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ผลการประชุมสุดยอดผูนําความรวมมือเขตเศรษฐกิจ 3 ฝาย อินโดนีเซีย-
มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT Summit) ครั้งที่ 3 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ในฐานะฝายเลขานุการ
หลักของสามประเทศ ไดเปนเจาภาพจัดการประชุมสุดยอดผูนําความรวมมือเขตเศรษฐกิจ 3 ฝาย 
อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT Summit) คร้ังที่ 3 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2550 ซึ่งเปนการประชุม
คูขนานกับการประชุมสุดยอดผูนําอาเซียน คร้ังที่ 13 (ASEAN Summit) ณ สาธารณรัฐสิงคโปร  

ในการประชุมดังกลาว นายกรัฐมนตรี (พลเอกสุรยุทธ จุลานนท) ไดเขารวมการประชุมกับ
ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย (นายซูซิโล บัมบัง ยูโดโยโน) และนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย (ดาโตะซรี อับดุลลาห 
บาดาวี) และทําหนาที่ประธานที่ประชุม โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ทําหนาที่ประธาน
รัฐมนตรีแผนงานความรวมมือ IMT-GT และรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยเขารวมประชุมดวย  

นายกรัฐมนตรีไดเรงรัดตอที่ประชุมเกี่ยวกับการดําเนินโครงการตามแผนที่นําทาง (Roadmap) ให
มีผลเปนรูปธรรมในระยะ 4 ปขางหนา พรอมกับสรางความสงบและความมั่นคงในพื้นที่ใหเปนพื้นฐานตอ
การพัฒนาการคาการลงทุนและการทองเที่ยว การใชศักยภาพของความหลากหลายดานฐานทรัพยากร
ของพื้นที่ IMT-GT และความหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ใหเปนประโยชน
ตอการพัฒนา การเรงรัดพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเชื่อมโยงทั้งทางดานถนน ทางทะเล และทางอากาศ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกส พรอมทั้งเรงแกไขผอนปรนกฎระเบียบที่เปนอุปสรรคตอการ
ดําเนินการดานการคาและบริการขามแดน การเพิ่มบทบาทและความรวมมือของภาคเอกชนและรัฐบาล
ทองถิ่น ในการเตรียมแผนปฏิบัติการที่เปนรูปธรรมเพื่อพัฒนาแนวเขตพัฒนาเศรษฐกิจเดิมและแนวเขต
เศรษฐกิจใหมภายในระยะเวลาของแผนท่ีนําทางฉบับแรกนี้ นอกจากนี้ ยังไดเนนย้ําถึงความสําคัญของ
การประสานและเชื่อมโยงการพัฒนาพ้ืนที่ IMT-GT โดยเฉพาะตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจหลักใหสอดคลอง
กับแผนพัฒนาระดับประเทศ ซึ่งในสวนของประเทศไทยอยูระหวางการดําเนินการจัดทํายุทธศาสตรการ
พัฒนาพื้นที่ภาคใต (Southern Region Development Strategy) โดยมี สศช. เปนหนวยงานรับผิดชอบ 

ภายหลังจากการประชุมสุดยอดผูนําฯ เสร็จส้ิน สศช. จึงไดเสนอผลการประชุมสุดยอดผูนําความ
รวมมือเขตเศรษฐกิจ 3 ฝาย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT Summit) ตอการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2550 ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบตอผลการประชุมสุดยอดผูนําฯ ดังกลาว
แลว สรุปไดดังนี้ 

1. คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมสุดยอดผูนําแผนความรวมมือทางเศรษฐกิจอินโดนีเซีย-
มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT Summit) คร้ังที่ 3 และมอบหมายสวนราชการที่เกี่ยวของดําเนินการตามผลการ
ประชุมสุดยอดผูนําแผนความรวมมือทางเศรษฐกิจอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย คร้ังที่ 3 โดย สศช. จะได
ประสานสวนราชการดังกลาวตอไป 

2. คณะรัฐมนตรีมอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยเรงรัดผูวาราชการจังหวัด 14 จังหวัดในภาคใต 
ซึ่งเปนสมาชิกภายใตแผนความรวมมือทางเศรษฐกิจอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย ใหมีบทบาทและมีสวนรวม
มากข้ึนในการจัดเตรียมแผนการดําเนินงานที่เปนรูปธรรมที่จะสนับสนุนภาคเอกชนและภาคประชาชนใน
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พื้นที่ดําเนินการของแผนงานความรวมมือ 3 ฝาย รวมทั้งประสานงานและสรางความรวมมือในระดับผูวา
ราชการจังหวัดและมุขมนตรีของทั้งสามประเทศเพื่อสงเสริมกิจกรรมความรวมมือทางเศรษฐกิจและสังคม 

3. คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการและมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติจัดสงเจาหนาที่ของสํานักงานฯ ไปรวมปฏิบัติงานที่ศูนยความรวมมืออนุ
ภูมิภาคของ IMT-GT ณ รัฐสลังงอร มาเลเซีย (IMT-GT CIMT) 

สําหรับผลการประชุมระดับผูนําสามประเทศ ประกอบดวย 

1. การรับรองถอยแถลงรวมของผูนํา (Summit Joint Statement) โดยมีสาระสําคัญดังนี้  

1.1 ใหความสําคัญตอความรวมมือทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะดานพลังงาน ส่ิงแวดลอม 
โครงสรางพื้นฐาน การคมนาคมขนสง และการเช่ือมโยงระบบโลจิสติกส 

1.2 ใหความสําคัญกับการสรางความไวเนื้อเช่ือใจและความเช่ือมั่นระหวางกัน และการ
สรางความเชื่อมโยงระหวางประชาชน ความเปนชุมชน IMT-GT 

1.3 รับทราบการเขารวมในพื้นที่ IMT-GT ของหกจังหวัดภาคใตตอนบนของไทย ไดแก 
จังหวัดสุราษฎรธานี ชุมพร ระนอง ภูเก็ต พังงา และกระบ่ี   

1.4 เห็นชอบการเรงรัดดําเนินแผนงานโครงการในแนวพ้ืนที่เศรษฐกิจเดิม และการเสนอ
แผนงานโครงการใหมสําหรับแนวพื้นที่เศรษฐกิจระนอง-ภูเก็ต-อาเจห พรอมทั้งใหบูรณาการแผนงาน
พัฒนาตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจ IMT-GT กับแผนพัฒนาภูมิภาคของสามประเทศ IMT-GT 

1.5 เนนย้ําในการพัฒนาความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาค การอํานวยความสะดวกทางการคา 
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยมอบหมายรัฐมนตรีดานการคมนาคม รัฐมนตรีดานเศรษฐกิจและ
คณะทํางานที่เกี่ยวของเรงดําเนินการลดตนทุนการขนสงและโลจิสติกส และการนําความตกลงอาเซียนวา
ดวยการรับรองดานแรงงานรวม (MRA) มาทดลองปฏิบัติในพื้นที่ IMT-GT 

1.6 เห็นควรผลักดันความรวมมือดานส่ิงแวดลอม เพื่อรองรับปรากฏการณโลกรอน ดวย
การนําขอตกลงและกลไกที่มีอยูมาปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและสามารถสงผลอยางยั่งยืน 

1.7 เห็นชอบใหภาครัฐเพิ่มประสิทธิภาพการสนับสนุนบทบาทของภาคเอกชน โดยเฉพาะ
การเสริมสรางบรรยากาศที่เอ้ือตอการประกอบธุรกิจ โดยเนนความสําคัญและบทบาทของผูวาราชการ
จังหวัดและมุขมนตรี IMT-GT ในการสรางกลไกความรวมมือที่เปนรูปธรรมในการสงเสริมการคา การลงทุน 
การทองเที่ยวและการแลกเปล่ียนทางวัฒนธรรม 

1.8 รับทราบการจัดต้ังศูนยความรวมมืออนุภูมิภาค IMT-GT (CIMT) ณ รัฐสลังงอรโดย
รัฐบาลมาเลเซีย และใหธนาคารพัฒนาเอเชียและสํานักงานเลขาธิการอาเซียนใหความสนับสนุนการจัดต้ัง
ศูนยความรวมมืออนุภูมิภาคใหมีประสิทธิภาพและมาตรฐานสูงสุดในการประสานงานและติดตามผล
แผนงานโครงการ IMT-GT 
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1.9 เนนย้ําบทบาทของธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ในฐานะพันธมิตรการพัฒนา โดย
ขอใหธนาคารพัฒนาเอเซียทําการศึกษาการวิเคราะหระดับลึกในภาคการขนสง การพัฒนาโลจิสติกส การ
พัฒนาดานทาเรือและการคาทางน้ํา พรอมทั้งใหการสนับสนุนดานแหลงเงินทุนและวิชาการตอโครงการ
สําคัญตามแผนท่ีนําทาง และเนนย้ําบทบาทของสํานักงานเลขาธิการอาเซียนในการประสานการพัฒนา
ตามกรอบ IMT-GT กับอาเซียนตามยุทธศาสตรการพัฒนารายสาขา 

2. เห็นชอบและรับรองแนวทางการดําเนินการในระยะเรงดวน ที่ประชุมรับทราบ
ความกาวหนาการดําเนินงานในชวงป 2550 ของคณะทํางานภายใตกรอบ IMT-GT 6 สาขา และรับรอง
แนวทางการดําเนินงาน 6 เร่ือง ดังนี้ 

2.1 รับรองการเขารวมในพื้นที่ IMT-GT ของหกจังหวัดภาคใตตอนบนของไทย ไดแก 
จังหวัดสุราษฎรธานี ชุมพร ระนอง ภูเก็ต พังงา และกระบ่ี และการปรับแนวพื้นที่เศรษฐกิจของ IMT-GT 
โดยเพิ่มแนวพื้นที่ เศรษฐกิจที่ 5 ไดแก แนวเศรษฐกิจระนอง-ภูเก็ต-อาเจห (Ranong-Phuket-Aceh 
Economic Corridor) เพื่อใหครอบคลุมและเช่ือมโยงพื้นที่ 6 จังหวัดภาคใตตอนบนของไทย 

2.2 เห็นชอบใหประกาศป 2551 เปนปสงเสริมการทองเที่ยว (Visit IMT-GT Year 2008) 
โดยใหองคกรที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของสามประเทศใหการสนับสนุนใหดําเนินการไดเปน
ผลสําเร็จ 

2.3 เห็นชอบใหเรงรัดการเปดดําเนินการศูนยความรวมมืออนุภูมิภาค IMT-GT (CIMT) ณ 
รัฐสลังงอร มาเลเซีย ภายในป 2551 โดยขอรับความสนับสนุนจากธนาคารพัฒนาเอเชียในการพัฒนา
องคกรรวมทั้งบุคลากรของสามประเทศที่จะมาปฏิบัติงานรวมกันที่ศูนยนี้ในระยะตอไป 

2.4 เห็นชอบใหดําเนินการขอรับการสนับสนุนจากธนาคารพัฒนาเอเชียในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการและการจัดลําดับความสําคัญแผนงานโครงการและประมาณการคาใชจายรายแผนงาน
โครงการเพื่อการพัฒนาตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจทั้ง 5 ของ IMT-GT 

2.5 เห็นชอบใหสภาธุรกิจ IMT-GT และธนาคารพัฒนาเอเชียไดปรึกษาหารือและ
ประสานงานกันในดานการเพิ่มชองทางการเขาถงึแหลงเงินทุนดําเนินโครงการของภาคเอกชน IMT-GT 

2.6 มอบหมายใหคณะทํางานภายใตกรอบ IMT-GT 6 สาขาเรงรัดการดําเนินการโครงการ
ที่มีความสําคัญเรงดวน โดยเฉพาะดานพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน การลดตนทุนคาใชจาย
ดานโลจิสติกสตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจ IMT-GT การจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ การจัดทํามาตรฐานการ
ตรวจรับรองตราฮาลาล การรวมทําการตลาดสินคาและบริการฮาลาล การรับรองรวมดานมาตรฐานและ
การรับรองวิชาชีพแรงงาน (MRA) ตลอดจนความรวมมือดานประมง ปศุสัตว พืชผลเกษตร และ
อุตสาหกรรมการเกษตร 

 


