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จุลสารครบรอบ 50 ปี อาเซียน

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียนและประเทศสมาชิกอาเซียน
ชื่อทางการ:

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
วันก่อตั้ง: 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่:
กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย
คำ�ขวัญ: “หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์
หนึ่งประชาคม”

1

ประเทศไทย

เมืองหลวง:
กรุงเทพมหานคร
วันชาติ: 5 ธันวาคม
สกุลเงิน: บาท
ดอกไม้ประจำ�ชาติ:
ดอกราชพฤกษ์

ประเทศอินโดนีเซีย

3

ประเทศมาเลเซีย
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ประเทศสิงคโปร์

5

ประเทศฟิลิปปินส์

6

ประเทศบรูไน

7

ประเทศเวียดนาม

8

ประเทศลาว

9

ประเทศเมียนมา

10

ประเทศกัมพูชา
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1

เมืองหลวง: กรุงจาการ์ตา
วันชาติ: 17 สิงหาคม
สกุลเงิน: รูเปีย
ดอกไม้ประจำ�ชาติ:
ดอกกล้วยไม้ราตรี
เมืองหลวง: กรุงมะนิลา
วันชาติ: 12 มิถุนายน
สกุลเงิน: เปโซ
ดอกไม้ประจำ�ชาติ:
ดอกพุดแก้ว
เมืองหลวง: เวียงจันทน์
วันชาติ: 2 ธันวาคม
สกุลเงิน: กีบ
ดอกไม้ประจำ�ชาติ:
ดอกลีลาวดี
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เมืองหลวง: กรุงกัวลาลัมเปอร์
วันชาติ: 31 สิงหาคม
สกุลเงิน: ริงกิต
ดอกไม้ประจำ�ชาติ:
ดอกชบาแดง
เมืองหลวง: บันดาร์เสรีเบกาวัน
วันชาติ: 23 กุมภาพันธ์
สกุลเงิน: ดอลลาร์บรูไน
ดอกไม้ประจำ�ชาติ:
ดอกซิมปอร์
เมืองหลวง: กรุงเนปิดอว์
วันชาติ: 4 มกราคม
สกุลเงิน: จัต
ดอกไม้ประจำ�ชาติ:
ดอกประดู่
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เมืองหลวง: สิงคโปร์
วันชาติ: 9 สิงหาคม
สกุลเงิน: ดอลลาร์สิงคโปร์
ดอกไม้ประจำ�ชาติ:
ดอกกล้วยไม้ตระกูลแวนด้า
เมืองหลวง: กรุงฮานอย
วันชาติ: 2 กันยายน
สกุลเงิน: ดอง
ดอกไม้ประจำ�ชาติ:
ดอกบัวสีชมพู
เมืองหลวง: กรุงพนมเปญ
วันชาติ: 9 พฤศจิกายน
สกุลเงิน: เรียล
ดอกไม้ประจำ�ชาติ:
ดอกลำ�ดวน
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10

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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จุดกำ�เนิดและการเดินทางของอาเซียน

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of Southeast Asian Nations)
หรือ อาเซียน (ASEAN) ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 และมีการลงนามในปฏิญญากรุงเทพ
โดยรั ฐ มนตรี ของประเทศที่ร่ว มก่อตั้ง 5 ประเทศ ได้ แ ก่ ประเทศอิ น โดนี เซี ย ประเทศมาเลเซี ย
ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศสิงคโปร์ และประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นองค์กรในการส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองและความมั่นคง ปัจจุบัน
มี ป ระเทศสมาชิ ก จำ � นวน 10 ประเทศ โดยมี ป ระเทศบรู ไ น ประเทศเวี ย ดนาม ประเทศลาว
ประเทศเมียนมา และประเทศกัมพูชา เข้าเป็นสมาชิกเพิ่มเติมตามลำ�ดับ
ปัจจุบัน ความร่วมมือของอาเซียนได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว อันเห็นได้ชัดเจนจากการลงนาม
ในปฏิญญา ข้อตกลง และแผนแม่บทต่างๆ เพือ่ สร้างเป้าหมายในการพัฒนาร่วมกัน อาทิ กระบวนการ
สร้างกฎบัตรอาเซียน การสร้างแผนจัดตั้งประชาคมอาเซียน และการสร้างกองทุนพื้นฐานอาเซียน
(AIF) ขึ้น นอกจากนี้ยังมีการแสวงหาความร่วมมือกับประเทศอื่นๆ นอกภูมิภาค อาทิ การสร้าง
ความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจา การสร้างกรอบความร่วมมืออาเซียน +3 และอาเซียน +6 เป็นต้น
โดยในปี 2560 นี้ นับว่าเป็นปีที่มีความสำ�คัญกับอาเซียนในการครบรอบการก่อตั้ง 50 ปี และเป็น
ปีแห่งความก้าวหน้าของประเทศไทยที่ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน “ประชาคม
...เพื่อประชาชน”

8 สิงหาคม 2510
5 ประเทศร่วมก่อตั้ง ASEAN (ปฏิญญากรุงเทพ)
ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย
ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศสิงคโปร์ และประเทศไทย

2514
ลงนามปฏิญญาว่าด้วย
เขตแห่งสันติภาพ เสรีภาพ
และการวางตัวเป็นกลาง

2519
ประชุม
ASEAN Summit
ครั้งที่ 1
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จุลสารครบรอบ 50 ปี อาเซียน

ประเทศไทยและอาเซียน
ประเทศไทยในฐานะประเทศผู้ มี ส่ ว นร่ ว มในการก่ อ ตั้ ง อาเซี ย นได้ มี บ ทบาทอย่ า งแข็ ง ขั น
ในการสนับสนุนการดำ�เนินงานเพื่อเสริมสร้างสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงของอาเซียน
ผ่านกิจกรรมระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆ อาทิ การไกล่เกลี่ยปัญหาความขัดแย้งระหว่างมลายา
และฟิ ลิป ปิ นส์ การผลักดันการจัดตั้งเขตการค้ าเสรี อ าเซี ยน (AFTA) และการริ เริ่ มแผนแม่ บท
การเชื่อมโยงกันในอาเซียนเพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่นในภูมิภาค เป็นต้น
นอกจากนั้น ประเทศไทยยังให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาและการเตรียมความพร้อมให้แก่
ประชาชนในประเทศ เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากความร่วมมือสำ�คัญใน 3 เสาหลัก อันได้แก่
เสาประชาคมการเมืองและความมั่นคง เสาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเสาประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรม อาทิ การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน การแก้ปัญหาความยากจน การส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน
ทุกเพศ ทุกวัย และในทุกช่วงอายุ ด้วยความตระหนักว่า … “ประชาชน คือ ศูนย์กลางของการพัฒนา
ประเทศ”

1

เสาประชาคม
การเมืองและ
ความมั่นคงอาเซียน

2

เสาประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน

3

เสาประชาสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน

3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน
2519
ลงนามปฏิญญา
บาหลี 1 การจัดการ
ความมั่นคงในภูมิภาค

2519
ลงนามสนธิสัญญาไมตรี
และความร่วมมือในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

2522
มอบรางวัลซีไรท์
แก่นักเขียนในสมาชิก
ASEAN ครั้งแรก

2527
บรูไนเข้าร่วม
เป็นสมาชิก ASEAN
ลำ�ดับที่ 6

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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บทบาทของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น
ในบริบทอาเซียน
กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ในฐานะองค์ ก รหลั ก ในการส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการจัดทำ�บริการสาธารณะ การจัดทำ�แผน
พัฒนาท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และการบริหารจัดการที่ดี ได้มีการวางแผน
เตรี ย มความพร้ อ มในการเข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย นให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น การสร้ า ง
องค์ความรู้ ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับประเทศสมาชิกอาเซียนและประชาคมอาเซียน รวมไปถึง
การสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง
และความท้ า ทายในยุ ค ปั จ จุ บั น โดยบู ร ณาการการดำ � เนิ น งานร่ ว มกั น ระหว่ า งกรมส่ ง เสริ ม
การปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านโครงการและกิจกรรมอื่นๆ ที่คำ�นึงถึงบริบท
“ความเป็นท้องถิ่น” และความสามารถในการปรับตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ความสำ�เร็จในการเตรียมความพร้อมและการดำ�เนินงานด้านอาเซียนระหว่างกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีเ่ กิดขึน้ นัน้ ได้สร้างประโยชน์ให้กบั ประชาชนไทย
ในทัว่ ทุกพืน้ ที่ และในทุกมิติ โดยผ่านโครงสร้างและระบบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
76 แห่ง เทศบาล 2,441 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำ�บล 5,334 แห่ง และเมืองพัทยา 1 แห่ง
ด้วยความตระหนักถึงความสำ�คัญของหลักการกระจายอำ�นาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน
จึงทำ�ให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นในบริบทอาเซียนอย่างแท้จริง

2535
ลงนามตั้ง
เขตการค้าเสรี
อาเซียน AFTA

2535
ลงนาม
ปฏิญญาอาเซียน
ว่าด้วยทะเลจีนใต้

2537
ประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านการเมืองและความมั่นคง
ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

2538
เวียดนามเข้าร่วม
เป็นสมาชิก ASEAN
ลำ�ดับที่ 7
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บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาคมการเมือง
และความมั่นคงอาเซียน
สร้างภาคีเครือข่ายในการเฝ้าระวัง
การใช้งานแรงงานเด็ก อีกทัง้ สนับสนุน
ให้ ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ในพื้ น ที่ ใ ห้
ความช่วยเหลือเด็กอายุ 2 - 5 ปี มาอยู่
ในความดูแลระหว่างทีพ่ อ่ แม่ท�ำ งาน

การแก้ไขปัญหา
แรงงานเด็ก

สร้างภาคีเครือข่ายในการเฝ้า
ระวั ง การค้ า มนุ ษ ย์ ใ นพื้ น ที่ แ ละมี
การติ ด ตามช่ ว ยเหลื อ ผู้ ที่ ต กเป็ น
เหยื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ การเยี ย วยาอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

การแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์

สำ � รวจและจั ด ทำ � ฐานข้ อ มู ล
ประชาชนไร้สญ
ั ชาติในพืน้ ทีท่ ส่ี ามารถ
นำ�ไปบูรณาการกับภาคส่วนต่างๆ ได้
อี ก ทั้ ง ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ บุ ค คล
ไร้สญ
ั ชาติให้มโี อกาสเข้าถึงการศึกษา
และการสาธารณสุขขัน้ พืน้ ฐาน

การแก้ไขปัญหา
คนไร้สัญชาติ

2538

2538

ลงนามสนธิสัญญา
ว่าด้วยเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ก่อตั้งเครือข่าย
มหาวิทยาลัยอาเซียน
(AUN)

สิทธิมนุษยชน
และความมั่นคง
ในชีวิต

เส

1

2540

2540

ลาวและเมียนมาเข้าร่วม
เป็นสมาชิก ASEAN
ลำ�ดับที่ 8 และ 9

เกิดกรอบ
ความร่วมมือ
อาเซียน +3

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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“ส่งเสริมค่านิยมประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และหลักนิตธิ รรมเพือ่ ประชาชนในท้องถิน่ ”

การขจัดปัญหา
ยาเสพติด

จัดทำ�แผนปฏิบัติการและศูนย์ปฏิบัติการเพื่อเอาชนะ
ยาเสพติดในพื้นที่ โดยมีการจัดทำ�ฐานข้อมูลผู้ติดยาเสพติด
การเฝ้าระวัง การสนับสนุนการบำ�บัดรักษาและฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด อีกทั้งสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนใน
การสร้างความรู้และภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชน อาทิ โครงการ
รณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อสร้างชุมชนให้
มีความเข้มแข็งและสามารถเอาชนะยาเสพติดในระดับพื้นที่
อย่างยั่งยืน

สาที่

1

สร้างสำ�นึกความเป็นพลเมือง ซึ่งจะต้องมี
ทัง้ สิทธิและหน้าทีท่ ตี่ อ้ งปฏิบตั คิ วบคูก่ นั ไปผ่าน
กระบวนการเรียนการสอนภายในโรงเรียนสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดการ
เลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น

ค่านิยม
ประชาธิปไตย

การจัดการชายแดน
และการสร้างความ
ไว้วางใจ

2541
ลงนามปฏิญญา
ร่วมให้ ASEAN
เป็นเขตปลอดยาเสพติด

ประสานความร่วมมือในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บริเวณพื้นที่ชายแดน สร้างความร่วมมือแบบบ้านพี่
เมืองน้อง โดยมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ วัฒนธรรม
ประเพณี แนวทางการพัฒนาในพืน้ ที่ และสร้างความไว้วางใจ
ในชีวติ และทรัพย์สนิ ให้แก่ประชาชนและพลเมืองอาเซียน
2541
ลงนามกรอบความตกลง
ว่าด้วยเขตการลงทุน
อาเซียน (AIA)

2542
กัมพูชาเข้าร่วม
เป็นสมาชิก ASEAN
ลำ�ดับที่ 10

2546
ปฏิญญาบาหลี 2
เห็นชอบการจัดตั้ง
ประชาคมอาเซียน
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จุลสารครบรอบ 50 ปี อาเซียน

บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
การแก้ปัญหา
ความยากจน

น้ อ มนำ � ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
และกลไกประชารัฐ มาปรับใช้ในการแก้ปัญหา
ความยากจนในท้ อ งถิ่น โดยมี ก ารจั ด ทำ �แผน
ชุมชนทะเบียนคนยากจน รณรงค์และสนับสนุน
ให้ประชาชนออมทรัพย์และจัดทำ�บัญชีรายรับ
รายจ่ายครัวเรือน รวมไปถึงการฝึกอาชีพให้กับ
ประชาชนในชุมชนให้สามารถพึง่ พาตนเองได้

เสา

2

สร้างภาคีเครือข่ายในการพัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานสิ น ค้ า ในชุ ม ชน ส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ
ขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อเชื่อมโยงโอกาส
และสร้างความสามารถในการแข่งขันในอาเซียน
อาทิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพือ่ การส่งออก
และการส่งเสริมการนำ�นวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการ
ผลิตสินค้า อีกทัง้ ส่งเสริมองค์ความรูท้ เี่ กีย่ วข้องกับ
หลักเกณฑ์การค้าและการลงทุนของประชาคม
อาเซียนให้กับประชาชนที่มีความสนใจ

2548
เกิดกรอบ
ความร่วมมือ
อาเซียน +6

2549
เข้าร่วมสังเกตการณ์
สมัชชาใหญ่
แห่งสหประชาชาติ

2549
ติมอร์ตะวันออก
ขอเข้าเป็นสมาชิก
ASEAN

2550
ลงนามใน
กฎบัตรอาเซียน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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“ความกินดีอยูด่ ขี องประชาชน ถือว่าเป็นภารกิจทีส่ �ำ คัญสำ�หรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ”
จัดทำ�แผนพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานในท้อง
ถิน่ อาทิ ถนน ไฟฟ้า ประปา และสาธารณูปโภค
ในท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานรองรับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการค้าและลงทุนใน
ท้องถิ่น อาทิ การปรับปรุงถนนเพือ่ สร้างความ
เชื่อมโยงทางด้านการขนส่ ง สิ น ค้ า นอกจาก
นั้ น ยั ง ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนในท้องถิ่นเข้าถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น อินเทอร์เน็ตมากขึ้น
เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชน

การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และการสื่อสาร

าที่

2

การส่งเสริม
เศรษฐกิจ
การค้าการลงทุน
และการท่องเทีย่ ว

2550

2551

ลงนามในอนุสญ
ั ญา
ว่าด้วยการต่อต้าน
การก่อการร้าย

ดร.สุรนิ ทร์ พิศสุวรรณ
ได้รบั คัดเลือกเป็น
เลขาธิการอาเซียน

สร้ า งภาคี เ ครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ
ระหว่างองค์กรต่างๆ ในการพัฒนาทักษะ
การทำ�งานให้กับประชาชน และสร้าง
องค์ความรูใ้ ห้กบั ผูป้ ระกอบการในท้องถิน่
ในการขยายฐานการส่งออกในอาเซียน
นอกเหนือจากนั้น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นยั ง จั ด กิ จ กรรมทำ � นุ บำ � รุ ง แหล่ ง
ท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนา

15 ธันวาคม 2551
กฎบัตรอาเซียน
มีผลบังคับใช้เป็นทางการ

2552

ไทยเป็นเจ้าภาพ
การประชุม ASEAN Summit
ครัง้ ที่ 14 และ 15

10

จุลสารครบรอบ 50 ปี อาเซียน

บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน
พั ฒ นาทั ก ษะทางด้ า นภาษาของบุ ค ลากรองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิน่ และทักษะการบริหารงานเพือ่ รองรับ
การดำ�เนินงานและความร่วมมือของอาเซียนทีจ่ ะขยายลงสู่
พืน้ ทีท่ อ้ งถิน่ ผ่านโครงการอบรมภาษาอังกฤษ และโครงการ
อบรมผูบ้ ริหารการเปลีย่ นแปลงเชิงกลยุทธ์สอู่ าเซียน

การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
และคุณภาพชีวิต

พัฒนามาตรฐานการศึกษาในโรงเรียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้อถิ่นและจัดทำ�หลักสูตรการศึกษาท้องถิ่น
สูป่ ระชาคมอาเซียน โดยส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางด้าน
ภาษาให้แก่เยาวชน อีกทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่เด็ก
เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ แรงงานข้ามชาติ กลุ่มผู้ด้อย
โอกาส และกลุ่มคนชายขอบให้ได้รับบริการสาธารณะ
อย่างเท่าเทียมกัน อาทิ โครงการผลักดันการจัดทำ�สิง่ อำ�นวย
ความสะดวกให้คนพิการ
อนุ รั ก ษ์ แ ละเผยแพร่ ม รดกทางวั ฒ นธรรม
และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียน
โดยที่ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจใน
อั ต ลั ก ษณ์ อ าเซี ย นและคงไว้ ซ่ึง ขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นอาทิ การจัดงาน
ประเพณี การแลกเปลีย่ นความรูเ้ กีย่ วกับวัฒนธรรม
ในประเทศเพือ่ นบ้าน
2552

2553

2553

เส

3
วัฒนธรรม

2555

บังคับใช้ขอ้ ตกลงอาเซียนว่าด้วย
จัดทำ�แผนแม่บท
เขตการค้าเสรี
ปฏิญญาบาหลี 3 เน้นความร่วมมือ
ความร่วมมือด้านการจัดการภัยพิบตั ิ ว่าด้วยความเชื่อมโยง อาเซียน-จีน ACFTA ด้านการเมือง ความมัน่ คง
และตอบโต้สถานการณ์ฉกุ เฉิน
ในอาเซียน
มีผลบังคับใช้
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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“ประชาชน คือ ศูนย์กลางของการพัฒนา”
สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ผ่าน
กิจกรรมรณรงค์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การคัดแยกขยะ
ในชุมชน การรักษาพันธุพ์ ชื และความหลากหลายทางชีวภาพ
การปลู ก ป่ า ชุ ม ชน การรั ก ษาคุ ณ ภาพแหล่ ง น้ำ � เป็ น ต้ น
เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม

ประสานความร่วมมือกับองค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านภัยพิบัติและ
โรคระบาดทีเ่ กิดขึน้ จากการเคลือ่ นย้ายแรงงาน
ให้แก่ประชาชนในพืน้ ที่ อีกทัง้ สนับสนุน จัดหา
เครื่องมือ และฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการจัดการปัญหาภัยพิบัติและ
โรคระบาดที่อ าจจะเกิ ด ขึ้น ในอนาคต อาทิ
โครงการควบคุมโรคข้ามพรมแดนเพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน

สาที่

3

การจัดการภัยพิบัติ
และโรคระบาด

การสร้างความเป็น
พลเมืองอาเซียน

2556
ลงนามปฏิญญอาเซียน
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

สร้างความตระหนักรู้และทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับ
อาเซียนให้แก่ประชาชนและเยาวชนผ่านกิจกรรม
ต่างๆ อาทิ การให้ความรู้แก่เยาวชนในโรงเรียน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดกิจกรรม
สร้างความเป็นพลเมืองอาเซียน

31 ธันวาคม 2558
เปิดประชาคมอาเซียน
อย่างเป็นทางการ

8 สิงหาคม 2560
ครบรอบ 50 ปี
การก่อตั้งอาเซียน

2562

ประเทศไทยเป็นประธาน
ในการประชุมอาเซียน
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The Beginning of ASEAN and Its Journey

The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) was established on 8 August 1967
with the signing of the Bangkok Declaration by five foreign ministers of Indonesia, Malaysia,
Philippines, Singapore and Thailand. The organization’s mission is to promote regional
cooperation in economic, social, cultural development, and to work for regional political
stability. At present, ASEAN comprises of ten countries including the aforementioned five
countries and Brunei Darussalam, Vietnam, Lao PDR, Myanmar, and Cambodia.
ASEAN has dramatically developed its strengths through integration which can be seen
from the signing of significant declarations, frameworks, agreements and master plans in
order to create the development objectives such as ASEAN Charter, ASEAN Community
Blueprints, and ASEAN Infrastructure Fund (AIF). Moreover, ASEAN has also developed
friendly relations outside its region, for example, the establishment of Dialogue Partnerships,
ASEAN Plus Three and ASEAN Plus Six. 2017 is a significant year for ASEAN since it is the
50th anniversary of the ASEAN foundation and the 50th year of Thailand as one of the founding
members of ASEAN, “People-Centered Community”.

8 August 1967
Bangkok Declaration signed by five countries
(Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore,
and Thailand); ASEAN established

1971

1976

1976

Zone of Peace, Freedom
and Neutrality Declaration
(ZOPFAN)

ASEAN
Summit I

Bali Concord I :
the Management of
Regional Security

Department of Local Administration
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Thailand and ASEAN
Thailand, one of the founding members of ASEAN, has played a significant role in
promoting peace, stability, and security of ASEAN through international activities such as
encouraging reconciliation between Malaya and Philippines, promoting the establishment
of ASEAN Free Trade Area (AFTA), and initiating ASEAN Master Plan on Connectivity.
Furthermore, Thailand has underlined the importance of development and prepared
human resources for three pillars of ASEAN Community namely ASEAN Political-Security
Community, ASEAN Economic Community, and ASEAN Socio-Cultural Community
by emphasizing the provision of safety and security, infrastructure development, poverty
eradication, career promotion and quality-of-life improvement, and people-centered
development which leaves no one behind.

1

ASEAN
Political-Security
Community

2

ASEAN
Economic Community

3

ASEAN
Socio-Cultural
Community

Three Pillars of ASEAN

1976
Treaty of Amity and
Cooperation in
Southeast Asia (TAC)

1979
First S.E.A. Write Awards
given to writers from
each ASEAN country

1984
Brunei Darussalam
joined as the 6th
ASEAN member

1992
ASEAN Free
Trade Area
(AFTA)
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Department of Local Administration and Local Development
in the ASEAN Context
Department of Local Administration (DLA) - as a major organization in promoting
and supporting the strength and capacity of the Local Administrative Organizations (LAOs)
in public service provision, local development planning, human resource management,
treasury, finance, and good governance - has planned to support the preparation of the
LAOs for changes resulting from the ASEAN Community integration. Among its main efforts,
they include the provision of knowledge and understanding of ASEAN Community and its
member countries, as well as enhancing the administrative capacity of the LAOs amidst
the current changes and challenges by cooperating with the LAOs via various projects and
activities which take into account the “local contexts” and the adaptive capacity of the LAOs.
The success in collaborative efforts and preparation for ASEAN integration between DLA
and the LAOs has brought about considerable benefits to the Thai people in every area and
dimension. Such efforts were implemented through the administrative structures and systems
of 76 PAOs, 2,441 municipalities, 5,334 SAOs, and the Pattaya City. Realizing the importance
of the principles of decentralization and people’s participation leads to Thailand’s local
development which is truly responsive to the ASEAN context.

1992

1994

Declaration on the
Conduct of Parties in
the South China Sea

ASEAN Regional
Forum (ARF)

1995
Viet Nam joined as
the 7th ASEAN member

1995
The Southeast Asia Nuclear
Weapon-Free Zone Treaty
(SEANWFZ) signed

Department of Local Administration
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Local Administrative Organizations and ASEAN Political-Security
Community (APSC)
Create an operational plan and establish anti-narcotics
centers through building a database on drug offenders, monitoring
drug situation, and encouraging rehabilitation and treatments
for drug addicts.
Enhance the conscience for citizenship - which
means having an awareness of both civil rights
and duties - through the education system of LAOs
and the electoral process of LAO executives and
local council members.
Eradicate the Use of Child Labor
Build a network to monitor child labor
and support local child development
centers to care for and develop children
aged 2 to 5 years.

1995
ASEAN University
Network (AUN)

1997
Lao PDR and Myanmar
joined as the 8th and 9th
ASEAN member, respectively

1

Democratic
Values

Human Rights
and
Human Security
Border
Management
and Forging Trust
with Neighboring
Countries

Terminate Human Trafficking
Build a network to monitor human
trafficking and to provide services and
support for victims.
Care for Stateless People
Build a database on stateless people
and ensure the provision of education
as well as adequate public health services.

Solving
Drug Abuse

Promote LAOs events and activities of
both Thailand and neighboring countries
to foster sibling-like relationships between
citizens, exchange knowledge, build
understanding of and respect for beliefs
and cultures of others.

1997
ASEAN +3
Cooperation
Framework

1998
Declaration for
a Drug-Free ASEAN
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Local Administrative Organizations and ASEAN Economic
Community (AEC)
Develop poverty reduction plan with the application of
Sufficiency Economy Philosophy (SEP) and the Civil State
concept. Build database on low-income citizens and target
them for education and encouragement on household
accounting and savings as well as career training.

Poverty
Eradication

Build community network to encourage and support
each other on local product development through applying
innovation and technology on product design and
production process to enhance competitiveness in local,
ASEAN, as well as international markets.

2
Infrastructure
and
Telecommunication
Development

Draw a Master Infrastructure Development
Plan including the plans to expand roads, electricity,
water supply, and public health service to prepare
for and support economic development. Promote
and steer local investments to go along with this
master plan.
Build a network of organizations to share knowledge
and expertise on ASEAN export and logistics with
local entrepreneurs to increase the volume of trade,
investment, and tourism with increased local public
participation

Economic, Trade
and Investment,
and Tourism
Development

1998

1999

Agreement on
ASEAN Investment
Area (AIA)

Cambodia
joined as the 10th
ASEAN member

2003
Bali Concord II :
ASEAN Community
Establishment

2005
ASEAN +6
Cooperation
Framework

2006
United Nation
General Assembly
Observation
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Local Administrative Organizations and ASEAN Socio-Cultural
Community (ASCC)
Preserve local heritage and wisdom and promote them to
ASEAN countries. Build awareness and respect of local Thais for
other ASEAN members’ identity, culture, and beliefs.
Educate and raise awareness of locals on
environmental issues through various local activities
including waste management, reforestation, biological
diversity preservation, and water recycling.
Set up knowledge management network to
share knowledge, insights, and experience on
disaster risk reduction and epidemics among
experts and communities. Provide training for
local officials and local community members on
preparedness.

Natural
Resources and
Environment

2006
East Timor
recognized as observer

Promote
more English
usage in local
schools.

3

Disaster
Management and
Epidemics

Heighten awareness of ASEAN citizenship among local
communities through teaching about ASEAN and promoting
ASEAN-related activities in local schools.

Improve English
language skills and
administrative skills
of LAO officials.

Culture

Support projects and
activities on increasing
quality of life for children,
women, seniors, and
people with disabilities.

2007

2007

ASEAN
Charter signed

ASEAN Convention
on Counter - Terrorism
(ACCT) signed

ASEAN
Citizenship
Building

Human Resource
Development and
Quality of Life

2008
Dr. Surin Pitsuwan
elected as ASEAN
Secretary - General
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ASEAN 50th Anniversary Booklet

ความสัมพันธ์อาเซียนกับประเทศคู่เจรจา
อาเซียน +3
กรอบความร่วมมืออาเซียน +3 เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี 2540 โดยความร่วมมือระหว่างอาเซียนและผู้นำ�
ของประเทศในเอเชียตะวันออก คือ ประเทศจีน ประเทศญีป่ นุ่ และประเทศเกาหลีใต้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่
กำ�หนดกฎระเบียบในภูมิภาค สร้างความร่วมมือทางด้านการเงิน การคลัง และการตั้งเขตการค้าเสรี
อาเซียน +6
กรอบความร่วมมืออาเซียน +6 เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี 2548 โดยความร่วมมือระหว่างอาเซียนและผู้นำ�
ของประเทศ 6 ประเทศ คือ ประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศนิ ว ซี แ ลนด์ และประเทศอิ น เดี ย มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ อำ � นวยความสะดวก และเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการด้านการค้าและการลงทุน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พลังงาน สิ่งแวดล้อม
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ASEAN’s External Relations
ASEAN Plus Three
Initiated in 1997, ASEAN Plus Three is a cooperation of ASEAN and three East Asia
nations namely China, Japan, and South Korea with a mission to set up regulations for
regional finance and Free Trade Area cooperation.
ASEAN Plus Six
Initiated in 2005, ASEAN Plus Six is a cooperation of ASEAN Plus Three and three
nations namely Australia, New Zealand and India with a mission to facilitate and
enhance regional capacity in trade and investment, human resource development,
energy, environment, and Information technology.

15 December 2008
ASEAN Charter
officially endorsed

2009
14th – 15th ASEAN
Summits hosted
by Thailand

2010
Master
Plan III :
Bali
Concord
on ASEAN
focuses
to three
Connectivity
pillars
of the ASEAN

2012
Bali Concord III :
strengthening the three pillars
of ASEAN Community
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ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดตั้งขึ้นในปี 2559 มีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอาเซียนที่รวบรวมข้อมูล ข่าวสาร รวมทั้งเผยแพร่ภารกิจของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน โดยสามารถ
แสดงผลได้ 2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เข้าชมข้อมูลสำ�คัญเพิ่มเติมได้ที่ http://asean.dla.go.th หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ASEAN
DLA ได้ทั้งในระบบ Android และ iOS

ASEAN Learning Center, Department of Local Administration
ASEAN Learning Center, Department of Local Administration was established
in 2016 with a mission to be the learning source on ASEAN matters for DLA network and
to disseminate DLA policies, progress, and activities regarding ASEAN to both Thai and
international audiences.
To find more information, please visit http://asean.dla.go.th or download ASEAN DLA
application, available for both Android and iOS.

2013
ASEAN Human Rights
Declaration (AHRD)
signed

31 December 2015
ASEAN Community
officially launched

8 August 2017
50th anniversary
of ASEAN
establishment

2019

Thailand will chair
ASEAN Summit

เว�ยดนาม

เมียนมา

ลาว

ปจจ�บันอาเซียน
มีประเทศสมาชิกรวม
10 ประเทศ

ไทย
กัมพ�ชา

มาเลเซีย

ฟ�ลิปปนส

บรูไน
สิงคโปร
อินโดนีเซีย

ศูนยการเร�ยนรูอาเซียน กรมสงเสร�มการปกครองทองถิ�น
กระทรวงมหาดไทย
ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพ 10300
โทรศัพท: 0 2241 9000 ตอ 2212 E-mail: asean@dla.go.th

จ�ลสารเลมนี้ใชหมึกพ�มพ
ที่เปนมิตรตอสิ�งแวดลอม

