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ข้าราชการพลเรือน

ในฐานะผู้เร่งรัดให้วิสัยทัศน์
ประชาคมอาเซียน 2025 บรรลุผล
ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2560 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ในโอกาส
ครบรอบ 50 ปี การก่อตัง้ อาเซียน ซึง่ เป็นการทบทวนการดำ�เนินการของอาเซียนตลอดช่วงทีผ่ า่ นมา ไม่วา่ จะเป็นการส่งเสริม
ความเข้มแข็งของประชาคมอาเซียนทีเ่ น้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพือ่ ตอบสนองความต้องการของประชาชน และประเด็น
ท้าทายในระดับภูมิภาคและโลก อาทิ การเสริมสร้างและรักษาความเป็นแกนกลางของอาเซียนในสถาปัตยกรรมภูมิภาค
และความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับประเทศนอกภูมิภาคและองค์การระหว่างประเทศ
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นอกจากนี้ ผู้นำ�ประเทศอาเซียนได้มีการลงนาม
ในปฏิญญาทีส่ ำ�คัญฉบับหนึง่ คือ ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วย
บทบาทของราชการพลเรือนในฐานะผูเ้ ร่งรัดให้วสิ ยั ทัศน์
ประชาคมอาเซียน 2025 บรรลุผล (ASEAN Declaration
on the Role of the Civil Service as a Catalyst for
Achieving the ASEAN Community Vision 2025)
โดยปฏิญญาดังกล่าวมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ภาคราชการพลเรือน เพือ่ เป็นกำ�ลังในการช่วยขับเคลือ่ น
ประชาคมอาเซียนผ่านโครงการพัฒนาขีดความสามารถ
และความร่วมมือต่างๆ ระหว่างประเทศสมาชิก ตลอดจน
ปลูกฝังวัฒนธรรมเรื่องธรรมาภิบาลให้เป็นกระแสหลัก
ในนโยบายและระเบี ย บปฏิ บั ติ ต่ า งๆ ของประชาคม
อาเซี ย น อั น จะนำ�ไปสู่ ก ารบรรลุ วิ สั ย ทั ศ น์ ป ระชาคม
อาเซียน ค.ศ. 2025 และแผนงานประชาคมอาเซียน
ค.ศ. 2016-2025 โดยมีสาระสำ�คัญอยู่ 5 ประการ ได้แก่
• การส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ในการพั ฒ นาและ
การดำ�เนินากรตามหลักสูตรการพัฒนาขีดความสามารถ
และแบ่ ง ปั น แนวปฏิ บั ติ ท่ี เ ป็ น เลิ ศ ในด้ า นต่ า งๆ อาทิ
การส่งเสริมและรักษาสิง่ แวดล้อม การบรรเทาผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา
และรับมือกับภัยพิบัติ การจัดการด้านสุขภาพ การสร้าง
ความเสมอภาคทางเพศในองค์กร การสร้างความผูกพัน
ในองค์กร การดึงดูดผู้มีความสามารถเป็นพิเศษ ฯลฯ
• การสร้ า งมาตรฐานความเป็ น มื อ อาชี พ และ
ความสามารถของข้าราชการในภาคส่วนที่แตกต่างกัน
และสร้ า งประชาคมแห่ ง ความเป็ น มื อ อาชี พ ในแต่ ล ะ
ภาคส่วนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมากขึ้น
• การทำ�ให้มั่นใจว่าราชการพลเรือนของอาเซียน
รั บ หลั ก การปกครองใหม่ อาทิ การมี พ ลเมื อ งเป็ น
ศูนย์กลางและนวัตกรรม และการแบ่งปันแนวปฏิบัติ
ทีเ่ ป็นเลิศและความรูใ้ นสาขาต่างๆ เพือ่ ประโยชน์รว่ มกัน
เพื่อสร้างองค์กรภาครัฐให้มีความสามารถในการปรับตัว
มีความน่าเชือ่ ถือไว้วางใจ และพร้อมรับความท้าทายและ
การเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ในอนาคต
• การยึดมั่นและคุ้มครองสวัสดิการของข้าราชการ
พลเรื อ นในภู มิ ภ าค รวมถึ ง ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ พั น ธกรณี
ในภู มิ ภ าค และผู้ ที่ มี บ ทบาทสำ�คั ญ ในการรั บ มื อ กั บ
ภัยพิบัติและสถานการณ์อันตรายต่างๆ
• การเสริมสร้างการก่อตั้งกลุ่มพันธมิตร เครือข่าย
และความร่วมมือระหว่างรัฐสมาชิกในอาเซียน รวมถึง
ประเทศคูเ่ จรจาของอาเซียน องค์กรในภูมภิ าค และพหุภาคี
ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียใน
การสนับสนุนการดำ�เนินการตามพันธกรณีของปฏิญญาฯ

สำ�หรั บ การพั ฒ นาข้ า ราชการพลเรื อ นของประเทศไทยเองนั้ น ขณะนี้
สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้จัดทำ�ออกมาเป็นกรอบศักยภาพ
ร่วมของข้าราชการพลเรือนที่จะต้องได้รับการพัฒนาใน 5 ด้าน ได้แก่
1) ศักยภาพในการสร้างปฏิสมั พันธ์และความร่วมมือทัง้ ภายในและภายนอก
องค์กร สามารถสร้างเครือข่ายการแลกเปลีย่ นองค์ความรูไ้ ด้อย่างต่อเนือ่ ง รวมทัง้
สามารถเจรจาโน้มน้าวให้เกิดข้อตกลงหรือการดำ�เนินการร่วมกันได้
2) ศักยภาพในการคิดและริเริม่ ลงมือปฏิบตั ิ มีทกั ษะในการคิดอย่างเป็นระบบ
มองภาพองค์รวมเพื่อการวางแผน และสามารถสังเคราะห์ทางเลือกได้อย่างเป็น
ระบบ มีการตัดสินใจบนฐานข้อมูล และมองเห็นโอกาสในความท้าทาย
3) ศักยภาพในการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ มีความเข้าใจอาเซียนในบริบท
ต่างๆ และแนวโน้มในด้านต่างๆ ภายใต้ความตกลงของอาเซียน รวมถึงมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ และความสัมพันธ์ของกฎหมาย
ภายในและกฎหมายของประเทศสมาชิกอาเซียน
4) ศักยภาพด้านภาษาและการสือ่ สาร มีความสามารถในการถ่ายทอดข้อมูล
เกีย่ วกับประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั จากประชาคมอาเซียนให้บคุ ลากรภาครัฐ ผูป้ ระกอบการ
เอกชน และประชาชนได้มีการรับรู้และเข้าใจ รวมทั้งมีทักษะในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศอาเซียน
5) วิ ธี คิ ด แบบอาเซี ย น มี ทั ศ นคติ “คนอาเซี ย น” และมี ค วามเข้ า ใจ
ในความแตกต่างของแต่ละประเทศ รวมทั้งมีทัศนคติที่เปิดกว้างต่อการริเริ่ม
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และมีความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในสายงาน
จะเห็นได้ว่า ศักยภาพร่วมข้างต้นนั้นเป็นกรอบความต้องการร่วมของ
ทุกหน่วยงาน ซึ่งจะถูกนำ�มาจัดทำ�เป็นกรอบการพัฒนาบุคลากรของแต่ละ
หน่วยงาน และพัฒนาออกมาเป็นหลักสูตรในด้านต่างๆ ซึ่งแต่ละหน่วยงาน
จะต้องนำ�ไปพิจารณาให้เหมาะสมกับภารกิจต่อไป
ศักยภาพในการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์และความร่วมมือ
Capability to create relations and collaboration

ศักยภาพ
ด้านภาษาและ
การสื่อสาร
Language and
communication
capability

วิธีคิดแบบอาเซียน
ASEAN mindset

ศักยภาพ
ในการคิดและ
ริเริ่มปฏิบัติ
Capability
to think and
execute

ศักยภาพในการเรียนรู้
และการประยุกต์ใช้
Capability to learn and apply
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