
รายงานการประชุมคณะทํางานเตรียมความพรอม 
              ดานการสรางความรูความเขาใจในอาเซียนของกระทรวงมหาดไทย 
                                            ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 

วันอังคารที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.  
        ณ หองประชุมคลังสมอง อาคารดํารงราชานุภาพ (ชั้น๕) กระทรวงมหาดไทย 
   
    --------------------------------------------------------- 
 
คณะทํางานที่เขาประชุม 
๑. นายชัชวาลย ฉายะบุตร        ผูอํานวยการสถาบันดํารงราชานุภาพ รองหัวหนาคณะทํางาน ประธาน 
๒. นางอณุสรา ชื่นทรวง       ผูอํานวยการกองการตางประเทศ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร   คณะทํางาน 
๓. นางสาวรุงรัตน ขวัญอวม       ผูแทนกรมโยธาธิการและผังเมือง                                   คณะทํางาน 
๔. นางสาวลัดดาวรรณ นอยอรุณ ผูแทนกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น                      คณะทํางาน 
๕. นางสุชัญญา คุมครอง          ผูแทนกรมที่ดิน                                                    คณะทํางาน 
๖. นางสาวพาฝน ปานเปยมโภช  ผูแทนกรมการพัฒนาชุมชน                        คณะทํางาน 
๗. นางปรานอม ชื่นประทุม      ผูแทนกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย      คณะทํางาน
๘. นางสาวจินตนา ชมชื่นจิตร     ผูแทนการประปานครหลวง                                   คณะทํางาน 
๙. นายศริิชัย เจสดุ              ผูแทนการประปาสวนภูมิภาค                                 คณะทํางาน 
๑๐. นางสาวเนาวนิต เอี่ยมขํา     ผูแทนการไฟฟานครหลวง                                       คณะทํางาน 
๑๑.  นายลิขิต สรอยสนธ           ผูแทนองคการตลาด                                              คณะทํางาน 
๑๒.  นายภูวกร สุวรรณนิยม      ผูแทนกองการตางประเทศ สป.มท.                             คณะทํางาน 
๑๓.  นางโชติกา บุญเหลือ          ผูแทน กองสารนิเทศ สป.มท.                                      คณะทํางาน 
๑๔. นายบัญชา ดวงดีแกว        นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ                                      คณะทํางาน   
                                                                                                                  และเลขานุการ 
 
ผูเขารวมการประชุม 
๑. นางวันเพ็ญ ทรงวิวัฒน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ   สดร.สป.มท.       
๒. นางกาญจนา แจมมินทร       นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ   สดร.สป.มท.        
๓. นางสาววิบูลพรรณ เปาอนิทร นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ     สดร.สป.มท.                        
๔. นางแขไข เจริญอาจ            นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ     สดร.สป.มท.                         
๕. นางสาวสุพัตรา บุญถึง          นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ     สดร.สป.มท.                         
๖. นางสาวจิราภรณ ปงประวัติ   นักวิเทศสัมพันธชํานาญการ     กองการตางประเทศ สป.กรุงเทพมหานคร       
๗. นางสาวสรวีย วงศปญญาภรณ  นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ                         กรมโยธาธิการและผังเมือง  
 
ผูไมเขาประชุมติดไปราชการ    
๑. ผูอํานวยการสวนพัฒนาและบริหารจัดการความรู สดร.สป.มท.     
๒. ผูแทนจากกรมการปกครอง           
      



๒ 

 

  

เริ่มประชุม   เวลา ๑๓.๐๐ น.   
ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ   
ผูอํานวยการสถาบันดํารงราชานุภาพ รองหัวหนาคณะทํางาน ประธานการประชุมแจงใหที่ประชุมทราบ 
วาวันนี้เปนการประชุมของคณะทํางานเตรียมความพรอมดานการสรางความรูความเขาใจในอาเซียน           
ครั้งที่ ๑ /๒๕๕๙ 
ที่ประชุม      รับทราบ           

ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่องเพื่อทราบ 

๒.๑ คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๓๐๙/๒๕๕๘ เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานเพื่อเตรียมความพรอมของ
กระทรวงมหาดไทยในการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. ๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เมษายน 
๒๕๕๘ 
เลขานุการ   การแก ไข เปลี่ ยนแปลงคณะทํ างานเพื่ อ เตรี ยมความพรอมของ

กระทรวงมหาดไทยในการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ 
๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ หนาที่ ๕ ขอ ๔. คณะทํางานเตรียมความพรอมดานการสราง
ความรูความเขาใจในอาเซียน ไดมีการเพิ่ม ผูอํานวยการสารนิเทศ สป.มท. เขาเปน
คณะทํางานฯ แตเดิมไมมีผูอํานวยกองสารนิเทศ สป.มท. และมีหนวยงานใด        
ที่ตองการจะปรับเปลี่ยนคณะทํางานฯ อีกหรือไม เนื่องจากขณะนี้กองการ
ตางประเทศ สป.มท. กําลังดําเนินการรวบรวมความคิดเห็นของคณะทํางานฯ       
วาจะมีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงในสวนคณะทํางานอยางไร 

การประปานครหลวง    ลําดับที่ ๔.๑๐ ที่เขียนวาผูอํานวยการสถาบันพัฒนาวิชาการประปานคร
หลวงปจจุบันตําแหนงนี้จะเปนผูอํานวยการฝายพัฒนาวิชาการประปา จะขอแกไข
ไดหรือไม 

เลขานุการ    ฝายเลขานุการฯ จะรวบรวมแลวเสนอตอคณะทํางานเพื่อเตรียมความพรอม                           
ของกระทรวงมหาดไทย ในการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. ๒๕๕๘           
ซึ่งเปนคณะทํางานชุดใหญ  

ประธาน    ขอสอบถามหัวหนากลุมงานอาเซียน กองการตางประเทศ สป.มท. วาการ
เตรียมความพรอมสําหรับป พ.ศ. ๒๕๕๘ ปจจุบันนี้ปพ.ศ. ๒๕๕๙ แลว ผมจึงถาม
กองการตางประเทศของสํานักงานปลัดวาคําสั่งนี้ควรจะมีการแกไขปรับปรุงอยางไร 
เพราะวาคงไมตองเตรียมพรอมแลว ในเมื่อเขาสูประชาคมอาเซียนเรียบรอยแลว    
อันนี้เปนคําสั่งเดิม ของป พ.ศ. ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖ ที่แตงตั้งขึ้นมา แลวก็มาแกไข
คําสั่งการแตงตั้งในชวงเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ อีกคําสั่งหนึ่ง กองการ
ตางประเทศจะดําเนินการปรับอยางไร  

กองการตางประเทศ    ไดทําบันทกึเสนอทานปลัดกระทรวงขึ้นไปแลววา แผนดําเนินงานภายหลัง
ป พ.ศ. ๒๕๕๘ จะตองดําเนินการไปในทิศทางใด ทานปลัดไดมอบใหทางสํานัก
นโยบายและแผนเปนผูจัดทําแผนและยุทธศาสตร แตตอนนี้ยังไมดําเนินการ        
ในสวนวิสัยทัศนนั้นคงกําหนดคลายกับของกระทรวงการตางประเทศ ซึ่งวิสัยทัศน
ของกระทรวงการตางประเทศที่ออกมา ตอนนี้มีเฉพาะภาษาอังกฤษ สําหรับ
วิสัยทัศนภาษาไทยกําลังดําเนินการอยู ซึ่งตองรอกระทรวงการตางประเทศอีก
เชนกัน 



๓ 

 

  

ประธาน    กองการตางประเทศ ถารอวิสัยทัศนหรือแผนการดําเนินงานของอาเซียนจาก  
สํานักนโยบายและแผนคงชา แตคําสั่งนี้ก็ตองมีการแกไขปรับปรุง โดยที่ปรับปรุง  
นั้นตองดําเนินการในเรื่องของการเปนประชาคมอาเซียน ตองจัดทําแผนระยะที่ ๑ 
ระยะที่ ๒ ระยะที่ ๓ เพื่อเปนการสรางความเขมแข็งหรือจะดําเนินการอยางไรตอไป  
   ครั้งนี้เปนการประชุมวาระสําคัญของการรวบรวมผลการรายงานการ
ดําเนินการที่ผานมาวาเรามีการเตรียมความพรอมอยางไร ตั้งแตป ๒๕๕๕          
จนกระทั้งป ๒๕๕๘ แตละสวนจะมีการทําอยางไรบางแลวหลังจากนั้นฝายเลขา ฯ         
จะนําเสนอผูบริหารระดับสูง เพื่อใหเห็นภาพวาเรามีการเตรียมความพรอมอยางไร 
สําหรับในปพ.ศ. ๒๕๕๙ นี้ ดังนั้นเราควรมีการทํางานในเรื่องของการสรางความ
เขมแข็งของประชาคมอาเซียนของกระทรวงมหาดไทยวามีการทําอยางไร เราจะมี
ความสัมพันธกับประเทศประชาคมอาเซียนไดอยางไรในดานการสรางความเขมแข็ง 
สรางความรูความเขาใจมากขึ้น เราก็ตองดูวามีคณะใดบาง คงไมตองรอจากสํานัก
นโยบายและแผน ทางกองการตางประเทศก็ตองดูจากกระทรวงการตางประเทศ    
ที่ไดมีการเตรียมไวแลว และใหมีการจัดประชุมคณะทํางานวาตองปรับอะไร       
แลวทําบันทึกคําสั่งเสนอทานผูบังคับบัญชาใหมอีกครั้ง วาจะมีแผนดําเนินการ       
๑ ป หรือ ๑๐ ป สําหรับทานอื่นๆ ถามีคําสั่งใหมออกมา ตําแหนงที่จะอยู           
ในคณะทํางาน ที่ทานจะใชชื่อตางๆ อยางของการประปานครหลวง จะเปนฝาย
แทนทีจ่ะเปนสถาบัน ยังมีหนวยงานอื่นอีกไหมท่ีจะขอแกไขคณะทํางาน ฯ  

กรมปองกันฯ    ในคําสั่ งนั้นระบุวาเปนผูแทนกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย        
ซึ่งตามหลักความเปนจริงควรจะเปลี่ยนใหเปนผูแทนจากกองสงเสริมการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

ประธาน    ถามีการแกไขและแตงตั้งคําสั่งใหม ก็ควรเปนผูอํานวยการกองสงเสริมการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขามาอยูในคณะนี้ ซึ่งมีหนาที่ในการเสริมสราง    
องคความรู ความเขาใจเกี่ยวกับอาเซียน การประชุมแลกเปลี่ยน COPs ดานตางๆ 
จัดใหมีศูนยการเรียนรูของอาเซียน เผยแพรประชาสัมพันธ ความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับอาเซียน ติดตามรายงานผลการดําเนินงานและดําเนินงานอื่นๆ ตามที่
คณะกรรมการมอบมาอยูในอํานาจหนาที่ของคณะทํางานชุดนี้ 

ที่ประชุม    รับทราบ 

๒.๒ ผลการดําเนินงานของคณะทํางานเตรียมความพรอมดานการสรางความรูความเขาใจในอาเซียน         
ในปงบประมาณ ๒๕๕๘  
เลขานุการ   ไดมีบันทึกจากกระทรวงถึงคณะทํางานครั้งหนึ่งแลว สวนใหญจะเปนผล

การดําเนินงานในไตรมาสที่ ๓ ของปงบประมาณ  ๒๕๕๘ ถาหนวยงานไหนยังไมได
รายงานผลดําเนินงานมาที่ฝายเลขาฯ สามารถรายงานได มีบางหนวยงานที่รายงาน
ผลการดําเนินงานมาแตไปตรงกับอํานาจหนาที่ของคณะอื่น ๆ มาดวย ฝายเลขาฯ 
จึงอยากใหคณะทํางานชุดนี้เนนรายงานผลการดําเนินงานที่ตรงกับอํานาจหนาที ่  
ที่ไดรับมอบหมาย  

กรมปองกันฯ   เนื่องจากอํานาจหนาที่ของคณะทํางานนี้หนวยงานในกรมที่มีอํานาจหนาที่
ตรงกับคณะทํางาน คือ สํานักกองสงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย       



๔ 

 

  

มีภารกิจที่เกี่ยวของกับการตระหนักรูและสรางความรูความเขาใจมากกวาและกรม  
กส็ามารถรายงานผลการดําเนินงานไดเลยหรือจะใหจัดสงเปนไฟลเอกสาร 

เลขานุการ    ฝายเลขา ฯ จะมีหนังสือแจงเวียนภารกิจอํานาจหนาที่ของคณะทํางาน   
ชุดนี้อีกครั้งพรอมกับการแจงเวียนถึงคณะทํางาน ฯ ใหรายงานผลการดําเนินงานใน
ป  ที่ผานมา  

กรมสงเสริม ฯ    ผลการดําเนินงานที่มีอยูโครงการและกิจกรรมปงบประมาณ ๒๕๕๘       
มีอยูทั้ง ๓ โครงการ ซึ่งกรมไดรายงานไปแลว แตหลังจากนี้จะมีโครงการพัฒนา
เว็บไซตเพื่อเปนศูนยการเรียนรูอาเซียน ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น อยูใน
ระหวางขั้นตอนการอนุมัติดําเนินการ จะเปนองคความรูเกี่ยวกับอาเซียนทั้งหมด 
ทุกคนทั่วไปก็สามารถเรยีนรูได  

เลขานุการ    โครงการนี้อยูระหวางการดําเนินการ เราสามารถที่จะนําเขาระเบียบใน
วาระการประชุมที่ ๒.๓ ได เพราะวาจะกลาวถึงแผนการดําเนินงานของสวนราชการ        
ตองดําเนินการหลังจากเราเขาสูประชาคมอาเซียน ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘      
วาเราจะมีแผนการดําเนินงานอยางไร ซึ่งจะมหีนังสือจากคณะทํางานฯ เวียนไปสวน
ราชการ วาตองดําเนินการอยางไร ซึ่งแตละสวนราชการอาจปรับไมเหมือนกัน     
แตอยากใหปรับแผนอยูในกรอบอํานาจหนาที่ของคณะทํางานฯ นี้  

กรมที่ดิน    ไดรายงานในสวนเกี่ยวของในปงบประมาณ ๒๕๕๙ ที่ผานมาแลว แตจะ
เพิ่มเติม ขณะนี้กรมที่ดินไดจัดทําเว็บไซตเปนภาษาอังกฤษของกรมเรียบรอย      
และมีมุมอาเซียนดวย ขณะนี้กําลังนําขอมูลองคความรูเกี่ยวกับอาเซียนใสลงไป 
และที่จะทําเพิ่มเติมคือ English with LTPO ของสํานักงานบริหารองคการพัฒนา
กรมที่ดินและเรงรัดการออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศ ไดออกหนังสือที่ดินสัมพันธ    
เปนลายปกษ เดือนละ ๒ ครั้ง จะทําเปนเกร็ดความรูเกี่ยวกับภาษาอังกฤษงาย ๆ      
ที่ใชในชีวิตประจําวันใหขาราชการไดทราบ เปนการพัฒนาความรูภาษาอังกฤษ 
จากนั้นจะมีการจัดทําเปนมุมเผยแพรความรูขอมูลเกี่ยวกับที่ดิน เชน การไดมาซึ่ง
ที่ดินของคนตางดาว ที่จะเขามาในประเทศไทยและมาซื้อคอนโดมิเนียม ซึ่งจะแปล             
เปนภาษาอังกฤษใสไวในเว็บไซตของกรมเปนการเผยแพร และแผนพับแจกไปตาม
สํานักงานที่ดินจังหวัด เพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับการทํานิติกรรมของกรมที่ดิน    
ใหชาวตางชาติไดทราบดวย ที่และยังจัดบรรยายความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
ใหกับเจาหนาที่บรรจุใหมดวย  

กรมโยธาธิการ ฯ    ไดรายงานผลดําเนินงาน พ.ศ.๒๕๕๘ ทั้งหมด ๖ โครงการ ที่ผานมามีการ
ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนผานเว็บไซตของกรม และยังมี
เอกสารเผยแพรที่เปนภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยวของกับภารกิจของกรม โครงการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษเสียงตามสาย ปจจุบันก็ยังดําเนินอยู โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษแบบ E-Learning และกรมยังมีแผนปฏิบัติการเตรียมความพรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียน เกี่ยวกับภารกิจของกรมไดจัดทําแผนจนถึงปพ.ศ. ๒๕๖๑      
และการเขารวมประชุมกันในระดับอาเซียน เพื่อที่เปนเครือขายทางดานการผังเมือง 
ซึ่งเปนภารกิจหลักของกรม ทําโครงการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายควบคุมอาคาร 
กฎหมายผังเมือง เปรียบเทียบ ๑๐ ประเทศไว ตอนนี้กฎหมายควบคุมอาคารเสร็จ
เรียบรอยแลว กําลังดําเนินการกําหมายผังเมืองอยู เปรียบเทียบ ๑๐ ประเทศ 
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เลขานุการ    หลังจากที่ประชุมคณะทํางานชุดนี้ เสร็จ อาจจะมีการประชุมของ
คณะทํางานชุดใหญ ฝายเลขา ฯ จึงตองการวา อยากใหคณะทํางาน ฯ แปลแผน   
ใหเปนผลผลิตหรือ Out put ที่ชัดเจน เชน การทําวารสารก็อยากใหสงมาใหฝาย
เลขาฯ รวบรวมไวที่ศูนยเรียนรูอาเซียน สป. หรือแจกวารสารใหแกคณะทํางานชุด
ใหญดวยเมื่อมีการประชุม เพื่อจะไดเปนการนําเสนอ Out put ในที่ทํางาน         
วาคณะนีด้ําเนินการอะไรไปบางที่เกี่ยวของกับการสรางความรู  

กรมการพัฒนาชุมชน    Out put ที่ทางกรมไดผลิตออกมาก็คือ การจัดอบรมโครงการใหกับ
ขาราชการเพื่อสามารถพรีเซนตงานเปนภาษาอังกฤษได สามารถประชาสัมพันธ  
งานของกรมพัฒนาชุมชน ในระดับจังหวัด ประชาสัมพันธสินคา OTOP เดนของแตละ       
จังหวัดและเปนงานที่ตนเองรับผิดชอบได  

การไฟฟานครหลวง    ไดสงรายงานการดําเนินงานแลว ตามเอกสารที่แนบไป จะนําเสนอฉบับที่
เปนภาษาไทย เปนภาษาอังกฤษควบคูกันได ฉบับที่ ๑ - ๔ ยังเปนภาษาไทย ฉบับที่ 
๕-๖ แปลควบคูกันไปแลว จะเริ่มแปลเรื่อยๆ  

ประปานครหลวง    ในปที่ผานมา ทางการประปาจะทําในลักษณะ MOU กับการประปาของ
ฟลิปปนส MOU กับการประปาพนมเปญ ในกลุมประเทศอาเซียนก็ทําเกือบจะครบ
แลว และกีฬาสัมพันธระหวางการประปาของปนัง การประปาสิงคโปร การประปา
เวียงจันทร การประปาเวียดนามเปนการเชื่อมสัมพันธไมตรีและแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมและเปนการดูงานระบบประปาของแตละประเทศ เทคโนโลยีตางๆ          
อยางสิงคโปรกาวหนากวาเรามาก เราก็จะไดโอกาสในการเรียนรู การประปา
เวียงจันทน เทคโนโลยีนอยกวา เราถือ เปนโอกาสไปเพิ่ม เติมหลักสูตรให               
ซึ่งปจจุบันทั้งเวียดนาม ไดเขามาเรียนหลักสูตรการประปา สําหรับแผนการ
ดําเนินงานของ ป พ.ศ. ๒๕๕๙ จะเปนลักษณะจัดเสวนาโดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญ
ดานอาเซียนและการวางบทบาทของการประปานครหลวง หลังเขาสูอาเซียนแลว  

กรุงเทพมหานคร    ผลการดําเนินงานของกรุงเทพมหานคร ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดมีการ
สถาปนา ความสัมพันธเมืองพี่เมืองนองเพิ่มขึ้นจากเมืองหลวงและเมืองตาง ๆ      
ในอาเซียนที่ไดลงนามไปแลวในทั้งหมด ๕ ประเทศ ๖ เมือง โดยในป พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ไดมีการสถาปนาความสัมพันธเพิ่มเติมกับเมืองโฮจิมินห นอกจากนี้ อีกภารกิจหนึ่ง 
ที่กรุงเทพมหานครไดดําเนินการในป พ.ศ. ๒๕๕๘ คือ การเขารวมประชุมรวมทั้ง
เปนเจาภาพจัดการประชุมกับประเทศในกลุมอาเซียนทั้งหมด ๒ ครั้ง คือ การเปน
เจ าภาพจั ดการประชุม  The Second Meeting of Governors/Mayors of 
ASEAN Capitals ระหวางวันที่ ๕-๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมแชงกรีลา     
และการ เข าร วมการประชุม The ๓ rd Meeting of Governors/Mayors of 
ASEAN Capitals ระหวางวันที่ ๑๘ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร 
ประเทศมาเลเซีย ซึ่งภายหลังจากการประชุมก็มีความรวมมือระหวางกลุมประเทศ
อาเซียน โดยมีการนําเสนอผลงานดานวัฒนธรรม โดยกรุงเทพมหานครสงผูแทนเขา
รวมกิจกรรม Dance and Drum ณ กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย 

    อีกสวนหนึ่งที่กรุงเทพมหานครไดดําเนินการในป พ.ศ. ๒๕๕๘ คือการ
จัดทําแผนการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของกรุงเทพมหานครเรียบรอยแลว        
ซึ่งกําหนด 



๖ 
 

  

  ทั้งหมด ๔ ยุทธศาสตร ในการดําเนินการและแนวทางดําเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร  จะเปนในเรื่ องของการพัฒนาบุคลากรในทุกกลุ มทุกระดับ             
ของกรุงเทพมหานคร รวมไปถึงการจัดทําหลักสูตรเรื่องของอาเซียน ในโรงเรียน    
ในสังกัดของกรุงเทพมหานคร เพื่อใหนักเรียนไดมีความสามารถในการใชภาษา     
ในประเทศอาเซียน อีกสวนหนึ่งคือมีการใชความรวมมือระหวางเมืองพี่เมืองนอง    
ที่กรุงเทพมหานครมีความสัมพันธอยู เพื่อพัฒนาระบบบริการดานสาธารณสุข
รองรับกับแรงงานหรือบุคลากรตางชาติที่จะเขามาใชบริการในกรุงเทพมหานคร 

   โดยลาสุดไดมีผูเชี่ยวชาญจากเมืองฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุน มาใหความรูใน
การพัฒนาบุคลากรดานการดูแลผูสูงอายุในระยะยาว ถึงแมเมืองฟูกูโอกะจะไมใช
เมืองในกลุมประเทศอาเซียนแตเปนการพัฒนาบุคลากรของเราเพื่อรองรับการ
ทํางานกับอาเซียน นอกจากนี้มีการจัดทําเรื่องของการเผยแพรความรูผานสื่อตาง ๆ 
เชน การจัดทําหนังสือความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน หนังสือ Welcome to 
ASEAN รวมทั้งการจัดทําเว็บไซตใหความรูในเรื่องของอาเซียนดวย   
  สําหรับในป พ.ศ. ๒๕๕๙ แผนงานที่กรุงเทพมหานครจะดําเนินการไดแก 
การสถาปนาความสัมพันธกับเมืองพี่เมืองนองอีก ๔ เมือง เชน กรุงกัวลาลัมเปอร 
ประเทศมาเลเซีย กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไนดารุสซาลาม สาธารณรัฐ
สิงคโปร  กรุงเนปดอร  สหภาพพมา รวมทั้งความรวมมือกับกระทรวงการ
ตางประเทศในการจัดกิจกรรม ครบรอบ ๔๐ ป ความสัมพันธไทย-เวียดนามใน
เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งจะเปนโอกาสอันดีในการสถาปนาความสัมพันธ
ระหวางกรุงเทพมหานครกับเมืองเว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม” 

กองการตางประเทศ    ในสวนของกองการตางประเทศ ขอรายงานการดําเนินงานในสวนของป
พ.ศ. ๒๕๕๘  ที่ผานมา โครงการที่เกี่ยวของในดานของการสรางความรูความเขาใจ 
จะมีโครงการใหญๆอยู ๓ โครงการ คือ โครงการจังหวัดกาวไกลสูอาเซียน และอีก 
๒ โครงการ จะเปนโครงการรูเขารูเรา พรอมเขาสูประชาคมอาเซียน เปนเหมือน
การบรรยายใหความรู  เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน โดยจะศึกษาดูงาน           
ทีเ่มียนมา เมื่อปพ.ศ. ๒๕๕๘ และอีกหนึ่งโครงการ คือ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ดานภาษาตางประเทศหรือ English camp นอกจากใหความรูดานภาษาอังกฤษ     
ก็จะเปนการสอดแทรกในเรื่องของอาเซียนไปดวย 

การประปาสวนภูมิภาค    จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการประปาสวนภูมิภาค เขาสูประชาคม
อาเซียน เปนฉบับปรับปรุง ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ แตในสวนที่เกี่ยวของกับ
คณะนี้จะมีเรื่องเดียวคือ การสรางความรูความเขาใจมี ๕ ยุทธศาสตร ดวยกัน     
แตวาจะเปนในเรื่องของการพัฒนา ขอรายงานถึงแคการสรางความรูความเขาใจ   
ในการเตรียมความพรอมเขาสูอาเซียน ซึ่งทางการประปาสวนภูมิภาคนั้นทํา
เรียบรอยไปแลว โดยตั้งเปาไววาพนักงานในการประปาสวนภูมิภาค จะตองมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับอาเซียนหรือมีความพรอมที่จะเขาสูอาเซียนในระดับหนึ่ง     
เทาที่สํารวจแลว คือทุกคนทราบเรื่องของประชาคมอาเซียน 

ประธาน    จากที่เคยปฏิบัติราชการที่กองการตางประเทศและทําเกี่ยวกับอาเซียน
ตั้งแตเริ่มตน คณะนี้เปนเรื่องของการสรางความรูความเขาใจ ที่ตั้งมาเนื่องจากวา
บุคลากรของกระทรวงมหาดไทยมีจํานวนมาก อยูทุกกรมทุกรัฐวิสาหกิจ ดังนั้นการ
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เตรียมความพรอม จุดแรกตองเตรียมความพรอมบุคลากรของทานกอน 
คณะทํางานนี้ถึงไดเกิดขึ้นมา สวนเรื่องของคณะที่ปรับปรุงในเรื่องของโครงสราง
บุคลากร เรื่องของขอกฎหมาย จะตามมาเพื่อใหปรับไดกับการที่เปนประชาคม
อาเซียนแลว จะตองมีกฎหมายหรือบุคลากรในหนวยงานของทานทําอะไร อยางไร
บาง สวนนี้เปนที่มาของการที่มีชุดนี้ ในเรื่องของการสรางองคความรูในเรื่องของการ
เผยแพรความรูนั้น ไปสูบุคลากรของทานเปนหลัก แลวสูบุคลากรที่เกี่ยวของกับ
หนวยงานของทานในระดับรองลงมา รวมไปถึงประชาชนใหมีความรู หนวยงาน
หลัก ๆ กรมการปกครอง กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ซึ่งดูแลองคกรปกครอง
ทองถิ่นทั่วประเทศ จะตองเตรียมความพรอมในเรื่องนี้ เรื่องของบุคลากรของทาน 
เรื่องของความเขาใจตางๆ ใหรับรูวา สวนที่ ๑ คําวาประชาคมอาเซียนคืออะไร 
หลังจากนั้นประชาคมอาเซียนเขามามีบทบาท หรือเขามาเกี่ยวของในชีวิตทาน
อยางไร ทานจะตองเตรียมความพรอมรองรับการเปนประชาคมอาเซียนอยางไร    
จะมีเรื่องของสังคม เรื่องของความมั่นคง มีเรื่องตางๆทั้งเศรษฐกิจหลากหลาย      
เขามาเมื่อเปนประชาคมอาเซียน อยางนอยก็จะไดรูวาการเปนประชาคมอาเซียน 
คืออะไรหนวยงานของทานเตรียมพรอมหรือไมอยางไร นี่คือที่มา  

เมื่อเขาสูประชาคมอาเซียแลวจะตองทําอะไรตอไป สําหรับหนวยงานหรือ
องคกรที่ทานยังทําไมครบก็ทําตอแตขณะเดียวกันตองคิดวาเมื่อเปนประชาคม
อาเซียนแลวจะตองทําอะไรตอเพื่อรองรับ บางหนวยงานที่มาประชุมวันนี้            
ก็แลกเปลี่ยนกันวา ทานทําอะไร เตรียมอะไรไวบาง บางหนวยงานเตรียมไปถึงขั้นมี
การจัดทําภาษา ๒ ภาษา ๓ ภาษา จัดทําระเบียบในการดําเนินงานรวมกับชาว
ตางประเทศ ไมจําเปนตองเปนประเทศในอาเซียน แตรวมไปถึงประเทศอื่นๆดวย   
ก็จะขยายออกไปในเรื่องของการทํางานตางๆ สําหรับบางหนวยงาน เนื่องจากวา
คณะนี้เปนเฉพาะในเรื่องของการสรางความรูความเขาใจในเรื่องอาเซียน ก็คงตอง
รบกวนวาบุคลากรของทาน ที่ทานไดจัดการฝกอบรม แนะนํา หรือวาใหความรู
ตางๆ จํานวนกี่ทานอยางไร ก็คงตองมีเปาหมายในเรื่องของผลการดําเนินงาน   
ของทานกรมใหญกรมเล็กของทาน บุคลากรของทานเขาใจครบถวนหรือไม 
อยางเชนของการประปาสวนภูมิภาค ตั้งไวรอยเปอรเซ็นต ก็ครบแลว ในสวนของ
กรมทาน ครบหรือยัง ทานมีหลักสูตรการฝกอบรม สัมมนาอะไรบางที่เกิดขึ้น     
แลวมันไปสงผลใหกับบุคลากรของทาน ไดรับรูรับทราบ และเตรียมความพรอมมาก
นอยแคไหน อยางไร คือเปาหมายของคณะนี้ รบกวนรายงานใหเห็นภาพ คงจะตอง
ยอนไปตั้งแตเริ่มตน ไมเชนนั้นจะเก็บใหครบรอยเปอรเซ็นตในปเดียวไมได ดูวาแผน
เตรียมความพรอมของทาน บุคลากรของทานรับรูกี่เปอรเซ็นต  

เลขานุการ   ฝายเลขานุการจะสงแบบฟอรมใหเหมือนกัน เพื่อใหคณะกรอกผลการ
ดําเนินงานในลักษณะเหมือนกัน จะไดงายตอการรวบรวมผลงานที่ผานมา 

ประธาน    หลังจากตองรวบรวมผลการดําเนินงานทั้งของกรมและรัฐวิสาหกิจของการ
เตรียมความพรอมในดานของการสรางความรูความเขาใจในอาเซียน ใหกับ
ผูบังคับบัญชา วาเราไดเตรียมความพรอมไปถึงไหนแลว สําหรับแผนการดําเนินงาน
ในปพ.ศ. ๒๕๕๙ และปตอๆไป ถาหากทานคิดวาอยากจะสรางความรูหรือองค
ความรูใหกับหนวยงานของทาน หรือใหกับสวนที่เกี่ยวของ รวมไปถึงประชาชน
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อยางไรการบริการอํานวยความสะดวกอยางไร ใหกับชาติตางๆซึ่งเปนชาติอาเซียน
หรือชาติประเทศอื่นๆ ก็สามารถแจงมาไดวามีแผนทําอยางไร ฝายเลขานุการ        
ก็จะรวบรวมแลวเสนอในเรื่องของการดําเนินงานที่จะดําเนินงานตอไป ในปหนา
และปตอๆไป เสร็จแลวก็จะรวบรวมแจงใหทุกคนทราบ เพื่อนําไปใชในการวางแผน
ในสวนของหนวยงานของทานตอไป    

ที่ประชุม    รับทราบ 

๒.๓ แผนการดําเนินงานของคณะทํางานเตรียมความพรอมดานการสรางความรูความเขาใจในอาเซียน
หลังจากเขาสูประชาคมอาเซียน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙  
เลขานุการ    เรื่องของแผนการทํางาน หลังจากนี้ฝายเลขา ฯ จะแจงวาสวนราชการหรือ

คณะทํางานวาจะตองดําเนินงานอยางไรบาง หลังจากเราเขาสูประชาคมอาเซียน  
ที่ประชุม    รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๓     เรื่องเพื่อพิจารณา 
- แนวทางการนําขอมูลและกิจกรรมของคณะทํางานเตรียมความพรอมดานการสรางความรูความเขาใจ
ในอาเซียนที่เกี่ยวของกับประชาคมอาเซียนลงในเว็บไซตของสถาบันดํารงราชานุภาพ 
เลขานุการ   ไดจัดทําเว็บไซตเกี่ยวกับอาเซียน อยูในเว็บของสถาบันดํารงชานุภาพ    

ฝายเลขานุการตองการขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมหรือผลการดําเนินงาน รวมทั้งผลการ
ดําเนินงานที่ เกี่ยวของกับประชาคมอาเซียนเพื่อนํามารวบรวมไวที่ เว็บไซต         
ของฝายเลขานุการ 

ประธาน    กองการตางประเทศดําเนินการอยูหรือไม ถาฝายเลขานุการจัดทําเว็บไซต 
อาจไปซอนกันหรือไม  

กองการตางประเทศ    ในสวนเว็บไซตยังไมมี แตในภาพรวมจะรวบรวมของทั้งหมดทุกคณะ     
จะมีเฉพาะเอกสารประชาสัมพันธ  

เลขานุการ    เว็บไซตนี้พึ่งจัดทําเมื่อปลายป ๒๕๕๘ เปนเว็บไซตศูนยเรียนรูอาเซียน   
สป.มท. อยูหนาเว็บไซตของสถาบันดํารงชานุภาพ ซึ่งจะเปนมุมของศูนยเรียนรู
อาเซียน ตองการที่จะไดขอมูลของคณะทํางาน และมีกิจกรรมเดนๆ เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน เพื่อนําลงเผยแพร  

ประธาน    กระทรวงยังไมมีเว็บไซตที่รวบรวมในสวนที่เกี่ยวของกับอาเซียนโดยตรง 
อันนี้ เปนสวนหนึ่งของกิจกรรมการสรางการเรียนรู  ถาหากวาทานมีเว็บไซต          
ที่เกี่ยวของ หรืออยูหนาเว็บเพจใด กรุณาแจงในสวนของฝายเลขานุการ ทางเราก็จะ
นําไปลิงค แตถาทานไมมีโดยเฉพาะ ทานก็สามารถรวบรวมขอมูล เอกสารอะไร
ตางๆก็สงมา ทางนี้ก็จะทําเอกสารและนําขึ้นเว็บไซตให ก็จะเปนแหลงเรียนรู      
แหงหนึ่ง ที่อยูในเว็บไซต ที่อยูในสวนของสถาบันดํารงชานุภาพ 

เลขานุการ    โดยเฉพาะเวลาเรื่องไปประชุม บางครั้งบางหนวยงานก็ไมไดไปรวมดวย   
จึงอยากรูผลการประชุม โดยเฉพาะระดับชาติอยางกรุงเทพมหานคร ชัดเจนมาก 
เพียงแตวาเราอาจจะไมรูวาทางกรุงเทพมหานคร ไปสัมพันธกับเมืองไหน ๆ       
เปนรูปธรรม ตองการมารวบรวมไวเปนชองทาง 

 
 



๙ 
 

  

ประธาน    ไมทราบวากองการตางประเทศยังรวบรวมอยูหรือไม แตเคยไปรวมงาน 
จัดที่หอศิลป เมื่อประมาณ ๔ ป ที่แลว ทางนี้ก็รวบรวมคลายๆศิลปวัฒนธรรม    
ของชาติตางๆ ซึ่งเปนเมืองสรางความสัมพันธเมืองพี่เมืองนองหรือฉันทมิตรกัน        
แลวจัดแสดง ในสวนของกองการตางประเทศเองก็กําลังจัดทําอยู เหมือนกัน        
แตยายกอนเลยไมไดทํา ปจจุบันก็ยังทําอยูใชไหมครับ 

กรุงเทพมหานคร    เว็บไซตกรุงเทพมหานครของกองการตางประเทศจะมีรายชื่อประเทศเมือง
พี่เมืองนอง รวมทั้งความรูดานตางๆ ทีเกี่ยวกับดานการตางประเทศหลากหลาย     
ที่ประชาชนทั่วไปก็สามารถเขาไปดูได ไมวาจะเปนเรื่องของพิธีการทางการทูต    
หรือวาความสัมพันธเมืองพี่เมืองนองแปลวาอะไร ทางนี้ยินดีที่จะลิงค คิดวาเปน
ขอมูลที่เปนประโยชนใหแกประชาชน 

กองสารนิเทศ    การเผยแพรประชาสัมพันธ ในชวงเวลาที่ผานมา กิจกรรมที่เกี่ยวของกับ
อาเซียน กองสารนิเทศไดทําการเผยแพรประชาสัมพันธ ผานจดหมายมหาดไทย
และสื่อวิทยุ ที่จัดทําในเรื่องของรายการมหาดไทยชวนรู ซึ่งเผยแพรทุกวันจันทร   
ถึงศุกรเวลา ๑๒.๐๐ – ๑๒.๒๕ น. และไดสัมภาษณผูวาราชการจังหวัดเกี่ยวกับ
เรื่องของการเตรียมความพรอมดานเศรษฐกิจพิเศษที่จังหวัดชายแดน สําหรับกอง
สารนิเทศตองการขอมูลในสวนของกิจกรรมเดนๆ หรือแผนงานที่แตละหนวยงาน
ดําเนินการ เพื่อเปนขอมูลที่สามารถนํามาเผยแพรประชาสัมพันธ หรือเผยแพรผาน
สื่อเสียงวิทยุตามสาย หรือทางสื่อสิ่งพิมพและสื่อออนไลน  

ที่ประชุม    รับทราบ   

ระเบียบวาระที่ ๔     เรื่องอื่นๆ 
เลขานุการ   ฝายเลขานุการจะจัดทําโครงการ COPs ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ

อาเซียน ซึ่งเคยทําเมื่อป ๒๕๕๘ มาแลว ในหัวขอ “อาเซียนขยับ มหาดไทย
เขยื้อน” แตครั้งนี้ ผอ.สวนพัฒนาและบริหารจัดการความรู สดร.สป. ตองการที่จะ
ใหคณะทํางานหรือสวนราชการ ไดนําเสนอมุมมองทางความคิดของประเทศสมาชิก
อาเซียนที่ทานเคยเดินทางไปแตละประเทศมาแลวเพื่อนํามาถายทอดผาน
ประสบการณใหคณะทํางานไดรับรูถึงความรูสึกหรือความประทับใจ รวมทั้งอยาก
ใหคณะทํางานไปศึกษาดงูานที่ศูนยวัฒนธรรมอาเซียน ของกระทรวงวัฒนธรรม  

ประธาน    การจัดทํา COPs เปนแนวความคิดของสวนพัฒนาและบริหารจัดการ
ความรู คงตองดูรายละเอียด อีกครั้งเพราะวาการจัดทํา COPs มีความแตกตาง    
กัน เพราะวาสวนใหญผู เขาฟงจะเปนบุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวง        
ไมไดเชิญกรมหรือรัฐวิสาหกิจ สําหรับการติดตามผลการดําเนินงานอาเซียน         
ที่ผานมาใหหนวยงานแจงทางฝายเลขานุการ และถาหากวาหนวยงานใดที่ม ี      
องคความรูเกี่ยวกับสามารถสงขอมูลมาใหทางฝายเลขานุการดําเนินการลงเว็บไซต            
เพื่อเผยแพรขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับการสรางองคความรูในเรื่องของอาเซียน    
อีกดวย  

เลิกประชุม   เวลา ๑๕.๐๐ น. 

                                    (นายบัญชา ดวงดีแกว)                 
                               ผูจดรายงานการประชุม              
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