
รายงาน 

ผลการด าเนินงานการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและ
แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

โดย นายชลธี ยังตรง 
ผู้อ านวยการส านักพฒันาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 



ผลการด าเนินงานการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน                     

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

๑. การเตรียมความพร้อมด้านระบบบริหารจัดการ  

๒. การเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาบุคลากร 

๓. การเตรียมความพร้อมด้านการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ  

    อาเซียน  

 

 

 



การเตรียมความพร้อมด้านระบบบริหารจัดการ  

 

แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 

การก าหนดหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบด้าน    

วิเทศสมัพันธ์และอาเซียน 

สถ. ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานเตรียมความพร้อมในการเป็นประชาคม

อาเซยีน โดยมีหน้าที่สรา้งความพร้อมเชิงยุทธศาสตร์ระดับองค์กร ดังน้ี 

 ด้านพัฒนาโครงสร้างและระบบในการบริหารจัดการแบบบูรณาการกับ

หน่วยงานภาคเีพื่อเสรมิสร้างศักยภาพและสมรรถนะของ สถ. ให้พร้อมรองรับ

และสามารถใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลง 

 ด้านบุคลากร ใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะตาม

หลักเกณฑ์ที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด ส าหรับบุคลากรในสังกัดและบุคลากร

ของ อปท. 

 ด้านการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีพัฒนาทักษะ 

ศักยภาพของคนและองค์กรในการพัฒนาระบบการเรียนรู้และเสริมสร้าง

ภูมิคุ้มกันในทุกระดับ 



การเตรียมความพร้อมด้านระบบบริหารจัดการ (ต่อ) 

แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 

การปรับปรุงค าสั่งคณะท างานเตรียมความพร้อมของ 

สถ . ในการเป็นประชาคมอาเซียน เพื่อเพิ่มความ

คล่องตัวและความมีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน    

เพิ่มผูแ้ทนสมาคม อบจ. แห่งประเทศไทย, ผู้แทนสมาคมสันนบิาต

เทศบาลแห่งประเทศไทย, ผู้แทนสมาคม อบต. แห่งประเทศไทย และ

ผู้ตรวจราชการ สถ. เขตจังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน

เข้าร่วมในคณะท างาน ฯ 

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของ สถ. ตาม

ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมของ มท. ในการเข้า

ร่วมประชาคมอาเซยีนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘  

สถ. ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของ สถ. ตาม

ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมของกระทรวงมหาดไทยในการเข้า

ร่วมประชาคมอาเซยีนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีการก าหนดขั้นตอน/

วิธีการด าเนินการ, ตัวช้ีวัดแผนงาน/โครงการ, ค่าเป้าหมาย และ

งบประมาณในการด าเนินการ ประจ าปี ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘ ที่ชัดเจน  



การเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาบุคลากร 

 แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 

โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเข้าสู่ประชาคม

อาเซยีน 

ข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ๑๔ ราย ได้เข้ารับการ

ฝึกอบรมตามโครงการของส านักงาน ก.พ. 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับต้น ข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นระดับช านาญการ 

๑๐๐ ราย เข้ารับการฝึกอบรมฯ 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง ข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นระดับช านาญการพิเศษ 

๘๒ ราย เข้ารับการฝึกอบรมฯ 

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ด าเนินการอบรมภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้เข้ารับการ

อบรมฯ จ านวน ๔๖ คน 



การเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 

แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 

โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอื่นๆท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ส่งบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนา

ทักษะภาษาประเทศเพื่อนบ้านของส านักงาน ก.พ. (ภาษาอินโดนีเซีย ๒ ราย, 

ภาษาเวียดนาม ๔ ราย, และภาษากัมพูชา ๒ ราย) 

โครงการพัฒนาข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง ด าเนินการฝึกอบรมภาควิชาการ, ท ากิจกรรม Action Learning      

ท่ีประเทศเวียดนามและประเทศสิงคโปร์ และน าเสนอรายงานการศึกษาส่วน

บุคคลและของกลุ่มเรียบร้อยแล้ว 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่นกับประชาคมอาเซียน ด าเนินโครงการฝึกอบรมจ านวน ๓ รุ่น รวม ๑๕๐ คน 

โครงการฝึกอบรมสร้างความตระหนักรู้ในการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน (วิทยากร ครู ก. อาเซียน) 

ด าเนินโครงการฝึกอบรมจ านวน ๒ รุ่น รวม ๒๓๗ คน 



เตรียมความพร้อมด้านการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับอาเซียน  

 

แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 

โครงการจัดพิมพ์โปสเตอร์เผยแพร่ข้อมูลการเตรียมความพร้อม

ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

จัดพิมพ์โปสเตอร์เผยแพร่ข้อมูลการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่อาเซียน 

จ านวน ๕๐,๐๐๐ แผ่น และแจกจ่ายให้แก่ ส านัก/กองในสังกัด สถ., สถจ.   

จ านวน ๗๖ แห่ง, และ อปท. จ านวน ๗,๘๕๑ แห่ง 

 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อม อปท. ท่ีมี

พรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน 

ผู้บริหาร/ข้าราชการกรม (ส่วนกลาง) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ

ท้องถิ่นจังหวัด ซึ่งมีพรมแดนติดกับประเทศเมียนมาร์ ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย 

ท้ังสิ้นจ านวน ๔๕๐ คนเข้าร่วมโครงการ 

 

แนวทางด าเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคม

อาเซียนของ อปท. 

คณะท างานเตรียมความพร้อมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการเป็น

ประชาคมอาเซียนได้ก าหนดแนวทางด าเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่

ประชาคมอาเซียนของ อปท. และได้แจ้งแนวทางการเตรียมความพร้อมฯ          

ให้ อปท. ทราบเพื่อน าไปปรับใช้ในการจัดท าและ/หรือปรับปรุงแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

 



เตรียมความพร้อมด้านการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับอาเซียน (ต่อ)  

แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคม

อาเซียน“สัปดาห์อาเซียน ประจ าปี ๒๕๕๖” 

(กระทรวงมหาดไทย) 

สถ. ได้ให้ความร่วมมือจัดบูธนิทรรศการเพื่อเผยแพร่แนวทางการเตรียมความ

พร้อมของ อปท. ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน, ผลการด าเนินการของ สถ. ท่ี

ผ่านมา ตลอดจนแผนงานการด าเนินการในอนาคต  

การจัดบริการห้องสมุดกรมและการจัด“มุมอาเซียน”               

เป็นการเฉพาะ  

ห้องสมุด สถ. ได้จัดซื้อหนังสือเพิ่ม จ านวน 200 เล่ม, ให้บริการสื่อพิมพ์อื่นๆ 

อาทิ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และได้จัดมุมหนังสืออาเซียนเพื่อให้บริการแก่ผู้ท่ี

สนใจ 



ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมของ มท. ในการเข้าร่วมเป็นประชาคมอาเซียน  

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑: การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากเช่ือมโยง 

                          โอกาสจากประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒: การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อย ความพร้อมรับมือภยัพบิัต ิ

                          และความม่ันคงของประเทศ  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓: การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนและอัตลักษณ์อาเซียน  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔: การพฒันาศักยภาพของบุคลากร และระบบบริหารจัดการ  

ยุทธศาสตร์ที่ ๕: การสร้างความเช่ือมโยงระหว่างกันในอาเซียน 



 แผนปฏบิัตกิารตามแผนยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมของมท.ในการเข้าร่วม    

เป็นประชาคมอาเซียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (สถ.) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑: การเสริมสร้างความเข้มแขง็ทางเศรษฐกจิฐานราก 
เชื่อมโยงโอกาสจากประชาคมอาเซียน 

 

 
 โครงการพฒันาระบบศนูย์บริการเบด็เสร็จ (Single Window)          
  เพ่ือสง่เสริมการลงทนุ 



แผนปฏบิัตกิารตามแผนยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมของมท.ในการเข้าร่วม    

เป็นประชาคมอาเซียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (สถ.) 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒: การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อย ความพร้อมรับมือ
ภัยพบิัตแิละความม่ันคงของประเทศ  

 
 โครงการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ อปท.  



แผนปฏบิัตกิารตามแผนยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมของมท.ในการเข้าร่วม    

เป็นประชาคมอาเซียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (สถ.) 

 

  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓: การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนและอัตลักษณ์อาเซียน  

 

 
 โครงการกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนกัรู้ทัง้ภาคประชาชน และบคุลากรภาครัฐ  

 
 โครงการอบรมสมัมนาเชิงปฏิบตัิการเพ่ือเตรียมความพร้อมของ อปท.  



แผนปฏบิัตกิารตามแผนยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมของมท.ในการเข้าร่วม    

เป็นประชาคมอาเซียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (สถ.) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔: การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและระบบบริหารจัดการ 
(ด้านบุคลากร) 

 การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓  
 โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษแก่ข้าราชการในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 โครงการฝึกอบรมพัฒนานักบริหารระดับต้น ระดับกลางและระดับสูง  
 การเสริมสร้างสมรรถนะ ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของสายงาน และต าแหน่งต่างๆ เพื่อ 
     เตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
 การพัฒนาข้าราชการ/พนกังาน ผูม้ีศักยภาพหรือผลสัมฤทธิ์สูง (รวมถึงการศึกษาดูงานหน่วยงานทั้ง 
     ภายในประเทศและต่างประเทศ) 
 โครงการพฒันาบคุลากรเพ่ือสนบัสนนุภารกิจการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน  
 



แผนปฏบิัตกิารตามแผนยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมของมท.ในการเข้าร่วม    

เป็นประชาคมอาเซียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (สถ.) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔: การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและระบบบริหารจัดการ 
(ด้านระบบ, โครงสร้าง, อัตราก าลัง) 

 แผนงานจดัทาแผนยทุธศาสตร์/แผนแม่บท/แผนปฏิบตัิการเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสูป่ระชาคม  

    อาเซียน 

 การปรับปรุงโครงสร้างและแบง่งานภายในเพ่ือรองรับภารกิจด้านอาเซียน 
 การขอเกลี่ยอตัราก าลงั, สรรหา ข้าราชการ พนกังาน เพ่ือรองรับภารกิจงานอาเซียน 
 การจดัตัง้ศนูย์ข้อมลูอาเซียนเพ่ือการศกึษาและการพฒันาโครงการจดัซือ้หนงัสือของห้องสมดุ 



แผนปฏบิัตกิารตามแผนยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมของมท.ในการเข้าร่วม    

เป็นประชาคมอาเซียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (สถ.) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔: การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและระบบบริหารจัดการ 
(ด้านการปฏิบัตงิานโดยยดึหลักธรรมาภบิาล) 
 โครงการอบรมสมัมนานายก อปท. ท่ีได้รับการเลือกตัง้เป็นสมยัแรก เพ่ือส่งเสริมธรรมาภิบาลและ 
     เสริมสร้างเครือข่ายการบริหารจดัการท่ีดี 
 โครงการอบรมสมัมนาประธานและสมาชิกสภา อปท. เพื่อสง่เสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้าง 

      เครือข่ายการบริหารจดัการท่ีดี 
 โครงการอบรมวิทยากรพฒันาต้นกล้าธรรมาภิบาล 
 การปรับปรุงและจดัพิมพ์คูมื่อมาตรฐานการบริหารงานและการบริการสาธารณะของ อปท.   
      เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางการก ากบัดแูลการบริหารงานและการบริการสาธารณะของ อปท. 
  โครงการประเมินมาตรฐานการปฏิบตัิราชการ ของ อปท. 
  การตรวจสอบระบบภายในโครงการตรวจติดตามการปฏิบตัิงานด้านงบประมาณ การเงิน บญัชี    
      พสัด ุและการวางระบบการควบคมุภายใน 



แผนปฏบิัตกิารตามแผนยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมของมท.ในการเข้าร่วม    

เป็นประชาคมอาเซียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (สถ.) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕: การสร้าง ความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน 
 
 โครงการประชมุเชิงปฏิบตัิการเพ่ือรับทราบสภาพปัญหา ระดมความเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือ 
   พฒันากฎหมายในการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน  
 
 กิจกรรมการส ารวจ และตรวจสอบ และวิเคราะห์บทบญัญตัิของกฎหมายในความรับผิดชอบของ  
   มท. เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
 



ขอบคุณครับ 


