
เศรษฐกิจและสังคมไทยก้าวไกล
ถ้าคนไทยตระหนักรู้อาเซียน

ฉบับเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2555

•  ผลการดำาเนินงานของสำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

 ในปีงบประมาณ 2555

•  โครงการ/แผนงานของสำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

 ในปีงบประมาณ 2556

•  มหาดไทย จัดสัมมนาบทบาทกรอบความร่วมมือ

 กับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่

 ประชาคมอาเซียน        

การเตรียมความพร้อม
ในการเป็นประชาคมอาเชียน
ในปี พ.ศ. 2558

	กองบรรณาธิการ มหาดไทย กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘

ประธานที่ปรึกษา

	 นายวิบูลย์		สงวนพงศ์

ที่ปรึกษา

	 นายภาณุ		อุทัยรัตน์	 นายประภาศ		บุญยินดี

	 หม่อมหลวงปนัดดา	ดิศกุล	 นายวัลลภ		พริ้งพงษ์

	 นายจรินทร์	จักกะพาก

ผู้จัดทำา

 • กองการต่างประเทศ		สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

 • กองสารนิเทศ	สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ความเหน็ชอบการดำาเนนิงานเพือ่สนบัสนนุการพฒันาแนวระเบยีงเศรษฐกจิ	(Economic	Corridor	Forum	:	ECF)	
ภายใต้กรอบแผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจในอนภุมูภิาคลุม่แม่นำา้โขง	๖	ประเทศ	 (Greater	Mekong	 Subregion	
Economic	Cooperation	Program	:	GMS)	ได้แก่	จนี	กมัพชูา	สปป.ลาว	เมยีนมาร์	ไทย	และเวยีดนาม	โดยมอบให้
สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเตรียมการเป็นเจ้าภาพ
จัดประชุมการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ	 (ECF)	 ครั้งที่	 ๕	 ในปี	 ๒๕๕๖	 ในระดับพื้นที่จังหวัด	 และผลักดันการ
ดำาเนินงานเพื่อสร้างความเข้าใจ	 และเพิ่มการมีส่วนร่วมของจังหวัด	 ภาคเอกชน	 และประชาชนในพื้นที่ตามแนว
ระเบียงเศรษฐกิจและพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่อง	
	 นอกจากนี้	มติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	๒๒	ตุลาคม	๒๕๕๕	รับทราบผลการประชุมระดับรัฐมนตรี	ครั้งที่	๑๘	
แผนงานการพฒันาเศรษฐกจิสามฝ่ายอนิโดนเีซยี	มาเลเซยี	ไทย	(Indonesia	Malaysia	Thailand	Growth	Triangle:	
IMT-GT)	และเหน็ชอบให้สำานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตร่ิวมกบักระทรวงมหาดไทย
จัดประชุม	กำากับ	ติดตามผลความก้าวหน้าการดำาเนินการ	และบูรณาการด้านการดำาเนินงานของหน่วยงานในส่วน
กลาง	และจังหวัดภาคใต้	๑๔	จังหวัด	เพื่อรายงานผลต่อที่ประชุมระดับผู้นำา	แผนงาน	IMT-GT	ครั้งที่	๗	ที่จะมีขึ้น
ในปลายเดอืนเมษายน	๒๕๕๖	ณ	ประเทศบรูไนดารสุซาลาม	และการประชมุระดบัรฐัมนตร	ีระดบัมขุมนตร	ีและผูว่้า
ราชการจงัหวดั	ระดบัเจ้าหน้าทีอ่าวโุส	และสภาธรุกจิ	IMT-GT	ครัง้ที	่๑๙	ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ	ในช่วงเดือน
สิงหาคม	–	กันยายน	๒๕๕๖	ทีเ่กาะสมยุ	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
	 กระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานขับเคลื่อนในระดับพื้นที่	 มีความพร้อมในการสนับสนุนนโยบายของ
รัฐบาลในการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจระดับพื้นที่สู่ยุทธศาสตร์ประเทศ	อนุภูมิภาค	และประชาคม
อาเซยีน	และพร้อมบรูณาการความร่วมมอืกบัภาคกีารพฒันาทกุภาคส่วน	เพือ่ก้าวไปสูเ่ป้าหมายเชงิยทุธศาสตร์ตาม
นโยบายของรัฐบาลสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป

มหาดไทย จัดสัมมนาบทบาทกรอบความร่วมมือ

กับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเตรียมความพร้อม

ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน        

 กระทรวงมหาดไทย	ร่วมกบั	สำานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต	ิจดัสัมมนา	“บทบาท
ของกรอบความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ในวันที่	๑๘	มกราคม	
๒๕๕๖	ณ	โรงแรมมิราเคิล	แกรนด์	คอนเวนชั่น	กรุงเทพมหานคร	 โดยม ี นายนิวัฒน์ธำารง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรี
ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการสัมมนา	 และปาฐกถาพิเศษ	 โดยผู้เข้าร่วมสัมมนา	 ประกอบด้วย 
ผู้บริหารทั้งภาครัฐและภาคเอกชน	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากส่วนกลาง	 ๒๐	 กระทรวง	 และระดับพื้นที่	 ได้แก	่ 
ผู้ว่าราชการจังหวัด	หัวหน้าสำานักงานจังหวัด	ประธานหอการค้าจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประธานคณะกรรมการเศรษฐกิจ
พืน้ที	่(หอการค้า)	๕	ภาค	ประธานสภาอตุสาหกรรมจงัหวดั/กลุม่จงัหวดั	ประธานสภาอตุสาหกรรมภาค	๔	ภาค	ประธาน
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด	 ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเขตพื้นที่	 และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
รวมจำานวน	๕๐๐	คน
	 การจดัสมัมนาในครัง้นี	้นบัเป็นหวัใจสำาคญัของการบรูณาการความร่วมมอืระหว่างประเทศในฐานะหน่วยงานระดบั
พืน้ที	่กบัสำานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตใินฐานะหน่วยงานระดบันโยบายชาต	ิเพือ่เตรยีม
ความพร้อมให้กับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	โดยให้ความสำาคัญกับการบูรณาการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้าน	ประเทศในภูมิภาค	ภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเข้มแข็ง
	 กระทรวงมหาดไทยได้เตรียมความพร้อมในการสร้างกลไก	และสนับสนุนความร่วมมือในการขับเคลื่อนเชื่อมโยง
ยทุธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกจิคอืกบัประเทศเพือ่นบ้าน	ประเทศในภมูภิาคสูอ่าเซยีน	ด้วยการสร้างความรู	้ความเข้าใจ	
การพฒันาขดีความสามารถในการแข่งขนั	การปรบักระบวนทศัน์การทำางานเชงิรกุแบบบรูณาการในระดบัพืน้ทีใ่นทกุมติ	ิ
และผลักดันสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม	 ตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล	 กระทรวงมหาดไทยจะมีบทบาทอันสำาคัญยิ่ง 
ในการเตรียมความพร้อมรับการประชุมภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาค	 ในปี	 ๒๕๕๖	 ร่วมกับ	 สำานักงาน 
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ตามมตคิณะรฐัมนตร	ี เม่ือวันที	่ ๓๐	 กรกฎาคม	๒๕๕๕	 ได้ให ้

ที่มา	:	ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการภาคพิเศษ	
สำานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด	สป.
เรียบเรียง	:	กองสารนิเทศ	สป.



 • โครงการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พร้อมทั้ง
สร้างแนวคิดให้เกิดความสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณและสถาบันสำาคัญของชาติให้แก่นักเรียนและเยาวชน

 • การประชุมหารือทุกภาคส่วนของกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องกับภารกิจอาเซียน
เมื่อวันศุกร์ที่  ๒๖ ตุลาคม  ๒๕๕๕  เวลา  ๑๐.๐๐ น. ณ  ห้องประชุม ๑  กระทรวงมหาดไทย

       

		 ในระดบัชาต	ิคณะรฐัมนตรไีด้เหน็ชอบให้จดัตัง้คณะกรรมการอาเซยีนแห่งชาติ	โดยมรีฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการ

ต่างประเทศ	เป็นประธานกรรมการ	ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยมีปลดักระทรวงมหาดไทยเป็นกรรมการ	อำานาจหน้าที่ 

ของคณะกรรมการฯ	คอื	กำาหนดหรอืเสนอแนะนโยบาย	แนวทาง	และท่าทไีทยในการเข้าร่วมกรอบความร่วมมอือาเซยีน	

รวมทั้งประสานนโยบายและท่าทีในการดำาเนินการต่างๆ	ในกรอบความร่วมมืออาเซียนและเตรียมความพร้อมให้

หน่วยงานต่างๆ	ในการเร่งรัดกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียน	ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ

	 สำาหรับในส่วนของกระทรวงมหาดไทย	 ได้มีการจัดตั้งกลไกเพื่อเตรียมความพร้อมของกระทรวงมหาดไทยในการ

รวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี	พ.ศ.	๒๕๕๘	โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ	๑	คณะ	และคณะทำางาน	๔	คณะ	เพื่อ

เตรียมความพร้อมของกระทรวงมหาดไทยในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี	๒๕๕๘	ดังนี้	

 1. คณะกรรมการเตรียมความพร้อมของกระทรวงมหาดไทยในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘  

 ๒. คณะทำางานขับเคลื่อนเพื่อเตรียมความพร้อมกระทรวงมหาดไทยในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน

ในปี ๒๕๕๘ ในภาพรวม (Steering Committee) 

 ๓. คณะทำางานเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร    

 ๔. คณะทำางานเตรียมความพร้อมด้านกฎหมาย 

 ๕. คณะทำางานเตรียมความพร้อมด้านการสร้างความรู้ ความเข้าใจในอาเซียน   

•การเตรียมความพร้อม
ในการเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนของ สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

		 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.๒๕๕๕	กองการต่างประเทศ	สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	ได้เตรียมความพร้อมให้กับ
ข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี	พ.ศ.๒๕๕๘	โดยดำาเนินการจัดประชุมสัมมนา
สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้กับข้าราชการในภูมิภาคต่างๆ	จำานวน	๕	ครั้ง	ดังนี้	

 ครั้งที่ ๑ การประชุมสัมมนาสร้างความตระหนักรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้แก่ข้าราชการในส่วนกลาง  

จากส่วนราชการระดบักรม หน่วยงานรฐัวสิาหกจิในสงักดักระทรวงมหาดไทย และสำานักงานปลดักระทรวงมหาดไทย

ณ	โรงแรมเอส	ดี	อเวนิว	กรุงเทพฯ	เมื่อวันที่	30	มี.ค.	2555	โดยมีผู้เข้าร่วม	๑๕๕	คน

 ครัง้ท่ี ๒ การประชมุสมัมนาสร้างความตระหนกัรูใ้นการเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีนให้แก่ข้าราชการในส่วนภมูภิาค

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	จำานวน	๑๐	จังหวัด	ระหว่างวันที่	๒๕-๒๗	เม.ย.	๒๕๕๕	ณ	

โรงแรมสุนีย์แกรนด์	จ.อุบลราชธานี	โดยมีผู้เข้าร่วม	๒๔๙	คน

 ครัง้ท่ี ๓ การประชมุสมัมนาสร้างความตระหนกัรูใ้นการเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีนให้แก่ข้าราชการในส่วนภมูภิาค

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออก จำานวน	 ๙	 จังหวัด	 ระหว่างวันที่	 ๒๐-๒๒	 พ.ค.	 ๒๕๕๕	 ณ	 

โรงแรมการ์เด้นส์	ซีวิว	เมืองพัทยา	จ.ชลบุรี	โดยมีผู้เข้าร่วม	๒๑๐	คน

 ครัง้ที ่๔ การประชมุสมัมนาสร้างความตระหนักรู้ในการเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีนให้แก่ข้าราชการในส่วนภูมิภาค

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในภาคใต้ จำานวน	๑๔	จงัหวดั	ระหว่างวนัท่ี	๙-๑๐	ก.ค.	๒๕๕๕	ณ	โรงแรมทวนิ	โลตสั	

จ.	นครศรีธรรมราช	โดยมีผู้เข้าร่วม	๒๕๖	คน

 ครัง้ท่ี ๕ การประชมุสมัมนาสร้างความตระหนักรู้ในการเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีนให้แก่ข้าราชการในส่วนภูมิภาค

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคเหนือ จำานวน	๑๗	 จังหวัด	 ระหว่างวันที่	 ๓๐-๓๑	 ก.ค	 ๒๕๕๕	ณ	 โรงแรม

เชียงใหม่	ออร์คิด	จ.	เชียงใหม่	โดยมีผู้เข้าร่วม	๑๘๗	คน	

	 นอกจากนี้	 ยังได้จัดให้มกีารบรรยายในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมของกระทรวงมหาดไทย ในการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน” โดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน เมื่อวันที่ ๖ ก.ค. ๒๕๕๕	โดยมีผู้บริหารระดับ

สูงและข้าราชการทุกระดับของกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมรับฟัง	จำานวน	๒๕๐	คน	

	 รวมทั้งได้มีการจัดสัมมนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกระทรวงมหาดไทยในการเป็นประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ 

๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน	และภาคประชาชน 

ต่อการดำาเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย	และมีผลให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยสามารถ

วางแผน/ยุทธศาสตร์	 ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนท่ีตอบสนองความต้องการของภาคเอกชน	 และประชาชนอย่าง

แท้จรงิ	(กลุ่มเป้าหมาย	คือ	กรมและรฐัวสิาหกจิในสงักดักระทรวงมหาดไทย	ภาคเอกชน	และภาคประชาสงัคม	จำานวน	

๒๓๒	คน)

•ผลการดำาเนินงานของสำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยในปีงบประมาณ ๒๕๕๕  

 3. โครงการเสริมสร้างศักยภาพของข้าราชการกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค โดยการพัฒนาเป็นทีม

วิทยากร (Train the Trainers) ที่สามารถบรรยายความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้กับภาครัฐ	ภาคเอกชน	และ

ภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดได้ทราบถึงผลกระทบ	 การเตรียมความพร้อม	 และการดำาเนินงานของกระทรวง

มหาดไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ระหว่างวันที่	๑๑-๑๔	ธ.ค.	๒๕๕๕	ณ	โรงแรมรอยัลริเวอร์	กรุงเทพฯ	โดยมีผู้

เข้าร่วมจากจังหวัด	รวม	๑๕๒	คน การฝึกอบรมฯ	ประกอบด้วยการบรรยายในหัวข้อต่างๆ	เช่น	๑)	ประวัติความเป็น

มาและบทบาทหน้าที่ของอาเซียน	๒)	ประเทศไทยกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	๓)	ทัศนคติ	 ในการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน	๔)	การเพิ่มศักยภาพรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในด้านต่างๆ	เช่น	การท่องเที่ยว	สินค้า	OTOP	และ

เศรษฐกจิสร้างสรรค์	ด้านเศรษฐกิจ	ระบบโลจสิตกิส์	และ	การศกึษา	รวมทัง้	การฝึกภาคปฏบิตัทิกัษะในการเป็นวทิยากร

เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำาเสนอและการส่งมอบความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ	

 4. โครงการสร้างการเตรียมพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนภายในปี ๒๕๕๘ ให้กับจังหวัด เป็นโครงการ

ที่ดำาเนินการต่อเนื่องจากโครงการ	Train	the	Trainers	ตามข้อ	๓ โดยการจัดสรรเงินให้	๗๖	จังหวัด	เพื่อดำาเนินการ

จัดทำายุทธศาสตร์	 ซึ่งจังหวัดจะดำาเนินการหลังโครงการฯ	ตามข้อ	๓.	 เสร็จสิ้น	 โดยให้ผู้รับการฝึกอบรมตามโครงการ	

Train	the	Trainers	กลับไปเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับอาเซียนในบริบทของจังหวัด	โดยให้มีกลุ่มเป้าหมาย

จากทุกภาคส่วนของจังหวัดจำานวนไม่ตำ่ากว่า	๒๐๐	คน	ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องอาเซียนตลอดจนผลกระทบและ

การปรบัตวัของจงัหวดัเพือ่เข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน	ซึง่หากดำาเนนิการเสร็จสิน้ในทุกจงัหวดัจะมกีลุม่เป้าหมายรวมไม่ตำา่

กว่า	๑๕,๐๐๐	คน

•โครงการ/แผนงานของสำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยในปีงบประมาณ  ๒๕๕๖
• ผลการดำาเนินงานในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

 ๑. ได้มีการจัดประชุมหารือทุกภาคส่วนของกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องกับภารกิจอาเซียนเมื่อวันศุกร์ที่ 

๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๑ กระทรวงมหาดไทย ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แจ้งผลการดำาเนินการเตรียม 

ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในส่วนที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้งโครงการ/แผนงานที่จะดำาเนินการในอนาคต	เพื่อ

ให้เกิดการบูรณาการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 ๒. โครงการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พร้อมทั้ง 

สร้างแนวคิดให้เกิดความสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณและสถาบันสำาคัญของชาติให้แก่นักเรียนและเยาวชน 

(มหาดไทยก้าวไกลนำาลกูหลานเยาวชนสูอ่าเซยีน:	Ministry	of	Interior:	We	lead	our	children	to	ASEAN	family)	

โดยรองปลดักระทรวงมหาดไทย	(หม่อมหลวงปนดัดา	ดศิกลุ)	และ	Professor	Dr.	Geoffrey	Jenkins	Longfellow	เป็น

ผูบ้รรยาย	ทัง้นี	้ในห้วงเวลาทีผ่่านมา	ได้ดำาเนนิการไปแล้ว	๒	ครัง้	ครัง้ที	่๑	เมือ่วนัที	่๙	พ.ย.	๒๕๕๕	โดยมคีณาจารย์และ

นกัเรยีนโรงเรยีนสายปัญญาในพระราชนิปูถมัภ์	จำานวน	๑๑๐	คน	เข้าร่วม	และครัง้ที	่๒	เมือ่วนัที	่๑๖	พ.ย.	๒๕๕๕ โดยมี

คณาจารย์และนกัเรยีนโรงเรยีนสวนกหุลาบวทิยาลยั	จำานวน	๑๐๙	คน	เข้าร่วม	โดยมกีารถ่ายทอดผ่านระบบวดีทีศัน์ทาง

ไกล	(Video	Conference)	ไปยงัศาลากลางจงัหวดัทัง้	๗๖	จงัหวดั	ซึง่มตีวัแทนนกัเรยีนจากโรงเรยีนของจงัหวดัต่างๆ	เข้า

ร่วมรบัฟัง	ทัง้นี	้จะมกีารดำาเนนิการเป็นประจำาทกุเดอืน	

•	โครงการ/แผนงานอื่นๆ ที่จะดำาเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๖	มีดังนี้

 ๑. โครงการเตรียมความพร้อมหน่วยงานชายแดนเพื่อการรองรับประชาคมอาเซียน 

โดยเน้นพัฒนาบุคลากรของจังหวัดที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านจำานวน	 ๓๑	 จังหวัด	 โดยจัดฝึกอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนเพื่อให้สามารถปรับทัศนคติ	และเพิ่มสมรรถนะในการทำางานติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน

 ๒. โครงการเสริมสร้างทักษะด้านภาษา การเจรจาต่อรอง และการจัดประชุมระหว่างประเทศ
โดยในชั้นนี้	จะเน้นพัฒนาบุคลากรของจังหวัดชายแดน	และหน่วยงานส่วนกลาง

 ๓. โครงการปรับปรุงกฎระเบียบและกฎหมายเพ่ือให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ 

	ดำาเนินการโดยสำานักกฎหมาย	สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

•	โครงการเสริมสร้างศักยภาพของข้าราชการกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาคโดยการพัฒนาเป็นทีมวิทยากร (Train the Trainers) 
ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ 

พิธีปิดและมอบวุฒิบัตรในโครงการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของข้าราชการกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค
โดยการพัฒนาเป็นทีมวิทยากร เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ 

ที่มา : กลุ่มงานอาเซียน   กองการต่างประเทศ สป.


