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Editor’s Talk......
ส วัสดีครับ วารสาร สำ�นักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ฉบับที่ 5 ประจำ�สัปดาห์วันที่ 17 - 23

กุมภาพันธ์ 2558 มาพบกับทุกท่านแล้วครับ ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาทุกหน่วยงานในจังหวัดตากโดยเฉพาะหน่วย
งานทัง้ ภาคราชการ ท้องถิน่ และภาคเอกชน มีกจิ กรรมและร่วมกันดำ�เนินการงานในความรับผิดชอบและงานทีเ่ กีย่ วข้อง
กับหน่วยงานอื่น แต่มีเป้าประสงค์เดียวกันคือ การร่วมกันขับเคลื่อนให้การจัดตั้ง เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
เดินหน้าไปได้อย่างรวดเร็ว ครอบคลุมรอบด้าน ตามนโยบายของรัฐบาล ท่านที่ได้ติดตามอ่านวารสารสำ�นักงาน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ผมเชื่อว่าท่านคงได้รับความรู้ ความเข้าใจ ความก้าวหน้า ประโยชน์ ปัญหา อุปสรรค
ทีพ่ บ เกีย่ วกับการจัดตัง้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจตาก การดำ�เนินงาน ของชาวตากและทุกภาคส่วนในจังหวัดตาก นอกจากนี้
ยังมีกิจกรรมที่สำ�คัญเป็นไปตามนโยบายในการเชื่อมความสัมพันธ์บ้านพี่ เมืองน้อง ตรุษจีนสองแผ่นดิน แม่สอด-เมียวดี
สานสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง สร้างเสริมสิริมงคล ความสุข โชคลาภ แก่ประชาชนทั้งสองประเทศ การแต่งตั้งทีม
ที่ปรึกษาเศรษฐกิจเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากการประชุมติดตามความก้าวหน้าการทำ�งานของหน่วยงานในการ
จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก การเดินทางไปศึกษาเส้นทางการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว แม่สอด-กอกาเรกมะละแหม่ง การรับสมัครอบรมภาษาอังกฤษและภาษาพม่า ให้แก่ผู้สนใจ เป็นต้น
กงสี่ฟาไฉ ไฉเหยียนกว่างจิ้น ขอให้ร่ำ�รวย เงินทองไหลมา.สุขสันต์วันตรุษจีนอีกครั้งครับ
บอกกล่าวมายังทุกท่านและรวมถึงผู้ประกอบการ ที่สนใจจะมาลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษตาก ว่า ที่สำ�นักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก มีเจ้าหน้าที่ให้ความสะดวกและ
ให้ข้อมูลด้านการลงทุนตลอดจน ด้านแรงงาน ONE STOP SERVICE - OSS ประจำ�อยู่ที่
ชั้น 3 อาคารสำ�นักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อ.แม่สอด จ.ตาก และหากท่านต้องการ
ติดต่อทางโทรศัพท์ หรือ โทรสาร ก็สามารถติดต่อได้ที่ 055-532263 ทุกวันนี้ ไม่ว่าการ
ปฏิบัติงานที่ห้องทำ�งาน ณ ศาลากลางจังหวัดตากในวันปกติ และ การมาปฏิบัติงาน ที่ห้อง
ทำ�งาน ณ สำ�นักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ซึ่งผมกำ�หนดไว้อย่างน้อยวันอังคารบ่าย
ผมจะเดินทางมาปฏิบัติงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากและอยู่ติดตามตลอดจน
ประชุมงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในวันพุธ เป็นอย่างน้อยนั้น ผมต้องทำ�หน้าที่เหมือนเดิมครับ
แฟ้มเต็มโต๊ะ.แต่ผมถือว่าการที่เริ่มต้นทำ�งาน เป็นสิ่งดีๆ ยิ่งทำ�มาก คนตากก็ยิ่งได้มาก ทุกวัน
ที่ผมทำ�ก็เพื่อคนตากทั้งนั้นครับ.ขอบคุณทุกแรงใจของพี่น้องทุกคน
ที่ส่งมา เป็นทั้งแรงผลักแรงขับเคลื่อนให้ตากพัฒนาไปด้วยกัน.ด้วย
ความขอบคุณครับ
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ประชุมติดตามความก้าวหน้าและการดำ�เนินงานของหน่วยงาน
การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก ณ สำ�นักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
เวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดตาก
อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้แก่ประชาชน ฟรี
ณ สำ�นักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกตาก
ผู้บัญชาการกองกำ�ลังนเรศวร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
ผู้บังคับการตำ�รวจภูธรจังหวัดตาก
ประธานหอการค้าจังหวัดตาก
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก

บรรณาธิการ
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หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

นายไพโรจน์ แก้วแดง
หัวหน้าสำ�นักงานจังหวัดตาก
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ปลัดจังหวัดตาก
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ผวจ.ตาก ศึกษาเส้นทางการค้า การลงทุน การ
ท่องเทีย
่ ว แม่สอด-กอกาเรก-มะละแหม่ง

นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดตาก พร้อมคณะทีมงานทีป่ รึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก นายสมยศ ตาสะหลี นายประพัฒน์พงศ์ อัจฉรารุจิ - นายชิงชัย มากบุญ- นายผดุง พลวัฒน์ และนายสมบรูณ์ ศิริเวช ปลัดจังหวัดตาก ฯลฯ ได้เดินทาง
จาก อ.แม่สอด จ.ตาก ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-พม่า ไปยังจังหวัดเมียวดี สหภาพพม่า และได้เดินทางโดยรถยนต์ ไปยังจังหวัด
กอกาเรก-ผาอัน-เมืองหลวงพ่อตะมะยะ รัฐกะเหรี่ยง เพื่อไปยังเมืองมะละแหม่ง Mawlamyine รัฐมอญ ทั้งนี้เพื่อศึกษาเส้นทาง
คมนาคมและระบบโลจิสติกส์และการศึกษาลู่ทางการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว ตามเส้นทางสายนี้เพื่อจะได้นำ�ข้อมูลที่ได้เดินทาง
ไปศึกษามาแนะนำ�ให้นักธุรกิจผู้ประกอบการ การค้า การลงทุน ให้กับชาวไทย เพราะเมืองมะละแหม่ง เป็นเมืองที่สวยงาม น่าศึกษา
เพื่อการเข้าไปไปลงทุน ในด้านต่างๆ ซึ่งปัจจุบัน ในภาคการท่องเที่ยวนั้น มีการจัดทัวร์ท่องเที่ยวไปยังเมืองมะละแหม่ง เพิ่มมากขึ้น
โดยนักท่องเที่ยวยังมีการศึกษาเส้นทางการลงทุนอีกด้วยเมืองมะละแหม่ง เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของพม่า เป็นเมืองที่มีภูมิประเทศ
ตั้งอยู่ติดกับทะเลอันดามัน เป็นปากแม่น้ำ�ที่บรรจบกันของแม่น้ำ�ใหญ่ทั้ง 3 สายของพม่า แม่น้ำ�สาละวิน, แม่น้ำ�ไจ (Kyaik) และแม่
น้ำ�อัตตรัน (Attran) - เป็นเมืองที่สวยงาม และมีศิลปวัฒนธรรม ที่งดงาม มีวัดไทย โบสถ์คริสต์-สถานที่ประกอบพิธีกรรมชาวฮินดูพรามณ์และมัสยิดชาวมุสลิม ฯลฯ ที่สวยงดงามตามาก เป็นแห่งเดียวที่ทุกศาสนาโตเติบในเมืองนี้ ทำ�ให้มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย
เมืองมะละแหม่ง จึงเป็นเมืองที่น่าสนใจ ทั้งการค้า-การลงทุนและการท่องเที่ยว

สำ�นักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

ทุกภาคส่วนในจังหวัดตาก ประชุมขับเคลื่อนงานจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
เมื่อวันที่18 ก.พ. 2558 เวลา 14.00 น. นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
พร้อมด้วย พล.ต.นพพร เรือนจันทร์ ผู้บัญชาการกองกำ�ลังนเรศวร และเจ้าหน้าที่จากกรมกิจการ
ชายแดนทหาร ร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการจัดตั้งเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตาก ครั้งที่ 3/2558 ณ ห้องประชุมสำ�นักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
ชั้น 4 สำ�นักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อำ�เภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีข้อสั่งการสำ�คัญ
โดยสรุป ดังนี้
1. ให้เพิ่มคณะทำ�งานอีก 2 กลุ่ม คือด้านการส่งเสริมอาชีพ และการสร้างความรู้ความเข้าใจ
แก่ประชาชนในพื้นที่ SEZ และกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และการสาธารณสุข
2. ให้ทุกส่วนราชการจัดทำ�แผนด้านอัตรากำ�ลังเพื่อจัดเตรียมบุคลากร รองรับการให้บริการ
ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในลักษณะของการปฏิบัติงานประจำ�
3. การแก้ไขข้อกฎหมายต่างๆ หากติดขัด สามารถแจ้งหลักการและเหตุผลความจำ�เป็นเพื่อ
ให้ทางทหารให้การสนับสนุนผลักดัน
4. ให้ด่านศุลกากร และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จัดทำ� flow chart การนำ�เข้า ส่งออกสินค้า
และกระบวนงานการให้บริการของหน่วยงาน
5. เตรียมการรองรับ ครม.สัญจร โดยให้จัดการประกวดทำ�เมนูอาหารพื้นบ้าน ที่จะใช้เลี้ยง
ต้อนรับคณะ ครม. สัญจร และการจัดตั้ง”กาดเซยอง” เพื่อจำ�หน่ายสินค้าพื้นเมืองย้อนยุคในพื้นที่
อ.แม่สอด อ.แม่ระมาด อ.พบพระ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชายแดน
ในการนี้ คณะทำ�งานฯ ได้รายงานความก้าวหน้าการดำ�เนินงานของแต่ละกลุ่มให้ที่ประชุม
รับทราบ อาทิ ด้านขอบเขตพื้นที่และการจัดหาที่ดิน ด้านแรงงาน ด้านสิทธิประโยชน์การลงทุน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านศูนย์ OSS
วารสารสำ�นักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
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(แม่สอด - เมียวดี)

กิจกรรมตรุษจีนสองแผ่นดิน แม่สอด - เมียวดี

เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2558 เวลา 11.30 น. นายสมชัยฐ์
หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วยผู้บังคับการตำ�รวจภูธรจังหวัดตาก ผู้กำ�กับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก นายอำ�เภอแม่สอด
และหัวหน้าส่วนราชการอื่นๆ นำ�ขบวนแห่สิงโตกิจกรรมตรุษจีนสองแผ่นดิน แม่สอด-เมียวดี สานสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง สร้างเสริมสิริมงคล
ความสุข โชคลาภ แก่ประชาชนทั้งสองประเทศ โดยเริ่มขบวนตั้งแต่บริเวณเชิงสะพานมิตรภาพไทย - เมียนมา ถึง ศาลาว่าการผู้ว่าราชการ
จังหวัดเมียวดี ในการนี้ได้รับการต้อนรับจากทางฝั่งเมียวดีเป็นอย่างดี เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน ชาวไทยและพม่าเชื้อสายจีน
ทั้ง 2 แผ่นดิน ประกาศความเป็นบ้านพี่เมืองน้องแม่สอด-เมียวดี เมืองคู่แฝด ทางเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว ฯลฯ

กิจกรรมเปิดตลาดการค้าสองแผ่นดินตลาดนัดชายแดน

เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2558 เวลา 19.00 น. นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
เป็นประธานในการเปิด “ตลาดการค้าสองแผ่นดินตลาดนัดชายแดน” จังหวัดตาก (บ้านวังผา)-เมียวดี
(บ้านโก๊กโก่) ตามนโยบายรัฐบาลทีจ่ ะส่งเสริมการค้าชายแดนกับประเทศเพือ่ นบ้าน เชือ่ มสัมพันธ์อนั ดี
ระหว่างกัน และเป็นการกระตุน้ เศรษฐกิจในระดับพืน้ ที่ เพือ่ พัฒนานำ�ราษฎรบ้านโก๊กโก่และบ้านใกล้เคียง
ในจังหวัดเมียวดีมาร่วมงานเป็นจำ�นวนมาก ณ วัดบ้านวังผา หมู่ที่ ๔ ตำ�บลแม่จะเรา อำ�เภอแม่ระมาด
จังหวัดตาก

ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (ONE STOP SERVICE)

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 เจ้าหน้าที่ประจำ� OSS ด้านการลงทุน
ณ สำ�นักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อ.แม่สอด จ.ตาก ได้ให้การต้อนรับ
และให้ข้อมูลแก่นักธุรกิจชาวอินเดียที่เป็นผู้ประกอบการด้านสิ่งทอและเครื่อง
นุ่งห่มจากประเทศอินเดียที่สนใจจะมาลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ตาก โดยขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของBOI เป็นนักลงทุนจริงและ
ได้ลงทุนในประเทศไทยหลายกิจการและสนใจมาลงทุนแม่สอดหลังจากรัฐบาล
ประกาศเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งได้รับคำ�แนะนำ�จากสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดตากให้ไปขอรับบริการข้อมูลที่ศนูย์OSS.เพื่อให้ได้ข้อมูลขั้นตอนการดำ�เนิน
การจริงๆและชัดเจนจากเจ้าหน้าที่ประจำ�ศูนย์ฯ และมีความชื่นชมเจ้าหน้าที่ที่ให้
บริการว่าให้ข้อมูลได้ชัดเจนมากและไม่เคยเห็นศูนย์one stop service. ที่เป็นแบบ
นี้มาก่อนทุกทีต้องไปขอข้อมูลจากหลายแห่งอยู่ก็คนละที่กันแต่ที่แม่สอดอยู่ที่เดียว
และเค้าตัดสินใจลงทุนจริงเซ็นสัญญาเช่าโรงงานเรียบร้อยแล้วซึ่งคาดว่าคงมีความ
ต้องการแรงงานจำ�นวนมากเพราะเป็นผู้ประกอบการที่ลงทุนรายใหญ่รายหนึ่ง.

วารสารสำ�นักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน
(ONE STOP SERVICE)

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตากรับสมัครฝึกอบรม
ภาษาต่างประเทศไม่เสียค่าใช้จา่ ย จำ�นวน 2 หลักสุตร ได้แก่
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้นระหว่างวันที่
9-13 มีนาคม 2558 และภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
ระหว่างวันที่ 23-27 มีนาคม 2558 ณ สำ�นักงานเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อ.แม่สอด จ.ตาก สนใจติดต่อ
สอบถามและสมัครได้ที่ สำ�นักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษตาก ชั้น 3 อ.แม่สอต จ.ตาก ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

