�ำรวจแห่งชำตไิด้มโีครงกำรส่งข้ำรำชกำรต�ำรวจไปประจ�ำในต่ำงประเทศ 
เพื่อเป็นเจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนกิจกำรต�ำรวจต่ำงประเทศ (Liaison Officer) โดยมีภำรกิจในกำรสืบสวนหำข่ำวเพื่อสกัดกั้น 
เครอืข่ำยอำชญำกรรมข้ำมชำต ิประสำนงำนแลกเปลีย่นข้อมลูกบัต�ำรวจและหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องในต่ำงประเทศ เพือ่เพิม่โอกำส
ในกำรสืบสวนจับกุมคนรำ้ย ขอควำมร่วมมือในกำรรวบรวมพยำนหลักฐำน สอบปำกค�ำพยำน และด�ำเนินกำรอื่นๆ ในทำงคดี 
ซึ่งในระยะแรกจะส่งไปประจ�ำใน 4 ประเทศ คือ ลำว กัมพูชำ พม่ำ และจีน 

เจ้าภาพหลัก : ตท. 
หน่วยงานสนับสนุน : บช.น., ก., ส., ปส., สตม., ภ.1-9 และ ศชต.

ภารกจิที ่7 การพฒันากลไกความร่วมมอืกบัหน่วยงานต�ารวจในอาเซยีนและหน่วยงาน
ความมั่นคงอื่น ๆ
  7.2 กำรสร้ำงกลไกควำม ร่วมมือบริเวณชำยแดนในกำรปรับปรุงควำมเชื่อมโยง 
ระหว่ำงประเทศสมำชิก
  เพื่อประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรป้องกันและปรำบปรำมอำชญำกรรม 
ที่แนวโน้มจะมีลักษณะขำ้มชำติ หรือข้ำมพรมแดนมำกขึ้น โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งกำรลักลอบ
ประกอบอำชญำกรรมในประเทศหนึ่งแล้วหลบหนีไปซุกซ่อนอยู่ในอีกประเทศหน่ึง หรือ 
กำรรวมตัวเป็นองค์กรอำชญำกรรมระหว่ำงประเทศ ซึ่งในอนำคตจะสำมำรถเคลื่อนย้ำย 
ไปมำในประเทศสมำชกิอำเซยีนได้อย่ำงเสร ีกำรสร้ำงกลไกควำมร่วมมอืและควำมเชือ่มโยง
ในกำรบริหำรจัดกำรพรมแดมระหว่ำงประเทศสมำชิกจึงเป็นสิ่งส�ำคัญ

  เพ่ือให้กำรพฒันำกลไกควำมร่วมมอืกบัหน่วยงำนต�ำรวจในอำเซยีน และหน่วยงำน
ควำมมั่นคงอื่นๆ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ จ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงกลไกกำรประสำนงำน 
ที่มีอยู่แล้ว ซึ่งต้องพัฒนำให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น รวมทั้งต้องเร่งสร้ำงกลไกควำมร่วมมือ
ในพื้นที่บริเวณชำยแดนให้มีประสิทธิภำพด้วย โดยด�ำเนินกำร ดังนี้
  กำรสร้ำงกลไกควำมร่วมมือกับหน่วยงำนควำมมั่นคงของประเทศเพื่อนบ้ำนที่มี
ชำยแดนตดิกนั เพือ่แลกเปลีย่นข้อมลูข่ำวสำรและสร้ำงควำมสมัพนัธ์อนัด ีโดยใช้กลไกปกติ
ในกำรสร้ำงควำมร่วมมือในพื้นที่บริเวณชำยแดน เพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลข่ำวสำรและ 
สร้ำงควำมสัมพันธ์อันดี

เจ้าภาพหลัก : บช.ตชด. 
หน่วยงานสนับสนุน : บช.น., ก., ส., สตม., ภ.1-9 และ ศชต. 

ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ของ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
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ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ของ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 4
 “ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” 

ภารกิจที่ 8 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  ตร. มีพันธกิจให้ต้องพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศกำรสื่อสำร เพื่อรองรับ 
กำรเป็นประชำคมอำเซียนท้ังในบริบทของควำมมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม  
โดยในเบือ้งต้นจะต้องเร่งพฒันำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศต่ำง ๆ  ของ ตร. ทีม่อียูใ่นปัจจบุนั 
ให้เชือ่มโยงกนัภำยในให้สมบรูณ์เสยีก่อน พร้อมทัง้พฒันำเชือ่มต่อเข้ำกบัระบบข้อมลูต�ำรวจ
อำเซียน (ASEANAPOL Database) และศูนย์แม่ข่ำยอินเทอร์เน็ตอำเซียนต่อไป

  พัฒนำระบบสำรสนเทศท่ีมีอยู่ และสร้ำงควำมเชื่อมโยงกับระบบสำรสนเทศ 
ของประชำคมอำเซียน โดยด�ำเนินกำร ดังนี้
  1. ควำมพร้อมในกำรเชือ่มโยงระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศทัง้ในส่วนของหน่วยงำน
ในสังกัด ตร., นอกสังกัด ตร. และระหวำ่งประเทศ เช่น ระบบ I24-7, POLIS, CRIMES, 
PIBICS, PISCES, ระบบสำรสนเทศด้ำนยำเสพติด, ระบบทะเบียนประวัติอำชญำกร เป็นต้น 
รวมทั้งควำมมั่นคงปลอดภัยในกำรเชื่อมโยงระบบ 
  2.  ควำมพร้อมในกำรบรหิำรจดักำรข้อมลูและระบบ กำรแปลภำษำเป็นภำษำกลำง
ของอำเซียน ขอบเขตข้อมูลที่ให้บริกำรและสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูล กำรเพิ่มช่องทำง 
ในกำรให้บริกำร
  3.  ควำมพร้อมในด้ำนกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรให้บรกิำร กำรเพิม่ช่องทำงในกำร
เข้ำถงึข้อมลูให้มำกขึน้ เช่น สร้ำงแอพพลเิคชัน่บนโทรศพัท์มอืถอืและอปุกรณ์เคลือ่นทีต่่ำงๆ 

เจ้าภาพหลัก : สทส. 
หน่วยงานสนับสนุน : บช.น., ก., ปส., ส., สตม. และ สพฐ.ตร.

 
ภารกิจที่ 9 การศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนและการพัฒนาทักษะข้าราชการต�ารวจ
  กำรเสรมิสร้ำงควำมรูค้วำมเข้ำใจและตระหนกัถงึควำมส�ำคญัของกฎบตัรอำเซยีน
ซึ่งก�ำหนดพันธกรณีให้แต่ละประเทศสมำชิกถือปฏิบัติ รวมทั้งตระหนักถึงควำมส�ำคัญของ
คุณค่ำทำงวัฒนธรรม ขนบประเพณีและค่ำนิยมของประเทศสมำชิก นอกจำกนี้ จะต้อง
พัฒนำศักยภำพของข้ำรำชกำรต�ำรวจให้มีทักษะที่เหมำะสมในกำรปฏิบัติงำนเมื่อเข้ำสู่
ประชำคมอำเซียน เช่น ควำมรู้ภำษำอังกฤษ ภำษำเพื่อนบ้ำน กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
และควำมช�ำนำญกำรด้ำนอื่น ๆ ตำมสภำพแวดล้อมกำรท�ำงำนที่เปล่ียนแปลงไป และ 
ใช้ควำมสำมำรถเชิงสมรรถนะเหล่ำน้ีเป็นเงื่อนไขกำรแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งตำมหน้ำท่ี 
ที่รับผิดชอบหรือด�ำรงต�ำแหน่งสูงขึ้น

  เตรียมควำมพร้อมให้แก่บุคลำกรของส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติให้ภำพรวม  
โดยด�ำเนินกำรดังนี้
  1. ควำมพร้อมในกำรพัฒนำศักยภำพของข้ำรำชกำรต�ำรวจทำงด้ำนภำษำ
อังกฤษ และกำรเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของประเทศสมำชิก
อำเซยีน โดยจดัท�ำหลักสูตร ต�ำรำ คูม่อืในกำรเตรยีมควำมพร้อมทีข้่ำรำชกำรต�ำรวจสำมำรถ
พกติดตัวน�ำไปใช้ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ อบรมบุคลำกร กำรพัฒนำช่องทำงกำรเรียนรู้ 
ด้วยตนเอง เช่น อินเทอร์เน็ต แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์เคลื่อนที่อื่นๆ 
รวมทั้งวิธีกำรวัดผลสัมฤทธิ์
  2. ก�ำหนดหลักเกณฑ์ที่เหมำะสมในกำรวัดควำมรู้ควำมสำมำรถ ทำงภำษำ
อังกฤษเบื้องต้น ส�ำหรับผู้บริหำร

เจ้าภาพหลัก : บช.ศ. 
หน่วยงานสนับสนุน : ทุกหน่วย
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ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ของ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 4
 “ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” 

ภารกิจที่ 10 การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการอ�านวยความยุติธรรม
  10.1 การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ
   ผลพวงจำกกำรเปิดเสรี ทำงกำรค้ำ กำรลงทุน และกำรเคล่ือนย้ำยของบุคคลในภูมิภำคอำเซียน ย่อมน�ำมำ 
ซึ่งปัญหำอำชญำกรรมข้ำมชำติ ซึ่งนับวันจะทวีควำมรุนแรงและสลับซับซ้อนมำกขึ้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งประเทศไทยซึ่งเป็น 
ทั้งต้นทำง ทำงผ่ำน และปลำยทำง ของอำชญำกรรมข้ำมชำติทุกรูปแบบ เนื่องจำกเป็นศูนย์กลำงของภูมิภำคอำเซียน  
ประกอบกับประเทศเพื่อนบ้ำนหลำยประเทศเป็นแหล่งก�ำเนิดส�ำหรับวัตถุดิบในวงจรเศรษฐกิจขององค์กรอำชญำกรรม  
ซึง่ให้ผลก�ำไรตอบแทนอย่ำงมหำศำล ดงันัน้ จงึจ�ำเป็นต้องมกีำรพฒันำกลไกในด้ำนต่ำงๆ เพือ่รองรบัปัญหำอำชญำกรรมข้ำมชำติ
ในรูปแบบต่ำงๆ ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภำค และระดับสำกล

  1.  อำชญำกรรมข้ำมชำติที่ส�ำคัญมี 8 ด้ำนหลัก ได้แก่ 1) กำรก่อกำรร้ำย 2) กำรค้ำมนุษย์ 3) กำรค้ำยำเสพติด  
4) กำรฟอกเงิน 5) กำรค้ำอำวุธ 6) ปัญหำโจรสลัด 7) อำชญำกรรมทำงดำ้นเศรษฐกิจ 8) อำชญำกรรมทำงด้ำนคอมพิวเตอร์  
และรวมถึงอำชญำกรรมที่มีลักษณะข้ำมชำติลักษณะอื่นๆ ได้แก่ 1) กำรลักลอบขนผู้โยกย้ำยถิ่นฐำนทั้งทำงบก ทำงทะเล  
และทำงอำกำศ 2) กำรลักลอบค้ำทรัพยำกรธรรมชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช 3) กำรลักลอบค้ำทรัพย์สินทำงวัฒนธรรม และ  
4) กำรลักลอบคำ้อำหำรและยำปลอม 
 2. ควรพิจำรณำปรับปรุงโครงสร้ำงและภำรกจิของหน่วยงำนรบัผดิชอบอำชญำกรรมทีม่ลีกัษณะข้ำมชำติ ให้มหีน่วยงำน
ระดับกองก�ำกับกำรรับผิดชอบงำนด้ำนยุทธศำสตร์ของหน่วยโดยเฉพำะ เพื่อให้มีขีดควำมสำมำรถในกำรติดต่อประสำนงำน 
กับหน่วยงำนต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับภูมิภำคและระดับสำกล

เจ้าภาพหลัก : บช.ก., ปส., ส., สกพ. และ สตม.
หน่วยงานสนับสนุน : ภ.1-9 และ ศชต.

ภารกิจที่ 10 การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการอ�านวยความยุติธรรม
  10.2  การอ�านวยความยุติธรรมและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ 
   กำรปฏิบัติงำนของต�ำรวจในยุคประชำคมอำเซียนจะต้องเกี่ยวข้องหรือมีปฏิสัมพันธ์กับชำวต่ำงชำติเพิ่มมำกขึ้น 
ระบบกำรตรวจตรำบังคับใช้กฎหมำย กำรป้องกันและปรำบปรำมและกำรสืบสวนสอบสวนอ�ำนวยควำมยุติธรรมก็จะม ี
ควำมสลับซับซ้อนมำกขึ้น รวมทั้งกลไกในกำรควบคุมและตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของต�ำรวจก็จะกว้ำงขวำงมำกขึ้น จำกระดับ
ประเทศ เป็นระดับภูมิภำคและระดับสำกล ดังนั้นหน่วยงำนต�ำรวจทุกหน่วยงำนจะต้องเร่งพัฒนำระบบกำรท�ำงำน ส่งเสริม 
ธรรมำภบิำลและหลกันติธิรรมให้มมีำตรฐำนในระดบัสำกล โดยพร้อมรบักำรตรวจสอบจำกรอบด้ำน รวมทัง้มุง่เน้นกำรคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนและเสรีภำพขั้นพื้นฐำน

  1.  ก�ำหนดมำตรฐำนในด้ำนกำรอ�ำนวยควำมยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้ได้มำตรฐำนสำกล ทั้งในส่วนของ
กำรด�ำเนินกำรของพนักงำนสอบสวนต่อชำวต่ำงชำติ ทั้งกรณีที่เป็นผู้เสียหำยและผู้ต้องหำ กำรตรวจค้น จับกุม กำรควบคุม  
กำรสอบปำกค�ำ กำรตรวจพิสูจน์ กำรออกหมำย รวมตลอดถึงกำรด�ำเนินกำรทั้งหลำยที่เกี่ยวข้องกับกำรสืบสวนสอบสวน 
ด�ำเนินคดี กำรอบรมพัฒนำสร้ำงจิตส�ำนึกแก่ข้ำรำชกำรต�ำรวจ กลไกกำรตรวจสอบกำรท�ำงำน กำรเปิดช่องทำงรับกำรร้องเรียน
จำกผู้รับบริกำรชำวต่ำงชำติ กำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลต่ำงๆ ให้ประชำชนทรำบ รวมทั้งกลไกกำรจัดหำล่ำมแปลภำษำที ่
อ�ำนวยควำมสะดวกประจ�ำสถำนีต�ำรวจในกรณีที่มีผู้มำติดต่อเป็นชำวต่ำงชำติ
  2. กำรพัฒนำศักยภำพพนักงำนสอบสวน ในด้ำนทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ของประเทศสมำชิกอำเซียน ตลอดจนควำมรู้ทำงด้ำนกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง โดยค�ำนึงถึงปัจจัยต่ำงๆ 
เช่น กำรจัดท�ำหลักสูตร ต�ำรำ เก่ียวกับกฎหมำยที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน คู่มือกำรปฏิบัติหน้ำท่ี 
ของพนักงำนสอบสวน ตลอดจนพัฒนำช่องทำงในกำรเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยสื่อต่ำงๆ เช่น อินเทอร์เน็ต แอพพิเคชั่นบน 
โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์เคลื่อนที่อื่นๆ เพื่อให้พนักงำนสอบสวนสำมำรถเรียนรู้และพัฒนำตนเองได้อย่ำงต่อเนื่อง เป็นต้น
  3. กำรปรับปรุงกฎหมำย กฎ ระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อกำรอ�ำนวยควำมยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
แก่ชำวต่ำงชำติตำมมำตรฐำนสำกล 

เจ้าภาพหลัก : กมค.
หน่วยงานสนับสนุน : ทุกหน่วย
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โครงการที่ ตร. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2557

(1) โครงการพัฒนางานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

    จ�ำนวนเงิน 7,280,000 บำท 

 หน่วยรับผิดชอบ : สพฐ.ตร.

(2) โครงการระบบสารสนเทศตรวจคนเข้าเมือง ระยะที่ 3 (PIBICS) 

 จ�ำนวนเงิน 214,000,000 บำท 

 หน่วยรับผิดชอบ : สตม.

(3) โครงการจัดหาระบบควบคุม ติดตาม สั่งการ การปฏิบัติภารกิจเฝ้าระวังรักษาความสงบเรียบร้อย

 ในพื้นที่ชายแดน 

 จ�ำนวนเงิน 13,922,000 บำท 

 หน่วยรับผิดชอบ : ตชด.

(4) โครงการ Mobile Service 

 จ�ำนวนเงิน 10,434,100 บำท 

 หน่วยรับผิดชอบ : สตม.

โครงการที่ ตร. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

1.  ได้รับจากผลผลิตเสริมสร้างความสัมพันธ์และความรว่มมือของอาเซียน จ�านวน 2 โครงการ คือ

 - โครงการพฒันางานตรวจพิสจูน์พยานหลกัฐานทางชีววทิยา และ DNA เพือ่รองรบัการเข้าสูป่ระชาคม
  อำเซียน จ�ำนวนเงิน 40,000,000 บำท
  หน่วยรับผิดชอบ : สพฐ.ตร.

 - โครงการพัฒนางานตรวจพิสูจน์สารเคมีและสารเคมีที่ใช้ท�าวัตถุระเบิดเพื่อรองรับ ASEAN FORENSIC 
  จ�ำนวนเงิน 34,038,200 บำท
  หน่วยรับผิดชอบ : สพฐ.ตร.

2. เป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ�าปีของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ จ�านวน 2 โครงการ คือ 

 - โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสถานีต�ารวจ (Crimes) ระยะที่ 2 
  จ�ำนวนเงิน 287,560,000 บำท
  หน่วยรับผิดชอบ : สทส.

 - โครงการศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 
  จ�ำนวนเงิน 44,558,300 บำท

  หน่วยรับผิดชอบ : สทส. 
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ปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ตร. เสนอค�าขอตั้งงบประมาณบูรณาการ
เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

จ�านวน 22 โครงการ เป็นจ�านวนเงิน 406,901,196 บาท ดังนี้
(ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบูรณาการฯ รอบแรกแล้ว)

ล�าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ
งบประมาณ (บาท)

รวมงบประมาณ
งบลงทุน งบด�าเนินงาน

1 รร.นรต. โครงกำรจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติกำรทำงภำษำ (Sound 

Lab)

10,336,800 - 10,336,800

2 สพฐ.ตร. โครงกำรพัฒนำงำนตรวจพิสูจน์เอกสำรเพื่อรองรับ

กำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน

18,000,000 - 18,000,000

3 ตชด. โครงกำรพัฒนำระบบภูมิสำรสนเทศและระบบควบคุม

บังคับบัญชำและสั่งกำร (C4I) เพื่อกำรบริหำรจัดกำร

ชำยแดน ระยะที่ 2

11,668,000 4,332,000 16,000,000

4 สตม. โครงกำรพัฒนำและเพิ่มศักยภำพพิธีกำรเข้ำเมือง ทำง

พรมแดนภำคเหนือ เพื่อเสถียรภำพและควำมมั่นคง

รองรับประชำคมอำเซียน

14,764,900 807,600 15,572,500

5 บก.รน. โครงกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศต�ำรวจน�้ำ 

และกำรประชุมผู้น�ำระดับสูงของหน่วยงำนควำม

มั่นคงทำงทะเลนำนำชำติ

300,000 3,000,000 3,300,000

6 บช.ศ. โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตรภำษำอังกฤษเพื่อกำร

สื่อสำรในกำรเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่ประชำคม

อำเซียน

- 55,640,600 55,640,600

7 ภ.2 โครงกำรติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อรักษำควำม

ปลอดภัยในเส้นทำงเชื่อมโยงโครงข่ำยประเทศ

อำเซียน (Asian Highway Route) พื้นที่ชำยแดน

58,960,000 - 58,960,000

8 บช.ตชด. โครงกำรจัดตั้งศูนย์ภำษำ และวัฒนธรรมอำเซียน 5,830,500 - 5,830,500

9 บช.น. ภ.1 

และ ภ.2

โครงกำรสถำนีต�ำรวจล�้ำสมัย บูรณำกำรงำนใน

กระบวนกำรยุติธรรมเพื่อรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคม

อำเซียน

64,466,332 38,159,964 102,626,296

10 สพฐ.ตร. โครงกำรทดแทนเครื่องจับเท็จเดิมเพื่อพัฒนำงำน

จับเท็จสู่ประชำคมอำเซียน

2,133,200 - 2,133,200

11 ตชด. โครงกำรจัดหำระบบโทรคมนำคมส�ำหรับที่บังคับกำร

ทำงยุทธวิธีเคลื่อนที่พร้อมรถยนต์ เพื่อกำรบริหำร

จัดกำรชำยแดน รองรับประชำคมอำเซียน

17,000,000 - 17,000,000

12 กมค. โครงกำรฝึกอบรมบริหำรงำนสืบสวนสอบสวนของ

เจำ้หน้ำที่ต�ำรวจในกำรรับมือกับอำชญำกรรมข้ำมชำติ

- 1,242,000 1,242,000
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ล�าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ
งบประมาณ (บาท)

รวมงบประมาณ
งบลงทุน งบด�าเนินงาน

13 สพฐ.ตร. โครงกำรพัฒนำกำรเก็บฐำนข้อมูลอำวุธปืนและเครื่อง

กระสุนปืนเพื่อรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน

86,470,050 - 86,470,050

14 ตท. โครงกำรบูรณำกำรองค์ควำมรู้ด้ำนกิจกำรต่ำงประเทศ

และอำชญำกรรมข้ำมชำติระหวำ่งกองกำรต่ำงประเทศ

กับขำ้รำชกำรต�ำรวจที่ปฏิบัติงำนด้ำนกิจกำรต่ำงประเทศ

แต่ละกองบัญชำกำร

- 795,000 795,000

15 สพฐ.ตร. โครงกำรทูตนิติวิทยำศำสตร์เพื่อเตรียมควำมพร้อม

เข้ำสู่ประชำคมอำเซียน

- 975,360 975,360

16 ตท. โครงกำรขยำยกำรรณรงค์ให้ภำคประชำชนและ

ประชำสังคมหันหลังให้อำชญำกรรม

- 1,747,500 1,747,500

17 ศชต. โครงกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลบุคคลต้องสงสัยในคดีควำม

มั่นคง

- 1,958,600 1,958,600

18 สพฐ.ตร. โครงกำรจัดตั้งกลุ่มวิจัยด้ำนกำรค�ำนวณทำง

วิทยำศำสตร์ วิศวกรรมศำสตร์ และเทคโนโลยี

สำรสนเทศเพื่องำนพิสูจน์หลักฐำน สถำบันฝึกอบรม

และวิจัยกำรพิสูจน์หลักฐำนต�ำรวจ

- 150,000 150,000

19 สตม. โครงกำรประชำคมข่ำว AC - 26,400 26,400

20 ศชต. โครงกำรอบรมเตรียมควำมพร้อมพนักงำนสอบสวน

เพื่อเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน

- 141,520 141,520

21 ภ.1, ภ.2, 

ภ.5, ภ.7. 

ปคบ. และ 

ยศ.

โครงกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษและภำษำต่ำง

ประเทศเพื่อนบ้ำนอำเซียนเพื่อเสริมสรำ้งควำม

สัมพันธ์และควำมมั่นคงของภูมิภำคอำเซียน

- 7,790,300 7,790,300

22 ภ.8 โครงกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนกำรป้องกันและ

ปรำบปรำมอำชญำกรรมในกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน

- 204,570 204,570



สัน 0.6 cm
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