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ประชาคมอาเซียน ปี 2558
กับ
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ

สารจาก ผบ.ตร.
การเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนปี 2558 (ASEAN COMMUNITY 2015) จะส่งผลให้ประเทศไทยและประเทศ
สมาชิกอาเซียน มีการรวมกลุ่มเป็นปึกแผ่นและมีความเชื่อมโยงกันในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม รวมถึง
ด้านโครงสร้างต่างๆ ซึ่งมีแนวโน้มอาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ และขยายตัวในปัญหา
ด้านการบริหารจัดการชายแดน การลักลอบเข้าเมือง ปัญหาอาชญากรรมข้าชาติ และภัยข้ามชาติต่างๆ
การปฏิบัติหน้าที่ของต�ำรวจท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี ที่เป็นไป
อย่างรวดเร็วและสลับซับซ้อนในโลกยุคดิจิตอล ที่มีการเชื่อมต่อและส่งต่อข้อมูลได้อย่างรวดเร็วตลอดเวลา
ย่อมท�ำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย และมีการติดตามตรวจสอบการท�ำงานของต�ำรวจ
อย่างเข้มข้นเพิม่ มากขึน้ ดังนัน้ จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีข่ า้ ราชการต�ำรวจทุกคนต้องปรับปรุงและพัฒนาตัวเอง
ทั้งองค์ความรู้ในงานต�ำรวจ ภาษา และ เทคโนโลยีต่างๆ ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอยู่เป็นประจ�ำ
อย่างต่อเนือ่ ง ต้องทุม่ เทเสียสละความสุขส่วนตัวเพิม่ มากขึน้ กว่าเดิม เพือ่ สนองตอบความคาดหวังของประชาชน
ในสังคม อันจะน�ำไปสูค่ วามยอมรับและเป็นทีร่ กั ของประชาชน รวมตลอดถึงความเชือ่ ถือ ศรัทธา ในองค์กรต�ำรวจ
ซึ่งเป็นเป้าประสงค์สูงสุด
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ได้ตระหนักถึงปัญหาทีจ่ ะเกิดขึน้ ดังกล่าว และได้ให้ความส�ำคัญกับการเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558 เป็นอย่างยิ่ง จึงได้ก�ำหนดนโยบาย 1 ใน 8 ข้อ ในการบริหารงาน
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ นอกจากนี้ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการอ�ำนวยการเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ปี 2558 และคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติเพื่อเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 ของ ส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติ มีการจัดตั้งศูนย์อ�ำนวยการเตรียมการเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
พร้อมทั้งก�ำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และ Road Map รองรับ พัฒนาระบบงาน ระบบองค์กร
และพัฒนาบุคลากรของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และปฏิบตั งิ านรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558 ของ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ให้สอดคล้อง รองรับกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของรัฐบาล
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้าราชการต�ำรวจทุกหน่วยงานในสังกัดส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ จะได้มีความ
ตระหนัก และมีความพร้อมส�ำหรับการเปลีย่ นแปลงในการเข้าสูก่ ารเป็นประชาคมอาเซียนปี 2558 ขอให้ทกุ ท่าน
ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจหลัก ด�ำรงไว้ซึ่งเกียรติยศ ศักดิ์ศรี ของ “ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์” และ “ส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่งชาติ”

พลต�ำรวจเอก

( สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง )
ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ/ประธานคณะกรรมการอ�ำนวยการ
เตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 ของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
มีนาคม 2558

สารจาก รอง ผบ.ตร.
ข้าราชการต�ำรวจ ถือเป็นกลไกส�ำคัญยิ่ง ที่จะช่วยให้การเปิดประชาคมอาเซียน ปี 2558 เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และสามารถตอบสนองต่อเจตนารมณ์ในการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างแท้จริง
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ได้ร่วมกันจัดท�ำคู่มือ “ประชาคมอาเซียน ปี 2558 กับ ส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่งชาติ” จนเสร็จสิน้ สมบูรณ์ อันจะช่วยให้ขา้ ราชการต�ำรวจได้มคี วามพร้อมอย่างเต็มที่ ทัง้ ในด้านการช่วยเหลือ
และให้บริการ การควบคุมดูแลแก้ไขปัญหาภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ รวมทัง้ ปัญหาอาชญากรรมในหลากหลาย
มิตทิ เี่ กิดขึน้ ซึง่ การปฏิบตั งิ านของทุกหน่วยทีเ่ กีย่ วข้องตามอ�ำนาจหน้าทีด่ งั กล่าว จะต้องเป็นไปด้วยความถูกต้อง
ครบถ้วน เป็นมาตรฐานสากล และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างแท้จริงต่อไป
พลต�ำรวจเอก
( พงศพัศ พงษ์เจริญ )
รองผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ/รองประธานคณะกรรมการอ�ำนวยการ
เตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558

สารจาก รอง ผบ.ตร.
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 ของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ เป็นการ
ด�ำเนินการตามนโยบายทีส่ ำ� คัญของรัฐบาล ซึง่ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ได้เตรียมความพร้อมครอบคลุมทุกมิติ ทัง้ มิติ
บริหารจัดการชายแดนและแก้ไขปัญหา ภัยคุกคามทุกรูปแบบเพื่อความมั่นคงของประเทศ มิติการสร้างความ
เชื่อมโยง ด้านการท่องเที่ยว การบริการและการลงทุนกับประเทศสมาชิกในอาเซียน มิติการสร้างความร่วมมือ
ด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และมิตดิ า้ นการบริหารจัดการ และการพัฒนาองค์กรส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่งชาติ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งมิติดังกล่าวได้ก�ำหนดภารกิจการขับเคลื่อนให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และนโยบาย ของรัฐบาลและส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติมาโดยตลอด
การจัดท�ำคู่มือ “ประชาคมอาเซียน ปี 2558 กับ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ” ครั้งนี้ เป็นคู่มือที่ปรับปรุง
ใหม่ โดยปรับปรุงให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ ของรัฐบาลปัจจุบัน และส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
เพื่อเป็นแนวทางในการด�ำเนินการ ของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ และเป็นคู่มือ
เพือ่ เผยแพร่ให้แก่หน่วยงานอืน่ ๆ ได้ทราบถึงการด�ำเนินงานของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ และประสานการปฏิบตั ิ
เพื่อเป็นประโยชน์ของทางราชการต่อไป
ขอขอบคุณคณะผู้จัดท�ำ และหวังว่าคู่มือนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ของข้าราชการต�ำรวจ
และผู้ที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป

พลต�ำรวจเอก

( วุฒิ ลิปตพัลลภ )
รองผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ/
ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติเพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ปี 2558 ของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
และผู้อ�ำนวยการศูนย์อ�ำนวยการเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 ของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
มีนาคม 2558

สารจาก ผู้ช่วย ผบ.ตร.
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทยที่ประกอบด้วย 3 เสาหลัก คือ ประชาคมการเมืองและ
ความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน จะเริ่มในปลายปี 2558 นี้
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ได้รับมอบจากรัฐบาลให้เป็นหน่วยงานหลักหน่วยงานหนึ่งในเสาประชาคมการเมือง
และความมั่นคง มีบทบาทในการเตรียมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะด้านการป้องกันปราบปราม
และแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การรักษาความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ การบริหารจัดการชายแดน
และการตรวจคนเข้าเมือง รวมถึงการให้บริการและอ�ำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว นักลงทุน ประชาชน
อาเซียน และประเทศอื่นๆ ในทุกภูมิภาค ที่จะเข้ามาในประเทศไทยเป็นจ�ำนวนมากขึ้น
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติจ�ำเป็นต้องมีความพร้อม เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ซึ่งอาจจะ
กระทบต่อความมัน่ คงของประเทศ และปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ ผูบ้ ญ
ั ชาการต�ำรวจแห่งชาติ
ได้มีความตระหนักและมอบนโยบายให้ผู้บริหารของทุกหน่วยงานในสังกัดส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ได้มีการ
เตรียมความพร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งในด้านการจัดโครงสร้าง การบริหารจัดการ ระบบงาน
การพัฒนาบุคลากร และอื่นๆ
ในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ และรองผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ
(งานบริหาร 1) ให้รับผิดชอบก�ำกับดูแลงานของกองยุทธศาสตร์ ส�ำนักงานยุทธศาสตร์ต�ำรวจ และได้รับ
การแต่งตั้งเป็นรองประธานคณะกรรมการอ�ำนวยการเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 และ
รองประธานคณะกรรมการขับเคลือ่ นการปฏิบตั เิ พือ่ เข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน ปี 2558 ของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ได้เห็นความจ�ำเป็นของการมีเครือ่ งมือในการพัฒนาองค์ความรู้ ด้วยช่องทางต่างๆ ให้กบั ผูบ้ ริหารและข้าราชการ
ต�ำรวจ เพื่อให้การเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในส่วนที่เป็นภารกิจหลักของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้เห็นชอบให้กองยุทธศาสตร์ ส�ำนักงานยุทธศาสตร์ตำ� รวจ ปรับปรุงคูม่ อื “ประชาคม
อาเซียนปี 2558 กับ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ” ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ และทันตามสถานการณ์ปัจจุบัน
เพื่อให้ข้าราชการต�ำรวจ และผู้สนใจได้ศึกษา ท�ำความเข้าใจ เสริมสร้างความรู้เตรียมพร้อมต่อการปฏิบัติงาน
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558 ได้อย่างมั่นใจ และน�ำมาซึ่งความสงบสุข และความมั่นคงของสังคม
และประเทศชาติ

พลต�ำรวจโท

( จิตต์เจริญ เวลาดีวงณ์ )
ผู้ช่วยผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ/
รองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติเพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ปี 2558 ของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
มีนาคม 2558

สารจาก
ผู้บัญชาการส�ำนักงานยุทธศาสตร์ตำ� รวจ
ส�ำนักงานยุทธศาสตร์ต�ำรวจ ได้จัดท�ำคู่มือ “ประชาคมอาเซียนปี 2558 กับส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ”
เล่มนี้ขึ้น ซึ่งได้จัดท�ำเป็นครั้งที่ 3 โดยได้เพิ่มเติมเนื้อหาของประชาคมอาเซียนให้มีความครบถ้วน และปรับปรุง
ข้อมูลการเตรียมความพร้อมของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติให้มีความครบถ้วน ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน
มากขึ้น
หวังเป็นอย่างยิง่ ว่า คูม่ อื “ประชาคมอาเซียนปี 2558 กับส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ” เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์
ส�ำหรับข้าราชการต�ำรวจทุกระดับ ที่จะใช้เป็นแหล่งความรู้เบื้องต้น ในการศึกษาข้อมูลของประชาคมอาเซียน
ซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และศึกษาข้อมูลยุทธศาสตร์ ภารกิจหลัก และ
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) รวมถึง Road Map ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558
ของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
อย่างไรก็ตาม คู่มือเล่มนี้เป็นเพียงปฐมบทที่ส�ำนักงานยุทธศาสตร์ต�ำรวจ ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็น
หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดท�ำยุทธศาสตร์ในการเตรียมความพร้อมเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ได้จดั ท�ำขึน้ เพือ่ เป็นเครือ่ งมือเบือ้ งต้นทีจ่ ะช่วยในการสร้างเสริมองค์ความรูแ้ ก่ขา้ ราชการต�ำรวจ
ซึ่งจะเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างแท้จริง เมื่อได้น�ำองค์ความรู้นี้ไปวิเคราะห์สังเคราะห์ และ
น�ำไปสู่การปฏิบัติตามภารกิจหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

พลต�ำรวจโท

( รุ่งฤทธิ์ ซุ่นทรัพย์ )
ผู้บัญชาการส�ำนักงานยุทธศาสตร์ต�ำรวจ/
คณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอ�ำนวยการเตรียมการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ปี 2558 ของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
มีนาคม 2558

สารบัญ
				
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียน
l
จุดเริ่มต้นประชาคมอาเซียน
l
ความเป็นมาของการจัดตั้งประชาคมอาเซียน
l
ข้อมูลพื้นฐานประเทศสมาชิกอาเซียน
l
อาเซียนสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ปี 2558
l
ท�ำความรู้จักประชาคมอาเซียน
		 - ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
		 - ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
		 - ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
l
การเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน
l
วัตถุประสงค์อาเซียน
l
กฎบัตรอาเซียน
l
ธงอาเซียน
l
ASEAN Common Visa
l
ค�ำขวัญอาเซียน
ส่วนที่ 2 ประเทศไทยกับอาเซียน
l
บทบาทไทยในอาเซียน
l
ความท้าทายของไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
l
นโยบายรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา	
l
การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
l
ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากประชาคมอาเซียน
ส่วนที่ 3 ต�ำรวจไทยกับอาเซียน
l
ร่างแผนด�ำเนินการตามเป้าหมายการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
l
การประชุมหัวหน้าต�ำรวจอาเซียน

หน้า
10
11
12
13
14
14
15
16
17
19
20
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25
25
28
29
30
32
33
36
37

				
l
การเตรียมความพร้อมของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
		 - ระดับบุคคล
		 - ระดับหน่วยงาน
		 - ระดับนโยบาย
l
ประชาชนได้อะไรจากการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
		 ของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
l
ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
l
โครงการที่ ตร. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
l
สรุปข้อมูลการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558
		 ของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2554 – 2557
l
ผลการด�ำเนินการในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
		 ของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
l
Road Map การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558
		 ของ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
l
ค�ำสั่งคณะกรรมการ และคณะท�ำงาน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
		 ของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
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77
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จุดเริ่มต้นประชาคมอาเซียน

8 ส.ค. 2510 ลงนามร่วมกันในปฏิญญากรุงเทพ
ประกอบด้วย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลปิ ปินส์ สิงคโปร์ และไทย
ต่อมามีอีก 5 ประเทศ ได้เข้าร่วม คือ ปี 2527 บรูไน ปี 2538
เวียดนาม ปี 2540 ลาว+เมียนมาร์ และ ปี 2542 กัมพูชา

อาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian
Nations หรือ ASEAN) ก่อตัง้ ขึน้ โดยปฏิญญากรุงเทพ (The Bangkok Declaration) เมือ่ วันที่ 8 สิงหาคม 2510
โดยมีสมาชิกผูก้ อ่ ตัง้ 5 ประเทศในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลปิ ปินส์ สิงคโปร์
และ ไทย ได้ลงนามใน “ปฏิญญากรุงเทพฯ” (Bangkok Declaration) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศสมาชิกในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การเกษตร อุตสาหกรรม
การคมนาคม รวมทั้งยกระดับรายได้และความเป็นอยู่ของประชาชน ต่อมาได้มี บรูไนดารุสซาราม เข้าร่วมเป็น
สมาชิกเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2527 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นสมาชิกเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2538
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นสมาชิกเมือ่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2540 สหภาพเมียนมาร์ เป็นสมาชิก
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2540 และราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นสมาชิกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2542 ตามล�ำดับ
ท�ำให้อาเซียนมีสมาชิก ครบ 10 ประเทศ มีประชากรในภูมิภาครวมกันประมาณ 600 ล้านคน
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ความเป็นมาของการจัดตั้งประชาคมอาเซียน
l

l

l

l

l

l

l

เดือนธันวาคม 2540 ผู้น�ำอาเซียนได้รับรองเอกสาร “วิสัยทัศน์อาเซียน 2020” ก�ำหนดเป้าหมาย
หลัก 4 ประการ เพื่อมุ่งพัฒนาอาเซียนไปสู่ “ประชาคมอาเซียน” (ASEAN Community) ให้เป็นผลส�ำเร็จ
ภายในปี 2563 (ค.ศ. 2020) ซึ่งจะประกอบด้วย “เสาประชาคมหลักรวม 3 เสา” ได้แก่ ประชาคมการเมือง
และความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน รวมทั้ง
จัดโครงสร้างองค์กรของอาเซียน รองรับพันธกิจ
นับเป็นการแปลงสภาพอาเซียนจากองค์กรที่มีการรวมตัวหรือร่วมมือกันแบบหลวมๆ เพื่อสร้างและ
พัฒนามาสู่สภาพการเป็น “นิติบุคคล” ซึ่งเป็นที่มาของการน�ำหลักการนี้ ไปร่างเป็น “กฎบัตรอาเซียน”
ซึ่งเป็น “ธรรมนูญ” การบริหารปกครองกลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ (ASEAN CHARTER)
วั น ที่ 7 ตุ ล าคม 2546 ผู ้ น� ำ อาเซี ย นเห็ น ชอบปฏิ ญ ญาอาเซี ย นคองคอร์ ด สอง (Declaration of
ASEAN Concord II) ที่เมืองบาหลี อินโดนีเซีย เพื่อจัดตั้งประชาคมอาเซียนในปี 2563
วั น ที่ 13 มกราคม 2550 ที่ ป ระชุ ม สุ ด ยอดอาเซี ย น ครั้ ง ที่ 12 (The 12 th ASEAN Summit
Document) ที่เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ ลงนามในปฏิญญาเซบู (Cebu Declaration) ก�ำหนดให้มี
การจัดตั้งประชาคมอาเซียนในปี 2558
วั น ที่ 20 พฤศจิ ก ายน 2550 ที่ ป ระชุ ม สุ ด ยอดอาเซี ย นครั้ ง ที่ 13 ที่ ป ระเทศสิ ง คโปร์ ตกลงให้ มี
การจัดท�ำแผนงานการจัดตั้งประชาคมอาเซียน 2558 ทั้งสามเสาหลัก
วันที่ 1 มีนาคม 2552 ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 14 ที่ ชะอ�ำ หัวหิน ผู้น�ำอาเซียนได้ ลงนาม
รับรอง “ปฏิญญาชะอ�ำ หัวหินว่าด้วยแผนงานจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ค.ศ.2009-2015)” เพื่อจัดตั้ง
ประชาคมอาเซียน ภายในปี 2558
ตุลาคม 2553 ผู้น�ำอาเซียนได้ให้การรับรอง แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน
(Master Plan on ASEAN Connectivity)
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อาเซียน : สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ASEAN (Association of Southeast Asian Nation)

บรูไนดารุสซาราม
พื้นที่ : 5,765 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 422,675 คน
เมืองหลวง : บันดาร์เสรีเบกาวัน
ภาษา	: ภาษามาเลย์
สกุลเงิน : ดอลลาร์บรูไน
ลาว
พื้นที่ : 236,800 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 6,803,699 คน
เมืองหลวง : เวียงจันทน์
ภาษา	: ภาษาลาว
สกุลเงิน : กีบ
ฟิลิปปินส์
พื้นที่ : 298,170 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 107,668,231 คน
เมืองหลวง : กรุงมะนิลา
ภาษา	: ภาษาฟิลิปปินส์
สกุลเงิน : เปโซ

กัมพูชา
พื้นที่ : 181,035 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 15,458,332 คน
เมืองหลวง : กรุงพนมเปญ
ภาษา	: ภาษาเขมร
สกุลเงิน : เรียล
มาเลเซีย
พื้นที่ : 329,758 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 30,073,353 คน
เมืองหลวง : กรุงกัวลาลัมเปอร์
ภาษา	: ภาษามาเลย์
สกุลเงิน : ริงกิต
สิงคโปร์
พื้นที่ : 699 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 5,567,301 คน
เมืองหลวง : สิงคโปร์
ภาษา	: ภาษาอังกฤษ
สกุลเงิน : ดอลลาร์สิงคโปร์
เวียดนาม
พื้นที่ : 331,689 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 93,421,835 คน
เมืองหลวง : กรุงฮานอย
ภาษา	: ภาษาเวียดนาม
สกุลเงิน : ด่ง

อินโดนีเซีย
พื้นที่ : 1,919,400 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 253,609,643 คน
เมืองหลวง : กรุงจาการ์ตา
ภาษา	: ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย
สกุลเงิน : รูเปียห์
เมียนมาร์
พื้นที่ : 678,500 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 55,746,253 คน
เมืองหลวง : เนปิดอว์
ภาษา	: ภาษาเมียนมาร์
สกุลเงิน : จ๊าต
ไทย
พื้นที่ : 513,115 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 67,741,401 คน
เมืองหลวง : กรุงเทพมหานคร
ภาษา	: ภาษาไทย
สกุลเงิน : บาท
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อาเซียนสู่การเป็นประชาคมอาเซียนปี 2558
ปัจจุบัน โลกของเราเปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อ 40 กว่าปีก่อน ที่เริ่มก่อตั้งอาเซียนอย่างมาก อีกทั้งความ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ท�ำให้อาเซียนต้องเผชิญสิ่งท้าทายใหม่ๆ อาทิ การก่อการร้าย ยาเสพติด
การค้ามนุษย์ สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ รวมทั้งการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น อาเซียน จึงจ�ำเป็นต้อง
รวมตัวกันเพือ่ เพิม่ อ�ำนาจต่อรอง และเพิม่ ขีดความสามารถทางการแข่งขันกับประเทศในภูมภิ าคใกล้เคียงและในเวที
ระหว่างประเทศ รวมทั้งเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงและสังคม และตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง ผู้น�ำอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ จึงเห็นพ้องกันว่า อาเซียนควรจะร่วมมือกันให้เหนียวแน่น
เข้มแข็ง และมั่นคงยิ่งขึ้น จึงได้มีวิสัยทัศน์และประกาศให้มีการสร้างประชาคมอาเซียนขึ้นมา โดยประชาคม
อาเซียนที่จะสร้างขึ้น ประกอบด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่
l
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community : APSC)
l
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)
l
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community : ASCC)
		 เพื่อให้อาเซียนมีความเข้มแข็งในทุกด้าน ดังนั้น ประชาคมอาเซียนจึงมิใช่เพียงเรื่องเศรษฐกิจ
อย่างเดียวเท่านัน้ แต่เป็นการด�ำเนินการในทุกเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับความปลอดภัย ชีวติ ความเป็นอยู่ และการกินดีอยูด่ ี
ของประชาชน
อาเซียนได้ก�ำหนดวันที่จะเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ
ในวันที่ 31 ธันวาคม 2558

สู ่ ป ระชาคมอาเซี ย น 2558

ASEAN Community : One Vision, One ldentity, One Community

ประชาคมการเมื อ งและ
ความมั่ น คงอาเซี ย น
( APSC )

ประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซี ย น
( AEC)

ประชาคมสั ง คมและ
วั ฒ นธรรมอาเซี ย น
( ASCC )
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ท�ำความรู้จักประชาคมอาเซียน
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือ การรวมตัวของประเทศสมาชิกอาเซียนให้ใกล้ชิด และ
เป็นหนึง่ เดียวกันมากขึน้ เพือ่ ให้มคี วามแข็งแกร่ง สามารถสร้างโอกาสและรับมือสิง่ ท้าทายได้ทกุ ด้านในโลกปัจจุบนั
ตลอดจนเพื่อเพิ่มอ�ำนาจต่อรองและขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนทุกด้านในเวทีระหว่างประเทศ
การเป็นประชาคมอาเซียนจะช่วยท�ำให้สมาชิกอาเซียนเป็นเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันที่มีความแข็งแกร่ง
ปลอดภัย มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน รวมทั้งสามารถประกอบกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น

ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
(ASEAN Political-Security Community : APSC)
มุ่งส่งเสริมความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง เพื่อเสริมสร้างและธ�ำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความ
มัน่ คงของประเทศในภูมภิ าค ตลอดจนท�ำให้ประเทศในภูมภิ าคอยูร่ ว่ มกันอย่างสันติสขุ สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ
ได้โดยสันติวิธี
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน มีลักษณะ 3 อย่าง คือ
l
ประชาชนในอาเซียนอยู่ในภูมิภาคที่มีกฎกติกาชัดเจน ยึดมั่นแนวคิดและค่านิยมเดียวกัน เช่น หลัก
นิตธิ รรม ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชนและธรรมาภิบาล เพือ่ ช่วยส่งเสริมเสถียรภาพ และความสงบสุขในภูมภิ าค
อาเซียน
l
ประชาชนในอาเซียนสามารถอยูใ่ นภูมภิ าคทีม่ คี วามมัน่ คงและปลอดภัย ปราศจากสงครามและการ
สู้รบ รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงอื่นๆ ร่วมกัน เช่น การก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ
ยาเสพติด การค้ามนุษย์ และโจรสลัด เป็นต้น
l
ประเทศในอาเซียนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศอื่น ไม่ว่าจะเป็น จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฯลฯ เพื่อให้ประเทศเหล่านี้ เป็นมิตรที่ดีของอาเซียนและเข้ามาสนับสนุน
อาเซียนในเรื่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
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ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community : AEC)
คือ การรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียนให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น เพื่อร่วมกันสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ
ของประเทศในอาเซียน และการอ�ำนวยความสะดวกในการติดต่อค้าขายระหว่างกันซึง่ จะช่วยให้ภมู ภิ าคอาเซียน
สามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นได้ และประชาชนในประเทศสมาชิกอาเซียนมีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นต่อไป
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไม่ใช่เพียงแค่ เขตการค้าเสรี หรือการเปิดเสรีในด้านต่างๆ เท่านั้น แต่ยัง
หมายรวมถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจในหลายด้าน เพื่อให้ประเทศสมาชิกอาเซียนรวมตัวกันได้ใกล้ชิดมากขึ้น
รวมทั้งมีการพัฒนาและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีลักษณะ 4 อย่าง คือ
l
ประเทศในอาเซียนสามารถค้าขายระหว่างกันได้โดยไม่เสียภาษีน�ำเข้า นอกจากสินค้าไม่กี่รายการ
ทีม่ ขี อ้ ยกเว้น สามารถท�ำธุรกิจด้านบริการบางสาขาในประเทศอาเซียนอืน่ ได้ และสามารถเข้าไปลงทุนในประเทศ
สมาชิกอาเซียนอื่น ในสาขาการเกษตร ประมง ป่าไม้ เหมืองแร่และอุตสาหกรรมการผลิต โดยได้รับการปฏิบัติ
เหมือนคนในประเทศนั้น นอกจากนี้จะมีการอ�ำนวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายบุคคลในวิชาชีพ 8 สาขา ได้แก่
แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล วิศวกร สถาปนิก บัญชี นักส�ำรวจ และการบริการท่องเทีย่ ว ระหว่างประเทศอาเซียน
โดยทั้งหมดนี้ เพื่อเป้าหมายในการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวของอาเซียน
l
ประเทศในอาเซียนสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นนอกภูมิภาค โดยได้ด�ำเนินการเรื่องเครือข่าย
คมนาคมขนส่ง และอ�ำนวยความสะดวกการขนส่งสินค้าข้ามแดน รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ เช่น พลังงาน
และเทคโนโลยีสารสนเทศ การคุม้ ครองผูบ้ ริโภค การส่งเสริมนโยบายทรัพย์สนิ ทางปัญญา การแข่งขันทีเ่ ป็นธรรม
และการพัฒนาการค้าสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์
l
ประเทศในอาเซียนมีระดับการพัฒนาที่เท่าเทียมกัน และกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) ในแต่ละประเทศอาเซียนมีขีดความสามารถในการแข่งขันและสามารถปรับตัวต่อเศรษฐกิจในปัจจุบัน
l
นักธุรกิจในอาเซียนแข่งขันได้ในระดับสากล โดยมีการจัดท�ำเขตการค้าเสรี (FTA) ระหว่างอาเซียน
กับประเทศคู่คา้ ที่ส�ำคัญ ซึ่งขณะนี้อาเซียนได้จัดท�ำ FTA แล้วกับ 6 ประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์
นอกจากนี้ อาเซียนยังอยู่ระหว่างเจรจาความตกลงพันธมิตรทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค(RCEP) ซึ่งจะ
เป็น FTA ระดับภูมิภาคซึ่งรวม FTA ที่อาเซียนมีกับ 6 ประเทศข้างต้นไว้ในฉบับเดียว โดย RCEP นี้จะเพิ่มโอกาส
และช่วยขยายตลาดการค้าการลงทุนของไทยให้มากขึ้น

16

ประชาคมอาเซียน ปี 2558

กับส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
(ASEAN Socio-Cultural Community : ASCC)
สะท้อนถึงมิตปิ ระชาชนในการสร้างประชาคมอาเซียนเพือ่ ให้เป็นสังคมทีเ่ อือ้ อาทรและแบ่งปัน ประเทศ
ต่างๆ สามารถแก้ไขปัญหาทางสังคมร่วมกัน และปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในทุกประเทศให้ดขี นึ้ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสงิ่ แวดล้อมทีด่ ี นอกจากนี้ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
ยังให้ความส�ำคัญกับการสร้างความรูส้ กึ ร่วมกันของความเป็นพลเมืองอาเซียน เพือ่ ส่งเสริมความสามัคคีและความ
เป็นหนึ่งเดียวของประชาชนในอาเซียน ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ้นมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
อย่างแท้จริง
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนมีลักษณะ 6 อย่าง คือ
l
ประชาชนสามารถเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม และมีทักษะในการประกอบอาชีพ รวมทั้งมีการ
ส่งเสริมความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนี้ ยังมีการด�ำเนินการเกี่ยวกับการเพิ่มขีดความสามารถ
ของข้าราชการ ซึ่งทั้งหมดนี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบบองค์รวม
l
ประชาชนอาเซียนมีชีวิตความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี กินดีอยู่ดี ปราศจากความยากจน อยู่ใน
สังคมที่ปลอดภัย ปลอดยาเสพติด สามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข รวมทั้งมีการเตรียมความพร้อม
เรื่องภัยพิบัติ
l
ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยในอาเซียนมีสิทธิและโอกาสอย่างเท่าเทียม รวมทั้งกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
มีสวัสดิการสังคมทีด่ ี แรงงานโยกย้ายถิน่ ฐานได้รบั การคุม้ ครองสิทธิขนั้ พืน้ ฐานตามกฎหมาย นอกจากนี้ ยังมีการ
ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจมีกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม
l
ประเทศในอาเซียนจะร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมทีด่ แี ละอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทัง้ ร่วมกัน
แก้ไขปัญหามลพิษและหมอกควัน เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
l
ประชาชนอาเซียนมีความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกัน และมีความเป็นพลเมืองอาเซียนร่วมกันแม้จะมี
ความแตกต่างด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และศาสนา โดยด�ำเนินการผ่านการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
และกีฬา และการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียน
l
ประเทศในอาเซียนร่วมกันลดช่องว่างด้านการพัฒนาระหว่างกัน โดยการให้ความช่วยเหลือทั้งด้าน
การเกษตร การประมง อุตสาหกรรม และการพัฒนาชนบท
ความร่วมมือภายใต้เสาสังคมและวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิต ความเป็นอยู่ของ
ประชาชน โดยที่ผ่านมามีตัวอย่างการด�ำเนินการที่ชัดเจน ได้แก่ การควบคุม การระบาดของโรค SARS เมื่อปี
2546 รวมทั้งการร่วมกันให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยสึนามิในภูมิภาคเมื่อปี 2547 และไซโคลนนาร์กิส
ในเมียนมาร์เมื่อปี 2551
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การเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน
(ASEAN Connectivity)
ความเป็นมา
ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 15 เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 ที่ชะอ�ำ – หัวหิน ประเทศไทย
เห็นชอบกับข้อเสนอของไทยเกี่ยวกับแนวคิดความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (ASEAN Connectivity)
เพื่อเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นของอาเซียนและน�ำอาเซียนไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 และ
ได้ออกแถลงการณ์ว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน รวมทั้งได้จัดตั้งคณะท�ำงานระดับสูงว่าด้วย
ความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (High Level Task Force on ASEAN Connectivity : HLTF – AC) เพื่อจัดท�ำ
แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (Master Plan on ASEAN Connectivity : MPAC) ให้แล้วเสร็จ
เพื่อน�ำเสนอต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 17 ในปี พ.ศ. 2553 โดยในส่วนของไทย คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เห็นชอบแต่งตัง้ นายประดาป พิบลู สงคราม อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม และอดีตรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
เป็นผู้แทน
ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 17 เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม
ได้ให้การรับรองแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียนเพื่อเป็นกรอบความร่วมมือในการสร้างความ
เชื่อมโยงระหว่างกัน โดยความเชื่อมโยงดังกล่าวจะเน้นภายในอาเซียนในเบื้องต้นและจะเป็นพื้นฐานการเชื่อมโยง
ไปสู่ภูมิภาคต่างๆ อาทิ เอเชียตะวันออก เอเชียใต้ และอื่นๆ ต่อไป
แผนแม่บทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะเร่งรัดการเชื่อมโยงประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศให้เป็นหนึ่งเดียว
ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านกฎระเบียบ และด้านประชาชน โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อการสนับสนุนการสร้าง
ประชาคมอาเซียนอย่างแท้จริงภายในปี พ.ศ. 2558 และให้อาเซียนเป็นศูนย์กลางของสถาปัตยกรรมภูมิภาค
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มบ่

วามเชอื่ มโยงระหว่างก
ค
ย
้
ว
นั ใน
ด
อ
ทวา่

ความเชื่อมโยงด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ความเชื่อมโยง
ด้านประชาชน

l

l

l
l

คมนาคม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
พลังงาน

l

การศึกษาและ
วัฒนธรรม
การท่องเที่ยว

ความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบ
l
l

l

เปิดเสรีและอ�ำนวยความสะดวกทางการค้า
เปิดเสรีและอ�ำนวยความสะดวก
ในการบริการและการลงทุน
ความตกลง/ข้อตกลงยอมรับร่วมกัน

l
l
l

ความตกลงการขนส่งในภูมิภาค
พิธีการในการข้ามพรมแดน
โครงการเสริมสร้างศักยภาพ

แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้มีการก�ำหนดยุทธศาสตร์ในแผนแม่บทฯ ในการก่อสร้าง ถนน เส้นทางรถไฟ
การขนส่งทางน�ำ้ การขนส่งทางอากาศ รวมทัง้ การเชือ่ มโยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านพลังงาน (โครงการท่อก๊าซ
และระบบสายส่งไฟฟ้าของอาเซียน) โดยมีคณะท�ำงานสาขาต่างๆ ของอาเซียน (ASEAN Sectoral Bodies)
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ในการด�ำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย ตามกรอบเวลาที่ก�ำหนดไว้ในแผนแม่บทฯ
ด้านกฎระเบียบ แผนแม่บทฯ จะมีสว่ นในการเร่งรัดการด�ำเนินการตามความตกลง พิธสี าร ข้อบังคับต่างๆ
ทีม่ ขี นึ้ เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกในการข้ามแดนให้สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ลดค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง การเคลือ่ นย้าย
สินค้า บริการ และการลงทุนทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน ในขณะเดียวกัน ก็ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดจาก
อาชญากรรมข้ามชาติ แรงงานผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์และมลภาวะต่างๆ ที่ตามมาจากการเชื่อมโยง
ด้านประชาชน แผนแม่บทฯ จะช่วยส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวกในการไปมาหาสูก่ นั ระหว่างประชาชน
การเชื่ อ มโยงทางสั ง คม วั ฒ นธรรม และการสร้ า งความรู ้ สึ ก ของการเป็ น ประชาคมอาเซี ย นที่ เ ป็ น อั น หนึ่ ง
อันเดียวกันมากขึ้น
กลไกในการด�ำเนินการ
อาเซียนได้จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานอาเซียนว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในภูมิภาค (ASEAN
Connectivity Coordinating Committee : ACCC) เพื่อท�ำหน้าที่ติดตาม ก�ำกับดูแล ผลักดันและเร่งรัด ประเมิน
ความคืบหน้า รวมทัง้ ระดมทุนในการด�ำเนินการตามแผนแม่บทฯ โดยประสานงานกับผูป้ ระสานงานของแต่ละประเทศ
สมาชิกอาเซียน (National Coordinator) Sectoral Bodies ประเทศคู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง คณะกรรมการ ACCC ประกอบด้วยผูแ้ ทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ เป็นกรรมการ ACCC
มีการประชุมร่วมกันปีละ 4 ครั้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555
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วัตถุประสงค์อาเซียน
วัตถุประสงค์หลัก

    	
ปฏิญญากรุงเทพฯ ได้ระบุวัตถุประสงค์ส�ำคัญ 7 ประการ ของการจัดตั้งอาเซียน ได้แก่
     
1. ส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์ และการบริการ
2. ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงส่วนภูมิภาค
3. เสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจพัฒนาการทางวัฒนธรรมในภูมิภาค
4. ส่งเสริมให้ประชาชนในอาเซียนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
5. ให้ความช่วยเหลือซึง่ กันและกัน ในรูปของการฝึกอบรมและการวิจยั และส่งเสริมการศึกษาด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
6. เพิ่มประสิทธิภาพของการเกษตรและอุตสาหกรรม การขยายการค้า ตลอดจนการปรับปรุงการขนส่ง
และการคมนาคม
7. เสริมสร้างความร่วมมืออาเซียนกับประเทศภายนอก องค์การ ความร่วมมือแห่งภูมิภาคอื่น ๆ และ
องค์การระหว่างประเทศ
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กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter)
กฎบัตรอาเซียน

เป็นร่างสนธิสญ
ั ญาทีท่ ำ� ร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก ในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 13 เมื่อปี พ.ศ. 2550 ที่ประเทศสิงคโปร์ ผู้น�ำอาเซียนได้ลงนามในกฎบัตร
อาเซียน ซึ่งเปรียบเสมือนธรรมนูญของอาเซียนที่จะวางกรอบทางกฎหมายและโครงสร้างองค์กร เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของอาเซียนในการด�ำเนินการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ การขับเคลือ่ นการ
รวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี พ.ศ.2558 (ค.ศ.2015) ตามทีผ่ นู้ ำ� อาเซียนได้ตกลงกันไว้ โดยวัตถุประสงค์
ของอาเซียน คือ ท�ำให้อาเซียนเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และเคารพกฎกติกาใน
การท�ำงานมากขึ้น นอกจากนี้ กฎบัตรอาเซียน ยังท�ำให้อาเซียนมีสถานะเป็นนิติบุคคล ในฐานะที่เป็นองค์กร
ระหว่างรัฐบาล (Intergovernmental Organization)

การประกาศใช้

กฎบัตรอาเซียนมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 กล่าวคือ หลังจากที่ประเทศสมาชิกทั้ง
10 ประเทศ ได้ให้สัตยาบันกฎบัตรอาเซียนในที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจัดขึ้นที่ส�ำนักงานเลขาธิการอาเซียน ในกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย โดยการ
ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม พ.ศ. 2552 ที่จังหวัดเพชรบุรี เป็นการ
ประชุมระดับผู้น�ำอาเซียนครั้งแรกหลังจากกฎบัตรอาเซียนมีผลบังคับใช้ ส่งผลให้การด�ำเนินงานของอาเซียน
เป็นไปภายใต้กฎหมายเดียวกันและปูทางไปสู่การสร้างตลาดเดียวในภูมิภาคภายใน 7 ปี

วัตถุประสงค์ของกฎบัตรอาเซียน

ภาพรวมของประชาคมอาเซียน การรักษาและเพิ่มพูนสันติภาพ ความมั่นคง เสถียรภาพ การเพิ่มความ
ร่วมมือด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรม เป็นเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์และอาวุธที่มี
อานุภาพท�ำลายล้างสูง
ด้านเศรษฐกิจ สร้างตลาดและฐานการผลิตเดียวและความสามารถในการแข่งขันสูง การรวมตัวทาง
เศรษฐกิจที่มีการเคลื่อนย้ายเสรีของสินค้า/บริการ การลงทุนและแรงงาน การเคลื่อนย้ายทุนเสรียิ่งขึ้น
ด้านความมั่นคงของมนุษย์ บรรเทาความยากจน และลดช่องว่างการพัฒนา ส่งเสริมพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ผา่ นความร่วมมือด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีพ
ด้านสังคม ส่งเสริมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง สร้างสังคมที่ปลอดภัยมั่นคงจากยาเสพติด
เพิม่ พูนความกินดีอยูด่ ขี องประชาชนอาเซียน ผ่านโอกาสทีท่ ดั เทียมกันในการเข้าถึงการพัฒนามนุษย์, สวัสดิการ
และความยุติธรรม
ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม สนั บ สนุ น การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ที่ คุ ้ ม ครองสภาพแวดล้ อ ม ความยั่ ง ยื น ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ด้ า นวั ฒ นธรรม ส่ ง เสริ ม อั ต ลั ก ษณ์ ข องอาเซี ย นโดยเคารพความหลากหลายและอนุ รั ก ษ์ ม รดก
ทางวัฒนธรรม
ด้านการเมืองความมั่นคง คุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน เสริมสร้างประชาธิปไตย
เพิ่มพูนธรรมาภิบาล และหลักนิติธรรม ตอบสนองต่อสิ่งท้าทายความมั่นคง เช่น การก่อการร้าย
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กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter)
โครงสร้างของกฎบัตรอาเซียน

โครงสร้างของกฎบัตรนี้ ประกอบด้วย อารัมภบทและข้อบังคับ 55 ข้อ ใน 13 หมวด
หมวด 1 วัตถุประสงค์และหลักการ - กล่าวถึงวัตถุประสงค์และหลักการ
หมวด 2 ภาพบุคคลตามกฎหมาย - ระบุฐานะทางกฎหมาย
หมวด 3 สมาชิกภาพ - อธิบายสมาชิก การรับสมาชิกใหม่
หมวด 4 องค์กร - กล่าวถึงองค์กรและคณะท�ำงานประกอบด้วย ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน คณะมนตรีประสานงาน
คณะมนตรีประชาคมอาเซียนต่าง ๆ องค์กรรัฐมนตรีเฉพาะสาขา คณะกรรมการถาวรประจ�ำอาเซียน
เลขาธิการและส�ำนักเลขาธิการ องค์กรสิทธิมนุษยชนอาเซียน
หมวด 5 องค์กรที่มีความสัมพันธ์กับอาเซียน - มีรายชื่อตามภาคผนวก 2
หมวด 6 ความคุ้มกันและเอกสิทธิ์ - เอกสิทธิ์ทางการทูตของอาเซียน
หมวด 7 การตัดสินใจ - กล่าวถึงเกณฑ์การตัดสินที่อยู่บนหลักการปรึกษาหารือและฉันทามติ
หมวด 8 การระงั บ ข้ อ พิ พ าท - กล่ า วถึ ง วิ ธี ร ะงั บ ข้ อ พิ พ าทและคนกลาง โดยที่ ป ระชุ ม สุ ด ยอดอาเซี ย น
เป็นช่องทางสุดท้าย
หมวด 9 งบประมาณและการเงิน - กล่าวถึงการจัดท�ำงบประมาณของส�ำนักเลขาธิการ
หมวด 10 การบริหารและขั้นตอนการด�ำเนินงาน - กล่าวถึง ประธานอาเซียน พิธีการทางการทูต ภาษาท�ำงาน
หมวด 11 อัตลักษณ์และสัญลักษณ์ - กล่าวถึงค�ำขวัญ ธง ดวงตรา วันและเพลงอาเซียน
หมวด 12 ความสัมพันธ์ภายนอก - กล่าวถึงแนวทาง ขั้นตอนการเจรจาของอาเซียนกับคู่เจรจา
หมวด 13 บทบัญญัติทั่วไปและบทบัญญัติสุดท้าย - กล่าวถึงการบังคับใช้
ภาคผนวก 1 - กล่าวถึงองค์กรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา
ภาคผนวก 2 - กล่าวถึงองค์กรทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั อาเซียน คือ รัฐสภา องค์กรภาคธุรกิจ สถาบันวิชาการ
		
และองค์กรภาคประชาสังคม
ภาคผนวก 3 - อธิบายรายละเอียดธงอาเซียน
ภาคผนวก 4 - อธิบายรายละเอียดดวงตราอาเซียน
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กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter)
ความมุ่งประสงค์และหลักการ

ข้อ 1
ความมุ่งประสงค์
ความมุ่งประสงค์ของอาเซียน คือ...
7. เพื่อเสริมสร้างประชาธิปไตย เพิ่มพูนธรรมาภิบาล และหลักนิติธรรม ตลอดจนส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานโดยค�ำนึงถึงสิทธิและหน้าที่ของรัฐสมาชิกของอาเซียน
8. เพื่อตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักความมั่นคงที่ครอบคลุมในทุกมิติ ต่อสิ่งท้าทาย
ทุกรูปแบบ อาชญากรรมข้ามชาติ และสิ่งท้าทายของพรมแดนอื่น ๆ
12. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย มั่นคง และปราศจากยาเสพติด
ส�ำหรับประชาชนของอาเซียน

หมวดที่ 1
ความมุ่งประสงค์และหลักการ

ข้อ 10
องค์กรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา
1. ให้องค์กรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา
		 (ก) ด�ำเนินงานตามอ�ำนาจหน้าที่ของแต่ละองค์กรที่มีอยู่
		 (ข) อนุวตั กิ ารความตกลงและข้อตัดสินใจของทีป่ ระชุมสุดยอดอาเซียนทีอ่ ยูใ่ นขอบข่ายการด�ำเนินงาน
ของแต่ละองค์กร
		 (ค) เสริมสร้างความร่วมมือในสาขาของแต่ละองค์กรให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อสนับสนุนการรวมตัวของ
อาเซียนและการสร้างประชาคมอาเซียน และ
		 (ง) เสนอรายงานและข้อเสนอแนะต่อคณะมนตรีประชาคมอาเซียนของแต่ละองค์กร
2. องค์กรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขาแต่ละองค์กรอาจมีเจ้าหน้าที่อาวุโสและองค์กรย่อย
ที่เกี่ยวข้องในขอบข่ายการด�ำเนินงานของตนตามที่ระบุในภาคผนวก 1 เพื่อด�ำเนินหน้าที่ของตน ภาคผนวก
ดังกล่าวอาจได้รบั การปรับปรุงให้ทนั สมัย โดยเลขาธิการอาเซียนตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการของผูแ้ ทน
ถาวร โดยไม่ต้องใช้บทบัญญัติวา่ ด้วยการแก้ไขภายใต้กฎบัตรนี้ (ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส ว่าด้วยอาชญากรรม
ข้ามชาติ ยาเสพติด และการขนส่ง และที่ประชุมผู้อ�ำนวยการกรมการตรวจคนเข้าเมือง)
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กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter)
ข้อ 12

หมวดที่ 4
องค์กร

1. ให้รฐั สมาชิกอาเซียนแต่ละรัฐแต่งตัง้ ผูแ้ ทนถาวรประจ�ำอาเซียนหนึง่ คน ในชัน้ เอกอัครราชทูตทีม่ ถี นิ่ พ�ำนัก
ณ กรุงจาการ์ตา
2. ผู้แทนถาวรประกอบรวมกันเป็นคณะกรรมการผู้แทนถาวร ซึ่งต้อง
		 (ก) สนับสนุนการท�ำงานของคณะมนตรีประชาคมอาเซียนและองค์กรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา
		 (ข) ประสานงานกับส�ำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ และองค์กรระดับรัฐมนตรีอาเซียน เฉพาะ
			 สาขาอื่นๆ
		 (ค) ติดต่อประสานงานกับเลขาธิการอาเซียนและส�ำนักเลขาธิการอาเซียนในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับงาน
			 ของตน
		 (ง) อ�ำนวยความสะดวกความร่วมมือของอาเซียน กับหุ้นส่วนภายนอก และ
		 (จ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่อาจก�ำหนดโดยคณะมนตรีประสานงานอาเซียน

หมวดที่ 5
องค์ภาวะที่มีความสัมพันธ์กับอาเซียน

ข้อ 16
องคภาวะที่มีความสัมพันธ์กับอาเซียน
1. อาเซียนอาจมีความสัมพันธ์กบั องคภาวะซึง่ สนับสนุนกฎบัตรอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความมุง่ ประสงค์
และหลักการของอาเซียน องคภาวะที่มีความสัมพันธ์เหล่านี้ ระบุอยู่ในภาคผนวก 2 (ที่ประชุมอธิบดีกรมต�ำรวจ
อาเซียน)
2. ให้คณะกรรมการผู้แทนถาวรบัญญัติกฎการด�ำเนินงานและหลักเกณฑ์ส�ำหรับการมีความสัมพันธ์
ตามข้อเสนอแนะของเลขาธิการอาเซียน
3. ภาคผนวก 2 อาจได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยโดยเลขาธิการอาเซียนตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการผู้แทนถาวร โดยไม่ต้องใช้บทบัญญัติว่าด้วยการแก้ไขภายใต้กฎบัตรนี้

หมวดที่ 10
การบริหารและขั้นตอนการด�ำเนินงาน

ข้อ 34
ภาษาที่ใช้ในการท�ำงานของอาเซียน
ภาษาที่ใช้ในการท�ำงานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ
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ธงอาเซียน

ธงอาเซียนเปนสัญลักษณของความสามัคคี และการสนับสนุนของประเทศสมาชิกตอหลักการและ
ความพยายามของอาเซียนรวมทัง้ เป็นช่องทางเพือ่ ส่งเสริมความตระหนักรูแ้ ละความเปน ปก แผน ยิง่ ขึน้ ของอาเซียน
l
ธงอาเซียนแสดงถึงเสถียรภาพ สันติภาพ ความสามัคคีและพลวัตของอาเซียน สีของธง ไดแก น�้ำเงิน
แดง ขาว และเหลือง ซึ่งแสดงถึงสีหลักของธงชาติของบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด
น�้ำเงิน แสดงถึงสันติภาพและเสถียรภาพ
แดง บงชี้ความกลาหาญและความกาวหนา
ขาว แสดงความบริสุทธิ์
เหลือง เปนสัญลักษณของความเจริญรุงเรือง
l
รวงขาวตรงกลางของตราสัญลักษณแสดงถึง ความใฝฝนของบรรดาผูกอตั้งอาเซียนใหมีอาเซียน
ที่ประกอบดวยบรรดาประเทศทั้งหมดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ผูกพันกันอยางมีมิตรภาพและเปนหนึ่งเดียว
l
วงกลมแสดงถึงเอกภาพของอาเซียน
l

แนวทางการใชธงอาเซียน (Guidelines on the Use of ASEAN Flag)

โดยปกติ ประเทศสมาชิกอาเซียนจะติดธงอาเซียนทีส่ ำ� นักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ และสามารถติดธง
อาเซียนคู่ธงชาติได้ในงานต่างๆ ทั้งภายในและนอกอาคารเปนครั้งคราวได ในระหวางการประชุมอาเซียน
งานเฉลิมฉลองวันสถาปนาอาเซียน (8 สิงหาคม) งานพิธีการ นิทรรศการ หรืองานอื่นใดที่จัดขึ้นเพื่อสงเสริม
ผลประโยชนของอาเซียน
ธงชาติของทุกประเทศเปนของสูง เปนที่เคารพ ดังนั้น การติดธงชาติประเทศตางๆ และธงอาเซียนตอง
ตรวจสอบความถูกตองของธง ขนาดธงและเสาธงที่เทาเทียมกัน เรียงล�ำดับการวางเสาธงที่ถูกตอง โดยสามารถ
ตรวจสอบและศึกษาแนวทางการใชธงอาเซียน (Guidelines on the Use of ASEAN Flag) ที่ถูกตองและเหมาะสม
ไดที่เว็บไซตกรมอาเซียน (www.mfa.go.th/asean) หรือ ส�ำนักเลขาธิการอาเซียน (www.aseansec.org)
หมายเหตุ : ธงอาเซียนเป็นลิขสิทธิ์ของอาเซียน
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ค�ำขวัญอาเซียน
หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม
One Vision One Identity One Community

ASEAN Common Visa เปนขอริเริ่มที่มีวัตถุประสงคเพื่ออ�ำนวยความสะดวกใหแกชาวตางชาติ
ที่ประสงคจะเดินทางเขามาในอาเซียน โดยแทนที่จะตองขอวีซาจากประเทศตางๆ เปนรายประเทศ ก็สามารถขอ
วีซา่ จากประเทศใดประเทศหนึง่ ในอาเซียน เพือ่ ใชประกอบการเดินทางภายในกลุม ประเทศสมาชิกอาเซียนไดเ ลย
แตยังตองผานการตรวจการเดินทางเข้า-ออกเมืองตามด่านต่างๆ ขณะนี้ อาเซียนก�ำลังศึกษาความเปนไปได
 หาและอุปสรรค ขณะเดียวกัน มีความจ�ำเปน ที่
ในการใช ASEAN Common Visa โดยจะประเมินผลดีผลเสีย ปญ
ประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศ เตรียมความพร้อมให้กับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานตามจุดผานแดนตางๆ ดวย
อยางไรก็ตาม ปจจุบัน ไทยและกัมพูชาไดเริ่มใช ACMECS Single Visa ซึ่งนักทองเที่ยวสามารถยื่นขอ
เพื่อใชเดินทางเขาประเทศไทยและกัมพูชา ซึ่งถือวาเปนจุดเริ่มตนสูการออกวีซาใหกับ 10 ประเทศในอนาคต
ในสว นหนึง่ การใช ASEAN Common Visa จะเปน ความทาทายกับอาเซียนและประเทศไทย โดยเฉพาะ
การเตรียมการรับมือกับปัญหาอาชญากรรมขามชาติตางๆ เชน การลักลอบขนยาเสพติด การคามนุษย
การกอการราย รวมถึงปญหาโรคระบาดและโรคติดตอ เป็นต้น

ประเทศไทย
กับอาเซียน
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บทบาทไทยในอาเซียน
นับตั้งแต่อาเซียนได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2510 ประเทศไทยได้มีบทบาทส�ำคัญในการผลักดันความร่วมมือ
ของอาเซียนให้มีความคืบหน้ามาโดยตลอด และอาเซียนถือเป็นหัวใจส�ำคัญของนโยบายด้านการต่างประเทศของ
ประเทศไทยเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันเนื่องจากการส่งเสริมความร่วมมือในกรอบต่างๆ ของอาเซียน เป็นการสร้างความ
ไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ และ
ความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคสืบไป
ในช่วงที่ประเทศไทยด�ำรงต�ำแหน่งประธานอาเซียนเมื่อปี พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2552 ประเทศไทยให้ความ
ส�ำคัญกับการวางรากฐานส�ำหรับประชาคมอาเซียนโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยได้มีการจัดท�ำแผนงานสู่
ประชาคมอาเซียนปี พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2558 (Cha-am Hua Hin Roadmap for an ASEAN Community
2009 - 2015) ซึง่ ครอบคลุมแผนงานการจัดตัง้ ประชาคมอาเซียนในทัง้ สามเสา รวมทัง้ การอนุวตั กิ ารกฎบัตรอาเซียน
เพือ่ เสริมสร้างประสิทธิภาพของกลไกต่างๆ ของอาเซียนให้สามารถร่วมแก้ไขปัญหาทีม่ ผี ลกระทบต่อชีวติ ความเป็นอยู่
ของประชาชนได้อย่างทันท่วงที โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในโลกปัจจุบนั ทีต่ อ้ งเผชิญกับปัญหาท้าทายความมัน่ คงในรูปแบบ
ใหม่ เช่น โรคระบาด การก่อการร้าย ยาเสพติด การค้ามนุษย์ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ
ในด้านการเมืองและความมั่นคง ประเทศไทยพยายามผลักดันให้อาเซียนด�ำเนินการด้านการส่งเสริม
ความไว้เนือ้ เชือ่ ใจและการทูตเชิงป้องกัน โดยใช้กลไกต่างๆ ในกรอบอาเซียน เช่น การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน
(ADMM) การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับคู่เจรจา (ADMM Plus) และการประชุมว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านการเมืองและความมัน่ คงในเอเชีย - แปซิฟกิ (ARF) รวมทัง้ ได้ผลักดันการจัดตัง้ เขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในภูมภิ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANWFZ) และส่งเสริมให้อาเซียนร่วมมือกันมากขึน้ ในการรับมือกับภัยคุกคามด้านความ
มั่นคงรูปแบบใหม่ อาทิ ยาเสพติด ภัยพิบัติ และอาชญากรรมข้ามชาติ
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได้มีบทบาทส�ำคัญในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในอาเซียน โดยได้ผลักดัน
การจัดตั้งคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) และให้การสนับสนุนการท�ำงาน
ของ AICHR อย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในการจัดท�ำปฏิญญาอาเซียน
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Asean Human Rights Declaration) ซึ่งผู้น�ำอาเซียนได้รับรองเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2555 ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 21 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
ในด้านเศรษฐกิจ ประเทศไทยตระหนักถึงความส�ำคัญของการรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคที่จะช่วย
ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอย่างยั่งยืน โดยนายอานันท์
ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี ได้เป็นผูเ้ สนอและริเริม่ ให้มกี ารจัดตัง้ เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ขึน้ เมือ่ ปี พ.ศ. 2535
ซึ่งต่อมา อาเซียนได้จัดท�ำความตกลงเขตการค้าเสรีกับอีก 6 ประเทศ ได้แก่ จีน สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น อินเดีย
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ นอกจากนี้ อาเซียนยังอยู่ระหว่างการเจรจาจัดท�ำความตกลงพันธมิตรทางเศรษฐกิจ
ระดับภูมภิ าค (Regional Comprehensive Economic Partnership หรือ RCEP) ซึง่ จะน�ำไปสูเ่ ขตการค้าเสรีระดับ
ภูมิภาคขนาดใหญ่ ครอบคลุมประชากรเกินครึ่งหนึ่งของโลก โดยประเทศไทยจะมีบทบาทส�ำคัญในการผลักดัน
เรื่องนี้ต่อไปเพื่อส่งเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศและของภูมิภาค
ประเทศไทยยังเป็นผูร้ เิ ริม่ และผลักดันแนวคิดเกีย่ วกับความเชือ่ มโยงในอาเซียน (Enhanced Connectivity
in ASEAN) โดยครอบคลุมทุกมิติ ได้แก่ ความเชื่อมโยงด้านกายภาพ ด้านกฎระเบียบ และระหว่างประชาชน ซึ่งน�ำ
ไปสู่การจัดท�ำแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงในอาเซียน อันเป็นกรอบยุทธศาสตร์หลักที่จะช่วยสนับสนุนเกื้อกูล
การด�ำเนินการด้านความเชื่อมโยงในกรอบอื่นๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและทวิภาคี และต่อมาประเทศไทยยังได้
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ผลักดันแนวคิดความเชือ่ มโยงกับนอกภูมภิ าค (Connectivity Beyond ASEAN)เพือ่ ขยายเครือข่ายการคมนาคมขนส่ง
ไปสู่ประเทศนอกภูมิภาค เช่น จีน และอินเดียด้วย
ในด้านสังคมและวัฒนธรรม ประเทศไทยได้ผลักดันการสร้างประชาคมอาเซียนทีม่ ปี ระชาชนเป็นศูนย์กลาง
มาโดยตลอด รวมทั้งให้ความส�ำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างประชาคมอาเซียน โดยประเทศไทย
ได้ริเริ่มการประชุมระหว่างผู้น�ำอาเซียนกับผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียน ผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทนเยาวชน
เพื่อส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับประชาชนกลุ่มต่างๆ นอกจากนี้ ประเทศไทยได้ร่วมมือกับประเทศ
สมาชิกอาเซียนอื่นๆ อย่างแข็งขันเพื่อเพิ่มพูนความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรม อาทิ การบริหารจัดการภัยพิบัติ
การศึกษา สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข การลดช่องว่าง ด้านการพัฒนา และการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน เพื่อให้บรรลุ
การสร้างสังคมที่เอื้ออาทรและแบ่งปันในอาเซียน

ดานการเมือง

ความทาทายของไทยในการเขาสูประชาคมอาเซียน

ในฐานะประเทศสมาชิกอาเซียน ไทยจะตองปรับการด�ำเนินการในภาครัฐใหสอดคลองกับหลักเกณฑ
ของการเปนประชาคม โดยเฉพาะในดานการมีประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และความโปรงใส
l
ไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนอืน่ จะตองมีทาทีทใี่ กลเคียงหรือรวมกันมากขึน้ ในประเด็นความทาทาย
ระดับโลกตางๆ
l
ประเทศสมาชิกอาเซียน ตอ งรวมมือกันจัดการกับปญหาความมัน่ คงรูปแบบใหม อยางใกลชดิ กันมากขึ้น
เชน อาชญากรรมขามชาติ การคามนุษย การคาอาวุธ และยาเสพติด เปนตน
l

ดานเศรษฐกิจ

ในขณะทีส่ ว่ นใหญ่ เป็นเรือ่ งการปรับกฎระเบียบ / กฎหมายภายใน เพือ่ ให้สอดคลอ งกับขอ ผูกพันของไทย
ใน AEC เชน
ดานการคา บริการ ผลการศึกษาพบวา ไทยยังคงปกปองภาคบริการอยูมากและการเปดเสรีการคา
บริการของไทยยังไมเกินไปกวาระดับที่กฎหมายที่มีอยูในปจจุบันอนุญาตใหท�ำได
ดานการลงทุน ไทยอาจตอ งพยายามปรับนโยบายการลงทุนใหสอดคลองกับความตองการของภาคเอกชน
ภายในประเทศและความเหมาะสมกับความตอ งการของเศรษฐกิจของประเทศมากขึน้ รวมทัง้ ควรจัดท�ำขอ มูลเผยแพร่
เป็นภาษาอังกฤษมากขึน้ เพือ่ ให้เกิดความโปร่งใสในด้านการพัฒนา SME ควรเสริมสรางขีดความสามารถของสถาบัน
การเงินและการเขาถึงแหลงเงินทุนของ SME มากขึ้น สวนเรื่องนโยบายการแขงขัน ผลการศึกษาพบวาไทย
ยังขาดแนวทาง / วิธีการบังคับใชกฎหมายวาดวยการแขงขันทางการคาที่ชัดเจน

ดานสังคมและวัฒนธรรม

ไทยจ�ำเปนตองเรงปรับตัวเพื่อรับกับการที่ประชาชนจะมีความใกลชิดกันมากขึ้น การแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม การสรางอัตลักษณ (identity) รวมกันของอาเซียน ฯลฯ
l
สรางความพรอมในการมีความรวมมือที่ใกลชิดขึ้นกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น เพื่อบริหารจัดการ
กับปัญหาทีจ่ ะกระทบต่อความมัน่ คงของมนุษย์ เช่น การจัดการกับปัญหาภัยพิบตั ิ การแก้ไขปัญหาให้กบั ผูด้ อ้ ยโอกาส
ในสังคม และการเชื่อมโยงระบบการศึกษาระหวางกัน
l
และที่ส�ำคัญมาก คือ การสร้างความตระหนักรู้เรื่องอาเซียน เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน
l

30
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นโยบายรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
การรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนซึ่งจะมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่ ณ สิ้นปี 2558 จะเกิดประโยชน์แก่
ประเทศไทยเป็นอย่างมาก หากประเทศไทยเตรียมการในเรื่องต่างๆ ให้พร้อม การเร่งด�ำเนินการเตรียมความพร้อม
ทั้งในเรื่องความเชื่อมโยงด้านระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ ด้านกฎระเบียบ การอ�ำนวยความสะดวกทางการค้า
การพัฒนาด่านชายแดน และการเตรียมการด้านทรัพยากรมนุษย์ จะส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสของประเทศไทย
ในประชาคมอาเซียนให้เกิดประโยชน์สงู สุดในการยกระดับคุณภาพชีวติ ประชาชนชาวไทยร่วมกับประชาชนอาเซียน
1. เร่งเสริมสร้างความเชือ่ มโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ในภูมภิ าคอาเซียนและขยายความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่ง และโทรคมนาคมที่เชื่อมโยง
ระหว่างกันของอาเซียน ระบบการออกใบรับรอง/ใบอนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การท�ำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ร่วมกันในอาเซียน รวมทั้งการสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากความตกลงทางการค้า การลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือ
ในระดับทวิภาคีและพหุภาคีที่มีผลบังคับใช้แล้ว เร่งขยายการจัดท�ำข้อตกลงการยอมรับร่วมกันของสินค้าด้านการ
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโดยให้ความส�ำคัญต่อสินค้าทีป่ ระเทศไทยมีศกั ยภาพสูงโดยเฉพาะกลุม่ สินค้าอุปโภค
และบริโภค รวมถึงการปรับกฎเกณฑ์การค้าและระบบพิธกี ารศุลกากรให้สะดวก ลดขัน้ ตอนต่างๆ หรือยกเลิกขัน้ ตอน
บางเรื่อง และปรับระบบภาษีและการอ�ำนวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อดึงดูดให้มีการตั้งส�ำนักงานปฏิบัติการประจ�ำ
ภูมิภาคที่กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ การค้า การลงทุนของภูมิภาคได้
ในที่สุด
2. พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผูป้ ระกอบการไทยทุกระดับโดยสอดคล้องกับข้อตกลงในการเคลือ่ นย้าย
ในด้านสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และปัจจัยการผลิตต่างๆ ที่เปิดเสรีมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยให้สามารถแข่งขันได้ รวมทั้งสามารถด�ำเนินธุรกิจร่วมกับผู้ประกอบการ
ในประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อน�ำไปสู่ความเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานตลาดโลกได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฐานการผลิต
สินค้าหลายชนิด และธุรกิจเกีย่ วเนือ่ งทีป่ ระเทศไทยได้เข้าไปลงทุนขยายฐานการผลิตในประเทศอืน่ ในอาเซียนมาเป็น
เวลานานแล้ว ตลอดจนกลุ่มการผลิตที่ผู้ประกอบการของไทยเตรียมที่จะขยายฐานการผลิตเพิ่มเติมอีกหลายชนิด
ซึ่งช่วยให้ประเทศไทยมีฐานการผลิตสินค้าคุณภาพหลากหลาย เพื่อขายในตลาดต่างๆ ได้มากขึ้น ทั้งในอาเซียนและ
ในตลาดโลก และเป็นการช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านในกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรม
3. พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพือ่ รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน ทัง้ แรงงานวิชาชีพ แรงงาน
มีทักษะ และแรงงานไม่มีทักษะ โดยการเร่งรัดและขยายผลการใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
โดยค�ำนึงถึงความเป็นเอกภาพกับระบบมาตรฐานฝีมอื แรงงานและมาตรฐานวิชาชีพใน 8 กลุม่ ทีม่ ขี อ้ ตกลงการเปิดเสรี
ในอาเซียนควบคูไ่ ปกับการวางแผนด้านการผลิตให้เพียงพอ การยกระดับฝีมอื แรงงานในกลุม่ อุตสาหกรรมทีม่ ศี กั ยภาพ
และอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น การส่งเสริมการพัฒนาระบบการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อใช้ในการ
ประเมินค่าจ้างแรงงาน
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4. เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน
โดยเร่งขับเคลื่อนตามแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง 6 ประเทศ (GMS)
แผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) แผนความร่วมมือแห่งอ่าวเบงกอลส�ำหรับความ
ร่วมมือหลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผนแม่บทความเชื่อมโยงในอาเซียน ซึ่งจะช่วย
สนับสนุนให้ความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ในอาเซียนสัมฤทธิผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
5. ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่งแปรรูปเพื่อเพิ่ม
มูลค่าทั้งภายในประเทศและเชื่อมโยงกันในอาเซียน เพื่อยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการรายย่อยสู่ตลาด
ทีก่ ว้างขวางยิง่ ขึน้ ทัง้ ในประเทศและระหว่างประเทศ และขณะเดียวกันก็ชว่ ยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแก่พนื้ ทีต่ า่ งๆ
ภายในประเทศด้วย
6. พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริม่ จากการพัฒนาด่านการค้าชายแดนและโครงข่าย การคมนาคมขนส่ง
บริเวณประตูการค้าหลักของประเทศเพื่อรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุนข้ามแดน พัฒนาระบบ
National Single Window (NSW) โดยระยะแรก ให้ความส�ำคัญกับด่านชายแดนที่ส�ำคัญ 6 ด่าน ได้แก่ ปาดังเบซาร์
สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด บ้านคลองลึก และบ้านคลองใหญ่ ซึ่งจะท�ำให้ระบบขนส่งและโลจิสติกส์สามารถ
เชือ่ มโยงกับประเทศเพือ่ นบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพและรองรับปริมาณการเดินทางและการขนส่งทีค่ าดว่าจะเพิม่ ขึน้
จากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษใน 12 พื้นที่ จ�ำนวน 10 จังหวัด ส�ำหรับพื้นที่ที่มี
พรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเริ่มด�ำเนินการระยะแรก 5 จังหวัด ครอบคลุม
4 ภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราด และ สงขลา ตามนโยบายของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

1.
3.
5.
7.

ระยะที่ 2 เพิ่มอีก 7 จังหวัด
กาญจนบุรี
2. เชียงราย (เชียงของ)
เชียงราย (เชียงแสน)
4. เชียงราย (แม่สาย)
หนองคาย
6. นครพนม
นราธิวาส
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ประโยชน์ที่ ไทยจะได้รับจากประชาคมอาเซียน
ในภูมิภาค

1. ป้องกันความขัดแย้งและสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศสมาชิก เพื่อช่วยส่งเสริมสันติภาพ

2. ช่วยให้มีการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน รวมทั้งมีกลไกในการควบคุม
การท�ำงานของภาครัฐให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น
3. ช่วยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆ มากขึ้น
4. ช่วยให้ไทยสามารถแก้ไขปัญหาและความท้าทายได้อย่างมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ เช่น ภัยพิบตั ิ ยาเสพติด
การค้ามนุษย์
5. ช่วยสร้างอ�ำนาจต่อรองแก่ประเทศสมาชิกอาเซียนในเวทีโลกทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมือง
6. ท�ำให้ตัวเลขการค้าขายสินค้าเพิ่มสูงขึ้น และผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์ในการซื้อสินค้าน�ำเข้าจาก
ประเทศสมาชิกอาเซียนในราคาถูกลง
7. ตลาดขนาดใหญ่ของอาเซียนกว่า 600 ล้านคน จะเป็นโอกาสในการขยายการส่งออกสินค้าไทย
มากขึ้น
8. ร่วมมือกันปรับระเบียบและกฎเกณฑ์ของอาเซียนที่จะเป็นไปในทิศทางเดียวกันและขจัดมาตรการ
กีดกันต่างๆ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนระหว่างกัน
9. การรวมเป็นตลาดเดียวกันจะช่วยดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนในภูมิภาค รวมถึง
ประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งจะช่วยสร้างงานและรายได้แก่ประชาชน
10.ช่วยกระตุ้นให้ภาคส่วนต่างๆ ของไทย อาทิ ภาคธุรกิจ เกษตร ท่องเที่ยว เริ่มปรับตัวเพื่อรับมือกับ
เศรษฐกิจโลกที่ก�ำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
11. ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศในอาเซียนรวมทั้งประเทศไทย
12. การลดช่องว่างด้านการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนจะช่วยลดปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐาน
ของประเทศที่พัฒนาน้อยกว่า
13. ช่วยให้ประชาชนมีความเป็นอยูแ่ ละคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ ความยากจนจะลดลง สามารถเข้าถึงการศึกษา
ได้อย่างทั่วถึง มีสวัสดิการทางสังคมที่มั่นคงและมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น

ต�ำรวจไทย
กับอาเซียน

การบริหารจัดการชายแดน (สมช.)
l
การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ (ตร.)
l
การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและการทูตเชิงป้องกัน (กต.)
l
การเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบตั กิ ารทางทหารร่วมกันของ
อาเซียน (กห.)
l
การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว (รง.)
l
การบริหารจัดการภัยพิบัติอาเซียนและภูมิภาค (มท.)
l
การต่อต้านการก่อการร้าย (สมช.)
l
การส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชน (พม.)
l
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ และ
ธรรมาภิบาล (ทุกหน่วย)
l
การสร้างความมั่นคงด้านอาหาร (กษ.)
l
การสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน (พน.)
l
การสร้างความร่วมมือด้านสาธารณสุข (สธ.)
l
การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมชายแดน (ทส.)
l

จัดท�ำยุทธศาสตร์ APSC
l
ก�ำหนดแผนงาน/โครงการรองรับ
l
ก�ำหนดหน่วยรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ
และกิจกรรมเร่งด่วน
l
เร่งรัดจัดท�ำความร่วมมือ AC
l
จัดตั้งศูนย์ข้อมูลและประชาสัมพันธ์

l

ระยะเร่งด่วน (ต.ค.57 - ธ.ค.58)

ระยะเฉพาะหน้า (ภายใน ก.ย.57)

การปรับปรุงแผนงานการจัดตัง้ ประชาคม
การเมื อ งและความมั่ น คงอาเซี ย น (APSC
Blueprint) (กต. และ สมช.)
l
การปรับปรุงโครงสร้าง บุคลากร งบประมาณ
การบริหารจัดการ การจัดตั้ง การแปรสภาพ
หน่ ว ยราชการ รองรั บการด� ำเนิ น การของ
แต่ละหน่วยราชการ รวมทั้งปรับปรุงพัฒนา
กฎหมาย แก้ไขกฎ ระเบียบ มาตรการต่างๆ
ให้ทันสมัย ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ
(ทุกหน่วย)
l

ระยะยาว (ม.ค.59 เป็นต้นไป)

(ร่าง) แผนการด�ำเนินการตามเป้าหมายการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
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การประชุมหัวหน้าต�ำรวจอาเซียน ครั้งที่ 34
(34th ASEANAPOL Conference)

ระหว่างวันที่ 12 – 16 พ.ค.57 ณ กรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติได้ผลักดันอาชญากรรมสิง่ แวดล้อมให้เป็นหนึง่ ในอาชญากรรมข้ามชาติ ทีต่ ำ� รวจ
อาเซียนควรให้ความส�ำคัญ จนในที่สุดอาชญากรรมนี้ได้กลายเป็นอาชญากรรมข้ามชาติที่เพิ่มขึ้นมาใหม่
ในกรอบของต�ำรวจอาเซียนทีจ่ ะต้องพิจารณาหาแนวทางป้องกันปราบปรามต่อไป เฉกเช่นเดียวกับอาชญากรรม
ที่ส�ำคัญอื่นๆ เช่น การค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ การค้าอาวุธ อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
นอกจากนี้ยังได้ผลักดันให้การด�ำเนินการด้านนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นผลมาจากการริเริ่มของส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติในสมัยการประชุมหัวหน้าต�ำรวจอาเซียนครั้งที่ 33 เกิดการประสานงานอย่างมีเครือข่าย
ที่เข้มแข็งขึ้นระหว่างต�ำรวจอาเซียนด้วยกัน ซึ่งแนวคิดนี้ได้มีการประชุมอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันและ
คาดว่าจะเป็นประเด็นที่จะมาสู่ความเป็นรูปธรรมต่อไปในอนาคตอันใกล้
แสวงหาความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ตามประเภทอาชญากรรมทีส่ ำ� คัญ ดังนี้
1. การลักลอบค้ายาเสพติด
2. การก่อการร้าย
3. การลักลอบค้าอาวุธ
4. การค้ามนุษย์
5. ฉ้อโกงทางทะเล
6. อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ความผิดเกี่ยวกับธนาคาร และการปลอมแปลงบัตรเครดิต
7. อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
8. การปลอมแปลงเอกสารเดินทาง
9. การฉ้อโกงระหว่างประเทศ
10. อาชญากรรมสิ่งแวดล้อม (เพิ่มเติม)
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การเตรียมความพร้อมของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ระดับบุคคล
เพิ่มความรู้เกี่ยวกับอาเซียน

ตื่นตัวและเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อเพื่อนบ้าน

เพิ่มขีดความสามารถในด้านการใช้ภาษาอังกฤษและ
ภาษาเพื่อนบ้าน

ฝึกฝนกลยุทธ์-ยุทธวิธีการสืบสวน สอบสวน ตลอดจน
คอยติดตามข้อมูลข่าวสารให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

สร้างความกลมกลืนระหว่างต�ำรวจไทยกับต�ำรวจ
ในกลุ่มสมาชิก

ระดับหน่วยงาน
จัดตั้งศูนย์อาเซียนในหน่วยงาน

จัดท�ำแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจน
(Action Plan)

สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
ทั้งในและนอกประเทศ
ปรับแผนยุทธศาสตร์ โดยแบ่งความส�ำคัญ
ไปยังหน่วยงานต่างๆ
สร้างความร่วมมือกันระหว่างต�ำรวจ
ในประเทศสมาชิกอาเซียนให้เกิดกระบวนการพัฒนา
หลักสูตรร่วมกัน

มีการติดตามประเมินผลการท�ำงานของหน่วยงาน
อย่างสม�่ำเสมอ
ปรับศูนย์อาชญากรรมข้ามชาติ ของ ตร.ให้มีความ
ครบถ้วน ทันสมัย
ตั้งศูนย์บูรณาการในการให้บริการร่วมกันของ
ตร.ในพื้นที่ภาคต่างๆ

ระดับนโยบาย
การพัฒนาและเชื่อมโยงระบบ
ฐานข้อมูลที่ส�ำคัญของ ตร.

เน้น 10 จังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ตามนโยบายรัฐบาล
ปรับกลยุทธ์ในการเตรียมเข้าสู่
อาเซียนของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ

เน้น จว.ในพื้นที่ท่องเที่ยวส�ำคัญ
โดยเฉพาะจังหวัด ชลบุรี เชียงใหม่
ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี

ให้ความส�ำคัญกับมติการประชุม
ASEANAPOL
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ประชาชนได้อะไร จากการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ

การเมือง ความมั่นคง

l
l

l

l

เศรษฐกิจ

l
l

สังคม วัฒนธรรม

l
l

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ประเทศสมาชิกอาเซียนและอืน่ ๆ มีความเชือ่ มัน่ และมัน่ ใจในการเดินทางเข้า
ประเทศไทย
ความเชื่อมั่นของนักลงทุน และนักท่องเที่ยว
ประเทศไทย เป็นจุดศูนย์กลางของการลงทุน การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์
ประชาชนไทย มีงานท�ำมากขึ้น มีภาวะทางเศรษฐกิจดีขึ้น
พัฒนาและสร้างความเจริญ ทางด้านเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย

สังคมมีความสงบสุข
ประเทศในอาเซียน มีความสัมพันธ์ที่ดี และมีความร่วมมือกันมากขึ้น
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ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ของ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1
“บริหารจัดการชายแดนและแก้ ไขปัญหาภัยคุกคามทุกรูปแบบเพื่อความมั่นคงของประเทศ”
ภารกิจที่ 1 การเฝ้าระวังตามแนวชายแดนและคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
l ศึกษานโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดกองก�ำลังทหารในพื้นที่ชายแดน
l ติดตาม วิเคราะห์ สถานการณ์ แนวโน้มภัยคุกคามต่อความมั่นคงในรูปแบบต่างๆ อันเป็นผลสืบเนื่องจากการ
เคลือ่ นย้ายเสรีของบุคคลและสินค้าระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิง่ การลักลอบผ่านแดนในช่องทางธรรมชาติ
โดยไม่ผา่ นหรือหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ตามจุดผ่านแดนถาวร
ตรวจสอบความพร้อมในการดูแลแนวชายแดนทั้งทางบก ทางน�้ำ และชายฝั่ง ทั้งทางด้านหน่วยงาน บุคลากร
การประสานงานและด้านการข่าว รวมทั้งสร้างเครือข่ายป้องกันคนเข้าเมืองบริเวณแนวชายแดน โดยด�ำเนินการดังนี้
1. ตรวจสอบภารกิจของ บช.ตชด. ในการสนับสนุนการปฏิบัติของ สตม. และ ภ.ต่างๆ ที่มีพื้นที่ติดชายแดนไทย
แบ่งมอบภารกิจรวมถึงพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วย ตลอดจนการบูรณาการระหว่างหน่วย ให้มีความชัดเจน
2. ความพร้อมในด้านก�ำลังพล วัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่ท�ำการในพื้นที่ที่มีสถานการณ์ล่อแหลม รวมทั้งพื้นที่
ซึ่งคาดว่าจะต้องจัดก�ำลังเข้าทดแทน กองก�ำลังของทหาร โดยตรวจสอบนโยบายของกองทัพให้ชัดเจน
3. กฎ กติกา ข้อบังคับต่างๆ ของอาเซียนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ที่จ�ำเป็นต้องปรับปรุงระบบการท�ำงาน
ให้สอดคล้อง
4. กฎหมายหรือระเบียบที่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ
เจ้าภาพหลัก : บช.ตชด.
หน่วยงานสนับสนุน : สตม., บช.ก. และ ภ. ที่มีพื้นที่รับผิดชอบแนวชายแดน

ยุทธศาสตร์ที่ 2
“การสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว การบริการและการลงทุนกับประเทศในสมาชิกอาเซียน
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
ภารกิจที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการตรวจคนเข้าเมืองเพื่อรองรับความเชื่อมโยงระบบการคมนาคมขนส่ง การเปิดเสรีทางการค้า
		 และการท่องเที่ยว
โดยศึกษาข้อมูลและติดตามความคืบหน้าของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการด�ำเนินการก่อสร้างเครือข่ายเส้นทางคมนาคม
ขนส่งอาเซียนทั้งทางบก ทางน�้ำ และทางอากาศ ตามแผนแม่บทฯ และจัดเตรียมแผนงานรองรับให้ครอบคลุมทุกด้านทั้งในเชิง
โครงสร้างพื้นฐาน กฎระเบียบ และระบบการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
เตรียมความพร้อมของด่านตรวจคนเข้าเมือง โดยตรวจสอบความพร้อมของทีท่ ำ� การ ตม. ตามจุดต่างๆ ทัง้ ทีเ่ ป็นจุดผ่านแดน
และหน่วยบริการในพื้นที่ชั้นใน ให้เหมาะสมกับภารกิจ ความสะดวก และประสิทธิภาพในการให้บริการโดยจัดเตรียม
แผนการปรับปรุงก่อสร้างที่ท�ำการและพัฒนาระบบการตรวจคนเข้าเมืองบริเวณจุดเชื่อมพรมแดนทางหลวงและทางรถไฟ
ท่าอากาศยานนานาชาติ และท่าเรือระหว่างประเทศ ในมิติต่าง ๆ ดังนี้
1. มิติในเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น
		
l การเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ สตม. ทั้งระบบ
		
l การติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2. มิติด้านกฎหมาย เช่น
		 l กฎ ระเบียบ เร่งรัดแก้ไข พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522
3. มิติด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เช่น
		
l การพัฒนาบุคลากรทั้งด้านคุณภาพ และด้านปริมาณ
4. มิติเรื่องการจัดท�ำยุทธศาสตร์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ สตม. เช่น
		 l การจัดท�ำยุทธศาสตร์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ สตม.
		
l การด�ำเนินการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
เจ้าภาพหลัก : สตม.
หน่วยงานสนับสนุน : บช.ก.
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ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ของ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2
“การสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว การบริการและการลงทุนกับประเทศในสมาชิกอาเซียน
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
ภารกิจที่ 3 การรักษาความปลอดภัยระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่งในพื้นที่ชั้นใน
หลังจากโครงข่ายการคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศภายในอาเซียนเริ่มมีการเชื่อมต่อกัน และมีการเคลื่อนย้ายบุคคล
สัญชาติอาเซียนและสินค้าผ่านแดนหรือ ข้ามแดนในโครงข่ายการคมนาคมดังกล่าวมากขึน้ ตร. จะต้องปรับปรุงและพัฒนาระบบ
การตรวจตรารักษาความปลอดภัยในเครือข่ายเส้นทางดังกล่าว ได้แก่ การตั้งด่านตรวจหรือจุดตรวจบนเส้นทางหลวงอาเซียน
ระบบการตรวจตรารักษาความปลอดภัยในขบวนและเส้นทางรถไฟ ระบบการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานนานาชาติ
และระบบการตรวจตรารักษาความปลอดภัยเส้นทางการขนส่งทางน�้ำและชายฝั่ง นอกจากนี้ยังต้องเตรียมความพร้อม
ในการบังคับใช้กฎหมายและการบริการในเส้นทางหลวงอาเซียนอีกด้วย
เตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัย การบังคับใช้กฎหมาย และการบริการในเส้นทางหลวงอาเซียน
ทั้งทางบก ทางน�้ำ และทางอากาศ โดยด�ำเนินการ ดังนี้
1. การบังคับใช้กฎหมายด้านการจราจรในเส้นทางหลวงอาเซียนและเส้นทางเกี่ยวเนื่อง เช่น การก�ำหนดเงื่อนไขการขับขี่
การปรับปรุงรูปแบบใบสั่งที่สามารถใช้กับผู้ขับขี่ชาวต่างชาติได้ด้วยการเปรียบเทียบปรับ ณ จุดบริการประชาชนที่เหมาะสม
เป็นต้น
2. กฎ กติกา ข้อบังคับต่างๆ ของอาเซียนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ที่จ�ำเป็นต้องปรับปรุง
ระบบการท�ำงานให้สอดคล้อง
3. กฎหมายหรือระเบียบที่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ
4. การพัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบเส้นทางหลวงอาเซียนให้สามารถให้บริการและบังคับใช้
กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส
5. ก�ำหนดจุดบริการประชาชนและระบบการตรวจตราป้องกันเหตุรา้ ยให้เหมาะสมกับพืน้ ทีห่ รือ
จุดเป้าหมาย มีภารกิจใดที่เพิ่มขึ้น พิจารณาจัดล�ำดับความส�ำคัญตามความจ�ำเป็นและเร่งด่วน
6. การจัดตั้งสถานีรับผิดชอบพื้นที่ท่าอากาศยานและท่าเรือ
เป็นการเฉพาะเตรียมความพร้อมของด่าน
เจ้าภาพหลัก : สยศ.ตร.
หน่วยงานสนับสนุน : บช.น., ก., กมค., ภ.1-9 และ ศชต.
ภารกิจที่ 4 การปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โดยต้ อ งศึ ก ษาขอบเขตเนื้ อ หา และติ ด ตามความคื บ หน้ า ของผลกระทบในมิ ติ ต ่ า งๆ
อันสืบเนี่องจากการมีผลใช้บังคับของกฎบัตร พิธีสาร และข้อตกลงระหว่างประเทศ ฯลฯ เพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกในการด�ำเนินธุรกรรมทางการค้า บริการ และการเคลือ่ นย้ายบุคคลและสินค้าข้ามพรมแดน
ซึ่งส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ จะต้องน�ำมาเป็นแนวทางปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ และระเบียบต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
กฎหมายและระเบียบที่มีความส�ำคัญ ซึ่งส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ต้องติดตาม
ความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดในขณะนี้ ประกอบด้วย
1. ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. .......
2. ร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ......
3. ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ....) พ.ศ. ..... ออกตามความใน พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
4. เสนอปรับปรุง กฎ ระเบียบ กฎหมาย ตามที่เจ้าภาพหลักในภารกิจต่าง ๆ
เสนอขอปรับปรุงแก้ไข
เจ้าภาพหลัก : กมค.
หน่วยงานสนับสนุน : บช.ก., สตม. และ บช.ตชด.
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ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ของ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2
“การสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว การบริการและการลงทุนกับประเทศในสมาชิกอาเซียน
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
ภารกิจที่ 5 การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์
สาระส�ำคัญของความเป็นประชาคมอาเซียน คือ ความรู้ความเข้าใจและ
ความเป็นอันหนึง่ อันเดียว ภายใต้ความหลากหลายทางเชือ้ ชาติ ภาษา และวัฒนธรรม
ซึง่ จะเกิดขึน้ ได้ตอ้ งอาศัยการสือ่ สารระหว่างกัน ดังนัน้ ภาษาและสือ่ จึงเป็นหัวใจส�ำคัญ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปฏิบัติงานของต�ำรวจ ซึ่งต้องมีปฏิสัมพันธ์ ทั้งโดยตรงและ
โดยอ้อมกับประชาชนทุกชาติ ทุกภาษา ที่มาอยู่ในผืนแผ่นดินไทย
การจัดท�ำสื่อหลายภาษาเพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสาร รณรงค์
แจ้งเตือน ตลอดจนขอความร่วมมือในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานของต�ำรวจ หรือที่
เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของประชาชนที่เข้ามาหรือเตรียมตัวเข้ามาพ�ำนักอาศัย
ในประเทศไทย
เจ้าภาพหลัก : สท.
หน่วยงานสนับสนุน : ทุกหน่วย

ภารกิจที่ 6 การให้บริการและอ�ำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว
เตรียมความพร้อมในการดูแลรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวหรือ
ชาวต่างชาติที่มาพ�ำนักอาศัยในประเทศไทย โดยพัฒนาที่ท�ำการและบุคลากรประจ�ำ
สถานี ต� ำ รวจ ตู ้ ย าม หรื อ ที่ พั ก สายตรวจ (ที่ มี ส ถานที่ ท ่ อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ แ ละมี
นั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ เ ป็ น จ� ำ นวนมาก) ให้ มี ขี ด ความสามารถในการให้ บ ริ ก าร
นักท่องเที่ยวต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาระบบการรับแจ้งเหตุ
และเครือข่ายการช่วยเหลือหรือระงับเหตุที่รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์
เตรี ย มความพร้ อ มในการรั ก ษาความปลอดภั ย การให้ บ ริ ก ารและ
อ�ำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว โดยด�ำเนินการ ดังนี้
1. ความพร้ อ มในด้ า นก� ำ ลั ง พล วั ส ดุ อุ ป กรณ์ และสถานที่ ท� ำ การ
ในท่าอากาศยานนานาชาติ สถานีต�ำรวจในพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว
และสถานีต�ำรวจท่องเที่ยว
2. ความพร้อมด้านการอ�ำนวยความสะดวกในการแปลภาษา การจัดหา
ล่ามหรืออาสาสมัครที่จะเป็นล่ามในพื้นที่
3. การเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและการสร้าง
แนวร่วมภาคประชาชนในการดูแลรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
4. กฎหมายหรือระเบียบที่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ
เจ้าภาพหลัก : สยศ.ตร.
หน่วยงานสนับสนุน : บช.น., ก. , ภ.1-9, ศชต. และ สกบ.
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ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ของ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 3
“การสร้างความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ทั้งในและนอกอาเซียน
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
ภารกิจที่ 7 การพัฒนากลไกความร่วมมือกับหน่วยงานต�ำรวจในอาเซียนและหน่วยงานความมั่นคงอื่น ๆ
7.1 การพัฒนากลไกการประสานงานระหว่างหน่วยงานต�ำรวจของประเทศสมาชิก
ในปัจจุบันกลไกการประสานงานระหว่างหน่วยงานต�ำรวจของประเทศสมาชิก มีการเชื่อมโยงในระดับนโยบายแล้ว
แต่กลไกการประสานงานในระดับเจ้าหน้าทีข่ ณะนีย้ งั ไม่มคี วามชัดเจน ดังนัน้ เพือ่ ให้ระบบการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
ในภูมิภาคอาเซียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงจ�ำเป็นต้องพัฒนากลไก การประสานงานระหว่างหน่วยงานต�ำรวจของประเทศ
สมาชิกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เพื่อให้การพัฒนากลไกความร่วมมือกับหน่วยงานต�ำรวจในอาเซียน และหน่วยงานความมั่นคงอื่นๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ จ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงกลไก การประสานงานที่มีอยู่แล้ว ซึ่งต้องพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งต้องเร่ง
สร้างกลไกความร่วมมือในพื้นที่บริเวณชายแดนให้มีประสิทธิภาพด้วย โดยด�ำเนินการ ดังนี้
กลไกการประสานงานระหว่างหน่วยงานต�ำรวจของประเทศสมาชิกที่มีการเชื่อมโยงในระดับนโยบายแล้ว ได้แก่
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านอาชญากรรมข้ามชาติ (SOMTC) การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ
(AMMTC) องค์การต�ำรวจสากล (INTERPOL) องค์การต�ำรวจอาเซียน (ASEANAPOL) แต่กลไกการประสานงานในระดับ
เจ้าหน้าทีซ่ งึ่ เดิมยังไม่มคี วามชัดเจน แต่ปจั จุบนั ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติได้มโี ครงการส่งข้าราชการต�ำรวจไปประจ�ำในต่างประเทศ
เพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานกิจการต�ำรวจต่างประเทศ (Liaison Officer) โดยมีภารกิจในการสืบสวนหาข่าวเพื่อสกัดกั้น
เครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ ประสานงานแลกเปลีย่ นข้อมูลกับต�ำรวจและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในต่างประเทศ เพือ่ เพิม่ โอกาส
ในการสืบสวนจับกุมคนร้าย ขอความร่วมมือในการรวบรวมพยานหลักฐาน สอบปากค�ำพยาน และด�ำเนินการอื่นๆ ในทางคดี
ซึ่งในระยะแรกจะส่งไปประจ�ำใน 4 ประเทศ คือ ลาว กัมพูชา พม่า และจีน
เจ้าภาพหลัก : ตท.
หน่วยงานสนับสนุน : บช.น., ก., ส., ปส., สตม., ภ.1-9 และ ศชต.
ภารกิจที่ 7 การพัฒนากลไกความร่วมมือกับหน่วยงานต�ำรวจในอาเซียนและหน่วยงาน
ความมั่นคงอื่น ๆ
7.2 การสร้างกลไกความ ร่วมมือบริเวณชายแดนในการปรับปรุงความเชื่อมโยง
ระหว่างประเทศสมาชิก
เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
ที่แนวโน้มจะมีลักษณะข้ามชาติ หรือข้ามพรมแดนมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลักลอบ
ประกอบอาชญากรรมในประเทศหนึ่งแล้วหลบหนีไปซุกซ่อนอยู่ในอีกประเทศหนึ่ง หรือ
การรวมตัวเป็นองค์กรอาชญากรรมระหว่างประเทศ ซึ่งในอนาคตจะสามารถเคลื่อนย้าย
ไปมาในประเทศสมาชิกอาเซียนได้อย่างเสรี การสร้างกลไกความร่วมมือและความเชือ่ มโยง
ในการบริหารจัดการพรมแดมระหว่างประเทศสมาชิกจึงเป็นสิ่งส�ำคัญ
เพือ่ ให้การพัฒนากลไกความร่วมมือกับหน่วยงานต�ำรวจในอาเซียน และหน่วยงาน
ความมั่นคงอื่นๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงกลไกการประสานงาน
ที่มีอยู่แล้ว ซึ่งต้องพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งต้องเร่งสร้างกลไกความร่วมมือ
ในพื้นที่บริเวณชายแดนให้มีประสิทธิภาพด้วย โดยด�ำเนินการ ดังนี้
การสร้างกลไกความร่วมมือกับหน่วยงานความมั่นคงของประเทศเพื่อนบ้านที่มี
ชายแดนติดกัน เพือ่ แลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสารและสร้างความสัมพันธ์อนั ดี โดยใช้กลไกปกติ
ในการสร้างความร่วมมือในพื้นที่บริเวณชายแดน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ
สร้างความสัมพันธ์อันดี
เจ้าภาพหลัก : บช.ตชด.
หน่วยงานสนับสนุน : บช.น., ก., ส., สตม., ภ.1-9 และ ศชต.
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ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ของ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 4
“ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
ภารกิจที่ 8 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตร. มีพันธกิจให้ต้องพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร เพื่อรองรับ
การเป็นประชาคมอาเซียนทั้งในบริบทของความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม
โดยในเบือ้ งต้นจะต้องเร่งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ของ ตร. ทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั
ให้เชือ่ มโยงกันภายในให้สมบูรณ์เสียก่อน พร้อมทัง้ พัฒนาเชือ่ มต่อเข้ากับระบบข้อมูลต�ำรวจ
อาเซียน (ASEANAPOL Database) และศูนย์แม่ข่ายอินเทอร์เน็ตอาเซียนต่อไป
พัฒนาระบบสารสนเทศที่มีอยู่ และสร้างความเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศ
ของประชาคมอาเซียน โดยด�ำเนินการ ดังนี้
1. ความพร้อมในการเชือ่ มโยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทัง้ ในส่วนของหน่วยงาน
ในสังกัด ตร., นอกสังกัด ตร. และระหว่างประเทศ เช่น ระบบ I24-7, POLIS, CRIMES,
PIBICS, PISCES, ระบบสารสนเทศด้านยาเสพติด, ระบบทะเบียนประวัติอาชญากร เป็นต้น
รวมทั้งความมั่นคงปลอดภัยในการเชื่อมโยงระบบ
2. ความพร้อมในการบริหารจัดการข้อมูลและระบบ การแปลภาษาเป็นภาษากลาง
ของอาเซียน ขอบเขตข้อมูลที่ให้บริการและสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล การเพิ่มช่องทาง
ในการให้บริการ
3. ความพร้อมในด้านการเพิม่ ประสิทธิภาพในการให้บริการ การเพิม่ ช่องทางในการ
เข้าถึงข้อมูลให้มากขึน้ เช่น สร้างแอพพลิเคชัน่ บนโทรศัพท์มอื ถือและอุปกรณ์เคลือ่ นทีต่ า่ งๆ
เจ้าภาพหลัก : สทส.
หน่วยงานสนับสนุน : บช.น., ก., ปส., ส., สตม. และ สพฐ.ตร.
ภารกิจที่ 9 การศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนและการพัฒนาทักษะข้าราชการต�ำรวจ
การเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจและตระหนักถึงความส�ำคัญของกฎบัตรอาเซียน
ซึ่งก�ำหนดพันธกรณีให้แต่ละประเทศสมาชิกถือปฏิบัติ รวมทั้งตระหนักถึงความส�ำคัญของ
คุณค่าทางวัฒนธรรม ขนบประเพณีและค่านิยมของประเทศสมาชิก นอกจากนี้ จะต้อง
พัฒนาศักยภาพของข้าราชการต�ำรวจให้มีทักษะที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานเมื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน เช่น ความรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบ้าน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และความช�ำนาญการด้านอื่น ๆ ตามสภาพแวดล้อมการท�ำงานที่เปลี่ยนแปลงไป และ
ใช้ความสามารถเชิงสมรรถนะเหล่านี้เป็นเงื่อนไขการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งตามหน้าที่
ที่รับผิดชอบหรือด�ำรงต�ำแหน่งสูงขึ้น
เตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติให้ภาพรวม
โดยด�ำเนินการดังนี้
1. ความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการต�ำรวจทางด้านภาษา
อังกฤษ และการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของประเทศสมาชิก
อาเซียน โดยจัดท�ำหลักสูตร ต�ำรา คูม่ อื ในการเตรียมความพร้อมทีข่ า้ ราชการต�ำรวจสามารถ
พกติดตัวน�ำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ อบรมบุคลากร การพัฒนาช่องทางการเรียนรู้
ด้วยตนเอง เช่น อินเทอร์เน็ต แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์เคลื่อนที่อื่นๆ
รวมทั้งวิธีการวัดผลสัมฤทธิ์
2. ก�ำหนดหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมในการวัดความรู้ความสามารถ ทางภาษา
อังกฤษเบื้องต้น ส�ำหรับผู้บริหาร
เจ้าภาพหลัก : บช.ศ.
หน่วยงานสนับสนุน : ทุกหน่วย
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ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ของ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 4
“ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
ภารกิจที่ 10 การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการอ�ำนวยความยุติธรรม
10.1 การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ
		 ผลพวงจากการเปิดเสรี ทางการค้า การลงทุน และการเคลื่อนย้ายของบุคคลในภูมิภาคอาเซียน ย่อมน�ำมา
ซึ่งปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงและสลับซับซ้อนมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยซึ่งเป็น
ทั้งต้นทาง ทางผ่าน และปลายทาง ของอาชญากรรมข้ามชาติทุกรูปแบบ เนื่องจากเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน
ประกอบกับประเทศเพื่อนบ้ านหลายประเทศเป็นแหล่งก�ำเนิดส�ำหรับวัตถุดิบในวงจรเศรษฐกิจขององค์กรอาชญากรรม
ซึง่ ให้ผลก�ำไรตอบแทนอย่างมหาศาล ดังนัน้ จึงจ�ำเป็นต้องมีการพัฒนากลไกในด้านต่างๆ เพือ่ รองรับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ
ในรูปแบบต่างๆ ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับสากล
1. อาชญากรรมข้ามชาติที่ส�ำคัญมี 8 ด้านหลัก ได้แก่ 1) การก่อการร้าย 2) การค้ามนุษย์ 3) การค้ายาเสพติด
4) การฟอกเงิน 5) การค้าอาวุธ 6) ปัญหาโจรสลัด 7) อาชญากรรมทางด้านเศรษฐกิจ 8) อาชญากรรมทางด้านคอมพิวเตอร์
และรวมถึงอาชญากรรมที่มีลักษณะข้ามชาติลักษณะอื่นๆ ได้แก่ 1) การลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานทั้งทางบก ทางทะเล
และทางอากาศ 2) การลักลอบค้าทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 3) การลักลอบค้าทรัพย์สินทางวัฒนธรรม และ
4) การลักลอบค้าอาหารและยาปลอม
2. ควรพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างและภารกิจของหน่วยงานรับผิดชอบอาชญากรรมทีม่ ลี กั ษณะข้ามชาติ ให้มหี น่วยงาน
ระดับกองก�ำกับการรับผิดชอบงานด้านยุทธศาสตร์ของหน่วยโดยเฉพาะ เพื่อให้มีขีดความสามารถในการติดต่อประสานงาน
กับหน่วยงานต่างประเทศที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากล
เจ้าภาพหลัก : บช.ก., ปส., ส., สกพ. และ สตม.
หน่วยงานสนับสนุน : ภ.1-9 และ ศชต.
ภารกิจที่ 10 การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการอ�ำนวยความยุติธรรม
10.2 การอ�ำนวยความยุติธรรมและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
		 การปฏิบัติงานของต�ำรวจในยุคประชาคมอาเซียนจะต้องเกี่ยวข้องหรือมีปฏิสัมพันธ์กับชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้น
ระบบการตรวจตราบังคับใช้กฎหมาย การป้องกันและปราบปรามและการสืบสวนสอบสวนอ�ำนวยความยุติธรรมก็จะมี
ความสลับซับซ้อนมากขึ้น รวมทั้งกลไกในการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของต�ำรวจก็จะกว้างขวางมากขึ้น จากระดับ
ประเทศ เป็นระดับภูมิภาคและระดับสากล ดังนั้นหน่วยงานต�ำรวจทุกหน่วยงานจะต้องเร่งพัฒนาระบบการท�ำงาน ส่งเสริม
ธรรมาภิบาลและหลักนิตธิ รรมให้มมี าตรฐานในระดับสากล โดยพร้อมรับการตรวจสอบจากรอบด้าน รวมทัง้ มุง่ เน้นการคุม้ ครอง
สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
1. ก�ำหนดมาตรฐานในด้านการอ�ำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้ได้มาตรฐานสากล ทั้งในส่วนของ
การด�ำเนินการของพนักงานสอบสวนต่อชาวต่างชาติ ทั้งกรณีที่เป็นผู้เสียหายและผู้ต้องหา การตรวจค้น จับกุม การควบคุม
การสอบปากค�ำ การตรวจพิสูจน์ การออกหมาย รวมตลอดถึงการด�ำเนินการทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวน
ด�ำเนินคดี การอบรมพัฒนาสร้างจิตส�ำนึกแก่ข้าราชการต�ำรวจ กลไกการตรวจสอบการท�ำงาน การเปิดช่องทางรับการร้องเรียน
จากผู้รับบริการชาวต่างชาติ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ให้ประชาชนทราบ รวมทั้งกลไกการจัดหาล่ามแปลภาษาที่
อ�ำนวยความสะดวกประจ�ำสถานีต�ำรวจในกรณีที่มีผู้มาติดต่อเป็นชาวต่างชาติ
2. การพัฒนาศักยภาพพนักงานสอบสวน ในด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ของประเทศสมาชิกอาเซียน ตลอดจนความรู้ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยค�ำนึงถึงปัจจัยต่างๆ
เช่น การจัดท�ำหลักสูตร ต�ำรา เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน คู่มือการปฏิบัติหน้าที่
ของพนักงานสอบสวน ตลอดจนพัฒนาช่องทางในการเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยสื่อต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ต แอพพิเคชั่นบน
โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์เคลื่อนที่อื่นๆ เพื่อให้พนักงานสอบสวนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น
3. การปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการอ�ำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
แก่ชาวต่างชาติตามมาตรฐานสากล
เจ้าภาพหลัก : กมค.
หน่วยงานสนับสนุน : ทุกหน่วย
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โครงการที่ ตร. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
(1) โครงการพัฒนางานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
จ�ำนวนเงิน 7,280,000 บาท
หน่วยรับผิดชอบ : สพฐ.ตร.
(2) โครงการระบบสารสนเทศตรวจคนเข้าเมือง ระยะที่ 3 (PIBICS)
จ�ำนวนเงิน 214,000,000 บาท
หน่วยรับผิดชอบ : สตม.
(3) โครงการจัดหาระบบควบคุม ติดตาม สั่งการ การปฏิบัติภารกิจเฝ้าระวังรักษาความสงบเรียบร้อย
ในพื้นที่ชายแดน
จ�ำนวนเงิน 13,922,000 บาท
หน่วยรับผิดชอบ : ตชด.
(4) โครงการ Mobile Service
จ�ำนวนเงิน 10,434,100 บาท
หน่วยรับผิดชอบ : สตม.

โครงการที่ ตร. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
1. ได้รับจากผลผลิตเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือของอาเซียน จ�ำนวน 2 โครงการ คือ
- โครงการพัฒนางานตรวจพิสจู น์พยานหลักฐานทางชีววิทยา และ DNA เพือ่ รองรับการเข้าสูป่ ระชาคม
		 อาเซียน จ�ำนวนเงิน 40,000,000 บาท
		 หน่วยรับผิดชอบ : สพฐ.ตร.
- โครงการพัฒนางานตรวจพิสูจน์สารเคมีและสารเคมีที่ใช้ทำ� วัตถุระเบิดเพื่อรองรับ ASEAN FORENSIC
		 จ�ำนวนเงิน 34,038,200 บาท
		 หน่วยรับผิดชอบ : สพฐ.ตร.
2. เป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ�ำปีของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ จ�ำนวน 2 โครงการ คือ
- โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสถานีต�ำรวจ (Crimes) ระยะที่ 2
		 จ�ำนวนเงิน 287,560,000 บาท
		 หน่วยรับผิดชอบ : สทส.
- โครงการศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558
		 จ�ำนวนเงิน 44,558,300 บาท
		 หน่วยรับผิดชอบ : สทส.
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ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตร. เสนอค�ำขอตั้งงบประมาณบูรณาการ
เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
จ�ำนวน 22 โครงการ เป็นจ�ำนวนเงิน 406,901,196 บาท ดังนี้
(ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบูรณาการฯ รอบแรกแล้ว)
ล�ำดับ หน่วยงาน
1
2
3

4

5

6

7

8
9

10
11

12

ชื่อโครงการ

รร.นรต. โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการทางภาษา (Sound
Lab)
สพฐ.ตร. โครงการพัฒนางานตรวจพิสูจน์เอกสารเพื่อรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ตชด. โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศและระบบควบคุม
บังคับบัญชาและสั่งการ (C4I) เพื่อการบริหารจัดการ
ชายแดน ระยะที่ 2
สตม. โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพพิธีการเข้าเมือง ทาง
พรมแดนภาคเหนือ เพื่อเสถียรภาพและความมั่นคง
รองรับประชาคมอาเซียน
บก.รน. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศต�ำรวจน�้ำ
และการประชุมผู้น�ำระดับสูงของหน่วยงานความ
มั่นคงทางทะเลนานาชาติ
บช.ศ. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
ภ.2 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อรักษาความ
ปลอดภัยในเส้นทางเชื่อมโยงโครงข่ายประเทศ
อาเซียน (Asian Highway Route) พื้นที่ชายแดน
บช.ตชด. โครงการจัดตั้งศูนย์ภาษา และวัฒนธรรมอาเซียน
บช.น. ภ.1 โครงการสถานีต�ำรวจล�้ำสมัย บูรณาการงานใน
และ ภ.2 กระบวนการยุติธรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
สพฐ.ตร. โครงการทดแทนเครื่องจับเท็จเดิมเพื่อพัฒนางาน
จับเท็จสู่ประชาคมอาเซียน
ตชด. โครงการจัดหาระบบโทรคมนาคมส�ำหรับที่บังคับการ
ทางยุทธวิธีเคลื่อนที่พร้อมรถยนต์ เพื่อการบริหาร
จัดการชายแดน รองรับประชาคมอาเซียน
กมค. โครงการฝึกอบรมบริหารงานสืบสวนสอบสวนของ
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจในการรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติ

งบประมาณ (บาท)
รวมงบประมาณ
งบลงทุน งบด�ำเนินงาน
10,336,800
10,336,800
18,000,000

-

18,000,000

11,668,000

4,332,000

16,000,000

14,764,900

807,600

15,572,500

300,000

3,000,000

3,300,000

55,640,600

55,640,600

-

58,960,000

5,830,500
64,466,332

-

38,159,964

58,960,000

5,830,500
102,626,296

2,133,200

-

2,133,200

17,000,000

-

17,000,000

-

1,242,000

1,242,000
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กับส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ

ล�ำดับ หน่วยงาน
13

สพฐ.ตร.

14

ตท.

15

สพฐ.ตร.

16

ตท.

17

ศชต.

18

สพฐ.ตร.

19
20

สตม.
ศชต.

21

22

งบประมาณ (บาท)
รวมงบประมาณ
งบลงทุน งบด�ำเนินงาน
โครงการพัฒนาการเก็บฐานข้อมูลอาวุธปืนและเครื่อง 86,470,050
86,470,050
กระสุนปืนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โครงการบูรณาการองค์ความรู้ดา้ นกิจการต่างประเทศ
795,000
795,000
และอาชญากรรมข้ามชาติระหว่างกองการต่างประเทศ
กับข้าราชการต�ำรวจที่ปฏิบัติงานด้านกิจการต่างประเทศ
แต่ละกองบัญชาการ
โครงการทูตนิติวิทยาศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อม
975,360
975,360
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โครงการขยายการรณรงค์ให้ภาคประชาชนและ
1,747,500
1,747,500
ประชาสังคมหันหลังให้อาชญากรรม
โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลบุคคลต้องสงสัยในคดีความ
1,958,600
1,958,600
มั่นคง
โครงการจัดตั้งกลุ่มวิจัยด้านการค�ำนวณทาง
150,000
150,000
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่องานพิสูจน์หลักฐาน สถาบันฝึกอบรม
และวิจัยการพิสูจน์หลักฐานต�ำรวจ
โครงการประชาคมข่าว AC
26,400
26,400
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมพนักงานสอบสวน
141,520
141,520
เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาต่าง
7,790,300
7,790,300
ประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนเพื่อเสริมสร้างความ
สัมพันธ์และความมั่นคงของภูมิภาคอาเซียน
ชื่อโครงการ

ภ.1, ภ.2,
ภ.5, ภ.7.
ปคบ. และ
ยศ.
ภ.8 โครงการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

-

204,570

204,570
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