มหาดไทย จัดสัมมนาบทบาทกรอบความร่วมมือ
กับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเตรียมความพร้อม
ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดสัมมนา “บทบาท
ของกรอบความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ในวันที่ ๑๘ มกราคม
๒๕๕๖ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมี นายนิวัฒน์ธ�ำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรี
ประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการสัมมนา และปาฐกถาพิเศษ โดยผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย
ผู้บริหารทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากส่วนกลาง ๒๐ กระทรวง และระดับพื้นที่ ได้แก่
ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส�ำนักงานจังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประธานคณะกรรมการเศรษฐกิจ
พืน้ ที่ (หอการค้า) ๕ ภาค ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด/กลุม่ จังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมภาค ๔ ภาค ประธาน
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเขตพื้นที่ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวมจ�ำนวน ๕๐๐ คน
การจัดสัมมนาในครัง้ นี้ นับเป็นหัวใจส�ำคัญของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างประเทศในฐานะหน่วยงานระดับ
พืน้ ที่ กับส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะหน่วยงานระดับนโยบายชาติ เพือ่ เตรียม
ความพร้อมให้กับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยให้ความส�ำคัญกับการบูรณาการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศในภูมิภาค ภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเข้มแข็ง
กระทรวงมหาดไทยได้เตรียมความพร้อมในการสร้างกลไก และสนับสนุนความร่วมมือในการขับเคลื่อนเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจคือกับประเทศเพือ่ นบ้าน ประเทศในภูมภิ าคสูอ่ าเซียน ด้วยการสร้างความรู้ ความเข้าใจ
การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน การปรับกระบวนทัศน์การท�ำงานเชิงรุกแบบบูรณาการในระดับพืน้ ทีใ่ นทุกมิติ
และผลักดันสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยจะมีบทบาทอันส�ำคัญยิ่ง
ในการเตรียมความพร้อมรับการประชุมภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาค ในปี ๒๕๕๖ ร่วมกับ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ได้ให้

ความเห็นชอบการด�ำเนินงานเพือ่ สนับสนุนการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridor Forum : ECF)
ภายใต้กรอบแผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจในอนุภมู ภิ าคลุม่ แม่นำ�้ โขง ๖ ประเทศ (Greater Mekong Subregion
Economic Cooperation Program : GMS) ได้แก่ จีน กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ ไทย และเวียดนาม โดยมอบให้
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเตรียมการเป็นเจ้าภาพ
จัดประชุมการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ (ECF) ครั้งที่ ๕ ในปี ๒๕๕๖ ในระดับพื้นที่จังหวัด และผลักดันการ
ด�ำเนินงานเพื่อสร้างความเข้าใจ และเพิ่มการมีส่วนร่วมของจังหวัด ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ตามแนว
ระเบียงเศรษฐกิจและพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ รับทราบผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๑๘
แผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle:
IMT-GT) และเห็นชอบให้ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรว่ มกับกระทรวงมหาดไทย
จัดประชุม ก�ำกับ ติดตามผลความก้าวหน้าการด�ำเนินการ และบูรณาการด้านการด�ำเนินงานของหน่วยงานในส่วน
กลาง และจังหวัดภาคใต้ ๑๔ จังหวัด เพื่อรายงานผลต่อที่ประชุมระดับผู้น�ำ แผนงาน IMT-GT ครั้งที่ ๗ ที่จะมีขึ้น
ในปลายเดือนเมษายน ๒๕๕๖ ณ ประเทศบูรไนดารุสซาลาม และการประชุมระดับรัฐมนตรี ระดับมุขมนตรี และผูว้ า่
ราชการจังหวัด ระดับเจ้าหน้าทีอ่ าวุโส และสภาธุรกิจ IMT-GT ครัง้ ที่ ๑๙ ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ ในช่วงเดือน
สิงหาคม – กันยายน ๒๕๕๖ ทีเ่ กาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ มีความพร้อมในการสนับสนุนนโยบายของ
รัฐบาลในการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจระดับพื้นที่สู่ยุทธศาสตร์ประเทศ อนุภูมิภาค และประชาคม
อาเซียน และพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน เพือ่ ก้าวไปสูเ่ ป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ตาม
นโยบายของรัฐบาลสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป
ที่มา : ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการภาคพิเศษ
ส�ำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.
เรียบเรียง : กองสารนิเทศ สป.

 กองบรรณาธิการ มหาดไทย กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘
ประธานที่ปรึกษา
นายวิบูลย์  สงวนพงศ์
ที่ปรึกษา
นายภาณุ  อุทัยรัตน์
นายประภาศ  บุญยินดี
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
นายวัลลภ  พริ้งพงษ์
นายจรินทร์ จักกะพาก
ผู้จัดทำ�
• กองการต่างประเทศ  สำ�นักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
• กองสารนิเทศ สำ�นักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

การเตรียมความพร้อม
ในการเป็นประชาคมอาเชียน
ในปี พ.ศ. 2558
• ผลการดำ�เนินงานของสำ�นักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ในปีงบประมาณ 2555
• โครงการ/แผนงานของสำ�นักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ในปีงบประมาณ 2556
• มหาดไทย จัดสัมมนาบทบาทกรอบความร่วมมือ
กับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

เศรษฐกิจและสังคมไทยก้าวไกล
ถ้าคนไทยตระหนักรู้อาเซียน
ฉบับเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2555

•การเตรียมความพร้อม
ในการเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนของ สำ�นักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ในระดับชาติ คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้จดั ตัง้ คณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ โดยมีรฐั มนตรีวา่ การกระทรวงการ
ต่างประเทศ เป็นประธานกรรมการ ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นกรรมการ อ�ำนาจหน้าที่
ของคณะกรรมการฯ คือ ก�ำหนดหรือเสนอแนะนโยบาย แนวทาง และท่าทีไทยในการเข้าร่วมกรอบความร่วมมืออาเซียน
รวมทั้งประสานนโยบายและท่าทีในการด�ำเนินการต่างๆ ในกรอบความร่วมมืออาเซียนและเตรียมความพร้อมให้
หน่วยงานต่างๆ ในการเร่งรัดกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียน ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ
ส�ำหรับในส่วนของกระทรวงมหาดไทย ได้มีการจัดตั้งกลไกเพื่อเตรียมความพร้อมของกระทรวงมหาดไทยในการ
รวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ๑ คณะ และคณะท�ำงาน ๔ คณะ เพื่อ
เตรียมความพร้อมของกระทรวงมหาดไทยในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ดังนี้
1. คณะกรรมการเตรียมความพร้อมของกระทรวงมหาดไทยในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘
๒. คณะท�ำงานขับเคลื่อนเพื่อเตรียมความพร้อมกระทรวงมหาดไทยในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน
ในปี ๒๕๕๘ ในภาพรวม (Steering Committee)
๓. คณะท�ำงานเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร 			
๔. คณะท�ำงานเตรียมความพร้อมด้านกฎหมาย
๕. คณะท�ำงานเตรียมความพร้อมด้านการสร้างความรู้ ความเข้าใจในอาเซียน

•ผลการดำ�เนินงานของสำ�นักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยในปีงบประมาณ ๒๕๕๕
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ กองการต่างประเทศ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้เตรียมความพร้อมให้กับ
ข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.๒๕๕๘ โดยด�ำเนินการจัดประชุมสัมมนา
สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้กับข้าราชการในภูมิภาคต่างๆ จ�ำนวน ๕ ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ ๑ การประชุมสัมมนาสร้างความตระหนักรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้แก่ข้าราชการในส่วนกลาง
จากส่วนราชการระดับกรม หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2555 โดยมีผู้เข้าร่วม ๑๕๕ คน
ครัง้ ที่ ๒ การประชุมสัมมนาสร้างความตระหนักรูใ้ นการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนให้แก่ขา้ ราชการในส่วนภูมภิ าค
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ�ำนวน ๑๐ จังหวัด ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ เม.ย. ๒๕๕๕ ณ
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี โดยมีผู้เข้าร่วม ๒๔๙ คน
ครัง้ ที่ ๓ การประชุมสัมมนาสร้างความตระหนักรูใ้ นการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนให้แก่ขา้ ราชการในส่วนภูมภิ าค
และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ภาคตะวั น ออก จ�ำนวน ๙ จั ง หวั ด ระหว่ า งวั น ที่ ๒๐-๒๒ พ.ค. ๒๕๕๕ ณ
โรงแรมการ์เด้นส์ ซีวิว เมืองพัทยา จ.ชลบุรี โดยมีผู้เข้าร่วม ๒๑๐ คน
• โครงการเสริมสร้างศักยภาพของข้าราชการกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาคโดยการพัฒนาเป็นทีมวิทยากร (Train the Trainers)
ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕

พิธีปิดและมอบวุฒิบัตรในโครงการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของข้าราชการกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค
โดยการพัฒนาเป็นทีมวิทยากร เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕

ครัง้ ที่ ๔ การประชุมสัมมนาสร้างความตระหนักรูใ้ นการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนให้แก่ขา้ ราชการในส่วนภูมภิ าค
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในภาคใต้ จ�ำนวน ๑๔ จังหวัด ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ ก.ค. ๒๕๕๕ ณ โรงแรมทวิน โลตัส
จ. นครศรีธรรมราช โดยมีผู้เข้าร่วม ๒๕๖ คน
ครัง้ ที่ ๕ การประชุมสัมมนาสร้างความตระหนักรูใ้ นการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนให้แก่ขา้ ราชการในส่วนภูมภิ าค
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคเหนือ จ�ำนวน ๑๗ จังหวัด ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ ก.ค ๒๕๕๕ ณ โรงแรม
เชียงใหม่ ออร์คิด จ. เชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วม ๑๘๗ คน
นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มกี ารบรรยายในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมของกระทรวงมหาดไทย ในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน” โดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน เมื่อวันที่ ๖ ก.ค. ๒๕๕๕ โดยมีผู้บริหารระดับ
สูงและข้าราชการทุกระดับของกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมรับฟัง จ�ำนวน ๒๕๐ คน
รวมทั้งได้มีการจัดสัมมนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกระทรวงมหาดไทยในการเป็นประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่
๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน และภาคประชาชน
ต่อการด�ำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และมีผลให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยสามารถ
วางแผน/ยุทธศาสตร์ ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่ตอบสนองความต้องการของภาคเอกชน และประชาชนอย่าง
แท้จริง (กลุม่ เป้าหมาย คือ กรมและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จ�ำนวน
๒๓๒ คน)

•โครงการ/แผนงานของสำ�นักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยในปีงบประมาณ ๒๕๕๖
• ผลการด�ำเนินงานในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ ๒๕๕๖
๑. ได้มีการจัดประชุมหารือทุกภาคส่วนของกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องกับภารกิจอาเซียนเมื่อวันศุกร์ที่
๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๑ กระทรวงมหาดไทย ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แจ้งผลการด�ำเนินการเตรียม
ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งโครงการ/แผนงานที่จะด�ำเนินการในอนาคต เพื่อ
ให้เกิดการบูรณาการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
๒. โครงการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พร้อมทั้ง
สร้างแนวคิดให้เกิดความส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและสถาบันส�ำคัญของชาติให้แก่นักเรียนและเยาวชน
(มหาดไทยก้าวไกลน�ำลูกหลานเยาวชนสูอ่ าเซียน: Ministry of Interior: We lead our children to ASEAN family)
โดยรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) และ Professor Dr. Geoffrey Jenkins Longfellow เป็น
ผูบ้ รรยาย ทัง้ นี้ ในห้วงเวลาทีผ่ า่ นมา ได้ด�ำเนินการไปแล้ว ๒ ครัง้ ครัง้ ที่ ๑ เมือ่ วันที่ ๙ พ.ย. ๒๕๕๕ โดยมีคณาจารย์และ
นักเรียนโรงเรียนสายปัญญาในพระราชินปู ถัมภ์ จ�ำนวน ๑๑๐ คน เข้าร่วม และครัง้ ที่ ๒ เมือ่ วันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๕๕ โดยมี
คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จ�ำนวน ๑๐๙ คน เข้าร่วม โดยมีการถ่ายทอดผ่านระบบวีดที ศั น์ทาง
ไกล (Video Conference) ไปยังศาลากลางจังหวัดทัง้ ๗๖ จังหวัด ซึง่ มีตวั แทนนักเรียนจากโรงเรียนของจังหวัดต่างๆ เข้า
ร่วมรับฟัง ทัง้ นี้ จะมีการด�ำเนินการเป็นประจ�ำทุกเดือน

3. โครงการเสริมสร้างศักยภาพของข้าราชการกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค โดยการพัฒนาเป็นทีม
วิทยากร (Train the Trainers) ที่สามารถบรรยายความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้กับภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดได้ทราบถึงผลกระทบ การเตรียมความพร้อม และการด�ำเนินงานของกระทรวง
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
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้านเศรษฐกิจ ระบบโลจิสติกส์ และ การศึกษา รวมทัง้ การฝึกภาคปฏิบตั ทิ กั ษะในการเป็นวิทยากร
เพื่อเตรียมความพร้อมในการน�ำเสนอและการส่งมอบความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. โครงการสร้างการเตรียมพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนภายในปี ๒๕๕๘ ให้กับจังหวัด เป็นโครงการ
ที่ด�ำเนินการต่อเนื่องจากโครงการ Train the Trainers ตามข้อ ๓ โดยการจัดสรรเงินให้ ๗๖ จังหวัด เพื่อด�ำเนินการ
จัดท�ำยุทธศาสตร์ ซึ่งจังหวัดจะด�ำเนินการหลังโครงการฯ ตามข้อ ๓. เสร็จสิ้น โดยให้ผู้รับการฝึกอบรมตามโครงการ
Train the Trainers กลับไปเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับอาเซียนในบริบทของจังหวัด โดยให้มีกลุ่มเป้าหมาย
จากทุกภาคส่วนของจังหวัดจ�ำนวนไม่ต�่ำกว่า ๒๐๐ คน ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องอาเซียนตลอดจนผลกระทบและ
การปรับตัวของจังหวัดเพือ่ เข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน ซึง่ หากด�ำเนินการเสร็จสิน้ ในทุกจังหวัดจะมีกลุม่ เป้าหมายรวมไม่ตำ�่
กว่า ๑๕,๐๐๐ คน

• โครงการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พร้อมทั้ง
สร้างแนวคิดให้เกิดความส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและสถาบันส�ำคัญของชาติให้แก่นักเรียนและเยาวชน

• โครงการ/แผนงานอื่นๆ ที่จะด�ำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ มีดังนี้
๑. โครงการเตรียมความพร้อมหน่วยงานชายแดนเพื่อการรองรับประชาคมอาเซียน
โดยเน้นพัฒนาบุคลากรของจังหวัดที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านจ�ำนวน ๓๑ จังหวัด โดยจัดฝึกอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนเพื่อให้สามารถปรับทัศนคติ และเพิ่มสมรรถนะในการท�ำงานติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน

๒. โครงการเสริมสร้างทักษะด้านภาษา การเจรจาต่อรอง และการจัดประชุมระหว่างประเทศ

โดยในชั้นนี้ จะเน้นพัฒนาบุคลากรของจังหวัดชายแดน และหน่วยงานส่วนกลาง

๓. โครงการปรับปรุงกฎระเบียบและกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘
ด�ำเนินการโดยส�ำนักกฎหมาย ส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ที่มา : กลุ่มงานอาเซียน กองการต่างประเทศ สป.

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

