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-๒รอบที่ 1 (เดือนมีนาคม 2558)
1. การดาเนินงานของรัฐบาลในการดาเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน ปี 2558
1) นับเป็นสิ่งที่ดีที่รัฐบาลดาเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน ซึ่งจะทาให้กฎบัตรอาเซียนและ
ข้อตกลงต่างๆ ที่อาเซียนกาหนดได้รับการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมอย่างจริงจังและมีผลทาให้เศรษฐกิจ การเมือง
และด้านอื่นๆ ในภูมิภาคมีความเข้มแข็ง และขจัดปัญหาความแตกแยกออกไป ทาให้ประเทศในภูมิภาคนี้
สามารถเดินหน้าพัฒนาไปได้อย่างมีศักยภาพ และเป็นการเสริมสร้างพลัง สร้างความเชื่อมั่นกับนานาชาติด้วย
2) เป็นผลดีต่อรัฐบาลในการได้ติดตามความก้าวหน้าการดาเนินการ และทราบถึงปัญหา อุปสรรค ใน
การดาเนินการเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันสินค้า และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิตและ
ระเบียบที่จะช่วยเหลือ เร่งรัด แก้ไขปัญหาให้คาแนะนาต่างๆ เพื่อให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพ
3) การดาเนินงานของรัฐบาลตามกรอบประชาคมอาเซียน ปี 2558 จะช่วยให้สามารถบูรณาการ
หน่วยงานราชการผู้ปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ให้ขับเคลื่อนการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันโดย
มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ตามเนื้อหาที่เผยแพร่ออกมาจากหน่วยงานกลางต่างๆ เช่น กรมประชาสัมพันธ์
รวมทั้งหน่วยงานในกระทรวงทางด้านเศรษฐกิจและกระทรวงต่างประเทศเป็นหลัก เนื้อหาและมาตรการส่วน
ใหญ่พูดแต่เรือ่ งดีๆ ที่เกิดจากการขยายตัวของตลาดและฐานการผลิตเดียวกันตามเป้าหมาย AEC ปี 2015
4) รัฐบาลต้องเตรียมความพร้อมทุกด้านในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะการทาความเข้าใจ
กับประชาชนทุกภาคส่วนให้มีความรู้ความเข้าใจถึงผลดี ผลเสียของการเปิดการค้าเสรี
5) ภาครั ฐ ต้ อ งเตรี ย มความพร้ อ มด้ า นการศึ ก ษา และความพร้ อ มด้ า นการใช้ ภ าษา โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษที่จะใช้เป็นภาษากลางในอาเซียน
6) การดาเนินงานของรัฐบาลในการดาเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน ปี 2558 ภายใต้ปฏิญญา
อาเซียนที่กาหนดจุดมุ่งหมายของอาเซียนเพื่อความร่วมมือด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม ในการดาเนินงานของรัฐบาล
7) การกาหนดกรอบการขับเคลื่ อนสู่กระแสการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคเป็นความจาเป็นและ
สาคัญยิ่งของประเทศไทย เพราะกรอบที่กาหนดไว้เป็นการวางมาตรการที่จะต้องขับเคลื่อนได้แบบครอบคลุม
โดยเฉพาะการแข่งขันกับเพื่อนบ้านและที่สาคัญการวิเคราะห์ข้อจากัดของเราเองตลอดจนปัญหาอุปสรรคที่
เรามีอยู่เป็นความจาเป็นยิ่งที่ส่วนราชการจะต้องตระหนักและสร้างให้เกิดการรับรู้ในหมู่ของส่วนราชการ
ประชาชนด้วย
8) รัฐบาลควรมีการประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง และเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงผลประโยชน์ที่
ประเทศไทยและประชาชนจะได้รั บโดยผ่ านทุกสื่อ (1) ด้านการท่องเที่ยวและบริการ (2) ด้านโลจิ สติกส์
(3) ด้ า นการพั ฒ นาผู้ ป ระกอบการ (4) ด้ า นแรงงาน (5) ด้ า นสาธารณสุ ข (6) ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
(7) ด้านการศึกษา (8) ด้านกฎหมาย
2. มาตรการส่งเสริมการค้า การลงทุน ความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 และ
การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนในการดาเนินการเพื่อให้เกิดความสาเร็จ
1) จังหวัดราชบุรีมีส่วนภาคประชาชนมีความพร้อมสูง ส่วนมากภาคประชาชนจะสายสัมพันธ์ติดต่อกัน
มานาน ด้านธุรกิจจะนาก่อนราชการ
2) ยังขาดความพร้อมอยู่มาก ควรจัดอบรมให้ความรู้แก้คนจังหวัดราชบุรีให้มากที่สุดอบรมอย่างต่อเนื่อง
และควรพาคนราชบุรีไปศึกษาทางการค้าการลงทุนในประเทศอาเซียน 10 ประเทศ อย่างน้อยที่ สุดนักธุรกิจ
ที่มีศักยภาพ จะได้ไปรู้จักผู้นาประเทศต่างๆ กลุ่มการค้าในประเทศต่างๆ
3) ความพร้ อมของจังหวัดชุมพรในมาตรการส่ งเสริมการค้า การลงทุน (การพัฒ นาด่านการค้าขาย
ชายแดนความสะดวกการคมนาคมขนส่ง มาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยในการาธุรกรรมต่างๆ ระบบ ICT
ฯลฯ) อยู่ ใ นระดับ ปกติค่อ นข้ างต่ ากว่า เมือ งใหญ่ที่ เป็ นศูน ย์ก ลางทางการค้ าในระดับ ภูมิภ าค และเมือ ง

-๓รอบที่ 1 (เดือนมีนาคม 2558)
ชายแดนที่มีช่องทางการค้าติดต่อกับประเทศเพื่อบ้าน และเทียบไม่ได้เลยกับเมืองที่ได้รับการประกาศให้เป็น
“เขตเศรษฐกิจพิเศษ”
4) อย่างไรก็ตามจังหวัดชุมพรยังมีเรื่องเฉพาะกิจที่เป็น ลักษณะพิเศษ ต้องเร่งสร้างระบบการเรียนรู้เพื่อ
สนับสนุนให้ชุมชนจัดการตนเอง พร้อมรับมือการหลั่งไหลเข้ามากระแสทุนใหญ่จากประเทศจีน เข้ามาตั้ง ”
ล้ง”จัดระบบการซื้อผลไม้ล่างหน้าได้แก่ ทุเรียน มังคุด ลองกอง ฯลฯ ครอบงาวงจรธุรกิจได้อย่างเบ็ดเสร็จ
5) จังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดสถานที่ท่องเที่ยว มีโครงการส่งเสริมและเชื่อมการท่องเที่ยวระหว่างกลุ่ม
ประเทศอาเซียนมีการลงนาม MOU เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวรวมถึงการนาประชาสัมพันธ์
6) เนื่องจากจังหวัดกระบี่ไม่ได้อยู่ในด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ หรืแผนการพัฒนาเศรษฐกิจใน
ส่วนภูมิภาคหรือเขตเศรษฐกิจใดๆ เพียงแต่ไม่เข้มงวดเรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภัยการพัฒนาการ
สื่อสารจึงต้องพัฒนาโดยตลอด
7) มาตรการส่งเสริมการค้า การลงทุน การคมนาคมขนส่ง มาตรการการดูแลความปลอดภัยในการ
ธุรกรรมต่างๆ มีความสะดวกด้านคมนาคม ทางบก และทางน้า แต่ส่วนภาคประชาชนไม่ค่อยมีส่วนร่วมมาก
นัก เพราะภาครัฐเองไม่ค่อยให้ความสาคัญกับภาคประชาชน และไม่ค่อยมีการประสานงานขอความร่วมมือ
๘) มาตรการส่งเสริมการค้า การลงทุน การคมนาคมขนส่ง มาตรการการดูแลความปลอดภัยในการทา
ธุรกรรมต่างๆ ไม่มั่นใจประชาชน มีส่วนร่วมน้อยมาก. เพราะภาครัฐไม่ค่อยให้ความสาคัญกับภาคประชาชน
และไม่มีการประสานงานเพื่อขอความร่วมมือ
๙) มาตรการส่งเสริมการ การลงทุน การพัฒนาการชายแดน จังหวัดจันทบุรีมีความพร้อมการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนมากพอควร
1๐) ในภาพรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน่าจะมีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมากกว่า 80 % ส่วน
ภาคประชาชนบางกลุ่มอาจจะมีความเข้าใจด้าน ICT น้อยเกินไป อย่างไรก็ตามในภาพรวมจากภาคส่วน
ขอให้ร่วมมือช่วยเหลือกันอย่างจริงจังก็จะดาเนินการให้เกิดความสาเร็จได้
1๑) ความพร้อมของจังหวัดมหาสารครามด้านมาตรการส่งเสริมการค้าการงทุน เห็นว่าจังหวัดยังไม่มี
ความพร้ อมเพีย งพอ ทั้งนี้ เนื่ องจากความสะดวกด้านการขนส่ งยังขยายไม่ครบถ้ว นเพียงพอ โดยเฉพาะ
เส้นทางคมนาคมบางแห่งบังไม่ขยายเพื่อการเชื่อมต่อกับจังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ
๑๒) มาตรการส่งเสริมการค้าการลงทุน จังหวัดมีความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558
ภาคเอกชนและประชาชนมีความพร้อมส่วนมากจะเห็นได้จากการตื่นตัวของประชาชนและเอกชนในการทา
ธุรกิจต่างๆ จังหวัดมีความเติบโตทางด้านธุรกิจการค้าการลงทุนอย่างต่อเนื่อง
๓. การส่ง เสริ ม และพั ฒนาศั กยภาพของจังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่น ชุมชน (งาน งบประมาณบุค ลากร
ภาครัฐ/ภาคเอกชน/ภาคประชาชน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ ) เพื่อรองรับเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนฯ
1) ภาคประชาชนและเอกชนมีความพร้อมขอให้ภาครัฐอานวยความสะดวกไม่เข้มงวด ภาคเอกชน และ
ประชาชน ไต้องมีงบประมาณก็ขับเคลื่อนได้แต่ทาได้ตามศักยภาพที่มีอยู่แต่ก็ไปไกลกว่ารัฐบาล
2) ปัญหาจากการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆและเหล่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ส่งผลกระทบต่อ
มาตรการตรวจสอบสินค้าและทาให้สินค้ามีความล่าช้าและมีผลกระทบต่อการลักลอบสินค้า
3) หัวใจสาคัญของการรับมือกับกระแสความเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่ AEC – 2015 คือ “ชุมชน/ท้องถิ่น
จัดการตนเอง” วันนี้กิจกรรมของจังหวัด อาเภอ ท้องถิ่น ชุมชนโรงเรียน ฯลฯ ฉาบฉวยเอาแต่งาน Event
ชัก-ธง-เปิดป้าย-ถ่ายรูป เน้น for show จนเกินไป ไม่สามารถเข้าถึงสาระที่แท้จริงขอความเปลี่ยนแปลงที่จะ
ส่งผลกระทบต่อชีวิต ความเป็นอยู่ การทามหากิน การถือครองทรัพย์สินของประชาชน ฯลฯ
4) การทางานบูรณาการในระดับจังหวัดควรมีความชัดเจนการรวมศูนย์การทางานควรจัดทาโครงการ
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หรือ วางระบบเพื่อทาความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนได้เข้าใจเข้าถึงควรชัดเจนมากกว่านี่ซึ่งในปัจจุบันภาครัฐฝังไม่
มีความชัดเจนต่า งคนต่ างเดิ น ทิศทางไม่ ชัดเจนทั้งการติ ด ต่อของประชาชนทั้งชาวไทยและต่ างประเทศ
ตลอดจนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
5) ปัญหาระดับประเทศอันน่าจะมีปัญหาแบบเดียวกัน แต่ภาคส่วนต่างๆของกระบี่ค่อนข้างจะ
ทางานเป็นเนื้อเดียวกับเพื่อลดจุดอ่อนดังกล่าว ปัญหางบประมาณกับส่วนกลางไม่มีนโยบายที่ชัดเจนในเรื่อง
จังหวัดจัดการตนเอง กระบี่เป็นจังหวัดต้นๆ ที่มีความพร้อม
6) ควรจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมขึ้นในจังหวัด จัดหาแหล่งเงินทุนส่งเสริมการตลาดในเชิงรุก ปรับปรุง
ด่านชายแดนให้มีความสะดวกสบายในการคมนาคม การขนส่งก่อสร้างสะพานแห่งที่ 2 ขึ้นในจังหวัด
7) ให้ความรู้กับเกษตรกรอย่างจริงจังโดยเฉพาะคนก็รุ่นใหม่ให้ท้องถิ่นกลับมาพัฒนาเพื่อให้เกิดความ
เจริญโดยภาครัฐต้องใช้งบประมาณในการส่งเสริมเด็กรุ่นใหม่เหล่านี้
๘) การส่ งเสริ มและพัฒ นาศักยภาพของจังหวัด อาเภอท้องถิ่นชุมชนงานงบประมาณ บุคลากร
ภาครัฐ ภาคเอกชน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ
รัฐบาลต้องพัฒนาส่งเสริมศักยภาพ บุคลากรภาคประชาชนโดยให้ประชาชน ชุมชนให้มีความรู้ความ
เข้าใจ ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสาคัญของความสาเร็จในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน เพราะความรู้ความเข้าใจ
ความสนใจ ความตื่นตัว ของประชาชนให้เห็นความสาคัญของอาเซียนกับประเทศไทย ตลอดจนผลประโยชน์
ทีป่ ระเทศไทยได้รับ
๙) จังหวัดอุบลราชธานีมีศักยภาพ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในหลายเรื่องดังต่อไปนี้
1) การเป็น Hub จุดกระจายสินค้าขออีสานได้ โดยการพัฒนาด้านช่องมักซึ่งเป็นด่านสากลให้
กลายเป็นจุดพักแคะกระจายสินค้าสู่มุกดาหาร ศรีสะเกษ สุรินทร์ และประเทศกัมพูชา
2) เป็นศูนย์สุขภาพของอินโดนจีน โดยพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์สรรพสิทธิ์ โรงพยาบาลเพื่อ
ให้บริการแก่ประชาชนในอินโดจีน
3) เป็นศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยยกระดับวิทยาลัยอุบลราชธานีให้เ ป็นมหาวิทยาลัย
นานาชาติ ด้านวิศวกรรม เกษตร วิทยาศาสตร์ และการแพทย์ และพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ให้เป็นวิทยาลัยนานาชาติด้านศึกษาศาสตร์
4) เป็นศูนย์เกษตรอินทรีย์ของอินโดจีน
1๐) ความโดดเด่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปัจจุบันเป็นที่น่าจะอยู่การท่องเที่ยว ซึ่งต้องประ
ปรุงระบบเสียใหม่โดยจอดรถไว้แล้วจะนาเที่ยวทางเรือหรือทางบกก็ตามต้องได้ก็ชาวไทยซึ่งผ่านอบรมจาก
ทางราชการหรือหน่วยงานของไทยใดๆก็ตามที่เป็นระบบ การเดินทางโดยรถจักรยานหรือพาหนะส่วนบุคคล
ต้องมีการจากัดพื้นที่การท่องเที่ยว การแสดงต่างๆต้องมีหูฟังเป็นภาษาต่างประเทศๆ เพื่อให้ต่างชาติเข้าชมได้
รู้เรื่องถูกต้อง
1๑) ต้ อ งให้ ค วามรู้ และงบประมาณ ลงมาให้ ภ าครั ฐ อย่ า งจริ ง จั ง เพื่ อ ประสานและชี้ แ จงให้
ภาคเอกชนเคลื่อนไหวตามไปด้วยกัน
1๒) การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ จังหวัดจะต้องพัฒนาเครือข่ายประชาคมอาเซียนของจังหวัด
ทุกหน่วยงานภายในจังหวัดจะต้องมีข้อมูลแผนงาน / ผลการดาเนินงานตามกรอบประชาคมมอเซียนตาม
จุดเน้นต่างๆของปี พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย 3 หลัก แต่ละหน่วยงานจะต้องมีระบบสารสนเทศเชื่อมโยง
อินเตอร์เน็ต เข้าศูนย์ประมวลประเมินผลของจังหวัด
๑๓) ควรดาเนินการพัฒนาบุคลากร – พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งจังหวัดและอาเภอ
รวมทั้งท้องถิ่นเพื่อดาเนินเครือข่ายสรสนเทศการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
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๔. หมู่บ้าน/ชุมชนได้มีการรวมกลุ่มกองทุนที่มีการบริหารจัดการโดยชุมชนเอง (การแปรรู ปการจาหน่าย
การตลาด)
1. แต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน มีความโดดเด่นของสินค้าแตกต่างกัน เช่น
- ราชบุ รี สิ น ค้าด้านเกษตรกรรม ซึ่งมีก ารส่ งไปต่างประเทศทุกวัน โดยเฉพาะตลาดศรีเมือ ง
นอกนั้นจะมีสถานที่ท่องเที่ยวก็ยังมีความพร้อม
- ชุมพรหนีไม่พ้นผลผลิตทางด้านเกษตร อาหารผลไม้ และแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล ไม่ใช่
ปัญหาในการชักชวนให้นานาประเทศเข้ามาค้าขาย/ลงทุนในจังหวัด โดยเฉพาะตลาดผลไม้ทุเรียนที่ วันนี้มี
“ล้ง” สัญชาติจีนแห่งกันเข้ามาเปิด ปัญหาอยู่ที่จังหวัดจะจัดการตนเองให้สามารถรักษาสมดุลของการค้า/
การลงทุนให้เป็นประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ เติบโตได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน ได้หรือไม่
- จังหวัดกระบี่เป็นที่รู้จักด้านการท่องเที่ยวระดับโลกและมีสถานภาพในการพั ฒนาอีกมากมายทั้ง
ทางบกและทางทะเลอีกทั้งยังเป็นจังหวัดที่มีการปลูกปาล์มมากที่สุดในประเทศก็หากได้รับการสนับสนุนด้าน
R and D จากภารรัฐอย่างเต็มที่จะเพิ่มมูลค่าได้อีกมาก
- จังหวัดมหาสารคราม ประกอบด้วย
1.1 การทอผ้าไหม
1.2 การเลี้ยงโคเนื้อ
1.3 อ้อยและน้าตาล
1.4 เสื่อกฎ และสินค้า OTOP อื่นๆ
1.5 ข้าวหอมมะลิ/ข้าวหอมเตย
1.6 การเลี้ยงปลาและเพาะขยายพันธุ์ปลาเพื่อการจาหน่วย
1.7 แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัด ที่น่าสนใจ
2. จุดอ่อนที่สาคัญ คือการปิดบังซ่อนเร้น ชิงดี ชิงเด่นไม่ร่ว มมือกันพัฒนาศักยภาพหากร่ว มมือ
ช่วยกันแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดที่เกิดขึ้น จุดอ่อนก็จะถูกลบล้างไป กลายเป็นจุดแข็ง
3. เป็นสมาชิกภาคีเครือข่าย 3 ประเทศ 9 จังหวัด ประกอบด้วยไทย สกลนคร นครพนม บึงกาฬ
หนองคาย ลาว แขวงคาม้วน แขวงบอลิดาไชย เวียดนาม ฮะติ่ง กว้างพิ่ง เหระอานห์
๕. สร้างเครือข่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการตลาดในประเทศอาเซียนและนอกภูมิภาค
1) ภาคเอกชนเขามีการติดต่อกันตลอดเวลา เราควรส่งเสริมสนับสนุนให้ความสะดวก สร้างเครือข่าย
ภาครัฐ ในภาคประชาชนและเอกชนจะเดินหน้าไปได้ตลอดเวลา ภาคราชการยังมีปัญหามาก
2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายการผลิตของชุมชน และส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชนและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
3) มีที่ จ.ราชบุรี พากลุ่ม OTOP ไปมะริด 1 ครั้ง แต่ก็ไม่ก่อให้เกิดผลอะไรตรามามากนักเพราะ
ศักยภาพในการออกต่างประเทศไม่มี เงินทุนไม่มี
4) ในประเทศเพื่อนบ้านและสร้างเครือข่ายในบ้างส่วนแล้วเพียงแต่ต้องต่อเนื่องเพราะธุรกิจมาใช้ไป
ครั้งเดียวแล้วเสร็จ มีการเชื่อมก่อหลายด้านโดยเฉพาะเรื่องผักและผลไม้ เรามีตลาดขนาดใหญ่และมีการส่งไป
ที่มาเลเซีย
5) มีความพยายามสร้างเครือข่ายเพิ่มการประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการตลาดในประเทศไทย
อาเซียนและนอกภูมิภารคอยู่ในระดับปกติ ไม่มากหรือน้อยไปกว่าจังหวัดข้างเคียงไม่ใช้ศูนย์กลางของภูมิภาค
ผลงานที่เป็นรูปธรรมรับรู้ได้ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมทางด้านการท่องเที่ยวซึ่งมีหน่วยงานหลักรับผิดชอบ คือ
ททท. (สานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) สาขาชุมพร ได้แก่ เทศกาลดูเหยี่ยวอพยพที่เขาดินสอ การ
วิ่งแหวกทะเลที่เกาะพิทักษ์ การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงที่ อ.หลังสวน ฯลฯ
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ส่วนงานใหญ่ระดับจังหวัด คือ งานเปิดโลกทะเลชุมพร ในอดีตต้องประสบกับปัญหาความไม่ลงตั ว
ของสถานที่จัดงาน จนในที่สุดช่วง 2-3 ปี ผ่านมาเปลี่ยนไปจัดงานที่ ต.ปากน้าชุมพร อ.เมือง ในเชิงปริมาณมี
ชาวต่างชาติเข้า ร่ ว มค่อนข้างหนาตาคล้ ายๆว่าประสบความส าเร็จ แต่ในเชิงคุณภาพส่ ว นคือชาวพม่า ที่
เคลื่อนย้ายเข้ามาทางานภาคประมงในพื้น
ในจังหวัดทุกปีมีการสร้างเครื อข่ายการประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวาง เช่น เว็บไซต์ สิ่งพิมพ์ งาน
มหากราบ สื่อวิทยุ ฯลฯ
6) ในระดับภูมิภาคคงเป็นนโยบายที่ต้องวางระบบโครงข่ายเชื่อโยงระหว่างการค้าการลงทุนของนัก
ธุรกิจมายาวนานพอสมควรด้วยรูปแบบการสร้างเครือข่ายผ่านการท่องเที่ยวเป็นหลักที่ค่อนข้างชัดเจน ใน
ระดับอาเซียนจ้อได้เปรียบคือการค้าชายแดนหรือการลงทุนด้วยธุรกิจการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนโดยผ่านระบบ
ประสานประโยชน์ระหว่างรัฐและเอกชนมานานพอสมควร
7) การเสริมเครือข่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมด้านการตลาดจังหวัดกระบี่ได้มีการเข้า
อย่างต่อเนื่องทั้งในภูมิภาคอาเซียนและนอกภูมิภาคอาเซียน ประชาสัมพันธ์โดยจังหวัด องค์การบริหารส่วน
จังหวัด สมาคมกิจการท่องเที่ยง ฯลฯ
8) นาเอาบูรณาการให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์และขยายผลต่อไป และมีการ
จัดอบรมทุกภาคส่วนโดยเน้นเครือข่ายที่มีศักยภาพ สามารถไปต่อยอดได้ สมควรมีอย่างยิ่ง
9) มีการดาเนินงานร่วมกันกับธุรกิจใน สปป.ลาวในการส่งเสริมสินค้าและบริการ อย่างต่อเนื่องมีการ
ประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลกันทุกด้าน
10) มีการร่วมมือกับสานักงานพาณิชย์ ในการออกแสดงสินค้าแบะจับคู่ธุรกิจทั้งในและต่ างประเทศ
โดยไปในนามจองจังหวัด และในกลุ่มจังหวัด
11) จังหวัดได้มีการสร้างเครือข่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการตลาดในประเทศและนอก
ภูมิภาค ซึ่งจังหวัดได้ประสานกับภาคธุรกิจเอกชน และภาคท้องถิ่น
12) จังหวัดได้มีการสร้างเครือข่าย เพื่อประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการตลาดในประเทศและนอก
ภูมิภาค ทางจังหวัดได้ประสานกับภาคธุรกิจเอกชน และภาคท้องถิ่น
13) จั งหวัดอุ บ ลราชธานี มี การสร้ างเครื อข่ายเพื่อการประชาสั มพัน ธ์และส่ งเสริ มการตลาดใน
ประเทศกลุ่มอินโดจีน โดยมีพาณิชย์จังหวัดเป็นแกนนาในระยะเริ่มต้น ต่อมามีผู้ว่าราชการจังหวัดขยายจาก
การค้าเป็นการส่งเสริมการลงทุน ตั้งผู้ว่าวันชัย สิทธิอรชัย เป็นผู้ปูพื้นฐานไว้ดีมาก โดยมีหอการค้า สภา
อุตสาหกรรมและสภาการท่องเที่ยวเป็นเครือข่าย
14) มี ทั้ งในส่ ว นของภาคเอกชน – มี ส มาคมส่ ง เสริ ม การท่ องเที่ย วหน่ ว ยงาน รั ฐ - มีเ ครือ ข่ า ย
อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ และสื่อมวลชน
15) เรื่องนี้สัมพันธ์กับข้อ 5 คือจะต้องมีการสารวจชาวต่างประเทศว่ามีชาติใดบ้างที่เข้ามาท่องเที่ยว
พระนครศรีอยุธยาเพื่อจะได้จัดไกด์ใช้ภาษาให้เหมาะสม ข้อความที่บรรยายต่างๆต้องูกต้องและเหมาะสม
16) มหาสารคราม แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพรองรับอาเซียนของจังหวัด เช่น สะดืออีสาน
พระธาตุนาดูน พระเจ้าใหญ่ พระกินทรวิชัย เมืองเก่าศรีจัมปา และเมืองเก่งเชียงเหียน
17) ภาครัฐได้ประสานกับประเทศเพื่อนบ้าน ลาว พอสมควร แต่จังหวัดคิดไกลไปอีกขอเกี่ยวข้องไป
ถึงเวียดนามเพื่อค้าขาย สินค้าสาคัญของจังหวัดคือ ยางพารา สาเร็จรูปจึงขอความร่วมมือจากประเทศจีนให้
จ้ามาตั้งโรงงานผลิตสินค้า
18) จังหวัดได้มีการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการตลาดในประเทศอาเซียน
โดยเฉพาะประเทศเพื่อบ้าน สปป. ลาวเวียนนา
โดยอุตสาหกรรมจังหวัด พาณิชย์จังหวัดหอการค้าจังหวัด ได้ ดาเนินการประสานเปิดต่อทาง
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การค้าระหว่างประเทศมีการนา MOU และเปิดตัวสินค้าบางประเภทเป็นการประชาสัมพันธ์ทางการคลาด
ด้วย
๖. แหล่งท่องเที่ยวใดบ้างที่มีความเป็นวิถีไทย มีความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะ ที่สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้
1) จังหวัดราชบุรี มีกะเหรี่ยงที่ อ.บ้านคา อ.สวนผึ้ง ไทยทรงดาที่ อ.บางแพ อ.ปากท่อ หากได้รับการ
ส่งเสริมที่ดีอาจเป็นจุดขายนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศๆ ในอาเซียนได้ เหมือนที่คนไทยชอบไปสิบสองปันนา
ที่มณฑลยูนาน ที่มีคนไทยดั้งเดิมอยู่ ใช้ชีวิตแบบวิถีไทย
2) แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด
- ชุมพรที่เข้าข่ายความเป็น วิธีไทย มีความเป็น อัตลักษณ์เฉพาะที่สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่ ง
ท่อ งเที่ย วที่มี ศัก ยภาพเรื่ อ งรองรั บ การเข้า สู่ ประชาคมอาเซีย นได้ มี แทรกซึ มอยู่ใ นพื้ น ที่ชุ มชน/ท้ องถิ่ น
มองเห็นหรทอไม่อยู่ที่สายตาเฉียบแหลมของผู้บริหารจังหวัดในการส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชน/ท้องถิ่นจัดการ
ตนเอง
- น่านมีแหล่งท่องเที่ยวเป็นวัตถุโ ดยเฉพาะอัตลั กษณ์ห รือเอกลักษณ์ห น้าที่ชัดเจนคือ การ
ท่องเที่ยวโดยกาหนดนิยามเมืองเก่าที่มีชีวิต ผ่านภาพฝาผนังวัดที่มีแห่งเดียวในประเทศไทย
- กระบี่มีแหล่งท่องเที่ยวชุมชนอยู่ 19 ชุมชนการพัฒนาตลอดทุกชุมชน แต่ในชุมชนมีเอกลักษณ์
โดดเด่นเฉพาะตัวสามารถที่พัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวที่รองรับประชาคมอาเซียน
- หนองคาย เป็นเมืองที่น่าอยู่อันดับ 7 ของโลกคือเป็นจังหวัดที่สงบและป่ามี การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์หลายที่ วัดป่าที่มีเกจิอาจารย์ที่ปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดควรปรับปรุงถนนการคมนาคมขนส่ง
สถานที่ในการปฏิบัติธรรมให้ความสะดวกสบายทุกฤดูกาล
- จังหวัดอุบลราชธานีมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความเป็นวิถีไทย มีความเป็นอัตลักษร์เฉพาะได้แก่
บ้านซีทวน อ.เขื่องใน บ้านท่าล้ง อ.โขงเจียม บ้านคาปุน อ.วารินชาราบ
- จังหวัดจันทบุรีมีเขาคิชกุฏ สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับประเทศได้โดยลงทุนสร้าง
กะเช้าไฟฟ้า จะสามารถนั่งไปนมัสการพระพุทธบาทได้ตลอดปี
- พระนครศรีอยุธยามีวิถีไทยและอัตลักษณ์อยู่มากมายทั้งประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม
- บึงกาฬมีภูเขา – น้าตก – ป่าอนุรักษ์ แหล่งน้าอนุรักษ์ มากมายสามารถจัดการส่งเสริม ตาม
ฤดูกาลได้หลายแห่ง มีน้าตกสวยงามหลายแห่ง มีภูเขาแปลก
ขอเพียงภาครัฐ – เอกชนส่งเสริมการคมนาคมให้เข้าถึงเพื่อการรับ ปรุงอหล่งท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐานต่ อ ไป บึ ง กาฬ มี น้ าตกเจ็ ด สี ภู เ ขา น้ าตกก้ าพระ ฯลฯ เหล่ า นี้ มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ดี มี มี
กลุ่มเป้าหมายของปัจจัยที่เกี่ยวข้อง คิดว่าบึงกาฬควรจะอยู่ในระดับต้น ๆ
- ควรลดขั้นตอน กฎระเบียบ ข้อกฎหมาย ที่ยุ่งยาก และไม่เอื้อต่อการค้ า การลงทุน จังหวัด
บึงกาฬมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความเป็นวิถีไทย มีความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะ ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยว
๗. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
1) การคมนาคม เพราะเป็ น การลงทุนสู งภาครัฐต้องให้ความสาคัญอันดับหนึ่ง ราชบุรีเป็นศูนย์
ตะวันตก แต่เราไม่มีระบบอย่างรวดเร็วสะดวก สนามบินเชียงใหม่ จะมาราชบุรี ต้องผ่านกรุงเทพแล้วใช้ระบบ
อื่นมาต่อ
2) หน่วยงานภาครัฐให้จัดทาโครงการนโยบายต่อเนื่อง การให้ความรู้ให้การสนับสนุนด้านบุคลากร
กฎหมายหลายฉบับที่เพิ่มอุปสรร การมีส่วนร่วมภาครัฐและเอกชน และสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมมาก
ขึ้น
3) การใช้ภาษาควรมีการฝึกการใช้ภาษาสากลของประชาคมโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
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4) การผ่านด่านที่ทาได้ลาบาก ไม่สะดวกเท่าที่ควรเป็น ถ้าหากจะเป็นประชาชนเศรษฐกิจจริงๆ
รูปแบบแนวคิดมาจากประชาคมเศรษฐกิจยุโรปกฎระเบียบทางการค้า การผ่านเข้า-ออก ควรจะเหมือนๆ กัน
5) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกเน้นการเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์
ภายในอนุภูมิภาคเอเซียน
6) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม
7) ภาครัฐต้องบูรณาการการทางานอย่างแท้จริง กฎระเบียบและวิธีปฏิบัติต้องสอดคล้องกันและ
เชื่อมต่อกัน การให้ความสาคัญในการส่งเสริมและร่วมมือกับจังหวัดในจุดเน้นของแต่ละจังหวัด
8) ภาครัฐเร่งดาเนินการในเรื่อง ภาษาในการสื่อสาร อังกฤษ มาฮาซาร์ และวิถีชีวิต อาหารการกินที่
มีคุณภาพพร้อมปรับชีวิตในประเทศไทย ความปลอดภัย
9) ในกรอบของอาเซียน หากให้ดูตามระบบกอบการประชุมแต่ละครั้งยังไม่พูดคุยเรื่องอาเซียนไม่
เดินหน้าเท่าที่ควรยังไม่มีการตั้งรับการไหลของประชาชนอาเซียนและถามว่าเราพร้อมแล้วยัง
10) การส่งเสริมพัฒนาสินค้าและบริการ การเข้าถึงแหล่งทุน การอานวยความสะดวกและความ
ปลอดภัยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุ ษย์ ส่งเสริมความเข็มแข็งของ SME ให้ความฝึกอบรมในการ
พัฒนาสินค้าและบริการและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
11) ปั ญหาเรื่ องงบประมาณ ควรจัด สรรงบประมาณให้ ห น่ว ยงานขอรัฐ และภาคประชาชนให้
ดาเนินการอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง
12) ปัญหาเรื่องความรู่และความเข้าใจของประชาชน ประชาชนในชนบทร้อยละ 80 ยังไม่เข้าใจว่า
การเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้ประโยชน์อย่างไร
13) ปัญหาด้านการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมพลเมืองสู่ประชาคมอาเซียนทั้งการศึกษาในระบบ และ
นอกระบบ ไม่สาเร็จและจริงจังเท่าที่ควร อาจะได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการนี้น้อยไป
14) การดาเนินงานตามโครงการที่ภาคราชการดาเนินงานเมื่อเสร็จสินโครงการแล้ว งบประมาณ
หมาดได้ผลผลิตแล้ว งานจบสิ้นแล้ว ผลลัพธ์ที่ตามคืออะไร เข้มแข็งยั่งยืนหรือไม่ ไม่สามารถทราบได้
15) ภาคประชาชนเข้าร่วมโครงการน้อย ประชาชนขาดความมั่นใจ อานาจโครงสร้างชุม ชน เป็น
ปัญหาอุปสรรคการพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรคต้องเข้าใจเรื่องนี้ให้มากขึ้น ระบบการพัฒนาขาดความ
ยั่งยืน เพราะทุกระบบการพัฒนาไม่เชื่อมรอยต่อกันและกัน จึงควรดาเนินการ
(1) สร้ า งตน สร้ า งฐานคน ขั ด เกลาให้ มี วิ นั ย ในลั ก ษณะ ขยั น อดทน เสี ย สละ ซื้ อ สั ตย์
รับผิดชอบ พอเพียง
(2) สร้ า งความเจริ ญ ด้ า นคมนาคมสู่ ชุ ม ชนพร้ อ มกั บ สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ด้ า นสั ง คม ด้ า น
เศรษฐกิจ ด้านคุณธรรม
(3) ให้ความสาคัญกับสถาบันครองครัว/กลุ่ม/ชุมชน ให้ชุมชนมั่นคงทางเศรษฐกิจตามแนว
พระราชดาริ
16) ด้านสาธารณะสุข เตรียมการรองรั บการรักษาพยาบาล แรงงานข้ามชาติโดยของงบประมาณ
บางส่วนเพิ่มเติมเพื่อสาหรับคนงานต่างๆชาติฯลัปองกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆฃ
17) ด้านคมนาคม ได้เตรียมการปรับปรุงงานด้านโลจิสติคส์ การคมนาคมเพื่อสะดวกในการขนส่ง
ขายสินค้ากับต่างชาติ เพิ่มขึ้นแล้ว
18) กากับดูแลปัญหาการค้ามนุษย์ ด้านแรงงาน – อาชีพพิเศษโดยตรวจคนเข้าเมือง สวัสดิการ
แรงงาน กระทรวงมหาดไทยโดยทุกอาเภอปลูกจิตสานักให้เป็นเจ้าของประเทศที่ดีร่วมกัน
๘. มาตรการหรือแนวทางเพื่อให้เกิดความยั่งยืนขอความร่วมมือกับประเทศในกลุ่มสมาชิกประชาคม
อาเซียนและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศในกลุ่มประชาคมต่างๆ นอกภูมิภาค
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1) ให้ความสะดวกแก่นักธุรกิจ และประชาชน ปัจจุบันเข้าออกแต่ละประเทศยังมีปัญหา ควรรีบ
ปล่อยเสรีให้มากขึ้น การแข่งขั้นนั้นภาคประชาชนและภาคเอกชนเขาจะปรับตัวเองได้ รวดเร็วกว่าภาครัฐ
2) ประเทศสมาชิกอาเซีย มีความเป็นอยู่ของประชากรภูมิภาคให้ดีขึ้น รวมทั้งผลกระทบด้านสังคมที่
เกิดจาการตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน
3) ถ้าหากทาได้กาให้ ประชาคมอาเซียนมีการรวมตัวกันเป็นปึกแผ่นได้อย่างแท้จริง เหมือนเป็น
ประเทศเดียวกัน จากนั้นก็ต้องหาทางลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกันให้มากที่สุด
4) ต้องประสานความร่วมมือในทุกๆส่วนโดยการปรึกษาหารือกันให้มากกว่านี้
5) การดาเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน ปี 2558 ควรมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อสร้างการ
เรียนรู้ให้กับหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ อปท. และภาคประชาชนได้เข้าใจอย่างชัดเจนว่ามีแต่การเริ่มต้นสร้างความ
เข้าใจที่ถูกต้องด้วย สัมมาทิฐิ เท่านั้น จึงจะนาไปสู่ความยั่งยืนในการแก้ปัญหา พัฒนาประเทศบนแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง
6) รัฐควรมีนโยบายให้ชัดเจนในการปกป้องวิถีความเป็นไทยมีอานาจให้การต่อรองต่อกลุ่มประเทศ
อาเซียน สินค้าทางการเกษตร กาหนอประเภทอาชีพของคนไทยที่ต้องควรสงวนไว้ให้คนไทยได้ทาและเกิด
การจ้างงานของคนไทยเพิ่มขึ้น
7) กาหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเปิดอาเซียนโดยตรงสร้างกฎระเบียบข้อบังคับที่ชัดเจน
ต่อทุกประเทศที่จะเกิดการค้าการลงทุนให้ชัดเจน
ให้ความรู้และเพิ่มทักษะให้กับผู้ประกอบการค้าการลงทุ นอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่องเพื่อพัฒนา
องค์ความรู้สู่การแข่งขัยต่อไปในอนาคต
8) ประชาคมอาเซียนควรมีกาอบการแนวทางเดียวกันในการทางานกาหนดจุดมุ่งหมายรวม และร่วม
วางยุทธศาสตร์ไปด้วยกัน
9) หลักปฏิบัติที่สาคัญ ได้แก่
(1) ความร่วมมือทุกด้านอย่างจริงจั ง ควรให้ทุกภาคมีส่วนมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง จัดตั้งสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างเมือง ประเทศก็อยู่ติดกัน ปรับปรุงด่านชายแดน การคมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกรวดเร็ว
(2) การศึกษา เน้ น พื้น ฐานส าคัญที่เป็นจริง เพื่อก้าวทันต่อโลก ต้องผลิตและพัฒ นาให้ และ
บุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะและเจตนคติ ในเรื่องอาเซียน เพื่อการพัฒนาการศึกษาสู่อาเซียนให้
มีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล
(3) การติดต่อประสานหน่วยงาน เดินทางติดต่อ สะดวก ปลอดภัย
10) การเตรียมพลเมืองของประเทศให้พร้อม ซึ่งรัฐต้องสนับสนุนงบประมาณประจาปี จัดตั้งองค์กร
เฉพาะที่ทางานด้านนี้โดยตรง
11) จัดทาหลักสูตรอาเซียนศึกษา เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และเจตนคติเพื่อให้เกิดความสนใจ
ความถนัดของผู้ร้องเรียนที่เอื้อต่อการเข้าสู่สังคมอาเซียน
12) เตรียมพลเมืองของประเทศให้พร้อม จัดตั้งองค์กรเฉพาะที่ทางานด้านนี้โดยตรง และต้องพัฒนา
ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ทักษะในเรื่องอาเซียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
13) ควรมีมาตรการหรือแนวทางดังต่อไปนี้
(1) เร่งผลักดันการออก/ปรับปรุงกฎหมายเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เช่น กฎหมาย เพื่อรองรับการดาเนินงานตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดน
(2) เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบการขนส่งทางงทะเล ทั้งทางหลวงภายในเชื่อมทาง
หลาวงอาเซียน รถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง
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(3) พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสาคัญอื่นๆในอาเซียนแก่บุคลากรภาครัฐ SME และ
ประชาชนทั่วไป
(4) เร่งรัดตั้ง ASEAN และพัฒนาบุคลากรในส่วนกลางและในภูมิภาคที่มีเขตติดต่อกับประเทศ
เพื่อบ้าน เพื่อประสานงานเรื่องอาเซียนโดยเฉพาะ
14) ต้องคานึงถึงความเสียเปรียบได้เปรียบ การสร้างความตระหนักการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขใน
ประชาคมอาเซียนว่าต้องทาอย่างไร การแข่งขันของสินค้าบริการที่เรามีอยู่ การพัฒนาศักยภาพของตนเองทั้ง
ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านทรัพยากรมนุษย์ และคุณภาพชีวิต กฎหมาย ระเบียบเพื่อความเป็น ธรรมและ
ส่งเสริมการพัฒนา
15) มีงบประมาณคณะกรรมการดูแลและส่งเสริมสนับสนุนขยายผล การดาเนินการต่อมิตรประเทศ
ต้องมีลักษณะช่วยเหลือกันไม่ใช้กลอุบายในลักษณะที่ดูเป็นการคดโกงเอาเปรียบ
16) ให้มีการให้ความรู้และงบประมาณอย่างเพียงพอ
(1) แนวทางยั่งยืนของอาเซียนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ตั้งทีมบูรณาการกลาง
ร่วมกับทุกกระทรวง ทบวง กรม จังหวัด
(2) มียุทธศาสตร์เป็นระบบคือฐานข้อมูล วางแผน ปฏิบัติ ติดตาม ประเมินผล รายงานผล
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
(3) การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน กาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดร่วม
(4) นาข้อมูลย้อนกลับไปใช้ในการแก้ไขปรับปรุงและปรับแผนทันเหตุการณ์ทันสมัย
(5) สร้างทักษะการผลิตการบริหารไม่ผลิตเกินกาลังอยู่ในลักษณะสมดุลทั้งการตลาดภายใน/
ภายนอก
(6) สร้างเสถียรภาพและความร่วมมั่นคงให้กับประชาชน
(7) ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทาลาย
(8) เป็นอิสระจากต่างประเทศ
(9) มีการควบคุม ตรวจสอบ คุณภาพ อย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ
17) ควรมีการดาเนินการตาม MOU เป็นหลักฐานเพื่อป้องกันปัญหาการเบี่ยงเบนด้าน กฎระเบียบ
กับชาติต่างๆเป็นหลักให้ยึดถือได้อย่างเสมอภาค
18) ควรเป็นภาคีเครือข่าย และเป็นพื้นพันธมิตรกับนานาประเทศในกลุ่มอาเซียน เพื่อสร้างจุดแข็ง
ก็จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับกลุ่มประคมต่างๆ นอกภูมิภาคได้
19) ปฏิบัติในเป็นไปตามกฎบัญญัติอาเซียน สนธิสัญญาและปฏิญญาอาเซียน และคงความร่วมมือ
ของแต่ละประเทศในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้

