๔. คณะทํางานดานการสรางความรูความเขาใจฯ ซึ่งมีสถาบันดํารงราชานุภาพ สป. เปนฝายเลขานุการไดจัด
ใหมีการประชุมไปแลว ๑ ครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน พบวา ขณะนี้ หนวยงานตางๆ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยมีการสรางความรูความเขาใจใหกับ
บุคลากรในสังกัดในรูปแบบตางๆ ไดแก
๔.๑ การจัดอบรมและสัมมนา
๔.๒ การจัดทํา e-learning (กรมการพัฒนาชุมชน สถาบันดํารงราชานุภาพ การไฟฟาสวนภูมิภาค
การประปานครหลวง กรมที่ดิน การประปาสวนภูมิภาค) การฝกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสําหรับงานทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรม (กรมที่ดิน)
๔.๓ การจัดทําเอกสารในรูปของวารสารและจุลสาร บทความและแผนพับ เชน กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมการปกครอง กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น การประปาสวนภูมิภาค และการประปานครหลวง เปนตน
๔.๔ การจัดตัง้ ศูนยรวมขอมูลอาเซียน ในรูปแบบตางๆ
เชน มุมหนังสือเกี่ยวกับอาเซียน บอรดนิทรรศการ และคลัง
ความรูเกี่ยวกับอาเซียน เปนตน
๕. คณะทํ า งานเตรีย มความพรอมดานบุค ลากร ซึ่งมี
กองการเจาหนาที่ สป. เปนฝายเลขานุการ ไดจัดการประชุม
คณะทํางานฯ ไปแลว ๓ ครั้ง เพื่อกําหนดแนวทางในการเตรียม
ความพรอมดานบุคลากรของกระทรวงมหาดไทยในดานตางๆ
ไดแก
๕.๑ การกําหนดแนวทางในการสรรหาและพัฒนา
บุ ค ลากร รวมทั้ ง การทดสอบความรู  แ ละทั ก ษะพื้ น ฐาน
ทีจ่ าํ เปนตอการเขาสูป ระชาคมอาเซียนในการคัดเลือกบุคคล หรือ
เลื่อนตําแหนง รวมทั้งการสอดแทรกความรูเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียนในหลักสูตรการฝกอบรม
๕.๒ การวิเคราะหภารกิจ หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปจากการเขาสูป ระชาคมอาเซียน เพือ่ นําไปสูก าร
กําหนดบุคลากรหลัก (key man) และเจาหนาที่ผูประสานงาน
และแนวทางการพัฒนาความรู ทักษะและสมรรถนะ

6. สํานักกฎหมาย สป. และสถาบันดํารงราชานุภาพ สป. ไดดําเนินโครงการพัฒนาบุคลากรดานกฎหมาย
“การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพบุ ค ลากรด า นกฎหมายในสั ง กั ด กระทรวงมหาดไทยกั บ การเข า สู  ป ระชาคมอาเซี ย น”
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ผูเขารวมโครงการประกอบดวย นิติกรของสํานักงานจังหวัด นิติกรสวนกลาง นิติกร
จากสวนราชการระดับกรม รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และผูแทนจากหนวยงานภายในสํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ รวมทั้งสิ้น ๑๐๐ คน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทํางาน
ของบุ ค ลากรด า นกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย ให ส ามารถตอบสนองต อ ความต อ งการของส ว นราชการ
และประชาชนในพื้นที่ไดอยางเหมาะสมและมีคุณภาพ และเปนหนวยงานสนับสนุนองคความรูในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรของกระทรวงมหาดไทยเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๘
7. กองการตางประเทศ สป. ไดจัดโครงการสัมมนาเตรียมความพรอม ของเจาหนาที่ชายแดนเพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียนและเสริมสรางทักษะดานการเจรจาตอรองและจัดประชุมขึน้ ระหวางวันที่ ๒๗-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ณ โรงแรม เอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีวตั ถุประเพือ่ เสริมสรางขีดความสามารถเจาหนาทีจ่ งั หวัด
ชายแดนใหสามารถปฏิบัติหนาที่ในการสงเสริมความสัมพันธในระดับทองถิ่นระหวางจังหวัดชายแดนกับประเทศ
เพื่ อ นบ า นในบริ บ ทของการเข า สู  ป ระชาคมอาเซี ย น ผู  เข า ร ว มสั ม มนาประกอบด ว ย เจ า หน า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
งานกิจการชายแดนและวิเทศสัมพันธจากจังหวัดชายแดน ๓๑ จังหวัด และจังหวัดปตตานี เจาหนาที่จากสวนกลาง
รวมจํานวน ๙๖ คน

 ผลการดําเนินงานของกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลือ่ นกรอบความรวมมืออาเซียนและเตรียมความ
พรอมในการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน ในป พ.ศ. ๒๕๕๘
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
เปนประธานเปด “ศูนยสารสนเทศประชาคมอาเซียน
จั ง หวั ด มหาสารคาม” (ASEAN Community
Information Center of Mahasarakham Province)
ณ ห อ งประชุ ม ศาลากลางจั ง หวั ด มหาสารคาม
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖

นายจรินทร จักกะพาก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนประธานการประชุมพิจารณาปรับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด
เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน ป 2558 (ผานระบบวิดิทัศนทางไกล) ณ หองประชุม 1 กระทรวงมหาดไทย

๕.๓ สํารวจบุคลากรที่มีความรูดานภาษาตางประเทศ ดานความสัมพันธระหวางประเทศ เพื่อมอบหมายให
สนับสนุนการทํางานของหนวยงานเพื่อเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
๕.๔ การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเพื่อสรางความกาวหนาใหกับหัวหนาสวนราชการของกระทรวง
มหาดไทยและนายอําเภอในจังหวัดชายแดน

กระทรวงมหาดไทยโดยกรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และกระทรวงการตางประเทศ
รวมกับสาธารณรัฐเกาหลี เปนเจาภาพในการจัดฝกซอม
การบรรเทาภัยพิบัติ ในกรอบ ARE DiRex 2013
(ASEAN Regional Forum Disaster Relief
Exercise 2013) ระหวางวันที่ ๗ – ๑๑ พฤษภาคม
๒๕๕๖ ณ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งการฝกซอมครั้งนี้
ถือเปนการฝกซอมตามกรอบของการประชุมอาเซียน
วาดวยความรวมมือดานการเมืองและความมั่นคง
ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก มีผูเขารวมการฝกซอม
จาก ๒๓ ประเทศ และหนวยงานระหวางประเทศ
๕ หน ว ยงาน มี วั ตถุ ป ระสงค เ พื่ อทดสอบกลไก
ความรวมมือและประสานงานระหวางประเทศ
เพื่ อ หาแนวทางการพั ฒ นาความร ว มมื อ และ
แกไขปญหาทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ในระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบัติการ

มหาดไทยกับการเขาสูประชาคมอาเซียน
ป พ.ศ. 2558
•
•

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอาเซียนแหงชาติ
การดําเนินงานของคณะกรรมการและคณะทํางานเตรียม
ความพรอมของ มท. ในการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน
ในป พ.ศ.๒๕๕๘

 กองบรรณาธิการ มหาดไทย กับการเขาสูประชาคมอาเซียน ป ๒๕๕๘
ประธานที่ปรึกษา นายวิบูลย สงวนพงศ
ที่ปรึกษา
นายภาณุ อุทัยรัตน
นายประภาศ บุญยินดี
หมอมหลวงปนัดดา ดิศกุล
นายแกนเพชร ชวงรังษี
นายจรินทร จักกะพาก

ผูจัดทํา
• กองการตางประเทศ
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
• กองสารนิเทศ
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

เศรษฐกิจและสังคมไทยกาวไกล
ถาคนไทยตระหนักรูอาเซียน
ฉบับเดือนเมษายน - มิถุนายน 2556

