
 
การขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ 

 
 

1. หลักการและเหตุผล 

จากสถานการณ์วิกฤตต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในช่วงปี 2563 – 2564 ส่งผลกระทบ 
ต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงในทุกมิติ โดยเฉพาะวิกฤตการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่ท าให้ GDP ของประเทศไทยติดลบถึง 6.2%  
และมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบจากวิกฤตที่เกิดจากปัญหาภัยพิบัติน้ าท่วมและน้ าแล้ง ท าให้การลงทุนจาก
ภาคเอกชนชะลอตัว หนี้ครัวเรือนของไทยอาจเพ่ิมขึ้นไปถึง 93% ณ สิ้นปี 2564 โดยพบว่า คนไทยมีหนี้เพ่ิมขึ้นถึง 
14.3 ล้านล้านบาท (คิดเป็นการเพ่ิมขึ้นเกือบ 3 เท่าในรอบ 11 ปี) โดยเฉพาะกลุ่มครัวเรือนเปราะบาง  
ที่มีรายได้น้อยและมีบุคคลที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง  

กระทรวงมหาดไทยมีบทบาทส าคัญในการ “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” ให้แก่ประชาชนตามแนวทางของ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นหน่วยงานหลักที่ขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่  (Area Based)     
จึงได้เสนอการขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Development Zones : 
SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) โดยภาครัฐจะได้สนับสนุนการจ้างงาน โครงสร้างพ้ืนฐาน วัสดุ
อุปกรณ์พ้ืนฐาน อ านวยความสะดวกด้านต่างๆ  ที่จ าเป็น ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและ 
ภาคส่วนต่าง ๆ ในพ้ืนที่ ภาควิชาการในพ้ืนที่ร่วมพัฒนาและยกระดับทรัพยากรมนุษย์ ต่อยอดด้วยงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่เหมาะสม โดยมีภาคเอกชนร่วมสนับสนุนการบริหารงานโครงการ วางแผน พัฒนาและต่อยอดผลผลิตต่าง ๆ 
ที่จะเกิดขึ้นจากความสมบูรณ์ของการพัฒนาพ้ืนที่  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้เกิดการกระจายความเจริญ      
สู่ภูมิภาค โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนา พ้ืนที่ที่ประสบปัญหาภัยพิบัติซ้ าซาก และใช้โอกาสจาก
ภาคแรงงานที่มีทักษะและศักยภาพที่ประสบกับปัญหาการเลิกจ้างจากสถานการณ์โควิด 19 ที่กลับไปยังบ้านเกิด 
เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาพ้ืนที่เป้าหมาย ด้วยการให้ความรู้ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงหรือ 
ทฤษฎีใหม่ ควบคู่กับการศึกษาถึงรากเหง้าภูมิปัญญาดั้งเดิม และเพ่ิมพูนด้วยชุดความรู้ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาของพ้ืนที่และภูมิสังคม เพ่ือพัฒนาหรือยกระดับเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ เพ่ือขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ าทางรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน และเสริมสร้างความม่ันคงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ซึ่งเป้าหมายของเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ สอดคล้องและรองรับกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๘๐) ที่ก าหนดแนวทางการปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ก าหนดหลักการส าคัญของการพัฒนา
ประเทศ 4 ประการ ได้แก่ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดล้มแล้วลุกไว เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ของสหประชาชาติ และโมเดลเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ 
เห็นชอบให้การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio – Circular – 
Green Economy : BCG Model) : โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งเป็นกรอบการพัฒนา
เศรษฐกิจที่มีการพัฒนาต่อยอดจากจุดแข็งของประเทศเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและสอดรับ  
กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงของประเทศไทยที่ได้ลงนามให้ค ามั่นว่า
จะร่วมกันบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ภายในปี 2030  
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2. แนวทางการด าเนินงาน  
โดยการบูรณาการความร่วมมือของส่วนราชการระดับกรมและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด

กระทรวงมหาดไทย จังหวัด และภาคีเครือข่ายต่างๆ (7 เครือข่าย) โดยมีขอบเขตการด าเนินงาน 9 กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 การก าหนดพ้ืนที่เป้าหมาย/พ้ืนที่ปฏิบัติการ เป็นการเตรียมความพร้อมในการเลือกพ้ืนที่และ
ก าหนดรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสม ประกอบด้วย 

(1) เลือกพ้ืนที่เป้าหมายที่มีความพร้อมในการด าเนินงาน  
(2) ก าหนดรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมระดับครัวเรือน/ชุมชน ระดับต าบล ระดับอ าเภอ และ

ระดับจังหวัด โดยใช้พ้ืนที่ราชพัสดุ พ้ืนที่สาธารณประโยชน์ หรือพ้ืนที่อ่ืนๆ ให้เกิดการพัฒนาที่เหมาะสมกับ
สภาพปัญหาและสภาพของภูมิสังคม  

(3) รับสมัครพื้นที่เป้าหมายจากประชาชน องค์กรศาสนา หรือภาคเอกชนที่สนใจร่วมโครงการ  
(4) ภาคประชาชนในพ้ืนที่เป็นคนลงมือปฏิบัติ ภาคเอกชนให้การสนับสนุน และภาควิชาการในพ้ืนที่

ให้ความร่วมมือในการพัฒนา 

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาและปรับปรุงพ้ืนทีเ่ป้าหมาย/พ้ืนที่ปฏิบัติการ 
(1) สนับสนุนงบประมาณและอ านวยความสะดวกให้มีความพร้อมเพ่ือรองรับการเป็นเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) 
(2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านต่างๆ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง  
(3) ภาคประชาชนในพ้ืนที่เป็นคนลงมือปฏิบัติ ภาคเอกชนให้การสนับสนุน และภาควิชาการในพ้ืนที่

ให้ความร่วมมือในการพัฒนา 

กิจกรรมที่ 3 การบ่มเพาะพัฒนาบุคลากร 7 ภาคี และเร่งสร้างผู้ประกอบการใหม่ 
(1) งานพัฒนา : สานพลังกับ บวร. บรม. ครบ. และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพ่ือสังคม 

ฝึกอบรมเพ่ิมทักษะและยกระดับทรัพยากรมนุษย์ร่วมกับสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ โดยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
จังหวัด และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอ าเภอ เพ่ือพัฒนาผู้เข้าอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจแนวทางเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่  

(2) งานภัยพิบัติ : การให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ (น้ าท่วม – น้ าแล้ง – 
หมอกควัน – ไฟป่า) เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

กิจกรรมที่ 4 การสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก 
(1) การจ้างแรงงาน : เกิดการว่าจ้างผู้รับจ้างท้องถิ่น จ้างงานในพ้ืนที่เพ่ือด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้น

ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน ............. ราย รวมทั้งสิ้น ............. บาท 
(2) การจ้างงาน : เกิดการจ้างงานในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสร้างงานสร้างรายได้

รายเดือนให้แก่ เกษตรกร แรงงาน บัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่น/ชุมชน และSMEs จ านวน
....... คน ประมาณคนละ ....... บาท เปน็ระยะเวลา 12 เดือน  

คิดเป็นเม็ดเงินที่ลงมากระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการจ้างงานทั้งสิ้น ……….. บาท 

กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงประจักษ์ผ่านการฝึกปฏิบัติร่วมในรูปแบบจิตอาสาพัฒนาและจิตอาสาภัยพิบัติ 
ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนจิตอาสาในพ้ืนที่ร่วมกันท ากิจกรรมที่ต้องลงมือปฏิบัติ ร่วมกันท าการเกษตร 

และน าผลผลิตจากการท าเกษตรมาแบ่งปันกัน และระหว่างการล้อมวงสนทนาก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
และการเรียนรู้ที่แท้จริงจากการฝึกปฏิบัติของจิตอาสา สามารถเป็นพลังของชุมชนที่เข้มแข็งได้ และที่ส าคัญคือ
มีการปรับทัศนคติให้ประชาชนได้เห็นถึงความส าคัญของการศึกษาการได้รับการเรียนรู้ตลอดเวลาตลอดชีวิต 
เพ่ือน าความรู้และคุณธรรมมาเป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต  

 
/กิจกรรมที่ 6 ... 
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กิจกรรมที่ 6 การต่อยอดผลผลิตเพ่ือพัฒนาธุรกิจร่วมกับภาคเอกชน ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) 
การพัฒนาต่อยอดความส าเร็จด้วยโมเดลการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ

หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio – Circular – Green Economy : BCG Model) ซึ่งภาครัฐจะได้สนับสนุน
การจ้างงาน โครงสร้างพ้ืนฐาน วัสดุอุปกรณ์พ้ืนฐาน อ านวยความสะดวกด้านต่างๆ ที่จ าเป็น โดยภาคเอกชน  
ให้การสนับสุนน 

กิจกรรมที่ 7 การจัดท าแพลตฟอร์มขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(1) จัดตั้ง War Room เพ่ือประสานงานเครือข่าย บูรณาการแผนงานและยุทธศาสตร์ ติดตาม หนุนเสริม 

และประเมินผล จัดการความรู้และพัฒนาคน รวมถึงการสื่อสารความเข้าใจสังคมเชิงรุก 
(2) ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
(GISTDA) 

(2.1) เพ่ือสร้างระบบโปรแกรมและระบบฐานข้อมูล พัฒนาระบบ Digital รองรับการบริหารจัดการ
ทางภูมิสนเทศ Local Economy เพ่ือการลงทะเบียน ส ารวจ ติดตามและประเมินผลในพื้นที่  

(2.2) พัฒนา Platform เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์คุณภาพชีวิต  
(2.3) ส ารวจ เก็บข้อมูลและจัดท าแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศและแผนที่ภูมิประเทศ 
(2.4) จัดท าระบบ/เครื่องมือ ส าหรับการติดตามการบริหารการจัดการ การประเมินผลส าเร็จ

ทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

กิจกรรมที่ 8 การสร้างนวัตกรรมจากฐานการวิจัย เพื่อพัฒนาตลาดและธุรกิจในพ้ืนที่ 
กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) 
ร่วมกันรวบรวมองค์ความรู้และถอดบทเรียนที่ได้จากโครงการฯ น ามาบริหารจัดการและพัฒนาให้เป็นระบบ 
เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพ่ือสร้างงานวิจัยชุมชน สร้างนวัตกรรม ร่วมกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา
ในพ้ืนที่ เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพื้นที่ต่อไป 

กิจกรรมที่ 9 การสร้างการรับรู้และจดจ า สร้างการสื่อสารสังคมเชิงรุก 
(1) ส่วนราชการระดับกรมและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

และภาคีเครือข่ายต่างๆ บูรณาการร่วมกันเพ่ือสื่อสารความส าเร็จของการขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ ผ่านสื่อทุกรูปแบบต่างๆ ทั้งในรูปแบบเอกสารหรืออินโฟกราฟฟิก  

(2) ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจัดท าสื่อเชิงรุก และสร้างสรรค์ เกี่ยวกับและการด าเนินการ
ที่ส่งเสริมและสนับสนุนความส าเร็จของโครงการฯ 

3. แนวทางการเลือกพื้นที่เป้าหมาย/พื้นที่ปฏิบัติการ  
3.1 ประเภทพ้ืนที่ ได้แก่ ที่ดินของส่วนราชการ (เช่น พ้ืนที่ว่างของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ราชพัสดุ หน่วยงานด้านความมั่นคง เป็นต้น) พ้ืนที่สาธารณประโยชน์ พ้ืนที่ภาคเอกชน 
พ้ืนที่ภาควิชาการ/สถาบันการศึกษา พ้ืนที่องค์กรศาสนา และพ้ืนที่ภาคประชาชน เพ่ือเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ 
ที่ถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ได้เข้าร่วมโครงการฯ และก าหนดรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสม  
3.2 พ้ืนที่มีความพร้อมในการด าเนินงานได้ทันที เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ โดยได้รับความยินยอม/อนุญาต
ให้ใช้พื้นที่ตามระเบียบ/กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 

/3.3 กรณีภาคเอกชน ... 
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3.3 กรณีภาคเอกชน/ประชาชน/องค์กรศาสนา/ภาควิชาการ สถาบันการศึกษา จะเข้าร่วมโครงการฯ ต้องยินยอม
ให้ใช้พ้ืนที่ เเละจดทะเบียนการใช้ประโยชน์ร่วมกับส านักงานที่ดินให้ถูกต้อง ครบถ้วน เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ตาม
แนวทางดังกล่าว 
3.4 การเลือกพ้ืนที่เป้าหมาย ใช้ได้ทั้งวิธีการรับสมัครตามความสมัครใจของภาคีภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคประชาชน 
ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคศาสนา ฯ หรือการเสนอพื้นที่เป้าหมายจากส่วนราชการในจังหวัด หรือพิจารณา
ใช้ข้อมูลพ้ืนที่จากท่ีกรมการพัฒนาชุมชนได้มีการส ารวจไว้ หรือก าหนดพื้นที่เป้าหมายในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ
จากข้อมูลพ้ืนที่น้ าท่วม น้ าแล้งซ้ าซาก ที่ ได้มีการเก็บข้อมูลของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ              
ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาเลือกพ้ืนที่หรือการคัดเลือกในรูปแบบอ่ืนๆ เป็นต้น 

4. กลไกในระดับพื้นที่ 
การเลือกพ้ืนที่เป้าหมาย/พื้นที่ปฏิบัติการ รูปแบบการพัฒนาพ้ืนที่  ให้เสนอผ่านกลไกคณะกรรมการ

ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ตามค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี              
ที่ 242/2563 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เพ่ือบูรณาการการ
ท างานกับทุกภาคส่วนในพ้ืนที่อย่างเป็นระบบ เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน การยกระดับคุณภาพ
ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และการเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

5. รูปแบบการพัฒนาพื้นที่ที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและสภาพภูมิสังคม  
5.๑ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / ทฤษฎีใหม่ / หลัก “บวร” “บรม” “ครบ” / แนวพระราชด าริต่าง ๆ เช่น 

o แกล้งดิน (ปรับปรุงดินเปรี้ยวให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้) 
o หญ้าแฝก (ก าแพงธรรมชาติ) 
o โคกหนองนา 
o หัวคันนาทองค า 
o แก้มลิง (สร้างพื้นท่ีกักเก็บน้ าไว้รอการระบายเพ่ือใช้ประโยชน์ในภายหลัง) 
o หลุมขนมครก (การกักเก็บน้ า ทั้งบนดิน และใต้ดิน เพ่ือให้มีน้ าไว้ใช้พอเพียง) 
o ธนาคารน้ าใต้ดิน (เติมน้ าไปเก็บในชั้นใต้ดิน โดยขุดบ่อในบริเวณพ้ืนที่น้ าท่วม น้ าขัง น้ าหลาก หรือจุดรวม
ของน้ าเพ่ือกักน้ าให้ซึมลงไปชั้นหิน เป็นการพักน้ ารวมไว้เหมือนธนาคาร) 
o อธรรมปราบอธรรม (ใช้ผักตบชวาดูดซึมสิ่งสกปรกปนเปื้อนในน้ า) 
o น้ าดี ไล่น้ าเสีย (อาศัยหลักแรงโน้มถ่วงตามธรรมชาติ โดยใช้น้ าที่มีคุณภาพดีช่วยผลักดันน้ าเน่าเสีย) 
o บ าบัดน้ าเสีย (ใช้ระบบบ่อบ าบัด พืชน้ า หรือเครื่องกลเติมอากาศ) 
o ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก (ปล่อยให้ธรรมชาติช่วยฟื้นฟูธรรมชาติ) 
o ปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง 
o ป่าเปียก (พัฒนาป่าไม้โดยใช้ทรัพยากรน้ าเข้ามาช่วยในการสร้างแนวป้องกันไฟ เพ่ือป้องกันไฟไหม้ป่า
ในระยะยาว) 

5.๒ การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) เช่น 
o การผลิตเชื้อเพลิงจากขยะ  
o ฟาร์มตัวอย่าง (สถานที่ท ากิจกรรมและแหล่งเรียนรู้งานในด้านต่างๆ อาทิ งานเพาะเห็ด การเลี้ยงปลา 
งานพืชผักสวนครัว พืชหมุนเวียน พร้อมการจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าของฟาร์มฯ ในราคาถูก) 
o พลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ 
o นวัตกรรมเพ่ือสังคมสูงวัย 

/5.๓ การพัฒนา ... 
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5.๓ การพัฒนาและการรังสรรค์นวัตกรรมในรูปแบบใหม่ Policy Sandbox ภายใต้การปฏิรูประบบราชการ เช่น 
o เมืองสมุนไพร / ศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) 
o เมืองอาหาร / ธนาคารอาหาร 
o เมืองผ้าทอ / พัฒนาสินค้าผ้าไทยสู่ตลาดโลก 
o เมืองท่องเที่ยว 

5.๔ แนวทางการพัฒนาโดยใช้ศาสตร์อื่น ๆ เช่น โรงสีข้าวชุมชน ธนาคารฟืน ธนาคารโค-กระบือ เป็นต้น  

6. วิธีด าเนินการ 
6.1  ระยะเตรียมการ  

(1) กระทรวงมหาดไทยสร้างการรับรู้และชี้แจงท าความเข้าใจถึงการขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ ให้แก่ส่วนราชการระดับกรม หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และจังหวัดทุกจังหวัด 
 (2) จังหวัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมาย/พ้ืนที่ปฏิบัติการที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและสภาพภูมิสังคม ตามแนวทาง
และกลไกที่ก าหนด 
 (3) จังหวัดเปิดโอกาสให้ประชาชน และภาคส่วนต่างๆ ที่ถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินเข้าร่วมการขับเคลื่อน
แนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ เพ่ือก าหนดรูปแบบการพัฒนาพ้ืนที่        
ที่เหมาะสมตามหลักทฤษฎีใหม่ หลัก “บวร” “บรม” “ครบ” แนวพระราชด าริต่างๆ และหรือศาสตร์อ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้อง  
6.2  ระยะด าเนินการ 

(1) จังหวัดรวบรวมและสรปุข้อมูลการเลือกพ้ืนที่เป้าหมาย/พ้ืนที่ปฏิบัติการ รูปแบบการพัฒนาพ้ืนที่ที่เหมาะสม
กับสภาพปัญหาและสภาพภูมิสังคม ส่งให้กระทรวงมหาดไทย 

(2) จังหวัดจัดท ารายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาพ้ืนที่เป้าหมาย/พื้นท่ีปฏิบัติการตามรูปแบบ
การพัฒนาพ้ืนที่ โดยแยกเป็นภารกิจรายส่วนราชการ ส่งให้ส่วนราชการระดับกรม (function) ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
ที่เก่ียวข้อง รวบรวมเป็นรายละเอียดค่าใช้จ่ายในภาพรวมของส่วนราชการระดับกรม (function)  

(3) ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยรวบรวมการด าเนินงานของจังหวัดและส่วนราชการระดับกรม 
(function) เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล 

(4) จังหวัดประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายเข้าร่วมการขับเคลื่อน
แนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ในพ้ืนที ่ 

(5) ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยแจ้งการจัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการระดับกรม (function) 
ตามที่เสนอ เพ่ือด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงพ้ืนที่เป้าหมาย/พ้ืนที่ปฏิบัติการตามรูปแบบการพัฒนาพ้ืนที่  
6.3  ระยะติดตามและประเมินผล 

(1) กระทรวงมหาดไทยจัดท าแพลตฟอร์มขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) ด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ โดยการจัดตั้ง War Room เพ่ือการประสานงาน ติดตาม และประเมินผล  

(2) กระทรวงมหาดไทยร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องค์การมหาชน) (GISTDA) สร้างระบบโปรแกรมและระบบฐานข้อมูล พัฒนาระบบ Digital รองรับการบริหารจัดการ
ทางภูมิสนเทศ Local Economy เพ่ือการส ารวจ ติดตาม และประเมินผลในพ้ืนที่  

 
 
 

/7. ประโยชน์ ...  
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7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 เพ่ือการพัฒนาคนในทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือแก้ปัญหาความยากจน 
ลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และการน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่การปฏิบัติ  
7.2 เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น/ชุมชน ผ่านการสร้างงานสร้างรายได้ ให้แก่ 
ประชาชน แรงงาน บัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่น/ชุมชน และ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยการบูรณาการ
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม 

 
 
 
 
 


