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แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจําปงบประมาณ 2559
กลุมงานพัฒนาความรวมมือภาคเอกชน (กรอ.) สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
เปาหมาย/
ระยะเวลา/สถานที่
โครงการ/กิจกรรม
ผลการดําเนินงาน
วัตถุประสงค
ดําเนินการ
โครงการสัมมนาเชิง
1. เพื่อรับฟงความคิดเห็น กลุมเปาหมาย :
ระหวางวันที่ ๒๖ - ๒๗
ปฏิบตั ิการการจัดทําแผน ผูประกอบการ ประชาชน
ผูเขารวมสัมมนาฯ ประกอบดวย ผูประกอบการภาคเอกชน
กันยายน ๒๕๕๘
แมบทการพัฒนาเพื่อการ และผูที่เกี่ยวของ ในพื้นที่ ภาคประชาสังคม ชุมชน และประชาชนในพื้นที่อําเภอเกาะพะงัน
ณ โรงแรม บุรีบีช
ทองเที่ยวอยางยั่งยืน
เกาะพะงันและเกาะเตา โดยแบงดําเนินการใน ๒ พื้นที่ใน คือ เกาะพะงัน จํานวน ๑๘๐ คน และ
เกาะพะงัน และวัด
“เกาะพะงันและเกาะเตา” 2. เพื่อจัดทําแผนแมบท เกาะเตา จํานวน ๑๘๐ คน รวมทั้งสิ้น จํานวน ๓๖๐ คน
เกาะเจริญสันติธรรม
อําเภอเกาะพะงัน จังหวัด การพัฒนาเพื่อการ
การดําเนินการ :
เกาะเตา อ.เกาะพะงัน
สุราษฎรธานี
ทองเที่ยว อยางยั่งยืน
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ในพื้นที่เกาะพะงันและเกาะเตา กําหนด จ.สุราษฎรธานี
เกาะพะงันและเกาะเตา ระยะเวลา 2 วัน ดังนี้
อําเภอเกาะพะงัน จังหวัด วันแรก : รับฟงความคิดเห็นที่มีตอรางแผนแมบทการพัฒนาฯ ในพื้นที่
สุราษฎรธานี อันจะสงผล เกาะพะงัน ดําเนินการโดยแบงเปน ๓ กลุมปฏิบัติการ ซึ่งมีกิจกรรม ดังนี้
ใหการทองเที่ยวอําเภอ
- ชี้แจงวิธีการดําเนินงาน และรายละเอียดการดําเนินการ
เกาะพะงันมีความมั่นคง
- รับฟงความคิดเห็นที่มีตอรางแผนแมบทการพัฒนาฯ
และยั่งยืน โดยเกิดผล
- ตรวจสอบความสมบูรณของโครงการ และความเปนไปไดของโครงการ
อยางชัดเจนและ
- การกําหนดบทบาทสวนราชการ ผูประกอบการ และประชาชนในการ
เปนรูปธรรม
ขับเคลื่อนแผนแมบทการพัฒนาฯ
3. เพื่อสงเสริม สนับสนุน วันที่สอง : รับฟงความคิดเห็นที่มีตอรางแผนแมบทการพัฒนาฯ ในพื้นที่
และเสริมสราง
เกาะเตา ดําเนินการโดยแบงเปน ๓ กลุมปฏิบัติการ ซึ่งมีกิจกรรม ดังนี้
ขีดความสามารถในการ
- ชี้แจงวิธีการดําเนินงาน และรายละเอียดการดําเนินการ
แขงขันทางการทองเที่ยว
- รับฟงความคิดเห็นที่มีตอรางแผนแมบทการพัฒนาฯ
ของพื้นที่ ที่สอดคลองกับ
- ตรวจสอบความสมบูรณของโครงการ และความเปนไปไดของโครงการ
กระแสการทองเที่ยวเชิง
- การกําหนดบทบาทในการขับเคลื่อนแผนแมบทการพัฒนาฯ
อนุรักษ (Green Tourism)
เหมาะสมกับสภาพแวดลอม
ทางสังคม วิถีชีวิต และ
วัฒนธรรมของคนในพื้นที่

ปญหา/อุปสรรคและ
ประโยชนที่ไดรับ
ปญหาและอุปสรรค :
ไมมี
ประโยชนที่ไดรับ :
1. เกิดการมีสวนรวม
ของภาครัฐ ผูประกอบการ
ภาคเอกชน ประชาชน
และผูที่เกี่ยวของ ใน
พื้นที่เกาะพะงันและ
เกาะเตา กอใหเกิด
แผนงาน/โครงการที่
ตอบสนองความตองการ
ของประชาชนในพื้นที่
2. เกิดแผนแมบทการ
พัฒนาเพื่อการทองเที่ยว
อยางยั่งยืน เกาะพะงัน
และ เกาะเตา อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎรธานี
3. เสริมสราง
ขีดความสามารถ
ในการแขงขันทางการ
ทองเที่ยวของพื้นที่
อันเปนการสรางและ
กระจายรายไดสูทองถิ่น
ในทุกระดับชั้น เพื่อลด
ความเหลื่อมล้ําดาน
รายไดและสังคมสราง
ความมั่งคั่งอยางมั่นคง
และยั่งยืน

-๒ที่
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เปาหมาย/
วัตถุประสงค
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติ 1. บูรณาการยุทธศาสตร
การบูรณาการภาครัฐและ ดานเศรษฐกิจระดับภาค
เอกชนในการจัดทํา
ของหนวยงานภาครัฐ
ยุทธศาสตรเศรษฐกิจภาค ภาคเอกชน จังหวัดและ
กลุมจังหวัด
2. ลดความซ้ําซอน
ในการศึกษาและเสนอ
โครงการในระดับจังหวัด
และกลุมจังหวัด
3. เพิ่มประสิทธิภาพการ
ทํางานของกรอ.จังหวัด
และกรอ.กลุมจังหวัดใหมี
ความเขมแข็ง
4. เพื่อพบปะแลกเปลี่ยน
เรียนรู และประสบการณ
ระหวางผูเขารวมการ
สัมมนาจากภาครัฐ
ภาคเอกชน จังหวัดและ
กลุมจังหวัด ในรูปแบบ
ประชารัฐ
5. เพื่อบูรณาการ
ความรวมมือระหวาง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ศูนยปฏิบัติการรวม
กลุมจังหวัด (Regional
Operation Center : ROC)
โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน
กลุมเปาหมาย :
ผูเขารวมสัมมนา ประกอบดวย ผูบริหาร ผูแทนหนวยงานภาครัฐและ
เอกชนทั้งจากสวนกลางและภูมิภาค รวมทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น
สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคม รวมประมาณ 1,๓๐๐ คน
แบงออกเปน ๔ ครั้ง ไดแก
1) ภาคใต 14 จังหวัด (๓ กลุมจังหวัด) จํานวน 2๖๐ คน
(จังหวัดกระบี่, ชุมพร, ตรัง, นครศรีธรรมราช, นราธิวาส, ปตตานี,
พังงา, พัทลุง, ภูเก็ต, ยะลา, ระนอง, สงขลา, สตูล และ สุราษฎรธานี)
๒) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด (๕ กลุมจังหวัด) จํานวน 3๔๐ คน
(จังหวัดนครราชสีมา, อุบลราชธานี, ขอนแกน, บุรีรัมย, อุดรธานี,
ศรีสะเกษ, สุรินทร, รอยเอ็ด, ชัยภูมิ, สกลนคร, กาฬสินธุ, มหาสารคาม,
นครพนม, เลย, ยโสธร, หนองคาย, หนองบัวลําภู, บึงกาฬ, อํานาจเจริญ
และ มุกดาหาร)
๓) ภาคเหนือ 17 จังหวัด (๔ กลุมจังหวัด) จํานวน ๓๐๐ คน
(จังหวัดเชียงราย, เชียงใหม, นาน, พะเยา, แพร, แมฮองสอน, ลําปาง,
ลําพูน, อุตรดิตถ, สุโขทัย, พิษณุโลก, เพชรบูรณ, กําแพงเพชร,
นครสวรรค, พิจิตร, อุทัยธานี, และ
๔) ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวม 25 จังหวัด (6 กลุมจังหวัด)
จํานวน ๔๐๐ คน
(ภาคกลาง : จังหวัดนนทบุรี, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, สระบุรี,
ชัยนาท, ลพบุรี, สิงหบุรี, อางทอง, ฉะเชิงเทรา, นครนายก, ปราจีนบุรี,
สมุทรปราการ, สระแกว, กาญจนบุรี, นครปฐม, ราชบุรี, สุพรรณบุร,ี
ประจวบคีรีขันธ, เพชรบุรี, สมุทรสงคราม, และ สมุทรสาคร)
(ภาคตะวันออก : จังหวัดจันทบุรี, ชลบุรี, ตราด และ ระยอง)
โดยมีสัดสวนผูเขารวมสัมมนารวมทุกภาค ดังนี้
- สวนกลาง จํานวนทั้งสิ้น ๒๖๕ คน
- สวนภูมิภาค จํานวนทั้งสิ้น ๑,๐๓๕ คน

ระยะเวลา/สถานที่
ดําเนินการ
๑) ภาคใต
ระหวางวันที่ ๗ - ๘
มิถุนายน ๒๕๕๙
ณ จ.สงขลา
๒) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระหวางวันที่ ๑๓ - ๑๔
มิถุนายน ๒๕๕๙
ณ จ.ขอนแกน
๓) ภาคเหนือ
ระหวางวันที่ ๒๐ - ๒๑
มิถุนายน ๒๕๕๙
ณ จ.เชียงใหม
๔) ภาคกลาง
ระหวางวันที่ ๒๓ - ๒๔
มิถุนายน ๒๕๕๙
ณ กรุงเทพมหานคร

ปญหา/อุปสรรคและ
ประโยชนที่ไดรับ
ปญหาและอุปสรรค :
ไมมี
ประโยชนที่ไดรับ :
1. สรางการบูรณาการ
ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ
ระดับภาค ลดความ
ซ้ําซอนในการในการ
ดําเนินงาน และ
เสริมสรางประสิทธิภาพ
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของจังหวัดและ
กลุมจังหวัด
2. กรอ.กลุมจังหวัด
และกรอ.จังหวัด
สามารถกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของจังหวัดและกลุม
จังหวัด ไดอยางชัดเจน
3. หนวยงานภาครัฐ
และเอกชนรวมทั้ง
จังหวัด/กลุมจังหวัด
และศูนยปฏิบัติการรวม
กลุมจังหวัด (Regional
Operation Center :
ROC) ไดมีการประสาน
เชื่อมโยงการทํางาน
รวมกันในรูปแบบ
ประชารัฐ

-๓ที่
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โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย/
วัตถุประสงค
6. ระดมความเห็นจาก
ทุกภาคสวนในประเด็น
ปญหา อุปสรรค
ขอเสนอแนะ และ
แนวทางแกไข ในการ
ดําเนินงานของ กรอ.
จังหวัดและกลุมจังหวัด
เพื่อนําไปสูการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรภาค
ดานเศรษฐกิจ

ผลการดําเนินงาน

ระยะเวลา/สถานที่
ดําเนินการ

การดําเนินการ :
1. กระทรวงมหาดไทยรวมหารือกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ หอการคาไทยและสภาหอการคาแหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย
และสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทยในการกําหนดเนื้อหา
และรูปแบบของการสัมมนา
2. จัดสัมมนา มีกําหนดระยะเวลา 2 วัน โดยเชิญวิทยากรผูมีความรู
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณในดานเศรษฐกิจ สังคม และการ
พัฒนาองคกรชุมชน แลกเปลี่ยนเรียนรู/ปญหาอุปสรรค/ขอเสนอแนะ
กับผูเขารวมสัมมนา เพื่อนําไปสูการจัดทําแผนยุทธศาสตรภาค
ดานเศรษฐกิจ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดและกลุมจังหวัด
โดยมีกิจกรรมประกอบดวย
1) การบรรยายพิเศษในประเด็นทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ การจัดทํา
แผนยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจภาค และความรวมมือของภาครัฐ
และเอกชน
2) การแบงกลุมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อระดมความเห็นจากทุก
ภาคสวนในการจัดทํายุทธศาสตร และสรุปประเด็นปญหา อุปสรรค
ขอเสนอแนะ และแนวทางแกไขในการดําเนินงานของ กรอ.จังหวัด
และกลุมจังหวัด”
3) การสรุปผลการสัมมนา/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
3. ประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ
ใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม
1. เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การดําเนินโครงการ :
ภายในปงบประมาณ
การขับเคลื่อนการ
ในจังหวัด/กลุมจังหวัด
1. จัดประชุมคณะทํางานกําหนดกรอบการดําเนินงานของ ROC
พ.ศ. 2559
ดําเนินงานของศูนย
ปฏิบตั ิการรวมกลุมจังหวัด โดยความรวมมือระหวาง 2. จัดประประชุมรวมภาครัฐ ภาคเอกชน กลุมจังหวัด และมหาวิทยาลัย
(Regional Operation ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ที่เปนที่ตั้งของ ROC ทั้ง 8 สถาบัน เพื่อพิจารณากรอบและเสนอแนะ
Center : ROC) ประจําป ประชาชน ที่สอดคลอง
แนวทางการจัดทําโครงการของ ROC

ปญหา/อุปสรรคและ
ประโยชนที่ไดรับ
4. มีแผนยุทธศาสตร
ภาคดานเศรษฐกิจที่เกิด
จากการบูรณาการ
แผนยุทธศาสตร
ของหนวยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน จังหวัดและ
กลุมจังหวัด เพื่อเปน
ทิศทางการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจในภูมิภาคตอไป

ปญหาและอุปสรรค :
ไมมี

-๔ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ พ.ศ. 2559

เปาหมาย/
ผลการดําเนินงาน
วัตถุประสงค
กับนโยบายดานเศรษฐกิจ 3. มหาวิทยาลัยและกลุมจังหวัดรวมกันพิจารณาเสนอโครงการฯ โดยผาน
ของรัฐบาล โดยมุงการลด
ความเห็นชอบของ กรอ.กลุมจังหวัด
ความเหลื่อมล้ํา การเพิ่ม 4. มหาวิทยาลัยเสนอโครงการของ ROC ใหกระทรวงมหาดไทย เพื่อให
ขีดความสามารถในการ
คณะทํางานพิจารณาใหความเห็นชอบโครงการฯ และนําเสนอโครงการ
แขงขัน ตลอดจนการ
ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาอนุมัติโครงการ และงบประมาณ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 5. กองคลัง สป.มท. โอนงบประมาณใหมหาวิทยาลัยดําเนินโครงการของ
2. เปนโครงการที่
ROC
กอใหเกิดผลลัพธ
6. แจงกลุมจังหวัดทราบ เพื่อใหการสนับสนุนการดําเนินโครงการ
อยางเปนรูปธรรมและ
งบประมาณ :
มีประสิทธิภาพ โดยเปน
1 ลานบาท/กลุมจังหวัด รวมทั้งสิ้น 18 ลานบาท (18 กลุมจังหวัด)
การดําเนินงานในลักษณะ การโอนจัดสรรงบประมาณ :
หุนสวนภาครัฐ เอกชน
กองคลัง สป. โดนงบประมาณใหมหาวิทยาลัย ดังนี้
และประชาชน (ประชารัฐ)
- มหาวิทยาลัยที่อยูในระบบราชการ : กองคลัง สป.มท. โอน
งบประมาณใหมหาวิทยาลัยเปนหนวยเบิกจายเงินงบประมาณแทน
ขณะนีโ้ อนเงินเปนที่เรียบรอยแลว ดังนี้
1. ม.สงขลานครินทร (3 กลุมจังหวัด) จํานวน 3 ลานบาท
2. ม.นเรศวร (2 กลุมจังหวัด) จํานวน 2 ลานบาท
รวมทั้งสิ้น 5 ลานบาท
- มหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบราชการ : กองคลัง สป.มท. ขออนุมัติ
จากกรมบัญชีกลางใหมหาวิทยาลัยเปนหนวยเบิกจายเงิน
งบประมาณแทน ขณะนี้ไดเบิกจายเปนที่เรียบรอยแลว ดังนี้
1. ม.เชียงใหม (2 กลุมจังหวัด) จํานวน 2 ลานบาท
2. ม.ขอนแกน (5 กลุม จังหวัด) จํานวน 5 ลานบาท
3. ม.เกษตรศาสตร (2 กลุมจังหวัด) จํานวน 2 ลานบาท
4. ม.บูรพา (2 กลุมจังหวัด) จํานวน 2 ลานบาท
5. ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (1 กลุมจังหวัด)
จํานวน 1 ลานบาท
รวมทั้งสิ้น 12 ลานบาท

ระยะเวลา/สถานที่
ดําเนินการ

ปญหา/อุปสรรคและ
ประโยชนที่ไดรับ

-๕ที่

4

โครงการ/กิจกรรม

แผนงานสนับสนุนการ
ดําเนินงานของสํานักงาน
ฝายเลขานุการกรอบการ
ประชุมระดับมุขมนตรี
(CMGF) แผนงาน
IMT-GT
กิจกรรม:
จัดทําโครงการจัดประชุม
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร
จังหวัดและกลุมจังหวัด
ภาคใต ภายใตแผนงาน
IMT-GT และเตรียมการ
จังหวัดและกลุมจังหวัด
ภาคใตฝายไทยเพื่อเขารวม
ประชุมระดับมุขมนตรีและ
ผูวาราชการจังหวัด ครัง้ ที่ 13
(ระหวางวันที่ 20-23
กันยายน 2559
ณ จังหวัดพังงา)

เปาหมาย/
วัตถุประสงค

เปาหมาย :
ผูเขารวมประชุม
จากผูแทนจังหวัดใน
กลุมจังหวัดภาคใต
ทั้ง 3 กลุมจังหวัด/
ภาครัฐและเอกชน
ในจังหวัดที่เกี่ยวของ
จัดประชุมในจังหวัดที่ตั้ง
กลุมจังหวัดภาคใต ไดแก
จังหวัดสุราษฎรธานี
ภูเก็ต และสงขลา โดยจัด
ประชุมเปนรายกลุม จังหวัด
จํานวน 3 ครัง้ /กลุมจังหวัด
และเชิญผูเขารวมประชุม
กลุมจังหวัด/ครั้งละ
จํานวน 200 คน
วัตถุประสงค:
เพื่อระดมความคิดเห็น
ในการเตรียมการจัดทํา/
ทบทวนแผนยุทธศาสตร
จังหวัดและกลุมจังหวัด
และรวบรวมแนวความคิด
เปนกรอบในการพัฒนา

ผลการดําเนินงาน
ทั้งนี้ ม.มหิดล (1 กลุมจังหวัด) จํานวน 1 ลานบาท ขณะนี้ยังไมไดโอนเงิน
งบประมาณ
หมายเหตุ : ไดดําเนินการกันเงินเหลื่อมปงบประมาณไวเรียบรอยแลว
ผลการประชุมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝาย
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (IMT-GT) ระหวางวันที่ 27 มิถุนายน ถึง
1 กรกฎาคม 2559 ณ จังหวัดสุราษฎรธานี ภูเก็ต สงขลาสรุปผลดังนี้
กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย
เนนความสําคัญการเปนศูนยกลางดานการทองเที่ยวภาคใต ประกอบดวย
โครงการ ดังนี้
ชุมพร (1) โครงการพัฒนาเพิม่ ประสิทธิภาพและมูลคาผลผลิตโคเนื้อ
(ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง)
นครศรีธรรมราช(1) โครงการพัฒนาศูนยกระจายสินคาทุงสง (ICD: Inland
Container) (2) โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและมูลคาผลผลิตโคเนื้อ
(ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง)
สุราษฎรธานี (1) โครงการความรวมมือทางการคา แผนงาน IMT-GT
(2) โครงการพัฒนาสายพันธแพะ Surath Red Goat Breed
พัทลุง (1) โครงการพัฒนาเกษตรดวยเทคโนโลยีที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(2) โครงการพัฒนาเพิม่ ประสิทธิภาพและมูลคาผลผลิตโคเนื้อ (ชุมพร
สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง)
กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน
ในโอกาสที่ในป 2559 จังหวัดพังงาไดรับเกียรติเปนเจาภาพจัดการประชุม
ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 22 ระดับมุขมนตรีและผูวาราชการจังหวัด ครั้งที่ 13
และระดับเจาหนาที่อาวุโส ครั้งที่ 23 แผนงาน IMT-GT นายภัคพงศ ทวิพัฒน
ผวจ.พังงา ในฐานะประธานการประชุม ไดมีนโยบายที่เนนความรวมมือ
การบูรณาการเปน Partnership ในการพัฒนาการทองเที่ยวทางทะเลที่มี
มาตรฐานระดับโลก เนนศักยภาพของจังหวัดและกลุมจังหวัด ดึงดูด

ระยะเวลา/สถานที่
ดําเนินการ

ปญหา/อุปสรรคและ
ประโยชนที่ไดรับ

ดําเนินการโดย มท.
รวมกับ สศช./
ม.สงขลานครินทร/
จังหวัดพังงาระหวาง
วันที่ 27 มิถุนายน ถึง
1 กรกฎาคม ๒๕๕9
ณ จ.สุราษฎรธานี
ภูเก็ต สงขลา

ปญหา/อุปสรรค :
ไมมี
ประโยชนที่ไดรับ :
๑) จังหวัดและ
กลุมจังหวัดภาคใต
มีขอมูลสถานะการ
ดําเนินงานตามแผน
และโครงการจากทั้ง
3 กลุมจังหวัดภาคใต
2) จังหวัดและ
กลุมจังหวัดภาคใตมี
ยุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัดและกลุมจังหวัด
เชื่อมโยงแผนงาน
IMT-GT อยางมีเอกภาพ
และบูรณาการ
3) บรรลุวัตถุประสงค
ตามเจตนารมณของ
รัฐบาลในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเทศในการเตรียม
ความพรอมสูประชาคม
อาเซียนและความรวมมือ

-๖ที่

โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย/
วัตถุประสงค
พื้นที่ภาคใตเพื่อใหเกิด
การสงเสริมและสนับสนุน
ความรวมมือระหวางกัน
เพื่อนําเสนอที่ประชุม
CMGF ในการทบทวน
แผนกลางรอบ แผนที่ ๓
และการประชุม IMT-GT
Strategic Planning
Meeting ระหวางวันที่
20-23 กันยายน ๒๕๕9
ณ จังหวัดพังงา

ผลการดําเนินงาน
นักทองเที่ยวหรือนักลงทุนจากภูมิภาคอื่น กอใหเกิดโครงการที่ไดประโยชน
รวมกันทั้งสามฝาย ประกอบดวยโครงการดังนี้
จ.ระนอง (1) โครงการ RoRo Ferry เชื่อมโยงระนอง-ภูเก็ต-ซาบัง (ตรัง)
จ.ภูเก็ต (1) โครงการพัฒนาทาเรือสําราญและทาเรือ Yacht บริเวณอาว
พังงา-ภูเก็ตรองรับนักทองเที่ยวจากมาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปรเชื่อมโยง
พังงา-ภูเก็ต-กระบี-่ ตรัง (2) โครงการพัฒนาเชื่อมโยงเสนทางการบินระหวาง
ภูเก็ต-กระบี-่ เกาะซาบัง (อินโดนีเซีย (3) โครงการ RoRo Ferry เชื่อมโยง
ระนอง-ภูเก็ต-ซาบัง (ตรัง) (4) โครงการสงเสริมการทองเที่ยว Homestay
แผนงาน IMT-GT (5) โครงการประชุมสัมมนาดานการสงเสริมการทองเที่ยว
มรดกเมืองเกา (IMT-GT Old Town Herritage Symposium) (6) โครงการ
สงเสริมจุดหมายปลายทางในการดึงดูดเพื่อการดําน้ํา (พังงา-ภูเก็ต-กระบี่ (7)
โครงการ Marina (8) โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเพื่อรับบริการการแพทย
และสุขภาพ (9) โครงการจัดทํา Route การทองเที่ยว 3 ประเทศโดยเสนทาง
การบินระหวางภูเก็ต-อาเจะห (10) โครงการทองเที่ยวเรือสําราญและการ
ทาเรือเพื่อเรือสําราญ (11) โครงการพัฒนาเสนทางทองเที่ยวทางทะเล
ระดับโลกในจังหวัดภูเก็ตเชื่อมโยงการทองเที่ยวเมืองโบราณเรือสําราญและ
เรือ Yacht ระหวางภูเก็ต-ลังกาวี-ซาบัง-(ภูเก็ต-พังงา-กระบี)่
จ.พังงา (1) โครงการพัฒนาเสนทางทองเที่ยวทางทะเลระดับโลกในจังหวัด
ภูเก็ตเชื่อมโยงการทองเที่ยวเมืองโบราณเรือสําราญและเรือ Yacht ระหวาง
ภูเก็ต-ลังกาวี-ซาบัง-(ภูเก็ต-พังงา-กระบี)่ (2) โครงการสงเสริมจุดหมายปลายทาง
ในการดึงดูดเพื่อการดําน้ํา (พังงา-ภูเก็ต-กระบี่
จ.กระบี่ (1) โครงการพัฒนาเสนทางทองเที่ยวทางทะเลระดับโลกในจังหวัด
ภูเก็ตเชื่อมโยงการทองเที่ยวเมืองโบราณเรือสําราญและเรือ Yacht ระหวาง
ภูเก็ต-ลังกาวี-ซาบัง- (ภูเก็ต-พังงา-กระบี)่ (2) โครงการพัฒนาเชื่อมโยง
เสนทางการบินระหวางภูเก็ต-กระบี-่ เกาะซาบัง (อินโดนีเซีย) (3) โครงการ
พัฒนาความรวมมือดานปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลม

ระยะเวลา/สถานที่
ดําเนินการ

ปญหา/อุปสรรคและ
ประโยชนที่ไดรับ
ดานเศรษฐกิจในกรอบ
อนุภูมิภคภายใตแผนงาน
IMT-GT อยางเปนรูปธรรม
(4) จังหวัดและ
กลุมจังหวัดภาคใตมี
การเตรียมความพรอม
ดานขอมูลที่สมบูรณ
และการเขารวมประชุม
ในการเขารวมประชุม
ในระดับ CMGF
แผนงาน IMT-GT

-๗ที่

โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย/
วัตถุประสงค

ผลการดําเนินงาน
จ.ตรัง (1) โครงการ RoRo Ferry เชื่อมโยงมะละกา-ดูไม (2) โครงการพัฒนา
เสนทางทองเที่ยวทางทะเลระดับโลกในจังหวัดภูเก็ตเชื่อมโยงการทองเที่ยว
เมืองโบราณเรือสําราญและเรือ Yacht ระหวางภูเก็ต-พังงา-กระบี-่ ตรัง
(3) โครงการพัฒนาทาเรือนาเกลือ จังหวัดตรัง (4) โครงการ RoRo Ferry
เชื่อมโยงระนอง-ภูเก็ต-ซาบัง-ตรัง
โครงการที่นําเสนอใหม :
โครงการจัดตั้งสนามบินนานาชาติ จังหวัดพังงา
โครงการพัฒนาทาเรือสําราญและทาเรือ Yacht บริเวณอาวพังงา
โครงการ Green City ขยายผลจังหวัดพังงา
โครงการ Airport Link เชื่อมโยงเสนทางบินนานาชาติภูเก็ต-สนามบิน
นานาชาติกระบี่
โครงการเสนทางการทองเที่ยวเมืองเกาเสนทางภาคใตฝงอันดามันเชื่อมโยง
ประเทศมาเลเซีย
โครงการมอเตอรเวยจากเปอรลิส-สตูล-ตรัง-กระบี-่ พังงา-ภูเก็ต-ระนอง
เชื่อมโยงการทองเที่ยวจากลังกาวี-สตูล-ตรัง-กระบี-่ พังงา-ภูเก็ต-ระนอง
โครงการกอสรางมอเตอรเวยเชื่อมโยงเสนทางจากสนามบินภูเก็ตและกระบี่
โครงการพัฒนาปาลมน้ํามันสูม าตรฐาน RSPO (Roundtable on
Sustainable Palm Oil) เพื่อการสงออกน้ํามันปาลม
โครงการพัฒนาและปรับปรุงเสนทางถนนสายทองเที่ยวภูเก็ต-กระบี-่ ระนอง
โครงการทองเที่ยวครบวงจรภายในจังหวัดพังงา 3 วัน/ 2 คืน (เกาะสุรินทร
สิมิลัน ตาชัย เขาหลัก ภูตาจอ เสม็ด นางชี ปนหยี เกาะยาว สองแพรก ถ้ําพุง
ชาง เขานางหงสและกิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
โครงการพัฒนาทาเรือสําราญ และแหลงที่พักฮาลาล
โครงการทาเทียบเรือน้ําลึกจังหวัดพังงา
กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน:
เนนความสําคัญในการอํานวยความสะดวกเพื่อเพิ่มมูลคาการคาชายแดนไทย-

ระยะเวลา/สถานที่
ดําเนินการ

ปญหา/อุปสรรคและ
ประโยชนที่ไดรับ

-๘ที่

โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย/
วัตถุประสงค

ผลการดําเนินงาน
มาเลเซีย รวมทั้งไดเนนความสําคัญในการนําไปสูเปาหมายความสําเร็จ
ของแผนงาน/โครงการ ไดแก การกําหนดกลไกการดําเนินงานที่ชัดเจน
การสนับสนุนงบประมาณการมีแผนยุทธศาสตรที่สอดคลองกับนโยบายของ
รัฐบาลเปนทิศทางอยางเปนรูปธรรม รวมถึงความตอเนื่องของนโยบายรัฐบาล
ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอความสําเร็จในการดําเนินโครงการ
โครงการในพื้นที่กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน ประกอบดวย
จ.สตูล: (1) โครงการสะพานสตูล-เปอรลิส (2) โครงการพัฒนาดานวังประจันวังเกลียน (3) โครงการพัฒนาพื้นที่เกาะหลีเปะเปนจุดผานแดนถาวรไทยมาเลเซีย
จ.สงขลา: (1) โครงการทางพิเศษมอเตอรเวยหาดใหญ-สะเดา (2) โครงการ
ขยายดานสะเดา-ปาดังเบซาร (3) โครงการขยายดานสะเดา-บูกิตกายูฮิตัม
(4) โครงการกอสรางรถไฟรางคูเชื่อมโยงไทย-มาเลเซียที่ปนัง โดยเชื่อมโยง
สุราษฎรธานี-หาดใหญ-ปาดังเบซาร (5) โครงการกอสรางดานสะเดาแหงใหม
(6) โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรในการศึกษาดูงานดานพิธีการศุลกากรและ
ตรวจคนเขาเมืองสะเดา-ปาดังเบซาร (7) โครงการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนสะเดา (8) โครงการประชุมสัมมนาดานการสงเสริมการทองเที่ยว
มรดกเมืองเกา (9) โครงการพัฒนาเสนทางทองเที่ยวหลวงปูทวดเชื่อมโยง
รัฐเคดาห (10) โครงการฝกอบรมดานชางเชื่อมโลหะใตน้ํา (11) โครงการ
Green City (12) โครงการเมืองยางพารา (Rubber City) (13) โครงการ
ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศผลิตภัณฑและบริการฮาลาล 5 จชต.
(14) โครงการสงเสริมและพัฒนาเครื่องสําอางฮาลาล (15) โครงการสงเสริม
และพัฒนาการทองเที่ยวฮาลาลของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน
จ.นครศรีธรรมราช: (1) โครงการกอสรางศูนยกระจายสินคาฮาลาล
(Halal Complex)
จ.ปตตานี : (1) โครงการพัฒนาเสนทางทองเที่ยวหลวงปูทวดเชื่อมโยง
รัฐเคดาห

ระยะเวลา/สถานที่
ดําเนินการ

ปญหา/อุปสรรคและ
ประโยชนที่ไดรับ

-๙ที่

5

โครงการ/กิจกรรม

การเขารวมประชุมระดับ
มุขมนตรีและผูวาราชการ
จังหวัดอยางเปนทางการ

เปาหมาย/
วัตถุประสงค

เปาหมาย :
สนับสนุนความรวมมือ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ

ผลการดําเนินงาน

ระยะเวลา/สถานที่
ดําเนินการ

ปญหา/อุปสรรคและ
ประโยชนที่ไดรับ

จ.ยะลา : (1) โครงการพัฒนาดานพรมแดนไทย-มาเลเซีย (ดานเบตง)
(2) โครงการกอสรางทาอากาศยานเบตง จ.ยะลา
จ.นราธิวาส : (1) โครงการพัฒนาดานบูเกะตา-บูกิตบุหงา (2) โครงการ
กอสรางสะพานตากใบขามแมน้ําโกลก แหงที่ 1 ตากใบ-เปงกาลันกุโบร/
แหงที่ 2 สุไหงโกลก-รันเตาปนยัง (3) โครงการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน (4) โครงการพัฒนาดานพิธีการและกระบวนการทางศุลกากร CIQ
ดานตากใบ-เปงกาลันกุโบร (5) โครงการพัฒนาตลาดกลางสินคาเกษตร
จังหวัดนราธิวาส
โครงการที่กําหนดใหเปนชุดโครงการพัฒนาในเสนทางการทองเที่ยว
โครงการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ เชื่อมโยงพื้นที่ประเทศไทย ยะลา-ตรังสุราษฎรธานี-สงขลา-ภูเก็ต-พัทลุง-กระบี-่ นครศรีธรรมราช/ มาเลเซีย-สลัมบัน
สลังงอ-เปรัค-ปนัง-มะละกา-เนกรีแซมบิลัน
โครงการทองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน เชื่อมโยงพื้นที่ประเทศไทย ระนองภูเก็ต-กระบี่-สตูล-ชุมพร-สุราษฎรธานี-พัทลุง-นครศรีธรรมราช-สงขลา-ปตตานี/
อินโดนีเซีย สุมาตราเหนือ
โครงการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชื่อมโยงประเทศไทยสายพุทธศาสนา
ชุมพร- นครศรีธรรมราช-สงขลา-ปตตานี-นราธิวาส-/สายวัฒนธรรมพุทธ
ศาสนามาเลเซีย เคดาห-เปรัค
โครงการทองเที่ยวเมืองเกา เชื่อมโยงพื้นที่ประเทศไทย พังงา-ภูเก็ต-สงขลาปตตานี-ยะลา-นราธิวาส/ มาเลเซีย ปนัง-มะลากา
โครงการที่นําเสนอใหม :
โครงการขยายถนนหมายเลข 410 ยะลา-เบตงเปน 4 ชองจราจร
ระยะทาง 11 กม. (คาดวาจะเปดใชงานไดในป 2561)
สศช.ในฐานะฝายเลขานุการระดับชาติ/ และ ม.สงขลานครินทร ในฐานะ
ระหวางวันที่ 11-12 ปญหา/อุปสรรค :
ฝายเลขานุการกรอบการประชุมระดับ CMGF แผนงาน IMT-GT ไดทําหนาที่ พฤศจิกายน 2558 ไมมี
สนับสนุนดานวิชาการการ/ ขอมูลทางยุทธศาสตรในการเตรียมสารัตถะใหแก ณ เมือง Alorsetar ประโยชนที่ไดรับ :

- ๑๐ ที่

เปาหมาย/
วัตถุประสงค
(CMGF Meeting) ครั้งที่ ในอนุภูมิภาค ภายใต
21 ระดับเจาหนาที่อาวุโส แผนงาน IMT-GT พื้นที่
ครั้งที่ 22 ระดับมุขมนตรี เปาหมายการพัฒนา
และผูวาราชการจังหวัด
ครอบคลุมพื้นที่ 14
ครั้งที่ 12 ณ เมือง
จังหวัดและกลุมจังหวัด
Alorsetar รัฐ Kedah
ภาคใตผูเขารวมประชุม
ประเทศมาเลเซีย
ประกอบดวย ผวจ.14
จังหวัดภาคใต/ ผูแทน มท./
ภาครัฐและเอกชน
ที่เกี่ยวของกับแผนงาน
IMT-GT
วัตถุประสงค:
ติดตาม ทบทวน
รายงานผลความกาวหนา
การดําเนินงานตาม
แผนงาน IMT-GT ของ
ประเทศสมาชิก และ
รวมผลักดันโครงการสูก าร
ปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
ระดมความคิดเห็น
ในการยกรางแผน
ยุทธศาสตร IMT-GT
ระยะ 20 ป และ
แผนปฏิบัติการ
The 3rd IMT-GT
Implementation
โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา/สถานที่
ดําเนินการ
จังหวัดและกลุมจังหวัดภาคใต รวมทั้งทําหนาที่ฝายเลขานุการกรอบการประชุม รัฐ Kedah ประเทศ
ระดับ CMGF มีสาระสําคัญ ดังนี้
มาเลเซีย
การประชุมระดับเจาหนาที่อาวุโส มีสาระสําคัญ
การขับเคลื่อนแผนงาน IMT-GT โดยมีวิสัยทัศนและยุทธศาสตรที่ยังสราง
ความสัมพันธระหวางกันในอนุภูมิภาค และสามารถสนองความเปลี่ยนแปลง
ในระยะ 10-20 ปในอนาคตตามขอสั่งการของผูนํา
การขับเคลื่อนโครงการเรงดวนเพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงระหวางอนุภูมิภาค
กับอาเซียน ตามแนวพื้นที่เชื่อมโยงอนุภูมิภาค IMT-GT และโครงการสําคัญอื่นๆ
ความรวมมือกับสภาธุรกิจ IMT-GT ไดแก โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนไทย-มาเลเซีย โครงการเมืองสีเขียว การเรงรัดพัฒนาโครงการทางดวน
พิเศษหาดใหญ-สะเดาเชื่อมโยงดานศุลกากรแหงใหม การบูรณาการการอํานวย
ความสะดวกการตรวจสินคา ณ จุดเดียว และการขนสงสินคาขามแดน เปนตน
 ความรวมมือกับธนาคารพัฒนาเอเชีย ผานความชวยเหลือดานวิชาการ
ในการจัดทําแผนปฏิบัติการเมืองสีเขียว สําหรับเมืองมะละกาในมาเลเซีย
เทศบาลนครหาดใหญ เทศบาลนครสงขลาของไทย และเมืองเมดานและ
บาตัมของอินโดนีเซีย
ความรวมมือกับสํานักงานเลขาธิการอาเซียนโดยประสานการกําหนด
วิสัยทัศนและภารกิจสําคัญใหสอดคลองกัน
การประชุมระดับมุขมนตรีและผูวาราชการจังหวัดมีสาระสําคัญ
การขับเคลื่อนโครงการที่เสนอในการประชุม ครั้งที่ 11
อินโดนีเซีย ไดแก (1) โครงการเชื่อมโยงทางอากาศและทางทะเลระหวาง
เกาะซาบัง จ.อาเจะห-ปนัง มาเลเซีย-จ.ภูเก็ต ไทย (2) โครงการพัฒนา
เสนทางทองเที่ยวตามแบบวิธีเครงครัดอยางอิสลาม
มาเลเซีย ไดแก (1) การพัฒนาโครงการเมืองยางพาราที่โกตาปุตราและ
แนวพื้นที่ระเบียงยาพาราใน IMT-GT (2) การลงทุนรวมกันระหวางปนังกับ
อาเจะห (3) การกอสรางอุโมงคระหวางชองแคบมะละกา – ดูไม มูลคา
ผลการดําเนินงาน

ปญหา/อุปสรรคและ
ประโยชนที่ไดรับ
(1) 14 จังหวัดและ
กลุมจังหวัดภาคใตมี
การเชื่อมโยงการพัฒนา
เศรษฐกิจภายใตความ
รวมมือในกรอบอนุ
ภูมิภาคแผนงาน IMTGT สอดคลองกับ
นโยบายของรัฐบาลใน
การเชื่อมโยงทาง
เศรษฐกิจสูอนุภูมิภาค
(2) การเสริมสรางขีด
ความสามารถทางการ
แขงขันใหแก
ภาคเอกชนในการ
พัฒนาเศรษฐกิจสูอนุ
ภูมิภาคและอาเซียนใน
อนาคต
(3) การเสริมสราง
ความสัมพันธในความ
รวมมือการพัฒนา
เศรษฐกิจระหวาง
ประเทศสมาชิกใน
แผนงาน IMT-GT ใน
อันที่จะเชื่อมโยงสู
ประชาคมอาเซียนใน
อนาคต

- ๑๑ ที่

โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย/
วัตถุประสงค
Blueprint 2017-2021
พิจารณากําหนดแนว
ทางการพัฒนาศักยภาพ
ของโครงการที่มีศักยภาพ
ในแผนงาน IMT-GT
อยางเปนรูปธรรมเพื่อการ
เชื่อมโยงการพัฒนาตาม
แนวระเบียงเศรษฐกิจ
ในอนุภูมิภาค

ผลการดําเนินงาน
19,000 ลานดอลลารสหรัฐ (4) การพัฒนาทาเรือเฟอรรมี่ ะละกา – ดูไม
(5) การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมฮาลาลปาเสมัสที่รัฐกลันตัน
ประเทศไทย ไดแก (1) การพัฒนาเสนทางทองเที่ยวหลวงปูทวด (2) การพัฒนา
แหลงมรดกโลกพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชเชื่อมโยงเสนทางอารยธรรมสาม
ประเทศ (3) การจัดตั้งเมืองยางพาราที่นิคมอุตสาหกรรมภาคใต จ.สงขลา
(4) การพัฒนาทาอากาศยานตรังเปนทาอากาศยานนานาชาติ (5) โครงการ
พัฒนาศูนยกลางทูนา จังหวัดภูเก็ต
การขับเคลื่อนโครงการที่เสนอใหม
อินโดนีเซียเสนอโครงการ Reverse Investment ดานอุตสาหกรรมเกษตร
ในศูนยคาสินคาเกษตรที่อาเจะห
ประเทศไทย เสนอ (1) โครงการศูนยกระจายสินคาทุงสง ระยะที่ 2
คลังสินคาใหมและการเชื่อมโยงบริการทาเรือฝงอันดามันที่ตรัง (2) โครงการ
ทางรถไฟรางคูไปยังปาดังเบซาร (3) การพัฒนาศูนยกลางเรือสําราญ และเรือ
ยอชทที่ภูเก็ต (4) การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษที่สะเดา และนราธิวาส
(5) การพัฒนาดานสะเดาแหงใหม (6) โครงการทางพิเศษระหวางเมือง
หาดใหญ-สะเดา และที่นราธิวาส (7) โครงการพัฒนาสะพานขามแมน้ําโกลก
ที่ตากใบและสุไหงโกลกเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจฝงตะวันออกของมาเลเซีย (ECER)
การขับเคลื่อนโครงการโดดเดนโดย 3 ประเทศอยูระหวางขับเคลื่อน
โครงการเมืองสีเขียว (Green City) เชื่อมโยงเมืองเมดาน/บาตัมของ
อินโดนีเซีย-มะละกาของมาเลเซีย และเทศบาลนครสงขลา และเทศบาล
นครหาดใหญของไทย
การพัฒนาเมืองใน IMT-GT ตามกรอบการพัฒนาเมืองอยางยั่งยืน
โดยรวมมือกับองคกรพัฒนารัฐบาลทองถิ่นอยางยั่งยืนพัฒนาตอยอดจาก
การมีแผนปฏิบัติการเมืองสีเขียวสูกรอบการพัฒนาอยางยั่งยืน
ความรวมมือกับสภาธุรกิจ IMT-GT โดยสนับสนุนขอเสนอในเรื่องการผอน
ผันกฎระเบียบที่เกี่ยวของ การสงเสริมภาคเอชนเขารวมลงทุนในรูปแบบ PPP

ระยะเวลา/สถานที่
ดําเนินการ

ปญหา/อุปสรรคและ
ประโยชนที่ไดรับ

- ๑๒ ที่

6

โครงการ/กิจกรรม

ประชุมเพือ่ จัดทํา
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อน
แผนงาน IMT-GT ครั้งที่ 9
(The 9th IMT-GT
Strategic Planning

เปาหมาย/
วัตถุประสงค

เปาหมาย :
พื้นที่เปาหมาย
สวนภูมิภาคภายใน
อนุภูมิภาค IMT-GT/
คณะทํางานรายสาขา

ผลการดําเนินงาน
หรือ PFI
การประชุมระดับรัฐมนตรีโดยไดพิจารณารายงานของที่ประชุมระดับ
เจาหนาที่อาวุโส ระดับมุขมนตรีและผูวาราชการจังหวัด โดยรับทราบ
ความกาวหนาและโครงการที่รเิ ริ่มโดยกรอบการประชุมระดับมุขมนตรี
และผูวาราชการจังหวัด และมีขอเสนอเพิ่มเติม ดังนี้
(1) ขอริเริ่มการพัฒนาเมืองสีเขียวมีความสอดคลองกับกรอบแผนงานดาน
ประสิทธิภาพพลังงานของอาเซียน เมืองใน IMT-GTควรมุงเนนการใชพลังงาน
หมุนเวียนมากขึ้น โดยเนนการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและระบบขนสงที่
ประหยัดพลังงาน
(2) ใหความสําคัญดานการทองเที่ยวทางทะเลโดยใชโอกาสที่มีแผนพัฒนา
ทาเรือเพื่อเสริมสรางความเชื่อมโยงทางทะเลในอนุภูมิภาค
(3) สนับสนุนขอริเริ่มการพัฒนาความเชื่อมโยงทางอากาศเพื่อเพิ่มเสนทาง
ทองเที่ยวในอนุภูมิภาค
(4) สนับสนุนใหรัฐบาลทองถิ่นเขารวมดําเนินการตามขอริเริ่มการพัฒนา
เมืองสีเขียวอยางกวางขวาง
(5) ใหธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียใหการสนับสนุนทางวิชาการอยางตอเนื่อง
ดานการพัฒนาเมืองสีเขียว การอํานวยความสะดวกทางการคา การจัดตั้ง
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน การพัฒนาฐานขอมูลทางสถิติ IMT-GT
(6) เห็นชอบใหไทยรับเปนเจาภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 22
และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ แผนงาน IMT-GT ในชวงตนเดือนสิงหาคม
2559 ณ จังหวัดพังงา
สํานักงานฝายเลขานุการฯ CMGF มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร
ไดประสานงานมอบหมายใหอาจารยประจําแผนกพัฒนาสังคม ภาคสังคมศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1 ทาน และเจาหนาที่สํานักงานฝาย
เลขานุการฯ CMGF 1 ทาน เขารวมเพื่อรวมระดมความคิดเห็นในการ
ขับเคลื่อนการดําเนินการตามแผนงาน IMT-GT ที่ผานมา และการวางแผน

ระยะเวลา/สถานที่
ดําเนินการ

ระหวางวันที่ 3 - 4
กุมภาพันธ 2559
ณ Park royal
Penang Resort
รัฐปนัง

ปญหา/อุปสรรคและ
ประโยชนที่ไดรับ

ปญหาและอุปสรรค :
ไมมี
ประโยชนที่ไดรับ :
1. รางกรอบยุทธศาสตร
ระยะยาวสําหรับ IMT-GT

- ๑๓ ที่

โครงการ/กิจกรรม
Meeting (SPM) and
Related Meetings)

เปาหมาย/
วัตถุประสงค
จากสวนกลางของ
ประเทศสมาชิก IMT-GT
กลุมเปาหมาย
ผูเขารวมประชุมจาก
ประเทศสมาชิก IMT-GT
ประกอบดวย ผูแทนจาก
คณะทํางานทั้ง 6 สาขา/
ผูแทนมุขมนตรีและ
ผูวาราชการจังหวัดของ
ประเทศสมาชิก IMT-GT/
สภาธุรกิจ IMT-GT/
CIMT/ADB /และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
ประมาณ 80 คน
วัตถุประสงค :
เพื่อปรึกษาหารือผูมี
สวนไดเสียในระดับภูมิภาค
ทบทวนการดําเนินการ
ที่ผานมา และวางแผน
เพื่อจัดทํา the next
Implementation
Blueprint
เพื่อวิเคราะหปจจัยที่
สงเสริมการผลิตของ
กลุม stakeholders
อันจะนําไปสูการจัดทํา
ขอมูลเชิงเอกสาร

ผลการดําเนินงาน
เพื่อจัดทําแผนรางยุทธศาสตร IMT-GT ระยะ 5 ปถัดไป ป 2560 - 2564
หรือ The Next Implementation Blueprint (2017 - 2021)
วิธีการ
1. ทบทวนแผนพัฒนาในระดับภูมิภาค ระดับชาติ และโครงการยอยตางๆ
ทั้งที่เปนแผนพัฒนาระยะสั้นและระยะยาว
2. ระดมความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสีย จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทั้งระดับชาติและในระดับภูมิภาค
3. เกิดความคุมคาและคุม ทุนในการจัดทําขอเสนอแนะ และออกแบบปจจัย
ในการลงทุน ใหคําปรึกษา อันจะนําไปสูแ ผนใน CR & IB ตอไป

ระยะเวลา/สถานที่
ดําเนินการ
ประเทศมาเลเซีย

ปญหา/อุปสรรคและ
ประโยชนที่ไดรับ
2. รางกลยุทธเพื่อการ
พิจารณาจัดทํา
Implementation
Blueprint ฉบับใหม
3. พิจารณาโครงการ
ที่ดําเนินการใน
Implementation
Blueprint ฉบับเกา
และคงจะใหมีการ
ดําเนินการตอไปใน
Implementation
Blueprint ฉบับใหม
4. ชุดโครงการใหมที่
จะเสนอใน
Implementation
Blueprint ฉบับใหม

- ๑๔ ที่
7

เปาหมาย/
วัตถุประสงค
โครงการฝกอบรมเชิง
๑) เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
ปฏิบตั ิการเพื่อขับเคลื่อน บุคลากร ในการเตรียม
โครงการความรวมมือ
ความพรอมการดําเนินการ
ภายใตแผนงานการพัฒนา ขับเคลื่อนแผนงานโครงการ
เขตเศรษฐกิจสามฝาย
ภายใตแผนงาน IMT-GT
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย อยางมีประสิทธิภาพ
(IMT-GT) รุนที่ 2
๒) เพื่อสรางความรวมมือ
ในระหวางหนวยงาน
ภาครัฐ เอกชนในการ
ดําเนินการตามโครงการ
IMT-GT ตามขอเสนอ
ของผูนําสามประเทศ
ตามแผนงาน IMT-GT
และประชาคมอาเซียน
๓) เพื่อเตรียมความพรอม
ของจังหวัดและ
กลุมจังหวัดภาคใต
ในการเสนอโครงการ
รองรับการพัฒนาความ
รวมมือเขตเศรษฐกิจสาม
ฝายในระยะที่สาม
(IMT-GT Blueprint
2017 - 2021)
๔) เพื่อสงเสริมและ
สนับสนุนใหเกิดการ
ดําเนินโครงการที่ดี
โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา/สถานที่
ดําเนินการ
กระทรวงมหาดไทยรวมกับ ม.สงขลานครินทร จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่ 27 - 29
เพื่อขับเคลื่อนโครงการความรวมมือ ภายใตแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ เมษายน 2559
สามฝาย (IMT-GT) โดยมีผูแทน 14 จังหวัดและกลุมจังหวัดภาคใต สวนราชการ โรงแรม ลี การเดนส
ภาคเอกชน จํานวน 35 คน
พลาซา จังหวัดสงขลา
หลักสูตรการฝกอบรมประกอบดวย การบริหารจัดการโครงการ
การวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย การวิเคราะหปญหา การกําหนดตัวชี้วัดและ
การกําหนดคากลุมเปาหมาย การประเมินความเสี่ยงและผลกระทบ โครงการ
ความรวมมือในกลุมประเทศ BIMP-EAGA : การกาวไปสูบทบาทความ
รับผิดชอบ กรอบแนวคิดโครงการ และการเตรียมการจัดทําขอเสนอโครงการ
การแปลงแผนงานโครงการสูการปฏิบัติ
หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ ผูเขารับการอบรม สามารถถายทอดองคความรู
ความเขาใจ ในฐานะวิทยากรอบรมเพื่อขยายผลการถายทอดองคความรูจาก
การฝกอบรมใหแกผูเขารับการอบรมในรุนตอไป
วิธีการ
1. รวบรวม/ วิเคราะหขอมูลเชิงยุทธศาสตรการดําเนินงานตามแผนงาน
IMT-GT ของ ๑๔ จังหวัด และกลุมจังหวัดภาคใต ทั้ง ๓ กลุมจังหวัด
หนวยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวของ ทั้งสวนกลางและภูมิภาค
การประชุมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการ มีกําหนดการ 3 วัน
โดยแบงเปนภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ดังนี้
1.1 ภาคทฤษฎี เปนการบรรยายเกี่ยวกับองคความรูด านการวางแผน
ยุทธศาสตร การขับเคลื่อน และบูรณาการเชื่อมโยงแผนงาน/ โครงการที่มี
ศักยภาพใหสอดคลองและการเอื้อประโยชนรวมกันในอนุภูมิภาค ภายใต
แผนงาน IMT-GT โดยคณะวิทยากรบรรยายจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
และวิทยากรผูชวย พรอมเอกสารประกอบคําบรรยาย
1.2 ภาคปฏิบัติ คณะผูเขารวมการสัมมนาฯ ฝกปฏิบัติการ
2. จัดทําเอกสารประกอบการประชุมสัมมนาฯ และผลิตสื่อประชาสัมพันธ
เผยแพรสื่อมวลชน
ผลการดําเนินงาน

ปญหา/อุปสรรคและ
ประโยชนที่ไดรับ
ปญหา/อุปสรรค :
ไมมี
ประโยชนที่ไดรับ :
1) ผูเขารวมโครงการฯ
จะไดรับความรู ความ
เขาใจ เรื่องการจัดทํา
แผนงาน/โครงการ
การแปลงแผนสูการ
ปฏิบัติ การขับเคลื่อน
และการเชื่อมโยง
แผนงาน/โครงการที่มี
ศักยภาพ และมีความ
พรอมในการเชื่อมโยง
การพัฒนาในพื้นที่สู
อนุภูมิภาคและการเอื้อ
ประโยชนรวมกันใน
อนุภูมิภาค ภายใต
แผนงาน IMT-GT
2) เสริมสราง
ความรวมมือระหวาง
หนวยงานภาครัฐ
เอกชนในการดําเนิน
โครงการอยางมี
ประสิทธิภาพ เพื่อ
สนองนโยบายของผูนํา
สามประเทศ และสราง

- ๑๕ ที่

โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย/
วัตถุประสงค
ที่สามารถสนับสนุนการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของ 14 จังหวัดภาคใต
และเสริมสรางขีด
ความสามารถในการ
แขงขันของผูประกอบการ
ภาคเอกชนไทยใน
โครงการลงทุนในพื้นที่
กลุมประเทศ IMT-GT
และอาเซียนในอนาคต

ผลการดําเนินงาน
3. วิเคราะห และสังเคราะหขอ มูลการจัดโครงการฯ เพื่อเปนแนวทาง
ประกอบการวางแผนยุทธศาสตร และการพัฒนาบุคลากรดานการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรฯ และสรุปประเด็นนําเสนอในการประชุมระดับมุขมนตรีและ
ผูวาราชการจังหวัด (Chief Ministers’ and Governors’ Forum Meeting
: CMGF)
4. ประมวลสรุปผลการสัมมนา ฯ ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเสนอ
ผูบังคับบัญชาทราบ และแจงผูเขารวมอบรมสัมมนาฯ และผูเกี่ยวของทราบ
และพิจารณาใชประโยชนตอไป

ระยะเวลา/สถานที่
ดําเนินการ

ปญหา/อุปสรรคและ
ประโยชนที่ไดรับ
ความรวมมือใน
อนุภูมิภาค ภายใต
แผนงาน IMT-GT และ
การเขาสูประชาคม
อาเซียน
๓) จังหวัดและ
กลุมจังหวัดภาคใต มี
ความพรอมในการเสนอ
โครงการที่มีศักยภาพ
รองรับการพัฒนาความ
รวมมือเขตเศรษฐกิจ
สามฝายในระยะที่สาม
(IMT-GT Blueprint
2017 -2021) เพื่อ
บรรลุเปาหมายความ
รวมมือในการลดชองวาง
ความเหลื่อมล้ําในการ
พัฒนาและสรางความ
มั่งคั่งอยางมั่นคงและ
ยั่งยืน
๔) สงเสริมและ
สนับสนุนใหเกิดการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของ 14 จังหวัดภาคใต
และเสริมสรางขีด
ความสามารถในการ

- ๑๖ ที่

โครงการ/กิจกรรม

8

โครงการจัดประชุมระดับ
รัฐมนตรี ครั้งที่ 22 ระดับ
เจาหนาที่อาวุโส ครั้งที่ 23
ระดับมุขมนตรีและผูวา
ราชการจังหวัด (CMGF)
ครั้งที่ 13 ภายใตแผนงาน
IMT-GT ประจําป 2559
ระหวางวันที่ 20-23
กันยายน 2559
ณ จังหวัดพังงา

เปาหมาย/
วัตถุประสงค

1) เพื่อรายงานสถานะ
ความกาวหนาของกรอบ
แผนงาน IMT-GT ในสวน
ของประเทศไทยและการ
ติดตามรายงานผล
ความกาวหนาของ
แผนงาน โครงการ ของ
จังหวัดและกลุมจังหวัด
ภาคใต ตามแผนงานการ
ทบทวนยุทธศาสตรระยะ
กลางแผน รอบที่ 2
แผนงาน IMT-GT
2) เพื่อกําหนดกรอบ
แนวทางการดําเนินการ
ขับเคลื่อนและเชื่อมโยง
ยุทธศาสตรของจังหวัด
กลุมจังหวัดภาคใต ที่เปน
แผนงาน โครงการที่โดดเดน
และมีศักยภาพในการ
เชื่อมโยงยุทธศาสตร
ภายใตแผนงาน IMT-GT

ปญหา/อุปสรรคและ
ประโยชนที่ไดรับ
แขงขันของผูประกอบการ
ภาคเอกชนไทยใน
โครงการลงทุนในพื้นที่
กลุมประเทศ IMT-GT
และอาเซียนในอนาคต
ระหวางวันที่ 20-23 ปญหา/อุปสรรค :
กระทรวงมหาดไทย รวมกับ ม.สงขลานครินทร สํานักงานคณะกรรมการ
ไมมี
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และจังหวัดสงขลา จัดประชุมระดับ กันยายน 2559
ณ จังหวัดพังงา
ประโยชนที่ไดรับ :
รัฐมนตรี ครั้งที่ 22 ระดับเจาหนาที่อาวุโส ครั้งที่ 23 ระดับมุขมนตรีและ
1) ผูเขารวมประชุม
ผูวาราชการจังหวัด ครั้งที่ 13 ภายใตแผนงาน IMT-GT โดยมีผูเขารวมประชุม
ไดรับความรู ความ
ไดแก คณะทํางาน สํานักงานฝายเลขานุการกรอบการประชุมระดับมุขมนตรี
เขาใจผลความกาวหนา
และผูวาราชการจังหวัด ผูแทนสวนราชการ และภาคเอกชน ทั้งในสวนกลาง
การดําเนินงานการ
และภูมิภาค จํานวน 250 คน โดยแบงการประชุมดังนี้
ขับเคลื่อนแผนงาน
- วันแรก เปนการประชุมระดับสภาธุรกิจเอกชน สภาธุรกิจ IMT-GT
โครงการภายใต
เพื่อรายงานผลความกาวหนาและติดตามผลการดําเนินงานชองภาคเอกชน
แผนงาน IMT-GT
ภายใตแผนงาน MT-GT
ในพื้นที่จังหวัดและกลุม
- วันที่สอง เปนการประชุมสัมมนาระดมความคิดเปนของหนวยงานภาครัฐ
จังหวัดภาคใต
ของประเทศแผนงาน IMT-GT โดยนําขอเสนอและการปรับปรุงขอเสนอมา
2) การเสริมสรางความ
รายงานใหที่ประชุมทราบ และรับฟงขอเสนอเพิ่มเติม
รวมมือและสราง
- วันที่สาม เปนการประชุมระดับมุขมนตรีและผูวา ราชการจังหวัด (CMGF)
เครือขายในการ
รวมระดมความคิดเห็น รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานโครงการ และ
ประสานงานรวมกัน
รายงานขอเสนอโครงการที่นําเสนอใหมของประเทศสมาชิก
ระหวางภาครัฐและ
- วันที่สี่ เปนการประชุมระดับรัฐมนตรี แผนงาน IMT-GT ที่ประชุมพิจารณา
เอกชนในการเสริมสราง
ศักยภาพความเขมแข็ง
เพื่อเห็นชอบรายงานขอเสนอของระดับเจาหนาที่อาวุโส ระดับมุขมนตรีและ
ทางเศรษฐกิจใหภาค
ผูวาราชการจังหวัด และรางแถลงการณรวมของการประชุม และมีขอคิดเห็น
ธุรกิจเอกชน
เพิ่มเติม
ผลการดําเนินงาน

ระยะเวลา/สถานที่
ดําเนินการ

- ๑๗ ที่

โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย/
วัตถุประสงค
และนําไปสูผลการปฏิบัติ
อยางเปนรูปธรรม
3) เพื่อเปนขอมูลในการ
สงเสริมและสนับสนุน
ใหเกิดการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ และเสริมสราง
ขีดความสามารถในการ
แขงขันของผูประกอบการ
ภาคเอกชนไทยใหเปน
รูปธรรม และสามารถ
เชื่อมโยงการพัฒนา
ระหวางประเทศสมาชิก
แผนงาน IMT-GT และ
ประชาคมอาเซียน

ผลการดําเนินงาน
หลังจากเสร็จสิ้นโครงการแลว ฝายเลขาฯ จะไดนําขอเสนอจากที่ประชุม
นําไปเปนขอมูลสําหรับนําเสนอในที่ประชุมระดับผูนํา แผนงาน IMT-GT
สาระสําคัญของการประชุม
๑) รัฐมนตรีแผนงาน IMT-GT รับทราบผลการประชุมระดับเจาหนาที่
อาวุโส ครั้งที่ ๒๓ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ ซึ่งไดมีการรายงานผล
ความสําเร็จการดําเนินงานโครงการแผนงาน IMT-GT ปสุดทายของแผน
ดําเนินงาน ระยะ 5 ป แผนที่ 2 (พ.ศ.2555-2559) (Implementation
Blueprint 2012-2016) ใน 6 สาขาความรวมมือ ไดแก (1) การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน และการคมนาคมขนสง (2) การคาการลงทุน (3) การ
ทองเที่ยว (4) ผลิตภัณฑและบริการฮาลาล (5) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
และ (6) การเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และสิ่งแวดลอม
๒) มีโครงการสําคัญ ใน 6 สาขาความรวมมือดังกลาว ไดแก
การพัฒนาดานชายแดน ไดแก ดานสะเดา-บูกิตกายูฮิตัม ซึ่ง นรม.
ไดเปนประธานเปดอาคารดานขาออกหลังใหมเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ และ
ดานบานประกอบ-ดูเรียนบุหรง จ.สงขลา
การกอสรางทาเรือนาเกลือ จ.ตรังแลวเสร็จและเปดใชงานแลว
การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไทย-มาเลเซีย เชื่อมโยง
สงขลากับรัฐเคดาหและปะลิส และนราธิวาสกับรัฐกลันตัน เพื่อเชื่อมโยง
หวงโซมูลคาที่มีศักยภาพขามแดน ซึ่งมาเลเซียเสนอโครงการชูปงแวลเลย
(Chuping Valley) รัฐปะลิส เพื่อเชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดาและ
โครงการเมืองยางพารา ซึ่งบริหารโดยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
โครงการใหบริการขนสงเรือเฟอรรี่ขนสงผูโดยสารและสินคา
ระหวางมะละกา-ดูไม (IMT-GT Melaka-Dumai Ro-Ro) โครงการเหลานี้
จะเสริมสรางความเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียน
โครงการสรางความเขมแข็งใหกับหวงโซเกษตรกรรมที่มีมูลคาสูง
และปลอดภัย ไดแก แพะพันธุสุราษฎรเร็ด

ระยะเวลา/สถานที่
ดําเนินการ

ปญหา/อุปสรรคและ
ประโยชนที่ไดรับ
3) จังหวัดและกลุม
จังหวัดภาคใตมีความ
พรอมและมีกรอบ
แนวทางในการ
ขับเคลื่อน เชื่อมโยงการ
พัฒนา รวมทั้งรับทราบ
ปญหา อุปสรรค
และแนวทางแกไข

- ๑๘ ที่

โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย/
วัตถุประสงค

ผลการดําเนินงาน
โครงการจัดทําคูมือทองเที่ยวฮาลาล (Halal Route)
โครงการทองเที่ยวตามรอยหลวงปูทวดในไทยและมาเลเซีย
 โครงการแลกเปลี่ยนฝกอบรมแรงงาน
๓) รัฐมนตรีแผนงาน IMT-GT เห็นชอบหลักการการศึกษาทบทวน
ยุทธศาสตร IMT-GT เพื่อวางแผนพัฒนาใหทันความเปลี่ยนแปลงในโลกและ
ภูมิภาค ตามวิสัยทัศนระยะยาว 20 ป และการจัดทําแผนดําเนินงาน ระยะ
5 ป แผนที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) โดยใหความสําคัญกับการสรางสรรค
นวัตกรรม การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกภาคสวนเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา และ
การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุงเนนการขับเคลื่อนโครงการที่มีผลกระทบสูงและให
ผลลัพธที่เห็นผลชัดเจน โดยใชประโยชนจากจุดแข็งของแตละฝายมาเกื้อกูลกัน
๔) สาขาความรวมมือที่จะใหความสําคัญมากขึ้นในแผนดําเนินการ
IMT-GTแผนที่ 3 ไดแก การเกษตรและแปรรูปเกษตร การทองเที่ยว และ
ผลิตภัณฑและบริการฮาลาล โดยมีสาขาความรวมมือที่เปนพื้นฐานสําคัญ
และจะสงเสริมซึ่งกันและกัน ไดแก การลงทุน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม โดยศูนยประสานงานความรวมมืออนุภูมิภาค
แผนงาน IMT-GT (CIMT) จะรับขอสั่งการของรัฐมนตรีไปปรับปรุงรายงาน
และเสนอรายงานผานกระบวนการหารือสามประเทศใหแลวเสร็จในเดือน
มีนาคม 2560 เพื่อเตรียมนําเสนอในที่ประชุมระดับผูนํา ครั้งที่ 10 แผนงาน
IMT-GT ในเดือนเมษายน 2560 ณ ประเทศฟลิปปนส
๕) โครงการที่เตรียมบรรจุในแผนระยะ 5 ป แผนที่ 3 ไดแก
โครงการกอสรางดานศุลกากรสะเดาแหงใหม โดยบูรณาการการ
กอสรางเชื่อมโยงกับดานศุลกากรบูกิตกายูฮิตัมของมาเลเซีย กําหนดแลวเสร็จ
ป 2562
โครงการกอสรางสะพานขามแมน้ําโกลกแหงใหมที่ อ.ตากใบ
จ.นราธิวาส-เมืองตุมปต รัฐกลันตัน และสะพานขามแมน้ําโกลกแหงที่ 2 ที่
อ.สุไหงโกลก-เมืองรันเตาปนยัง รัฐกลันตัน ซึ่งนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศ

ระยะเวลา/สถานที่
ดําเนินการ

ปญหา/อุปสรรคและ
ประโยชนที่ไดรับ

- ๑๙ ที่

โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย/
วัตถุประสงค

ผลการดําเนินงาน
มีกําหนดรวมกระทําพิธีวางศิลาฤกษราวกลางป 2560 กําหนดแลวเสร็จราว
ป 2562-2563
๖) รัฐมนตรีแผนงาน IMT-GT รับทราบผลการประชุมระดับมุขมนตรี
และผูวาราชการจังหวัด ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 ซึ่งมีเรื่อง
ความกาวหนาและผลสําเร็จของการดําเนินโครงการสําคัญ ไดแก
การขับเคลื่อนโครงการเมืองสีเขียว (Green City) ในพื้นที่เทศบาล
นครสงขลาและหาดใหญ มะละกา บาตัม และเมดาน การจัดประชุม IMT-GT
Green Council ครั้งที่ 1 มาเลเซียเปนเจาภาพจัดขึ้น ณ รัฐมะละกา สําหรับ
การจัดประชุม IMT-GT Green Council ครั้งที่ 2 ประเทศไทยจะเปน
เจาภาพจัดขึ้น ในราวเดือนสิงหาคม 2560 ณ อําเภอหาดใหญ จ.สงขลา
หัวขอสําคัญของการจัดงาน คือ โครงการอาคารประหยัดพลังงานที่มะละกา
และสงขลา โดยในจังหวัดสงขลามี 17 อาคารที่เขารวมโครงการ
โครงการกอสรางศูนยเรือเฟอรรี่ Roll on/ Roll off (Ro Ro)
มะละกา-ดูไม
ความรวมมือยางพารา ระหวางการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และ Tradewind Plantation ของมาเลเซีย
เสนทางทองเที่ยวเมืองเกา (Old Town)
การทองเที่ยวเชิงฮาลาล (Halal Route)
ศูนยกลางการทองเที่ยวทางเรือที่เมืองซาบัง อาเจหของอินโดนีเซีย
๗) รัฐมนตรีแผนงาน IMT-GT ใหความสําคัญการขับเคลื่อนแผนงานโดย
ยกระดับบทบาทของภาคเอกชน ไดแก สภาธุรกิจ IMT-GT โดยสนับสนุน
สภาธุรกิจใหเปนองคกรที่เปนที่ยอมรับและการรับขอเสนอดานการอํานวย
ความสะดวกจากภาครัฐเพือ่ เสริมสรางความสามารถในการแขงขันการประกอบ
ธุรกิจในพื้นที่ IMT-GT ไดแก การเรงรัดพัฒนาดานชายแดน การอํานวย
ความสะดวกในการขนสงสินคาและการเดินทางผานแดนทางบก การพัฒนา
สายการผลิตขามแดนของยางพารา ความเชื่อมโยงการทองเที่ยวในแนว

ระยะเวลา/สถานที่
ดําเนินการ

ปญหา/อุปสรรคและ
ประโยชนที่ไดรับ

- ๒๐ ที่

โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย/
วัตถุประสงค

ผลการดําเนินงาน

ระยะเวลา/สถานที่
ดําเนินการ

ปญหา/อุปสรรคและ
ประโยชนที่ไดรับ

เสนทางอาเจห-ปนัง-ภูเก็ต-หาดใหญ-สามจังหวัดชายแดนภาคใต การจัดตั้ง
ศูนยโลจิสติกสฮาลาล การพัฒนาเสนทางทองเที่ยวเมืองมรดกทางวัฒนธรรม
ระหวาง เมดาน-ปนัง-มะละกา-สงขลา
๘) รัฐมนตรีแผนงาน IMT-GT ใหความสําคัญตอความรวมมือทาง
วิชาการ ระหวางมหาวิทยาลัยใน IMT-GT (IMT-GT UNINET) ซึ่งขณะนี้
มหาวิทยาลัยเชกัวลา อาเจห อินโดนีเซีย เปนประธาน โดยที่เนนการเสริมสราง
บทบาทของมหาวิทยาลัยใน IMT-GT ในการทํางานรวมกับภาครัฐและเอกชน
ในดานการวิจัยและพัฒนา การเสริมสรางศักยภาพ และโครงการเคลื่อนยาย
บุคลากรที่มีความสามารถ (Talent Mobility) เพื่อใหเกิดการสรางความเขาใจ
อันดีระหวางประชาชนใน IMT-GT โดยใชวัฒนธรรมและการศึกษาเปนสื่อกลาง
๙) อินโดนีเซียรับเปนเจาภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 23
ระดับเจาหนาที่อาวุโส ครั้งที่ 24 ระดับมุขมนตรีและผูวาราชการจังหวัด
ครั้งที่ 14 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ แผนงาน IMT-GT ในชวงปลายป
2560 ณ จังหวัดบังกา-เบลิตุง

กลุมงานพัฒนาความรวมมือภาคเอกชน สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

