
HR Hit Issue :  
   สัมภาษณ์พิเศษ เลขาธิการ ก.พ.  
   “บทบาทประธาน ก.พ. อาเซียน : วิสัยทัศน์ โอกาส และความท้าทาย” 
HR Update :  
   การประชุมรัฐมนตรตี่างประเทศ ฯ : การขับเคลื่อนอาเซียนสู่ความยั่งยืน 
HR Decoding :  
   ความท้าทายของการบริหารทรัพยากรมนษุย์ในภูมิภาคอาเซียน 
HR Consultant :  
   การพัฒนาทรัพยากรบคุคลภาครัฐในราชการอาเซียน 



HR Hit Issue :  
 สัมภาษณ์พิเศษ เลขาธิการ ก.พ.  
“บทบาทประธาน ก.พ. อาเซียน : 
วิสัยทัศน์ โอกาส และความท้าทาย 

HR Grab & Go :  
ROADMAP                          
การเป็นประธาน ก.พ. อาเซียน 

สารบัญ 

ออกแบบรูปเล่ม  : ส านักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล  ส านักงาน ก.พ.   

Special Thanks  

กรมสารนิเทศ  
            กระทรวงการต่างประเทศ 
กลุ่มช่วยอ านวยการ 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
กลุ่มบริการการฝึกอบรม  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร       
             ส านักงาน ก.พ.    
  ภาพถ่าย : เว็บไซต์ pixapay,   
        pngtree,    

HR Update :  
การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ  
อาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ :  
การขับเคลื่อนอาเซียนสู่ความยั่งยืน 

3 

21 25 

7 

Year 2019 / Vol.61 / Number 1  

HR Consultant :  
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ            
ในราชการอาเซียน 

Website ส ำนักงำน ก.พ. : 

 www.ocsc.go.th 
email  วำรสำรข้ำรำชกำร : 

ejournalcs@gmail.com 

OCSC e-Journal on Web 

แหล่งรวบรวมวารสารข้าราชการ 

 ทีมด ำเนินกำร : 
 ส านักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล ส านักงาน ก.พ. 

Content 

HR Decoding :  
ความท้าทายของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในภูมิภาคอาเซียน 

15 



 
สารจาก บ.ก. 
 

   
 

วารสารข้าราชการฉบับต้อนรับปี พ.ศ. 2562 ขอร่วม
ฉลองโอกาสพิเศษที่ประเทศไทยจะด ารงต าแหน่งประธาน
อาเซียนอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจะเกิดขึ้นเพียง 1 ครั้ง ในรอบ
ทศวรรษ โดยชาติสมาชิกอาเซียนจะหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกัน
เป็นประธาน เรียงตามตัวอักษร  จึงถือเป็นเกียรติของประเทศ
ไทยและประชาชนชาวไทย นอกจากนี้ยังถือเป็นปีพิเศษ
ส าหรับข้าราชการทุกคนด้วย เพราะส านักงาน ก.พ. ได้ด ารง
ต าแหน่ง “ประธาน ก.พ. อาเซียน” อันจะเป็นโอกาสให้
ประเทศไทยแสดงบทบาทในการชี้น าการพัฒนาระบบราชการ
ของชาติสมาชิกอาเซียน สมดังหัวเรื่องของวารสารข้าราชการ
ฉบับน้ี ท่ีว่า “ASEAN 2019 : Civil Service Focus”  

หลังจากที่นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
เข้ารับต าแหน่งประธานอาเซียนอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่   
1 มกราคม 2562 ด้วยการประกาศแนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ 
ก้าวไกล ยั่งยืน” หลายหน่วยงานต่างมุ่งมั่นด าเนินการเพื่อให้
บรรลุผล : “ร่วมมือ ร่วมใจ” – ประชาคมอาเซียนต้องมี  
ความเป็นเพื่อนพึ่งพาอาศัยกัน แก้ไขปัญหา และใช้ประโยชน์
ร่วมกัน “ก้าวไกล” – การก้าวสู่อนาคตให้ทันโลกที่เต็มไปด้วย      
การแข่งขันและท้าทาย และ “ยั่งยืน” – การพัฒนาทุกด้าน      
โดยค านึงถึงความยั่งยืนในระยะยาวด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ในการขับเคลื่อนอาเซียนสู่ความยั่งยืนตามเป้าหมาย
การพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาตินั้น  เราได้บทความ     
ที่ส่งตรงมาจากกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ            
เล่าบรรยากาศและผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนอย่างไม่เป็น
ทางการในคอลัมน์ HR Update  ส าหรับในหมวกของประธาน 
ก.พ. อาเซียน น้ัน คุณเมธิน ีเทพมณี เลขาธิการ ก.พ. ประกาศ
เจตนารมณ์ของส านักงาน ก.พ. ในการกระชับความร่วมมือกับ
ส่วนราชการและองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ เพื่อร่วมกันพลิกโฉมงานด้านทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 
พร้อมกับให้เกียรติสัมภาษณ์พิเศษเกี่ยวกับ “วิสัยทัศน์ โอกาส 
และความท้าทายในบทบาทของประธาน ก.พ. อาเซียน”           
ซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดได้ในคอลัมน์ HR Hit Issue 
และติดตามประเด็นท้าทายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์             
ในภูมิภาคอาเซียนในคอลัมน์ HR Decoding ซึ่งเราน าบางประเด็น  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภูมิภาคอาเซียน  
มาเล่าสู่กันฟัง โดยเฉพาะก าลังคน และปัญหาและความ     
ท้าทายด้านทรัพยากรบุคลที่ประเทศสมาชิกก าลังเผชิญ
ร่วมกัน รวมทั้งมุมมองขององค์กรวิชาชีพที่ให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับ “การพลิกโฉมการบริหารทรัพยากรมนุษย์              
ในภูมิภาค” นอกจากน้ี การพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
ในราชการอาเซียน ก็ เป็นอีกประเด็นหนึ่ งที่ เ ราท า        
อย่างต่อเนื่องตั้ งแต่ ช่วงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนเมื่อหลายปีก่อน จึงเป็นเรื่องที่จะต้อง           
จับตามองต่อไป ว่า ในปีที่ เป็นโอกาสพิ เศษอย่างนี้              
ทิศทางการพัฒนาจะเป็นเช่นไร ติดตามได้ในคอลัมน์            
HR Consultant  

ในโอกาสที่ส านักงาน ก.พ. รับอาสาเป็นตัวแทน        
ในการจัดกิจกรรมและการประชุมส าคัญ ๆ อีกหลายวาระ         
เรามีรายละเอียดการด าเนินการใน “Roadmap การเป็น
ประธาน ก.พ. อาเซียน” พร้อมทั้งน าเสนอเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย
จากเพื่อนบ้าน ในคอลัมน์ HR Grab & Go  

กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสาร
ข้าราชการ ฉบับ “ASEAN 2019 : Civil Service Focus” 
จะช่วยให้ท่านผู้อ่านมีความรู้  ความเข้าใจ เกิดความ
ภาคภูมิใจ และมีส่วนร่วมในโอกาสพิเศษที่ประเทศไทย       
รับต าแหน่งประธานอาเซียน และประธาน ก.พ. อาเซียน 
เพื่อกระชับความสัมพันธ์กับชาติสมาชิกให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น  
ร่วมแรงร่วมใจ (Collaboration) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ข้ามพรมแดน (Cross Border Learning) เพื่อเร่งพัฒนา
ระบบราชการให้มีความยืดหยุ่นและคล่องตัว ท่ามกลาง
การเปลี่ยนแปลงท่ีเชี่ยวกรากและพลิกผัน  

หากท่ านผู้ อ่ านมี ความคิ ด  ความ เห็ น และ 
ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับโอกาสพิเศษนี้  สามารถสื่อสารกับ       
กองบรรณาธิการได้เช่นเคยทาง email: ejournalcs@gmail.com 
ขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้    

บรรณาธิการ 
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หลังการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน  
อย่างไม่เป็นทางการ หรือ ASEAN Foreign Ministers’ Retreat  
เมื่อวันที่  17 - 18 มกราคม 2562 ที่จังหวัดเชียงใหม่ 
สื่อมวลชนท้ังไทยและต่างประเทศได้รายงานผลการประชุม
ในแง่มุมต่าง ๆ แต่มีข่าวหนึ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษ คือ     
ข่าวรั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงการต่ างประเทศไทย          
ท าพิธีมอบโพเดียมและเก้าอี้แก่โรงเรียนบ้านฝาง จังหวัด
เชียงใหม่ ความพิเศษของโพเดียมและเก้าอี้ดังกล่าวอยู่ที่
การผลิตจากกระดาษรีไซเคิล  โดยได้รับการสนับสนุน   
จากบริษัท SCG ซึ่งแสดงถึงความใส่ใจในรายละเอียด    
เพื่อจัดการประชุมอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด   

แนวคิดหลักของไทยในช่วงที่เป็นประธานอาเซียน
คือ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” การใช้อุปกรณ์ที่ท า
จากกระดาษรีไซเคิลเป็นเพียงหนึ่งในข้อริเริ่มที่จะสร้าง
ความยั่งยืน และสะท้อนภารกิจของอาเซียนที่จะต้อง
ขับเคลื่อนอาเซียนให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา
อย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs – Sustainable 
Development Goals) โดยที่ประชุมที่เชียงใหม่ได้ยืนยันว่า  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรมสารนิเทศ 
                    กระทรวงการต่างประเทศ 

 
 

 

อาเซียนจะมุ่งเสริมสร้างความเช่ือมโยงระหว่างวิสัยทัศน์
อาเซียน ค.ศ. 2025 กับ SDGs ค.ศ. 2030 เพื่อสร้างประชาคม
อาเซียนที่ยั่งยืน โดยไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุม
ระดับสูงเพ่ือระดมสมองเรื่องนี้ในวันท่ี 29 มีนาคม 2562 
ที่กรุงเทพฯ รวมทั้งจะเปิดตัวศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษา
การพัฒนาอย่างยั่งยืนภายในปีนี้ด้วย 

นอกจากนี้ ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมหารือ
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในมิติอื่นด้วย อาทิ      
การประชุมรัฐมนตรีว่าด้วยขยะในทะเลในเดือนมีนาคม 
การประชุมระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์      
ในเดือนเมษายน และการประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วย 
การต่อต้านการท าประมงผิดกฎหมายในเดือนเมษายน          
ซึ่งสาระของการประชุมทั้งหมดนี้จะช่วยให้อาเซียนส่งต่อ
ประชาคมที่ยั่งยืนให้แก่คนรุ่นต่อไป ทั้งในด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและ         
การสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคม 
 

การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน 
อย่างไม่เป็นทางการ :  

   การขับเคลื่อนอาเซียนสู่ความยั่งยืน 
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ในด้านความร่วมมือร่วมใจ อาเซียนจะกระชับ

ความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจาให้แน่นแฟ้นและได้ผลลัพธ์   
เป็นรูปธรรมมากขึ้น พร้อมทั้งจะขยายความสัมพันธ์กับ
ประเทศนอกภูมิภาค ปัจจุบันอาเซียนมีประเทศคู่เจรจา    
อยู่แล้ว 9 ประเทศ บวกกับสหภาพยุโรป ประเทศคู่เจรจา
แรก ๆ มีตั้งแต่ 40 กว่าปีก่อน อาเซียนเห็นว่า ขณะนี้      
มีประเด็นที่ต้องร่วมมือกันมากขึ้น เช่น การค้าระหว่าง
ประเทศ เพราะสัดส่วนมูลค่าการค้าของอาเซียนกับ          
นอกภูมิภาคสูงถึงร้อยละ 70 ดังนั้น จึงมีความตั้ งใจ       
จะยกระดับความสัมพันธ์กับประเทศคู่เจรจาเดิม และขยาย
ความร่วมมือกับประเทศใหม่ ๆ กล่าวคือ ตั้งเป้าจะยกระดับ
ความสัมพันธ์กับสหภาพยุโรปเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ และ
จะเพิ่มความร่วมมือกับรัสเซีย ซึ่งเพิ่งได้รับการยกระดับ 
เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ 

เกาหลีใต้เป็นอีกประเทศหนึ่งที่จะมีโอกาสส าคัญ 
กับอาเซียนในปีนี้ เพราะจะครบรอบ 30 ปี ของการเป็น
ประเทศคู่เจรจาระหว่างอาเซียนกับเกาหลีใต้ และจะมี           
การจัดประชุมผู้น าสมัยพิเศษเพื่อหารือแนวทางส่งเสริม
ความร่วมมือให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากขึ้น 

 ส าหรับการขยายความสัมพันธ์กับประเทศนอก
ภูมิภาค ตามแนวปฏิบัติที่ผ่านมา ประเทศที่ต้องการมี
ปฏิสัมพันธ์กับอาเซียนมักเริ่มด้วยการเป็นภาคีสนธิสัญญา
มิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(Treaty of Amity and Cooperation in Southeast 
Asia : TAC) ซึ่งลงนามเมื่อปี 2519 มีเจตนารมณ์ให้เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคแห่งสันติภาพและความร่วมมือ
ที่ยั่งยืนถาวร โดยเปิดโอกาสให้ประเทศนอกภูมิภาคเข้าเป็น
ภาคีได้ตั้งแต่ปี 2546 ซึ่งจีนและอินเดียเป็นสองประเทศ
แรกที่เข้าร่วม ในเวลาต่อมา มีประเทศอื่นสนใจเข้าร่วม
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เช่น ตุรกี ชิลี อียิปต์ และอิหร่าน และ
ขณะนี้เปรูได้แสดงความสนใจที่จะเข้าเป็นภาคีเช่นกัน 
สนธิสัญญา TAC เป็นพื้นฐานส าคัญของประชาคมอาเซียน
ด้านการเมือง การท่ีมีหลายประเทศสนใจเข้าร่วมนอกจาก
เป็นสิ่งยืนยันถึงความส าคัญของอาเซียนในเวทีการเมือง
ระหว่างประเทศแล้ว ยังท าให้เป้าหมายของ TAC ที่จะสร้าง
สันติภาพในภูมิภาคมีความมั่นคงยิ่งข้ึนด้วย 

 
 

 
 

 
ประเด็นที่อาเซียนได้รับความสนใจเป็นพิเศษ 

ได้แก่ ปัญหาชาวโรฮีนจาในเมียนมาและสถานการณ์     
ในทะเลจีนใต้ ซึ่งที่ประชุมเห็นว่า อาเซียนควรสานต่อการ
ช่วยเหลือชาวโรฮีนจาในเมียนมาในด้านมนุษยธรรม    
โดยรับทราบผลการเยือนเมียนมาของเลขาธิการอาเซียน
เมื่อเดือนธันวาคม 2561 เพื่อประเมินความต้องการ      
ในพื้นที่ และสนับสนุนการด าเนินการตามบันทึกความ
เข้าใจระหว่างรัฐบาลเมียนมากับองค์กรของสหประชาชาติ      
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ UNHCR และ UNDP เพื่อให้ชาวโรฮีนจา 
พลัดถิ่นได้กลับถิ่นฐานเดิมอย่างสมัครใจและปลอดภัย 

ส าหรับสถานการณ์ในทะเลจีนใต้ อาเซียนต้องการ
ให้ทะเลจีนใต้เป็นทะเลแห่งสันติภาพและเสถียรภาพ และ
มี เ สรี ภาพในการเดิน เ รื อและบินผ่ าน โดย เห็นว่ า         
ควรปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมาย
ทะเล (UNCLOS) และปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติของภาคี           
ฝ่ายต่าง ๆ ในทะเลจีนใต้ (Declaration on the Conduct 
of Parties in the South China Sea: DOC) ซึ่งรวมถึง
การ เจรจาจัดท าประมวลการปฏิบัติ ในทะเลจีนใต้ 
(Code of Conduct in the South China Sea (COC)         
ให้คืบหน้าในปีนี้  เนื่องจากจะเป็นแนวทางที่สมาชิก
อาเซียนเห็นพ้องต้องกันแล้วว่าควรปฏิบัติอย่างไร         
ในการเดินเรือในอาณาบริเวณดังกล่าว เพื่อหลีกเลี่ยง              
ความขัดแย้งหรือเข้าใจผิดกัน 

ในมิติเศรษฐกิจ อาเซียนคาดหวังว่าการเจรจา
จัดท าความตกลงการค้าเสรี Regional Comprehensive 
Economic Partnership (RCEP) จะหาข้อสรุปได้ภายใน
ปีนี้  สมาชิก  RCEP 16 ประเทศ  ประกอบด้วยประเทศ
สมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และประเทศที่อาเซียน              
มีความตกลงการค้าเสรีแล้ว 6 ประเทศ คือ จีน ญี่ปุ่น 
เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย หากท า
ส าเร็จจะเป็นเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีขนาด 
GDP ประมาณร้อยละ 40 ของ GDP ทั้งโลก 

นอกจากนี้ ท่ีประชุมยังเร่งรัดการด าเนินการตาม
แผนแม่บทความเช่ือมโยงอาเซียน ค.ศ. 2025 ทั้งในด้าน
ความเช่ือมโยงในภูมิภาคและระหว่างอาเซียนกับภูมิภาคอื่น 
(connecting the connectivities) โดยจะขยายความ
ร่วมมือกับประเทศคู่เจรจาในการจัดหาแหล่งทุนส าหรับ 
โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ซึ่งต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูง 
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ใน ด้ านสั ง คมและวัฒนธรรม  ที่ ป ร ะ ชุม ไ ด้
แลกเปลี่ ยนความเห็นเกี่ ยวกับการท า ให้ประชาชน              
ในอาเซียนเกิดความรู้สึกร่วมของการเป็น “ชาวอาเซียน” 
เพื่อเสริมสร้างการเป็นประชาคมอาเซียนด้านสังคม
วัฒนธรรมที่ เ ข้ มแข็ ง  เ ช่น  การก าหนด ให้ ปี นี้ เ ป็ น               
“ปีวัฒนธรรมอาเซียน” เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมอาเซียน      
ในเวทีโลกและเสริมสร้างเอกลักษณ์ของอาเซียน และ           
การมอบรางวัลอาเซียน (ASEAN Prize) ในช่วงการประชุม
ผู้น าอาเซียน ครั้งท่ี 34 ที่ประเทศไทย รางวัลดังกล่าวก่อตั้ง
เมื่อปี 2561 ในช่วงที่สิงคโปร์เป็นประธานอาเซียน เพื่อมอบ
แก่บุคคลหรือองค์กรที่ท างานส่งเสริมเอกลักษณ์ของ
อาเซียน ผู้ได้รับรางวัลคนแรกคือ นางสาว Erlinda Uy Koe    
จากฟิลิปปินส์ ซึ่งท างานช่วยเหลือและสร้างความตระหนักรู้
เกี่ยวกับบุคคลที่มีอาการออทิสติก 

การประชุม Retreat ใช้เวลาไม่ถึงสองวัน แต่มี   
ก า รพู ดคุ ย กั นหล ากหลายประ เ ด็ นค รอบคลุ มทั้ ง              
เสาการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ข้อดีของการประชุม
รูปแบบนี้คือ การสร้างบรรยากาศที่เอื้ออ านวยให้หารือกัน
เรื่องใดก็ได้ตามจังหวะท่ีเหมาะสม อาจเป็นท่ีโต๊ะอาหาร 
 

หรือระหว่างเดินชมกาดหมั้วก่อนงานเลี้ยงในเย็นวันที่          
17 มกราคม 2562 ซึ่งเป็นการจ าลองบรรยากาศตลาดนัด
พื้นบ้านแบบล้านนาให้คณะผู้แทนได้ทดลองชิมอาหาร
เหนือ เช่น ไข่ป่าม ไส้อั่ว และปลีทอด ภาพรัฐมนตรี
ต่างประเทศอาเซียนถ่ายเซลฟี่ที่อุทยานราชพฤกษ์             
ที่นาย Vivian Balakrishnan รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศสิงคโปร์โพสท์ในเฟซบุ๊กอธิบายได้ชัดเจน
ถึงความสนิทสนมและมิตรภาพที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียน จึงเช่ือว่ารัฐมนตรีต่างประเทศทั้งหลาย         
มีโอกาสได้หารือกันอย่างเต็มที่ 

โลกสมัยใหม่ การทูตที่เข้าถึงประชาชนเป็นเรื่อง
ส าคัญ ค ากล่าวท่ีว่า “จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” จึงไม่ได้เป็น
เพียงค าพูดชวนฟัง แต่เป็นหลักการของการพัฒนาที่มี
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ที่ท าให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้จริง  
ซึ่งเป็นสิ่งที่สหประชาชาติและอาเซียนก าลังด าเนินการ          
ในทิศทางเดียวกัน และไทยในฐานะประธานอาเซียนในปีนี้
จะต้องผลักดันให้คืบหน้าตามมติที่ประชุม Retreat           
ที่จังหวัดเชียงใหม่ต่อไป   
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ในโอกาสที่ส านักงาน ก.พ. จะด ารงต าแหน่ง 
“ประธาน ก.พ. อาเซียน” กองบรรณาธิการวารสาร
ข้าราชการได้รับเกียรติให้เข้าสัมภาษณ์เลขาธิการ ก.พ. 
เพื่อขอรับทราบแนวทางการด าเนินการในโอกาสส าคัญ 
ที่จะมาถึง เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 
 

Q: ก่อนอื่นกองบรรณาธิการวารสารข้าราชการ ขอขอบพระคุณ 
ท่านเลขาธิการ ก.พ. คุณเมธินี เทพมณี เป็นอย่างสูง                 
ที่ให้เกียรติให้สัมภาษณ์พิเศษในโอกาสที่ประเทศไทย 
ได้ด ารงต าแหน่งประธานอาเซียน พร้อมกับส านักงาน ก.พ. 
จะด ารงต าแหน่งประธาน ก.พ. อาเซียน ในช่วงปี 
2562 – 2563 ในครั้งนี้ด้วย  

เลขาธิการ ก.พ. : ยินดีค่ะ 
  
Q:  ก.พ. อาเซียน มีความเปน็มาอย่างไร ? 
เลขาธิการ ก.พ. :  “ก.พ. อาเซียน” หรือมีช่ือเต็มว่า 
“ความร่วมมืออาเซียนด้านกิจการราชการพลเรือน” เป็น
การรวมตัวกันของหน่วยงานกลางด้ านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐของประเทศสมาชิกอาเซียน     
รวม 10 ประเทศ เพื่อร่วมกันยกระดับการบริหารทรัพยากร 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

บุคคลภาครัฐ พัฒนาศักยภาพของก าลังคนในภาคราชการ
พลเรือน รวมทั้งแสวงหาความร่วมมือจากภาคส่วนหรือ
ภูมิภาคอื่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐให้กับประเทศสมาชิก
อาเซียน โดยใช้กลไกหลักในการด าเนินความร่วมมือ
ระหว่างประเทศสมาชิก คือ การจัดประชุม ก.พ. อาเซียน 
หรือ ASEAN Cooperation on Civil Service Matters 
เรียกโดยย่อว่า ACCSM 

Q:  ภารกิจ ก.พ. อาเซียน มีมาต้ังแต่เมื่อไร ? 
เลขาธิการ ก.พ. : ก.พ. อาเซียน เกิดขึ้นครั้งแรกในเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2524 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ ซึ่งนับเป็นการประชุมที่ส าคัญที่สุดในภาค
ราชการพลเรือนของอา เซี ยน โดยมี ส่ วนราชการ             
ที่รับผิดชอบภารกิจด้านราชการพลเรือนของประเทศ
สมาชิกอาเซียนเป็นหน่วยงานหลักที่ เข้าร่วมประชุม 
ส าหรับประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน (ก.พ.) เป็นหน่วยงานหลักที่ได้รับมอบหมายให้
เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม ก.พ. อาเซียน มาโดยตลอด 
 

  

สัมภาษณ์พิเศษ เลขาธิการ ก.พ. 
         “บทบาทประธาน ก.พ. อาเซียน :  
                    วิสัยทัศน์ โอกาส และความท้าทาย” 
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ตลอดเวลาที่ผ่านมา ประเทศสมาชิกอาเซียนจะผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ก.พ. อาเซียน โดยเรียง
ตามล าดับตัวอักษรภาษาอังกฤษของช่ือประเทศ และเราเคยเป็น
ประธาน ก.พ. อาเซียนมาแล้ว 2 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2528 และ พ.ศ. 2542 
 
Q:  ท าไมการเป็นประธาน ก.พ. อาเซียนจึงมีความส าคัญต่อ

ระบบราชการไทย ? 
เลขาธิการ ก.พ. :   ในปี พ.ศ. 2562 – 2563 ซึ่งประเทศไทย          
จะด ารงต าแหน่งประธาน ก.พ. อาเซียน ถือเป็นโอกาสที่มี 
 

ความส าคัญกับประเทศและระบบราชการพลเรือน           
ของไทยเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากประเทศไทยจะได้แสดง
ความตั้งใจในการผลักดันภารกิจส าคัญเพื่อร่วมกัน
พัฒนาบุคลากรภาครัฐของอาเซียน ซึ่งนอกจากการท า
หน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ก.พ. อาเซียนแล้ว 
ส านักงาน ก.พ. ยังมีหน้าที่หลักในการผลักดันภารกิจ
ของ ก.พ. อาเซียนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะ
การพัฒนาหรือยกระดับ การท างานด้านราชการพลเรือน 
รวมทั้งการสร้างความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่าง
หน่วยงานราชการในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน            
เพื่อรับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้น จากความก้าวหน้า
ด้านต่าง ๆ  ในปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังต้องเตรียมความ
พร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
พลิกผันท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q:  ในช่วงระยะเวลา 2 ปี จากนี้ ส านักงาน ก.พ. ในฐานะ 

ก.พ. อาเซียน จะมีบทบาทในการก าหนดทิศทาง
และประเด็นการพัฒนาราชการพลเรือนของชาติ
สมาชิกอย่างไร ?  

เลขาธิการ ก.พ. :   ในวาระการเป็นประธาน ก.พ. 
อาเซียน ระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2563  ส านักงาน 
ก.พ. ได้ก าหนดแนวคิดหลัก (Theme) ของการประชุม 
ก.พ. อาเซียน ครั้งที่ 20 คือ “Accelerating Agile 
ASEAN Civil Service” หรือ "ยกระดับ ฉับไว ก้าวใหม่
ราชการอาเซียน" หมายความว่า ราชการพลเรือน
อาเซียนพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
อย่างพลิกผันของโลกปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นความท้าทาย
ของภารกิจด้านราชการพลเรือนของอาเซียนที่ส าคัญ 
โดยจะร่วมกันก าหนดทิศทางการบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐ และการพัฒนาศักยภาพของภาคราชการ
พลเรือนของชาติสมาชิกให้มีขีดความสามารถและเป็น
หุ้นส่วนในการพัฒนาประเทศ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของพลเมือง และสร้างความยั่งยืน 
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“...การด ารงต าแหน่งประธาน ก.พ. อาเซียนน้ัน  
ถือเป็นโอกาสที่มีความส าคัญกับประเทศและระบบราชการ
พลเรือนของไทยเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากประเทศไทยจะได้
แสดงความตั้งใจในการผลักดันภารกิจส าคัญเพื่อร่วมกัน 

พัฒนาบุคลากรภาครัฐของอาเซียน...”. 



ซึ่งแนวคิดดังกล่าวนี้ก็สอดคล้องกับแนวคิดหลักของ         
การเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย ในปี          
พ.ศ. 2562 ที่ก าหนดว่า “Advancing Partnership for 
Sustainability”  หรือ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” 
กล่าวคือ ประเทศไทยจะมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือกับ
ประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อร่วมพัฒนาภาคราชการ         
พลเรือน ให้ เป็นกลไกส าคัญ ท่ีมีประสิทธิภาพใน             
การพัฒนาประเทศและภูมิภาคให้เกิดความก้าวหน้า
อย่างยั่งยืน 
 

Q:  ส านักงาน ก.พ.  มีแผนหรือกิจกรรมส าคัญ
อะไรบ้าง ที่จะด าเนินการในช่วงที่เป็นประธาน 
ก.พ. อาเซียน ? 

เลขาธิการ ก.พ. : จริง ๆ แล้ว ส านักงาน ก.พ. มีกิจกรรม 
ที่ท า ร่ วมกับชาติ สมา ชิกมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งนะคะ               
ในช่วงวาระการด ารงต าแหน่งประธาน ก.พ. อาเซียน 
ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดผลลัพธ์ท่ีเป็นรูปธรรมซึ่งต้องการ 

ผลักดันและด าเนินการให้แล้วเสร็จ อาทิ  การจัดท าแผนงาน 
ก.พ. อาเซียน พ.ศ. 2564 - 2568 (ACCSM Work Plan 2021 - 
2025) เพื่อใช้ทดแทนแผนงาน ก.พ. อาเซียน พ.ศ. 2559 - 2563 
(ACCSM Work Plan 2016 - 2020) ที่ก าลังจะสิ้นสุดลง  
การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน    
ก.พ. อาเซียน พ.ศ. 2559 - 2563 (Monitoring and Evaluation            
of ACCSM Work Plan 2016 - 2020)  การส่งเสริม            
การด าเนินงานของศูนย์องค์ความรู้ เฉพาะด้าน (ASEAN 
Resource Centre หรือ ARC)  

นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. จะสานต่อภารกิจในการสร้าง
ความร่วมมือระหว่าง ก.พ. อาเซียนกับองค์กรเฉพาะสาขา       
อื่น ๆ ของอาเซียน และขยายความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจา
นอกภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมส าคัญ 
ได้แก่ การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน
ด้านกิจการราชการพลเรือน 2 ช่วง และการประชุมผู้น า        
ว่าด้วยความร่วมมืออาเซียนด้านกิจการราชการพลเรือน 
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การสัมภาษณ์พิเศษ นางเมธนิี  เทพมณี
เลขาธิการ ก.พ. 
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Q: ประเด็นหลักที่ส านักงาน ก.พ. จะเสนอให้ชาติสมาชิก
หยิบยกมาพูดจาแลกเปลี่ยนกันคืออะไร ?   

เลขาธิการ ก.พ. :  ส านักงาน ก.พ. จะใช้เวทีการประชุม 
ก.พ. อาเซียนต่าง ๆ เหล่านี้ ในการแสดงเจตนารมณ์       
ที่ประเทศสมาชิกอาเซียนจะร่วมมือกันขับเคลื่อนและ
พัฒนาภาคราชการพลเรือนของอาเซียนให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับการให้บริการของภาครัฐ
ให้มีความคล่องตัว สอดคล้องกับบริบทของสังคมยุคดิจิทัล  
ซึ่งมีหัวใจส าคัญอยู่ที่ค าว่า  “พร้อมปรับเปลี่ยน” หรือ      
“Agility” ทั้งด้านโครงสร้าง ระบบงาน กระบวนการ และ
บุคลากร เพื่ อ ให้ ระบบราชการสามารถตอบสนอง      
ความต้องการของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพยิ่งข้ึนต่อไป 
 
Q:   ส่วนราชการและข้าราชการไทยจะมีส่วนร่วมใน       

โอกาสส าคัญที่ประเทศไทยเป็นประธาน ก .พ.      
อาเซียนอย่างไร ? 

เลขาธิการ ก.พ. : รัฐบาลและกระทรวงการต่างประเทศ    
ได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้และข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย             
เพื่อสร้ างความตระหนักและรับรู้ ให้แก่สาธารณชน         
ในการร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในโอกาสอันส าคัญนี้ รวมทั้ง
ได้มีการจัดประชุม ฝึกอบรม จัดท าสื่อรูปแบบต่าง ๆ และ           
เปิดช่องทางในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานราชการต่าง ๆ ซึ่งจะท าหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัด 
การประชุมระดับต่าง ๆ ตลอดปี พ.ศ. 2562 เพื่อเตรียม
ความพร้อมให้กับหน่วยงานราชการและบุคลากรภาครัฐ   
ในการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอาเซียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส าหรับการเป็นประธาน ก.พ. อาเซียนของไทย 
ส านักงาน ก.พ. มุ่งเน้นที่จะผลักดันให้เกิดการปรับบทบาท
ของส่วนราชการและกรอบความคิดของบุคลากรภาครัฐ          
ให้พร้อมปรับเปลี่ยน มีการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ 
อย่างต่อเนื่อง เช่น การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพื่อ                     
การปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ              
ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม สามารถใช้ประโยชน์จาก
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้ 
 

 

ส่วนราชการและบุคลากรภาครั ฐเป็นกลไกส าคัญ          
ในการด าเนินงานของภาครัฐ สามารถให้บริการที่สะดวก 
รวดเร็ว และตอบสนองความต้องการของประชาชน      
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล           
ในการพัฒนาไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

นอกจากนี้ ก็หวังว่าเราจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้        
กับบรรดาผู้แทนของภาคราชการของชาติสมาชิกในมิติต่าง ๆ  
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบราชการของเรา 

 
Q:  ใ น โ อก า ส พิ เ ศ ษนี้  ท่ า น จ ะฝาก อ ะ ไ ร ให้ กั บ            

เพ่ือนข้าราชการ ? 
เลขาธิการ ก.พ. :   ดิฉันในนามของส านักงาน ก.พ. ก็ขอ
เชิญชวนหน่วยราชการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
มาร่ วมกันเป็น เจ้ าภาพการประชุม ก .พ.  อาเซียน        
และการประชุมอาเซียนต่าง ๆ และเป็นโอกาสที่ดี        
ในการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับบทบาทการเป็นสมาชิก       
ในประชาคมอาเซียนของประเทศไทย และตระหนักถึง
ความส าคัญของการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคล
ในทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้รู้เท่าทันและพร้อมรับ
ความเปลี่ ยนแปลงและความก้ าวหน้ าในด้ านต่ าง ๆ                
ที่เกิดขึ้นรอบตัว  ดิฉันหวังว่า เพื่อนข้าราชการจะมีโอกาส            
ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
อาเซียน รวมทั้งจะตระหนักถึงประโยชน์และโอกาส            
ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการเป็นประธานอาเซียนและ
ประธาน ก.พ. อาเซียน  จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็น
เจ้ าภาพการประชุมต่าง ๆ เ พ่ือให้การด าเนินการ                    
จัดกิจกรรมในครั้ งนี้ เป็น ไปอย่ างสมเกียรติ  สร้ า ง               
ความภาคภูมิใจ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี             
ของประเทศไทยด้วย  
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เจตนารมณ์ของส านักงาน ก.พ. ในการพลิกโฉมงานทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 

 
เมธินี เทพมณี  

เลขาธิการ ก.พ. 

  องค์กรภาครัฐและเอกชนก าลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน (Disruption) ล าพังแค่
การปรับเปลี่ยน (Adapt)  และสร้างนวัตกรรม (Innovate) อาจไม่เพียงพอ องค์กรจ าเป็นต้องพลิกโฉม (Transform) 
เพื่อให้อยู่รอด เติบโต และยั่งยืนท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรง 

การพลิกโฉมองค์กร (Organization Transformation) จะประสบความส าเร็จหรือไม่ ขึ้นอยู่กับ 
ขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ในการปรับตัวให้พร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงท้ังในปัจจุบันและอนาคต 
เป้าหมายของการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึงอยู่ที่การท าให้จังหวะและอัตราเร่งในการเรียนรู้      
ของคนในองค์กร สัมพันธ์สอดคล้องกับจังหวะและอัตราเร่งของการเปลี่ยนแปลงท่ีเผชิญอยู่   

การพัฒนาขีดความสามารถของก าลังคนเป็นประเด็นท้าทายส าหรับภาครัฐ ซึ่งเป็นนายจ้าง 
รายใหญ่ของประเทศ มีก าลังคนรวมทั้งสิ้นประมาณสามล้านคน และมีบทบาทภารกิจที่กว้างขวาง ตั้งแต่          
การจัดท าและให้บริการประชาชน การก าหนดทิศทาง นโยบาย กฎเกณฑ์กติกา และการก ากับดูแล ไปจนถึง          
การส่งเสริมและสนับสนุนภาคส่วนต่าง ๆ ให้มีความเข้มแข็ง  ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
(ก.พ.) ในฐานะองค์กรน าในการก าหนดนโยบายด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ตระหนักดีว่า 
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่เร็วและแรงดังกล่าว ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลต้องได้รับการพัฒนา  
เพ่ือพลิกโฉม (HR Transformation) ด้วยเช่นกัน  

หัวใจส าคัญของการพลิกโฉมการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อสนับสนุนการผลิ กโฉมองค์กร 
สู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล อยู่ที่การพัฒนาความรู้ ทักษะ และชุดความคิดด้านดิจิทัล (Digital Literacy and Mindsets) 
รวมทั้งการจัดโครงสร้างองค์กร การออกแบบระบบงาน  และการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้มีความยืดหยุ่น                  
พร้อมปรับเปลี่ยน (Agility) ซึ่งในการด าเนินการต้องอาศัยความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกภาคส่วน 
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในประเทศและต่างประเทศ      

ส านักงาน ก.พ. มีเจตนารมณ์ที่จะกระชับความร่วมมือกับส่วนราชการและองค์กรทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ในฐานะหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนา     
และส่งเสริมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลของประเทศ 

ในโอกาสที่ปี พ.ศ. 2562 ส านักงาน ก.พ. จะด ารงต าแหน่ง “ประธาน ก.พ. อาเซียน” อีกวาระหนึ่ง       
จึงหวังว่าจะมีส่วนช่วย “พลิกโฉมงานบุคคลของประเทศสู่สากล” อีกทางหนึ่ง ด้วยการขยายความร่วมมือ 
ไปยังหน่วยงานกลางด้านทรัพยากรบุคคลภาครัฐของประเทศในภูมิภาคอาเซียน  
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If you want to increase your success rate,  

double your failure rate. 

 

ถ้าคุณต้องการประสบความส าเร็จมากขึ้นหนึ่งเท่าตัว 
จงเพิ่มความล้มเหลวเป็นสองเท่าตัว 

                                                     T.Watson Jr (Founder of IBM) 

 
 

Good things can come 

from unexpected places. 

 

บางครั้งสิ่งดี ๆ ก็อาจมาจากที่ซึ่งคุณคาดไม่ถึง 

                                                  Anonymous 
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พ่ีป๊อก ขวา 
หน้าเปิด 

HR Decoding  

OCSC e-Journal  15 l    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      ในโอกาสที่ปี พ.ศ. 2562  และ พ.ศ. 2563  ประเทศไทย 
จะด ารงต าแหน่งประธานอาเซียน และส านักงาน ก.พ. ซึ่ง
เป็นหน่วยงานหลักด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลภาครัฐ จะได้ด ารงต าแหน่ง “ประธาน ก.พ. 
อาเซียน” อีกวาระหนึ่ง วารสารข้าราชการฉบับนี้ จึงขอน า
บางประเด็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภูมิภาค
อาเซียน มาเล่าสู่กันฟัง โดยเฉพาะสภาพก าลังคนในภูมิภาค
อาเซียน ปัญหาและความท้าทายท่ีประเทศสมาชิกก าลัง
เผชิญร่วมกัน รวมทั้งมุมมองขององค์กรวิชาชีพด้าน
ทรัพยากรบุคลในระดับโลกและระดับภูมิภาค ท่ีมีความเห็น
และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ “พลิกโฉม” การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ในภูมิภาคอาเซียน   
  
ก าลังคน “วัยงาน” ในภูมิภาคอาเซียน  

ประเทศในภูมิภาคอาเซียนมีประชากรรวมกันราว 
630 ล้านคน ซึ่งถือว่ามากเป็นอันดับที่ 4 ของโลก รองจาก
อินเดีย จีน และสหภาพยุโรป แต่ถ้าพูดถึงเฉพาะคนท่ีอยู่ใน 
“วัยแรงงาน – Labor Force” (รวมกลุ่มคนที่อายุ 15 ปี          
ขึ้นไป ทั้งที่ท างานอยู่แล้ว ว่างงานอยู่ หรือก าลังหางานท า) 
  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ธนาคารโลกระบุว่า ในภูมิภาคนี้มีประชากรวัยแรงงาน    
อยู่ประมาณ 350.5 ล้านคน ซึ่งมากเป็นอันดับ 3 ของโลก 
ตามหลังจีนและอินเดีย ประเทศที่มีประชากรวัยแรงงาน 
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ อินโดนีเซีย (127.1 
ล้านคน) เวียดนาม (56.35 ล้านคน) ฟิลิปปินส์ (44.6  
ล้านคน) ไทย (39.1 ล้านคน) เมียนมา (25.4 ล้านคน) 
กัมพูชา (9.3 ล้านคน) ลาว (3.6 ล้านคน) สิงคโปร์ (3.3 
ล้านคน) และบรูไน (2.2 ล้านคน)  

 
ความท้าทายของการบริหารก าลังคนในภูมิภาคอาเซียน 
ความรูแ้ละทักษะยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  

เมื่อสองสามปีที่แล้ว ผู้จัดการฝ่ายบุคคลของบริษัท
อุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่ของไทย ที่มีการขยายการลงทุน
และตลาดไปยังประเทศในอาเซียน ได้เล่าให้ฟังว่า เวลาที่
บริษัทของเขาจะตัดสินใจไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน           
มักมีประเด็นด้านทรัพยากรบุคคลที่จะต้องพิจารณา
โดยเฉพาะเรื่องการจัดหาแรงงาน  เนื่องจากแต่ละประเทศ
มีก าลังคนทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (ทักษะและ     
ขีดความสามารถ) ที่แตกต่างกัน 

ความท้าทายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ในภูมิภาคอาเซียน 
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ดร. สรุพงษ ์ มาลี 
นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ 

ส านักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล                   
ส านักงาน ก.พ. 



ที่สิงคโปร์ แรงงานมักมีการศึกษาดี แต่ค่าตัวแพง 
จ านวนมากยังต้องน าเข้าจากต่างประเทศ และก าลังมี       
การปรับระบบการศึกษาเพื่อให้สามารถสร้างนวัตกรรม   
ได้มากขึ้น ส่วนมาเลเซียและไทยเจอปัญหาเหมือนๆ กัน 
โดยเฉพาะการพัฒนาก าลังคนให้มีทักษะทางด้านวิศวกรรม
และวิทยาศาสตร์ ส าหรับอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ แม้จะมี
ก าลังแรงงานวัยหนุ่มสาวมากกว่าชาติอื่น แต่ทักษะฝีมือ
แรงงานยังไม่สอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมของ
ประเทศ ท าให้อัตราการว่างงานสูง ขณะที่บรูไนก็ก าลัง
พยายามปรับทักษะของแรงงานที่เคยอยู่ในอุตสาหกรรม
น้ ามันไปสู่ภาคบริการอื่นๆ ซึ่งต้องอาศัยการวิจัยและพัฒนา 
ส าหรับเพื่อนบ้านในกลุ่ม CLMV นั้น ยังต้องมีการปรับระบบ
การอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือรองรับอุตสาหกรรม
ของประเทศ บางประเทศอย่างเช่น เมียนมา ถ้าออกไปลงทุน
นอกเมือง ก็อาจจะหาแรงงานที่มีทักษะได้ยากสักหน่อย 

นอกจากการหาคนมาท างานแล้ว การรักษา
บุคลากรไว้กับองค์กรก็มีความยากแตกต่างกันไป เช่น   
บางประเทศอาจมีทัศนคติที่ไม่เปิดรับการจ่ายค่าตอบแทน
หรือจัดสวัสดิการหรือให้สิ่งจูงใจตามผลงาน แต่ชอบให้ทุกคน
ได้อะไรเหมือนๆ กัน ขณะที่หลายประเทศอาจมีเง่ือนไข 
ทางศาสนาซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดตารางการท างานและ
วันหยุ ด  ร วมทั้ งต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายแรงงาน             
ที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดอัตราค่าจ้างและสวัสดิการ      
ขั้นพื้นฐานท่ีแตกต่างกัน น่ียังไม่รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะและนิสัยใจคอของพนักงานที่ผู้บริหารชาวไทย
จะต้องปรับตัวเข้าหาอีกหลายประการ  

คงจะไม่ผิดนัก ถ้าจะสรุปว่าสิ่งท้าทายด้านก าลังคน
ที่หลายประเทศในภูมิภาคอาเซียนก าลังประสบเหมือนๆ 
กัน คือการเตรียมและพัฒนาคนให้มีความรู้ ทักษะและ
ความ เ ช่ีย วชาญ สอดคล้อ งกั บความต้ อ งการของ
อุตสาหกรรมในประเทศและในภูมิภาค อย่างไรก็ตาม 
องค์กรส่วนใหญ่ในภูมิภาคอาเซียนอาจจะยังไม่ ได้มี             
การด าเนินการเชิงรุกอย่างจริงจังในการพัฒนาเพื่อยกระดับ
ทักษะฝีมือ (Up-Skilling) 

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่พลิกผัน  

การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่พลิกผันและ        
การน าระบบอัตโนมัติมาใช้ในการปฏิบัติงานส่งผลต่อ     
ความไม่แน่นอนในตลาดแรงงาน เมื่อปีที่แล้ว (ค.ศ. 2018) 
World Economic Forum คาดการณ์ว่าในอีก 2 - 3 ปี  
ต่อจากนี้ งานประจ าราว 75 ล้านต าแหน่ง (คน) จะถูก
ทดแทนด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ และจะมีต าแหน่งงาน
ใหม่ๆ เกิดขึ้นราว 133 ล้านต าแหน่ง ขณะที่บริษัทวิจัยช่ือ 
Oxford Economics และบริษัท Cisco ระบุว่าในทศวรรษหน้า 
งานประจ าในภูมิภาคอาเซียนราว 28 ล้านต าแหน่ง (คน) 
หรื อประมาณร้ อยละ 10 ของประชากรวั ยแรงงาน                
ในอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และ
เวียดนาม จะถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่  

กลุ่มที่จะเสี่ยงต่อการตกงานส่วนใหญ่มักจะเป็น
งานที่ไม่ต้องใช้ทักษะฝีมือมากนัก งานที่สามารถน าระบบ
อัตโนมัติมาใช้แทนได้ และงานที่ เน้นการใช้แรงงาน  
บริษัทวิจัย Oxford Economics และบริษัท Cisco ระบุว่า 
ในอีก 10 ปี ข้างหน้า แรงงานในภูมิภาคอาเซียนมีแนวโน้ม
จะถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ (เป็นสัดส่วนต่อ
แรงงานทั้ งประเทศ) ดังนี้  อินโดนี เซีย 9.5 ล้านคน               
(ร้อยละ 8.1) เวียดนาม 7.5 ล้านคน (ร้อยละ 13.8)    
ไทย 4.9 ล้านคน (ร้อยละ 11.9) ฟิลิปปินส์ 4.5 ล้านคน             
(ร้อยละ 10.1) มาเลเซีย 1.2 ล้านคน (ร้อยละ 7.4) และ
สิงคโปร์ 0.5  ล้านคน (ร้อยละ 20.6)  

อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
ต้นทุนการผลิตและการท างานก็จะถูกลง และมักท าให้
ประสิทธิภาพการท างานสูงขึ้น ราคาสินค้าและบริการ               
ที่แข่งขันได้ท าให้อ านาจซื้อของผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้นด้วย      
ซึ่งผลก็คืออาจมีต าแหน่งงานใหม่ๆ เกิดขึ้นตามมา ไม่ว่าจะ
เป็นในธุรกิจขายส่งและขายปลีก การผลิต การก่อสร้าง 
และการขนส่ง รวมทั้งในภาคเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การเงิน และศิลปะ โดยในปัจจุบันต าแหน่งงานที่ยัง          
ขาดแคลนอยู่ ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี
ดิจิทัล การดูแลสุขภาพ การวิเคราะห์ ระบบอัตโนมัติ และ
หุ่นยนต์ เป็นต้น  
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การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
 การเข้าสู่ยุคดิจิทัล ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

สารสนเทศ รวมทั้งปัญญาประดิษฐ์ ท าให้หลายองค์กร         
ในภูมิภาคอาเซียนได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบ ขั้นตอนและ
ระเบียบงานบุคคลให้ง่ายขึ้นด้วยการน าเทคโนโลยีมาช่วย 
เช่น มีการน าซอฟต์แวร์มาใช้ในการให้บริการในงานบุคคล
และการสรรหาคัดเลือกบุคลากร การน า Chatbots มาใช้   
ในงานประจ าซ้ าๆ (Transaction Works) แทนการใช้คน 
โดยเฉพาะในการถามตอบเกี่ยวกับหลักสูตรการอบรมและ
พัฒนามาตรฐาน การน าปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในกระบวนการ
คัดเลือกคนเพื่อลดอคติ ท าให้นักบริหารทรัพยากรบุคคล
สามารถปลีกตัวจากงานประจ า  ไปท างานที่สร้างคุณค่าหรือ
มูลค่า เ พ่ิมได้มากขึ้น เ ช่น การสร้างความสัมพันธ์และ       
ความผูกพันต่อองค์กร เป็นต้น  

ในส่วนของการพัฒนาบุคลากร องค์กรต้องออกแบบ
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) โดยยอม
ให้พนักงานมีส่วนในการตัดสินใจเลือกเส้นทางสายอาชีพ  
ด้วยตนเอง และเลือกวิธีการพัฒนาความรู้ ทักษะและสมรรถนะ
ให้สอดคล้องกับความต้องการในอนาคต ดังนั้น ระบบและ
รูปแบบการพัฒนาบุคลากรจึงต้องมีความหลากหลาย อาทิ 
การฝึกอบรมในงาน การเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง การใช้
ระบบพี่ เลี้ยงและที่ปรึกษา ทั้งนี้  ผู้บริหารจะต้องทราบ
เป้าหมายและแรงจูงใจของก าลังคนในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้
เกิดการเคลื่อนย้ายบุคลากรที่มีความสามารถและศักยภาพ 
(Talent Mobility) ได้อย่างคล่องตัว และน าไปสู่การพัฒนา
ผลงานขององค์กร 

 
 
 
ท่ ามกลา งการ เปลี่ ยนแปลงอย่ า งพลิ กผั น 

(Disruptive Change) ซึ่งท าให้หลายหน่วยงานต้อง
เปลี่ยนรูปแบบการด าเนินธุรกิจ (Business Model)        
การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีที่ก าหนดวงรอบ
การประเมินผลงานไว้อย่างตายตัว เริ่มมีประโยชน์น้อย
เพราะไม่ทันต่ อการ เปลี่ ยนแปลง และไม่ ช่ วย ให้
ผู้ปฏิบัติงานสามารถพัฒนาผลงานได้อย่างทันการณ์  
หลายหน่วยงานจึงเริ่มหันมาใช้วิธีการติดตามผลงานและ 
ให้ข้อมูลย้อนกลับบ่อยๆ ซึ่งสามารถด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิผลและเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันที่มีการน า
เทคโนโลยีเข้ามาช่วย ดังนั้น จึงต้องพัฒนากระบวนการ
บ ริ ห า ร แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ง า น ใ ห้ มี ค ว า ม ยื ด ห ยุ่ น  
พร้อมปรับเปลี่ยน และง่ายต่อการใช้  

การพัฒนาระบบการดูแลคุณภาพชีวิตของ
พนั ก ง านก็ เ ป็ นอี กประ เ ด็ นหนึ่ งที่ อ งค์ ก รต้ อ ง ให้
ความส าคัญ ผลกระทบประการหนึ่งของความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การที่บุคลากรได้รับข้อมูล
เกินความจ าเป็น (Information Overload) ซึ่งก่อให้เกิด
ความเครียดทั้งทางร่างกาย อารมณ์ และสังคม ซึ่งจะ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน ดังนั้น การดูแลเรื่อง
ความเป็นอยู่ที่ดี (Wellness Program) การเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมองค์กร และการปรับพฤติกรรมของผู้น า ก็เป็น
ประเด็นท่ีมีความส าคัญ และจะช่วยเพิ่มระดับความผูกพัน
ต่อองค์กรได้อีกทางหนึ่งด้วย 
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แนวทางการปรับโฉมการบริหารทรัพยากรบุคคล            
ในภูมิภาคอาเซียน 

องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในภูมิภาคอาเซียน
ก าลังเผชิญหน้ากับสิ่งท้าทายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
อย่างพลิกผัน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
และเทคโนโลยี ท าให้หลายองค์กรต้อง “ปรับโฉมธุรกิจ” 
(Business Transformation) ซึ่งถือเป็นประเด็นท้าทาย
ส าหรับผู้บริหารและมืออาชีพด้านทรัพยากรบุคคล ที่จะต้อง
พัฒนาองค์กรให้มีความพร้อม (Organizational Readiness) 
เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเร็วและแรงดังกล่าว  

สหพั น ธ์ ส ม าคมกา รบริ ห า ร ง านบุ คคล โ ลก                
(The World Federation of People Management 
Association) ระบุว่า การพลิกโฉมการบริหารทรัพยากร
บุคคลและวิชาชีพด้านทรัพยากรบุคคล เป็นสิ่งส าคัญต่อ
การปรับโฉมธุรกิจ และจะยิ่ งมีความส าคัญมากขึ้น                    
ในอนาคต สหพันธ์สมาคมนี้มีข้อสังเกตว่า การบริหาร
ทรัพยากรบุคลในภูมิภาคเอเชียยังล้าหลังกว่าโลกตะวันตก 
แม้ว่าจะเป็นภูมิภาคที่มีประชากรวัยแรงงานมากเป็นอันดับต้น  ๆ
ของโลก และส่งออกคนเก่ง ๆ จ านวนมากไปยังภูมิภาคอื่น 
ขณะที่สหพันธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิค (The Asia Pacific Federation of Human 
Resource Management) มีข้อเสนอให้พลิกโฉม การบริหาร
ทรัพยากรบุคล (HR Transformation) ในภูมิภาคเอเชีย 
ซึ่งรวมถึงภูมิภาคอาเซียนด้วย ดังน้ี  
 แต่ละประเทศควรมีตัวแบบสมรรถนะส าหรับ 

การบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานสากล  
 ส่งเสริมให้ผู้บริหารทรัพยากรบุคคลมีบทบาท 

และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องส าคัญ            
ขององค์กร 

 ภาครฐัควรจัดตั้งกระทรวง 
     ทรัพยากรบุคคล (Human  
      Resource Ministry) เพื่อให ้
      มกีรอบนโยบายและกฎหมาย 
     ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร 
     ทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจน 
 

 สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพื่อให้
การศึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลสอดคล้อง
กับความต้องการของตลาด (Market Driven HR 
Education) 

 ขยายบทบาทของการรับรองมาตรฐานวิชาชีพด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคล (Human Resource 
Professionalism)  ในแต่ละประเทศ  

 
อาเซียนกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามพรมแดน 

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผันในด้าน
ต่าง ๆ องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในอาเซียนก าลัง
เผชิญกับความท้าทายด้านก าลังคนและการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ที่คล้ายคลึงกัน ไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่อง
ความรู้และทักษะที่อาจยังไม่สอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี          
ที่พลิกผัน และการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
ดังนั้น หากองค์กรและหน่วยงานในชาติสมาชิกมีความร่วมแรง
ร่วมใจกัน (Collaboration) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้      
ข้ามพรมแดน (Cross Border Learning) เพื่อเร่งพัฒนา
ระบบราชการให้มีความยืดหยุ่นและคล่องตัว (Accelerating  
Agile Civil Service) ก็จะสามารถปรับตัวให้อยู่รอด เติบโต 
เป็นเลิศ และยั่งยืน ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่เช่ียวกราก          
และพลิกผันดังกล่าวได้  

 และนั่นคือส่วนหน่ึงของเจตนารมณ์ของส านักงาน 
ก.พ. ในฐานะประธาน ก.พ. ที่จะท าให้ชาติสมาชิกอาเซียน
ได้เรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือให้สามารถเปลี่ยนวิกฤติท่ีเกิดจาก         
สิ่งท้าทาย ให้กลายเป็นโอกาสในการพัฒนาประเทศ            
อย่างมีประสิทธิผลต่อไป  
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อาเซียน+3 (ASEAN+3) 

เป็นกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศภาคีสมาชิก
อาเซียนกับประเทศนอกกลุ่ม 3 ประเทศ คือ จีน เกาหลีใต้ และ
ญี่ปุ่น โดยมี เป้าหมายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในระดับ        
อนุภูมิภาคเอเชียตะวันออก และเพื่อน าไปสู่การจัดตั้งชุมชน
เอเชียตะวันออก (East Asian Community) โดยใช้อาเซียน
และกระบวนการต่าง ๆ ภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน+3 
เป็นกลไกส าคัญในการผลักดันให้บรรลุเป้าหมาย 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์ 
http://www.aseanthai.net 
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อาเซียน+6 (ASEAN+6) 
"อาเซียน + 6" ก็คือ การรวมกลุ่มของ 16 ประเทศ ประกอบด้วย

กลุ่มประเทศสมาชิก อาเซียน 10 ประเทศ และประเทศนอกอาเซียน           
อีก 6    ประเทศ คือ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย  
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการลงทุน การท าการค้า ฯลฯ ให้มีศักยภาพ 
สามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่น ๆ เช่น สหภาพยุโรป  

อาเซียน + 6 จะช่วยปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างทางเศรษฐกิจ    
ให้แก่ประเทศสมาชิก ดังนี้ 1) ขยายอุปสงค์ภายในภูมิภาค 2) เพิ่มประสิทธิผล
ทางเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยเน้นความช านาญในการผลิตสินค้าของแต่ละ
ประเทศ 3) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีการเช่ือมโยงกันระหว่าง
ประเทศสมาชิก โดยเฉพาะเรื่องโลจิสติกส ์

ซึ่งการพัฒนาเหล่านี้จะน าไปสู่การลดช่องว่างของระดับการพัฒนา
ในแต่ละประเทศสมาชิก รวมถึงการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่แน่นเฟ้น
ยิ่งขึ้น วัตถุประสงค์หลัก ๆ เป็นกระบวนการที่จะช่วยพัฒนาให้ภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน สามารถขับเคลื่อนตัวได้เทียบเท่ากับ
ภูมิภาคอื่น ๆ  และเพื่อพัฒนาประเทศให้เจริญเติบโตก้าวหน้าได้อย่างไม่หยุดยั้ง 
  

6 
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ความร่วมมือของหน่วยงานราชการพลเรือนอาเซียน 
ภายใต้ภารกิจความร่วมมืออาเซียนด้านกิจการพลเรือน 
(ASEAN Cooperation on Civil Service Matters - 
ACCSM) หรือที่เราอาจเรียกสั้น ๆ  ว่า การประชุม ก.พ. อาเซียน 
ได้ก าหนดให้มีกลไกความร่วมมือด้านการบริหารและ     
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐของประเทศสมาชิกอาเซียน 
โดยที่ประชุม ก.พ. อาเซียน ในการประชุม ครั้ งที่  8         
เมื่อปี พ.ศ.2538 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ได้มีมติให้ประเทศ
สมาชิกจัดตั้งศูนย์ข้อมูลการพัฒนาเฉพาะด้าน (ASEAN 
Resource Centres - ARC) โดยแต่ละประเทศจะเป็นศูนย์ข้อมูล
การพัฒนาเฉพาะด้านในแต่ละสาขา โดยการด าเนินการ          
มีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล งานวิจัย หรือ
ประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็น Best 
Practices ของแต่ละประเทศ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันในการบริหารราชการเพื่อส่งเสริมการท างาน
ร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และเพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์และความร่วมมือ ตลอดจนเสริมสร้างเครือข่าย
การพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านอาเซียน โดยนับแต่มีการก่อตั้ง
ศูนย์ข้อมูลการพัฒนาเฉพาะด้านของอาเซียน ประเทศ
สมาชิกมีบทบาทเป็น ARC ในสาขาต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม   ในระยะแรกตั้งแต่            
ปี พ.ศ. 2538 เป็น ASEAN Resource Centre on Managing New 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Technologies  และต่อมาในปี พ.ศ. 2558 ได้เปลี่ยนเป็น           
ARC on Managing Civil Service Competencies 

2. ประเทศกัมพูชา  ในปี พ.ศ. 2545 เป็น ASEAN 
Resource Centre on Capacity Development of the Civil 
Servants และต่อมาในปี พ.ศ. 2558 ได้ปรับเปลี่ยน ARC           
on Public Service Delivery  

3. ประเทศอินโดนีเซีย  ในระยะแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 
เป็น ASEAN Resource Center on Exchange Information 
(ARCEI) และต่อมาในปี พ.ศ. 2558 ได้เปลี่ยนเป็น ARC for 
ASEAN Pool of Expert on Civil Service (A - EXPECS)   

4. ประเทศ สปป.ลาว ในปี พ.ศ. 2544 เป็น ASEAN 
Resource Center on Civil Service Performance และต่อมา
ในปี พ.ศ. 2559 เปลี่ยนเป็น ARC on Civil Service Performance  
Appraisal 

5. ประเทศมาเลเซีย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 เป็น  ASEAN 
Resource Center on Case Study และต่อมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2559 ได้เปลี่ยนเป็น ARC on Strategic Collaboration 
through National Blue Ocean Strategy  

6.ประเทศเมียนมา  ในปี พ.ศ. 2547 เป็น ASEAN 
Resource Centre for Training of Trainers for Civil 
Service ต่อมาในปี พ.ศ. 2560 ปรับเปลี่ยนเป็น ARC for 
Public Service Motivation 

 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ  
ในราชการอาเซียน 

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
                    ส านักงาน ก.พ. 

OCSC e-Journal l  22 



OCSC e-Journal  23 l    

7. ประเทศฟิลิปปินส์  ระยะแรกในปี พ.ศ. 2538 
เป็น ASEAN Resource Center on Examination and 
Testing ต่อมาในปี พ.ศ. 2561 ได้ปรับเปลี่ยนเป็น ARC 
for Assessment and Organization Development (OD) 

8. ประเทศสิงคโปร์ เริ่มจาก พ.ศ. 2538 เป็น ASEAN 
Resource Center on Management Innovation และ   
ปี พ.ศ. 2554 เปลี่ยนหัวข้อเป็น Human Resource Management 
Programme และในปี พ.ศ. 2558 ได้ปรับเป็น ARC on 
ASEAN Leaders in Strategic Human Resource Programme – 
Building a Future - Ready Public Service 

9. ประเทศไทย  ในปี พ.ศ. 2538 เป็น  ASEAN 
Resource Center on Leadership Development  
และต่อมาในปี พ.ศ. 2561 ได้ปรับเปลี่ยนเป็น ARC on 
Human Resource Innovations  

10. ประเทศเวียดนาม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 ได้รับ
มอบหมายเป็น ASEAN Resource Centre for Personnel 
Management 

ในการด าเนินการของ ASEAN Resource Centre 
แต่ละประเทศ จะมีภารกิจทั้งในด้านของการศึกษาวิจัย 
การรวบรวม Best Practice ต่าง ๆ ของแต่ละประเทศ
สมาชิก การด าเนินการจัดสัมมนา/ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูน
ศักยภาพ ขีดความสามารถให้ข้าราชการจากประเทศ
สมาชิกอาเซียนตามความเช่ียวชาญในแต่ละสาขาของตน 
ซึ่งจะมีกิจกรรมปรากฏตามแผนงาน ก.พ.อาเซียน (ACCSM 
Work Plan) รวมทั้งการด าเนินการในการประสานงาน
ความร่วมมือด้านการพัฒนาและการศึกษาดูงานระหว่าง
ประเทศสมาชิก 

 ส าหรับประเทศไทย ส านักงาน ก .พ. ได้รับ
มอบหมายให้เป็น ARC ด้าน Leadership Development 
โดยในการด าเนินการที่ผ่านมาได้มีโครงการพัฒนาด้าน
ภาวะผู้น าให้กับข้าราชการจากกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ค.ศ. 1996 เป็นต้นมา อาทิ หลักสูตร 
ASEAN Seminar on New Wave Leaders, ASEAN 
Seminar on Strategic HRD Management, ASEAN 
Seminar on Leadership Ethics & Public Sector 
Reform รวมทั้งโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ASEAN New 
Wave Leadership Development Program ที่ด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง ต่อมาในปี พ.ศ. 2561 ประเทศไทยได้ปรับเปลี่ยน
สาขาเฉพาะด้าน จาก ARC ด้าน Leadership Development 
มาเป็นด้าน HR Innovations เพื่อให้มีความเหมาะสมกับ 
 

 
 
  

สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ในการฝึกอบรม
หลักสูตร ASEAN New Wave Leadership Development 
Program จึงได้ปรับปรุงโดยเพิ่มประเด็นด้าน HR Innovations 
ในเนื้อหาของหลักสูตรดังกล่าว 

นอกจากนั้น ส านักงาน ก .พ. ยั งมี โครงการ
ฝึกอบรมสัมมนาร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนในลักษณะ
ทวิภาคี เช่น ความร่วมมือกับประเทศสิงคโปร์ ในการจัด
ฝึกอบรมหลักสูตร Singapore - Thailand Leadership 
Development ซึ่งด าเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี ค.ศ. 2009 
ความร่ วมมือกับประ เทศกัม พูชา ในการฝึ กอบรม  
Thailand – Cambodia Civil Service Development 
Program ในปี ค.ศ. 2016 และความร่วมมือกับ สปป.ลาว 
ในการจัดฝึกอบรมหลักสูตร Train the Trainers เป็นต้น 

นอกเหนือจากความร่วมมือในกลุ่มประเทศสมาชิก 
อาเซียนได้ขยายขอบเขตความร่วมมือไปยังประเทศ
เครือข่ายภายนอก ได้แก่ ประเทศจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ 
โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความร่วมมือและการสนับสนุน
ในระดับภูมิภาค อีกทั้งยังเป็นการสร้างความร่วมมือในด้าน
ต่าง ๆ รวมทั้งด้านกิจการพลเรือนด้วย โดยความร่วมมือใน 
การประชุม ACCSM + 3 ดังกล่าว ได้มีข้อตกลงที่เรียกว่า 
“Luang Prabang Joint Declaration” ในการประชุม
ผู้น าอาเซียน ครั้งที่ 15 ณ หลวงพระบาง เมื่อปี พ.ศ. 2553  
ซึ่งจะด าเนินการตามแผน ACCSM + 3 Work Plan ที่ครอบคลุม
สาขาเกี่ยวกับ E-governance, Human Resource Management 
and Human Resource Development, Productivity in 
Public Sector, Good Governance, Public Sector 
Reform, Local Administration Capacity Building, and 
Cooperation และ Research and Innovation  

กล่าวได้ว่า ศูนย์ข้อมูลการพัฒนาเฉพาะด้าน 
(ASEAN Resource Center - ARC) รวมถึงความร่วมมือ 
ACCSM + 3 มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐของประเทศสมาชิกอาเซียนในด้านต่าง ๆ รวมทั้ง
เป็นเวทีในการสร้างความร่วมมือ ความเข้าใจ และการแลกเปลี่ยน
ความรู้ ประสบการณ์ระหว่างข้าราชการจากประเทศสมาชิก
อาเซียนที่มาเข้ารับการพัฒนา นอกจากนี้ การสั่งสมความ
เช่ียวชาญเฉพาะด้านของแต่ละประเทศยังมีประโยชน์    
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการแบ่งปัน Best Practices 
ระหว่างกัน ซึ่งมุ่งสู่การพัฒนาข้าราชการของประเทศ
สมาชิกอาเซียนเพื่อให้ เป็นกลไกส าคัญในการสร้าง
ความส าเร็จตามเป้าหมายของอาเซียนต่อไป  



OCSC e-Journal l  24 

ท่านที่ต้องการข้อมลูเพิ่มเติมเกีย่วกับระบบราชการ รวมทั้งการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของประเทศสมาชิกอาเซยีน อาจศึกษาเพิ่มเติมไดจ้าก  
 ข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนจากเว็บไซต์ของส านักงานเลขาธิการอาเซียน ที่ https://asean.org/ 
 ข้อมูลเกี่ยวกับ ASEAN Resource Centre  https://asean.org/storage/2016/05/ASEAN-
Resource-Centre-Directory-2018.pdf 
  ข้อมูลเกี่ยวกับระบบราชการประเทศสมาชิกอาเซียน   
      -  หนังสือ Civil Service : Heart of ASEAN https://asean.org/?static_post=civil-service-
heart-asean-community 
      - เอกสารชุดอาเซียนกรููของส านักงาน ก.พ. https://www.ocsc.go.th/csti/asean 

รายชื่อหนว่ยงานในประเทศสมาชิกอาเซียนที่รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
1 บรูไน ดารุสซาราม Civil Service Institute (CSI), Prime Minister’s Office (PMO) 

2 กัมพูชา Royal School of Administration (RSA) 
3 อินโดนีเซีย Civil Service Development Centre (CSDC), National Civil Service Agency 

(NCSA) 
4 สปป.ลาว Public Administration Research and Training Institute (PARTI),             

Ministry of Home Affairs (MOHA) 
5 มาเลเซีย National Institute of Public Administration (INTAN) 

6 เมียนมา Central Institute of Civil Service, Union Civil Service Board (UCSB) 
7 ฟิลิปปินส์ Civil Service Institute (SCI), Civil Service Commission (CSC) 
8 สิงคโปร์ Civil Service College (CSC) 
9 ไทย Civil Service Training Institute (CSTI), Office of the Civil Service 

Commission (OCSC) 
10 เวียดนาม National Academy of Public Administration (NAPA) 
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https://asean.org/
https://asean.org/
https://asean.org/
https://asean.org/
https://asean.org/
https://asean.org/storage/2016/05/ASEAN-Resource-Centre-Directory-2018.pdf
https://asean.org/storage/2016/05/ASEAN-Resource-Centre-Directory-2018.pdf
https://asean.org/storage/2016/05/ASEAN-Resource-Centre-Directory-2018.pdf
https://asean.org/storage/2016/05/ASEAN-Resource-Centre-Directory-2018.pdf
https://asean.org/storage/2016/05/ASEAN-Resource-Centre-Directory-2018.pdf
https://asean.org/storage/2016/05/ASEAN-Resource-Centre-Directory-2018.pdf
https://asean.org/storage/2016/05/ASEAN-Resource-Centre-Directory-2018.pdf
https://asean.org/storage/2016/05/ASEAN-Resource-Centre-Directory-2018.pdf
https://asean.org/storage/2016/05/ASEAN-Resource-Centre-Directory-2018.pdf
https://asean.org/storage/2016/05/ASEAN-Resource-Centre-Directory-2018.pdf
https://asean.org/storage/2016/05/ASEAN-Resource-Centre-Directory-2018.pdf
https://asean.org/storage/2016/05/ASEAN-Resource-Centre-Directory-2018.pdf
https://asean.org/storage/2016/05/ASEAN-Resource-Centre-Directory-2018.pdf
https://asean.org/storage/2016/05/ASEAN-Resource-Centre-Directory-2018.pdf
https://asean.org/storage/2016/05/ASEAN-Resource-Centre-Directory-2018.pdf
https://asean.org/storage/2016/05/ASEAN-Resource-Centre-Directory-2018.pdf
https://asean.org/storage/2016/05/ASEAN-Resource-Centre-Directory-2018.pdf
https://asean.org/storage/2016/05/ASEAN-Resource-Centre-Directory-2018.pdf
https://asean.org/storage/2016/05/ASEAN-Resource-Centre-Directory-2018.pdf
https://asean.org/storage/2016/05/ASEAN-Resource-Centre-Directory-2018.pdf
https://asean.org/storage/2016/05/ASEAN-Resource-Centre-Directory-2018.pdf
https://asean.org/storage/2016/05/ASEAN-Resource-Centre-Directory-2018.pdf
https://asean.org/storage/2016/05/ASEAN-Resource-Centre-Directory-2018.pdf
https://asean.org/?static_post=civil-service-heart-asean-community
https://asean.org/?static_post=civil-service-heart-asean-community
https://asean.org/?static_post=civil-service-heart-asean-community
https://asean.org/?static_post=civil-service-heart-asean-community
https://asean.org/?static_post=civil-service-heart-asean-community
https://asean.org/?static_post=civil-service-heart-asean-community
https://asean.org/?static_post=civil-service-heart-asean-community
https://asean.org/?static_post=civil-service-heart-asean-community
https://asean.org/?static_post=civil-service-heart-asean-community
https://asean.org/?static_post=civil-service-heart-asean-community
https://asean.org/?static_post=civil-service-heart-asean-community
https://asean.org/?static_post=civil-service-heart-asean-community
https://asean.org/?static_post=civil-service-heart-asean-community
https://asean.org/?static_post=civil-service-heart-asean-community
https://asean.org/?static_post=civil-service-heart-asean-community
https://asean.org/?static_post=civil-service-heart-asean-community
https://asean.org/?static_post=civil-service-heart-asean-community
https://asean.org/?static_post=civil-service-heart-asean-community
https://www.ocsc.go.th/csti/asean
https://www.ocsc.go.th/csti/asean
https://www.ocsc.go.th/csti/asean
https://www.ocsc.go.th/csti/asean
https://www.ocsc.go.th/csti/asean
https://www.ocsc.go.th/csti/asean
https://www.ocsc.go.th/csti/asean
https://www.ocsc.go.th/csti/asean
https://www.ocsc.go.th/csti/asean
https://www.ocsc.go.th/csti/asean
https://www.ocsc.go.th/csti/asean
https://www.ocsc.go.th/csti/asean
https://www.ocsc.go.th/csti/asean


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

HR Grab & Go  

OCSC e-Journal  25 l    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
การประชุม ก.พ. อาเซียน หรือ ASEAN Cooperation 

on Civil Service Matters (ACCSM) เป็นกลไกส าคัญ    
ที่จัดตั้ งขึ้นเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของภาคราชการ      
พลเรือนและเสริมสร้างความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่าง
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐของประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ         
โดยเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกอาเซียนได้
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้  นโยบาย ความคิดเห็น และ
ประสบการณ์ เพื่อร่วมกันยกระดับการบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐและการพัฒนาศักยภาพของก าลังคน           
ในภาคราชการพลเรือน ซึ่งขอบเขตและรายละเอียด    
ความร่วมมืออาเซียนด้านกิจการราชการพลเรือน (Terms 
of Reference of ACCSM) ก าหนดให้ประเทศสมาชิก
อาเซียนหมุนเวียนกันเป็นประธาน ก.พ. อาเซียนตามล าดับ
ตัวอักษร ช่ือภาษาอังกฤษของประเทศสมาชิก โดย
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เป็น
ผู้แทนประเทศไทยในการประชุม ก.พ. อาเซียนมาโดยตลอด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มช่วยอ านวยการ 
ส านักงาน ก.พ. 

 

 

  
และเคยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ก.พ. อาเซียนมาแล้ว  
2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2528 และ
ครั้งท่ี 2 ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2542 

ส าหรับปี พ.ศ. 2562 ประเทศไทยได้รับมอบ
ต าแหน่งประธานอาเซียนและจะเป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ของบรรดา
ผู้น าของประเทศสมาชิกอาเซียนจะมาเข้าร่วมประชุม และ   
การประชุมต่าง ๆ ตลอดทั้งปี โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภารกิจภายใต้ประชาคมอาเซียนทั้ง 3 เสาหลัก คือ 
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน ผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม           
ในระดับต่าง ๆ   รวมถึงการประชุมภายใต้ภารกิจ    
ความร่วมมืออาเซียนด้านกิจการราชการพลเรือน 
(ASEAN Cooperation on Civil Service Matters หรือ 
ACCSM) หรือ ก.พ. อาเซียน ซ่ึงเป็นองค์กรเฉพาะสาขา
ภายใ ต้การด า เนินงานของประชาคมสั งคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน 
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ในโอกาสเดียวกันนี้ ประเทศไทยจะมีวาระ
ด ารงต าแหน่งประธาน ก.พ. อาเซียน ระหว่างปี   
พ .ศ .  2562 - 2563 เป็ น เ วลา  2 ปี  ต่ อจาก
สาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งในฐานะประธาน ก.พ. 
อาเซียน ส านักงาน ก.พ. จะท าหน้าท่ีเป็นเจ้าภาพ
และฝ่ายเลขานุการของการประชุม ก.พ. อาเซียน 
ครั้งที่ 20 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะท าให้
ส านั กงาน ก .พ .  มีบทบาทเป็นผู้ น า ในการ
ขับเคลื่อนภารกิจส าคัญด้านราชการพลเรือน     
ในอาเซียน รวมทั้งการเสริมสร้างความร่วมมือกัน
อย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบกิจการ
ด้านราชการพลเรือนในกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียนและการขยายความร่วมมือกับประเทศ          
คู่เจรจานอกภูมิภาคอาเซียน เพ่ือให้พร้อมรับมือ
กับความท้าทายและสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคมอันเนื่องมาจากความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 

ในการเป็นประธาน ก.พ. อาเซียน ระหว่าง
ปี พ.ศ. 2562 – 2563 ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนด
แนวคิดหลัก (Theme) ของการประชุม ก.พ. อาเซียน 
ครั้งที่ 20 คือ “Accelerating Agile ASEAN Civil 
Service” หรือ "ยกระดับ  ฉับไว ก้าวใหม่ราชการ
อาเซียน" เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดหลักของการ
เป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2562 
คือ “Advancing Partnership for Sustainability” 
หรือ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” และเพื่อ
ตอบสนองต่อแนวโน้มและความท้าทายของ
ภารกิจที่ส าคัญในด้านกิจการราชการพลเรือน               
ของอาเซียน ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงทิศทางการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐและการพัฒนา
ศักยภาพของภาคราชการพลเรือนของประเทศไทย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในฐานะประธาน ก.พ. อาเซียนด้วย โดยได้ก าหนดผลลัพธ์ที่เป็น
รูปธรรมที่ต้องการผลักดันและด าเนินการให้แล้วเสร็จในวาระ      
การด ารงต าแหน่งประธาน ก.พ. อาเซียน อาทิ การจัดท าแผนงาน ก.พ.
อาเซียน พ.ศ. 2564 - 2568 (ACCSM Work Plan 2021-2025) 
เพื่อทดแทนแผนงาน ก.พ.อาเซียน พ.ศ. 2559 - 2563 (ACCSM 
Work Plan 2016 - 2020) ที่ก าลังจะสิ้นสุดลง การติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน ก.พ.อาเซียน พ.ศ. 2559 - 2563 
(Monitoring and Evaluation of ACCSM Work Plan 2016 - 2020) 
การส่งเสริมการด าเนินงานของศูนย์องค์ความรู้เฉพาะด้าน (ASEAN 
Resource Centre หรือ ARC) รวมทั้งสานต่อภารกิจในการสร้าง
ความร่วมมือระหว่าง ก.พ. อาเซียนกับองค์กรเฉพาะสาขาอื่น ๆ     
ของอาเซียน และการขยายความร่วมมือด้านราชการพลเรือน          
กับประเทศคู่เจรจานอกภูมิภาคอาเซียน  

ส านักงาน ก.พ. ได้ด าเนินการเตรียมความพร้อมในการเป็น
ประธาน ก.พ. อาเซียน โดยได้มีการแต่งตั้ งและจัดประชุม
คณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดประชุม ก.พ. อาเซียน ครั้งที่ 20 
และคณะท างานด้านสารัตถะ ด้านพิธีการและอ านวยการ และด้าน
การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้ เพื่อเตรียมการจัดประชุม
อย่างต่อเนื่อง และได้ก าหนดแผนการจัดประชุม ก.พ. อาเซียน             
ครั้งท่ี 20 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างปี พ.ศ. 2562 - 2563 
จ านวน 10 คณะ โดยจะจัดเป็นการประชุม รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง 
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  “...ในฐานะประธาน ก.พ. อาเซียน ท าให้ส านักงาน ก.พ. 
มีบทบาทเป็นผู้น าในการขับเคลื่อนภารกิจส าคัญ            

ด้านราชการพลเรือนในอาเซียน รวมทั้งการเสริมสร้าง
ความร่วมมือกันอย่างใกลช้ิดระหว่างหน่วยงาน                   

ที่รับผิดชอบกิจการด้านราชการพลเรือนในกลุ่มประเทศ
สมาชิกอาเซียน...” 
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 ในปี พ.ศ. 2562 ส านักงาน ก.พ. จะจัดการประชุม จ านวน  4 รายการ รวม 3 ครั้ง 
ได้แก่ 

1. การประชุมเตรียมการว่าด้วยความร่วมมืออาเซียนด้านกิจการราชการพลเรือน 
คร้ังที่ 20 (Preparatory Meeting for the 20th ACCSM) ระหว่างวันที่ 22 – 23 เมษายน 2562 
ส าหรับข้าราชการระดับเจ้าหน้าที่ของประเทศสมาชิกอาเซียน ณ โรงแรม เดอะ ริเวอร์รี บายกะตะธานี 
จังหวัดเชียงราย 

2. การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสว่าด้วยความร่วมมืออาเซียนด้านกิจการราชการ        
พลเรือน คร้ังที่ 20 (Senior Officials Meeting for the 20th ACCSM) ในวันที่ 24 เมษายน 2562 
ส าหรับเจ้าหน้าที่อาวุโสของประเทศสมาชิกอาเซียน ณ โรงแรม เดอะ ริเวอร์รี บายกะตะธานี 
จังหวัดเชียงราย ซึ่งจะเป็นการจัดประชุมแบบต่อเนื่อง (Back-to-Back) กับการประชุม
เตรียมการว่าด้วยความร่วมมืออาเซียนด้านกิจการราชการพลเรือน ครั้งท่ี 20  

3. การประชุมผู้ประสานงาน ก.พ. อาเซียน ปี พ.ศ. 2562 (ACCSM Focal Points 
Meeting 2019) ประมาณปลายเดือนมิถุนายนหรือต้นเดือนกรกฎาคม 2562 ส าหรับเจ้าหน้าที่
ผู้ประสานงานของประเทศสมาชิกอาเซียน ณ กรุงเทพมหานคร 

4. การประชุมผู้น าภาคราชการพลเรือนอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ คร้ังที่ 3          
(The 3rd ASEAN Heads of Civil Service Retreat หรือ 3rd AHOCSR) ระหว่างวันที่           
22 – 23 สิงหาคม 2562  ส าหรับผู้น าภาคราชการพลเรือนของประเทศสมาชิกอาเซียน  ณ  กรุงเทพมหานคร 

นอกจากส านักงาน ก.พ. จะมีภารกิจในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ก.พ. อาเซียนแล้ว  ส านักงาน ก.พ.  
ยังต้องด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน ก.พ. อาเซียน พ.ศ. 2559 – 2563 ควบคู่กันไปด้วย นั่นคือ  จัดการสัมมนา
ระหว่างประเทศเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลในบริบทสังคมยุคดิจิทัล (International Seminar on Human 
Resource Management in Digital Economy Context) ณ กรุงเทพมหานคร โดยจะเป็นการจัดประชุม
แบบต่อเนื่อง (Back-to-Back) กับการประชุมผู้น าภาคราชการพลเรือนอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งท่ี 3 



การที่ประเทศไทยได้เป็นประธานอาเซียนในปี พ.ศ. 2562 และส านักงาน ก.พ.          
ได้ด ารงต าแหน่งประธาน ก.พ. อาเซียนในช่วงปี พ.ศ. 2562 – 2563 นี้ นับเป็นโอกาส          
ที่ประเทศไทยจะได้มีบทบาทในการผลักดันให้ประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมกันสนับสนุน  
การขับเคลื่อนภาคราชการพลเรือนอาเซียนให้มีการด าเนินงานที่คล่องตัว มีประสิทธิภาพ 
และก่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ก าลังคนภาครัฐและภาคราชการ           
พลเรือนสามารถท าหน้าท่ีเป็นกลไกส าคัญที่ขับเคลื่อนประเทศให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
และความท้าทายใหม่ ๆ อันจะน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีประชาชน เป็นศูนย์กลาง           
ได้อย่างแท้จริง 

ส านักงาน ก.พ. จึงขอเชิญชวนให้หน่วยงานราชการ ข้าราชการ และประชาชน              
ทุกภาคส่วนร่วมกันเป็นเจ้าภาพการประชุม ก.พ. อาเซียนในครั้งนี้ เพื่อให้การเป็นประธาน ก.พ. 
อาเซียนประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ตลอดจนช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ
ประเทศไทยด้วย  
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ส าหรับในปี พ.ศ. 2563 ส านักงาน ก.พ. จะเป็นเจ้าภาพจัดประชุม รวม 4 รายการ และจัดกิจกรรมตาม
แผนงาน ก.พ. อาเซียน พ.ศ. 2559 – 2563 โดยจะเป็นการจัดประชุมแบบต่อเนื่อง (Back-to-Back) ในเดือนสิงหาคม 
2563 ณ กรุงเทพมหานคร ได้แก่ 

1. การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสว่าด้วยความร่วมมืออาเซียนด้านกิจการราชการพลเรือน  คร้ังที่ 20 (Senior 
Officials Meeting for the 20th ACCSM) ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ส าหรับเจ้าหน้าที่อาวุโสของประเทศสมาชิกอาเซียน 

2. การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสว่าด้วยความร่วมมืออาเซียนบวกสามด้านกิจการราชการพลเรือน  คร้ังที่ 20 
(Senior Officials Meeting for the 20th ACCSM Plus Three) ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ส าหรับเจ้าหน้าที่อาวุโส    
ของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศอาเซียนบวกสาม (สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี) 

3. การประชุมเชิงวิชาการเร่ืองธรรมาภิบาล (Forum on Good Governance) ในวันท่ี 20 สิงหาคม 2563 
ส าหรับข้าราชการระดับเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าท่ีอาวุโส และผู้น าภาคราชการพลเรือนของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศ
อาเซียนบวกสาม ซึ่งเป็นกิจกรรมตามแผนงาน ก.พ. อาเซียน พ.ศ. 2559 – 2563  

4. การประชุมผู้น าว่าด้วยความร่วมมืออาเซียนด้านกิจการราชการพลเรือน คร้ังที่ 20 (Heads of Civil Service 
Meeting for the 20th ACCSM) ในวันท่ี 21 สิงหาคม 2563 ส าหรับผู้น าภาคราชการพลเรือนของประเทศสมาชิกอาเซียน 

5. การประชุมผู้น าว่าด้วยความร่วมมืออาเซียนบวกสามด้านกิจการราชการพลเรือน คร้ังที่ 20 (Heads of Civil 
Service Meeting for the 20th ACCSM Plus Three) ในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ส าหรับผู้น าภาคราชการพลเรือน    
ของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศอาเซียนบวกสาม 



ไทย สวัสด ี

ลาว สะบายด ี

กัมพูชา ซัวสเด 

เมียนมา มิงกาลาบา 

เวียดนาม ซินจ่าว 

บรูไน ดารุสซาราม ซาลามัต ดาตัง 

อินโดนีเซีย ฮาโล 

มาเลเซีย ซาลามัต ดาตัง 

สิงคโปร ์ หนีห่าว 
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“ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐประเทศไทยมีประสิทธิภาพ  

ได้รับความเชื่อมั่น และเปน็แบบอย่างที่ดีทั้งในระดับประเทศและระดับโลก” 
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