โครงการสัมมนา
เรื่อง “การพัฒนาข้าราชการไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”
---------------------------------๑. หลักการเหตุผล
๑.๑ ในยุ ค โลกาภิ วั ฒ น์ ที่ ส ถานการณ์ โ ลกเปลี่ ย นแปลงไปอย่ า งรวดเร็ ว ประเทศต่ า งๆ ให้
ความสําคัญกับการรวมตัวกันในภูมิภาค เพื่อเพิ่มอํานาจต่อรองและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวที
ระหว่างประเทศ ขณะที่ปัญหาหลายอย่างซึ่งเคยเป็นปัญหาในประเทศกลับขยายวงกว้างขึ้นเป็นปัญหาระหว่าง
ประเทศ เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติทางธรรมชาติ โรคติดต่อ อาชญากรรมข้ามชาติ หรือแม้แต่ปัญหายา
เสพติด อาเซียนจึงต้องปรับตัวให้เท่าทันสถานการณ์เพื่อให้รับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้ทันท่วงที
๑.๒ ในเอเชีย จีนและอินเดียมีบทบาทในภูมิภาคมากขึ้นตามลําดับ ดังนั้น การผนึกกําลังของ
อาเซียนซึ่งมีประทศสมาชิก ๑๐ ประเทศให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ย่อมทําให้ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้สามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและปัญหาท้าทายได้ดียิ่งขึ้น เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และช่วย
ให้เสียงของอาเซียนมีน้ําหนัก เพราะการที่สมาชิกทั้ง ๑๐ ประเทศมีท่าทีเป็นหนึ่งเดียวในเวทีระหว่างประเทศ
จะทําให้ประเทศและกลุ่มความร่วมมืออื่นๆ ให้ความเชื่อถือในอาเซียนมากขึ้น และทําให้อาเซียนมีอํานาจ
ต่อรองในเวทีระหว่างประเทศมากขึ้นด้วย
๑.๓ อาเซียนได้มีการพัฒนาความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง โดยประเทศสมาชิกทั้ง ๑๐ ประเทศได้ร่วมกัน
จัดทํากฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) ให้เป็นเหมือนธรรมนูญของอาเซียน และมีความเป็นรูปธรรมที่จะนําไปสู่
ประชาคมอาเซียน หรือ ASEAN Community โดยประกอบไปด้วย ๓ เสาหลัก คือ ประชาคมความมั่นคงอาเซียน
(ASEAN Political Security Community) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) และ
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community) โดยมีจุดมุ่งหมายตามวิสัยทัศน์
อาเซียน ๒๐๒๐ ที่จะให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆ ได้
และทําให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ร่วมกันในสังคมที่เอื้ออาทร ประชากรมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี ได้รับการ
พัฒนาในทุกด้าน และมีความมั่นคงทางสังคมโดยเน้นการส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆ ซึ่งต่อมาได้เลื่อน
กําหนดเวลาสําหรับการรวมตัวให้เร็วขึ้นเป็นปี พ.ศ. ๒๕๕๘
๑.๔ สํานักงาน ก.พ. ได้ตระหนักถึงการสร้างและเตรียมความพร้อมข้าราชการไทยเพื่อรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้วยการให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ตลอดจนศึกษา ค้นหา
แนวทางการเสริ มสร้า งความพร้อ มในการพัฒ นาข้า ราชการก้า วสู่ป ระชาคมอาเซีย นอย่า งมีร ะบบ และมี
ประสิทธิภาพ โดยเน้นความสําคัญของความร่วมมือกันในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ของข้าราชการและส่วนราชการให้มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และมีวิธีการดําเนินการที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประชาคมอาเซียน รวมทั้งพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพ
ในระดับมาตรฐานสากล

๒
๑.๕ ศูน ย์ ส ร้ า งความเข้ มแข็ ง ในการบริ ห ารทรั พยากรบุ ค คลของจั งหวั ด และท้อ งถิ่น (ศท.)
สํานักงาน ก.พ. จึงได้จัดทําโครงการประชุมสัมมนาเรื่อง “การพัฒนาข้าราชการไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”
เพื่อเตรียมกําลังคนภาครัฐในภูมิภาคซึ่งเป็นข้าราชการส่วนใหญ่ของประเทศก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อสร้างองค์ความรูเ้ กี่ยวกับประชาคมอาเซียน ให้แก่ข้าราชการในภูมิภาค
๒.๒ เพื่อสร้างความตระหนักแก่ข้าราชการในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
๒.๓ เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ประกอบการสนั บ สนุ น การพั ฒ นาข้ า ราชการไทยก้ า วสู่ ป ระชาคม
อาเซียน ๒๕๕๘
๓. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาจังหวัดละ ๕๐ คน ประกอบด้วย
๔.๑ ผู้ว่า ราชการจังหวัด รองผู้ว่า ราชการจังหวัด หัว หน้า ส่วนราชการที่ตั้งอยู่ ในจังหวัด และ
นายด่านศุลกากร
๔.๒ หัวหน้าหน่วยงานทหารและตํารวจ ที่ตั้งอยู่ในจังหวัด
๔.๓ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
๔.๕ นายกเทศมนตรี
ทั้งนี้ ขอให้หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดเข้าร่วมการประชุมสัมมนาด้วย
๔. ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง
๔.๑ ผลผลิต
- ผู้บริหาร และข้าราชการประจําจังหวัดที่อยู่ตามแนวชายแดน และมีเขตติดต่อกับประเทศ
เพื่อนบ้าน มีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
- สํานักงาน ก.พ. ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการในการสนับ สนุน ด้า นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของจังหวัดเพื่อให้การก้าวสู่ประชาคมอาเซียนบังเกิดผล

๔.๒ ผลลัพธ์
- สํานักงาน ก.พ. และส่วนราชการในภูมิภาคได้กําหนดแนวทางความร่วมมือกันในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของข้าราชการและส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในการ
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
- ข้าราชการตามแนวชายแดน และมีเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน มีความพร้อมก้า วสู่
ประชาคมอาเซียน อันจะเป็นประโยชน์ในการดําเนินการของประเทศต่อไป

๓
๕. แนวทางการดําเนินการ
- การบรรยาย การอภิปราย และการประชุมเชิงปฏิบัติการ
๖. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ
ระยะเวลาดํา เนิน การ ๑ วัน ตั้งแต่เ ดือ นมกราคม – มีน าคม ๒๕๕๕ โดยมีร ายละเอีย ดการ
กําหนดการแนบท้าย
๗. ที่ปรึกษาโครงการ
๗.๑ เลขาธิการ ก.พ.
๗.๒ รองเลขาธิการ ก.พ. (นายชาญวิทย์ ไกรฤกษ์)
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
- ทีมที่ปรึกษาระบบราชการ
- ศูนย์สร้างความเข้มแข็งในการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดและท้องถิ่น สํานักงาน ก.พ.
---------------------

๔

กําหนดการสัมมนา
เรื่อง “การพัฒนาข้าราชการไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”
.......................................
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.

ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.

พิธเี ปิดการสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาข้าราชการไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”
กล่าวรายงาน โดย ที่ปรึกษาระบบราชการ
กล่าวเปิด โดย เลขาธิการ ก.พ.

๐๙.๓๐ –๐๙.๔๕ น.

พักรับประทานอาหารว่าง

๐๙.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.

การอภิปราย เรื่อง “ทิศทางและผลกระทบของการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ๒๕๕๘”
โดย เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
อธิบดีกรมอาเซียน
อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
ผูว้ ่าราชการจังหวัด
ประธานหอการค้าจังหวัด
ดําเนินการอภิปรายโดย นายชาญวิทย์ ไกรฤกษ์ รองเลขาธิการ ก.พ.
พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็น “ความสนับสนุนที่จังหวัดต้องการ
เพื่อเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
โดย ที่ปรึกษาระบบราชการ และ ผชช. ประจําทีม สํานักงาน ก.พ.

๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.

พักรับประทานอาหารว่าง

๑๔.๔๕ – ๑๖.๐๐ น.

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็น “ความสนับสนุนที่จังหวัดต้องการ
เพื่อเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” (ต่อ)
สรุปและประเมินผล
*****************************

๕

แผนดําเนินการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัด
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
กําหนดการสัมมนา
เรื่อง “การพัฒนาข้าราชการไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”
เดือน

มกราคม ๒๕๕๕

สัปดาห์

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

๑
บึงกาฬ/หนองคาย/เลย/มุกดาหาร/นครพนม/
อํานาจเจริญ/
วันที ๑๐

๒



(โรงแรมบุศยรินทร์ จ.หนองคาย)
่ งสอน/เชียงราย/เชียงใหม่/น่าน
ตาก/แม่ฮอ

กาญจนบุร/ี ราชบุร/ี ระนอง/ชุมพร/ประจวบคีรข
ี น
ั ธ์

วันที ๒๐

วันที ๑๗





ิ ไอส์แลนด์ รีสอร์ท จ.เชียงราย)
(โรงแรมดุสต

(โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด์
สปา อ.ชะอํา
จ.เพชรบุร)ี

๓

สงขลา/สตูล/นราธิวาส/ยะลา
วันที ๒๓

๔



(โรงแรมลีการ์เด ้น พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา)
ศรีสะเกษ/สุรน
ิ ทร์/บุรรี ัมย์/สระแก ้ว/
จันทบุร/ี ตราด/อุบลราชธานี
วันที ๒๙

๕


 เซ็นเตอร์
(โรงแรมสุนย
ี ์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชัน
จ.อุบลราชธานี)

หมายเหตุ



หมายถึง

กิจกรรมการฝึกอบรม

เอกสารแนบ ๒

๖

รายละเอียดกําหนดการเดินทาง และรายชือ่ ผูบ้ ริหาร และเจ้าหน้าทีส่ ํานักงาน ก.พ.
ครั้งที่

วัน เดือน ปี

จังหวัด

๑

๒๐ ม.ค. ๕๕

เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก น่าน

๒

๑๐ ก.พ. ๕๕

บึงกาฬ หนองคาย เลย มุกดาหาร นครพนม
อํานาจเจริญ

๓

๑๗ ก.พ. ๕๕

กาญจนบุรี ราชบุรี ระนอง ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์

๔

๒๓ ก.พ. ๕๕

สงขลา สตูล นราธิวาส ยะลา

๕

๒๙ ก.พ. ๕๕

ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ สระแก้ว จันทบุรี ตราด
อุบลราชธานี

ปรร. และผชช.
ที่รับผิดชอบ

สถานที่

ปรร.พันธุ์เรืองฯ โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์
ผชช.ญาดาฯ
รีสอร์ท จ.เชียงราย
ผชช.มาลินีฯ
นายบุญสินฯ
ปรร.อนุสรณ์ฯ
โรงแรมบุศยรินทร์
ผชช.ผจงจิตต์ฯ
จ.หนองคาย
ผชช.นพมาศฯ
ปรร.รังสิมาฯ
โรงแรมแกรนด์
ผชช.สุทธิลักษณ์ฯ แปซิฟิก ซอฟเฟอริน
ผชช.สุลักขณาฯ
รีสอร์ท แอนด์ สปา
อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี
ปรร.เจษฎาฯ
โรงแรมลี การ์เด้น
ผชช.ปองลักษณ์ฯ
พลาซ่า หาดใหญ่
ผชช.วันทนีย์ฯ
จ.สงขลา
ปรร.ชลิดาฯ
โรงแรมสุนีย์ แกรนด์
ผชช.เยาวลักษณ์ฯ แอนด์ คอนเวนชั่น
ผชช.ชนะชาติฯ
เซ็นเตอร์
นายสมศักดิ์ นีรวาสี
จ.อุบลราชธานี

หมายเหตุ
เจ้าหน้าที่ที่ร่วมปฏิบัติงานในพื้นที่ (สลับกันเดินทางไปปฏิบัติงานตามความเหมาะสม)
๑. นางสาวญาดา ดาวพลังพรหม
นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ
๒. นายศิริศักดิ์ ศิริผล
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
๓. นายสมวงศ พันธุ์วิเชียร
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
๔. นางสาวพุทธพร เค้าชาติชาย
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตั ิการ
๕. นางสาวจารุรัตน์ พิลึก
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตั ิการ
๖. ผู้แทนกลุ่มช่วยอํานวยการ / ผู้แทน สพข.
๗. เลขานุการ ปรร. เจ้าของพื้นที่

