
เศรษฐกิจและสังคมไทยก้าวไกล
ถ้าคนไทยตระหนักรู้อาเซียน

ฉบับเดือนมกราคม - มีนาคม 2556

•	 ความคืบหน้าการดำาเนินงานของหน่วยงาน
	 ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย	เพื่อเตรียมความพร้อม

	 ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

มหาดไทยกับการเข้าสู่ประชาคมอาเชียน
ปี	พ.ศ.	2558

	กองบรรณาธิการ มหาดไทย กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘

•	การเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน		(ASEAN	Connectivity)

 อาเซียนได้จัดท�าแผนแม่บทว่าด้วยความเช่ือมโยงระหว่างอาเซียน (ASEAN Master Plan on ASEAN 
Connectivity) ในปี ๒๕๕๓ เพื่อเป็นกรอบความร่วมมือในการสร้างความเช่ือมโยงระหว่างกันใน ๓ มิติ  คือ ด้าน
โครงสร้างพื้นฐานด้านกฎระเบียบและความเชื่อมโยงระหว่างประชาชน โดยความเชื่อมโยงดังกล่าวจะเน้นอาเซียนใน
เบื้องต้น และจะเป็นพื้นฐานในการเชื่อมโยงไปภูมิภาคต่างๆ อาทิ เอเชียตะวันออก เอเชียใต้ และภูมิภาคอื่นๆ ต่อไป 
ส�าหรับกระทรวงมหาดไทยได้มีการด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 ๑) กรมการปกครองได้จดัท�าแผนงาน/โครงการเพือ่ส่งเสรมิการเชือ่มโยง
ระหว่างกันในอาเซียน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน ดังนี้
 - โครงการศนูย์บรกิารร่วมอ�าเภอ...ยิม้หน้าต่างเดยีว (Single Window) 
เป็นการยกระดับการให้บริการประชาชนในระดับอ�าเภอด้วยการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 - โครงการ ASEAN Civil Registration and Population 
Database System for Development Connectivity จดัท�าระบบ
ฐานข้อมลูประชากรและการทะเบยีนราษฎรอาเซยีนเพือ่การเชือ่มโยงการ
พัฒนา เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
 - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชนในการออก
หนังสือผ่านแดนชั่วคราวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-border Pass) 
(กรมการปกครอง) เพื่ออ�านวยความสะดวกทางการค้า/การลงทุน ซึ่งได้
ด�าเนินการติดตั้งออกหนังสือผ่านแดนช่ัวคราวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครบแล้ว ในด้านสาธารณรัฐแห่งสหภาพ 
เมียนมาร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสหพันธรัฐมาเลเซีย จ�านวน ๕๓ แห่ง และจะด�าเนินการติดตั้ง
ระบบและการออกหนังสือผ่านแดนถาวรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ทั้งระบบ จ�านวน ๑๔ แห่ง
 ๒) การเปิดจดุผ่านแดน  (กองการต่างประเทศ สป.) เพือ่ให้การส่งเสรมิความสมัพนัธ์ อนัดรีะหว่างจงัหวดั/อ�าเภอ

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นรม. เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเร่งรัดติดตามการเปิดจุด
ผ่านแดนและการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน โดยมี นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รมว.มท. 
นายวิบูลย์ สงวนพงศ์  ปมท. นายประภาศ บุญยินดี รอง ปมท. ผู้บริหารระดับสูงกระทรวง
มหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดน เข้าร่วมการประชุมและรับมอบนโยบาย ณ โรงแรม 
เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖

ชายแดนกบัประเทศเพือ่นบ้าน การเปิดจดุ
ผ่านแดนระหว่างกันจะสามารถเชื่อมโยง
ด้านต่างๆ เช ่น การพัฒนาเศรษฐกิจ  
การค้า การท่องเที่ยว ตลอดจนอ�านวย
ความสะดวกการเดินทาง และส่งเสริม
ความสัมพันธ์/ความร่วมมือกับประเทศ
เพื่อนบ้าน ซึ่งสอดคล้องกับการเสริมสร้าง
ความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน  
(ASEAN Connectivity) 
 ในปัจจุบันไทยมีจุดผ่านแดนถาวร 
๓๔ แห่ง (พม่า ๔ แห่ง ลาว ๑๕ แห่ง 
กัมพูชา ๖ แห่ง และมาเลเซีย ๙ แห่ง)  
จุดผ่อนปรน ๕๔ แห่ง (พม่า ๑๓ แห่ง  
ลาว ๓๑ แห่ง กัมพูชา ๑๐ แห่ง) และ 
จุดผ่านแดนชั่วคราว ๓ แห่ง (จังหวัดที่ไม่มี
จุดผ่านแดน ๕ จังหวัด คือ พิษณุโลก 
บุรีรัมย์ เพชรบุรี ราชบุรี และชุมพร) และ
มีจุดผ่านแดนที่อยู่ระหว่างการพิจารณา

 - E-learning ของผู้ว่าราชการจังหวัด หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 - การจัดนิทรรศการ มุมหนังสือ และกิจกรรมการตอบปัญหาเกี่ยวกับอาเซียน 
 - การบริหารจัดการความรู้โดยมีการรวบรวมข้อมูลในวารสารเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา วัฒนธรรม สังคม  
ในแต่ละประเทศอาเซียนผ่านทางเว็บไซต์ของ สดร.สป.
 ๔) การด�าเนนิการเพือ่ปรบัปรงุแก้ไขกฎหมาย/ระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเข้าเป็นประชาคม
อาเซียน (ส�านักกฎหมาย สป.) ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ ๒๕๕๖ อยู่ระหว่างการด�าเนินการรวบรวมระเบียบ/
ข้อกฎหมาย/ สนธสิญัญา หรอื ข้อตกลงต่างๆในบรบิทของอาเซยีนทีเ่กีย่วข้องกบัหน่วยงานในสงักดักระทรวงมหาดไทย 
เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป 
 ๕) การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร (กองการเจ้าหน้าที่ สป.) ได้มีการก�าหนดกรอบเพื่อพิจารณาการ 
ด�าเนินงานด้านบุคลากร ตลอดจนมีการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนกับการ 
เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร โดยใช้แนวทางของส�านักงาน ก.พ. เป็นกรอบในการด�าเนินงาน ดังนี้
 - การก�าหนดนโยบายการเตรียมความพร้อมข้าราชการ
 - การมอบหมายหัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบงานอาเซียน 
 - การจัดหน่วยงานท�าหน้าที่เสนอแนะแผนงาน/โครงการ งบประมาณ และติดตามประเมินผล         
 - การจัดท�าแผนสรรหาและพัฒนาบุคลากรระยะ ๔ ปี  
 - การทดสอบความรู้และทักษะพื้นฐานด้านอาเซียนเพื่อคัดเลือกข้าราชการใหม่และการเลื่อนต�าแหน่งในระดับสูงขึ้น 
 - การสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับอาเซียนไว้ในหลักสูตรฝึกอบรม 
 - การตั้ง ASEAN Unit ในส่วนกลาง (กลุ่มงานอาเซียน ภายใต้กรอบภารกิจของกองการต่างประเทศ สป.)
 ทั้งนี้ มีจุดเน้น ๔ ประการ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการพัฒนาเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ ได้แก่ การสร้าง 
เครือข่ายการท�างานด้านอาเซียน การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ การพัฒนาเจ้าหน้าที่ภาครัฐ 
ในด้านการบริหารจัดการ และการก�าหนดต�าแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ในจังหวัดที่มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน 

เปิด/ยกระดับ ๒๒ แห่ง (พม่า ๖ แห่ง  ลาว ๑๐ แห่ง กัมพูชา ๔ แห่ง และมาเลเซีย ๒ แห่ง) 
 ๓) การพฒันาบคุลากรและสร้างความรู้เกีย่วกบัอาเซยีน (สถาบนัด�ารงราชานภุาพ สป.) ได้มกีารด�าเนนิการ ดงันี้
 - การจัดท�าหลักสูตรต่างๆ ที่มีหัวข้อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียนสอดแทรกอยู่ ได้แก่ หลักสูตรการเป็น
ข้าราชการที่ดี นักบริหารระดับกลาง นักปกครองระดับสูง
 - การเผยแพร่ความรู้ด้านอาเซียน เช่น วารสารด�ารงราชานุภาพ ที่มีการเผยแพร่จ�านวน ๓ เล่ม/เดือน โดยจะมี
การเน้นในเรื่องจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดชายแดน 

ประธานที่ปรึกษา นายวิบูลย์  สงวนพงศ์
ที่ปรึกษา   นายภาณุ  อุทัยรัตน์ 
    นายประภาศ  บุญยินดี
    หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล 
    นายวัลลภ  พริ้งพงษ์
    นายจรินทร์ จักกะพาก

ผู้จัดท�า
 •		กองการต่างประเทศ  
  ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 •		กองสารนิเทศ 
  ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

 ๖) การจัดตัง้ ASEAN Unit 
ในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น เพื่อ
เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงาน
อาเซียนโดยเฉพาะ (กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น)  
 ๗) การปรับปรุง/ขยาย
ระบบประปาและไฟฟ้า เพื่อ
รองรับความต้องการท่ีมีแนวโน้ม
จะมากขึน้ (การประปานครหลวง 
การประปาส่วนภมูภิาค การไฟฟ้า
นครหลวง และการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค) 

  
กลุ่มงานอาเซียน

กองการต่างประเทศ สป.



นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปมท. เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์
เนื่องในโอกาสวันจัดการภัยพิบัติของอาเซียน และวันลดภัยพิบัติสากล 
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๕

นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ และ นายถัง เจียน 
เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ เมืองเล่อซาน มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ลงนามในบันทึกข้อหารือที่จะให้ความร่วมมือที่ดีต่อกัน 
ในด้านต่างๆ เพื่อสานความสัมพันธ์ระดับเมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) 
ระหว่างจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กับเมืองเล่อซาน ซึ่งเป็นเมืองที่มีความ
คล้ายคลึงกันในหลายๆ ด้าน 

  กระทรวงมหาดไทยมีอ�านาจ
หน้าทีเ่กีย่วกบัการบ�าบดัทกุข์บ�ารงุสขุ 
การรักษาความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน การอ�านวยความเป็นธรรม
ของสงัคม การส่งเสรมิและพฒันาการ
เมืองการปกครอง การพัฒนาการ
บริหารราชการส่วนภูมิภาค การ
ปกครองท้องที่  การส ่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นและพัฒนาชุมชน 
การทะเบียนราษฎรความมั่นคง

			•	สรุปความคืบหน้า
การดำาเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยในภาพรวม
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 ๒) การด�าเนินการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ให้เป็นเมืองต้นแบบ
สอดคล้องกับจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือจัดบริการสาธารณะระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมืองต้นแบบ และเร่งรัดการทบทวน/แก้ไข กฎระเบียบ 
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ อปท.
 ๓) การเสริมสร้างศักยภาพในการรักษาความมั่นคงภายในแบบพลเรือน (กรมการปกครอง) อาทิ โครงการ
พฒันาศักยภาพข้าราชการฝ่ายปกครองในการบรหิารจดัการการชมุนมุสาธารณะ และโครงการพฒันาศกัยภาพป้องกนั
จังหวัดและปลัดอ�าเภอ ผู้รับผิดชอบงานอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ทั่วประเทศ เป็นต้น

	•	ประชาคมเศรษฐกิจ

 การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในปี ๒๕๕๘ มีเป้าหมายให้อาเซียน เป็นตลาดและฐานการผลิต
เดียวกันและมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี และมีการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่เสรี
ยิ่งขึ้น ส�าหรับกระทรวงมหาดไทยได้มีการด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

•	ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
 อาเซียนมีเป้าหมายในการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ โดยมุ่งหวังให้เป็นประชาคม
ทีม่ปีระชาชนเป็นศนูย์กลาง  มสีงัคมทีเ่อือ้อาทรและแบ่งปัน ประชากรอาเซยีนมสีภาพความเป็นอยูท่ีด่แีละมกีารพฒันา
ในทุกด้านเพื่อยกระดับคุณภาพ ชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริม 
อัตลักษณ์อาเซียน (ASEAN Identity) ส�าหรับกระทรวงมหาดไทยได้มีการด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 ๑) ความร่วมมือด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนของอาเซียน กระทรวงมหาดไทย (ส�านักนโยบาย
และแผน สป.) มีการด�าเนินการพิจารณาคัดเลือกองค์กรพัฒนาภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อรับรางวัล 
ผู้น�าอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของประเทศไทย ซึ่งพิธีมอบรางวัลจะ
มีขึ้นพร้อมกับการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วย การพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน คร้ังที่ ๘ ในปี พ.ศ. 
๒๕๕๖ ณ สาธารณรฐัอินโดนเีซยี ทัง้นี ้กระทรวงมหาดไทยได้มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณาคดัเลอืกองค์กรพัฒนา
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่สมควรได้รับรางวัลผู้น�าอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนปี พ.ศ. 
๒๕๕๖ และคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคัดเลือกมูลนิธิพัฒนาอีสาน (NET FOUNDATION) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน
ทีด่�าเนนิงานพฒันาชนบทมาตัง้แต่ปี 2524 และได้รบัรางวลั/ประกาศเกยีรตคิณุหลายรางวลั ซึง่ล่าสดุได้รบัรางวลัมลูนธิิ
ดีเด่น ภาคที่ 5 ประจ�าปี 2555 จากสมาคมสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์

 ๒) แผนการด�าเนนิการพฒันา
ระบบศูนย์บริการเบ็ดเสร็จของ
องค ์ กรปกครองส ่ วนท ้ องถิ่ น 
(Single Window) (กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น) เพื่อส่งเสริม
การค้า และการลงทุนของพื้นที่เมือง
เป้าหมาย และเพิ่มประสิทธิภาพ
ทางการคลังให้ อปท. ให้มีศักยภาพ
ในการสนับสนุนพื้นที่เมืองเป้าหมาย 

การประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการ 
ภัยพิบัติ ครั้งที่ ๒๑ โดยมีกลุ่มตัวแทนจากประเทศ
สมาชิก ๑๐ ประเทศ และหน่วยงานเครือข่าย ณ  
โรงแรมอิมพิเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่  
๑๐ มกราคม ๒๕๕๖

ภายใน กจิการสาธารณภยั การพฒันาเมอืง และราชการอืน่ตามทีม่กีฎหมายก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าทีข่องกระทรวง
มหาดไทยหรือส่วนราชการทีส่งักัด ส�าหรบังานด้านการต่างประเทศถอืเป็นภารกจิหนึง่ทีส่�าคญัของกระทรวงมหาดไทย
ในปัจจุบัน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับประเทศ 
เพื่อนบ้าน และการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ และเนื่องจากกระทรวง
มหาดไทยมหีน่วยงานในสงักดัในพืน้ทีต่ัง้แต่ระดบัจงัหวดั อ�าเภอ ต�าบล หมูบ้่าน และชุมชน ท�าให้สามารถแสดงบทบาท
ส�าคัญในการเข้าถึงและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง หากมีแนวทาง
และการวางแผนการด�าเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ  
 ในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ กระทรวงมหาดไทย มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งสามเสาหลัก ได้แก่ 
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
รวมทั้งการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (ASEAN Connectivity) โดยมีการด�าเนินการทั้งใน 
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ ยังมีการด�าเนินการในประเด็นเฉพาะที่กระทรวงมหาดไทย 
ได้รบัมอบหมายให้เป็นหน่วยรบัผดิชอบหลกั ได้แก่ กรอบความร่วมมอืด้านการพฒันาชนบทและการขจดัความยากจน 
และการจัดการภัยพิบัติ ซึ่งมีการประชุมทั้งในระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโส 
 ส�าหรับความคืบหน้าแผนงาน/การด�าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อเตรียม 
ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม ๒๕๕๖) มีดังนี้

	•	ประชาคมการเมืองและความมั่นคง

 อาเซยีนมุง่ส่งเสรมิความร่วมมอืในด้านการเมอืงและความมัน่คงเพือ่เสรมิสร้างและธ�ารงไว้ซึง่สนัตภิาพ และความ
มั่นคงของภูมิภาค เพื่อให้ประเทศในภูมิภาคอยู่ร่วมกัน อย่างสันติสุข และสามารถแก้ไขปัญหาและความขัดแย้งโดย
สันติวิธี ส�าหรับกระทรวงมหาดไทยได้มีการเตรียมความพร้อมในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 ๑) การเสริมสร้าง
ความร่วมมือของ
อาเซียนด ้านการ
จั ด ก า ร ภั ย พิ บั ติ 
(กรมป ้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั) 
รับผิดชอบเกี่ยวกับ
ประเด็นนี้ ซึ่งมีส่วน
เกีย่วข้องกบัการเป็นเจ้าภาพการฝึกซ้อมการบรรเทาภยัพบิตั ิ(Disaster Relief Exercise – DiREx) ประจ�าปี ค.ศ. ๒๐๑๓ 
ภายใต้กรอบของการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก 
(ASEAN Regional Forum – ARF) ร่วมกบัสาธารณรฐัเกาหล ีโดยร่วมกบักระทรวงกลาโหมและกระทรวงการต่างประเทศ 
ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

 ๑) กระทรวงมหาดไทย (ส�านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.) ร่วมกับสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจัดสัมมนาเรื่อง “บทบาทของกรอบความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเตรียม
ความพร้อมเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน” เมือ่วนัที ่๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมมริาเคลิ แกรนด์ คอนเวนชัน่ กรงุเทพฯ 
เพื่อส่งเสริมการเตรียมความพร้อมของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการพัฒนา 
กรอบความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้แทน
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด  หัวหน้าส�านักงานจังหวัด 
หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด และสภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวจังหวัด นอกจากน้ี กระทรวงมหาดไทย 
มีแผนจะจัดสัมมนาดังกล่าวในส่วนภูมิภาคด้วย

 ๓) การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน (กรมโยธาธิการและผังเมือง) 
มีโครงการศึกษาและออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดน และบริเวณด่านผ่านแดนถาวรบ้านหนองเอี่ยน 
จ.สระแก้ว เพื่อรองรับการเปิดจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่ 
 ๔) การพัฒนาพื้นที่และเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน (ส�านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการ
จังหวัด สป.) มีโครงการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่เมืองเป้าหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพของเมืองในการ 
เชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน

 ๒) โครงการ “Conduct an ASEAN Regional Expo on 
Community Products” (กรมการพัฒนาชุมชน) จะเชิญประเทศ
สมาชกิอาเซยีนมาแสดงสนิค้าในการจดังานแสดงและจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ 
OTOP ในประเทศไทย ซึ่งเป็นการด�าเนินการส่งเสริมความร่วมมือ 
ภายใต้กรอบอาเซียนว่าด้วยด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน
 ๓) การสร้างรัฐที่พร้อมรับมือภัยพิบัติและประชาคมที่ปลอดภัย
ยิ่งขึ้น (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ประเทศไทยด�ารงต�าแหน่ง
ประธานคณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ (ASEAN 
Committee on Disaster Management: ACDM) เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
และเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ACDM ครั้งที่ ๒๑ ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ 
มกราคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมอมิพีเรียล แม่ปิง จ.เชยีงใหม่ และการประชมุ

 ๕) การส่งเสรมิความสมัพนัธ์เมอืงพีเ่มอืงน้อง (Sister City) 
ระหว่างจังหวัดของไทยกับต่างประเทศ (ด�าเนินการโดยจังหวัด
ที่เกี่ยวข้อง โดยกองการต่างประเทศ สป. เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ
ในภาพรวม) ถือเป็นการด�าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่
มผีลเป็นรปูธรรมเนือ่งจากเป็นการด�าเนนิความสมัพันธ์ทางตรง
ท่ีเกิดจากการท่ีท้ังสองฝ่าย (จังหวัด เมือง หรือชื่อเรียกอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าจังหวดัของไทย เชน่ มลรฐั มณฑล นคร เป็นตน้) 
เป็นผู้ก�าหนดกรอบความร่วมมือด้านต่างๆ ที่มีความสนใจร่วม
กัน เช่น  การท่องเที่ยว วัฒนธรรม การค้า  การลงทุน การศึกษา 
และการสาธารณสุข เป็นต้น ซึ่งจะส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างกันต่อไป

เชงิปฏบิตักิารเรือ่งการประเมนิและตดิตามการด�าเนนิงานตามแผนงานโครงการตามความตกลงอาเซยีนด้านการจดัการ
ภัยพิบัติ (ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response Work Programme : 
AADMER Work Programme) เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖ 
 ท้ังน้ี ผลงานโดดเด่นในวาระที่ประเทศไทยด�ารงต�าแหน่งประธาน ACDM คือ การผลักดันให้กลไกอาเซียน 
ด้านการจดัการภยัพบิตั ิได้แก่ AADMER และ AADMER Work Programme ให้สาธารณชนทราบอย่างกว้างขวางผ่านช่องทาง 
กจิกรรมต่างๆ รวมถงึเปิดโอกาสให้ AHA Centre ได้มีเวทใีนการทดลองปฏบัิติงานและสามารถท�างานได้อย่างเต็มรูปแบบ
 ๔) การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชน (กรมการปกครอง) โครงการสร้างความตระหนักรู ้
ภาคประชาชนในพื้นที่อ�าเภอชายแดนเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนของประชาคมอาเซียน 


