โครงการสัมมนาการขับเคลื่อนการบูรณาการความรวมมือภาครัฐและเอกชน
เพื่อสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจในสวนภูมิภาค

๑.หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการรวมภาครั ฐ และเอกชนเพื่ อการพั ฒ นาและแกไขปญหาทางเศรษฐกิ จ (กรอ.)
เกิ ดจากความพยายามที่ จะจั ดระบบและกลไกการประสานงานกั นระหวางภาครั ฐและเอกชน โดยมี แนวทาง
ที่สําคัญ คือ การสนับสนุนใหสถาบันภาคเอกชนมีบทบาทและมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศมากขึ้น ตามมติ
คณะรั ฐมนตรี เมื่ อวั นที่ ๓๐ มิ ถุนายน ๒๕๒๔ โดยกรรมการจากภาครั ฐประกอบดวยรั ฐมนตรี ฝ; ายเศรษฐกิ จ
และหัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของ กรรมการภาคเอกชนประกอบดวยผูแทนจาก 4 สถาบัน คือ หอการคาไทย
สภาอุ ตสาหกรรมแหงประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และสภาอุ ตสาหกรรมทองเที่ ยวแหงประเทศไทย
โดยมีนายกรัฐมนตรีเป@นประธาน ซึ่งตอมาไดถูกขยายออกไปสูการจัดตั้ง กรอ. จังหวัดรและ กรอ.กลุมจังหวัด
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๒ เพื่อเป@นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาคการปฏิบัติ
ที่ จะประสานการขั บเคลื่ อนนโยบายภาครั ฐที่ เป@ นความตองการพั ฒนาเศรษฐกิ จในระดั บพื้ นที่ ซึ่ งมี จั งหวั ด
และกลุมจังหวัดเป@นแกนกลางในการบูรณาการความรวมมือหนวยงานภาครัฐภาคเอกชนที่เกี่ยวของในระดับพื้นที่
ผานกลไกการดําเนินงานของ กรอ.จังหวัด และ กรอ.กลุมจังหวัด
กระทรวงมหาดไทยในฐานะหนวยงานหลักในการสนับสนุน กํากับ และติดตามการทํางานของกลไก
กรอ.จั งหวั ด และ กรอ.กลุ มจั งหวั ด ในการดํ าเนิ น งานขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ระดั บ พื้ น ที่ (AreaBased)รจั งหวั ด กลุ มจั งหวั ด และภาค ที่ จ ะนํ านโยบายภาครั ฐ สวนกลางมาปฏิ บั ติใหเกิ ด ผลเป@ น รู ป ธรรม
โดยมุงเนนการพัฒนาตามประเด็นความตองการของผูมีสวนไดเสียในระดับพื้นที่ และใหเป@นไปตามทิศทาง
การพั ฒนาประเทศตามแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. 2560 - 2564)รเชน
การปรับเปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (TraditionalรFarming)รไปสูการเกษตรสมัยใหมที่ เนนการบริหาร
จัดการและเทคโนโลยี (SmartรFarmer)รใหเป@นเกษตรกรแบบเป@นผูประกอบการ (Entrepreneur)รการเป@น
SmartรEnterprisesรและ Startupsรที่มีศักยภาพสูง การปรับเปลี่ยนจาก TraditionalรServicesรซึ่งมีการ
สรางมูลคาคอนขางต่ําไปสู HighรValueรServicesรหรือการปรับเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ําไปสูแรงงานที่มี
ความรู ความเชี่ ย วชาญและทั ก ษะสู ง ร(HighรSkillรValue)รนั้ น จํ า เป@ น ตองอาศั ย องคf ค วามรู นวั ต กรรม
เทคโนโลยี และแนวทางการขับ เคลื่อนที่ส อดรับกั บอั ตลั กษณf ของพื้ นที่ ชุมชนรและสั งคมความเป@น อยู ของ
ประชาชนใหมีการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน
ดังนั้น เพื่อเป@นการสนับสนุนการพัฒนาและประสานการขับเคลื่อนกลไกคณะกรรมการรวมภาครัฐ
และเอกชนเพื่อการพัฒนาและแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สํานั กงานปลั ดกระทรวงมหาดไทยจึ งไดจั ดทํ า“โครงการสัมมนาการขั บเคลื่ อนการบู รณาการความรวมมื อ
ภาครัฐและเอกชน เพื่อสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจในสวนภูมิภาค”เพื่อเสริ มสรางองคfความรูใหกั บ
ผูแทนภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่เกี่ยวของกับกลไกการขับเคลื่อนคณะกรรมการ กรอ.จังหวัด
และกรอ.กลุมจังหวัด เพื่อใหการบูรณาการการทํางานรวมกันเป@นไปอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับแผน
การขับเคลื่อนของภาคราชการ ยุทธศาสตรfชาติ 20 ปg และแผนระดับชาติที่เกี่ยวของ ใหมีศักยภาพพรอมรับ
กั บ การพั ฒ นาในบริ บ ทของสั ง คมโลกยุ ค ใหม และตรงกั บ ความตองการการพั ฒ นาพื้ น ที่ ข องประชาชน
อัน จะกอใหเกิด ประโยชนf อยางชั ดเจนเป@ น รูป ธรรม และเกิด การพัฒ นาที่ ยั่งยืน ในพื้ นที่ จังหวั ด กลุ มจั งหวั ด
และภาคตอไป
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๒.1รเพื่อสรางความรูความเขาใจใหกับผูแทนภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวของ
ในคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาและแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ทั้งจากสวนกลาง
และในพื้นที่ภาค กลุมจังหวัด และจังหวัด ไดรับทราบบทบาทหนาที่ ทิศทางและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
ระดับพื้นที่
๒.2รเพื่ อ สนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ นการดํ า เนิ น งานของคณะกรรมการรวมภาครั ฐ และเอกชน
เพื่อการพัฒนาและแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)จังหวัดและกลุมจังหวัด ใหสามารถรวมดําเนินการพัฒนา
เศรษฐกิจในแผนปฏิบัติการระดับภาค กลุมจังหวัด และจังหวัดไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลเป@นรูปธรรม
๒.3รเพื่อกระตุนใหเครือขายความรวมมือภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ใหมีการพัฒนา
เศรษฐกิจในระดับฐานราก สามารถยกระดับความสามารถทางการแขงขันของพื้นที่ในดานการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ
๓. กลุมเป2าหมาย
ผู เขารวมโครงการ ประกอบดวย ผู แทนคณะกรรมการพั ฒนาและแกไขปญหาทางเศรษฐกิ จ (กรอ.)
จังหวัดและกลุมจังหวัด รวมทั้ง ผูบริหาร ผูแทนหนวยงานภาครัฐและเอกชนสวนกลางและภูมิภาคโดยแบงการ
ดําเนินงานออกเป@น 2สวน ดังนี้
3.1 การดําเนินงานในสวนกลาง (ระดับนโยบาย) “โครงการสัมมนาการขับเคลื่อนการบูรณาการ
ความรวมมื อภาครั ฐและเอกชนเพื่ อสรางความเขมแข็ งทางเศรษฐกิ จในสวนภู มิ ภ าค”จํ า นวน 1 ครั้ ง
กลุมเปnาหมายประมาณ 600 คน ประกอบดวยผูแทนหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนในสวนกลางและสวน
ภูมิภาค ดังนี้
1) ภาครั ฐ สวนกลางไดแกสํ า นั ก งานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแหงชาติ
กระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ กระทรวงพาณิชยf กระทรวงการตางประเทศกระทรวงคมนาคม กระทรวง
เกษตรและสหกรณf กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ผูบริหารและหนวยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย
2) ภาคเอกชนสวนกลางไดแก ประธานหอการคาไทยและสภาหอการคาแหงประเทศไทย
ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ประธานสมาคมธนาคารไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
แหงประเทศไทยและประธานคณะกรรมการรวมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)
3) ภาครัฐสวนภูมิภาค ไดแก หัวหนากลุมจังหวัด ผูวาราชการจังหวัด หัวหนาสํานักงานจังหวัด
และผูอํานวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตรfกลุมจังหวัด
4) ภาคเอกชนสวนภูมิภาคไดแก ประธานหอการคาจังหวั ด/กลุ มจั งหวัด/ภาค, ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด/กลุมจังหวัด/ภาค, ประธานสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวจังหวัด/กลุมจังหวัด/ภาคและผูแทน
หนวยงานภาคเอกชนอื่นๆ ในคณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กรอ.กลุมจังหวัด
5) หนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ อาทิรสถาบันการศึกษา สภาเกษตรกร เป@นตน
3.2 การดํ าเนิ นงานในสวนภู มิภาคร(ระดั บผู ปฏิ บัติ งาน)ร“โครงการสั มมนาเชิ งปฏิ บัติ การในการ
ขับเคลื่อนการบูรณาการความรวมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจในสวนภูมิภาค”
รโดยดําเนินโครงการในพื้นที่ 6 ภาค (4 ครั้ง) ดังนี้
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จํานวน 4 กลุมจังหวัด /17 จังหวัด
(2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 5 กลุมจังหวัด /20 จังหวัด
(3) ภาคกลางและภาคตะวันออก จํานวน 6 กลุมจังหวัด /25 จังหวัด
(4) ภาคใตและภาคใตชายแดน จํานวน 3 กลุมจังหวัด /14 จังหวัด

จํานวน 136 คน
จํานวน 160 คน
จํานวน 196 คน
จํานวน 112 คน

ซึ่งมีจํานวนกลุมเปnาหมายรวม 604 คนประกอบดวย ผูแทนคณะกรรมการพัฒนาและแกไข
ปญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)จังหวัดและกลุมจังหวัด รวมทั้ง ผูบริหาร ผูแทนหนวยงานดานเศรษฐกิจภาครัฐ
และเอกชนสวนกลาง และสวนภูมิภาคที่เกี่ยวของ ดังนี้
1)ผู แทนกลุ มจั ง หวั ด ไดแก หั ว หนากลุ มจั ง หวั ด ผู อํ า นวยการกลุ มงานบริ ห ารยุ ท ธศาสตรf
กลุมจังหวัด ผูแทนหอการคากลุมจังหวัด ผูแทนสภาอุตสาหกรรมกลุมจังหวัด ผูแทนสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
กลุมจังหวัด และหนวยงานในพื้นที่ที่หัวหนากลุมจังหวัดเห็นสมควร รวมกลุมจังหวัดละ6 คน
2)ผูแทนจังหวัดรไดแก ผูวาราชการจังหวัดรหัวหนาสํานักงานจังหวัดรผูแทนหอการคาจังหวัด
ผูแทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ผูแทนสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวจังหวัด และหนวยงานในพื้นที่ที่ผูวาราชการ
จังหวัดเห็นสมควร รวมจังหวัดละ 6 คน
3)ผูแทนสวนกลางรไดแก ผูแทนหอการคาไทย ผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ผูแทน
สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย ผูบริหารและหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
จํานวน 10 คนตอครั้ง
๔. วิธีการดําเนินการ
4.1 จัดการสัมมนาในสวนกลาง“โครงการสัมมนาการขับเคลื่อนการบูรณาการความรวมมือภาครัฐ
และเอกชนเพื่ อสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิ จในสวนภูมิภาค” (ระดั บนโยบาย) จํานวน 1 ครั้ งกํ าหนด
ระยะเวลา 1 วัน (1 คืน) ณ กรุงเทพมหานคร โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1) การบรรยายพิ เ ศษของผู บริ ห ารรั ฐ บาล หนวยงานภาครั ฐ และภาคเอกชน ในประเด็ น
ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ และการเตรียม
ความพรอมของพื้นที่ในประเด็นการพัฒนาที่สําคัญ
2) การบรรยายพิเศษของวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ ในประเด็นเรื่องนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศที่ เ ชื่ อ มโยงการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ในระดั บ พื้ น ที่ ศั ก ยภาพและโอกาสในการสรางความมั่ น คง
ทางเศรษฐกิจของพื้นที่ และการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ (Area-Based) ภายใตกลไก
ความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน
4.2 การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในสวนภูมิภาค“โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการขับเคลื่อน
การบู ร ณาการความรวมมื อภาครั ฐ และเอกชนเพื่ อสรางความเขมแข็ งทางเศรษฐกิ จ ในสวนภู มิ ภาค”
(ระดับผูปฏิบัติงาน) จํานวน 4 ครั้ง (6 ภาค) ระยะเวลาดําเนินการครั้งละ 2 วัน (1 คืน) โดยมีกิจกรรม ดังนี้
วันแรก
1.1 )รการบรรยายพิ เ ศษจากผู บริ ห ารกระทรวงมหาดไทย หรื อ ผู แทน เพื่ อ มอบนโยบาย
การทํางานใหกับจังหวัดและกลุมจังหวัด ตลอดจนภาคสวนที่เกี่ยวของไดรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจในระดับพื้นที่
โดยใชประโยชนfจากกลไก กรอ. เป@นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่มาจากการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
1.2)รการบรรยายในประเด็ น เรื่ อ งการขั บ เคลื่ อ นกลไกคณะกรรมการรวมภาครั ฐและเอกชน
เพื่ อการพั ฒนาและแกไขปญหาทางเศรษฐกิ จ (กรอ.) เพื่ อ ใหขอเขารวมสั ม มนาไดรั บ ทราบบทบาทหนาที่
แนวทางการดําเนินงาน ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลหรือ กรอ.สวนกลาง ที่จะสงผลกระทบตอการดําเนินงาน
ของกรอ.จังหวัด และ กรอ.กลุมจังหวัด โดยผูแทนจากสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

/1.3)รการบรรยาย…

-41.3)รการบรรยายในประเด็ น เรื่ อ งการเสริ ม สรางการคาและการพั ฒ นาโครงสรางพื้ น ที่
เพื่ออํานวยความสะดวกตอประชาชนและผูประกอบการ โดยผูแทนหอการคาไทย
1.4)รการบรรยายในประเด็นเรื่อง การเสริมสรางภาคอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจในระดับพื้นที่อยางยั่งยืน โดยผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
วันที่สอง
2.1)รการบรรยายในประเด็นเรื่อง มุมมองการพัฒนาภาค แนวทางการพัฒนาเมืองและความพรอม
ในการแขงขันทางเศรษฐกิจของจังหวัดโดยผูวาราชการจังหวัดหรือผูแทนในพื้นที่ ที่มุงเนนการแลกเปลี่ยน
ประสบการณfในการพัฒนาเมืองและเศรษฐกิจในประเด็นที่สําคัญ ตลอดจนความรวมมือระหวางภาครัฐและ
เอกชนที่มีสวนรวมในการพัฒนา
2.2)รการบรรยายในประเด็นเรื่องการเสริมสรางศักยภาพของพื้นที่เพื่อการแขงขันทางเศรษฐกิจ
อยางสมดุลและยั่งยืน โดยสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ที่มุงนําเสนอประเด็นการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่สําคัญ
ในพื้นที่ภาค กลุมจังหวัด และจังหวัด ซึ่งจะนําไปสูการขับเคลื่อนใหเกิดผลในทางปฏิบัติที่เป@นรูปธรรมตอไป
2.3)รการบรรยายในประเด็ น เรื่ อ งการสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานตามนโยบาย OneรPlan
เพื่ อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ในพื้ น ที่ ฯ ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจั ด ทํ า แผนและประสาน
แผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอําเภอและตําบล พ.ศ. 2562 โดยผูแทนกระทรวงมหาดไทย
2.4)รการสรุปบทเรียนในการเรียนรูจากการสัมมนาฯ ตลอดทั้ง 2 วัน และแนวทางในการนําไป
ปฏิบัติในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ภายใตการดําเนินงานของกลไกคณะกรรมการ กรอ.จังหวัด และ กรอ.กลุมจังหวัด
ทั้งนี้ รูปแบบวิธีการดําเนินงานอาจมีการปรับเปลี่ยนใหสอดคลองและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
5. ระยะเวลาดําเนินการ
ระหวางเดือนสิงหาคม–กันยายน 2562
6.หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1รผูแทนภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวของในคณะกรรมการรวมภาครัฐและ
เอกชนเพื่อการพัฒนาและแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ที่เขารวมการสัมมนาฯ ไดรับทราบบทบาทหนาที่
ทิศทางและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจระดับพื้นที่ สามารถนําองคfความรูที่ไดรับไปใชพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
7.2รกลไกการดํ าเนินงานรวมระหวางภาครัฐและเอกชน หรื อ กรอ. สามารถขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิ จตามนโยบายของรั ฐ บาล ยุ ท ธศาสตรf ช าติ 20 ปg และแผนระดั บ ชาติ ที่เ กี่ ยวของ ตลอดจน
แผนปฏิบัติการระดับภาค กลุมจังหวัด และจังหวัดไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลเป@นรูปธรรม
7.3รเครือขายความรวมมือภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม มีความเขมแข็งและสามารถ
บูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานราก นําไปสูการยกระดับความสามารถทางการแขงขันของพื้นที่
ในดานการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

