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สังคมไทยในช่วงเวลาก่อนการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 มีการเตรียมความพร้อมรับมือกับ
อาเซียนในหลายภาคส่วน มีการเผยแพร่ข่าวสารเรื่องอาเซียนว่าจะท าให้เกิดตลาดร่วมกันและน าไปสู่การเคลื่อนย้าย
อย่างเสรีของสินค้า แรงงาน และเงินทุน ซึ่งหลังจาก 31 ธันวาคม 2558 ที่ถือได้ว่าเป็นวันเริ่มต้นการเป็นประชาคม
อาเซียนที่ประกอบด้วย 3 เสาหลัก (การเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม) คนไทยก็ยังไม่ได้รับรู้ถึง
การเปลี่ยนแปลงเท่าใดนัก ยิ่งไปกว่านั้น ด้วยความที่นโยบายส าคัญของรัฐบาลพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา                
ให้ความส าคัญกับเรื่องการพัฒนาประเทศไปสู่ “Thailand 4.0” ก็เป็นส่วนส าคัญที่ท าให้ความตื่นตัวเรื่องประชาคม
อาเซียนของคนไทยลดน้อยลง และหันไปสนใจ Thailand 4.0 มากขึ้น 

การที่คนไทยไม่ค่อยรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงหลังจากเข้าสู่การรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน เช่น เรื่อง
การไหลเวียนของแรงงานอย่างเสรีและจะมีแรงงานเข้ามาเป็นจ านวนมากขึ้น อาจเป็นเพราะสังคมไทยมีความเข้าใจผิด
ว่าเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานถูกปิดไว้ แล้วจะเปิดเสรีเมื่อเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งแท้จริงแล้วแรงงานต่างชาติ
เคลื่อนย้ายมาท างานที่ประเทศไทยนานแล้ว อาจนับได้ว่าตั้งแต่นโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าในสมัยรัฐบาล
พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ซึ่งจ านวนแรงงานต่างชาติที่จดทะเบียนในประเทศไทยมีจ านวนกว่า 2 ล้านคน (และอีก
จ านวนมากที่มาท างานแบบผิดกฎหมาย) จึงท าให้เมื่อรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนคนไทยไม่ค่อยรับรู้ถึงการ
เพ่ิมขึ้นของแรงงานต่างชาติมากขึ้นแต่อย่างใด แต่กระนั้น ประเด็นที่สังคมไทยคิดว่าเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วจะ
เป็นการเปิดการเคลื่อนย้ายมากขึ้น แต่แท้จริงแล้วแทบจะเรียกได้ว่าไม่ได้เปิดเลย คือ การเคลื่อนย้ายแรงงานทักษะสูง 
อาทิ แพทย์ พยาบาล วิศวกร เนื่องจากอาชีพเหล่านี้จะมีอุปสรรคทางด้านภาษาหากไปท างานในประเทศใดประเทศ
หนึ่ง    ในประเทศอาเซียน รวมถึงข้อก าหนดเรื่องใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และการสัมภาษณ์เพ่ือท างานด้วยภาษา         
ของประเทศนั้น ๆ สิ่งเหล่านี้จึงเป็นอุปสรรคในการเคลื่อนย้ายแรงงานทักษะสูงดังกล่าว  

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนย้ายแรงงาน แต่สิ่งที่เคลื่อนย้ายเพิ่มข้ึน      
อย่างเห็นได้ชัดคือ “การลงทุนตามกลไกตลาด” กล่าวคือ นักลงทุนชาวไทยและชาวต่างชาติหันมาสนใจลงทุน           
ในอาเซียนมากขึ้น ด้วยเล็งเห็นศักยภาพของประเทศที่ก าลังเติบโต เช่น ผู้ประกอบการของไทย อาทิ วุฒิศักดิ์คลินิก 
และเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ ไปลงทุนที่ประเทศกัมพูชา บริษัทอิตาเลียนไทยได้รับสัมปทานที่ทวาย ประเทศพม่า 
บริษัท ช.การช่างได้รับสัมปทานที่ไซยบุรี ประเทศลาว เป็นต้น จึงท าให้เห็นได้ว่าการลงทุนมีการเคลื่อนย้ายมากขึ้น  
แต่สินค้าและแรงงานในอาเซียนไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากเท่าใด โดยเฉพาะสินค้าที่มักจะเป็นสินค้าจากประเทศจีน      
เสียมากกว่าที่เข้ามาตีตลาดในอาเซียนเพ่ิมขึ้น 
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ส าหรับคุณลักษณะของอาเซียนที่ถือว่าเป็นจุดแข็ง และมีส่วนช่วยดึงดูดการลงทุน ได้แก่ การรวมตัวกัน  

แบบหลวม ๆ ไม่เน้นการผูกมัด ไม่บังคับใคร เน้นที่ความสบายใจ (comfort level) อีกทั้งยึดหลักการไม่แทรกแซง
กิจการภายใน (non-interference) ไม่วิจารณ์ประเทศสมาชิก และยึดหลักการตัดสินใจแบบฉันทามติ (consensus)   
ที่ต้องเห็นพ้องต้องกันมากกว่าการให้ความส าคัญกับเสียงข้างมาก 

ในส่วนของประเด็นเรื่อง วิสัยทัศน์อาเซียน ค.ศ.2025 ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ใหม่ของประชาคมอาเซียน เนื่องจาก
การรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2015 ได้ผ่านไปแล้ว ส านักเลขาธิการอาเซียนจึงมีการเผยแพร่วิสัยทัศน์ใหม่ 
และแผนงานใหม่ของประชาคมอาเซียนออกมา คือวิสัยทัศน์อาเซียน 2025 และแผนงานประชาคมอาเซียน 2016 – 
2025 ซึ่งผู้น าประเทศสมาชิกอาเซียนได้ร่วมกันลงนามเพ่ือรับรองวิสัยทัศน์และแผนงานดังกล่าวใน “ปฏิญญา
กัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยอาเซียน 2025 : มุ่งหน้าไปด้วยกัน (Kuala Lumpur Declaration on ASEAN 2025 : Forging 

Ahead Together) ซึ่งเน้นการบูรณาการร่วมกันทั้ง 3 เสาหลัก เช่น ประเด็นแรงงานข้ามชาติ จะไม่ใช่เป็นการเกี่ยวข้อง
เฉพาะด้านเศรษฐกิจ แต่ต้องรวมถึงสังคมและวัฒนธรรม และเรื่องการเมืองและความมั่นคงด้วย ซึ่งสังคมไทยยังขาด
การท าความเข้าใจกับประชาคมอาเซียนอย่างจริงจัง เนื่องจากสนใจแต่เพียงเรื่องผิวเผินของอาเซียน เช่น ค าทักทาย 
หรือการประดับธงชาติประเทศอาเซียน ทั้งที่เราสามารถท าความเข้าใจกับอาเซียนได้จากการที่อาเซียนอยู่รอบตัวเรา 
เช่น ชุมชนแรงงานต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย หรือแรงงานต่างชาติที่เดินผ่านเราไป-มา แต่คนไทยเลือกที่จะให้
ความสนใจกับประชาคมอาเซียนในเรื่องที่ไกลตัวออกไปมากกว่า ซึ่งสิ่งเหล่านี้ท าให้คนไทยเสียเวลาไปกับประชาคม
อาเซียนที่ไม่ใช่ประเด็นส าคัญ และเสียโอกาสท าความเข้าใจในเรื่องโลกาภิวัตน์ที่เป็นกรอบใหญ่ครอบคลุม           
กรอบอาเซียนอีกชั้นหนึ่ง 

 

ส าหรับทิศทางในการประชุมอาเซียนแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับการก าหนดธีมหลักของประเทศที่เป็นประธาน
อาเซียน เช่น ในปี 2559 ประเทศลาวซึ่งเป็นประธานอาเซียนได้ก าหนดธีมหลักคือ “Turning Vision into Reality for 
Dynamic ASEAN Community” นอกจากนี้ ในปี 2560 ประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นประธานอาเซียนได้ก าหนดธีมหลัก
คือ “Partnering for Change Engaging the World” 
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ในส่วนของพัฒนาการของอาเซียนตั้งแต่ปี 
ค.ศ. 1967 พบว่าโดยรวมแล้วมีสันติภาพ สงบ
เรียบร้อยและมีความร่วมมือกันดีขึ้นตามล าดับ   
โดยจะเห็นได้จากการมีข้อตกลงในการร่วมมือกัน
มากขึ้น ส าหรับสถานะทางเศรษฐกิจของอาเซียน 
พบว่า เศรษฐกิจอาเซียนเติบโตอย่างรวดเร็วเป็น     
2 เท่า ในเวลา 7 ปี เศรษฐกิจอาเซียนมีขนาดใหญ่
ขึ้น (ขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 3 ของเอเชีย 
รองจากจีนและญี่ปุ่น) รายได้ต่อหัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7  
ต่อปี ส่วนขนาดประชากรในอาเซียนมีมากเป็น

ล าดับที่ 3 ของโลก (รองจากจีนและอินเดีย) มีประชากรกว่า 622 ล้านคน ซึ่งเป็นคนหนุ่มสาวมากกว่าคนชรา นอกจากนี้      
ในด้านการลงทุน อาเซียนรับเงินลงทุนจากยุโรปมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 21 ส่วนการลงทุนกันเองในประเทศสมาชิก
อาเซียนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 8 ยกตัวอย่างเช่น การลงทุน
จากประเทศไทยในอาเซียน อาทิ CP, PTT และ SCG 
เป็นต้น และการลงทุนจากภาคธุรกิจอาเซียนในประเทศ
ไทย อาทิ Air Asia, Lion Air, AIS และ TMB เป็นต้น ส่วน
มูลค่าการค้าในประเทศอาเซียนที่เติบโตเร็วมาก ได้แก่
ประเทศ CLMV เนื่องจากระบบเศรษฐกิจมีขนาดเล็ก 
ส่วนรายได้ประชาชาติไทยอยู่ในล าดับที่ 2 รองจาก
อินโดนีเซีย และรายได้ต่อหัวต่อปี ไทยอยู่ล าดับที่ 4 
รองจากสิงคโปร์ บรูไน และมาเลเซีย 

ส าหรับโอกาสจากการรวมตั วกันเป็ น
ประชาคมอาเซียนของไทยก็คือ ไทยมีโอกาสขายสินค้าในอาเซียน เนื่องจากชนชั้นกลางในอาเซียนก าลังขยายตัว หากมี
สินค้ามาขายจะมีโอกาสมากขึ้น นอกจากนี้ การที่อาเซียนเปิดเสรีทางการค้าจะเป็นการดึงดูดการค้าจากภายนอก     
เกิดการแบ่งงานกันท า และการขยายการลงทุนในประเทศเพ่ือนบ้าน ไทยจะมีโอกาสมากขึ้นโดยต้องจัดวางต าแหน่ง
ตัวเองใหม่ กล่าวคือ ต้องบุกเบิกตลาดผู้ประกอบการโดยการลงทุนในประเทศอาเซียนไม่ใช่รอการลงทุนจากประเทศอ่ืน 
โดยอาจบุกเบิกตลาดสินค้าการเกษตรหรือสินค้าที่ไม่เน้นเทคโนโลยีมากนัก นอกจากนี้ไทยยังมีโอกาสมากขึ้นจากการ
เชื่อมโยงประเทศอาเซียนโดยการเป็น logistics hub หรือ regional headquarters ในภูมิภาค เนื่องจากประเทศ 
CLMV ก าลังขยายตัว และไทยก็ตั้ งอยู่ ในภูมิศาสตร์ที่ ใกล้กว่าสิงคโปร์ (ซึ่งสิงคโปร์มักตั้งตัวเป็น regional 
headquarters) 

ความท้าทายของไทยจากการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนอยู่ที่ภาคการเกษตร เนื่องจากสภาพพ้ืนที่
การเกษตรของไทยไม่ได้อุดมสมบูรณ์เหมือนในอดีต รวมถึงรัฐบาลไม่ได้เน้นนโยบายในการเพ่ิมประสิทธิภาพหรือเพ่ิม
มูลค่าการผลิต เพราะรัฐบาลที่ผ่าน ๆ มาเน้นเรื่องการจ าน าข้าว หรือประกันราคาข้าว ท าให้ภาคเกษตรของไทยต้อง
ทบทวนในการจัดบทบาทของตนเองในอาเซียนใหม่ ให้กลายเป็นการสร้างแบรนด์สินค้าการเกษตรไปขาย เช่น         
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การส่งออกมะม่วงน้ าดอกไม้บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ส่วนภาคอุตสาหกรรมไทยต้องปรับตัวโดยการย้ายฐานผลิต          
ไปประเทศเพ่ือนบ้านเนื่องจากค่าแรงต่ ากว่า และภาคอุตสาหกรรมจะแข่งกับอุตสาหกรรมแรงงานหนาแน่นได้ยาก 
เพราะแรงงานไทยมีน้อยและค่าแรงสูง ส่วนภาคบริการต้องยกระดับการบริการโดยพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ        
หรือภาษาประเทศเพ่ือนบ้านแก่บุคลากร 

ส าหรับทิศทางไทยต่ออาเซียนได้มีการเตรียมความพร้อมโดยการมีนโยบาย Thailand 4.0, ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี, แนวคิดเรื่องประชารัฐ, เขตเศรษฐกิจพิเศษ, ระเบียงเศรษฐกิจ, ความเชื่อมโยงระหว่างกัน (connectivity), Hub 
และ CLMVT ส่วนในแง่ของระดับจังหวัดที่จะสร้างความพร้อมได้ อาจแบ่งจังหวัด/กลุ่มจังหวัดเป็น 2 แบบ คือ        
(1) จังหวัดชายแดน-เขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งมีบทบาทหน้าที่มากกว่าจังหวัดอ่ืน ๆ ในแง่ของการมีพ้ืนที่ติดกับชายแดน 
มีความเป็นนานาชาติ และสานสัมพันธ์กับเมืองเพ่ือนบ้าน (2) จังหวัดที่มีแรงงานอาเซียนหนาแน่น จะมีบทบาทใน
ประเด็นการรองรับการเปลี่ยนแปลงของแรงงาน และติดตามกลไกตลาดแรงงาน ทั้งนี้ เมื่อทบทวนดูว่าไทยพร้อมแค่ไหน
กับประชาคมอาเซียน พบว่า มีความพร้อมระดับปานกลางเมื่อเทียบกับอาเซียนชาติอ่ืน กล่าวคือ ภาคเอกชนรายใหญ่มี
ความพร้อม แต่ SME ยังไม่พร้อมเท่าที่ควร และภาครัฐควรปรับตัวในเรื่องการบูรณาการการท างานระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ควรวางยุทธศาสตร์อย่างบูรณาการและปรับกฎหมายให้สอดคล้องกับอาเซียน ปรับ
ทัศนคติจากการเป็นผู้ควบคุมมาเป็นผู้อ านวยความสะดวก ปรับทัศนคติที่มีต่อประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ประสานงานให้สามารถบริการได้แบบ one stop service และน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งภาครัฐควร
ช่วยสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยและคนไทยโดยรวม และช่วยลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยและคนไทย
โดยรวม นอกจากนี้ สิ่งที่ส าคัญคือ ควรให้ความสนใจกับโลกาภิวัตน์ด้วย เนื่องจากอาเซียนเป็นเพียงกรอบหนึ่งที่
เปลี่ยนแปลงภายใต้โลกาภิวัตน์ 

สุดท้ายนี้ เราจะอยู่กับอาเซียนได้เราต้องเข้าใจอาเซียนอย่างที่เป็นอยู่ สนใจอาเซียนตามกลไกตลาดและ
อาเซียนตามข้อตกลง นอกจากนี้ ต้องก้าวข้ามประวัติศาสตร์แห่งความขัดแย้งและชาตินิยม ควรท าความใจกับสังคม
และวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้าน และที่ส าคัญคือควรสร้างจุดร่วมของความเป็นพลเมืองอาเซียน ไม่ว่าจะเป็นการ
มีคุณลักษณะร่วมกันคือ เป็นคนสบาย ๆ อัธยาศัยดี มีมรดกทางศิลปวัฒนธรรมร่วมกัน เช่น โขน (ไทย-กัมพูชา) ผ้าบา
ติก (มาเลเซีย-อินโดนีเซีย) ตระหนักถึงการมีปัญหาร่วมกันและร่วมกันแก้ไขปัญหา เช่น ปัญหาหมอกควัน ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ อาชญากรรมข้ามชาติ และการก่อการร้าย นอกจากนี้ควรระลึกถึงการมีศักยภาพร่วมกัน เติบโตไปด้วยกัน 
เน้นสปิริตแห่งความร่วมมือในการขับเคลื่อนอาเซียนให้ก้าวไปข้างหน้าพร้อมกัน 
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หัวข้อ : การอภิปรายยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทยต่อประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2560 – 2564 และแผนงาน 
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยต่อประชาคมอาเซียน 

วิทยากร : นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร (ผอ.กองการต่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย), นายอภิชัย ศรีเมือง 
(หน.กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล กรมการปกครอง.), นายพัลลภ ตันจริยภรณ์ (หน.กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ 
กรมการพัฒนาชุมชน), นางสาวนริสรา มาลัยพงษ์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ         
กรมที่ดิน), นายจารุโรจน์ ภู่ประเสริฐ (ผอ.กองผังเมืองเฉพาะ กรมโยธาธิการและผังเมือง), นายอารุณ ปินตา 
(ผอ.ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย), นายสิทธิวีร์ วรรณพฤกษ์    
(ผอ.ส่วนวิชาการและวิจัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 

วันที่ 24 มีนาคม 2560  

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย : กระทรวงมหาดไทยได้ความส าคัญในการขับเคลื่อนงานอาเซียน โดยช่วง
ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558  ได้มีการจัดท ายุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมของกระทรวงมหาดไทยในการ

เข้าร่วมประชาคมอาเซียนในปี 2558 (จัดท า
โดย ส านักนโยบายและแผน สป.) อย่างไรก็ตาม 
หลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้เข้าสู่การ
เป็นประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ 
ประกอบกับการมีวิ สั ยทัศน์ และแผนงาน
ประชาคมอาเซียนฉบับใหม่ออกมา คือวิสัยทัศน์
อาเซียน 2025 และแผนงานประชาคมอาเซียน 

2016 – 2025 จึงเห็นควรจัดท ายุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทยต่อประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2560 - 2564 ส าหรับ
ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทยต่อประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2560 – 2564 ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ 
ได้แก่ 1. การเสริมสร้างสังคมเข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากมุ่งสู่อาเซียน 2. การเพ่ิมพูนศักยภาพการ
พัฒนาสภาพแวดล้อมสู่อนาคตมุ่งสู่อาเซียน 3. การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในเพ่ือ
รองรับประชาคมอาเซียน 4. การวางรากฐานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบบริหารจัดการเพ่ือรองรับ
ประชาคมอาเซียน และ 5. การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจให้มีความสามารถในการแข่งขัน ทั้งนี้ 
แผนงานของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ดังกล่าว มีดังนี ้

ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์หลกั กลยุทธ ์ หน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 1.2 ยกระดบัคณุภาพชีวิตของ
ประชาชน 

ร่วมการประชุมเจรจาระหว่างไทยกบัอาเซียนใน
กลไกการพัฒนาชนบทและขจดัความยากจน 
(RDPE) 

ตท.สป. / 
สนผ.สป./ พช. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 - - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 3.1 การรกัษาความมั่นคงของรฐั
และการต่างประเทศ 
โดยการเพิม่ประสิทธภิาพการ
บริหารจัดการชายแดน แก้ปญัหา
การค้ามนุษย ์
และอาชญากรรมขา้มชาต ิ

การศึกษาการพัฒนาระบบสญัจรข้ามแดน 
ของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ๔ ด้าน  
(ลาว กมัพูชา เมยีนมา และมาเลเซีย)  
การจัดประชุมและสมัมนาบรหิารจดัการพื้นที่
ชายแดนในสว่นกลางและส่วนภูมภิาค  
เพื่อรวบรวมข้อมลูมาจดัท าเกณฑ์การประเมิน
ความพรอ้มในการเปดิจดุผา่นแดน 
 

ตท.สป. ร่วมกบั 

ปค. กห. สตม. 
ศก. สธ. กษ. 
รง. กต. สมช. 

เสรมิสร้างความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบันโยบาย
แนวทางปฏิบตัิ บทบาท และภารกิจในการ
ด าเนนิการต่อผูห้นีภยัการสูร้บจากเมียนมา 
 

ตท.สป./ 

ปค. 
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ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์หลกั กลยุทธ ์ หน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 3.2 ประเทศไทยมีความสมัพันธ์
อันดีและสร้างความไว้วางใจกบั
ประเทศสมาชิกอาเซียน  
อนุภูมภิาค และประชาคม
อาเซยีน 
 

ส่งเสริม สนบัสนนุการด าเนินงานดา้น 
การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภมูิภาค 
เช่น จังหวัดกับการสถาปนาเมืองพี่เมืองน้องกับ
ประเทศในอาเซยีน (ตท.สป.)  

ทุกกรมในสังกัด 
มท. 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 4.1 บุคลากรทกุภาคส่วน 
ที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนา
ศักยภาพเพื่อสนับสนนุ 
การเปน็ประชาคมอาเซียน 

เสรมิสร้างศักยภาพดา้นความรูค้วามเข้าใจ 
ในอาเซียนให้บคุลากรผ่านการอบรมสัมมนา 

ทุกหน่วยงานใน
สังกัด มท. 

เสรมิสร้างศักยภาพดา้นภาษาอังกฤษให้แก่
บุคลากร 
พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  
เพื่อประยุกตใ์ช้กับการปฏิบัตริาชการ 
สนับสนุนการเผยแพร่ประชาสมัพันธ์สถานการณ์
ของอาเซยีนให้บคุลากร 
ไดร้ับทราบ 

4.2 องค์กรมกีารพัฒนาระบบ
ธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการ
องค์การเพื่อสร้างความนา่เช่ือถือ
ให้แก่ประชาชน 

อบรมพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 
ด้านธรรมาภบิาลในการปฏิบัติงาน 

ทุกหน่วยงานใน
สังกัด มท. 

4.3 องค์กรมกีารปรับปรุง/
ทบทวนกฎระเบียบ ข้อบังคับ 
และ/หรือมีการน าผลการ
ปรับปรุง/ทบทวนกฎระเบยีบ
ข้อบังคับไปปฏิบัติ  
เพื่อรองรับการเป็น 
ประชาคมอาเซยีน 

ศึกษาข้อจ ากดัในทางกฎหมาย/ระเบยีบ  
เพื่อค้นหาอุปสรรคในทางกฎหมาย 
 
 

สกม.สป. /
คณะท างาน     

เพื่อขับเคลื่อน
ประชาคม
อาเซียน
กระทรวง 

มหาดไทย ด้าน
กฎหมาย 

ทุกกรมในสังกัด 
มท. 

ปรับปรุงกฎหมาย/ระเบยีบ เพื่อขจัดปัญหาและ
อุปสรรคอันเกดิจากกฎหมาย/ระเบยีบ 
จัดท าเอกสารราชการ 2 ภาษา (ภาษาไทยควบคู่
ภาษาอังกฤษ) ตามมติ ครม. เมื่อวนัที่ 15 
พฤศจิกายน 2559 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 5.1 ภูมภิาค เมือง และพื้นที่
เศรษฐกจิ มคีวามสามารถ 
ในการแข่งขันเพื่อส่งเสริม 
การลงทนุในภมูภิาคอาเซยีน 

สนับสนุนการขับเคลื่อนการด าเนินงานของ 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพเิศษ 10 จังหวัด  
ให้ด าเนินการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษ
ได้อย่างมปีระสิทธภิาพ 

สบจ. สป./ทด./ 
ยผ./ ปภ./  ปค. 

5.2 ความร่วมมือในการพัฒนา
เศรษฐกจิในอนุภูมภิาค แผนงาน 
IMT-GT/ GMS และเช่ือมโยงสู่
ประชาคมอาเซยีน 

ส่งเสริมสนับสนนุการมีส่วนร่วมของทุกภาคสว่นใน
การพัฒนาเศรษฐกิจระดบัภูมภิาค ภาคใต ้และ
เมืองใน ภาคใต ้

สบจ.สป./ ตท.สป. 

เสรมิสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิ
ภาคใต ้
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กรมการปกครอง : ภารกิจของกรมการปกครองที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทยต่อประชาคมอาเซียนฯ 
จะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการพัฒนาอ าเภอ โดยจะเน้นเรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงในพ้ืนที่ 
ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในเพ่ือรองรับการเป็นประชาคม

อาเซียน โดยมีเป้าหมายเพ่ือรักษาความมั่นคงของรัฐ
โดยเฉพาะพ้ืนที่ชายแดนหรือพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษให้
มีความปลอดภัย ทั้งนี้ สิ่งที่กรมได้ด าเนินการ เช่น การ
ตรวจตราเพ่ือป้องกันสิ่งผิดกฎหมาย อาวุธเถื่อน ยาเสพ
ติด การค้ามนุษย์ แรงงานผิดกฎหมาย โดยด าเนินการ
ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน ก านัน-ผู้ใหญ่บ้าน และชุด
รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) นอกจากนี้ ภารกิจ
ของกรมยังมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
พัฒนาภู มิ ภาค เมื อง และพ้ืนที่ เศรษฐกิ จให้ มี

ความสามารถในการแข่งขัน โดยสิ่งที่กรมได้ด าเนินการ ได้แก่ การพัฒนาประสิทธิภาพการออกหนังสือผ่านแดนให้เป็น
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Boarder Pass) เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน อีกทั้งยังมีการจัดระเบียบทะเบียน
ราษฎร์ โดยได้มีการส ารวจเพ่ือจัดท าระบบทะเบียนพิสูจน์บุคคล รวมถึงไดโ้อนงบประมาณให้แก่อ าเภอชายแดน เพ่ือจัด
กิจกรรมเชื่อมโยงประชาชนเข้าหากัน (people connectivity) โดยเน้นการจัดกิจกรรมทางศาสนา และกีฬา เพ่ือให้เกิด
ความรู้สึกที่ดีร่วมกัน 

กรมการพัฒนาชุมชน : ภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทยต่อประชาคม
อาเซียนฯ คือยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างสังคมเข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากมุ่งสู่อาเซียน โดยด าเนินการ
ร่วมกับองค์การตลาด ซึ่งแผนงานของกรมที่จะด าเนินการตามเป้าประสงค์หลัก “เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง และมี
ความสามารถในการแข่งขันในประชาคมอาเซียน” ได้แก่ 
(1) การส่งเสริมชุมชนและภาคีร่วมพัฒนาเศรษฐกิจฐาน
ราก ซึ่งจะเน้นให้ชุมชนเป็นฐานการผลิตและสร้างงานสร้าง
อาชีพให้คนในชุมชน ทั้งนี้ มีความต้องการให้เศรษฐกิจฐาน
รากเติบโตโดยเน้นการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม เกิดประโยชน์ต่อ
ผู้บริโภค และไม่ท าลายผู้ประกอบการ (2) เพ่ิมมูลค่าและ
มูลค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับชุมชน โดยจะเพ่ิม
ศักยภาพการผลิตของผู้ประกอบการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ของ
ชนชนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม ส่งเสริมช่องทางการตลาด (การจัดงาน OTOP) และพัฒนาระบบบริหารจัดการและ
การเข้าถึงแหล่งทุนชุมชน (กองทุนออมทรัพย์เพ่ือการผลิต กองทุนหมู่บ้าน และกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี) (3) สร้าง
ความเข้มแข็งเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย และประชาสัมพันธ์สินค้าพ้ืนเมืองให้เป็นที่
รู้จักของคนทั่วไป โดยเป็นการด าเนินการขององค์การตลาดกับโมเดิร์นเทรดในการน าผลิตภัณฑ์ชุมชนไปจ าหน่ายใน
โมเดิร์นเทรด 
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กรมที่ดิน : ภารกิจของกรมที่ดินเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียนไม่ได้มีความชัดเจนมากเท่าใด เนื่องจากถูกก ากับไว้ด้วย
ประมวลกฎหมายที่ดิน ท าให้สิ่งที่กรมที่ดินด าเนินการได้มีเพียงการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษให้แก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือรองรับชาวต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุน โดยเน้นเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ในอีก 5 ปีข้างหน้า มี
การวางแผนว่าจะส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ผ่านระบบ E-Learning นอกจากนี้ กรมได้ด าเนินการแปลกฎหมายที่ดินจ านวน 
5 ฉบับ เกือบเสร็จสิ้นแล้ว (รอการแก้ไขประมวล
กฎหมายที่ดินและ พ.ร.บ. การจัดสรรที่ดินตาม
นโยบายรัฐบาล) อย่างไรก็ตาม กรมที่ดินสามารถ
สนับสนุนการรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนได้จาก
ภารกิจการออกโฉนดที่ดิน โดยกรมธนารักษ์จะแจ้งว่า
มีพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณใดที่ต้องการให้ออก
โฉนดที่ดินเพ่ือให้คนมาเช่าท ากิจการในพ้ืนที่ดังกล่าว 
 

กรมโยธาธิการและผังเมือง : ภารกิจของกรมโยธาธิการและผังเมืองแบ่งเป็น 4 ด้าน ใหญ่ ๆ คือ (1) ด้านผังเมือง 
(สนับสนุนการผังเมือง ก าหนดรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสม) (2) ด้านพัฒนาเมือง (พัฒนาระบบโครงสร้าง

พ้ืนฐานให้เพียงพอต่อความต้องการ) (3) 
ด้ านอาคาร (พัฒนาและปรับปรุ ง
กฎหมายควบคุมอาคาร) และ (4) ด้าน
บริการด้านช่าง (ออกแบบและก่อสร้าง
อาคาร) ทั้งนี้ ภารกิจของกรมที่สอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทยต่อประชาคมอาเซียน คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมพูนศักยภาพการพัฒนา
สภาพแวดล้อมสู่อนาคตมุ่งสู่อาเซียน โดยภารกิจที่กรมด าเนินการจะเป็นเรื่องการป้องกันตลิ่งพังซึ่งเกี่ยวข้องกับความ
มั่นคงด้านการสูญเสียพ้ืนที่ชายแดน และยุทธศาสตร์ที่ 5 (การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจให้มี
ความสามารถในการแข่งขัน) ซึ่งภารกิจที่กรมด าเนินการเป็นเรื่องเกี่ยวกับการวางผังเมืองชายแดน โดยเฉพาะระเบียง
เศรษฐกิจ และช่องออกเขตแดนของไทย โดยรัฐบาลมอบหมายให้วางผังเมืองพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 12 พ้ืนที่ 
นอกจากนี้ ภารกิจที่กรมเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน คือ การลดผลกระทบจากภัยพิบัติในบริบท
ของการออกแบบอาคาร การระบายน้ า และการก่อสร้างอาคารแบบอารยสถาปัตย์ เป็นต้น 
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กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : ภารกิจของกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยที่รับผิดชอบภายใต้กรอบอาเซียน ได้แก่ การประชุม
ระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ (AMMDM) ซึ่งการ
ประชุมมีวัตถุประสงค์เพ่ือหารือกรอบนโยบายของอาเซียนด้านการ
จัดการภัยพิบัติและจะมีการน าผลเสนอต่อที่ประชุมสุดยอดผู้น า
อาเซียน (ASEAN Summit) โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้
มอบหมายให้กรมป้องกันกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าร่วมการประชุม
ดังกล่าว นอกจากนี้ ภารกิจส าคัญในกรอบอาเซียนของกรมคือ ภารกิจ
ด้านการจัดการภัยพิบัติและการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน (AADMER) 
ซึ่งมีอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ (๑) การท าให้มีกลไกที่มีประสิทธิภาพเพ่ือช่วย
ให้ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินด้านสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมของประเทศสมาชิกอาเซียน และ (2) ร่วมมือกันรับมือกับภัยพิบัติหากเกิดภัยพิบัติขึ้นทั้งในระดับชาติและ
ระดับภูมิภาค ส าหรับภารกิจที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทยต่อประชาคมอาเซียนฯ ของกรม ได้แก่ 
โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งทีมกูช้ีพกู้ภัย (ONE TAMBON ONE SEARCH AND RESCUE TEAM : OTOS) โดยการพัฒนาทีม
กู้ชีพกู้ภัยทั้งในส่วนกลาง และท้องถิ่น นอกจากนี้คือ โครงการคลังเก็บสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยอาเซียน โดยจัดตั้งที่
จังหวัดชัยนาท ทั้งนี้คาดว่าจะด าเนินการจัดตั้งแล้วเสร็จช่วงต้นปี 2561 เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บสิ่งของเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในอาเซียน 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น : ภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
กระทรวงมหาดไทยต่อประชาคมอาเซียนฯ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
ภายในเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน ในเป้าประสงค์หลัก ประเทศไทยมีความสัมพันธ์อันดีและสร้างความไว้วางใจ    
กับประเทศสมาชิกอาเซียน อนุภูมิภาค และประชาคมอาเซียน โดยสิ่งที่ได้ด าเนินการ เช่น ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงาน
จากต่างประเทศ อาทิ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย นอกจากนี้ ภารกิจของกรมยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4            
การวางรากฐานการพัฒนาบุคลากรและระบบบริหารจัดการเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน โดยสิ่งที่ได้ด าเนินการ ได้แก่ 

การจัดท าเว็บไซต์และแอปพลิเคชันศูนย์การเรียนรู้
อาเซียน, การจัดท า ASEAN Booklet ในโอกาส
ครบรอบ 50 ปี อาเซียน และส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านระบบ E-Learning ทั้งนี้      
ในอนาคตมีแผนงานจะจัดศูนย์พัฒนาภาษาอังกฤษ
ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่ครูใน

สังกัดองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ ภารกิจของกรมยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาภูมิภาค เมือง 
และพ้ืนที่เศรษฐกิจให้มีความสามารถในการแข่งขัน โดยโครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ คือ การเสริมสร้างองค์
ความรู้เกี่ยวกับบริบทโลก ทิศทางการพัฒนาตามกระแสโลก ให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
อย่างยั่งยืน ส่วนแผนงานที่จะท าในอนาคต คือ การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค อาหารปลอดภัย 
และความมั่นคงทางอาหารให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพรมแดนติดกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
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หัวข้อ : การอภิปรายยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทยต่อประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2560 – 2564 และแผนงาน 
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยต่อประชาคมอาเซียน 

วิทยากร : นางสาวนิตยา พิบูลย์ ผู้อ านวยการกองแผนยุทธศาสตร์องค์กร การประปานครหลวง, นางกิตติยา เป้าศิลา 
หัวหน้างานพัฒนาธุรกิจ การประปาส่วนภูมิภาค, นายพูนลาภ เพชรบุญมี วิศวกรไฟฟ้า 6 การไฟฟ้านครหลวง, 
นายสนอง อินทร์ใจเอ้ือ รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

วันที่ 24 มีนาคม 2560  

การประปานครหลวง : การประปานครหลวง (กปน.) ให้ความส าคัญ
กับการที่ประเทศไทยเข้าสู่เข้าประชาคมอาเซียน โดยมีการจัดท า
ยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมของการไฟฟ้านครหลวงเพ่ือก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน (2557 - 2561) ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่ท าควบคู่ไป
กับยุทธศาสตร์การประปานครหลวง ฉบับที่ 3 (2555 - 2559) 
ประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่  1 รองรับการขยายตัวของอุปสงค์จาก
ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  บริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานรองรับการเจริญเติบโตของอุปสงค์จากประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  เพ่ิมก าลังการผลิตรองรับการเติบโตของอุปสงค์จากประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ขยายขอบเขตการให้บริการน้ าประปาสู่นอกพ้ืนที่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาธุรกิจสินค้าและบริการที่เกี่ยวเนื่องเชิงพาณิชย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ขยายความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  แสวงหาโอกาสการลงทุนในประเทศเพ่ือนบ้านอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 8  เตรียมความพร้อมบุคลากรและปัจจัยภายในอ่ืนๆ รองรับอาเซียน 
ในปัจจุบัน กปน. ได้เข้าสู่การด าเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบริหารการประปานครหลวง ฉบับที่ 4 

(2560 - 2564) โดยมวีิสัยทัศน์ คือ “เป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ให้บริการงานประปา มีธรรมาภิบาล และได้มาตรฐาน
ในระดับสากล” ซึ่ง กปน. พยายามที่จะยกระดับมาตรฐานการบริการเพ่ือก้าวสู่ระดับสากลโดยยุทธศาสตร์ที่บรรจุอยู่ใน
แผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 4 มีแผนงานที่รองรับเรื่องอาเซียน ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ด้านที่ 1 สร้างการเติบโตและยั่งยืนขององค์กร ได้แก่ โครงการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
[เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน จัดท า E-Learning การฝึกอบรมหลักสูตรการสื่อสารภาษาอังกฤษและ
ภาษาที่สามในอาเซียน] โครงการขยายความร่วมมือและแสวงหาโอกาสในการลงทุนกับประเทศเพ่ือบ้านในอาเซียน, 
โครงการพัฒนาแบรนด์และเอกลักษณ์องค์กร กปน. สู่ความเป็นเลิศ [สื่อสารและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน (ASEAN Community)] และสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มหน่วยงานในกลุ่มประเทศอาเซียน ผ่านการท า MOU  

ยุทธศาสตร์ด้านที่ 2 การด าเนินการตามแผนน้ าประปาปลอดภัย และสร้างเสถียรภาพระบบน้ าดิบ-ผลิต-จ่าย 
ยุทธศาสตร์ด้านที่ 3 ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ยุทธศาสตร์ด้านที่ 4  ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีน้ าประปาใช้ถ้วนหน้าทั่วไทย 
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  ส าหรับการเชื่อมโยงระหว่างแผนงานของ กปน. และ
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทยต่อประชาคมอาเซียน พ.ศ. 
2560 - 2564 นั้น จะมีแผนงานของ กปน. ในประเด็นการ
พัฒนาระบบประปาเพ่ือนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม    ผ่าน
โครงการขยายการให้บริการน้ าประปาอย่างทั่วถึงเพียงพอ และ
มั่นคง ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 และการพัฒนาระบบประปา
เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชน เมือง และเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหาร ผ่านโครงการในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  

การประปาส่วนภูมิภาค : การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ก่อตั้งมาแล้ว 38 ปี ตามพระราชบัญญัติการประปา  
ส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522 มีภารกิจหน้าที่ให้บริการน้ าประปาทั่วประเทศ โดยมีพ้ืนที่ให้บริการ 74 จังหวัด ยกเว้น
กรุงเทพ นนทบุรีและสมุทรปราการ มีส านักงานสาขา 234 สาขา มีการประปาเขต 10 เขต และมีพนักงาน 9,000 คน  

ในส่วนของการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั้น กปภ. ได้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา กปภ. เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 - 2560 ซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน รวม 5 ยุทธศาสตร์  ซึ่งผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กปภ. เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ประจ าปี 2559 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – วันที่ 30 กันยายน 2559 มีดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน ผลการด าเนินงาน 
1. สร้างความรู้ความเข้าใจในอาเซียนเพื่อให้
เกิดความตระหนักรู้และพัฒนาทักษะ 

1. จัดกิจกรรม นิทรรศการ ให้ความรู้
เกี่ยวกบัอาเซียน 

1. เพิ่มเติมวิดีทัศน์ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
เข้าไปในหลักสูตรการฝึกอบรมปกติของ 
กปภ. จ านวน 23 หลักสูตร 
2. น าความรู้เกีย่วกับเขตการค้าเสรีอาเซียน
บรรจุลงในหลักสูตรฝึกอบรมจ านวน 20 
หลักสูตร 

2. สร้างโอกาสทางธุรกิจและเพิ่มจ านวนผู้ใช้
น้ าในพื้นที่ซ่ึงมีการขยายตัวของเมืองและ
เศรษฐกิจจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

1. เพิ่มจ านวนผู้ใช้น้ าในพื้นที่เป้าหมาย
จ านวน 84 กปภ.สาขา 31 จังหวัด 
(เป้าหมาย 83,000 ราย/ปี)  
2. จัดท าแผนงานโครงการรองรับพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ 
3. แสวงหาความร่วมมือและเป็นพันธมติร
ทางธุรกิจประปากับตา่งประเทศ 

1. จ านวนผู้ใช้น้ าเพิ่มขึ้น 95,764 ราย 
2. จัดท าแผนโครงการ 10 พื้นที่ ได้แก ่ตาก 
สงขลา สระแกว้ ตราด มกุดาหาร นครพนม 
นราธิวาส เชียงราย กาญจนบุรี และ
หนองคาย 
3. มีการส่งพนักงานไปศึกษาดูงานด้าน
ประปา(ฟิลิปปินส์) และจัดฝึกอบรมด้าน
ระบบประปาใหแ้ก่ประเทศสมาชกิอาเซียน 
(สปป.ลาว) จ านวน 3 ครั้ง 

3. เพิ่มขีดความสามารถและเสริมสร้าง
สมรรถนะบุคลากร กปภ. เพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

1. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่
พนักงาน 

1. จัดฝึกอบรมหลกัสูตร “English camp 
for smart manager” ให้แก่ผู้จัดการ กปภ. 
สาขา จ านวน 3 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 129 
คน 

4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้
สามารถสนับสนุนการผลิตและการให้บริการ 

1. ติดต้ังระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ า 
(Customer Information System: CIS) 
2. เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของ กปภ. 

1.  ติดต้ังที่ กปภ.สาขา จ านวน 24 แหง่ 
 
2. เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยระบบ
เครือข่ายสารสนเทศใน 234 กปภ.สาขา 

5. ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบเพือ่
รองรบัการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน 

- - 
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 ส าหรับผลการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับภายใต้โครงการพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและด่านชายแดน 7 แห่งมีดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในปัจจุบัน กปภ. ได้มีการจัดท ายุทธศาสตร์ กปภ. ต่อประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ. 2561 -2565 โดยมีความ
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายรัฐบาล 11 ด้าน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12    
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 - 2564 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทยต่อประชาคมอาเซียน 
พ.ศ. 2560 - 2564 และแผนยุทธศาสตร์ กปภ. ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 – 2564 โดยก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์     
ที่ส าคัญ 3 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางรากฐานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบบริหารจัดการเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายประปาในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา 

รองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สนับสนุนการขับเคลื่อนการด าเนินงานของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัด (เชียงราย 

ตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร นครพนม หนองคาย กาญจนบุรี สงขลา และนราธิวาส) 
 ส าหรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ Eastern Economic Corridor มีเป้าหมาย 3 จังหวัด คือ ชลบุรี 
ฉะเชิงเทรา และระยอง ซึ่งมีวงเงินลงทุนกว่าเก้าแสนล้านบาท 
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ในส่วนของการคาดการผู้ใช้น้ าใน EEC จะความต้องการใช้น้ าส าหรับอุปโภคบริโภคเพ่ิมอีกประมาณ 100.0 
ล้าน ลบ.ม./ปี และมีความต้องการใช้น้ าในภาคอุตสาหกรรม 111.2 ล้าน ลบ.ม./ปี ซึ่งทาง กปภ. ก็มีการวางแผนเพ่ือ
รองรับความต้องการน้ าประปาที่เพ่ิมขึ้นดังตารางข้างล่างนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การไฟฟ้านครหลวง : การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย
ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้า ซึ่งในส่วนของการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กฟน.          
ได้เตรียมความพร้อมโดยการพิจารณาดูว่าจะท าอย่างไรเพ่ือรองรับการใช้พลังงานไฟฟ้าที่สูงขึ้น รวมถึงการส่งเสริมให้
เกิดการลงทุนจากประเทศเพ่ือนบ้าน และผลักดันให้ไทยเป็นผู้น าด้านเศรษฐกิจ กฟน. จึงได้จัดท าแผนงานเปลี่ยนระบบ
ไฟฟ้าอากาศให้เป็นการวางระบบใต้ดินเพ่ือรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน ซึ่งแผนนี้ต้องการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าให้มีความมั่นคงและ
รองรับการใช้ไฟฟ้าที่สูงขึ้นโดยน าสายไฟฟ้า       
ลงใต้ดินโดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญ 4 ประการ คือ 

1. รองรับความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่
จะเพ่ิมขึ้นในอนาคตในช่วงปี  พ.ศ. 2560 - 
2564 

2. เสริมความมั่นคงและเพ่ิมเสถียรภาพ
ในการใช้กระแสไฟฟ้ามากขึ้น 

3. ความปลอดภัย 
4. ความสวยงามของสภาพภูมิทัศน์ 

 ทั้งนี้ แผนงานดังกล่าวได้รับการอนุมัติ
จากคณะรัฐมนตรีในช่วงเดือนกันยายน 2558 โดยจะด าเนินการ 39 เส้นทางในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และ
สมุทรปราการ ส าหรับในเบื้องต้นวางแผนให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลา 10 ปี แต่เมื่อปี พ.ศ. 2559 ซ่ึงนายกรัฐมนตรีมี
บัญชาให้เร่งรัดด าเนินการให้แล้วเสร็จเร็วขึ้นภายในระยะเวลา 5 ปี ในส่วนของเป้าหมายต่อปีจะเป็นระยะทางที่
ด าเนินการประมาณ 40 กิโลเมตรต่อปี จึงต้องท าแผนงานให้มีความชัดเจน มีประสิทธิภาพและแล้วเสร็จตามแผนงาน โดยปี 
พ.ศ. 2559 - 2560 จะเป็นช่วงเริ่มออกแบบและตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นไปจะเริ่มด าเนินการน าสายไฟลงใต้ดิน 

ส าหรับการด าเนินการตอนนี้กระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการโครงการเปลี่ยนระบบ
สายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพ่ือรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เป็นประธานซึ่งคณะกรรมการฯ จะเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนให้โครงการดังกล่าวแล้วเสร็จภายใน 5 ปี ซึ่งที่ประชุมมีมติ



14 
 

มอบหมายให้หน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่เป็นเจ้าภาพการบูรณาการแผนงานและงบประมาณหน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่ร่วมกับ 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติในการบริหารจัดการจราจรระหว่างการก่อสร้าง และมี กสทช. เป็นเจ้าภาพการน าสายสื่อสาร
ลงดิน ดังนั้น จะเห็นได้ว่าโครงการดังกล่าวได้รับความส าคัญทั้งจากรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยจึงเป็นโครงการที่จะ
ตอบโจทย์ในการที่จะท าให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งอาเซียน  

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค : ตามที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้ประกาศจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก, จังหวัดมุกดาหาร, จังหวัดสระแก้ว, จังหวัดสงขลา และจังหวัดตราด ซึ่งเป็นการก าหนด
พ้ืนที่ระยะแรก และได้ก าหนดเขตเศรษฐกิจระยะที่ 2 ในพ้ืนที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดหนองคาย, จังหวัดนราธิวาส, 
จังหวัดเชียงราย, จังหวัดนครพนม และ จังหวัดกาญจนบุรี ดังนั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เมื่อได้รับทราบนโยบาย
ดังกล่าวจึงได้ด าเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพ่ือรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก ซ่ึงมีการอนุมัติ
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 วงเงินทั้งสิ้น 3,140 ล้านบาท ทั้งนี้ จังหวัดที่ได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน คือ พ้ืนที่เขต
เศรษฐกิจในอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก, 
อ าเภอคลองด่าน จังหวัดตราด และอ าเภอ
สะเดา จังหวัดยะลา นอกจากนี้ กฟภ. 
เล็งเห็นว่าจังหวัดหนองคายซึ่งเป็นจังหวัด
ที่ ถู กก าหนดพ้ืนที่ ระยะที่  2 ควร
ด าเนินการพัฒนาระยะแรก โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ช่วงการพัฒนา ส าหรับ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรงในภารกิจของ 
กฟภ. กับประชาคมอาเซียนคือการขาย
ไฟฟ้าให้แก่ประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งอยู่ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ซึ่งประโยชน์ที่ได้จากการ
ขายไฟฟ้าให้ประเทศเพ่ือนบ้าน ได้แก่ (1) 
ส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนระหว่าง
ประเทศ (2) ส่งเสริมให้ประชาชนประเทศ
เพ่ือนบ้านใกล้ชายแดนมีความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น (3) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง 
กฟภ. และประเทศเพ่ือนบ้าน (4) มีรายได้
จากการจัดหาและจ าหน่ายไฟฟ้าให้กับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน (5) ตอบสนองแผนการรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งระเบียบ
กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการซื้อขายไฟฟ้าให้กับประเทศเพ่ือนบ้านนั้นเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2539 
โดยเห็นชอบในหลักการให้ กฟภ. ขายไฟฟ้าให้ประเทศเพ่ือนบ้านใน บริเวณหมู่บ้าน และเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559  
คณะรัฐมนตรีรับทราบมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558  
เห็นชอบแนวทางการด าเนินการเพ่ือขายไฟฟ้าให้กับประเทศเพ่ือนบ้านผ่านการเชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้า โดยให้ กฟภ. เป็น
หน่วยงานหลักในการขายไฟให้ประเทศเพ่ือนบ้านบริเวณหมู่บ้านใกล้ชายแดนและอยู่ภายใต้การพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการประสานความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้าระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

ในส่วนของการด าเนินการนั้น กฟภ. ได้จ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่เมียนมาร์ 6 จุด จ านวน 11 ล้านหน่วย ประมาณ
เดือนละ 35 ล้านบาท และ สปป.ลาว จ าหน่าย 6 จุด จ านวน 8 ล้านหน่วย ประมาณเดือนละ 46 ล้านบาท และกัมพูชา 
9 จุด จ านวน 20 หน่วย ประมาณเดือนละ 80 ล้านบาท และในอนาคตจะจ าหน่ายเพ่ิมที่เมียนมา จ านวน 4 จุด และ
กัมพูชา จ านวน 8 จุด 
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หัวข้อ : การอภิปรายหัวข้อ “ประชาคมอาเซียนในบริบทของจังหวัด” 
วิทยากร : นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี, นายอนุชิต ตระกุลมุทุตา รองผู้ว่าราชการจังหวัด

สงขลา, นายพิชิต บุญรอด หัวหน้าส านักงานจังหวัดเชียงราย และนายรัฐพล นราดิศร หัวหน้าส านักงาน
จังหวัดตาก 

วันที่ 24 มีนาคม 2560  

จังหวัดอุดรธานี : จังหวัดอุดรธานีอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ซึ่งประกอบด้วย
จังหวัดหนองบัวล าภู อุดรธานี เลย หนองคาย และบึงกาฬ ทั้งนี้ จังหวัดอุดรธานีมีศักยภาพด้านการเป็นศูนย์กลางการ
คมนาคมขนส่งทางบก ทางอากาศ (มีสนามบินนานาชาติ) ของกลุ่มจังหวัด โดยเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อจุดผ่านแดน
หลายจุดในลุ่มแม่น้ าโขงทั้งทางถนนและการขนส่ง
ทางราง (โครงการรถไฟทางคู่ไปสู่ประเทศลาวและ
จีน) ส าหรับรายได้ของจังหวัดในอดีตส่วนใหญ่มา
จากภาคการเกษตร แต่หลังจากเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนรายได้จากการค้าขายเพ่ิมมากขึ้นเป็นอันดับ 
1 แทนภาคการเกษตร นอกจากนี้ ในอนาคตจะมี
การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานี 
โดยเน้นอุตสาหกรรมสีเขียว ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่
ต่อเนื่องกับภาคการเกษตร ส าหรับการเตรียมความ
พร้อมของจังหวัดในการเป็นประชาคมอาเซียนนั้น 
ได้มีค าสั่งของจังหวัดอุดรธานีที่ 2785/2557 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 จัดกลไกการด าเนินงาน ASEAN และ
คณะท างานเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน ดังนี้ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการ มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และหัวหน้าส านักงานจังหวัดเป็น
กรรมการเลขานุการ 

2. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 3 เสา ประกอบด้วย 
     2.1 คณะอนุกรรมการเสาที่ 1 ด้านการเตรียมความพร้อมการเมืองและความมั่นคง 
     2.2 คณะอนุกรรมการเสาที่ 2 ด้านการเตรียมความพร้อมเศรษฐกิจ 
     2.3 คณะอนุกรรมการเสาที่ 3 ด้านการเตรียมความพร้อมสังคมและวัฒนธรรม 
                ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการแต่ละเสามีหน้าที่ช่วยคณะกรรมการ อ านวยการทบทวนข้อมูล/จัดท าแผนงาน
โครงการของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับภารกิจการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียนของแต่ละเสา  

3. จัดตั้งคณะท างาน Task Force มีหัวหน้าส านักงานจังหวัดเป็นหัวหน้าและมีผู้อ านวยการกลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด ส านักงานจังหวัด เป็นเลขานุการ 
 ส าหรับความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทยต่อประชาคมอาเซียนกับแผนพัฒนา
จังหวัดอุดรธานี มี 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากประชาคม
อาเซียน ซึ่งจังหวัดได้ด าเนินการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตร เพ่ิมมูลค่าสินค้าการเกษตร ขับเคลื่อนวิถีเกษตร
ปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมสินค้า OTOP SMEs โดยเฉพาะผ้าทอมือบ้านนาข่า ยกระดับมาตรฐานฝีมือ

แรงงานเพ่ือรองรับนิคมอุตสาหกรรมในอนาคต 
จัดตั้งศูนย์ดิจิตอลชุมชน รวมถึงยกระดับการ
ท่องเที่ยว ให้จังหวัดเป็น hub การท่องเที่ยวของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 โดยเชื่อมโยง
กันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  
วัฒนธรรม เช่น วัดป่าค าชะโนด ทุ่งบัวแดง บ้านเชียง 
วัดป่าบ้านตาด วัดป่าภูก้อน และพยายามขับเคลื่อน
จังหวัดให้เป็น MICE City สร้างความพร้อมของ
จังหวัดรองรับการจัดกิจกรรมระดับประเทศและ
นานาชาติ ครอบคลุมลุ่มแม่น้ าโขง และอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อย ความพร้อมรับมือภัยพิบัติและความม่ันคงของ
ประเทศ โดยได้ด าเนินการสร้างความสงบเรียบร้อยให้คนในพ้ืนที่ และนักท่องเที่ยว เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์-
พยาบาล รวมถึงติดตั้งกล้อง CCTV เพ่ือควบคุมการจราจรและอาชญากรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนและวัฒนธรรมอาเซียน โดยได้จัดงานกาชาดประจ าปี การจัด
งานมหกรรมผ้าทอมือทุกภูมิภาคในไทยและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง โดยเป็นงานแสดงผ้าทอสินค้าและวัฒนธรรมต่าง  ๆ 
ซึ่งจะขยายวงกว้างต่อไปในปีถัดไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและระบบบริหารจัดการ ได้ด าเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม อบรมภาษาอังกฤษ และจัดมุมหนังสืออาเซียนทุกอ าเภอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์บ้านพ่ีเมือง
น้องระหว่างจังหวัดอุดรธานีกับเมืองลั่วหยางประเทศจีน และมีโครงการสามเหลี่ยมมรดกโลกระหว่างไทย (บ้านเชียง) – 
ลาว (หลวงพระบาง) – เวียดนาม (ฮาลองเบย์) เพ่ือเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการท่องเที่ยวซึ่งกันและกัน 

ส าหรับปีงบประมาณ 2560  ASEAN Unit ของจังหวัดอุดรธานีมีแผนปฏิบัติการประจ าปีที่จะด าเนินการ
ในโครงการส าคัญ ได้แก่ อบรมยุวมัคคุเทศก์ อบรมภาษาอังกฤษ อบรมวัฒนธรรมและภาษาอาเซียน และโครงการ
สามเหลี่ยมมรดกโลก นอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาทุนมนุษย์เพ่ือสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างยั่งยืน 
โดยจะเน้นพัฒนาคนตามช่วงอายุต่าง ๆ  กล่าวคือ อายุตั้งแต่ 0 - 5 ปี (ปฐมวัย) จะเน้นยกระดับ IQ/EQ โดยมีส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ช่วงอายุต่อมา คือ อายุระหว่าง 6 – 18 ปี (UD New Gen) ซึ่งจะ
เน้นเพ่ิมทักษะ 3 ด้าน คือ ทักษะด้านภาษา ทักษะด้านอาชีพ และทักษะด้านการใช้ชีวิต โดยมีส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ต่อมาคือช่วงอายุระหว่าง 18 – 60 ปี (วัยแรงงาน) จะเน้นพัฒนาฝีมือแรงงานให้
ตรงกับความต้องการของตลาด โดยมีส านักงานแรงงานจังหวัดและศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
และช่วงอายุสุดท้าย คือ อายุ 60 ปีขึ้นไป จะเน้นการให้สวัสดิการผู้สูงอายุ พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้สามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ โดยมีส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ทั้งนี้ การพัฒนา
ทุนมนุษย์ดังกล่าวตั้งอยู่บนแนวคิดว่าหากเราสามารถพัฒนาคนได้อย่างมีศักยภาพ บ้านเมืองก็จะดีไปด้วย 
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จังหวัดสงขลา : เป็นประตูสู่อาเซียนของภาคใต้จากการเดินทางผ่านด่านสะเดา ด่านปาดังเบซาร์ และด่าน
ประกอบ เพ่ือไปสู่ประเทศมาเลเซีย และเชื่อมต่อไปยังประเทศอินโดนีเซีย บรูไน และฟิลิปปินส์ได้ ทั้งนี้ จังหวัดสงขลา
ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์อาเซียนจังหวัดสงขลา ปี 2558 – 2560 โดยมีวิสัยทัศน์ว่า “สงขลา เมืองแห่งเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ สังคมสันติสุข ประตูสู่อาเซียน” ซ่ึงแบ่งเป็น 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาขีด
ความสามารถของเกษตรกรผู้ผลิต และ
ผู้ประกอบการ และแรงงาน บนฐานคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยจะเน้นการสร้าง
เศรษฐกิจ เกษตรกร แรงงาน และสร้างผลผลิต
ให้ตรงตามความต้องการของตลาด โดยเฉพาะ
สินค้าฮาลาล นอกจากนี้มีการเตรียมแรงงาน
เข้าสู่ตลาด เช่น อาชีพช่าง (คนขับหัวรถลาก/
รถหนักวิ่งระหว่างประเทศ) ส่วนสิ่งที่จ าเป็น 
คือ ทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งหากเพ่ิมทักษะภาษามลายู และภาษาจีนได้จะมีโอกาสมากขึ้น ดังนั้น จังหวัดจึงมีการให้
งบประมาณแก่สถาบันการศึกษาในจังหวัดเพ่ือจัดอบรมภาษาอังกฤษ จีน และมลายู 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกสเ์พื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
โดยจังหวัดมีโครงการเมกะโปรเจคที่ต้องเตรียมการ เช่น โครงการรถไฟรางคู่ เส้นทางหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์, โครงการ
ก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เส้นทางหาดใหญ่-ชายแดนไทย-มาเลเซีย และโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน
เลียบชายแดนไทย-มาเลเซีย เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสงขลาเป็นประตูการค้า
เชื่อมโยงอาเซียน โดยใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบ
ในเชิงทีตั้งเชิงยุทธศาสตร์ในฐานะเมืองชายแดน เขต
เศรษฐกิจพิเศษ โดยด าเนินการพัฒนาด่านชายแดน 3 
ด่านของจังหวัด ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จในปี 
2562 ซึ่งจะพัฒนาด่านในรูปแบบที่สามารถแยกคน
แยกรถ ให้ทันสมัยยิ่งขึ้น 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมืองสู่สังคมแห่งการ

เรียนรู้ด้วยระบบการศึกษาที่มีคุณภาพสอดคล้องตามความต้องการของกลุ่มประชาคมอาเซียน โดยทางจังหวัดมีข้อ
ได้เปรียบจากการมีมหาวิทยาลัย 5 แห่ง ซึ่งจะแบ่งความรับผิดชอบให้แต่ละแห่งผลิตบุคลากรให้ตรงกับความต้องการ
ของอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรืออุตสาหกรรมที่ไม่ก่อมลภาวะ โดยร่วมมือกับอาชีวศึกษาด้วย  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมดูแลสุขภาพ การคุ้มครองและสวัสดิการสังคมและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย 
เนื่องจากจังหวัดมีพ้ืนที่ชายแดนทีเป็นช่องทางเคลื่อนย้ายแรงงานไปมาเลเซีย จึงต้องเตรียมการให้บริการ/สวัสดิการ 
ด้านการรักษาพยาบาล การคุ้มครองแรงงาน การไฟฟ้า และการประปา โดยจะพัฒนาสถานบริการสุขภาพให้เป็นแบบ 
one stop service 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างสรรค์อัตลักษณ์ทางสังคมบนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรมของ
อาเซียน เนื่องจากจังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่มีลักษณะเป็นพหุสังคม มีความหลากหลายทางประเพณีวัฒนธรรม 
ศาสนา เชื้อชาติ และอาหาร จึงต้องผสมผสานความแตกต่างให้เป็นจุดขายเชิงท่องเที่ยว โดยกิจกรรมที่จังหวัด
ด าเนินการ เช่น จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรม โครงการเมืองหน้าด่านประตูวัฒนธรรมสู่อาเซียน เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่และการบริหารจัดการแบบบูรณาการของ
จังหวัด โดยด าเนินการเฝ้าระวังความปลอดภัยในพ้ืนที่ และเฝ้าระวังการลักลอบขนยาเสพติดบริเวณชายแดน 
(โดยเฉพาะใบกระท่อม) 

จังหวัดเชียงราย : จังหวัดเชียงรายมีวิสัยทัศน์ที่เน้น 
การค้าการลงทุน โลจิสติกส์ การเกษตร การท่องเที่ยว และ
วัฒนธรรม และมีชายแดนติดต่อประเทศเมียนมาและลาว
ระยะทางยาว 300 กิโลเมตร นอกจากนี้ จังหวัดมีรายได้
จากการท่องเที่ยวสูงกว่าภาคการเกษตร เนื่องจากมี
นักท่องเที่ยวจ านวนมากขึ้นทุกปี ส่วนมูลค่าการค้า
ชายแดนมีโอกาสเพ่ิมมากขึ้นหากมีการเปิดธุรกิจการค้า
ผ่านแดน  ส าหรับการด าเนินการของจังหวัดช่วงก่อนและ

หลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ได้ด าเนินการเตรียมพร้อมเรื่องภาษาให้แก่บุคลากร โดยยุทธศาสตร์จังหวัดไดม้ีการเตรียม
องค์กร เตรียมบุคลากรด้านภาษา และความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ ในส่วนของการด าเนินงานของ
จังหวัดจะเน้นกรอบ GMS เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการเป็น Gateway ของภูมิภาค โดยได้ด าเนิน
โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศอาเซียน+6 และ GMS เพ่ือเตรียมความพร้อมของภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชนให้มีการขับเคลื่อนความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียน+6 และเพ่ือสนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ และเป็นการเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้ากับต่างประเทศ นอกจากนี้ ได้มีการ
สถาปนาความสัมพันธ์บ้านพ่ีเมืองน้องกับมณฑลยูนนานและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลาวและเมียนมา ตลอดจนประเทศ
ในกรอบความร่วมมือต่าง ๆ ในภูมิภาค เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว วัฒนธรรม การค้า การลงทุน 
การศึกษา และสาธารณสุข  

จังหวัดตาก : จังหวัดตากมีพ้ืนที่ชายแดนติด
กับประเทศเมียนมายาวประมาณ 540 กิโลเมตร โดย
ด่านการค้าหลักอยู่ระหว่างชายแดนอ าเภอแม่สอดและ
จังหวัดเมียวดี นับตั้งแต่ประเทศเมียนมาเริ่มพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ ในปี 2554 ประเทศไทยมีโอกาส
อย่างสูงในการเข้าไปเพ่ือลงทุนหรือขยายธุรกิจการค้า
ระหว่างประเทศและการค้าชายแดนได้มากขึ้น ดังนั้น 
ทางจั งหวัดจึงจ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบการขนส่ง การจัดการสิ่งแวดล้อม 
การบริหารจัดการขยะและน้ าเสียเพ่ือรองรับการลงทุนและเพ่ือรองรับการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 
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ส าหรับยุทธศาสตร์ของจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนจะเน้นการส่งเสริมการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ การพัฒนาและการจ าหน่ายสินค้า OTOP เช่น ผ้า และของที่
ระลึก ส่งเสริมค้าชายแดน และการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก รวมถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความ
มั่นคงชายแดน ซ่ึงแนวทางการด าเนินงาน มีกลไกการจัดตั้งส านักงานเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก ในพ้ืนที่อ าเภอแม่
สอด เพ่ือเป็นศูนย์บริการแบบ OSS-One Stop Service ด้านแรงงาน สาธารณสุข ความมั่นคง และศูนย์
สถาปนาความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดตากและจังหวัดเมียวดี 
 


