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Editor’s Talk......
ส วัสดีครับ ทุกวันอังคาร วารสาร สำ�นักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

จะมาพบกับ ทุกท่าน ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 6 แล้วครับ ประจำ�สัปดาห์วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2 มีนาคม 2558 ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีกิจกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
เกิดขึ้นหลากหลายมากครับ มีทั้งการประชุมหน่วยงานทั้งภาคราชการ ท้องถิ่น และภาคเอกชน
การเดินทางสำ�รวจเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมความสัมพันธ์ แม่สอด-เมียวดี การเตรียมการจัด
ตลาดนัดชายแดน การบรรยายให้ความรู้ สร้างความเข้าใจแก่ นักบริหารระดับสูงที่มาเยือนเขตพัฒนาเสรษฐกิจพิเศษตาก และรวมถึงให้ความรู้
แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ อ.แม่สอด แม่ระมาด และพบพระ ตลอดจนบรรยายพิเศษสร้างความเข้าใจให้แก่พนักงานบริษัท
ผาแดง จำ�กัด ที่กำ�ลังจะถูกเลิกจ้างเนื่องจากบริษัทปิดเหมืองเพราะแร่หมด นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่สำ�คัญเป็นไปตามนโยบายในการเชื่อม
ความสัมพันธ์บ้านพี่ เมืองน้อง วันมาฆบูชาเวียนเทียนสองแผ่นดิน แม่สอด-เมียวดี ในวันที่ 4 มีนาคม 2558 สานสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง เพราะ
ประชาชนส่วนใหญ่ต่างก็นับถือศาสนาพุทธเหมือนกันทั้งสองประเทศ และสัปดาห์นี้แล้วที่การอบรมภาษาอังกฤษและภาษาพม่า ให้แก่ผู้สนใจ
จะเริ่มขึ้นเตรียมพร้อมรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
จากการที่ผมเดินทางไปดูเส้นทางการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ที่เมาะละแหม่ง เมืองผาอัน เมียนมา มีโอกาสนั่งทานอาหาร
แล้วนึกถึงกาดนั่งยองคล้องย่าม ริมน้ำ�ปิงเมืองตาก ที่จัดให้มีการประกวดหุงข้าวในกระบอกไม้ไผ่ เมื่อวันเสาร์-อาทิตย์ที่ผ่านมา ผู้ชนะการประกวด
อยากให้หุงขายประจำ� จะได้สร้างเป็นโอทอปของจังหวัด. สำ�หรับการจัดงาน ตาดเซยอง สองแผ่นดิน ที่แม่สอด จะเปิดขายทุกวันพุธ เริ่มวันพุธ
ที่ 11 มีนาคม 2558 ณ ลานหน้าอาคารสำ�นักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก จะมีพน้ื ทีข่ ายอาหาร ขายโอทอป ตลาดการเกษตร พืน้ ทีป่ ระกวด
อาหารพื้นบ้านขนมพื้นเมือง ผมอยากให้เมืองตากเป็นครัวที่พัฒนาอาหารสู่ประตูอันดามัน คนมีเงินทุนน้อยก็สามารถเข้าสู่ครัวได้ อาชีพที่ดีคือ
คนทำ�อาหาร ทุกบ้านเมืองทุกพื้นที่ยากดีมีจนก็ต้องกิน อาหารง่ายๆของพม่าคนทานกันเยอะแยะ อาหารเหล่านี้จะมีการนำ�มาโชว์ที่ตากอย่างแน่นอน
และเราจะนำ�อาหารเราที่ชนะการประกวดทั้งสองตลาดขึ้นโต๊ะ ครม สัญจร และผมจะนำ�ครัวสัญจรนี้สู่ผาอันและเมาะละแหม่ง เมียนมา ต่อไป
ในอนาคต อย่าลืมนะครับ หากท่านต้องการทราบข้อมูลหรือติดต่องานเกี่ยวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ท่านไปที่ชั้น 3 อาคารสำ�นักงาน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อ.แม่สอด จ.ตาก ทางโทรศัพท์ หรือ โทรสาร สามารถติดต่อได้ที่ 055-532263
ด้วยความขอบคุณครับ

ปฏิทินกิจกรรมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
- 4 มี.ค. 2558 งานสัปดาห์มาฆบูชาสองแผ่นดิน แม่สอด - เมียวดี
- 5 มึ.ค. 2558 ประชุมติดตามความก้าวหน้าคณะทำ�งานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
- 7 มี.ค. 2558 การแสดง วงแจ๊ส The Biggles Big Band จากเมือง Amsterdam Netherland
ณ กาดนั่งยอง คล้องย่าม ริมปิงเมืองตาก 17.30 น. เป็นต้นไป ฟรี
- 9 มี.ค 2558 เปิดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้แก่ประชาชน ฟรี
ณ สำ�นักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
ที่ปรึกษา
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ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกตาก
ผู้บัญชาการกองกำ�ลังนเรศวร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
ผู้บังคับการตำ�รวจภูธรจังหวัดตาก
ประธานหอการค้าจังหวัดตาก
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
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ปลัดจังหวัดตาก
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นายอัศวิน
พินิจวงษ์
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หัวหน้าส่วนราชการทุกแห่งในจังหวัดตาก

สำ�นักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
จังหวัดตากเพิม
่ กลุม
่ ทำ�งานและแบ่งหน้าทีข่ บ
ั เคลือ
่ นงานจัดตัง้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

ในการประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดตัง้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เมือ่ วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์
2558 ณ ห้องประชุมสำ�นักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อ.แม่สอด จ.ตาก โดยมีนายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดตาก และ พลตรี นพพร เรือนจันทร์ ผูบ้ ญ
ั ชาการกองกำ�ลังนเรศวร ร่วมประชุมกับคณะ
ทีป่ รึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ภาคเอกชน ทีเ่ ป็นคณะทำ�งานขับเคลือ่ นการจัดตัง้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ในทีป่ ระชุมนอกจากการติดตาม
ความก้าวหน้าของทุกกลุม่ งานแล้วยังได้มกี ารชีแ้ จงเน้นย้�ำ เกีย่ วกับกลุม่ cluster ในการขับเคลือ่ นงานเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตาก ซึง่ ประกอบด้วย 7 กลุม่ ดังนี้
1. ด้านขอบเขตพืน้ ทีแ่ ละการจัดหาทีด่ นิ ทำ�หน้าที่
1.1 พิจารณาและเสนอพืน้ ทีข่ องทางราชการทีส่ ามารถนำ�มาใช้ประโยชน์
1.2 พิจารณาและเสนอแนวทางการจัดทำ�ผังการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ และดำ�เนินการตามแผนการนำ�
ทีด่ นิ ของราชการมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
2. ด้านแรงงาน สาธารณสุข และความมัน่ คง
2.1 ดำ�เนินการตามแนวทางการจัดระบบการจ้างแรงงานต่างด้าวทีเ่ ข้ามาทำ�งานในลักษณะไป - กลับ
2.2 การจัดตัง้ ศูนย์บริการจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านแรงงานต่างด้าว โดย
ครอบคลุมงานสาธารณสุข และตรวจคนเข้าเมือง
2.3 ดำ�เนินการจัดทำ�หลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาฝีมอื แรงงานไทยและต่างด้าวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษตาก
3. ด้านสิทธิประโยชน์
3.1 ดำ�เนินการตามแนวทางการให้สทิ ธิประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ทัง้ ทีเ่ กีย่ วกับ
ภาษีอากรและมิใช่ภาษีอากร
3.2 ขับเคลือ่ นศูนย์บริการจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านการลงทุน ในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตาก
4. ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน และด่านศุลกากร
ดำ�เนินการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน การพัฒนาด่านศุลกากร ระบบไฟฟ้า ประปา และระบบการติดต่อ
สือ่ สาร ในพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษตากและบริเวณใกล้เคียงเพือ่ เชือ่ มโยงกับโครงสร้างพืน้ หลักของประเทศ
5. ด้านการส่งเสริมอาชีพ และการสร้างความรูค้ วามเข้าใจแก่ประชาชนในพืน้ ที่
5.1 จัดทำ�หลักสูตรการอบรมให้ความรูด้ า้ นภาษา และการฝึกทักษะด้านวิชาชีพแก่ประชาชนในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
5.2 สร้างความรูแ้ ละความเข้าใจในเรือ่ งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแก่ประชาชนในพืน้ ทีเ่ ขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตาก ให้พร้อมรับต่อการเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึน้ ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม
6. ด้านการอนุรกั ษ์สง่ิ แวดล้อม วัฒนธรรม และการสาธารณสุข ทำ�หน้าที่ ดังนี้
6.1 กำ�หนดแนวทางการอนุรกั ษ์และป้องกันผลกระทบจากการพัฒนาในพืน้ ทีเ่ ขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษตาก ทัง้ ทางด้านคุณภาพชีวติ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และด้านวัฒนธรรมประเพณี
6.2 จัดกิจกรรมสืบสานการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีพน้ื บ้าน และการส่ง
เสริมการท่องเทีย่ ว
6.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมการสานความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดตาก และจังหวัดเมียวดี สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา
6.4 กำ�หนดแนวทางและแผนการยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชนในเขตพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจพิเศษตาก
7. ด้านศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One stop service: OSS) และศูนย์สถาปนาความสัมพันธ์บา้ นพีเ่ มือง
น้อง (Sister city) ระหว่างแม่สอดและเมียวดี
7.1 จัดเตรียมอุปกรณ์และสิง่ อำ�นวยความสะดวกภายในสำ�นักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service: OSS) และศูนย์ประสานงานบ้านพีเ่ มืองน้อง (Sister
City) ระหว่างแม่สอดและเมียวดี
7.2 จัดระเบียบการขอใช้ประโยชน์ในพืน้ ทีส่ �ำ นักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากของหน่วยงานต่างๆ
7.3 กำ�หนดแนวทางและวางแผนการพัฒนาปรับปรุงสำ�นักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
7.4 ให้การต้อนรับและอำ�นวยความสะดวกคณะศึกษาดูงาน การตรวจเยีย่ ม และการจัดประชุม
สัมมนาภายในสำ�นักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
ทัง้ นี้ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดตาก กำ�ชับขอให้ทกุ กลุม่ ทำ�งานเต็มกำ�ลัง และหากมีปญ
ั หาอุปสรรคในการทำ�งาน
ขอให้แจ้งโดยด่วนเพือ่ จะได้ประชุมปรึกษาหาทางแก้ไขและเดินหน้าการจัดตัง้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจตากต่อไป
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ด้านโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคง

แม่ทัพภาคที่ 3 มอบผู้บัญชาการกองกำ�ลังนเรศวรติดตามความก้าวหน้าการจัดระเบียบ
โครงสร้างพื้นฐานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

พลตรี นพพร เรือนจันทร์ ผูบ้ ญ
ั ชาการกองกำ�ลังนเรศวร กล่าวว่า ได้รบั มอบหมายจาก พลโท สาธิต พิธรัตน์
แม่ทัพภาคที่ 3 ให้มาติดตามความคืบหน้าการดำ�เนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษตาก ซึ่งในส่วนของกองทัพภาคที่ 3 พยายามจะเร่งรัดในการจัดระเบียบโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งที่นำ�เสนอก็คือ
การจัดทำ� Landscape และจัดศูนย์ราชการที่จะดูแลเรื่องเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้ได้โดยเร็ว สำ�หรับการ
จัดระเบียบพื้นที่ การจัดระเบียบท่าข้าม ต่างๆ นั้น ก็เพื่อให้เข้าสู่ความทันสมัย มีระบบ ประสานสอดคล้อง
ซึ่งกันและกัน รวมทั้งการจัดระเบียบการขนส่ง การคมนาคมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งจะ
เกิดประโยชน์อย่างมากสำ�หรับทุกฝ่าย ในสัมพันธภาพของผูว้ า่ ราชการจังหวัด ทัง้ 2 ฝัง่ ก็เป็นไปด้วยดี ความสัมพันธ์
ของฝ่ายความมั่นคงก็อยู่ในเกณฑ์ดีมากเช่นเดียวกัน เหลือปัญหาอย่างเดียวคือ ความร่วมมือของ ทุกภาคส่วน
และพีน้องประชาชนอำ�เภอแม่สอด ที่จะต้องร่วมมือซึ่งกันและ

กันให้เกิดผลสำ�เร็จ
ทั้งนี้รัฐบาลได้มอบหมายให้ทางกองทัพภาคที่ 3 ติดตามเรื่องเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษตาก เป็นเรื่องหลัก นอกจากนี้ยังมีกรอบการปฏิบัติงานของ 5 กระทรวงหลัก
ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จะช่วยกัน
ขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก สุดท้ายนี้ ต้องยินดีกับพี่น้องอำ�เภอแม่สอด
อำ�เภอพบพระ และอำ�เภอแม่ระมาด ที่รัฐบาลได้กำ�หนดให้เป็นพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ขึ้นอยู่กับพวกเรา ถ้าหากช่วยกันความเจริญรุ่งเรืองก็จะเกิดขึ้น
บนพื้นฐานของความมั่นคง และมั่งคั่ง อย่างยั่งยืนแน่นอน

SISTER CITY

(แม่สอด - เมียวดี)

กิจกรรมงานสัปดาห์มาฆบูชาสองแผ่นดิน
แม่สอด – เมียวดี

จังหวัดตาก ร่วมกับจังหวัดเมียวดีจัดงานสัปดาห์มาฆบูชา
เพื่อส่งเสริมสัมพันธ์ไมตรีกับประเทศอาเซียน ในมิติพระพุทธ
ศาสนาระหว่างไทย-เมียนมา ขึน้ ระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ วัดไทยสามัคคี วัดไทยวัฒนาราม อำ�เภอ
แม่สอด จังหวัดตาก และ วัดก้อนหินใหญ่ วัดเจดียท์ อง จังหวัด
เมียวดี ประเทศสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา โดยในวันที่ ๔
มีนาคม ๒๕๕๘ นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ตาก และ นายอู๋ ก่วยหลัว ผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดี จะร่วม
เวียนเทียน พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนทั้งสอง
ประเทศ ณ วัดเจดีย์ทอง จังหวัดเมียวดี ซึ่งมีประชาชนและ
นักท่องเที่ยวสนใจสมัครร่วมกิจกรรมจำ�นวนมาก

วารสารสำ�นักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

กิจกรรมประกวดหุงข้าวในกระบอกไม้ไผ่เตรียม
จำ�หน่ายที่ ตาดเซยอง สองแผ่นดิน

วันที่ 1 มีนาคม 2558 จังหวัดตากจัดกิจกรรมประกวดหุงข้าว
ในกระบอกไม้ไผ่ ณ กาดนัง่ ยอง คล้องย่าม ริมแม่น�ำ้ ปิง อ.เมือง จ.ตาก
โดยมีผู้เข้าร่วมประกวดที่ชนะในระดับอำ�เภอทุกอำ�เภอของจังหวัดตาก
เข้าร่วมประกวดครั้งนี้ โดยการหุงข้าวด้วยกระบอกไม้ไผ่นี้จะนำ�ไป
จำ�หน่ายที่ ตาดเซยอง สองแผ่นดิน ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2558
ณ ลานหน้าอาคารสำ�นักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เป็นครัง้ แรก
และครั้งต่อๆไปก็จะมีการส่งเสริมให้มีการจำ�หน่าย เพื่อเป็นเอกลักษณ์
ทางอาหารชนิดหนึ่งของจังหวัดตาก

