
สรุปผลการประชุมผ่านระบบวีดิทศัน์ทางไกล (VCS) 
เพ่ือขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ 

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 

 
ประเด็น รายละเอียด 

1. ที่มา มท. จัดประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) เพ่ือสร้างการรับรู้และชี้แจงการขับเคลื่อนแนวทาง
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ ให้แก่ ผวจ. ทุกจังหวัด และหน่วยงาน
ในสังกัด มท. ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ณ กระทรวงมหาดไทย โดยมี ปมท. 
เป็นประธาน 

2. การขับเคลื่อน
แนวทางเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียง 
(SEDZ) ด้วยโมเดล
เศรษฐกิจใหม่ 

2.1 ที่ปรึกษา ปมท. (รศ.วรวรรณ โรจนไพบูลย์ และ ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล) ได้สร้างการรับรู้เกี่ยวกับ
การขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ โดยภาครัฐจะได้
สนับสนุนการจ้างงาน โครงสร้างพ้ืนฐาน วัสดุอุปกรณ์พ้ืนฐาน อ านวยความสะดวกด้านต่างๆ ที่จ าเป็น 
ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ในพ้ืนที่ ภาควิชาการในพ้ืนที่ร่วมพัฒนา
และยกระดับทรัพยากรมนุษย์ ต่อยอดด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมที่เหมาะสม โดยมีภาคเอกชนร่วม
สนับสนุนการบริหารงานโครงการ วางแผน พัฒนาและต่อยอดผลผลิตต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นจากความ
สมบูรณ์ของการพัฒนาพ้ืนที่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้เกิดการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนา พ้ืนที่ที่ประสบปัญหาภัยพิบัติซ้ าซาก และใช้โอกาสจาก
ภาคแรงงานที่มีทักษะและศักยภาพที่ประสบกับปัญหาการเลิกจ้างจากสถานการณ์โควิด - 19 ที่กลับไป
ยังบ้านเกิด เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาพ้ืนที่เป้าหมาย ด้วยการให้ความรู้ตามแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียงหรือทฤษฎีใหม่ ควบคู่กับการศึกษาถึงรากเหง้าภูมิปัญญาดั้งเดิม และเพ่ิมพูนด้วย
ชุดความรู้ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาของพ้ืนที่และภูมิสังคม เพ่ือพัฒนา
หรือยกระดับเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ เพ่ือขจัดความยากจน ลดความ
เหลื่อมล้ าทางรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ตามขอบเขตการด าเนินงาน 9 กิจกรรม 
ประกอบด้วย  

(1) การก าหนดพ้ืนที่เป้าหมาย/พื้นที่ปฏิบัติการ  
(2) การพัฒนาและปรับปรุงพ้ืนที่เป้าหมาย/พ้ืนที่ปฏิบัติการ  
(3) การบ่มเพาะพัฒนาบุคลากร 7 ภาคี และเร่งสร้างผู้ประกอบการใหม่  
(4) การสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก  
(5) ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงประจักษ์ผ่านการฝึกปฏิบัติร่วมในรูปแบบจิตอาสาพัฒนาและ 

จิตอาสาภัยพิบัติ  
(6) การต่อยอดผลผลิตเพ่ือพัฒนาธุรกิจร่วมกับภาคเอกชน ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model)  
(7) การจัดท าแพลตฟอร์มขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) ด้วยระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์  
(8) การสร้างนวัตกรรมจากฐานการวิจัยเพื่อพัฒนาตลาดและธุรกิจในพ้ืนที่ 
(9) การสร้างการรับรู้และจดจ า สร้างการสื่อสารสังคมเชิงรุก 

2.2 แนวทางการเลือกพ้ืนที่เป้าหมาย/พื้นที่ปฏิบัติการ  
(1) ประเภทพ้ืนที่ ได้แก่ ที่ดินของส่วนราชการ (เช่น พ้ืนที่ว่างของหน่วยงานภาครัฐ 

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ราชพัสดุ หน่วยงานด้านความมั่นคง เป็นต้น) 
พ้ืนที่สาธารณประโยชน์ พ้ืนที่ภาคเอกชน พ้ืนที่ภาควิชาการ/สถาบันการศึกษา พ้ืนที่องค์กรศาสนา 
และพ้ืนที่ภาคประชาชน เพ่ือเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ ที่ถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ได้เข้าร่วม
โครงการ และก าหนดรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสม  

(2) พ้ืนที่มีความพร้อมในการด าเนินงานได้ทันที เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ โดยได้รับ
ความยินยอม/อนุญาตให้ใช้พื้นที่ตามระเบียบ/กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 
 



ประเด็น รายละเอียด 
(3) กรณีภาคเอกชน/ประชาชน/องค์กรศาสนา/ภาควิชาการ สถาบันการศึกษา จะเข้าร่วม

โครงการ ต้องยินยอมให้ใช้พ้ืนที่ เเละจดทะเบียนการใช้ประโยชน์ร่วมกับส านักงานที่ดินอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี (นับแต่วันที่ มท. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ) เพ่ือเป็น
แหล่งเรียนรู้ตามแนวทางดังกล่าว 

(4) การเลือกพ้ืนที่เป้าหมาย ใช้ได้ทั้งวิธีการรับสมัครตามความสมัครใจของภาคีภาคส่วนต่าง ๆ 
ทั้งภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคศาสนา ฯ หรือการเสนอพ้ืนที่เป้าหมายจากส่วนราชการ
ในจังหวัด หรือพิจารณาใช้ข้อมูลพ้ืนที่จากที่กรมการพัฒนาชุมชนได้มีการส ารวจไว้ หรือก าหนดพื้นที่
เป้าหมายในพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติจากข้อมูลพ้ืนที่น้ าท่วม น้ าแล้งซ้ าซาก ที่ได้มีการเก็บข้อมูลของ 
ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) และกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือประกอบการพิจารณาเลือกพ้ืนที่ หรือการคัดเลือกใน
รูปแบบอื่นๆ เป็นต้น 

 (5) ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน 
ตามค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 242/2563 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เป็นกลไกพิจารณาการเลือกพ้ืนที่เป้าหมาย/พื้นที่ปฏิบัติการ เพ่ือบูรณาการ 
การท างานกับทุกภาคส่วนในพ้ืนที่อย่างเป็นระบบ เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
การยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และการเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาประเทศ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.3 การก าหนดรูปแบบการพัฒนาพ้ืนทีท่ี่เหมาะสม  
จังหวัดพิจารณารูปแบบการพัฒนาพ้ืนที่ที่เหมาะสมต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชน การยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ และการเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนา ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/ทฤษฎีใหม่/หลัก “บวร” “บรม” “ครบ”/แนวพระราชด าริต่าง ๆ 
การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) การพัฒนา
และการรังสรรค์นวัตกรรมในรูปแบบใหม่ Policy Sandbox ภายใต้การปฏิรูประบบราชการ และ
แนวทางการพัฒนาโดยใช้ศาสตร์อื่น ๆ 

3. ข้อสั่งการของ ปมท. (1) ขอให้จังหวัดด าเนินการ ดังนี้ 
(1.1) เลือกพ้ืนที่เป้าหมาย/พ้ืนที่ปฏิบัติการที่เหมาะสมกับสภาพปัญหา และสภาพภูมิสังคม 

โดยใช้กลไกคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด และส่งข้อมูลพื้นที่ ประกอบด้วย 
รายละเอียดข้อมูลบุคคล/หน่วยงาน และข้อมูลที่ดิน ให้ มท. ผ่านระบบ Google Sheets ภายใน
วันที่ 15 ธันวาคม 2564 เพ่ือให้ มท. และ ทปษ.ปมท. (รศ.วรวรรณ โรจนไพบูลย์ และ ผศ.พิเชฐ 
โสวิทยสกุล) ให้ค าปรึกษา แนะน า และร่วมกันก าหนดรูปแบบการพัฒนาพ้ืนทีท่ี่เหมาะสมในภาพรวม
ของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด  

 (1.2) มอบหมายผู้ประสานงานหลัก (Key Person) ในการประสานและติดตามการด าเนินงาน
ของจังหวัด ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ LINE Group เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ)  
ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ พร้อมทั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 1 ราย เป็นผู้รายงานผลการด าเนินงาน
ของจังหวัด โดยรายงานรายชื่อดังกล่าวให้ มท. ผ่านระบบ Google Form ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 
2564 

 (1.3) ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดล
เศรษฐกิจใหม่ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ ที่ถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินเข้าร่วมโครงการ 

(2) มอบหมายให้ สนผ.สป. และ ศสส.สป. จัดท า Web page และ LINE Group ของการขับเคลื่อน
แนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ เพ่ือเป็นช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์ สื่อสาร สร้างการรับรู้ และประสานงานระหว่างหน่วยงานในสังกัด มท. และจังหวัด  

(3) มอบหมาย สดร.สป. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการฝึกอบรม/พัฒนาบุคลากรในสังกัด มท. 
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดล
เศรษฐกิจใหม่ และสามารถถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ 

 


