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Editor’s Talk......
สวัสดีครับ วารสาร สำ�นักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก พบกับทุกท่าน ครั้งนี้เป็นสัปดาห์ที่ 8 ประจำ�วันที่ 10 - 16 มีนาคม 2558 แล้วครับ

ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่มีกิจกรรมมากมายและเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบำ�บัดทุกข์บำ�รุงสุขให้แก่พี่น้องประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ช่วงนี้เข้าสู่หน้าแล้งสภาพอากาศค่อนข้างร้อน ถึงร้อนมาก ต้นไม้ใบหญ้าพืชผลการเกษตร ต้นแห้งใบแห้งร่วง หล่นไปทั่ว ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจทำ�ให้เกิด
การจุดติดไฟหรือเป็นเชื้อไฟได้ สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ภาคเหนือของเรามีไฟป่า หมอกควันเกิดขึ้นมาก ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของเราทุกคน ผมใช้คำ�ว่าเรา
ทุกคนนะครับ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม ที่ผ่านมา หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำ�สำ�นักนายกรัฐมนตรี และพลโท สาธิต พิธรัตน์ แม่ทัพภาคที่ 3
ได้เรียกประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม 9 จังหวัดภาคเหนือ ประชุมเพื่อชี้แจงและรับมอบนโยบายในการบูรณาการแก้ไขปัญหา
ไฟป่าและหมอกควัน ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ ท่านสั่งการและฝากให้ส่วนราชการ/ภาคเอกชน /ชุมชน ร่วมกันทุกพื้นที่
ควบคุมไม่ให้มีการเผา ให้ความรู้ ความเข้าใจชาวบ้านให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเผา เป็นต้น ทุกวันนี้จังหวัดตากมีศูนย์อำ�นวยการเฉพาะกิจป้องกันและ
แก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน จังหวัดตาก ซึ่งเจ้าหน้าที่ของเราทุกหน่วยที่ปฏิบัติหน้าที่ต่างบูรณาการงานกัน ผมขอชื่นชมการทำ�งานทุกคนทุ่มเทจริงๆ
แต่พี่น้องประชาชนของเราก็ยังมีการฝ่าฝืนประกาศจังหวัด 60 วันห้ามเผาทั้งที่ ทุกภาคส่วนก็รณรงค์ประชาสัมพันธ์ชี้แจงทำ�ความเข้าใจกันไปแล้ว ต่อไปนี้หากเกิดการ
เผาอีก และมีการจับกุมได้ จะมีการดำ�เนินการตามกฎหมายทันทีครับ เราชาวตากต้องร้อยใจเป็นหนึ่ง. เอาธรรมชาติกลับมา. มาร่วมคืนธรรมชาติด้วยกัน
ในส่วนของกิจกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก สัปดาห์นี้ ผมมอบหมายให้ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก (นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์) ติดตาม
ความคืบหน้าและรับทราบปัญหาอุปสรรคตลอดจนช่วยกันหาทางแก้ไขหากเกิดข้อขัดข้อง ซึ่งทุกหน่วยทั้งทีมที่ปรึกษาและทีมส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ภาคเอกชน ทุกคน
เดินหน้าร่วมกันทำ�งานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบขับเคลื่อนงานไปพร้อมๆกัน และเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 ผม เดินทางเข้าร่วมการประชุมช่วงเช้าเป็นการประชุม
เตรียมความพร้อมและซักซ้อมเกี่ยวกับข้อมูล ขั้นตอนเวลาในการขอใช้พื้นที่ ภาครัฐเพื่อให้เอกชนและหน่วยงานภาครัฐใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัด
สระแก้ว ตาก สงขลา มุกดาหาร ตราด และหนองคาย โดยมี นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม
ชั้น 1 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ส่วนช่วงบ่ายเป็นการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ครั้งที่ 2/2558 ณ ตึกสันติไมตรี
หลังใน ทำ�เนียบรัฐบาล โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ผลการประชุมบางส่วนผมได้นำ�มาลงในวารสารฉบับนี้ด้วยครับ
กาดเซยอง สองแผ่นดิน ทุกวันพุธ-พฤหัสบดี เริ่มแล้วนะครับ เมื่อวันพุธที่ 11มีนาคม 2558 ณ ลานหน้าอาคารสำ�นักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ศูนย์ดำ�รงธรรม
สัญจร คืนความสุขสู่ประชาชน ทุกเสาร์-อาทิตย์ ที่กาดนั่งยองฯ อ.เมืองตาก การสำ�รวจพื้นที่ตำ�บลท่าสายลวดของหน่วยงานเพื่อเตรียมรองรับการให้เอกชนเช่าพื้นที่ของรัฐ
การรถไฟแห่งประเทศไทยมาประชุม ชี้แจงแนวทาง และรับฟังข้อเสนอแนะ โครงการก่อสร้างทางรถไฟสาย นครสวรรค์-กำ�แพงเพชร-ตาก-แม่สอด สัปดาห์ที่ผ่านมา
ได้ร่วมเสวนากับ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ประเด็นการดำ�เนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากให้แก่ผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์จาก 8 จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบนที่มาเยือนเรา สัปดาห์ที่จะถึงนี้ มีภารกิจ กิจกรรมและหน่วยงานอีกหลายแห่งที่จะมาเยือนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก แล้วผมจะมาเล่าให้ฟังในคราวหน้า
ครับอย่าลืมนะครับ ที่ ชั้น 3 อาคารสำ�นักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อ.แม่สอด จ.ตาก มีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานอยู่ หากท่าน
ต้องการทราบข้อมูลหรือติดต่องานเกี่ยวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ไปติดต่อได้นะครับ หรือ ทางโทรศัพท์ / โทรสาร สามารถติดต่อได้ที่
055-532263 ด้วยความขอบคุณครับ
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มี.ค 2558 เปิดอบรมภาษาอังกฤษและภาษาเมียนมาเพื่อการสื่อสารให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงาน
มี.ค. 2558 ประชุมติดตามความก้าวหน้าคณะทำ�งานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
มี.ค. 2558 กาดเซยอง สองแผ่นดิน (ตลาดนัดชายแดน)
มี.ค. 2558 เปิดตลาดนัดสองแผ่นดินไทย-เมียนมา ตลาดชายแดนบ้านวาเลย์ ที่ อ.พบพระ
มี.ค. 2558 อบรมความรู้ด้านการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานฝั่งแม่สอด
เพื่อรายงานผลงานสำ�คัญของหน่วยงาน
มี.ค. 2558 อบรมความรู้ด้านการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานฝั่งอ.เมืองตาก
เพื่อรายงานผลงานสำ�คัญของหน่วยงาน
มี.ค. 2558 สัมมนา การพัฒนาศักยภาพ (สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ)
หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต” ณ ห้องประชุม หอการค้าแม่สอด
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สำ�นักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
นายกรัฐมนตรี กำ�หนด 13 กลุม่ กิจการเป้าหมาย ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

เมือวันที่ 16 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 น. นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ครัง้ ที่ 2/2558 ณ ตึกสันติไมตรีหลังใน ทำ�เนียบรัฐบาล
โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม
ซึ่งได้มีการกำ�หนดกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ไว้ 13 กลุ่ม
กิจการ โดยเน้น กิจการที่ใช้แรงงานสูง เป็นการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
ไม่เน้นอุตสาหกรรมหนัก และก่อให้เกิดมลพิษ ซึ่งในส่วนของจังหวัดตากได้มีการ
กำ�หนดกลุ่มกิจการไว้ 10 กลุ่มกิจการ ได้แก่
(1) อุตสาหกรรมการเกษตร ประมงและกิจการที่เกี่ยวข้อง
(2) เซรามิค
(3) อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง
(4) อุตสาหกรรมผลิตเครื่องเรือน
(5) อุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับ
(6) อุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักรและชิ้นส่วน
(7) อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
(8) กิจการโลจิสติกส์
(9) นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม และ
(10) กิจการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
ซึ่งทาง กนพ.ได้เห็นชอบตามพื้นที่เป้าหมายได้มีการเสนอ โดยทาง สศช.
และสนง.คณะกรรมการกฤษฎีกาจะยกร่างประกาศ กนพ. นำ�เสนอต่อ
นายกรัฐมนตรีลงนามต่อไป ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้มีการเสนอแนวทางในการ
บริหาร
พิ้นที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจได้ดังนี้คือ
1. พื้นที่ส่วนหนึ่งให้รัฐดูและและเป็นผู้ขับเคลื่อน
2. พื้นที่อีกส่วนหนึ่งให้นำ�ออกให้ทางเอกชนเช่าประกอบกิจการ
นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
(กนพ.) มีมติเห็นชอบโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองแม่สอด และสะพานข้าม
แม่น้ำ�เมยแห่งที่2 บริเวณใกล้กับ สะพานมิตรภาพ ไทย-เมียนมา แห่งแรก
วงเงินรวม 3,900 ล้านบาท โดยให้ใช้งบกลางปี 2558 วงเงิน 500 ล้านบาท
ดำ�เนินการระยะแรก พร้อมกับพัฒนาโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรบ้านหาดเล็ก
จ.ตราด โดยให้กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับ กระทรวงกลาโหม เจรจากับ
กัมพูชาหา ข้อยุติเรื่องเขตแดน และการใช้ประโยชน์พื้นที่ รวมทั้งการพัฒนา
ด่านถาวร ต.บ้านไร่ อ.อรัญประเทศ โดยมอบหมายฝ่าย ความมั่นคง เจรจา
หาข้อยุติเรื่องการกำ�หนดพื้นที่ด่านถาวรกับกัมพูชาต่อไป

สรุปความก้าวหน้าคณะทำ�งานขับเคลือ่ นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ครัง้ ที่ 6
เมื่อวันที่11 มีนาคม 2558 เวลา 10.30 น.นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมคณะ
ที่ปรึกษา และคณะทำ�งานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เพื่อติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค
ในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ครั้งที่ 6/2558ณ ห้องประชุมสำ�นักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษตาก ชั้น 4 คณะทำ�งานฯ ได้รายงานผลการดำ�เนินการและปัญหาอุปสรรคในการดำ�เนินงาน ดังนี้
1) ด้านขอบเขตพื้นที่และการจัดหาที่ดิน คณะอนุกรรมการด้านที่ดินฯ ได้คัดเลือกพื้นที่ป่ามติ ครม.
เป็นพื้นที่เป้าหมาย โดย ดพ.ตากได้จัดทำ� time line โดยใช้เวลาในการดำ�เนินการเพิกถอนป่ามติ ครม.
ทั้งนี้ ผวจ.ตากจะได้ลงพื้นที่สำ�รวจพื้นเป้าหมาย ในวันที่ 12 มีนาคม 2558 เพื่อเตรียมข้อมูลนำ�เสนอ
ในที่ประชุม กนพ. ครั้งที่ 2/2558 ต่อไป และฝ่ายทหารจะใช้แผนที่ 1:50000 เป็นมาตรฐานในการ
สำ�รวจพื้นที่เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกับทางกรมป่าไม้
2) ด้านแรงงานฯ การจัดระบบแรงงานต่างด้าว ให้จังหวัดตั้ง OSS ด้านแรงงาน เพื่อรับต่อ
ทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่จะหมดอายุในวันที่ 31 มีนาคม นี้ และจัดเตรียมงบประมาณเพื่อใช้ในการ
ดำ�เนินการจากกระทรวงแรงงาน ซึ่งจังหวัดตากมีแล้ว 3 ศูนย์ คือ อ.เมือง อ.แม่สอด และ อ.พบพระ
ด้านสาธารณสุข ได้จัดทำ�แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพชายแดน เพื่อพัฒนาคุณภาพระบบการ
ให้บริการสาธารณสุข
3) ด้านสิทธิประโยชน์ คลังจังหวัดตาก เสนอให้ บสย. และ ธนาคารพัฒนาธุรกิจขานดกลางและ
ขนาดย่อม (SME bank) มาตั้งสำ�นักงานประจำ�ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากซึ่งที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบการดำ�เนินการดังกล่าว
4) ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน มีการเตรียมความพร้อมการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�ำ้ เมย แห่งที่ 2 ด้าน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 2 ต.แม่ปะ ได้ที่ดินที่จะทำ�การก่อสร้างแล้วด้านการ
ประปาส่วนภูมิภาค ได้ขอใช้ที่ดิน สปก.เพื่อก่อสร้างสถานีผลิตน้ำ� ใน อ.แม่ระมาด แล้ว
5) ด้านการส่งเสริมอาชีพ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก ได้จัดอบรมภาษาพม่าเพื่อการ
สื่อสารในพื้นที่ โดยมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆเพื่อเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรม
6) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมและสาธารณสุข วัฒนธรรมจังหวัดตาก มีการ
จัดทำ�ฐานข้อมูลประเพณีวัฒนธรรมในพื้นที่ เพื่อจัดทำ�ข้อมูลส่งเสริมการท่องเที่ยวและการศึกษาทาง
วิชาการ ด้านแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเสนอให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววัดสำ�คัญ
ในพื้นที่ จ.ตาก เนื่องจากเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวชาวเมียนมา
นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้เสนอความคิดเห็นในการจำ�หน่ายสินค้า duty free ให้สามารถดำ�เนินการ
ได้ตามแนวพรมแดน ซึ่งสามารถรับสินค้าได้เลย เมื่อผ่านพิธีการผ่านแดนแล้ว เช่น ที่สนามบินแม่สอด
เพื่อจูงใจนักท่องเที่ยวส่วนเรื่อง free trade zone รัฐหรือเอกชนสามารถดำ�เนินการได้ โดยในเรื่องดังกล่าว
ได้สั่งการให้ด่านศุลกากรแม่สอดจัดทำ�รายละเอียดเพื่อรายงานให้ ผวจ.ตากทราบต่อไป

ที่ปรึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
จังหวัดตากมีคำ�สั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากจากภาค
เอกชน และมีการประชุมร่วมกับคณะทำ�งานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
เป็นประจำ�ทุกวันพุธและเมื่อมีประเด็นหาริอ สำ�หรับรายชื่อที่ปรึกษาเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตาก จะทะยอยนำ�ลงวารสารเพื่อทราบ ดังนี้
1.นายประพัฒน์พงศ์ อัจฉรารุจิ
2.นางสาวเนธิดา มังสาสติ
3.นายวิวัฒน์
กิตติพรพานิช 4.นายสมยศ
ตาสะหลี
5.นายเริงชัย
สุวรรณ์
6.นายผดุง
พลวัฒน์
7.นายวิสุทธิ์
ลิ้มลือชา
8.นายประเสริฐ จึงกิจรุ่งโรจน์
9.นายธนากร
จตุรเจริญคุณ 10.นายชำ�นาญ สันติพนารักษ์
วารสารสำ�นักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

ศูนย์ OSS ด้านสิทธิประโยชน์การลงทุน

นายไพรัตน์ เสือคาบแก้ว คลังจังหวัดตาก เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 9 -13 มีนาคม 2558 ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จสำ�นักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
(OSS SEZ TAK) ได้รับการประสานจาก ผู้แทน บจ.ฯ (ผลิตสินค้าอุปโภคในครัวเรือน) สอบถามเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยมีกิจการ
ที่สนใจ. ดังนี้
1.คลังสินค้าสำ�หรับกระจายสินค้าอุปโภคบริโภค
2.ศูนย์บริการโลจิสติกส์
3.โรงงานผลิตทิชชู และสบู่ (แนวคิดจะดำ�เนินการในอนาคต) และมีความต้องการพื้นที่สำ�หรับทำ�คลังสินค้า พื้นที่ 7,000 ตรม.,
ศูนย์บริการโลจิสติกส์ พื้นที่ 33,000 ตรม.
ซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำ�ศูนย์ OSS SEZ TAK ได้แจ้งเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์เบื้องต้นตามประกาศBOI ฉบับที่ 2/2557 และ 4/2557 สำ�หรับมาตรการภาษี
สนับสนุนการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหากไม่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI ถ้าร่างประมวลฯมีผลบังคับใช้ จะแจ้งภายหลัง ทั้งนี้ผู้ประสานงาน บจ.ฯดังกล่าว
รับทราบแล้ว สำ�หรับด้านพื้นที่ได้ชี้แจงว่าหากมีพื้นที่เอกชนที่ผู้ลงทุนสามารถจัดหาได้เองก็เข้าดำ�เนินการและขอรับการส่งเสริมการลงทุนได้เลย ส่วนพื้นที่ๆรัฐบาล
จะจัดเตรียมสำ�หรับการนิคมอุตสาหกรรม อยู่ระหว่างเสนอ กนพ. พิจารณาและดำ�เนินการตามขั้นตอนเพื่อเป็นที่นิคม หรือเป็นที่ราชพัสดุต่อไป และหากมี
ความคืบหน้าเกี่ยวกับกิจการเป้าหมาย และพื้นที่เพิ่มเติม จะแจ้งให้ทราบต่อไป ทั้งนี้จังหวัดมี นโยบายจัดโครงการชี้แจงหลักเกณฑ์ ระเบียบวิธีการส่งเสริม
การลงทุนให้แก่นักประกอบการหรือนักลงทุน ณ ศูนย์ OSS SEZ TAK และจะเรียนเชิญให้เข้าร่วมฯในโอกาส ต่อไป
อนึ่ง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 ทีมประสานงานด้านสิทธิประโยชน์ศูนย์ OSS SEZ TAK (คลัง และ จนท.คลัง) ได้เข้าพบผู้บริหาร BOI ศูนย์การลงทุน
ที่ 1 จ.เชียงใหม่ เพื่อปรึกษาหารือฯหลักเกณฑ์วิธีการเพิ่มเติม เช่น ประเด็นสถานะของผู้ประกอบการ ณ วันที่ยื่นขอรับการส่งเสริมฯ ดังนี้ เช่น ณ วันที่ผู้ประกอบการยื่นขอรับ
การส่งเสริมฯกับ BOI สถานะของผู้ประกอบการยังไม่ต้องเป็นนิติบุคคลก็ได้ ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดา(นาย ก,นาย ข)สามารถยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนได้ เมื่อ BOI
พิจารณาลักษณะกิจกรรมการผลิตแล้วเห็นว่าเข้าเงื่อนไขที่จะขอรับการส่งเสริม และอนุมัติคุณสมบัติฯ แต่ BOI จะยังไม่ออกบัตรส่งเสริมให้ BOI จะออกบัตรส่งเสริมให้เมื่อผู้ประกอบการ
บุคคลธรรมดารายนั้นไปดำ�เนินการจดทะเบียนฯเป็นนิติบุคคล รายละเอียดอื่นๆ จะนำ�เผยแพร่เพื่อทราบต่อไป

SISTER CITY

(แม่สอด - เมียวดี)
จังหวัดตาก เปิดประตูวัฒนธรรมอาเซียน เปิดกาด เซยอง
2 แผ่นดิน แม่สอด - เมียวดี
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 ที่บริเวณหน้าอาคารสำ�นักงานเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตาก อ.แม่สอด จ.ตาก นายสมชัยฐ์หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดตาก เป็นประธานเปิด กาดเซยอง สองแผ่นดิน โดยได้รับความร่วมมือ
ระหว่างจังหวัดตาก เทศบาลนครแม่สอด หน่วยงานราชการในพื้นที่ตลอดจน
พ่อค้า ประชาชนทัง้ สองแผ่นดิน เป็นการเปิดประตูอกี หนึง่ ประตู บนความสัมพันธ์
ประตูแห่งวัฒนธรรมอาเซียน แม่สอด-เมียวดี Sister City บ้านพี่เมืองน้อง
เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ
ถนนสาย ตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor (EWEC))
และในฐานะ แม่สอด-เมียวดี เป็นประตูแห่งอาเซียน ด้านอาหารและท่องเทีย่ ว
แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือ ร่วมใจ ความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่าง แม่สอดเมียวดี ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี และอาหารพื้นเมืองของสองแผ่นดิน และ
ยังกระตุ้นส่งเสริมการท่องเที่ยว เกิดประโยชน์ต่อกันทั้งสองประเทศภายในกาด
มีทั้งอาหารไทย อาหารเมียนมา การประกวดอาหารพื้นเมือง ข้าวซอย
ฮาละหว้า เส่งเพ่ง และการจำ�หน่าย.สินค้า OTOP ฝีมือคนท้องถิ่นอีกด้วย
กาดเซยอง ฯจะมีทุกวันพุธและพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 16.00 น...

การรถไฟแห่งประเทศไทย ประชุมร่วมกับจังหวัดตาก ชี้แจง
แนวทาง และรับฟังข้อเสนอแนะ โครงการก่อสร้างทางรถไฟสาย
นครสวรรค์-กำ�แพงเพชร-ตาก-แม่สอด

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 ที่ห้องประชุมสำ�นักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อ.แม่สอด
จ.ตาก เจ้าหน้าทีจ่ ากการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ประชุมร่วมกับ นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดตาก และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ถึงการศึกษาความเหมาะสมของโครงการก่อสร้างทาง
รถไฟสาย นครสวรรค์-กำ�แพงเพชร-ตาก-แม่สอด โดยเจ้าหน้าที่จากการรถไฟฯ ได้ชี้แจงขอบเขตพื้นที่
ที่ได้ศึกษามา แต่เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวนั้นไปเข้าเขตอุทยานแห่งชาติฯเสียส่วนมาก ทางผู้ว่าราชการ
จังหวัดตาก จึงได้แนะนำ�ให้ทางการรถไฟฯ ลองพิจารณาเส้นทางอื่น ที่ไม่ได้เข้าเขตอุทยานแห่งชาติ
หรือ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า คือพื้นที่เส้นทางตัดจากอำ�เภอวังเจ้า ผ่านมาทางตำ�บล.นาโบสถ์ ไปถึง
อ.แม่สอด ซึ่งจะกระทบต่อเขตอุทยานแห่งชาติฯน้อยที่สุด และอีกเส้นทางหนึ่งที่แนะนำ�ให้ศึกษาคู่ขนาน
กันไป คือ พื้นที่เส้นทางจาก อ.บ้านตาก ไป อ.แม่ระมาด ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเขตป่าสงวน และน่าจะ
มีความเป็นไปได้มากกว่าเส้นทางเดิมที่การรถไฟฯได้ศึกษามา พร้อมกันนี้ได้ให้การรถไฟฯ ไปดำ�เนินการ
ศึกษาความเหมาะสมตามเส้นทางที่ได้แนะนำ� เพื่อนำ�มาพิจารณาความเหมาะสมในการประชุมครั้งต่อไป
ซึง่ หากโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สาย นครสวรรค์-กำ�แพงเพชร-ตาก-แม่สอด แล้วเสร็จจะสามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพของการขนส่งทางรถไฟ เชื่อมโยงเส้นทางสู่ประเทศเพื่อนบ้านกระตุ้นการกระจายตัว
ของเศรษฐกิจ โดยมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้า ลดระยะเวลาการเดินทางและประหยัดพลังงาน
เชื้อเพลิงที่ใช้ในภาคการขนส่งของประเทศ ลดปัญหามลพิษที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และจูงใจให้ประชาชน
หันมาใช้บริการระบบขนส่งทางรถไฟให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้การพัฒนาโครงข่ายรถไฟสอดคล้องแผน
แม่บทการพัฒนาระบบรถไฟของรัฐบาล เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งของรถไฟฯ และให้สอดรับกับ
นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจตากเพือ่ ให้เป็นศูนย์กลางอาเซียนบนเส้นทางถนนสายเศรษฐกิจ
ตะวันออก-ตะวันตก บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ East-West Economic Corridor : EWEC

ศูนย์ดำ�รงธรรมจังหวัดตากสัญจร คืนความสุขสู่ประชาชน รับเรื่องตรงจากประชาชนที่กาดนั่งยอง คล้องย่าม
ทุก เสาร์-อาทิตย์

นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เปิดเผยว่า จากการที่จังหวัดตากได้เพิ่มช่องทางในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนจังหวัดตากเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและเข้าถึงทุกพื้นที่ โดยจัดรถตู้”ศูนย์ดำ�รงธรรมจังหวัดตากสัญจร คืนความสุขสู่ประชาชน” มีเจ้าหน้า
ที่ประจำ�รถและ ออกรับเรื่องราวร้องทุกข์ตลอดจนให้คำ�แนะนำ�แก่ประชาชนทุกพื้นที่ โดยเฉพาะบางพื้นที่ซึ่งอาจอยู่ในที่ห่างไกล หรือเป็นที่ชุมชนต่างๆ
ทั้งนี้ ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ ศูนย์ดำ�รงธรรมสัญจรฯของจังหวัดตาก จะไปรับเรื่องตรงจากประชาชน ช่วงเวลา 16.00 - 21.00 น. ที่ กาดนั่งยอง
คล้องย่าม ริมแม่น้ำ�ปิงหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ซึ่งเมื่อวันเสาร์และวันอาทิตย์ ที่ผ่านมา นายสมบูรณ์ ศิริเวช ปลัดจังหวัดตาก ได้ไปเยี่ยมชม
รับเรื่อง และให้กำ�ลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ที่ประจำ� ณ ศูนย์ดำ�รงธรรมสัญจรฯที่กาดนั่งยองฯ พบว่า มีประชาชนให้ความสนใจและเข้ามาสอบถาม
ตลอดจนแจ้งเรื่องปัญหาที่ต้องการให้หน่วยงานช่วยแก้ไข นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ยังกำ�ชับให้ทุกหน่วยงานเมื่อได้รับเรื่องร้องทุกข์
จากประชาชนแล้วขอให้ดำ�เนินการแก้ไขช่วยเหลือ และเมื่อเรียบร้อยแล้ว ก็ให้แจ้งไปยังผู้ร้องทุกข์เข้ามาหรือแจ้งผ่านเฟสบุคของ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดตาก เพื่อประชาชนได้รับทราบในขณะเดียวกันก็เผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์อีกทางหนึ่งด้วย
วารสารสำ�นักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

