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โครงสร้างของอาเซียนภายใต้กฎบตัรอาเซียนโครงสร้างของอาเซียนภายใต้กฎบตัรอาเซียน
ที�ประชุมสุดยอดอาเซียน

คณะมนตรีประสานงานอาเซียน

คณะมนตรีประชาคม
เศรษฐกจิอาเซียน

คณะมนตรีประชาคมการเมือง                     
และความมั�นคงอาเซียน

คณะมนตรีประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมเศรษฐกจิอาเซียน และความมั�นคงอาเซียน สังคมและวัฒนธรรม

อาเซียน

องค์กรเฉพาะสาขาอื�นๆ ภายใต้ประชาคมการเมืองและความมั�นคงอาเซียน:
ที�ประชมุรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ที�ประชมุรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ที�ประชมุรัฐมนตรีอาเซียนด้านกฎหมาย 
ที�ประชมุรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ คณะกรรมการเขตปลอดอาวธุนิวเคลียร์ในเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต้ ที�ประชมุอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั�นคงในภมูิภาคเอเชีย - แปซิฟิก



ภมูหิลังภมูหิลัง

� ประชาคมการเมืองและความมั�นคงอาเซียน (ASEAN Political-� ประชาคมการเมืองและความมั�นคงอาเซียน (ASEAN Political-
Security Community-APSC) เป็นส่วนหนึ�งของกลไกสืบเนื�องจาก Bali 
Concord II ในปี พ.ศ.2546 (ค.ศ. 2003) เพื�อการจัดตั Rงประชาคมอาเซียน
ภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) อย่างไรกด็ี ที�ประชุมสุดยอดอาเซียนครัRง
ที� 12 ที�เซบ ูฟิลิปปินส์ ได้เร่งรัดการจัดตั Rงประชาคมอาเซียนให้สาํเร็จ
ภายในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

� การประชุมสุดยอดอาเซียนครัRงที� 14 (ปี 2552) ในสมัยที�ไทยเป็นประธาน
อาเซียน ได้รับรองแผนงานการจัดตั Rงประชาคมการเมืองและความมั�นคง
การประชุมสุดยอดอาเซียนครัRงที� 14 (ปี 2552) ในสมัยที�ไทยเป็นประธาน
อาเซียน ได้รับรองแผนงานการจัดตั Rงประชาคมการเมืองและความมั�นคง
(และอีก 2 ประชาคม)ของอาเซียน โดยมุ่งหวังจะเป็นหลักประกันให้
ประชาชนและประเทศสมาชิกอาเซียนให้อยู่อย่างสันต ิในบรรยากาศของ
ความเป็นประชาธิปไตย ความยุติธรรมและการมีความปรองดองต่อกัน



วสิัยทศัน์ของประชาคมการเมืองและ
ความมั�นคงอาเซียน
� สร้างบรรยากาศที�เอื Rออาํนวยต่อการนําไปสู่การขยายความ� สร้างบรรยากาศที�เอื Rออาํนวยต่อการนําไปสู่การขยายความ
ร่วมมือในประชาคมเศรษฐกจิ และประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรม

� ให้เป็นประชาคมทื�มีกตกิาและมีการพัฒนาค่านิยมและบรรทดั
ฐานร่วมกัน

� ประชาคมที�ทาํให้ภมูิภาคมีความเป็นเอกภาพ มีพลวัต และมอง
ไปยังโลกภายนอก รวมทั Rงมีการพึ�งพาซึ�งกันและกันมากยิ�งขึ Rน



เป้าหมายหลักของประชาคมการเมืองและความมั�นคงเป้าหมายหลักของประชาคมการเมืองและความมั�นคง

� ส่งเสริมสันตภิาพและความมั�นคง

� การอยู่ ร่วมกันโดยสันติ� การอยู่ ร่วมกันโดยสันติ

� แก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งโดยสันตวิธิี

� สร้างกฎเกณฑ์และค่านิยมร่วมกัน      
ด้านประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน

� ความรับผิดชอบร่วมกันในการสร้าง  
ความมั�นคงที�ครอบคลุมรอบด้าน 
ความรับผิดชอบร่วมกันในการสร้าง  
ความมั�นคงที�ครอบคลุมรอบด้าน 
เช่น โรคระบาด ภยัพบิตัธิรรมชาติ

� สร้างปฏสิัมพนัธ์กับโลกภายนอก



กลไกในประชาคมการเมืองและความมั�นคง
� Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC)

(สนธิสัญญามติรภาพและความร่วมมือในภมูภิาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
� The Southeast Asia Nuclear-Weapon-Free Zone (SEANWFZ)� The Southeast Asia Nuclear-Weapon-Free Zone (SEANWFZ)

(สนธิสัญญาว่าด้วยเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
� Declaration on the Conduct of Parties in South China Sea (DOC)

(ปฏญิญาว่าด้วยแนวปฏิบตัใินทะเลจนีใต้)
� กลไกอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง

� ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR)� ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR)
(คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน)

� ASEAN Maritime Forum (AMF)
(การประชุมว่าด้วยประเด็นทางทะเลอาเซียน) 



องค์กรระดบัรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา องค์กรระดบัรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา ((ASEAN Sectoral ASEAN Sectoral 
Ministerial Bodies) Ministerial Bodies) ที�เกี�ยวข้องกับประชาคมการเมืองและความที�เกี�ยวข้องกับประชาคมการเมืองและความ
มั�นคงมั�นคง
� ASEAN Foreign Ministers Meeting (AMM)ASEAN Foreign Ministers Meeting (AMM)
(ที�ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน)

� Commission on the Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone (SEANWFZ 
Commission)
(คณะกรรมการเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในภมูิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)

� ASEAN Defense Ministers Meeting (ADMM)
(ที�ประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน)

� ASEAN Law Ministers Meeting (ALAWMM)� ASEAN Law Ministers Meeting (ALAWMM)
(ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านกฎหมาย)

� ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC)
(ที�ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาต)ิ

� ASEAN Regional Forum (ARF)
     (ที�ประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั�นคงในภมูิภาคเอเชีย-

แปซฟิิก)



การดาํเนินงานเพื�อบรรลุเป้าหมายการจัดตั Rงประชาคมการเมืองและการดาํเนินงานเพื�อบรรลุเป้าหมายการจัดตั Rงประชาคมการเมืองและ
ความมั�นคงอาเซียนความมั�นคงอาเซียน

� การต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ
� อนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้าย

� การแก้ไขข้อพพิาท � การแก้ไขข้อพพิาท 
� ASEAN Institute for Peace and Reconciliation

� ความมั�นคงทางทะเล
� Maritime Forum (ไทยจัดการประชุม ASEAN Maritime Forum ครัRงที� 2 17-19 ส.ค. 2554 ที�เมืองพทัยา)

� การจัดการภยัพบิตัิ
� ASEAN Humanitarian Assistance (AHA) Center

� ความปลอดภยัด้านนิวเคลียร์� ความปลอดภยัด้านนิวเคลียร์
� การประชุมของ nuclear regulatory agencies ในภูมิภาคเอเชีย-แปซฟิิก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที�

กรุงเทพฯ (1-2 กันยายน 2554) และ Workshop on Nuclear Forensic กับสหรัฐฯ ในเดือนธันวาคม 2554

� การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

� จัดตั Rงและสนับสนุนงานของ AICHR, การร่างปฏญิญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน โดยไทยเป็นเจ้าภาพการ
ประชุมระหว่าง 14-16 กันยายน 2554



สถาปัตยกรรมในภมูภิาค สถาปัตยกรรมในภมูภิาค 
((Regional Architecture) Regional Architecture) ของอาเซียนของอาเซียน

ARF

ASEAN

EAS/ ADMM-Plus

ARF



ความสัมพนัธ์กับนอกภมูิภาคความสัมพนัธ์กับนอกภมูิภาค
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เป้าหมายในประชาคมการเมืองและความมั�นคงที�เป้าหมายในประชาคมการเมืองและความมั�นคงที�
ไทยให้ความสาํคัญไทยให้ความสาํคัญ

� ส่งเสริมค่านิยมของประชาธิปไตย ธรรมาภบิาล และหลักการ  � ส่งเสริมค่านิยมของประชาธิปไตย ธรรมาภบิาล และหลักการ  
นิตธิรรมในอาเซียน โดยมุ่งเน้นประโยชน์ของประชาชนเป็นที�ตั Rง

� ส่งเสริมความร่วมมือของอาเซียนในการแก้ปัญหาร่วมกัน เช่นใน
เรื�องของ (1) ปฏบิัตกิารรักษาสันตภิาพ (2) การบริหารจัดการภยั
พบิัต ิโดยเฉพาะการจัดทาํระบบและยุทธศาสตร์บรูณาการโดยพบิัต ิโดยเฉพาะการจัดทาํระบบและยุทธศาสตร์บรูณาการโดย
ประสานการทาํงานของฝ่ายพลเรือน ฝ่ายกลาโหมอาเซียน และ
สาํนักเลขาธิการอาเซียน และ (3) การส่งเสริมความมั�นคงทาง
ทะเลและการปราบปรามโจรสลัด



บทบาทของไทยในด้านการเมืองและความมั�นคงบทบาทของไทยในด้านการเมืองและความมั�นคง
� จดัตั Rงและผลักดันการดาํเนินการของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วย

สิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights- AICHR)สิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights- AICHR)

� ส่งเสริมคณะมนตรีของประชาคมการเมืองและความมั�นคงอาเซียนให้มีการดาํเนินการ
ที�เป็นรูปธรรม เช่น การส่งเสริมความร่วมมือด้านการจดัการภยัพบิตัใินภมูิภาค (ARF 
on Disaster Management)

� ส่งเสริมมาตรการสร้างความไว้เนื Rอเชื�อใจ (Confidence Building Measures- CBMs) และ
การทตูเชงิป้องกัน (Preventive Diplomacy) ในกรอบการประชุมอาเซียนว่าด้วยความ
ร่วมมือด้านการเมืองและความมั�นคงในภมูิภาคเอเชีย-แปซฟิิก (ASEAN Regional ร่วมมือด้านการเมืองและความมั�นคงในภมูิภาคเอเชีย-แปซฟิิก (ASEAN Regional 
Forum- ARF)

� ผลักดันให้เขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในภมูิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast 
Asia Nuclear Weapon-Free Zone- SEANWFZ) มีบทบาทมากยิ�งขึ Rนในเวทรีะหว่าง
ประเทศ และสร้างเสถียรภาพในอาเซียน



ยุท
ธศ
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นโยบายรฐับาล

คณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ

การดาํเนินการของหน่วยงานไทยด้านการเมืองและความมั�นคงการดาํเนินการของหน่วยงานไทยด้านการเมืองและความมั�นคง
ยุท
ธศ
าส
ตร์
ขอ
งไ
ทย คณะกรรมการดาํเนินการเพื�อจัดตั :งประชาคมการเมือง         

และความมั�นคงอาเซียน

ยุทธศาสตร์ของไทยเพื�อเตรียมความพร้อม
สาํหรับการจัดตั :ง APSC ภายในปี 2558 (สมช.)

แผ
นป

ฏบิ
ตักิ
าร
ฯ

แผนปฏบิตักิารฯ 
(ทุกกระทรวงฯ) 

การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร การสร้างความตระหนกัรู้แก่เจ้าหน้าที$ 
และประชาชน

การเตรียมทรัพยากรเพื$อ
รองรับการเป็นประชาคม



ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
((ASEAN Economic Community: AEC)ASEAN Economic Community: AEC)

� ส่งเสริมให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว 
� มีการเคลื�อนย้ายเงนิทุน สินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือระหว่าง� มีการเคลื�อนย้ายเงนิทุน สินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือระหว่าง

ประเทศสมาชิกโดยเสรี 
� เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียน 
� ลดช่องว่างระดับการพฒันาของประเทศสมาชิกอาเซียน
� ส่งเสริมให้อาเซียนสามารถรวมตัวเข้ากับประชาคมโลกได้อย่างไม่อยู่ใน

ภาวะที�เสียเปรียบ



บทบาทของไทยด้านเศรษฐกจิในอาเซียนบทบาทของไทยด้านเศรษฐกจิในอาเซียน

� นรม. อานันท์ ปันยารชุน เป็นผู้ผลักดนัข้อเสนอการจัดตั Rง � นรม. อานันท์ ปันยารชุน เป็นผู้ผลักดนัข้อเสนอการจัดตั Rง 
AFTA เมื�อปี 2535

� ส่งเสริมการลดช่องว่างด้านการพฒันาระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียน (IAI)

� จัดตั Rง Chiang Mai Initiative Multilateralism (CMIM)� จัดตั Rง Chiang Mai Initiative Multilateralism (CMIM)

� ส่งเสริมเรื�อง ASEAN Connectivity



ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (AEC)(AEC)  ในปี ในปี 25582558
ผลประโยชน์จากการเปิดเสรีการค้าสินค้าและการลงทุน

ตลาดขนาดใหญ่

� ประชากรกว่า 600 ล้านคน

� Economy of Scale (ผลิตยิ�งมาก ต้นทนุยิ�งลดลง)

� ดงึดดูการลงทุนทั :งจากภายในและภายนอกอาเซียน



ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (AEC)(AEC)  ในปี ในปี 25582558
ผลประโยชน์จากการเปิดเสรีการค้าสินค้าและการลงทุน

เพิ�มกาํลังการต่อรอง

� 10 เสียง ดังกว่าเสียงเดียว

� สร้างแนวร่วมในเวทรีะดับโลก เช่น WTO G20 APEC

� เป็นที�สนใจของประเทศอื�น ที�จะมาทาํความตกลง FTA



ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
((ASEAN SocioASEAN Socio--Cultural Community: ASCC)Cultural Community: ASCC)
� เป็นสังคมที�สมาชิกมีความเอื Rออาทรต่อกัน ประชากรมีสภาพความเป็นอยู่ที�ดี 

ได้รับการพฒันาในทุกด้าน และมีความมั�นคงทางสังคม ได้รับการพฒันาในทุกด้าน และมีความมั�นคงทางสังคม 
� ส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่าง ๆ อาท ิ

� พฒันาสังคม 
� พฒันาการฝึกอบรม การศกึษาระดับพื Rนฐานและ
สูงกว่า การสร้างงาน และการคุ้มครองทางสังคม 

� สาธารณสุข สาธารณสุข 
� ด้านสิ�งแวดล้อมและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาตอิย่างยั�งยนื 
� ส่งเสริม ‘อัตลักษณ์’ ของอาเซียนโดยการสร้างความเข้าใจซึ�งกันและกัน 
และระหว่างประชาชนในประเทศสมาชิกอาเซียน 



� การเสริมสร้างทกัษะในการประกอบการสาํหรับสตรี เยาวชน 

แผนงานการจัดตั Rงประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนแผนงานการจัดตั Rงประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
((ในส่วนของการพฒันาสังคมและความมั�นคงของมนุษย์ในส่วนของการพฒันาสังคมและความมั�นคงของมนุษย์))

� การเสริมสร้างทกัษะในการประกอบการสาํหรับสตรี เยาวชน 
ผู้สูงอายุ และผู้พกิาร 

� เครือข่ายความปลอดภยัทางสังคมและความคุ้มกันจาก
ผลกระทบด้านลบของการรวมตัวในอาเซียนและโลกาภวิัฒน์ 

� การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและสวัสดกิารสาํหรับสตรี เดก็ 
ผู้สูงอายุ และผู้พกิาร ผู้สูงอายุ และผู้พกิาร 

� ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกจิ 
� การมีส่วนร่วมของชุมชน 



� กระทรวงการพฒันาสังคมและความมั�นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ประกาศ

การประกาศเจตนารมณ์ร่วมเพื�อการพฒันาความการประกาศเจตนารมณ์ร่วมเพื�อการพฒันาความ
รับผิดชอบต่อสังคมจากระดบัประเทศสู่อาเซียนรับผิดชอบต่อสังคมจากระดบัประเทศสู่อาเซียน

� กระทรวงการพฒันาสังคมและความมั�นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ประกาศ
เจตนารมณ์ร่วมเพื�อการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมจากระดับประเทศ
สู่อาเซียน เมื�อวันที� 27 เมษายน 2554 

� เจตนารมณ์ดังกล่าวระบุว่า พม. จะร่วมกับภาคีภาครัฐและเอกชน ในอันที�
จะ
� บรูณาการความร่วมมือเพื�อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับคุณภาพของ
สังคมไทยให้สูงขึ Rน ด้วยกระบวนการและแนวทางรับผิดชอบต่อสังคมของทุกภาค
ส่วนส่วน

� ให้ความสาํคัญต่อการพฒันาคุณภาพชีวติของคนในสังคม ควบคู่ไปกับการดาํเนิน
กจิกรรมทางเศรษฐกจิ

� ร่วมกันสร้างการรับรู้ต่อประชาชนทั Rงประเทศ และขับเคลื�อนกระบวนการความ
รับผิดชอบต่อสังคมให้เข้มแขง็

� ร่วมกันสนับสนุนและผลักดันกระบวนการความรับผิดชอบต่อสังคมของประเทศ
ไทย สร้างให้เป็นประเทศผู้นําความรับผิดชอบต่อสังคมในภมูิภาคอาเซียน



บทบาทของด้านสังคมวัฒนธรรมไทยในอาเซียนบทบาทของด้านสังคมวัฒนธรรมไทยในอาเซียน

� บทบาทหลักในเรื�องการปราบปรามยาเสพตดิ ด้านสาธารณสุข � บทบาทหลักในเรื�องการปราบปรามยาเสพตดิ ด้านสาธารณสุข 
การศึกษา การพัฒนาเยาวชน และสนับสนุนการจัดทาํปฏญิญาว่า
ด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรี เป็นต้น

� ส่งเสริมการจัดตั Rงคณะกรรมาธิการว่าด้วยการปกป้องและส่งเสริม
สิทธิของสตรีและเดก็ (ACWC)สิทธิของสตรีและเดก็ (ACWC)

� ส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา เช่นจัดตั Rง ASEAN University 
Network (AUN) และการพัฒนาหลักสูตรเกี�ยวกับอาเซียน



เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
� การผนวกวสิัยทศัน์และแผนปฏบิตักิารของอาเซียนเข้าสู่นโยบายของ� การผนวกวสิัยทศัน์และแผนปฏบิตักิารของอาเซียนเข้าสู่นโยบายของ

รัฐบาลและส่วนราชการ เพื�อผลักดันให้ไทยสามารถบรรลุวสิัยทศัน์หรือ
เป้าประสงค์ที�ผู้นําอาเซียนมีร่วมกัน

� การสร้างองค์ความรู้ของหน่วยราชการ รับทราบข้อมูลอาเซียนที�ทนัต่อ
เหตุการณ์ บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี�ยวกับอาเซียน และช่วยเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์ประชาสัมพนัธ์

� การจัดตั Rงสาํนักงานหรือส่วนความร่วมมืออาเซียนในส่วนราชการ เป็นจุด
ประสาน เป็นเครือข่ายในการขับเคลื�อนการเป็นประชาคมอาเซียนในส่วน
ราชการของไทย



การเตรียมความพร้อมของไทยในการเข้าสู่ การเตรียมความพร้อมของไทยในการเข้าสู่ 
ประชาคมอาเซียนภายในปี ประชาคมอาเซียนภายในปี 25582558
� การเตรียมความพร้อมของภาครัฐ เอกชน และภาคส่วนต่าง ๆ� การเตรียมความพร้อมของภาครัฐ เอกชน และภาคส่วนต่าง ๆ

� การเตรียมความพร้อมในด้านนิตบิัญญัติ

� การเตรียมความพร้อมด้านการศึกษา
� ภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศเพื�อนบ้าน

� ความรู้เกี�ยวกับอาเซียน หลักสูตรอาเซียนศกึษา� ความรู้เกี�ยวกับอาเซียน หลักสูตรอาเซียนศกึษา

� ความรู้เกี�ยวกับกฎ ระเบยีบต่าง ๆ ของอาเซียน

� ทกัษะของแรงงานมีฝีมือ



กจิกรรมการเตรียมความพร้อมของไทย
ในการเป็นประชาคมอาเซียน
� ศูนย์อาเซียนศกึษา
� หลักสูตรอาเซียน- กระทรวงศกึษาธิการได้จัดตั Rง “คณะกรรมการระดับชาติ� หลักสูตรอาเซียน- กระทรวงศกึษาธิการได้จัดตั Rง “คณะกรรมการระดับชาติ

เพื�อขับเคลื�อนความร่วมมือด้านการศกึษาในอาเซียนสู่การบรรลุเป้าหมาย
การจัดตั Rงประชาคมอาเซียนภายในปี 2558” ขึ Rนมาเพื�อผลักดันให้เกดิ
หลักสูตรอาเซียนศกึษา ซึ�งจะช่วยให้เยาวชนของชาตเิข้าใจและตระหนัก
ถงึความสาํคัญของอาเซียนมากยิ�งขึ Rน

� กจิกรรมส่งเสริมความเชื�อมโยงในอาเซียน (Connectivity)กจิกรรมส่งเสริมความเชื�อมโยงในอาเซียน (Connectivity)
� กจิกรรมที�กระทรวงการต่างประเทศดาํเนินการ เช่น อาเซียนสัญจร การ

จัดเสวนาอาเซียน สนับสนุนภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการจัด
ประชุมสัมมนาเกี�ยวกับอาเซียน เวป็ไซต์อาเซียน 

� บรูณาการการสร้างความตระหนักรู้ของหน่วยราชการผ่านกจิกรรมและสื�อ


