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แผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนของไทย ภายหลังปี พ.ศ. 2558 (พ.ศ. 2559-2563)
ประเด็น/มาตรการ
1. ภาพรวม
1.1 ผลักดันการดาเนินการตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียนฉบับใหม่ ปี 2559-2563
1.2 การจัดทายุทธศาสตร์อาเซียนด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี
2560-2565
1.3 ติดตาม/ทบทวนการดาเนินการตามแผนงาน (Mid Term Review)
1.4 สรุปประเมินผลการดาเนินการตามแผนงาน
1.5 การเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเสาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
1.6 การนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ติดตามสถานการณ์ ผ่านระบบประชุมทางไกล รับเรื่องราวต่างๆ ของศูนย์ปฏิบัติการ
(ศปก.)
1.7 ส่งเสริมการแสวงหาและสร้างอัตลักษณ์อาเซียนเพิ่มมากขึ้น
1.8 ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างเมืองในประเทศสมาชิกอาเซียนในเรื่องวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์ ศาสนา และอารยธรรมตะวันออก
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ประเด็น/มาตรการ
2. เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน หมายถึง การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและ
ความรับผิดชอบทางสังคมของประชาชนอาเซียน
2.1 ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศในอาเซียนในการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติ
ที่ดีในเรื่องยุทธศาสตร์และกลไกการพัฒนาเด็กและเยาวชน รวมทั้งอาสาสมัคร ผู้นาชุมชน
และเครือข่ายการพัฒนาชุมชน (พม.)
2.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครเพื่อการคุ้มครองทางสังคม (พม.)
2.3 ส่งเสริมงานด้านการอาสาสมัครและความรับผิดชอบต่อสั งคมของประเทศสมาชิก
อาเซียน (พม.)
2.4 ส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมและความรับผิดชอบต่อสังคม (พม.)
2.5 ส่งเสริมความร่วมมือด้านสวัสดิการสังคมกับประเทศสมาชิกอาเซียน (พม.)
2.6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
อื่นๆ ในการเป็นประชาคมอาเซียน (พม.)
2.7 พัฒนาความร่วมมือและความเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน โดยมี
กิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริม สนับสนุนการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ระหว่างกัน โครงการ
สาคัญหนึ่งที่ดาเนินการ ได้แก่ การจัดตั้ง ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ณ หอศิลป์ร่วมสมัย ราช
ดาเนิน เพื่อเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน และเป็นพื้นที่เปิด
เพื่อจัดการประชุมและกิจกรรมโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมอาเซียน (วธ.)
2.8 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและการสร้างความเชื่อมโยงเครือข่าย ส่งเสริมการ
ปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มชุมชนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวัฒนธรรมอันนาไปสู่ปฏิสัมพันธ์ที่มาก
ขึ้นกับเครือข่ายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน (วธ.)
2.9 รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ประชาชน เห็นความสาคัญและตื่นตัวในการเล่นกีฬา ออก
กาลังกายและประกอบกิจกรรมนันทนาการ (กก.)
2.10 จัดกิจกรรมกีฬา การออกกาลังกายและนันทนาการ สาหรับประชาชนทุกกลุ่มอย่าง
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ประเด็น/มาตรการ
เหมาะสมและทั่วถึง (กก.)
2.11 พัฒนาการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ (กก.)
2.12 ส่งเสริมเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านผู้ประกอบการคนพิการในระดับอาเซียน (พม.)
3. ครอบคลุม หมายถึง ความเท่าเทียมในการเข้าถึงและโอกาสสาหรับทุกคน และการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
3.1 พัฒนาระบบข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศและการเชื่อมโยงกับประเทศ
สมาชิกอาเซียน
 ศึกษาข้อมูลสถิติและสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ (ยธ.)
 ศึกษาข้อมูลระบบฐานสิทธิมนุษยชนของประเทศสมาชิกอาเซียน (ยธ.)
 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสิทธิมนุษยชนของประเทศ และเชื่อมโยงข้อมูลกับ
ประเทศสมาชิกนาร่อง 1 ประเทศ (ยธ.)
 ทบทวนและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสิทธิมนุษยชนของประเทศและเชื่อมโยง
ข้อมูลกับประเทศสมาชิกนาร่อง 1 ประเทศ (ยธ.)
 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสิทธิมนุษยชนของประเทศ และเชื่อมโยงข้อมูลกับ
ประเทศสมาชิกนาร่อง 2 ประเทศ (ยธ.)
3.2 ส่งเสริมความร่วมมือในการคุ้มครองสิทธิของผู้ด้อยโอกาสระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียน
 การสร้างชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ด้านสิทธิมนุษยชนอาเซียน (ยธ.)
 ส่งเสริมให้มีการจัดสวัสดิการทุกด้านแก่ผู้สูงอายุ เช่น การรักษาพยาบาล และการ
ได้รับเบี้ยสงเคราะห์ยังชีพ (มท.)
 ส่งเสริมให้มีระบบการคุ้มครองทางสังคมตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยมาตรการ
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ประเด็น/มาตรการ
ความเข้มแข็งทางสังคม (พม.)
 สนับสนุนค่าใช้จ่ายตามต้นทุนการศึกษาที่จัดบริการให้แก่บุตรหลานของ
ชาวต่างชาติ (พม.)
 สนับสนุนการจัดให้มีสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และทุกคน
เพื่อให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (พม/มท.)
3.3 กาหนดนโยบายในการเข้าถึงสิทธิของของประชาชนในด้านความยุติธรรมให้มีการ
นาไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม
 การรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์และแจ้งเบาะแสของประชาชน (ปปง.)
 การประชุมวิชาการ : สิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม (ASEAN Forum :
Access to Justice) (ยธ.)
3.4 ผลักดันการดาเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือก
ปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ
 โครงการยกระดับการจัดการพื้นที่ (Zoning) ดูแลเด็กและเยาวชน (ปรับปรุงให้มี
สถานแรกรับ) (ยธ.)
 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรในการพิทักษ์สิทธิเด็กในบริบทของการบังคับใช้
กฎหมายพิเศษ (ยธ.)
 โครงการเสริมพลังชุมชนและสร้างความเข้มแข็งแก่เยาวชนพินิจต้นแบบ ตามวิถี 5
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยธ.)
 ชุดโครงการยกระดับมาตรฐานงานยุติธรรมสาหรับเด็กและเยาวชน
(Transforming the lives of juveniles through raising the standards of
practice : Justice For Our Youth : JOY Project) พ.ศ. 2556 – 2559 (ยธ.)
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ประเด็น/มาตรการ
 โครงการการพัฒนาระบบการบาบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็ก และเยาวชนเฉพาะรายแบบไร้
รอยต่อ (Uninterrupted Tailor-Made Routing) กันยายน 2556 – ตุลาคม
2559 (ยธ.)
 การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจาภายใต้ข้อกาหนดกรุงเทพฯ (The Bangkok
Rules) (ยธ.)
 โครงการจัดทาแนวทางการประสานงานการพิทักษ์สิทธิเด็กกลุ่มที่เข้าสู่ระบบงาน
ยุติธรรมให้สอดรับกับสาระในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก/กฎหมายระหว่างประเทศ
และมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง (ยธ.)
 โครงการอบรมให้ความรู้และความตระหนักในสิทธิเด็กกลุ่มที่กระทาผิดกฎหมาย
(ยธ.)
 5 ปี ASCCโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายพิทักษ์สิทธิเด็กในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน (ยธ.)
 การดาเนินงานตามแผนงานอาเซียนว่าด้วยการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ
เด็ก (พม.)
3.5 การเสริมสร้างศักยภาพการเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียน
 การพัฒนาระบบบริการ งานสนับสนุน และการบริหารจัดการ (สธ.)
3.6 การเสริมสร้างระบบประกันสุขภาพ การส่งเสริมการเข้าถึงบริการและการดูแล
ตนเอง
 การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ การเข้าถึงบริการและการประชาสัมพันธ์
(สธ.)
 การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชากรต่างด้าวในการดูแลสุขภาพ (สธ.)
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 การพัฒนาระบบบริการ งานสนับสนุน และการบริหารจัดการ (สธ.)
3.7 การคุ้มครองทางสังคมและสวัสดิการสังคม
 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ และ
กลุ่มผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ (พม.)
 ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ และกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ (พม.)
 ส่งเสริมความร่วมมือด้านสวัสดิการสังคมกับประเทศสมาชิกอาเซียน (พม.)
 ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส เยาวชน สตรี และคนพิการให้มีโอกาสในการมีงานทามากขึ้น
(พม.)
 มีมาตรการรองรับผลกระทบทางสังคมที่เป็นผลมาจากการรวมตัวเป็นประชาคม
อาเซียนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการสังคม (พม.)
 มีระบบคุ้มครองทางสังคมสาหรับแรงงานนอกระบบและ“เด็กเคลื่อนย้าย”
“Children on the Move” ที่ติดตามบิดามารดามาทางานในประเทศไทย (พม.)
 สนับสนุนการจัดตั้งเมืองที่เป็นมิตรสาหรับเด็ก สตรี คนพิการ ผูส้ ูงอายุ และทุกคนให้
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากอาคารสถานที่และบริการสาธารณะ (พม.)
 ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการอาเซียนว่าด้วยการยุติความรุนแรงต่อสตรี และ
แผนปฏิบัติการอาเซียนว่าด้วยการยุติความรุนแรงต่อเด็ก ปีค.ศ. 2016-2030 (พม.)
 การดาเนินงานตามแผนงานอาเซียนในเรื่องภาคีเครือข่ายนักสังคมสงเคราะห์ (พม.)
 การดาเนินงานตามแผนงานอาเซียนว่าด้วยทศวรรษคนพิการ ปี ค.ศ. 2010-2020 (พม.)

 กาหนดนโยบายในการเข้าถึงสิทธิของประชาชนในด้านความยุติธรรมให้มีการ
นาไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม
 ให้ความรู้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ให้เข้าใจถึงสิทธิต่างๆ อย่างต่อเนื่องผ่านสื่อ
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สาธารณะ
3.8 เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มออกกาลังกาย เล่นกีฬา และประกอบกิจกรรม
นันทนาการเพื่อการมีสุขภาพและพลานามัยที่ดี โดยจัดกิจกรรมและสร้างกระแสนิยมการ
ออกกาลังกายให้กับคนทุกวัย (กก.)
4. ยัง่ ยืน หมายถึง การพัฒนาทางสังคมที่สมดุลกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งตอบสนองความต้องการ
ทั้งในปัจจุบันและอนาคตของประชาชนอาเซียน
4.1 ดาเนินการกับกรณีการกระทาความผิดต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
เด็ดขาดตามกฎหมายโดยเร่งด่วน โดยให้มีบทลงโทษที่เข้มข้นมากขึ้น
 โครงการสืบสวน ปราบปรามเพือ่ ดาเนินการกับทรัพย์สินหรือผูก้ ระทาความผิดมูลฐาน
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ความผิดมูลฐานเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) (ยธ.)
4.2 เพิ่มบทบาทกาลังป้องกันชายแดนให้มากขึ้นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมบริเวณแนวชายแดน (กห.)
4.3 ส่งเสริมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย (กก.)
4.4 ส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียนเพิ่มมากขึ้น (ทส.)
4.5 สนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่คานึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (ทส.)
4.6 ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศให้สอดคล้องกับมูลค่า
ของต้นทุนทางธรรมชาติ (Natural Capital) และการบริการของระบบนิเวศ (Ecosystem
Services) (ทส.)
4.7 พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษและผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

8

ประเด็น/มาตรการ
ประชาชน (ทส.)
4.8 พัฒนาเครื่องมือและกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ระดับประเทศและร่วมกับอาเซียน รวมถึงเชื่อมโยงกับกรอบภูมิภาคอื่นๆ ทวิภาคี และพหุ
ภาคีที่เกี่ยวข้อง (ทส.)
4.9 ส่งเสริมการพัฒนาในรูปแบบการเติบโตสีเขียว (Green Growth) รวมถึงการผลิตและ
บริโภคอย่างยั่งยืน (Sustainable Consumption and Production) (ทส.)
4.10 ส่งเสริมการตระหนักรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนและทุกระดับ รวมถึงอาเซียน (ทส.)
5. มีภูมิคุ้มกัน หมายถึง ยกระดับความสามารถในการตั้งรับ ปรับตัว และตอบสนองต่อ
ความเสี่ยงทางสังคมและเศรษฐกิจ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และความท้าทายใหม่ ๆ ที่อุบัติขึ้น
5.1 เสริมสร้างระบบ กลไก และเครื่องมือเพื่อพัฒนาสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้น (กพ.)
5.2 ส่งเสริมความรู้เชิงป้องกันยาเสพติดให้แก่ประชาชนในทุกระดับ (ป.ป.ส.)
5.3 การจัดทามาตรฐานการบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดให้เป็นมาตรฐาน (ป.ป.ส.)
5.4 การส่งเสริมให้ผู้ติดยาเสพติดได้เข้าถึงการบาบัดรักษาที่เป็นมาตรฐาน ครบตามระบบ
และต่อเนื่อง และหายขาดจากการติดยาเสพติด (ป.ป.ส.)
5.5 การพัฒนาทางเลือกที่ยั่งยืนเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน (ป.ป.ส.)
5.6 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการผู้กระทาผิดแบบบูรณาการในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน (ยธ.)
5.7 แผนความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนบุคลากรกรมคุมประพฤติกับประเทศอาเซียนใน
การฝึกปฏิบัติงานระยะสั้น และระยะยาว (ยธ.)
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5.8 แผนความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อการถอด
บทเรียนสู่การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้งานการปฏิบัติต่อผู้กระทาผิดในชุมชนเพื่อการพัฒนา
บุคลากรอาเซียน (ยธ.)
5.9 แผนการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้งานการปฏิบัติต่อผู้กระทาผิดในชุมชนของอาเซียนเพื่อ
การพัฒนาบุคลากรอาเซียน (ยธ.)
5.10 โครงการอบรมบุคลากรด้านการจัดการศึกษาให้กับผู้ต้องขังเพื่อเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AC) (ยธ.)
5.11 การพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน (ยธ.)
5.12 การฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษในงานราชทัณฑ์ (ยธ.)
5.13 การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของสานักงาน ปปง. (ยธ.)
5.14 การให้บริการภาคภาษาอังกฤษ (ยธ.)
5.15 โครงการฝึกอบรมภาษาอาเซียนให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดี (ยธ.)
5.16 โครงการจัดทาเอกสารและแบบฟอร์มติดต่อราชการเป็นภาษาประเทศสมาชิกอาเซียน
(ยธ.)
5.17 โครงการฝึกวิชาชีพระยะสั้นให้กับผู้ต้องขังเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (ยธ.)
5.18 การพัฒนาการเฝ้าระวัง การสารวจโรค การตรวจพิสูจน์ และอนามัยสิ่งแวดล้อม
 การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค (สธ.)
 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับโรคข้ามพรมแดนตาม
แนวทาง IHR และมาตรการ CBRN (สธ.)
 การพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (สธ.)
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5.19 การพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน
 การพัฒนาระบบบริการ งานสนับสนุน และการบริหารจัดการ (สธ.)
5.20 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานด้านสาธารณสุขอาเซียน
 การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีความพร้อมในการทางานและ
ให้บริการ (สธ.)
 การพัฒนาระบบโครงสร้างการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขอาเซียน (สธ.)
 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุขของกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียน (สธ.)
5.21 การจัดการภัยพิบัติ: การสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ปลอดภัย พร้อมรับมือภัยพิบัติ
 ส่งเสริมความร่วมมือด้านการจัดการภัยพิบัติภายใต้กรอบความตกลงอาเซียน
ว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน (มท.)
 ส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในการลดความเสี่ยงจากภัย
พิบัติ (มท.)
 พัฒนาศักยภาพและความสามารถแก่ผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับ (มท.)
5.22 การตั้งรับและปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 ดาเนินงานตามแนวทางและมาตรการที่กาหนดไว้ในแผนแม่บทรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ทส.)
5.23 ด้านการศึกษา
 ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนผ่านการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
และความรู้พื้นเมือง (ศธ.)
 ยกระดับคุณภาพและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานสาหรับทุกคน
โดยไม่ละเลยผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส (ศธ.)
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 สนับสนุนการพัฒนาการอาชีวศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตในภูมิภาค (ศธ.)
 ส่งเสริมการดาเนินงานของทุกภาคส่วนในการพัฒนาคนให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน (ศธ.)
 ส่งเสริมความร่วมมือในด้านการศึกษาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนเพิ่มมาก
ขึ้น
 ส่งเสริมให้ประชาชาชนได้มีโอกาสในการเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านใน
อาเซียนมากขึ้น
 ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการปรับตัวสาหรับประชาคมอาเซียน
 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศสมาชิก
อาเซียนอย่างจริงจัง
5.24 ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการพลศึกษา การกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การ
กีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ (กก.)
5.25 สนับสนุนการจัดการศึกษาสาหรับบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษ (กก.)
6. มีพลวัต หมายถึง เสริมสร้างความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและ
เป็นสมาชิกของประชาคมโลกที่มีบทบาทสูง
6.1 ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง
 พัฒนาบุคลากรภาครัฐอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องในบริบทอาเซียนและ
บริบทอื่นที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพ 5 ด้าน
ได้แก่ วิธีคิดแบบอาเซียน ศักยภาพในการคิดและริเริ่มปฏิบัติ ศักยภาพในการ
เรียนรู้และการประยุกต์ใช้ ศักยภาพในการสร้างปฏิสัมพันธ์และความร่วมมือ
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ศักยภาพด้านภาษาและการสื่อสาร ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยกลุ่มเป้าหมายการ
พัฒนาเน้นข้าราชการตั้งแต่ระดับปฏิบัติถึงระดับบริหาร (กพ.)
 พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศธ.)
6.2 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญ เพื่อสร้างพลวัตให้กับภูมิภาค
 เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายการทางานร่วมกันระหว่างราชการพลเรือน
ของประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคีผ่านเวที ASEAN
Conference on Civil Service Matters (ACCSM) อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ยกระดับคุณภาพการพัฒนาและการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
ร่วมกัน (กพ.)
 สรรสร้างนวัตกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ให้ระบบราชการ พร้อมรับความท้าทายและความเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ
(กพ.)
 การให้ความร่วมมือทางวิชาการในสาขาที่ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับใน
แนวทางปฏิบัติที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อประเทศ
 ส่งเสริมความร่วมมือในด้านสังคมสงเคราะห์ สวัสดิการสังคม และพัฒนา
สังคมในประเทศสมาชิกอาเซียน (พม.)
 ส่งเสริมบทบาทของการอุดมศึกษาให้เข้มแข็งด้วยการสร้างเครือข่ายระหว่าง
ผู้ประกอบการกับมหาวิทยาลัย (ศธ.)
 ดาเนินโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (ศธ.)
6.3 การส่งเสริมในประเด็นที่ไทยมีความเข้มแข็งโดดเด่น
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 การส่งเสริมและพัฒนา ASEAN Medical Hub (สธ.)
 การส่งเสริมการให้บริการทางการแพทย์ (สธ.)
 การจัดการศึกษา/ฝึกอบรมทางการแพทย์และสาขาที่เกี่ยวข้อง (สธ.)
 การบริการและส่งเสริมสุขภาพ (สธ.)
 การพัฒนา ควบคุม กากับดูแลสินค้า/บริการ/ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (สธ.)
6.4 การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยส่งเสริมการอนุรักษ์มรดก
ทางวัฒนธรรมของอาเซียน ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านการ
สร้างสรรค์และการต่อยอดภูมิปัญญาในอาเซียน (วธ.)
6.5 ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และผลักดันงานเทศกาล ประเพณี และกิจกรรมที่มี
เอกลักษณ์ความเป็นไทยให้เป็นงานเทศกาลระดับนานาชาติ เช่น ผลักดันให้กีฬามวยไทย
บรรจุเป็นชนิดการแข่งขันในกีฬาโอลิมปิก (กก.)
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