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ชาญวทิย ์ ไกรฤกษ ์

รองเลขาธิการ ก.พ. 

18 ธันวาคม  2555 

ประชาคมอาเซียน 

และบทบาทส านกังาน ก.พ. 

ในการเตรียมความพรอ้มขา้ราชการ 



ปัจจยัท่ีสง่ผลกระทบต่อการรวมตวัเป็นองคก์ร

ภมิูภาค(Regional  Body) 

1. กฎ กตกิาใหมข่องโลกหลายดา้นสง่ผลใหท้กุประเทศตอ้ง

ปรบัตวั  

2. การปรบัตวัเขา้สูเ่ศรษฐกิจโลกแบบหลายศนูยก์ลาง 

รวมทัง้ภมูภิาคเอเชยีซ่ึงทวีความส าคญัเพิ่มขึน้  

3. การเขา้สูส่งัคมผูส้งูอายขุองโลก  

4. การเปลี่ยนแปลงภมูอิากาศโลก  

5. ความมัน่คงทางอาหารและพลงังานของโลกมีแนวโนม้จะ

เป็นปัญหาส าคญั  

6. ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี  

7. การกอ่การรา้ยสากลเป็นภยัคกุคามประชาคมโลก  



สรา้งเครอืข่ายพนัธมิตร 
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สหภาพยโุรป  

(European  Union-EU) 

 เพื่อพฒันาความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ

สมาชกิ ดว้ยการสรา้งเสถียรภาพ และ 

เอกภาพทางเศรษฐกิจ 

 เพื่อยกระดบัการด ารงชวิีตของประชากร

ยโุรปใหด้ขีึน้ 

 เพื่อจดัตัง้สหภาพศลุกากรโดยขจดั

อปุสรรคตา่งๆ ทางการคา้ระหว่าง

ประเทศ 

(ใชเ้งนิยโูรปี 2545) 
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เพื่อสรา้งความเป็นเอกภาพระหว่างประเทศ

และประชาชนในแอฟริกา เพื่อรวมตวักนัทัง้

ทางดา้นสงัคม และการเมอืงภายในทวีป  

เพื่อสง่เสริมสนัติภาพ ความมัน่คง และ

เสถียรภาพในทวีป  

เพื่อสง่เสริมการพฒันาอย่างยัง่ยืนทัง้ในดา้น

เศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม  

เพื่อสรา้งความกา้วหนา้การพฒันาทกุๆ ดา้น  

สหภาพแอฟรกิา 

(African  Union-AU) 

วตัถปุระสงค ์
วตัถปุระสงค ์

(2535-27) 
(2544-53) 

(ยงัใชเ้งนิสกลุหลากหลาย) 
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Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)  

สมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 

กอ่ตัง้โดยปฏิญญากรงุเทพ (Bangkok Declaration)  

เม่ือ 8 สิงหาคม 1967 (พ.ศ. 2510) 
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จากสมาคมอาเซียน ส ูป่ระชาคมอาเซียน 

พ.ศ. 2510 พ.ศ. 2546                2558 



ดร  ถนดั   คอมนัตร ์

**รองนายกรฐัมนตร ี

30 เม.ย. 26 – 5 ส.ค. 29 

**รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง

การต่างประเทศ  

10 ก.พ.02 – 17 พ.ย.10 

 

“ตอ่ไปปัญหาภยัคกุคามจากประเทศคอมมวินสิต ์

จะขยายตวัมากขึน้ทกุขณะ ประเทศในภมูิภาคจะหวงั 

พึ่งมหาอ านาจนอกภมูิภาคเพียงอย่างเดียว 

เชน่สมยักอ่นอีกตอ่ไปคงไมไ่ดจ้ าเป็นตอ้งพึ่งตนเอง 

โดยการรวมกลุม่กนัอย่างเหนยีวแนน่” 

*ขณะนัน้มีรฐัมนตรีตา่งประเทศเดน่ ๆ  3 

คน คือ ดร.ถนดั คอมนัตร ์จากประเทศไทย 

ดร.อาดมั มาลิก รฐัมนตรีตา่งประเทศ

อินโดนเีซีย และนายเอส. รายารตันมั 

รฐัมนตรีตา่งประเทศสิงคโปร ์ 

*ทัง้ 3 คนริเร่ิมการกอ่ตัง้สมาคม ฯ แลว้ชวน

ฟิลปิปินสแ์ละมาเลเซียมาร่วมดว้ย จน

สามารถลงนามใน “ปฏิญญากรงุเทพฯ” เมือ่

วนัที่ 8 สิงหาคม 2510 ถือว่าเป็นวนัเร่ิมตน้

จดัตัง้สมาคมอาเซียน 



วตัถปุระสงคข์องสมาคมอาเซียน 

 สง่เสริมความร่วมมอืและชว่ยเหลือระหวา่งกนัในทางเศรษฐกิจ สงัคม 

วฒันธรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร ์นวตักรรม  และการบริหาร 

 สง่เสริมสนัตภิาพและความมัน่คงในภมูภิาค 

 สง่เสริมใหป้ระชาชนในอาเซียนมคีวามเป็นอยูแ่ละคณุภาพชีวิตที่ดี 

 ใหค้วามชว่ยเหลือซ่ึงกนัและกนัในการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์ การวิจยัเพ่ือ

การพฒันา และสง่เสริมการศึกษาประชาชนในภมูภิาค 

 เพิ่มประสิทธิภาพดา้นการเกษตรและอตุสาหกรรม การขยายการคา้ 

ตลอดจนการปรบัปรงุการคมนาคมขนสง่ 

 เสริมสรา้งความร่วมมือระหว่างอาเซียนกบัประเทศภายนอก องคก์ารความ

ร่วมมอืแห่งภมูิภาคอ่ืนๆ และองคก์รระหวา่งประเทศ 
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ความเป็นมาของการจดัตัง้ประชาคมอาเซียน 

 7  ตลุาคม  2546 ผูน้  าอาเซียนเห็นชอบปฏิญญาอาเซียน

คองคอรด์สอง  ที่เมอืงบาหลี  อินโดนเีซีย เพื่อจดัตัง้

ประชาคมอาเซียนในปี 2563   

 13 มกราคม  2550  ที่ประชมุสดุยอดอาเซียนครัง้ที่ 12  ที่

เมอืงเซบ ู ฟิลิปปินส ์ ลงนามในปฏิญญาเซบกู าหนดใหม้กีาร

จดัตัง้ประชาคมอาเซียนในปี  2558 

 20  พฤศจิกายน  2550  ที่ประชมุสดุยอดอาเซียนครัง้ที่ 

13  ที่สิงคโปร ์  ตกลงใหม้กีารจดัท าแผนงานการจดัตัง้

ประชาคมอาเซียน 2558 ทัง้สามเสาหลกั 

 1  มีนาคม  2552  ที่ประชมุสดุยอดอาเซียนครัง้ที่  14  ที่ 
ชะอ า  หัวหิน  ผูน้ าอาเซียนไดล้งนามรบัรอง  “ปฏิญญาชะอ า 

หัวหินว่าดว้ยแผนงานจดัตัง้ประชาคมอาเซียน(ค.ศ. 2009-
2015)”  เพื่อจดัตัง้ประชาคมอาเซียนภายในปี 2558 
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ท าไมตอ้งเป็นประชาคมอาเซียน 

 เพื่อเพิ่มอ านาจต่อรองและขีดความสามารถการแขง่ขนัของอาเซียนใน

เวทีระหว่างประเทศในทกุดา้น รวมถึงในการรับมือกบัปัญหาใหม่ๆ ใน

ระดบัโลกที่ส่งผลกระทบมาถึงภมูิภาคอาเซียน เช่น ภาวะโลกรอ้น การ

กอ่การรา้ย  

 ท าใหป้ระเทศสมาชิกอาเซียนเป็น “ครอบครัวเดียวกัน” ที่มีความ

แข็งแกร่งและมีภมูิตา้นทานที่ดี โดยสมาชิกในครอบครัวมีสภาพความ

อยู่ที่ด ีปลอดภยั และสามารถท ามาคา้ขายไดอ้ย่างสะดวกมากย่ิงขึน้ 

 สภาพแวดลอ้มระหว่างประเทศเปลี่ยนแปลงไปทั้งในดา้นการเมือง 

เศรษฐกิจและสงัคม ท าใหอ้าเซียนตอ้งเผชญิกบัความทา้ทายใหม่  ๆ ที่

อาจท าใหอ้าเซียนไมส่ามารถแขง่ขนัทางเศรษฐกิจไดก้บัประเทศอ่ืน ๆ  
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ASEAN  Community  2015 

คณะกรรมการอาเซียนแห่งชาต ิ

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการตา่งประเทศ-ประธาน 
 

 

ประชาคมการเมอืง 

และความมัน่คงอาเซียน 

ASEAN  
Politicaly-Security  

Community 

 

 

ประชาคมสงัคม 

และวฒันธรรมอาเซียน 

ASEAN  
Socio-Cultural 
Community 

 

 

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

ASEAN 
Economic  
Community 
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กระทรวงการ

ตา่งประเทศ 

ผูป้ระสานงานหลกั 

กระทรวงการพฒันา

สงัคม ฯ 

ผูป้ระสานงานหลกั 

กระทรวงพาณิชย ์

ผูป้ระสานงานหลกั 
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“แผนงานการจัดตัง้ประชาคมอาเซียน  

พ.ศ.2552 - 2558” 

12 
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Master  Plan  of  ASEAN  Connectivity 

แผนแมบ่ทความเชือ่มโยงระหว่างกนัในอาเซียน 
 

ความเชือ่มโยงทางโครงสรา้งพื้นฐาน 

ความเชือ่มโยงทางกฎระเบียบ 

ความเชือ่มโยงทางประชาชน 
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1.ความเช่ือมโยงทางโครงสรา้งพ้ืนฐาน 

ยทุธศาสตร ์ ประเด็น 

ยทุธศาสตรท่ี์ 1 กอ่สรา้งโครงขา่ยทางหลวงอาเซียนใหแ้ลว้เสร็จ 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2 ด าเนินโครงการเสน้ทางรถไฟสิงคโปร์-คนุหมิงใหแ้ลว้เสร็จ 

ยทุธศาสตรท่ี์ 3 สรา้งเครือขา่ยระบบการขนสง่ทางน า้บนภาคพ้ืนทวีปที่มีประสิทธิภาพและ

เชือ่มโยงกนั 

ยทุธศาสตรท่ี์ 4 สรา้งระบบการขนสง่ทางทะเลท่ีเชื่อมโยง  มีประสิทธิภาพ  และแขง่ขนัได ้

ยทุธศาสตรท่ี์ 5 สรา้งระบบการขนสง่ตอ่เนื่องหลายรปูแบบที่คลอ่งตวั  เพ่ือใหอ้าเซียนเป็น

ศนูยก์ลางการขนสง่ในเอเซียตะวันออกและภมูิภาคอ่ืน ๆ 

ยทุธศาสตรท่ี์ 6 เร่งรัดการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารในประเทศสมาชิก 

ยทุธศาสตรท่ี์ 7 ใหค้วามส าคญักบัโครงการโครงสรา้งพ้ืนฐานดา้นพลงังานของอาเซียน 
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ASEAN  Connectivity 



กฎบตัรอาเซียน 
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ลงนามรว่มกนั 

เม่ือ  20  พฤศจิกายน  2550 

ขอ้ สาระ 

1 เพื่อรกัษาความมัน่คง.....สรา้งตลาดและ

ฐานการผลิตเดยีวที่มเีสถียรภาพ.....

เคลื่อนยา้ยอย่างเสรีของสินคา้  การ

บริการ  การลงทนุ.....ลดชอ่งงว่างการ

พฒันา.....พฒันาทรัพยากรมนษุย.์.............. 

4 ใหร้ฐัสมาชกิมสีิทธิและพนัธะกรณีที่เทา่

เทียมกนัภายใตก้ฎบตัรนี ้

34 ภาษาที่ใชใ้นการท างานของอาเซียนคือ

ภาษาองักฤษ 

......... ............................................................................ 



การเตรียมความพรอ้มบคุลากรภาครฐั 

เพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 2558 
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นโยบายรฐับาล 

(แถลงตอ่รฐัสภาวนัท่ี  23  สิงหาคม  2554) 

 น าประเทศไทยสูก่ารเป็นประชาคมอาเซียนในปี  2558  อยา่งสมบรูณ ์ โดยสรา้ง

ความพรอ้มและความเขม้แข็งทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ  สงัคมและวฒันธรรม  และ

การเมอืงและความมัน่คง 

 เร่งด าเนนิการตามขอ้ผกูพนัในการรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558  ทัง้ใน

มติเิศรษฐกิจ  สงัคม  และความมัน่คง  ตลอดจนการเชือ่มโยงเสน้ทางคมนาคม

ขนสง่ภายในและภายนอกภมูภิาค 

 สง่เสริมความร่วมมอืและเชือ่มโยงทางวฒันธรรมและเสริมสรา้งความสมัพนัธอ์นัดี

กบัประชาคมอาเซียน 

 สรา้งความสามคัคีและสง่เสริมความรว่มมอืระหว่างประเทศอาเซียน  เพื่อใหบ้รรลุ

เป้าหมายในการจดัตัง้ประชาคมอาเซียน 

 เตรียมความพรอ้มขอบทกุภาคสว่นในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซียนในปี  2558  ทัง้

ในดา้นเศรษฐกิจ  สงัคมและวฒันธรรม  และความมัน่คง 
18 
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คณะรฐัมนตรีในการประชมุเมือ่วันที่  20  มถินุายน  2554  รบัทราบขอ้เสนอของ

คณะกรรมการอาเซียนแห่งชาต(ิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการตา่งประเทศเป็นประธาน) ที่

เสนอใหห้นว่ยราชการเตรียมความพรอ้มเพ่ือรองรบัการจดัตัง้ประชาคมอาเซียน  

 

 ใหก้ารเตรียมความพรอ้มเพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558  เป็นวาระ

แห่งชาติ 

 ใหท้กุหนว่ยราชการเตรียมความพรอ้ม  โดยหากจ าเป็นจะของบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือ

รองรบัโครงการตา่ง ๆ ในการเตรียมความพรอ้ม ใหแ้จง้คณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ

ทราบเพ่ือชว่ยของบประมาณเพ่ิมเติมให ้

 ใหส้รา้งความตระหนกัรูเ้ร่ืองอาเซียนในหนว่ยราชการตา่งๆ และในสงัคมไทยโดยรวม  

โดยอาจมหีลกัสตูรในแตล่ะหนว่ยราชการเพื่อสรา้งความเขา้ใจในเร่ืองประชาคมอาเซียน   

 เห็นชอบในหลกัการการปรบัโครงสรา้งส่วนราชการเพ่ือรองรบัการเป็นประชาคมอาเซียน  

 ใหแ้ตล่ะหนว่ยงานจดัท าแผนการด าเนนิงานสูก่ารรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียนปี 2558  

ในส่วนที่แตล่ะหนว่ยงานรับผดิชอบ  โดยจดัท าเป็นแผนปี 2554 – 2558  แลว้สง่ให้

กระทรวงการตา่งประเทศ เพ่ือประมวลเป็นแผนการด าเนนิงานระดบัประเทศไทย 
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แนวทางการด าเนนิการส าหรบัสว่นราชการ (ตามมต ิก.พ.)  

20 

1. ก าหนดนโยบายการเตรียมความพรอ้ม ฯ และประกาศใหข้า้ราชการทราบโดยทัว่กนั  

2. มอบหมายรองหัวหนา้สว่นราชการหนึง่คนรบัผดิชอบการเตรียมความพรอ้ม ฯ 

3. จดัใหม้ีหนว่ยงานภายในท าหนา้ที่รับผดิชอบในการเสนอแนะนโยบาย แผนงาน โครงการ  

งบประมาณ  สนบัสนนุการด าเนนิการ และตดิตามประเมินผลการเตรียมความพรอ้ม

ขา้ราชการสูป่ระชาคมอาเซียน 

4. จดัท าแผนการสรรหาและพัฒนาบคุลากรระยะ  ๔  ปี (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๘) เพ่ือใหไ้ด้

บคุลากรท่ีมีความรูค้วามสามารถส าหรบัภารกิจที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงและโดยออ้ม ฯ  

5. ใหท้ดสอบความรูแ้ละทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นตอ่การเขา้สูป่ระชาคมอาเซียนในการคดัเลือก

ขา้ราชการใหมแ่ละในการเล่ือนต าแหนง่ในระดบัสงูขึน้ส าหรบัต าแหนง่ประเภททัว่ไป  

ประเภทวิชาการ  และประเภทอ านวยการ  

6. ใหส้อดแทรกความรูเ้ก่ียวกบัประชาคมอาเซียนไวใ้นหลกัสตูรฝึกอบรมตา่ง ๆ และใหจ้ดั

อบรมภาษาองักฤษพ้ืนฐานและภาษาองักฤษเฉพาะดา้นตามความจ าเป็นแกข่า้ราชการ 



คณุลกัษณะของบคุลากรภาครฐัท่ีพึงประสงค ์

ส ูก่ารรวมตวัของประชาคมอาเซียน 

คิดบวกกบันานาชาติและอาเซียน 

มีทกัษะระดบัสากล 

ภาวะผ ูน้ าเชิงรกุ 

บรกิารเป็นเลิศ 

ม ุง่ผลสมัฤทธ์ิ 

ท างานเป็นทีม 

มีความร ูเ้กี่ยวกบัอาเซียน 

โปรง่ใสและมีมาตรฐาน

การท างาน 

มีความเป็นมืออาชีพ 

มีความเป็นนานาชาติ 

มีความเป็นผ ูส้นบัสนนุ 
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 มทีศันะเชงิบวกตอ่อาเซียนและประชาคมอาเซียน   

 มทีศันคตติอ่ประเทศสมาชกิในลกัษณะ “ภมูภิาคนยิม” มองว่า “คนใน

ประชาคมอาเซียนคือพลเมอืงของภมูภิาค  มคีวามเท่าเทียมกนั  และตอ้ง

พ่ึงพากนั” 

 มคีวามรูแ้ละเขา้ใจเกี่ยวกบัอาเซียนและประชาคมอาเซียน  รวมทัง้

ประเทศสมาชกิ 

 มทีกัษะดา้นภาษาองักฤษในระดบัของการสนทนา  เจรจาตอ่รอง  การ

เขยีนขอ้กฎหมาย  การจดัท าขอ้เสนอโครงการ  การเขา้ใจค าศัพทเ์ฉพาะ   

การเขา้ใจภาษาของประเทศสมาชกิโดยเฉพาะผูท้ี่ปฏิบตังิานในตะเข็บ

ชายแดน 

มีความเป็นนานาชาติ 
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 มทีกัษะการเจรจาตอ่รองอย่างมีกลยทุธ  ร ูเ้ป้าหมายในการเจรจา  

รูข้อ้มลูเชงิลึกของคูเ่จรจา  ร ูเ้ทคนคิการเจรจา  เขา้ใจสถานการณ ์

 มทีกัษะดา้นการประชมุนานาชาตริะดบัสากล (ประเด็น  เป้าหมาย  

ภาษา  การจดั  การท าบนัทึกการประชมุ) 

 มทีกัษะในการอ่านและเขา้ใจขอ้ตกลง/กฎหมายระหว่างประเทศ/

กฎหมายของประเทศสมาชกิ  รวมทัง้การปรบัใชก้บับริบทของไทย   

มีความเป็นนานาชาติ 
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 ท างานโดยมุง่ผลสมัฤทธ์ิโดยยึดเป้าหมายร่วมกนั ไมยึ่ดตดิกบั

กฎระเบียบ 

 มกีารสัง่สมความรูค้วามเชีย่วชาญในงานที่เกี่ยวขอ้งกบัภารกิจอาเซียน 

และสามารถถ่ายทอดความรูค้วามเชีย่วชาญนัน้ ๆ ใหแ้กเ่พ่ือนร่วมงาน 

 มขีัน้ตอนการท างานที่โปร่งใส   ไดม้าตรฐาน   มคีวามเป็นธรรมตอ่ผูม้ี

ส่วนไดส้่วนเสีย  ไมม่ผีลประโยชนท์บัซอ้น 

 มจิีตส านกึของการท างานเป็นทีม  มกีารสรา้งเครือขา่ยกบัทกุภาคสว่น

และกบัประเทศสมาชกิ 

 มคีวามเขา้ใจและสามารถก าหนดมาตรฐานการท างานที่เป็นสากล 

มีความเป็นมืออาชีพ 
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 มภีาวะผูน้  าเชงิรกุ  โดยมยีทุธศาสตรใ์นการน าภาคส่วนตา่ง ๆ ของ

สงัคมใหต้ระหนกัและเขา้ใจเร่ืองอาเซียนและประชาคมอาเซียน  

เพ่ือใหภ้าครฐัสามารถด าเนนิบทบาทเชงิรกุในการน าประเทศเขา้สู่

ประชาคมอาเซียนและการแขง่ขนัไดต้ามพนัธะกรณี 

 เขา้ใจความตอ้งการของภาคเอกชนและประชาชน  พรอ้มที่จะ

อ านวยความสะดวกใหก้บัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสียจากขอ้ตกลงของ

ประชาคมอาเซียน 

 สามารถใหบ้ริการไดอ้ย่างมีมาตรฐานระดบัสากล  โปร่งใส  

คลอ่งตวั มปีระสิทธิภาพประสิทธิผล 

มีความเป็นผ ูส้นบัสนนุ 
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ความร ูท่ี้ขา้ราชการตอ้งมี 

ความร ูเ้รือ่งอาเซียน 

ความเป็นมา/เป้าหมายของ

สมาคมอาเซียน 

กฎบตัรอาเซียน 

ความเป็นมา/เป้าหมายของ

ประชาคมอาเซียน 

แผนงานการจดัตัง้ประชาคม

อาเซียนในแตล่ะเสา 

ฯ ล ฯ 

ความร ูเ้รือ่งประเทศ 

สมาชิกอาเซียน 

ประวตัศิาสตรข์องประเทศ

สมาชกิ 

สภาพเศรษฐกิจ  สงัคม  

วฒันธรรม  การเมอืงของ

ประเทศสมาชกิ 

จดุเดน่ของแตล่ะประเทศ 

ฯ ล ฯ 

ปรบัทศันคติ 

ความรูเ้ฉพาะเร่ือง 

ตามภารกิจ 

ของสว่นราชการ 

+ 
นโยบายตา่งประเทศ 

ของไทย 
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ทกัษะท่ีขา้ราชการตอ้งมี 

ภาษาองักฤษ(การฟัง  เขยีน พดู) 

การประชมุนานาชาต ิ

การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนัสมยั 

การเจรจาตอ่รอง 

การบริหารความเสี่ยง 

การตดิตอ่ประสานงาน 

ฯ ล ฯ 

ภาษาประเทศเพื่อนบา้น 

การวิเคราะหต์ลาด/การวิเคราะหค์ูแ๋ขง่ 

การวางแผนเชงิกลยทุธ 

การยกร่าง MOU  สญัญาระหว่าง

ประเทศ   

การบริหารแรงงานตา่งดา้ว 

การวางแผนก าลงัคนเชงิกลยทุธ 

ฯ ล ฯ 

ทกัษะทัว่ไป ทกัษะเฉพาะ 
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การเตรียมการของส านกังาน ก.พ.  



มิติการสรา้งความเขม้แข็งภายในภาครฐั 

เป้าหมายเชงินโยบาย 

 การเสริมสรา้งสมรรถนะของ

บคุลากรภาครฐั 

 การปรบัระบบการบริหาร

ทรพัยากรมนษุยใ์นภาครฐั 

 การเสริมสรา้งเครือขา่ยความ

ร่วมมอืระดบัภมูภิาค 

 

ก าหนด 
ต าแหนง่  

สรรหา 

คดัเลือก 

ประเมิน 

สมรรถนะ 

บริหาร 

ผลการท างาน 

ระบ ุ

สมรรถนะใหม ่

ระบบจงูใจ  

คา่ตอบแทน 

สวัสดิการ 

เลื่อน/สบัเปลี่ยน 

หมนุเวียน 
•ปรบัปรงุ

โครงสรา้ง

บญัชเีงนิเดอืน 

นโยบาย 

การพฒันา

คณุภาพชวิีต 

พฒันา 

•  ปรบัปรงุ

หลกัเกณฑก์าร

ประเมินและ 

บริหารผลงาน 

• ปรบัปรงุเงือ่นไข

การจา้งงาน

ภาครฐั 

• ปรบัปรงุ

มาตรฐานก าหนด

ต าแหนง่ 

• ปรบัปรงุนโยบาย

วิธีการสรรหา 

• ปรบัปรงุแนวทาง

การจดัสรรทนุ

รฐับาล  

• ปรบัปรงุระบบ

การประเมิน 

• เสริมสรา้งค่านยิม

ทศันคตภิมูิภาค •ปรบัปรงุวิธีการพฒันาผลการ

ท างาน / ประเมินผลการท างาน 

รายบคุคล 

• ระบสุมรรถนะท่ีเป็นมาตรฐานสากล 



การสรา้งความเขม้แข็งภายในภาครฐั 

เป้าหมายเชงินโยบาย 

 การเสริมสรา้งสมรรถนะของ

บคุลากรภาครฐั 

 การปรบัระบบการบริหาร

ทรพัยากรมนษุยใ์นภาครฐั 

 การเสริมสรา้งเครือขา่ยความ

ร่วมมอืระดบัภมูภิาค 

 

Function Based HR 

ส าหรบักลุม่บคุลากรภาครฐั 

ที่มภีารกิจหลกัตอ่ประชาคมอาเซียน 

Area Based HR 

ส าหรบักลุม่บคุลากรภาครฐั 

ในพื้นที่รอยตะเข็บ 

General HR 

ส าหรบักลุม่บคุลากร

ภาครัฐในภารกิจสนบัสนนุ 

และภารกิจทัว่ไป 



ทกุหนว่ยงานตอ้งปรบัปรงุประสิทธิภาพการท างาน 

ในภารกจิของตนที่เกีย่วกบัอาเซียน 

ขอ้เสนอแนะการเตรียมการดา้นการท างาน 



ทกุหนว่ยงานตอ้งด าเนนิการตามมาตรการตา่ง ๆ  

ตามแผนงานการจดัตัง้ประชาคมอาเซียนแตล่ะเสา 

ตามที่ตนไดร้บัมอบหมาย 

ขอ้เสนอแนะการเตรียมการดา้นภารกิจ 

ทกุหนว่ยงานตอ้งปรบัปรงุพฒันาบทบาทภารกิจ 

ในสว่นท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการจดัตัง้ประชาคมอาเซียน 

เชน่   กฎหมาย   ขอ้ตกลง  แนวทางการด าเนนิการ 

การปรบัปรงุโครงการท่ีตอ้งด าเนนิการ 

ใหไ้ดม้าตรฐาน 
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ตวัอยา่งความรบัผดิชอบของหนว่ยงาน 

(ตามแผนงานการจดัตัง้ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน) 

A 3. สง่เสริมการจา้งงานท่ีเหมาะสม ก.แรงงาน 

B 3. สง่เสริมความมัน่คงและความปลอดภยัดา้น
อาหาร 

ก.เกษตรและสหกรณ ์      

/ก.สาธารณสขุ 

C1. สง่เสริมและคุม้ครองสิทธิและสวสัดกิาร
ส าหรบัสตรี  เด็ก  ผูส้งูอาย ุ และผูพ้ิการ 

ก.การพฒันาสงัคม ฯ       

/ก.ยตุธิรรม 

D9. สง่เสริมความยัง่ยืนของทรพัยากรน า้จืด ก.ทรพัยากรธรรมชาต ิฯ 

E 2. อนรุกัษแ์ละสง่เสริมมรดกทางวฒันธรรม

อาเซียน 

ก.วฒันธรรม 

33 
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ตวัอย่างความรบัผดิชอบของหนว่ยงาน 

(ตามแผนงานการจดัตัง้ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน) 

D.2 จดัการและป้องกนัปัญหามลพิษทาง

สิ่งแวดลอ้มขา้มแดน 

ก.ทรพัยากรธรรมชาตฯิ         /

ก.อตุสาหกรรม 

E.2 อนรุกัษแ์ละสง่เสริมมรดกทาง
วฒันธรรมของอาเซียน 

ก.วฒันธรรม 

F ลดชอ่งวา่งทางการพฒันา สนง.คกก.พฒันาการเศรษฐกิจ

และสงัคม ฯ 
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ตวัอย่างความรบัผดิชอบของหนว่ยงาน 

(ตามแผนงานการจดัตัง้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) 

35 

การอ านวยความสะดวกดา้นศลุกากรดว้ยระบบ

อิเล็กทรอนคิส ์

กรมศลุกากร 

เปิดเสรีการคา้ประเภทบริการและขจดัขอ้จ ากดัตอ่การคา้

ประเภทบริการ 

กรมเจรจาการคา้ระหว่าง

ประเทศ 

ปรบัปรงุขัน้ตอนการขอรับการลงทนุและการขออนญุาต BOI 

ก.พาณิชย ์

ยกเลกิหรือผอ่นคลายขอ้ก าหนดในการเคลื่อนยา้ยทนุเพื่อ

สนบัสนนุการลงทนุโดยตรงจากตา่งประเทศและการพฒันา

ตลาดทนุ 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

สนง.เศรษฐกิจการคลงั 

อ านวยความสะดวกการตรวจลงตราและใบอนญุาตท างาน

ส าหรบัผูป้ระกอบวิชาชพีและแรงงานฝีมอือาเซียน 

ก.แรงงาน 

ก.ตา่งประเทศ 

สนง.ต ารวจแห่งชาต ิ
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สรปุขอ้เสนอแนะ 

ส าหรบัสว่นราชการ/ขา้ราชการ 

1. สรา้งความตระหนกัและรบัร ูเ้ขา้ใจถึง

ที่มาและวตัถปุระสงคข์องอาเซียนและ

ประชาคมอาเซียน 

2. เรียนรูว้่าอาเซียนและประชาคมอาเซียน

ประกอบดว้ยกลไกอะไรบา้ง 

3. หนว่ยงานของตนเขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบั

กลไกในอาเซียนและประชาคมอาเซียน

(เสาใดเสาหนึง่)อะไรบา้ง 

4. หนว่ยงานของตนเขา้ไปรบัผดิชอบใน

แผนงานอะไรบา้งของอาเซียนและเสา

ของประชาคมอาเซียน   

5. ก าหนดนโยบาย  ยทุธศาสตร ์ และ

แผนงาน/โครงการ  ในการด าเนนิการ

ใด ๆ (ขอ้ 3 และขอ้ 4)  รวมทัง้

มอบหมายหนว่ยงานภายในรบัผดิชอบ  

พรอ้มทัง้มรีะบบการตดิตามและ

ประเมนิผล 36 

6. จดัใหม้หีนว่ยงาน/บคุลากรรบัผิดชอบ

สง่เสริม  สนบัสนนุ และตดิตามการ

ด าเนนิการตามขอ้ 5  เพื่อรายงานความ

คืบหนา้ตอ่รฐับาล 

7. หนว่ยงานตอ้งพฒันาทกัษะพ้ืนฐาน 

(ภาษาองักฤษ  การประชมุในเวทีระหวา่ง

ประเทศ  การเจรจาตอ่รอง  การใช ้

เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ ล ฯ) อย่าง

ตอ่เนือ่งทัง้โดยส านกังาน ก.พ. หรือจดัขึน้

เอง 

8. หนว่ยงานตอ้งบริหารจดัการภารกิจของ

หนว่ยงานใหม้ปีระสิทธิภาพประสิทธิผล  

ไดม้าตรฐาน  มเีครือขา่ย 

9. ด าเนนิงานทกุเร่ืองที่เกี่ยวขอ้งแมห้ลงัปี 

2558 



ความพรอ้มของประเทศไทย 



ศกัยภาพของไทยในอาเซียน 

 

ประเทศ 

ประชากร 

(พนัคน) 

GDP ต่อหวั 

(us$) 

นกัท่องเท่ียวขาเขา้ 

(พนัคน) 

1.ไทย 67,312(3) 4,735 (4) 15,936(2) 

2.อินโดนเีซีย 234,181 3,023 (6) 4,735 

3.เวียดนาม 86,930 1,238 (7) 5,050 

4.ฟิลิปปินส ์ 60,163 3,147 (5) 3.292 

5.พมา่ 60,613 592 (10) 792 

6.มาเลเซีย 28,909 8,262 (3) 24.577 

7.กมัพชูา 15,269 731(9) 2,508 

8.ลาว 6,230 1,045 (8) 2,513 

9.สิงคโปร ์ 5,077 43,920 (1) 10,511 

10.บรไูน 415 28,830 (2) 112 

ที่มา : ส านกัเลขาธิการอาเซียน  2010 



Global  Competitiveness  Index  (144  countries) 

ประเทศ อนัดบั 

สิงคโปร ์ 2 

มาเลเซีย 21 

บรไูน 28 

ไทย 39 

อินโดนเีซีย 46 

ฟิลปิปินส ์ 75 

เวียดนาม 65 

กมัพชูา 97 

ประเทศ อนัดบั 

สิงคโปร ์ 2 

มาเลเซีย 25 

บรไูน 28 

ไทย 38 

อินโดนเีซีย 50 

ฟิลิปปินส ์ 65 

เวียดนาม 75 

กัมพูชา 85 

2011 2012 

World Economic Forum Report 





Financial  Development  
Index 2011                 

(60 countries) 

41 

Network  Readiness  
Index 2012                 

(142 countries) 

ประเทศ อนัดบั 

สิงคโปร ์ 4 

มาเลเซีย 16 

ไทย 35 

ฟิลิปปินส ์ 44 

เวียดนาม 50 

อินโดนเีซีย 51 

ประเทศ อนัดบั 

สิงคโปร ์ 2 

มาเลเซีย 29 

บรไูน 54 

ไทย 77 

อินโดนเีซีย 80 

เวียดนาม 83 

ฟิลิปปินส ์ 86 

กมัพชูา 108 

World Economic Forum Report 
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อตัราการสญูเสียพ้ืนท่ีป่าไมใ้นภมิูภาคอาเซียน 

ประเทศ พ้ืนท่ีป่าไม ้

ปี พ.ศ. 2533 

(ไร)่ 

การสญูเสียระหว่าง 

ปี พ.ศ. 2533 - 2548 

(ไร)่ 

รอ้ยละการ

สญูเสีย 

ภฏูาน 18,000,000 (เพ่ิม 1,000) (เพ่ิม 5.5) 

บรไูน 1,800,000 1,200 .07(9) 

กมัพชูา 78,000,000 1,320,000 1.7(2) 

อินโดนีเซีย 696,000,000 11,400,000 1.6(3) 

ลาว 102,000,000 470,000 0.5(7) 

มาเลเซีย 132,000,000 840,000 0.6(6) 

พมา่ 234,000,000 2,760,000 1.2(5) 

ฟิลิปปินส ์ 63,000,000 900,000 1.4(4) 

สิงคโปร ์ 12,000 0 0(10) 

ไทย 96,000,000 350,000 0.4(8) 

เวียดนาม 54,000,000 1,440,000 2.7(1) 



PERC จดัอนัดบัระบบราชการไทย

มีประสิทธิภาพเป็นอนัดบั 3 ของ 

เอเชียตะวนัออก และเอเชียตะวนั 

ออกเฉียงใต ้(ปี 2553) 

ประเทศ  คะแนน  

สิงคโปร ์ 2.53  

ฮอ่งกง  3.49  

ไทย  5.53  

เกาหลีใต ้ 6.13  

ญ่ีปุ่น  6.57  

ไตห้วัน  6.60  

มาเลเซีย 6.97  

จีน 7.93  

เวียดนาม 8.13  

ฟิลิปปินส ์ 8.37  

อินโดนเีซีย 8.59  

อินเดยี 9.41 

**Political and Economic Risk 
Consultancy หรือ  PERC เป็นบริษทัทีป่รึกษา

ดา้นความเสี่ยงทางการ เมืองและเศรษฐกจิของ

ฮอ่งกง ซ่ึงเป็นองคก์รระดบัสากลที่ใหค้ าปรึกษาดา้น

ขอ้มลูทางธรุกิจและการวิเคราะหเ์ชงิกลยทุธส์ าหรบั

การประกอบธรุกิจ 

**เป็นผลมาจากการส ารวจความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารชาวตา่งชาตทิี่เขา้ไปประกอบ ธรุกจิการคา้

ในประเทศแถบเอเชยีตะวนัออก และเอเชยีตะวนัออก

เฉียงใต ้รวม 12 ประเทศ   





http://blog.eduzones.com/showpic.php?url=https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/189744_424562844263793_380790652_n.jpg


ดชันีช้ีวดัการคอรปัชัน่ 
(Corruption  Perception  

Index  2011) 

ประเทศ คะแนน 

นวิซีแลนด ์ 9.5 

เดนมารค์ 9.4 

ฟินแลนด ์ 9.4 

สวีเดน 9.3 

สิงคโปร์ 9.2 

นอรเวย ์ 9.0 

เนเธอรแ์ลนด ์ 8.9 

ออสเตรเลีย 8.8 

สวิส 8.8 

แคนาดา 8.7 

The 2011 corruption perceptions 
index measures the perceived 
levels of public sector corruption 
in 183 countries and territories 
around the world.  
 
These surveys and assessments 
include questions related to the 
bribery of public officials, 
kickbacks in public procurement, 
embezzlement of public funds, 
and the effectiveness of public 
sector anti-corruption efforts. 

อนัดบั 

1 

2 

2 

4 

5 
6 

7 

8 

8 

10 



ดชันีช้ีวดัการคอรปัชัน่ 
(Corruption  Perception  

Index  2011) 

อนัดบั ประเทศ คะแนน 

44 บรูไน 5.2 
49 รวนัดา 5 

60 มาเลเซีย 4.3 
64 อฟัริกาใต ้ 4.1 

77 วานอูาต ู 3.5 

80 ไทย 3.4 

100 อินโดนีเซีย 3.0 

112 เวยีดนาม 2.9 

129 ฟิลิปปินส์ 2.6 
143 รสัเซีย 2.4 

อนัดบั ประเทศ คะแนน 

154 ลาว 2.2 

164 กัมพูชา 2.1 

180 พมา่ 1.5 

182 เกาหลีเหนอื 1.0 



ขอ้สงัเกต 

 ไตรมาสที่ 3  ของปี 2555  จากนโยบายรถคนัแรก-บา้นหลงัแรก  ท าใหเ้กิดหนีเ้นา่ 3 เดอืน  
มลูค่ากว่า 5.6 หมืน่ลา้นบาท  

 ดชันคีวามสขุมวลรวมของคนไทยลดลงจาก 6.18 ในเดือน ม.ีค. 2555  มาอยู่ที่ 5.79 ในเดอืน 
ก.ย. 55  จากปัญหาค่าครองชีพสงู   ปัญหาความขดัแยง้ทางการเมอืงและปัญหาภยัพิบตัทิาง

ธรรมชาต ิ

 จากรายงานดชันคีวามสามารถดา้นภาษาอังกฤษ (EF English Proficiency Index) ปี 2011 
ของสถาบนัสอนภาษา Education First (EF) สถาบนัสอนภาษาชัน้น าของโลก โดยการส ารวจ
ประชากรในวยัท างานกว่า 2 ลา้นคนใน 44 ประเทศที่ภาษาองักฤษไมไ่ดเ้ป็นภาษาแมท่ัว่โลก 

พบว่าความสามารถดา้นภาษาอังกฤษของไทยอยู่ในอนัดบัที่ 42 จาก 44 ประเทศ รองจาก 

มาเลเซีย สิงคโปร ์ฮ่องกง เกาหลีใต ้ญ่ีปุ่น ไตห้วนั ซาอดุอีาระเบีย จีน อินเดีย รสัเซีย 

อินโดนเีซีย เวียดนาม 

 รฐับาลปัจจบุนัไดใ้หค้วามส าคญักบักลุม่ธรุกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ทัง้ใน
ดา้นการใหค้วามรูล้ ูท่างการลงทนุ กลไกตลาด ระเบียบการคา้ และภาษ ี มากนอ้ยเพียงใด 

(น ามาสู่การขดัแยง้ของคนในสภาอตุสาหกรรมไทย) 

 



ขอ้สงัเกต (ตอ่) 

 ประชาธิปไตยของแตล่ะประเทศยงัมปัีญหา/มรีปูแบบปกครองเฉพาะตน    ในกรอบของ

อาเซียนเอง  ยงัไมม่กีลไกเร่ืองประชาธิปไตยและกลไกที่จะสง่เสริมสิทธิมนษุยชน ประเทศ

ในอาเซียนแสดงความเป็นหนึง่เดยีวในเร่ืองนีค้อ่นขา้งนอ้ย นบัเป็นสดัส่วนเพียง 10 
เปอรเ์ซ็นตข์องการมสีว่นร่วมประชาคมอาเซียน  

 ความขดัแยง้ระหว่างประเทศสมาชกิคงมอียู่  เชน่ กรณีพิพาทเร่ืองปราสาทพระวิหาร

ระหว่างไทยกบักมัพชูา  ปัญหาเขตแดนไทยกบัลาว   กบัพมา่    และกบัมาเลเซีย    หรือ

อินโดนเีซียเองก็มปัีญหากบัมาเลเซีย  สิงคโปร ์ และฟิลิปปินส ์   สาเหตสุ าคญัคือประเทศ

สมาชกิอาเซียนตา่งไมไ่วว้างใจตอ่กนั 

 อาเซียนยงัคงเป็นเพียงการรวมตวัของประเทศเล็ก ๆ  10 ประเทศ   ซ่ึงสว่นใหญ่เป็น

ประเทศก าลงัพฒันา    ดงันัน้   การบรูณาการระหว่างกนัหรือขยายประเทศสมาชกิอาจ

ท าไดย้าก   ผดิกบัสหภาพยโุรปที่ขยายสมาชกิออกไปเร่ือย ๆ เพื่อครอบคลมุทวีปยโุรป

ทัง้หมด ดงันัน้ อาเซียนอาจตอ้งมองนอกกรอบออกไปเป็น อาเซียน  +  3   หรือ
อาเซียน  +  6 ดงึญ่ีปุ่น เกาหลี จีน เขา้มาแลว้รวมเป็นกลุม่เอเชยีตะวนัออก  

 



การเตรียมความพรอ้มเพ่ืออนาคต 

1. การเตรยีมคนไทยใหมี้การเรยีนร ูต้ลอดชีวิต  

2. การสรา้งความมัน่คงทางเศรษฐกิจและสงัคมให้

ทกุคนในสงัคมไทย  

3. การเสรมิสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน และ

สง่เสรมิบทบาทภาคประชาสงัคมและธรุกิจเอกชน

ใหเ้ป็นพลงัรว่มในการพฒันาสงัคมไทย  

4. การพฒันาปัจจยัสนบัสนนุท่ีเอ้ือต่อการปรบั

โครงสรา้งเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน

การแขง่ขนัและระบบการแขง่ขนัท่ีเป็นธรรม  

5. การสง่เสริมความรว่มมืออยา่งเป็นห ุน้สว่นการ

พฒันาทัง้ในระดบัอนภุมิูภาคและภมิูภาค  
 



การเตรียมความพรอ้มเพ่ืออนาคต 

6. การเตรยีมความพรอ้มของไทยเขา้ส ูป่ระชาคม

อาเซียน  

7. การบรหิารจดัการน ้าและท่ีดินเพ่ือสนบัสนนุความ

มัน่คงดา้นอาหารและการปรบัโครงสรา้งทาง

เศรษฐกิจ  

8. การยกระดบัขีดความสามารถในการปรบัตวัรองรบั

การเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ และ ภยัพิบติัทาง

ธรรมชาติ  

9. การบรหิารจดัการประเทศเพ่ือสรา้งความเป็นธรรม

ในสงัคม  



ตอ้งสรา้งความเข็มแขง้ 

ในทกุมิติ 

ภาคเอกชน 

ภาครฐั 

ภาคประชาชน 

ภาคการเมือง 

ก าหนดเป้าหมาย 

และวิสยัทศันใ์หช้ดัเจน 

สงัคม 

เศรษฐกิจ 

การคลงั 

เกษตร 

พาณิชย ์

ท่องเท่ียว 

ฯ ล ฯ 

ยทุธศาสตรป์ระเทศไทยในเวทีโลก 



ขอ้คิดท้ิงทา้ย......ความส าเร็จของ

การเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน 
ทกุภาคสว่นตอ้งไป

ดว้ยกนัตามบทบาทหนา้ท่ี 

ฝ่ายนิติบญัญติั 

ฝ่ายบรหิาร 

ฝ่ายตลุาการ 

 รฐับาล 

 ราชการ 

ภาคเอกชน 

ภาคประชาชน 

ภาคประชาสงัคม 

ธรุกิจ 

อตุสาหกรรม 

เกษตรกร 

แรงงาน 

นกัเรียน  นกัศึกษา 

กลุม่คุม้ครอง 

พลงัมวลชน 

สื่อ 

+องคก์รอิสระ 
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ขอบคณุครบั 


