
บทบาทขาราชการกรมการปกครองกับประชาคมอาเซียน

โครงการสัมมนาเพือ่เสริมสรางความรูความเขาใจ

                                       สูประชาคมอาเซียน

โดย นายชเูกียรติ  มุทธากาญจน

รองอธิบดีกรมการปกครอง 



บทบาทขาราชการกรมการปกครองกับประชาคม

อาเซียน

                    โครงการสัมมนาเพื่อเสรมิสรางความรูความเขาใจสูประชาคมอาเซียน

ประวัติความเปนมา

1.  อาเซียนกอตัง้เมือ่ป 2510 ในชวงสงครามเย็น 

2.  วัตถุประสงคแรก คือ ตอตานคอมมิวนิสต

3.  ตอมา สงครามเย็นยุติลง ทําใหการเมอืงและเศรษฐกิจระหวางประเทศเปลี่ยนไป 

   (Paradigm Shift) นานาประเทศหันมามุงเนนพัฒนาเศรษฐกิจเปนหลัก

1.  ประเทศสมาชิกอาเซียนจึงปรับบทบาทการรวมตัวเพื่อเพิ่มอํานาจการตอรองในเวทีโลก



ประวัติความเปนมา

1.  การรวมตัวของอาเซียน 10 ประเทศ 

   มีประชากรประมาณ 600 ลานคน 

1.  GDP รวมกันประมาณ 2 ลานลานเหรยีญสหรฐัฯ 

2.  จะกลายเปนตวัแปรสําคัญในระบบเศรษฐกิจและ

   การเมอืงโลก 

บทบาทขาราชการกรมการปกครองกับประชาคม

อาเซียน

                    โครงการสัมมนาเพื่อเสรมิสรางความรูความเขาใจสูประชาคมอาเซียน



กฎบัตรอาเซียน

                กฎบัตรอาเซียน (The ASEAN CHARTER)  คือ  ธรรมนูญของ

อาเซียน 

         จัดทําขึ้นเพื่อรับรองการเปนประชาคมอาเซียนภายในป ๒๕๕๘ มีวัตถุประสงค 

เพื่อ

1. ใหมีความนาเชื่อถือ มีรูปแบบการทํางานที่มีประสทิธิภาพ 

2. มีวัตถุประสงคในการทํางานที่ชัดเจนขึ้น 

3. ทําใหอาเซียนมีสถานะนิติบุคคลแยกออกจากรัฐสมาชิก

4. เสริมสรางความเขมแข็งใหกับองคกร ใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงในโลก

ปจจุบัน

บทบาทขาราชการกรมการปกครองกับประชาคม

อาเซียน

                    โครงการสัมมนาเพื่อเสรมิสรางความรูความเขาใจสูประชาคมอาเซียน



กฎบัตรอาเซียน

บทบาทขาราชการกรมการปกครองกับประชาคม

อาเซียน

ขอกําหนดสําคญัในกฎบัตรอาเซียน

1. มีฐานะเปนนิติบุคคล 

2. อยูบนพื้นฐานของกฎหมายระหวางประเทศ เชน การไมแทรกแซง

กิจการภายใน การระงับขอพิพาทโดยสันติวิธี

3. การสรางประชาคมอาเซียนประกอบดวย ๓ เสาหลัก

4. ประชุมระดบัสุดยอดปละ ๒ ครัง้ และจัดตั้งคณะมนตรเีพื่อประสาน

ความรวมมือในแตละ ๓ เสาหลัก

5. มอีงคกรสิทธมินุษยชนอาเซียน

6. ใชภาษาทํางานเปนภาษาอังกฤษ

                    โครงการสัมมนาเพื่อเสรมิสรางความรูความเขาใจสูประชาคมอาเซียน



กฎบัตรอาเซียน

บทบาทขาราชการกรมการปกครองกับประชาคม

อาเซียน

ขอกําหนดสําคญัในกฎบัตรอาเซียน

๗. ใชคําขวัญ “หนึ่งวิสัยทัศน หนึ่งอัตลักษณ หนึ่งประชาคม”                           

(One Vision, One Identity, One Community) 
๘. ใหความสําคญักับบทบาทของประธานและเลขาธกิารอาเซียน

๙.  มีการแตงตัง้เอกอัครราชทูตของประเทศสมาชิกและรัฐที่มใิชสมาชิกเปน   

     ผูแทนประจําอาเซียน

๑๐. มีสํานักเลขาธิการอาเซียนแหงชาตใินทุกประเทศสมาชิก

๑๑. การจัดตัง้กลไกลสําหรับการระงับขอพิพาทตางๆ 

                    โครงการสัมมนาเพื่อเสรมิสรางความรูความเขาใจสูประชาคมอาเซียน



กฎบัตรอาเซียน

บทบาทขาราชการกรมการปกครองกับประชาคม

อาเซียน

๓ เสาหลักของอาเซียน

                    โครงการสัมมนาเพื่อเสรมิสรางความรูความเขาใจสูประชาคมอาเซียน



การเตรียมความพรอมของกรมการปกครอง

1.  เมื่อเขาสูประชาคมอาเซียน กรมการปกครองจะเกิดความทาทายใหมในหลายดาน  

   โดยเฉพาะปญหาความมั่นคงในรูปแบบใหม 

   (Non-traditional Security Issue)
1. กรมการปกครองจึงตองมีการเตรียม

   ความพรอมรบัมือเพื่อใหประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย ไดรับบริการที่สะดวก 

   รวดเรว็ และใหเกิดความสงบสุขในสังคมอยางยั่งยืน

บทบาทขาราชการกรมการปกครองกับประชาคม

อาเซียน

                    โครงการสัมมนาเพื่อเสรมิสรางความรูความเขาใจสูประชาคมอาเซียน



กรอบภารกิจของกรมการปกครองที่เกี่ยวของกับ

อาเซียน

1.  ดานการทะเบียนและบัตร เชน ปรับปรุงกฎระเบียบ ศึกษาแนวทางการอํานวยความสะดวกชาวตางชาติ 
การจัดทาํฐานขอมูลทะเบียนประชากรอาเซียนที่เขามาประกอบอาชีพในประเทศไทย การจัดทําฐานขอมูล
บุคคลตองหาม (Blacklist) พัฒนาภาษาผูใหบริการ

1.  ดานการรักษาความสงบเรียบรอย เชน การพัฒนาประสิทธภิาพระบบงานโรงแรม เพื่ออํานวยความ
สะดวกชาวตางชาติ การจัดการพื้นทีช่ายแดน การควบคุมอาวุธปน เปนตน

1.  ดานการรักษาความมัน่คงภายใน ไดแก การปองกันและปราบปรามยาเสพติด การตอตานการคามนษุย  
แรงงานตางดาว การตอตานการกอการราย  ธรรมาภิบาล สิทธิมนษุยชน และการสงเสริมความรวมมือกับภาค
ประชาสังคม

1.  ดานการอํานวยความเปนธรรม การไกลเกลี่ยขอพิพาทตางๆ ซึง่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ระหวาง
ชาวตางชาติกับประชาชนไทย

บทบาทขาราชการกรมการปกครองกับประชาคม

อาเซียน

                    โครงการสัมมนาเพื่อเสรมิสรางความรูความเขาใจสูประชาคมอาเซียน



บทบาทขาราชการกรมการปกครองกับประชาคม

อาเซียน
ยุทธศาสตรชาติ 

                    โครงการสัมมนาเพื่อเสรมิสรางความรูความเขาใจสูประชาคมอาเซียน



บทบาทขาราชการกรมการปกครองกับประชาคม

อาเซียน



แผนแมบทกรมการปกครองตอประชาคมอาเซียน

เนนการขับเคลื่อนแผนฯ  ใน 5 ประเด็นยทุธศาสตร

1. การวางระบบและเพิ่มประสิทธิภาพองคกร

2. การพัฒนาระบบความเชื่อมโยงดานฐานขอมูลตอประชาคมอาเซียน

3. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่ชายแดน

4. การรักษาความมั่นคงและสงบเรียบรอย

5. การสรางความตระหนักรูบคุลากรและประชาชน 

                        โครงการสมัมนาเพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจสูประชาคมเซียน

บทบาทขาราชการกรมการปกครองกับประชาคม

อาเซียน



                        โครงการสมัมนาเพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจสูประชาคมเซียน

บทบาทขาราชการกรมการปกครองกับประชาคม

อาเซียน

สํานักงาน ก.พ. กําหนดความพรอมของขาราชการไทย

ในการเขาสูประชาคมอาเซียน จําแนกตามตําแหนง



บทบาทขาราชการกรมการปกครองกับประชาคม

อาเซียน

สํานักงาน ก.พ. กําหนดสมรรถนะที่จําเปนในอนาคต

1.  ความสามารถในการทําใหเกิดขอยุติหรอืเงื่อนไขที่เปนประโยชน

ตอประเทศในประเด็นการตกลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

การเมืองและความมั่นคง 

1.  ความสามารถในการรักษาภาพลักษณ ตลอดจนบรรยากาศของ

ความเปนมติรไมตรแีละความสัมพันธอันดตีอกันไว 

                    โครงการสัมมนาเพื่อเสรมิสรางความรูความเขาใจสูประชาคมอาเซียน



บทบาทขาราชการกรมการปกครองกับประชาคม

อาเซียน

สํานักงาน ก.พ. กําหนดสมรรถนะที่จําเปนในอนาคต

1. ความเชี่ยวชาญในการเขียนขอตกลงหรอืกฎหมายในลําดับศกัย

อื่นๆ ที่เหมาะสมกับขอยุติหรอืเงื่อนไขหนึ่งๆ โดยมคีวามชัดเจนและ

สามารถนําไปสูการปฏิบัติได 

2. ความเชี่ยวชาญในการทําใหเกิดอนุวัตการทางกฎหมายที่ไดมีการ

บัญญตัไิวแลว 

                    โครงการสัมมนาเพื่อเสรมิสรางความรูความเขาใจสูประชาคมอาเซียน



บทบาทขาราชการกรมการปกครองกับประชาคม

อาเซียน

สํานักงาน ก.พ. กําหนดสมรรถนะที่จําเปนในอนาคต

1. ความพรอมในการจัดทําเอกสารในการประชุมระหวางประเทศทั้ง

ในการประชุมระดบัทวิภาคี พหุภาคี ซึ่งหมายความถึงการใชภาษา 

สัญลักษณ ตรรกะ และระบบเหตุผลที่เปนสากล เพื่อความเขาใจที่

ตรงกันและเพื่อการใชเปนหลักฐานทางกฎหมาย

                    โครงการสัมมนาเพื่อเสรมิสรางความรูความเขาใจสูประชาคมอาเซียน



บทบาทขาราชการ ปค. ในระดับพื้นที่

 

1.  ขับเคลื่อนแผนแมบทกรมการปกครองตอประชาคมอาเซียน

2.  ขับเคลื่อนภารกิจของสวนราชการตางๆ เพื่อตอบสนองการดําเนินงานของ 

 ๓ ประชาคมหลัก

1.  ขับเคลื่อนในระดับพื้นที่เพื่อเตรยีมความพรอมและสรางความตระหนักรูใหแก 

 ประชาชนในการเขาสูประชาคมอาเซียน โดยใชกลไกผูนําทองที่ 

บทบาทขาราชการกรมการปกครองกับประชาคม

อาเซียน



จบการนําเสนอ

                    โครงการสัมมนาเพื่อเสรมิสรางความรูความเขาใจสูประชาคมอาเซียน

บทบาทขาราชการกรมการปกครองกับประชาคม

อาเซียน
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