แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ปงบประมาณ ๒๕๕8
สวนพัฒนาความรวมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ ( สรอ.) สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ระยะเวลา/สถานที่
ดําเนินการ
กลุมงานประสานเครือขายภาคีภาครัฐและเอกชน สวนพัฒนาความรวมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.
๑. แผนงานสนับสนุนการ
คณะทํางานฝายเลขานุการ
กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย
ระหวางวันที่ 16-๒0
ดําเนินงานของสํานักงาน
ในคณะทํางานสํานักงานฝาย
เนนความสําคัญการเปนศูนยกลางดานการทองเที่ยวภาคใต
กุมภาพันธ ๒๕๕8
ฝายเลขานุการกรอบการ
เลขานุการกรอบการประชุมระดับ ภาคเอกชนไดมีขอเสนอโครงการรวมทั้งสิ้น ๒โครงการ ดังนี้
ณ จังหวัดสุราษฎร
ประชุมระดับมุขมนตรี
มุขมนตรีและผูวาราชการจังหวัด 1. โครงการปรับปรุงและขยายสนามบินนานาชาติสุราษฎรธานี
ธานี ภูเก็ต สงขลา
(CMGF) แผนงาน IMT-GT (CMGF) ไดจัดประชุมการ
ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ตั้งอยูที่ ตําบลหัวเตย อําเภอพุนพิน
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนา จังหวัดสุราษฏรธานี
จัดโครงการประชุมการ
เขตเศรษฐกิจสามฝายอินโดนีเซีย 2. โครงการกอสรางถนน ความยาวประมาณ 20 กิโลเมตร
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการ มาเลเซีย ไทย(Indonesia
กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน
พัฒนาเขตเศรษฐกิจสาม
Malaysia Thailand Growth
เนนความรวมมือการบูรณาการเปนPartnership ในการพัฒนาการ
ฝายอินโดนีเซีย มาเลเซีย
Triangle: IMT-GT)
ทองเที่ยวทางทะเลที่มีมาตรฐานระดับโลก ประกอบดวยโครงการสําคัญ
ไทย(Indonesia Malaysia วัตถุประสงค : เพื่อระดมความ
ดังนี้
Thailand Growth
คิดเห็นในการเตรียมการจัดทํา/
1. โครงการ Marina hub หรือศูนยกลางการทองเที่ยวทางทะเล ที่มี
Triangle: IMT-GT)
ทบทวนแผนยุทธศาสตรจังหวัด
กิจกรรมเชื่อมโยงไปยังประเทศในกลุมอนุภูมภิ าค IMT-GT (Indonesia
ระหวางวันที่ 16-20
และกลุม จังหวัด และนําเสนอที่
Malaysia Thailand) โดยเชื่อมโยงจังหวัดภูเก็ต - ปนัง - ลังกาวี กุมภาพันธ 2558
ประชุม CMGF ในการทบทวน
ประเทศสิงคโปรเชน การมีทาเรือน้ําลึกที่เชื่อมโยงจากจังหวัดภูเก็ต
ณ จังหวัดสุราษฎรธานี
แผนกลางรอบ แผนที่ ๓ และ
ของประเทศไทย - เมืองมะละกา ของประเทศมาเลเซีย - ไปยังอาเจะห
ภูเก็ต สงขลา
การประชุม IMT-GT Strategic
ของประเทศอินโดนีเซีย
Planning Meeting ระหวาง
2. โครงการจัดทํา Route การทองเที่ยวที่สามารถเชื่อมโยงและ
วันที่ ๒-๖ มีนาคม ๒๕๕๘
กอใหเกิดประโยชนแก 3 ประเทศ
ณ กรุงจาการตา) ระหวางวันที่
3. โครงการดานความมั่งคงปลอดภัยทางทะเล เชน การชวยเหลือ
๑๖,๑๘ และ ๒๐ กุมภาพันธ
ผูประสบภัยทางทะเล และการรักษาความปลอดภัยจากอาชญากรรม
๒๕๕๘ ณ จังหวัดสุราษฎรธานี
จากโจรสลัดทางทะเล
ภูเก็ต และสงขลา
4. โครงการจัดตั้งศูนยเตือนภัยพิบัติ สรางเครือขายแลกเปลี่ยนขอมูล
ภัยพิบัติระหวางกันเพื่อใหเกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรูภ ายในกลุม ประเทศ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

ปญหา/อุปสรรคและ
ประโยชนที่ไดรับ
ปญหา/อุปสรรค
ไมมี
ประโยชนที่ไดรับ
(๑) จังหวัดและกลุมจังหวัดภาคใตมี
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและ
กลุมจังหวัดเชื่อมโยงแผนงาน IMT-GT
อยางมีเอกภาพและบูรณาการ
(2) บรรลุวัตถุประสงคตามเจตนารมณ
ของรัฐบาลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
การพัฒนาประเทศในการเตรียม
ความพรอมสูประชาคมอาเซียนและ
ความรวมมือดานเศรษฐกิจในกรอบ
อนุภูมิภคภายใตแผนงาน IMT-GT
อยางเปนรูปธรรม

-๒ที่

๒.

โครงการ/กิจกรรม

โครงการสํารวจพื้นที่
ชายแดนไทย-มาเลเซีย
ตามแผนงาน IMT-GT
และ JDS

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

(๑) เพื่อเสริมสรางบทบาทและ
ความเขมแข็งของการประชุม
ระดับผูวาราชการจังหวัดและ
มุขมนตรีใหมีความเขมแข็งในการ
ประสานความรวมมือกับภาคี
การพัฒนาทุกภาคสวน
(๒) เพื่อเปนเวทีการหารือทาง
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนกรอบ
ความรวมมือ CMGF ใหสอดคลอง
กับสถานการณทางเศรษฐกิจ
สังคม และการเมืองในปจจุบัน
(๓) เพื่อเปนเวทีสําหรับฝายไทยใน
การนําเสนอขอมูลประเด็นปญหา
ที่สะทอนผลประโยชนของจังหวัด
ชายแดนภาคใต และผลักดัน
โครงการ/สาขาความรวมมือใน
การพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่ ๑๔
จังหวัดภาคใต เชื่อมโยงการพัฒนา
สูอนุภูมภิ าค ภายใตแผนงาน
IMT-GT

กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน
เนนความสําคัญในการอํานวยความสะดวกเพื่อเพิ่มมูลคาการคาชายแดน
ไทย-มาเลเซียรวมทั้งไดเนนความสําคัญในการนําไปสูเปาหมาย
ความสําเร็จของแผนงาน/โครงการ ไดแก การกําหนดกลไกการ
ดําเนินงานที่ชัดเจน การสนับสนุนงบประมาณการมีแผนยุทธศาสตร
ที่สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลเปนทิศทางอยางเปนรูปธรรม
รวมถึงความตอเนื่องของนโยบายรัฐบาล ซึ่งเปนปจจัยสําคัญทีส่ งผล
ตอความสําเร็จในการดําเนินโครงการ
การดําเนินงาน : มท.รวมกับ สศช. และ ม.สงขลานครินทร เดินทาง
เขารวมการประชุมตามโครงการสํารวจพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย ตาม
แผนงาน IMT-GT และ JDS กิจกรรมนําคณะ ผวจ.5 จซต./ผูแทน มท./
หนวยงานภาครัฐเดินทางเขารวมประชุมกับผูบริหารภาครัฐของ 8 รัฐ
ของมาเลเซีย ไดแก เคดะห กลันตัน เปรัค เปอรลิส ปนัง เนกรี แซมบิลัน
ตรังกานู
วัตถุประสงค : เพื่อพัฒนาความรวมมือดานการเชื่อมโยงดานโครงสราง
พื้นฐานไทย-มาเลเซีย เพื่อเพิ่มศักยภาพดานการคา การลงทุน
การทองเที่ยวและการเชื่อมโยงดานโครงสรางพื้นฐานไทย-มาเลเซีย
ประกอบดวยโครงการความรวมมือ ดังนี้
สถานการณดําเนินงาน ดานสาขาโครงสรางพื้นฐานการเชื่อมโยง
การคมนาคมและขนสงไทย-มาเลเซีย ดังนี้
๑. รัฐปะลิส-สตูล ไดแก โครงการพัฒนาดานวังประจัน จังหวัดสตูลดานวังเกลียน รัฐปะลิส/ โครงการศึกษาความเหมาะสมการกอสราง
ถนนเชือ่ มโยงอุโมงคระหวางสตูล-รัฐปะลิส
๒. รัฐปะลิส-สงขลา ไดแก โครงการพัฒนาศูนยกระจายสินคาปาดังเบซาร
เชื่อมโยงรัฐปะลิส
๓. รัฐเคดะห-สงขลา ไดแก โครงการพัฒนาดานสะเดา จังหวัดสงขลาดานบูกิตกายูฮิตมั รัฐเคดะห/ โครงการพัฒนาดานบานประกอบ จังหวัด
สงขลา-ดานดุเรียนบุหรง รัฐเคดะห/ การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ระยะเวลา/สถานที่
ดําเนินการ

ปญหา/อุปสรรคและ
ประโยชนที่ไดรับ

ระหวางวันที่ 11-15
ตุลาคม ๒๕๕8
ณ จังหวัดสงขลา
นราธิวาส ยะลา/ กลัน
ตัน/ เคดะห/ เปอร
ลิส/ เปรัค/ ปนัง

ปญหา/อุปสรรค
ไมมี
ประโยชนที่จะไดรับ
(๑) เกิดความรวมมือและการ
ประสานงานอยางบูรณาการระหวาง
ผูวาราชการจังหวัด มุขมนตรี ฝาย
เลขานุการระดับชาติ คณะทํางาน
รายสาขา สภาธุรกิจ IMT-GT ในการ
ขับเคลื่อนโครงการในอันที่จะนํา
ประโยชนตอประชาชนในพื้นที่ ๑๔
จังหวัดภาคใต
(๒) ภาคเอกชนในจังหวัดภาคใตมี
ความตื่นตัวในการเขารวมโครงการ
พัฒนาตามกรอบแผนงาน IMT-GT
พรอมทั้งเตรียมความพรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๘
(๓) เกิดการบูรณาการความรวมมือ
ในการเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนา
เศรษฐกิจภูมิภาคของจังหวัดและ
กลุมจังหวัดภาคใตสูเวทีระดับชาติและ
แผนงาน IT-GT

-๓ที่

3.

โครงการ/กิจกรรม

โครงการประชุมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรเชื่อมโยง
การพัฒนาโครงขาย
การคมนาคมขนสง
ตามโครงการพัฒนา
ศูนยกระจายสินคาทุงสง
ภายใตแผนงาน IMT-GT

เปาหมาย

วัตถุประสงค : เพื่อเปนการประชุม
ทบทวนแผนงานโครงการตาง ๆ
ที่มีรวมกัน เพื่อเปนการเตรียมการ
กอนการประชุม CMGF อยางเปน
ทางการตอไป ทั้งนี้ โครงการตางๆ
ที่ไดมีการดําเนินการอยูและจะ
ดําเนินการอยางตอเนื่อง
ซึ่งประเทศไทยไดใหความสําคัญ
ในการพัฒนาความรวมมือภายใต
แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
สามฝาย อินโดนีเซีย มาเลเซีย
ไทย (IMT-GT)

ผลการดําเนินงาน
ชายแดนดานสะเดา-ดานบูกิตกายูฮิตัม รัฐเคดะห/ โครงการศึกษาความ
เหมาะสมทางพิเศษหาดใหญ-สะเดา/ โครงการจัดตั้ง Rubber City/
โครงการศึกษาการพัฒนาเมืองเศรษฐกิจชายแดนระหวางไทย-มาเลเซีย
ที่อําเภอ สะเดา จังหวัดสงขลา-เมืองบูกิตกายูฮิตมั รัฐเคดะห
๔. รัฐเปรัค-ยะลา ไดแกโครงการศึกษาการพัฒนาเมืองเศรษฐกิจ
ชายแดนระหวางไทย-มาเลเซีย อําเภอเบตง จังหวัดยะลา-เปงกาลันฮูลู
๕. รัฐกลันตัน-นราธิวาส ไดแก โครงการพัฒนาดานบูเกะตา จังหวัด
นราธิวาส-เมืองกิตบุหงา รัฐกลันตัน/ โครงการออกแบบการกอสราง
สะพานขามแมน้ําโกลกสองแหง ๑ เชื่อมโยตากใบ-เมืองเปงกาลันกุโบร
ตุมปต/ โครงการออกแบบการกอสรางสะพานขามแมนา้ํ โกลกสองแหง
๒ เชื่อมโยงสุไหงโกลก-เมืองรันเตาปนยัง
การดําเนินงาน : กระทรวงมหาดไทย จัดประชุม โครงการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรเขื่อมโยงการพัฒนาโครงขาย
การคมนาคม ขนสง ตามโครงการพัฒนาศูนยกระจายสินคาทุงสง
ภายใตแผนงาน IMT-GT สรุปผลการประชุม ที่ประชุมไดรายงานผล
ความกาวหนาของการดําเนินโครงการ ดังนี้
(๑) โครงการดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ทัง้ สามประเทศ ไดแก
โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ ๕ เสนทาง
(5 IMT-GT Economic Corridor) โครงการศูนยกระจายสินคาทุงสง
และโครงการขนสงสินคาแบบ Roll in Roll out (RoRo ferry Project)
(๒) โครงการพัฒนาดานการคา การขยายและปรับปรุงดานศุลกากร
ชายแดน ซึ่งมีการเรงรัด ในเบื้องตนจํานวน ๒ ดาน ใหเสร็จสิ้นในป ๒๕๕๗
ไดแก ดานสะเดา และดานปาดังเบซาร และจะพัฒนาดานอื่นๆ ตอไป
นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SBEZ–Special
Border Economic Zone) ซึ่งจะมีการดําเนินการตามชายแดนจุดตาง ๆ
ที่มีความเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน
(๓) การพัฒนาดานการทองเที่ยว ไดจัดทําเสนทางเชื่อมโยงการทองเที่ยว
เชน เสนทางทองเที่ยวตามรอยหลวงปูทวดเชื่อมโยงไทย-มาเลเซีย

ระยะเวลา/สถานที่
ดําเนินการ

ปญหา/อุปสรรคและ
ประโยชนที่ไดรับ

ระหวางวันที่ 31
มีนาคม – 1 เมษายน
๒๕๕8 ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช
และจังหวัดตรัง

ปญหา/อุปสรรค :
ไมมี
ประโยชนที่ไดรับ :
(๑) จังหวัดและกลุมจังหวัดมีกรอบ
แนวทางการจัดทํายุทธศาสตรการ
พัฒนาเศรษฐกิจดานการทองเที่ยว
อยางมีทิศทางสอดคลอง และเชื่อมโยง
สูอนุภูมภิ าค แผนงาน IMT-GT
นําไปสูการปฏิบตั ิอยางเปนรูปธรรม
(๒) จังหวัดและกลุมจังหวัดภาคใต
มียุทธศาสตร แผนงาน โครงการ ที่มี
ศักยภาพ และสามารถเชื่อมโยงการ
พัฒนากับประเทศสมาชิก แผนงาน
IMT-GT

-๔ที่

4.

โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

ระยะเวลา/สถานที่
ดําเนินการ

เสนทางทองเที่ยวเชื่อมโยงเมืองเกา IMT-GT โดยมุงมั่นในการเชื่อมโยง
เสนทางทองเที่ยวเมืองเการะหวางประเทศไทย (สงขลาและภูเก็ต)
มาเลเซีย ที่เมืองมะละกา ปนังและเคดาห (Melaca, Penang and
Kedah ) และอินโดนีเซียที่เมืองมันตอก และสะวาลันโต (Muntok and
Sawahlunto) เขาดวยกัน โดยยึดโยงใหเกิดเสนทางทองเที่ยวเมืองเกา
เพื่อสานสัมพันธระหวางเมืองเกาสามประเทศ และเกิดการสราง
มูลคาเพิม่ และกระตุนการทองเที่ยวในเสนทางใหม ๆ ในภูมิภาค
(๔) โครงการรวมกันเพื่อพัฒนาพื้นที่สีเขียว (Green Cities)
ซึ่งมาเลเซียไดรเิ ริ่มโครงการ ณ เมืองมะละกา เชื่อมโยงเมืองเมดาน
อินโดนีเซีย และจังหวัดสงขลา ประเทศไทย เพื่อสงเสริมการทองเทีย่ ว
ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งขณะนี้ ADB
ไดใหความสําคัญและทําการศึกษาในเบื้องตนที่จังหวัดสงขลาแลว
ในสวนของอินโดนีเซียก็ไดเสนอเมืองบันดาอาเจะห ซึ่งเคยไดรับ
ความเสียหายจากเหตุการณสึนามิในอดีต และอยูในระยะฟนฟูเมือง
เขารวมเปนพันธมิตรในโครงการดังกลาวเพิ่มเติมดวย
(๕) โครงการเมืองยางพารา (Rubber City)เปนโครงการพัฒนา
ความรวมมือ และสามารถเชื่อมโยงกันใน ๓ ประเทศ และจะขยาย
เปนโครงการระเบียงยางพารา (Rubber Corridor) ในอนาคต
โครงการประชุมสัมมนา
ผูบริหาร ผูแทนหนวยงานภาครัฐ จัดประชุมสัมมนาฯ ระยะเวลา 2 วัน ดังนี้
ระหวางวันที่ 22 การเปดประตูการคาชายแดน และเอกชนจากสวนกลาง และ
23 พฤษภาคม 2558
 วันที่ 22 พฤษภาคม 2558
การลงทุน และการทองเที่ยว ผูแทนหนวยงานภาครัฐและเอกชน
- ภาคเชา เปนการเสวนาในหัวขอเรื่อง “โอกาสการคา การลงทุน จ.ประจวบคีรีขันธ
ดานสิงขรจังหวัด
ในสวนภูมิภาคจากจังหวัดในพื้นที่ และการทองเที่ยวเชื่อมโยงระหวางดานสิงขร บานไรเครา ตําบล
ประจวบคีรขี ันธ และ
เชื่อมโยง ภาคประชาสังคม
คลองวาฬ อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ กับบานมุดอง จังหวัดมะริด
เมืองมะริด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ภาคตะนาวศรี สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา และการเชื่อมโยง
สถาบันการศึกษา และสื่อมวลชน 2 ฝงคาบสมุทรระหวางทะเลอาวไทยกับทะเลอันดามัน” โดยวิทยากร
รวมทั้งสิ้น 37๐ คน
ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความเชี่ยวชาญพิเศษ และประสบการณ
ประกอบดวย 1) ผูเชี่ยวชาญสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ภาคกลาง สศช. 2) ผูอํานวยการสํานักสารสนเทศการลงทุน BOI

ปญหา/อุปสรรคและ
ประโยชนที่ไดรับ

ปญหา/อุปสรรค :
ไมมี
ประโยชนที่ไดรับ :
1. ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของไดรับ
องคความรูในการเพิ่มโอกาสการพัฒนา
เศรษฐกิจดานการคา การลงทุนและ
การทองเที่ยว เสนทางการเชื่อมโยง
ระหวางดานสิงขร กับบานมุดอง
2. ภาคเอกชนและนักลงทุนมีชองทาง
ดานการคาและการลงทุนระหวางไทย-

-๕ที่

5.

โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

ระยะเวลา/สถานที่
ดําเนินการ

3) นายดานศุลกากรประจวบคีรีขันธ และ 4) รองประธานสภาหอการคา
แหงประเทศไทย
- ภาคบาย เปนการเสวนาในหัวขอเรื่อง “แนวทางการเสริมสราง
ความสามารถทางการคา การลงทุน และการทองเที่ยว” โดยวิทยากร
ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความเชี่ยวชาญพิเศษ และประสบการณ
ประกอบดวย 1) รัฐมนตรีสวนภูมภิ าค กระทรวงพาณิชย รัฐบาลแหงภาคตะนาวศรี สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา (U THEIN LWIN)
2) ผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรขี ันธ 3) อธิบดีกรมการคา กระทรวง
พาณิชย สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา (U NYUT AUNG) 4) ประธาน
หอการคาและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมะริด (U HLA THAN)
5) นักวิชาการพาณิชย กรมการคาตางประเทศ และ 6) ประธาน
หอการคาจังหวัดประจวบคีรีขันธ
 วันที่ 23 พฤษภาคม 2558
เดินทางศึกษาโอกาสทางการคา การลงทุนและการทองเที่ยวใน
บริเวณพื้นที่ดา นสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ
โครงการเสริมสรางศักยภาพ กลุมเปาหมาย ประมาณ ๖๐ คน
การจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยมีประเด็นที่เกีย่ วกับการ
ระหวางวันที่ 28-29
ยุทธศาสตรจังหวัดและ
แบงออกเปน
พัฒนาพื้นที่รวมกันระหวางไทยและเมียนมา (แมสอด-เมียวดี) ผานการ พฤษภาคม 2558
กลุมจังหวัดสูประชาคม
1. คณะผูแทนจากประเทศเมียนมา ใชเครื่องมือ SWOT ในการวิเคราะห พรอมทั้งมีการแบงกลุม ยอยจํานวน ณ จังหวัดตาก
เศรษฐกิจอาเซียนสัญจร
2. ผูแทนจากหนวยงานภาครัฐ
๔ กลุม หารือรวมกันในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ จ.ตาก ผูแทนภาคเอกชน และ
๑) โครงสรางพื้นฐาน
NSEC/ EWEC/ SEC
ภาคประชาสังคมในพื้นที่ อ.แมสอด
๒) การใชประโยชนจากที่ดิน
แผนงาน GMS
จ.ตาก
๓) สิ่งแวดลอม
3. เจาหนาทีฝ่ ายเลขานุการของ
๔) ปจจัยขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ
แผนงาน GMS (Asian
ในการแขงขัน
Development Bank: ADB)
โดยมีคณะที่ปรึกษาจากทาง ADB เปนผูดําเนินการสัมมนา และเปด
4. เจาหนาทีฝ่ ายไทยจาก สศช.
โอกาสใหผเู ขารวมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมไดรวมกัน
มท. และหนวยงานที่เกี่ยวของ
แลกเปลีย่ นประสบการณ/ความคิดเห็น เพื่อนําสูการพัฒนาพื้นที่รวมกัน
ในอนาคต

ปญหา/อุปสรรคและ
ประโยชนที่ไดรับ
เมียนมา ในสินคาที่มีศักยภาพในพื้นที่
เชื่อมโยง และเปดโอกาสดานการ
ทองเที่ยวระหวางจังหวัดประจวบคีรขี ันธ
กับจังหวัดมะริด สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา
3. ประชาชนในพื้นที่มีโอกาสและ
ชองทางการสรางรายได เพื่อลด
ความเหลื่อมล้ําของรายได
4. การสรางโอกาสและการพัฒนา
ทางดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุน
และการทองเที่ยว และความสัมพันธ
ที่ดีกับประเทศเพื่อนบาน

ปญหา/อุปสรรค :
ไมมี
ประโยชนที่ไดรับ :
1. หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งใน
สวนกลาง และในระดับพื้นที่
ไดตระหนักถึงทิศทางนโยบายของ
รัฐบาลใน การพัฒนาความรวมมือ
และการเชื่อมโยงระบบโลจิสติกสกับ
ประเทศเพื่อนบาน
2. สรางความเขมแข็งใหแก
ภาคเอกชนไทย ภายใตกลไก
ความรวมมือภาครัฐและเอกชน/
กรอ.จังหวัด ในการพัฒนาเพิ่มขีด

-๖ที่

โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

6.

การประชุมหารือเวที
เพื่อการพัฒนาแนวระเบียง
เศรษฐกิจ (ECF) ใน
อนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 6
ประเทศ แผนงาน GMS
ณ เมืองคุนหมิง มณฑลยูนาน
สาธารณรัฐประชาชนจีน

คณะผูแทนกระทรวงมหาดไทย
ประกอบดวย นายไมตรี อินทุสตุ
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
หัวหนาคณะ ผูวาราชการจังหวัด
และรองผูวาราชการจังหวัด
ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจใน
อนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ๑๑ จังหวัด
ไดแก เชียงราย ตาก สระแกว
ตราด กาญจนบุรี หนองคาย
นครพนม มุกดาหาร พะเยา
พิษณุโลก ขอนแกน และ
ขาราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
รวมทั้งสิ้น ๒๒ คน

๑. การเขาเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ ณ นครคุนหมิง
โดยนายไมตรี อินทุสุต รอง ปมท. สรุปขอหารือเปนขอคิดที่ไดรับ
๕ ประการ ก-จ คือ
ก. เรื่อง “การคา” การลงทุน
ข. เรื่อง “ขายของ”
ค. เรื่อง “คน”
ง. เรื่อง “งานเทศกาล”
จ. เรื่อง “จริตจรรยา”
2. ผลการประชุมหารือระดับผูวาราชการจังหวัด (Governor’s
Forum: GF)
ในการประชุมหารือดังกลาวมีมติเห็นชอบแนวทางการดําเนินการ
รวมกัน ๗ ดาน ดังนี้
๑) เห็นควรใหจดั การประชุมหารือระดับผูวาราชการจังหวัดทุกป
๒) สรางความสัมพันธอยางใกลชิดระหวางเวทีหารือระดับผูวาราชการจังหวัด (GF) และ เวทีหารือระดับรัฐมนตรี (ECF)
๓) ควรมีการหารือในนโยบายการพัฒนาภูมิภาค
๔) เรงรัดการดําเนินงานตามขอตกลงการขนสงผานแดน
๕) การยกระดับคุณภาพการคา เพิ่มสัดสวนสินคาแปรรูปใหมากกวา
การคาสินคาทรัพยากร
๖) สงเสริมความรวมมือดานตาง ๆ

ระยะเวลา/สถานที่
ดําเนินการ

ปญหา/อุปสรรคและ
ประโยชนที่ไดรับ
ความสามารถในการแขงขันของ
ภาคเอกชนไทยภายใตการพัฒนาแนว
ระเบียงเศรษฐกิจตามแผนงาน GMS
3. ประเทศไทยมีความตื่นตัว และ
เตรียมความพรอมในการขับเคลื่อน
การพัฒนาเศรษฐกิจในกลุมประเทศ
อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง สูเวทีระดับภูมิภาค
และประชาคมอาเซียน
ระหวางวันที่ 9-12
ปญหา/อุปสรรค :
มิถุนายน 2558
- ผูแทนประเทศเมียนมา มาจาก
ณ เมืองคุนหมิง
รัฐบาลกลาง แตพื้นที่ฝงตรงขาม
สาธารณรัฐประชาชนจีน อ.แมสอด เปนพื้นที่ภายใตการปกครอง
ของชนกลุมนอย ดังนั้นการดําเนินงาน
สูการปฏิบัติขึ้นอยูกับการเจรจากับ
ชนกลุมนอยของรัฐบาลประเทศเมียนมา
ประโยชนที่ไดรับ :
- เปนการสนับสนุนและสงเสริม
ความรวมมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
ในการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด
ที่มีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและตาม
แนวระเบียงเศรษฐกิจ ภายใตแผนงาน
GMS ใหบังเกิดผลสัมฤทธิ์อยางเปน
รูปธรรมและกระชับความสัมพันธ
ระหวางประเทศเพื่อประโยชนในการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน

-๗ที่

7.

โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

ระยะเวลา/สถานที่
ดําเนินการ

๗) สงเสริมความรวมมือดานการทองเที่ยวผานการประสานงานกับ
หนวยงานภาครัฐเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวรวมกัน
3. ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีเวทีหารือเพื่อการพัฒนาแนวระเบียง
เศรษฐกิจ ครั้งที่ ๗ (The 7th Economic Corridor Forum: ECF)
ในการประชุมดังกลาวมีการหารือใน ๖ ประเด็น สรุปไดดังนี้
๑) ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ไดทบทวนแผนยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติงานของแนวระเบียงเศรษฐกิจ โดยคาดหวังผลสัมฤทธิ์สุดทาย
(Ultimate Goals)
๒) การขับเคลื่อนตามแผนแนวคิด “กลยุทธการพัฒนาเมืองตาม
แนวระเบียงเศรษฐกิจ GMS ป พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๕”
๓) ความรวมมือวาดวยการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e - Commerce)
๔) การขนสงและการอํานวยความสะดวกดานการคา
๕) การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
๖) การพัฒนาเมืองในแผนงาน GMS
โครงการประชุมสัมมนา
1) เพื่อเสริมสรางองคความรู
มีผูเขารวมโครงการ จํานวน ๓๗๐ คน ประกอบดวยภาครัฐและเอกชน ระหวางวันที่ 17-19
เชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน ความเขาใจ ในดานการพัฒนา
ทั้งในสวนกลางและพื้นที่จังหวัด 14 จังหวัด/กลุม จังหวัดภาคใต
มิถุนายน 2558
ยุทธศาสตรการพัฒนา
เศรษฐกิจการทองเที่ยวทางทะเล ผลการประชุมสรุปได ดังนี้
ณ จังหวัดภูเก็ต
เชื่อมโยงการทองเที่ยวทาง ปญหา อุปสรรค และแนวทาง
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ในฐานะหนวยงานหลักไดบรู ณาการ
ทะเล แผนงาน IMT-GT
การแกไขปญหา เพื่อนําไปสูการ
รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก กระทรวงคมนาคมโดยกรมเจาทา
พัฒนาและเชือ่ มโยงเศรษฐกิจ
และกระทรวงมหาดไทยโดยจังหวัดที่ตั้งโครงการ ไดกําหนดพื้นที่
ดานการทองเที่ยวทางทะเลใน
จัดสรางทาเทียบเรือสําราญเพื่อการทองเที่ยว 2 จุด คือ เกาะสมุย
อนุภูมิภาคและประชาคมอาเซียน จังหวัดสุราษฎรธานี และจังหวัดกระบี่ โดยกําหนดการดําเนินงานเปน
๒) เพื่อสงเสริมและสนับสนุน
ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ในขณะเดียวกัน สศช. ไดกําหนด
การพัฒนาความรวมมือระหวาง
กรอบแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ภาครัฐ เอกชนในการเชื่อมโยง
ฉบับที่ 12 โดยมีแนวทางในการเตรียมการเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยว
การพัฒนาการทองเที่ยวทางทะเล ทางทะเล ดังนี้
อยางมีประสิทธิภาพ ตามนโยบาย
ของรัฐบาล

ปญหา/อุปสรรคและ
ประโยชนที่ไดรับ

ปญหา/อุปสรรค :
ไมมี
ประโยชนที่ไดรับ :
1) ผูเขารวมการประชุมสัมมนา ไดรับ
ความรู ความเขาใจ ในทิศทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจการทองเที่ยวทาง
ทะเลปญหาอุปสรรค และแนวทาง
การแกไขปญหา
2) การสรางความรวมมือและ
เครือขายในการประสานงานรวมกัน
ระหวางภาครัฐและเอกชนในการ
พัฒนาการทองเที่ยวทางทะเลอยางมี
มาตรฐานสากลระดับนานาชาติ
ในการนํารายไดเขาประเทศเกิดการ

-๘ที่

โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

3) เพื่อเตรียมรองรับการพัฒนา
การทองเที่ยวทางทะเลอยางเปน
ระบบเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา
ดานรายไดและสังคม
๔) เพื่อเสริมสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันของภาคธุรกิจเอกชน
ไทยดานการทองเที่ยวทางทะเล
อยางมีมาตรฐานสากล และ
มีศักยภาพในกลุม ประเทศ
IMT-GT และประชาคมอาเซียน

แนวทางการพัฒนา ประกอบดวย
๑) ดานการพัฒนาทาเรือ ไดแก การกําหนดแนวทาง
ดานโครงสรางพื้นฐานการกอสรางใหมีความสอดคลองและเหมาะสม
อยางมีมาตรฐานสากล ระบบโลจิสติกสการบริการหลังทา และการให
ความสําคัญกับผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
๒) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อการทองเที่ยวใน
เรือสําราญ การบริหารจัดการดานโลจิสติกสเชื่อมโยงการทองเที่ยว
ทางทะเลผานนานน้ําของประเทศตางๆ ในอนุภูมิภาค ดานพิธีการ
ทางศุลกากรและการตรวจคนเขาเมือง การซอมบํารุงและดูแลเรือ และ
สิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อรองรับการเติบโตของการพัฒนาดานทองเที่ยว
ทางทะเล
๓) การสงเสริมการตลาด เพื่อการทองเที่ยวทางทะเล
ตลอดจนการพัฒนาความรวมมือในอนุภูมิภาค และเชื่อมโยงสูประชาคม
อาเซียน
การแกไขปญหาเดิม
1) ปญหาทางดานภาษีในการตอเรือ ชิ้นสวนและอุปกรณ
ตอเรือตองเสียภาษีสูง ในขณะที่การนําเรือเขามาขายทั้งลําเสียเฉพาะ
ภาษีมูลคาเพิ่มทําใหผูประกอบการตอเรือมีปญหาและเสียโอกาสใน
การแขงขัน
๒) ดานพื้นที่ตั้ง (สิ่งแวดลอม)การกําหนดพื้นที่ที่เหมาะสม
ในการกอสราง marina แบบ inland ของภูเก็ตสวนใหญอยูในแนวปา
ชายเลนและปาโกงกางทางฝงตะวันออกของภูเก็ต ซึ่งยังไมผานการศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) และการวางผังเมืองของจังหวัด รวมทัง้
ปญหาน้ําขึ้น-น้ําลงที่เปนอุปสรรคตอการเดินเรือเปนเหตุใหการขยาย
รองน้ําใหเรือเทียบทาไดสงผลกระทบทางดานระบบนิเวศวิทยาปาชายเลน
๓) ดานศุลกากร/ตรวจคนเขาเมือง (๑) การทํา Super-yacht
Charter ติดขัดขอกฎหมายในเรื่องการนําเรือเขาประเทศ จะตองเสีย
ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % ซึ่งทําใหตนทุนสูง และราคาของเรือมีมลู คาสูง

ระยะเวลา/สถานที่
ดําเนินการ

ปญหา/อุปสรรคและ
ประโยชนที่ไดรับ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ
ตามนโยบายของรัฐบาล และสราง
ความรวมมือเชื่อมโยงการพัฒนาใน
อนุภูมิภาคและประชาคมอาเซียน
๓) จังหวัดและกลุมจังหวัดภาคใตมี
ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยว
ทางทะเลอยางมีทิศทางและเชื่อมโยง
การพัฒนาในอนุภูมิภาคและประชาคม
อาเซียน อันเปนการกระจายรายได
สูพื้นที่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ําดาน
รายไดและสังคม
๔) การเสริมสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันดานการพัฒนาธุรกิจการ
ทองเที่ยวทางทะเลใหแกภาคธุรกิจ
เอกชนไทยอยางมีมาตรฐานสากล
ระดับนานาชาติ และมีศักยภาพ
ในกลุมประเทศ IMT-GT และ
ประชาคมอาเซียน

-๙ที่

8.

โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

ระยะเวลา/สถานที่
ดําเนินการ

(๒) Ship Spare in Transit อะไหลเรือที่มาทางเรือ ถือเปนการ transit
แตหากเปนกรณีมาทางเครื่องบินตองทําเปนกรณีสินคาขามแดน
(๓) การใหบริการของศูนยบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service: OSS)
มี office hour ที่จํากัด ยังตองมีการจายคาธรรมเนียมลวงเวลา
(๔) มาตรฐานและการทํางานของตม (5) ความขัดแยงในเรื่องระเบียบ
ของระยะเวลาของการเขามาอยูภายในราชอาณาจักรไทย โดยเรือ
สามารถอยูไดนาน 6 เดือน แตลูกเรืออยูไดเพียง 3 วัน (6) การออก
จากประเทศเพื่อตออายุ visa ของลูกเรือและปญหาเรื่องการตออายุ
การเขาเมืองเปนระยะ
๔) ปญหาดานโครงสรางพื้นฐาน (๑) การเชื่อมโยงระบบ
โลจิสติกสของประเทศไทยยังไมพรอมและเพียงพอที่จะรองรับการ
ทองเที่ยวขนาดใหญที่มีนักทองเที่ยวจํานวนมาก (๒)ระบบขนสงมวลชน
ในเกาะภูเก็ตยังไมเพียงพอกับการรองรับการทองเที่ยวสําหรับนักทองเที่ยว
จํานวนมากภายในเวลาที่จํากัด (๓) ปญหาในการนํา Private Jet ของ
เจาของเรือที่เขาลงจอดในประเทศแตสนามบินภูเก็ตใหลงจอดเพียง
วันละ 5 ลํา ชวง High Season โดยเฉพาะ บริษัท Asia pacific super
yacht มี Private Jet ถึง 19 ลําตอวัน สงผลใหไมเพียงพอตอความ
ตองการเขามาทองเที่ยวของนักทองเที่ยว
๕) ดานการพัฒนาคุณภาพบุคลากรยังไมมีสถานศึกษาใดทีม่ า
รับรองเรื่องการสรางบุคลากรดานบริการทางการทองเที่ยวทางทะเล
โดยตรง รวมทั้งบุคลากรในการซอมบํารุงเรือ
ผู
บ

ริ
ห
าร
ผู
แ

ทนหน
ว
ยงานภาครั
ฐ
โครงการประชุมสัมมนา
ระหวางวันที่ 9-11
จัดประชุมสัมมนาฯ ระยะเวลา 3 วัน ดังนี้
และเอกชนจากส
ว
นกลาง
และ
เปดประตูการคา การลงทุน
กรกฎาคม 2558
 วันที่ 9 กรกฎาคม 2558
ผู
แ

ทนหน
ว
ยงานภาครั
ฐ
และเอกชน
และการทองเที่ยวดานหวยณ จังหวัดแมฮองสอน
- การเสวนาในหัวขอเรื่อง “โอกาสการคา การลงทุน และการ
ตนนุน จังหวัดแมฮองสอน ในสวนภูมิภาคจากจังหวัดในพื้นที่
ทองเที่ยวดานหวยตนนุน จังหวัดแมฮองสอน เชื่อมโยงสูสาธารณรัฐแหงเชื่อมโยง ภาคประชาสังคม
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
สหภาพเมียนมา” โดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ
สถาบันการศึกษา และสื่อมวลชน พิเศษ และประสบการณ ประกอบดวย 1) ผูวาราชการจังหวัดแมฮองสอน
รวมจํานวน ๒๐๐ คน

ปญหา/อุปสรรคและ
ประโยชนที่ไดรับ

ปญหา/อุปสรรค :
ไมมี
ประโยชนที่ไดรับ :
๑. ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของไดรับ
องคความรูในการเพิ่มโอกาสการพัฒนา
เศรษฐกิจดานการคา การลงทุน และ
การทองเที่ยว เสนทางเชื่อมโยงระหวาง

- ๑๐ ที่

9.

โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

2) อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงยางกุง สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา 3) นักวิชาการพาณิชย กรมการคาตางประเทศ และ
4) รองประธานสภาหอการคาแหงประเทศไทย รวมหารือแลกเปลี่ยน
เรียนรู ปญหา และขอเสนอแนะกับผูเขารวมประชุมสัมมนาฯ เพื่อใหเกิด
ความรวมมือและประสานประโยชนในลักษณะเครือขายภาครัฐและ
เอกชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดน
 วันที่ 10 กรกฎาคม 2558
- ผูเขารวมประชุมสัมมนาฯ เดินทางศึกษาโอกาสทางการคา
การลงทุน และการทองเทีย่ วในบริเวณพื้นที่ดานหวยตนนุน และบาน
ประตูเมือง อําเภอขุนยวม จังหวัดแมฮองสอน และรับฟงบรรยายสรุป
เกี่ยวกับการเตรียมการดานโครงสรางพื้นฐานและการกอสรางสะพาน
ขามแมน้ําสาละวิ จากนาย เต็ง ซอ U THEIN ZOW ผูวาราชการจังหวัด
บอละแคะ สาธารณรัฐ-แหงสหภาพเมียนมา ณ จุดผอนปรนการคา
หวยตนนุน (BP ๑๓)
 วันที่ 11 กรกฎาคม 2558
- สรุปผลการประชุมสัมมนาฯ ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
ในการเปดประตูการคา การลงทุน และการทองเที่ยวดานหวยตนนุน
จังหวัดแมฮองสอน เชื่อมโยงสูส าธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา
โครงการบูรณาการภาครัฐ ผูบริหาร ผูแทนหนวยงานภาครัฐ จัดประชุมสัมมนาฯ ระยะเวลา 2 วัน ดังนี้
และเอกชนในการขับเคลื่อน และเอกชนจากสวนกลาง และ
 วันที่ 22 กรกฎาคม 2558
เศรษฐกิจการคา การลงทุน ผูแทนหนวยงานภาครัฐและเอกชน
- ภาคเชา เปนการเสวนาในหัวขอเรื่อง “การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการทองเที่ยวภาคใต
ในสวนภูมิภาคจากจังหวัดในพื้นที่
อนุภูมิภาคสูอาเซียน” โดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ
เชื่อมโยง ภาคประชาสังคม
พิเศษและประสบการณ ประกอบดวย 1) ผูเชี่ยวชาญดานการวางแผน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
สถาบันการศึกษา และสื่อมวลชน ยุทธศาสตร สศช.
2) ผูแทนกระทรวงคมนาคม และ 3) ผูเชี่ยวชาญดานวิเคราะหผังเมือง
รวมทั้งสิ้น 40๐ คน
กรมโยธาธิการและผังเมือง หรือผูแ ทน

ระยะเวลา/สถานที่
ดําเนินการ

ปญหา/อุปสรรคและ
ประโยชนที่ไดรับ
ดานหวยตนนุน ตําบลแมเงา อําเภอ
ขุนยวม กับเมืองลอยกอ รัฐคะยา
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา
๒. ภาคเอกชนและนักลงทุนมีชองทาง
ดานการคาและการลงทุนระหวางไทยเมียนมา ในสินคาที่มีศักยภาพในพื้นที่
เชื่อมโยง และเปดโอกาสดานการ
ทองเที่ยวระหวางจังหวัดแมฮองสอน
กับเมืองลอยกอ รัฐคะยา และเมืองอื่นๆ
ของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา
๓. ประชาชนในพื้นที่มีโอกาสและ
ชองทางการสรางรายได เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้าํ
ของรายได
๔. การสรางโอกาสและพัฒนาทางดาน
เศรษฐกิจ การคาการลงทุน และการ
ทองเที่ยว รวมทั้งความสัมพันธที่ดกี ับ
ประเทศเพื่อนบาน

ระหวางวันที่ 22-23
กรกฎาคม 2558
ณ จังหวัด
สุราษฎรธานี

ปญหา/อุปสรรค :
ไมมี
ประโยชนที่ไดรับ :
๑. ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของไดรับ
องคความรู ในการเพิ่มโอกาสการพัฒนา
เศรษฐกิจ ดานการคา การลงทุนและ
การทองเที่ยว
๒. การเสริมสรางความรวมมือและ
สรางเครือขายในการประสานงาน

- ๑๑ ที่

โครงการ/กิจกรรม

10. โครงการพัฒนาเกาะพงัน
เพื่อการทองเที่ยวอยาง
ยั่งยืน จังหวัดสุราษฎรธานี

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

- ภาคบาย เปนการเสวนาในหัวขอเรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจอนุภมู ิภาคสูอาเซียน” โดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิที่มคี วามรู
ความเชี่ยวชาญพิเศษและประสบการณ ประกอบดวย 1) หัวหนากลุมงาน
การคาชายแดน กรมการคาตางประเทศ 2) รองเลขาธิการคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน BOI และ 3) ทีป่ รึกษากฎหมาย (นิติกรทรงคุณวุฒ)ิ
กระทรวงแรงงาน
 วันที่ 23 กรกฎาคม 2558
- ผูเขารวมประชุมสัมมนาฯ เดินทางศึกษาดูงานและนิทรรศการ
ในงาน Southern Expo ในโอกาส 100 ป “เมืองสุราษฎรธานี”
ณ หางสรรพสินคาเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดสุราษฎรธานี จัดโดยจังหวัด
สุราษฎรธานี กระทรวงพาณิชย กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และ
กระทรวงวัฒนธรรม
ผูบริหาร ผูแทนหนวยงานภาครัฐ จัดประชุมสัมมนาฯ ระยะเวลา 2 วัน ดังนี้
และเอกชนจากสวนกลาง
 วันที่ 5 กันยายน 2558
และผูแทนหนวยงานภาครัฐและ
- ภาคเชา แบงเปน ๑) การเสวนาใหองคความรูและสราง
เอกชนในสวนภูมิภาคจากจังหวัด ความเขาใจในการพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนา
ในพื้นที่เชื่อมโยง ภาคประชาสังคม การทองเที่ยวในพื้นที่อยางยั่งยืน และ ๒) กระบวนการจัดทําแผน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ยุทธศาสตร โดยแบงเปน ๗ ประเด็น ประกอบดวยกิจกรรม ดังนี้
สถาบันการศึกษา และสื่อมวลชน 1) ประเมินผลการดําเนินงานที่ผา นมาของการสงเสริมการพัฒนา
รวมทั้งสิ้น ๒๒๐ คน
ทั้งดานการทองเที่ยว เศรษฐกิจ ความมั่นคง และการพัฒนาสังคม
๒) การวิเคราะหความเชื่อมโยงทางยุทธศาสตร
๓) การกําหนดจุดยืนการพัฒนา
๔) การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร (SWOT Analysis)
- ภาคบาย เปนกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร
1) การกําหนดทิศทางยุทธศาสตร พ.ศ. 2559 - 2563
2) การกําหนดกลยุทธเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาการทองเที่ยว
การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการเสริมสรางความมั่นคง
3) การจัดทําแผนที่กลยุทธ และมาตรการสูการปฏิบัติของกลยุทธ

ระยะเวลา/สถานที่
ดําเนินการ

ปญหา/อุปสรรคและ
ประโยชนที่ไดรับ
รวมกันระหวางภาครัฐ และเอกชนใน
การเสริมสรางศักยภาพความเขมแข็ง
ทางเศรษฐกิจใหภาคธุรกิจเอกชน
๓. จังหวัดและกลุมจังหวัดมีความพรอม
และมีกรอบแนวทางการขับเคลื่อน
เชื่อมโยงยุทธศาสตรแผนงาน โครงการ
รวมทั้งรับทราบปญหา อุปสรรค ของ
การเชื่อมโยงการพัฒนาดานการคา
การลงทุนและการทองเที่ยว

ระหวางวันที่ 5-6
กันยายน 2558
ณ อําเภอเกาะพงัน
จังหวัดสุราษฎรธานี

ปญหา/อุปสรรค :
ไมมี
ประโยชนที่ไดรับ :
๑. ภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน
ทองถิ่นที่เกี่ยวของไดรับความรู
ความเขาใจในการสรางและพัฒนา
การทองเที่ยวในพื้นที่เกาะอยางยั่งยืน
๒. เกิดความเปนธรรมและกระจาย
รายไดสูทองถิ่นในทุกระดับชั้นของ
ธุรกิจบริการทางการทองเที่ยว
๓. เกิดแนวทางตนแบบ (Model)
และยุทธศาสตรในการพัฒนาการ
ทองเที่ยวบริเวณพื้นที่เกาะ อยางยั่งยืน
สอดคลองกับนโยบายรัฐบาล การพัฒนา
ประเทศ และยุทธศาสตรการทองเที่ยว
ไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐

- ๑๒ ที่

โครงการ/กิจกรรม

11. โครงการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน
โครงการความรวมมือ
ภายใตแผนงานการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจสามฝาย
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย
(IMT-GT)

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

ระยะเวลา/สถานที่
ดําเนินการ

4) ฝกปฏิบตั ิ
 วันที่ 6 กันยายน 2558
- ภาคเชา เปนกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร
1) การแปลงยุทธศาสตรสูการปฏิบัติโดยการบูรณาการกับสวนราชการ
2) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณ ๕ ป ดําเนินกิจกรรม
- ภาคบาย เปนกระบวนการนําเสนอ วิพากษ สรุป และชี้แจ
แนวทางการดําเนินงานตอไป
๑) เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากร กระทรวงมหาดไทยรวมกับ ม.สงขลานครินทร จัดฝกอบรมเชิง
ระหวางวันที่ 14-18
ในการเตรียมความพรอมการ
ปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการความรวมมือ ภายใตแผนงานการ
กันยายน 2558
ดําเนินการขับเคลื่อนแผนงาน
พัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝาย (IMT-GT) โดยมีผูแทนจังหวัด 14 จังหวัด ณ จังหวัดกระบี่
โครงการ ภายใตแผนงาน IMT-GT และกลุม จังหวัดภาคใต สวนราชการ ภาคเอกชน จํานวน 35 คน
อยางมีประสิทธิภาพ
หลักสูตรการฝกอบรม ประกอบดวย การบริหารจัดการโครงการ
๒) เพื่อสรางความรวมมือใน
การวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย การวิเคราะหปญ
 หา การกําหนดตัวชี้วัด
ระหวางหนวยงานภาครัฐ เอกชน และการกําหนดคากลุมเปาหมาย การประเมินความเสีย่ งและผลกระทบ
ในการดําเนินการตามโครงการ
โครงการความรวมมือในกลุมประเทศ BIMP-EAGA : การกาวไปสูบทบาท
IMT-GT ตามขอเสนอของผูนํา
ความรับผิดชอบ กรอบแนวคิดโครงการ และการเตรียมการจัดทํา
สามประเทศ ตามแผนงาน
ขอเสนอโครงการ การแปลงแผนงานโครงการสูการปฏิบัติ
IMT-GT และประชาคมอาเซียน หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ ผูเ ขารับการอบรม สามารถถายทอด
๓) เพื่อเตรียมความพรอมของ องคความรู ความเขาใจ ในฐานะวิทยากรอบรมเพื่อขยายผลการ
จังหวัดและกลุมจังหวัดภาคใต
ถายทอดองคความรูจากการฝกอบรมใหแกผเู ขารับการอบรมในรุนตอไป
ในการเสนอโครงการรองรับการ
พัฒนาความรวมมือเขตเศรษฐกิจ
สามฝายในระยะที่สาม (IMT-GT
Blueprint 2017 -2021)
๔) เพื่อสงเสริมและสนับสนุน
ใหเกิดการดําเนินโครงการที่ดี
ที่สามารถสนับสนุนการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของ 14 จังหวัด

ปญหา/อุปสรรคและ
ประโยชนที่ไดรับ
๔. เกิดเครือขายความรวมมือในการ
ประสานงานรวมกันระหวางภาครัฐ
ภาคเอกชนและชุมชนทองถิ่น
ในการพัฒนาการทองเที่ยวอยางมี
ประสิทธิภาพ
ปญหา/อุปสรรค :
ไมมี
ประโยชนที่ไดรับ :
1) ผูเขารวมโครงการฯ จะไดรับ
ความรู ความเขาใจ เรื่องการจัดทํา
แผนงาน/โครงการ การแปลงแผน
สูการปฏิบัติ การขับเคลื่อนและการ
เชื่อมโยงแผนงาน/โครงการทีม่ ี
ศักยภาพ และมีความพรอมในการ
เชื่อมโยงการพัฒนาในพื้นที่สู
อนุภูมิภาคและการเอื้อประโยชน
รวมกันในอนุภูมิภาค ภายใตแผนงาน
IMT-GT
2) เสริมสรางความรวมมือ
ระหวางหนวยงานภาครัฐ เอกชน
ในการดําเนินโครงการอยางมี
ประสิทธิภาพ เพื่อสนองนโยบาย
ของผูนําสามประเทศ และสรางความ
รวมมือในอนุภูมภิ าค ภายใตแผนงาน
IMT-GT และการเขาสูประชาคม
อาเซียน

- ๑๓ ที่

โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

ระยะเวลา/สถานที่
ดําเนินการ

ภาคใต และเสริมสรางขีด
ความสามารถในการแขงขันของ
ผูประกอบการภาคเอกชนไทย
ในโครงการลงทุนในพื้นที่กลุม
ประเทศ IMT-GT และอาเซียน
ในอนาคต

12. โครงการประชุมเตรียมการ
ฝายไทยเพื่อการประชุม
ระดับมุขมนตรีและผูวา
ราชการจังหวัด ภายใต
แผนงาน IMT-GT

1) เพื่อรายงานสถานะ
ความกาวหนาของกรอบแผนงาน
IMT-GT ในสวนของประเทศไทย
และการติดตามรายงานผล
ความกาวหนาของแผนงาน
โครงการ ของจังหวัดและ
กลุมจังหวัดภาคใต ตามแผนงาน
การทบทวนยุทธศาสตรระยะกลาง
แผน รอบที่ 2 แผนงาน IMT-GT
2) เพื่อกําหนดกรอบแนวทาง
การดําเนินการขับเคลื่อนและ
เชื่อมโยงยุทธศาสตรของจังหวัด

กระทรวงมหาดไทย รวมกับ ม.สงขลานครินทร สํานักงานคณะกรรมการ ระหวางวันที่ 22-23
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และจังหวัดสงขลา จัดประชุม
กันยายน 2558
เตรียมการฝายไทยเพื่อการประชุมระดับมุขมนตรีและผูวาราชการจังหวัด ณ จังหวัดสงขลา
ภายใตแผนงาน IMT-GT โดยมีผเู ขารวมประชุม ไดแก คณะทํางาน
สํานักงานฝายเลขานุการกรอบการประชุมระดับมุขมนตรี และ
ผูวาราชการจังหวัด ผูแทนสวนราชการ และภาคเอกชน ทั้งในสวนกลาง
และภูมิภาค จํานวน 200 คน โดยแบงการประชุมดังนี้
วันแรก เปนการประชุมคณะทํางานสํานักงานฯ ฝายเลขานุการ CMGF
เพื่อรายงานผลความกาวหนา และติดตามผลการดําเนินงานชองจังหวัด
และกลุม จังหวัดภาคใต ภายใตแผนงาน MT-GT
วันที่สอง เปนการประชุมสัมมนาระดมความคิดเปนของหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน โดยนําขอเสนอและการปรับปรุงขอเสนอมารายงาน
ใหที่ประชุมทราบ และรับฟงขอเสนอเพิ่มเติม

ปญหา/อุปสรรคและ
ประโยชนที่ไดรับ
๓) จังหวัดและกลุมจังหวัดภาคใต
มีความพรอมในการเสนอโครงการที่มี
ศักยภาพ รองรับการพัฒนาความรวมมือ
เขตเศรษฐกิจสามฝายในระยะที่สาม
(IMT-GT Blueprint 2017 -2021)
เพื่อบรรลุเปาหมายความรวมมือ
ในการลดชองวางความเหลื่อมล้าํ
ในการพัฒนาและสรางความมั่งคั่ง
อยางมั่นคงและยั่งยืน
๔) สงเสริมและสนับสนุนใหเกิด
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของ 14
จังหวัดภาคใต และเสริมสรางขีด
ความสามารถในการแขงขันของ
ผูประกอบการภาคเอกชนไทยใน
โครงการลงทุนในพื้นที่กลุมประเทศ
IMT-GT และอาเซียนในอนาคต
ปญหา/อุปสรรค :
ไมมี
ประโยชนที่ไดรับ :
1)ผูเขารวมประชุมไดรับความรู
ความเขาใจ ผลความกาวหนาการ
ดําเนินงานการขับเคลื่อนแผนงาน
โครงการภายใตแผนงาน IMT-GT
ในพื้นที่จังหวัดและกลุม จังหวัดภาคใต
2) การเสริมสรางความรวมมือและ
สรางเครือขายในการประสานงาน
รวมกันระหวางภาครัฐและเอกชนใน
การเสริมสรางศักยภาพความเขมแข็ง

- ๑๔ ที่

โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

กลุมจังหวัดภาคใต ที่เปนแผนงาน
โครงการที่โดดเดนและมีศักยภาพ
ในการเชื่อมโยงยุทธศาสตรภายใต
แผนงาน IMT-GT และนําไปสูผล
การปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
3) เพื่อเปนขอมูลในการสงเสริม
และสนับสนุนใหเกิดการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ และเสริมสราง
ขีดความสามารถในการแขงขัน
ของผูประกอบการภาคเอกชนไทย
ใหเปนรูปธรรม และสามารถ
เชื่อมโยงการพัฒนาระหวาง
ประเทศสมาชิกแผนงาน IMT-GT
และประชาคมอาเซียน

หลังจากเสร็จสิ้นโครงการแลว ฝายเลขาฯ จะไดนาํ ขอเสนอจากที่ประชุม
นําไปเปนขอมูลสําหรับนําเสนอในที่ประชุมระดับมุขมนตรีและผูวาราชการ
จังหวัดอยางเปนทางการ (CMGF Meeting) ในนามประเทศไทย
ระหวางวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2558 ณ เมืองอลอสตาร รัฐเคดะห
ประเทศมาเลเซีย

ระยะเวลา/สถานที่
ดําเนินการ

ปญหา/อุปสรรคและ
ประโยชนที่ไดรับ
ทางเศรษฐกิจใหภาคธุรกิจเอกชน
3)จังหวัดและกลุม จังหวัดภาคใตมี
ความพรอมและมีกรอบแนวทางใน
การขับเคลื่อน เชื่อมโยงการพัฒนา
รวมทั้งรับทราบปญหา อุปสรรค
และแนวทางแกไข

สวนพัฒนาความรวมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

