
 

 
 
 

อุบลราชธาน ี

อ านาจเจริญ 

ศรีสะเกษ 
ยโสธร 



ความเป็นมา 
• 7  ตุ ล า ค ม  2 5 5 8 

นายกรัฐมนตรีประชุมหารือ 
และมีมติให้มีการจัดประชุม
คณะกรรมการร่วมภาครัฐ
และเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหา
ทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัด
แ ล ะ ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด อ ย่ า ง
ต่อเนื่องสม่่าเสมอ เพื่อเร่งรัด
ด่าเนินการตามมาตรการ
ของรัฐบาล 

• ให้  ผวจ. แต่งตั้ งคณะท่างาน
ขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมความ
เป็นอยู่ของประชาชน โดยให้เชิญ 
กรอ.จังหวัด และหน่วยทหารใน
พื้นที่  (ฝ่ายความมั่นคง คสช.) 
เข้าร่วมเป็นคณะท่างานฯ  

มติ ครม. 22 ก.ย.58 

พิจารณากลั่นกรองโครงการภายใต้
มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของ
ประชาชน 
 ติดตามประเมินผลโครงการให้เป็นไป
ด้วยความโปร่งใส 
เสนอแนะแนวทางต่าง ๆ เพื่อ
สนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ
และในการแก้ไขปัญหามาตรการ
ส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน 

ให้รายงานความก้าวหน้าการด่าเนินการให้
ฝ่ายเลขานุการ กรอ. (สศช.) ทุก 15 วัน 
เพื่อรวบรวมและสรุปผลให้ นรม. ทราบต่อไป 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

ข้อเสนอของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
1. รัฐบาลได้ก่าหนดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งในส่วนที่เป็นการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนใน

ทุกระดับ การส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจทั้งขนาดกลางและขนาดย่อมและการกระตุ้นการลงทุน
รวมทั้งบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภาวะภัยแล้ง 

2. เห็นควรให้มีการจัด กรอ.ภาคในวันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ณ จังหวัดอุบลราชธานี 
  
 

การเตรียมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ 



การเตรียมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ 

3,212.960 ลบ. 
  งบบริหาร 12 ลบ.                

(76 จว. = 3,827 
โครงการ) 

254.280 ลบ.              
(21 จว. = 

421 โครงการ) 

2,638.189 ลบ.              
(76 จว. = 4,532 

โครงการ) 

มาตรการส่งเสริมความ
เป็นอยู่ของประชาชนผู้มี
รายได้น้อย (กองทุน
หมู่บ้าน) 

254.280 ลบ. 

โครงการสนับสนุนการ
จั ด ห า เ ค รื่ อ ง จั ก ร ก ล
ก า ร เ ก ษ ต ร ใ ห้ แ ก่ ก ลุ่ ม
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

3,212.960 ลบ. 
 

โครงการส่งเสริมความ
เป็นอยู่ระดับต่าบล 
(ต่าบลละ 5 ลบ.) 

การด่าเนินงาน ตาม
มาตรการกระตุ้นการ
ลงทุนขนาดเล็กของ
รัฐบาล (โครงการละ 
ไม่เกิน 1 ลบ.) 

36,275 ลบ. 40,000 ลบ. 

๒ 

มาตรการการเงินการคลังเพื่อ
ส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่ อม 
(SMEs) 

๕ 

โครงการที่ลงในพื้นที่จังหวัด (Input) 

ผลสัมฤทธิ์ 

โครงการพัฒนาอาชีพตามความต้องการ
ของหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อบรรเทา
ผลกระทบภัยแล้ง + 8 มาตรการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

มาตรการส่าคัญเร่งด่วนเพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกรและคน
ยากจนในการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง 

๑ ๓ ๔ 

๖ ๗ 

กระบวนการ (Process) 
• ผ่านคณะท่างานขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

ประกอบด้วย หน่วยงานราชการในพื้นที่ + กรอ.จังหวัด/ภาคเอกชน + หน่วยทหารในพื้นที่ (ฝ่ายความมั่นคง 
คสช.) หรือ 

• คณะกรรมการบูรณาการกลั่นกรองโครงการในระดับจังหวัด 

1. แต่ละโครงการสามารถตอบโจทย์ตรงกับความต้องการของประชาชนและ
เอกชนได้อย่างไร 

2. ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไร  
3. เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างไร 



ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ผลการขับเคลื่อนตามมาตรการ                 
ส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน 

บรรเทาภัยแล้ง/ 
ลดใช้น้ า 

 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในการปลูกพืชด้วย

ความสมัครใจ 

ให้ค านึงถึงพืช
เศรษฐกิจอื่นๆ 

ด้วย 
 

การสร้าง Value 
chain 

ลด Demand/ 
Supply  

ส าคัญท่ีสุด 
 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

การสร้างความ
เข้มแข็ง sme 

social business 
 

สหกรณ์ 
 

ธุรกิจ start up 
 

ยั่งยืนช่วยเหลือ
ตัวเองได้ 

 

เพิ่มอาชีพ/รายได้ 

๖ 

 พยายามตอบค่าถามใหค้รบทั้ง 10 ประเด็น ทั้งนี้การน่านโยบายไปปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดให้มีการประเมินผล              
ทุก ๆ 3/6/9/12 เดือน 

 ก่าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานไม่ให้เกิดความซ้่าซ้อน/รวดเร็ว 
 ต้องการเห็นผลสัมฤทธิ์ภายใน 3 เดือน ประชาชนพึงพอใจ ลดข้อขัดแย้ง และบังเกิดผลทั้ง 10 ประการ ดังนี ้

๗ ๘ ๙ ๑๐ 



กระบวนการและกลไกการท างาน 

กระบวนการและ
กลไกการท างาน 

กรอ.จังหวัดและ คสช.จะต้องรับทราบและมีส่วนร่วมในการพิจารณาโครงการที่เสนอ                            
รวมทั้งการติดตาม 
 
ผวจ.ในฐานะผู้รับผิดชอบพื้นที่ (area based) จะขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน              
ในทุกระดับ SMEs การกระตุ้นการลงทุน  รวมทั้งบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากภัยแล้งได้  อย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างไร โดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ดังนั้น ผวจ.จะต้องรู้งบประมาณ ทุกกระทรวงและทุกประเภท                       
ที่ลงในพื้นที่และท่าหน้าที่ก่ากับ ติดตาม 
 
ต้องสามารถตอบได้ว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ลงในพื้นที่ภาคเอกชนรับรู้รับทราบหรือไม่                   
โครงการต่างๆ ได้แก้ไขปัญหาตรงตามความต้องการของชาวบ้านหรือไม่ ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาของ 
ประชาชน กรอ.จังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้หรือไม่ ประชาชนมีความพึงพอใจหรือไม่ สามารถลดแรงกดดัน 
ในช่วงฤดูแล้ง  เกษตรกรมีงานท่ามีรายได้  ให้มีการน่าเสนอ  กรณีตัวอย่างโครงการที่ประสบความส่าเร็จ 
ที่รัฐบาลจัดสรรงบประมาณไปให้ 
 
ให้น่าเสนอปัญหาอุปสรรคที่เป็นจริงในพื้นที่โดยให้ภาคเอกชนเป็นผูน้่าเสนอ  ขออย่าให้มีการเสนอโครงการ
ขนาดใหญ่ซึ่งไม่ใช่เวทีนี ้
 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 



การจัดการประชุมในพืน้ที่ 

ผู้เข้าร่วม
ประชุม 

คณะกรรมการ 

 กรอ.ส่วนกลาง 

 จ่านวน 29 คน 

หน่วยทหารในพื้นท่ี 10 คน                               
(ฝ่ายความมั่นคง คสช.) ได้แก่  

แม่ทัพภาคที่ 2                                       
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22                                  
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 

 
 
(1) คกก. กรอ.จังหวัด/ภาคเอกชน  จังหวัดละ 10 คน 
(2) ข้าราชการ                         จังหวัดละ  8  คน 
(3) sme                                จังหวัดละ  3  คน 
(๔) กองทุนหมู่บ้าน                    จังหวัดละ  3  คน 
(๕) ประธานสภาเกษตรกร            จังหวัดละ  1 คน 
 

                                     รวมจังหวัดละ 25 คน 
 
       

ผู้เข้าร่วมประชุม xx  คน  
ประกอบด้วย รมต.สร.                   

(นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ)             
เลขา ครม. ทป.นรม. เลขาธิการ 
ครม. โฆษกประจ่า ผอ. กองทุน
หมู่บ้าน  ผอ. ส่านักงานส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ธ.ก.ส. ธ.ออมสิน ประธานมูลนิธิ
ชุมชนท้องถิ่นพัฒนา ผอ.พอช.   

เป็นต้น 



ล าดับการดูงาน 

ภาคเช้า ภาคบ่าย 

ให้ ผวจ.อุบลราชธานี                          
ก าหนดพื้นท่ีดูงาน ใน 2 – 4 จุด  

 
1. ต้องตอบโจทย์ในเรื่องการขับเคลื่อน

การส่งเสริมความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในพื้นที่   

2. ต้องตอบโจทย์การกระตุ้นเศรษฐกิจ
โดย sme  

3. ต้องตอบโจทย์ของกองทุนหมู่บ้าน   
4. ตอบโจทย์เรื่องภัยแล้ง 
 

รับประทาน
อาหาร 
กลางวัน                   

ที่มหาวิทยา 
ลัยราชภัฏ      

อุบลราชธานี
หรือพื้นที่อื่น 

ที่จังหวัด
เห็นสมควร 

กลางวัน 

การประชุมร่วมภาครัฐและเอกชน  
1. เลขา สศช. กล่าวน่าในภาพรวม 
2. ผวจ.อบ. ในฐานะตัวแทนกลุ่มจังหวัดน่าเสนอ

กระบวนการด่าเนินงานตามมาตรการส่งเสริม
ความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ การกระตุ้น
เศรษฐกิจ กองทุนหมู่บ้าน และภัยแล้ง (ใช้เวลา 
20 นาท)ี 

3. ตัวแทน กรอ.กลุ่มจังหวัด/ภาคเอกชนที่คัดเลือก
น่าเสนอความคิดเห็นของภาคเอกชนว่า
มาตรการต่าง ๆ ตรงกับความต้องการของ
ประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาในพื้นที่
รวมทั้งข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

4. นายกรัฐมนตรีและคณะซักถาม/สั่งการ 
5. ลธ. สศช. สรุปภาพรวมของการศึกษาดูงาน 

หมายเหตุ : การเตรียมพื้นที่ดูงาน 2 - 4 จุด  
จะต้องค่านึงถึงระยะเวลาในการเดินทางด้วย 
 



ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย 

กระบวนการท างานในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ดังนี้ 
 

ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องรู้ข้อมูลพื้นฐานโครงการส่าคัญของรัฐบาลด้วย เช่น ยาเสพติด การค้ามนุษย์ การสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ ผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ สามารถตอบค่าถามของนายกรัฐมนตรีและคณะได้ 

ผวจ. ต้องรู้ข้อมูลของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดทุกมาตรการและในพื้นที่ที่ก่าหนด สามารถตอบโจทย์ของ
ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างไร และแยกแยะให้ได้ว่าเป็นโครงการด้านใด เช่น ด้านภัยแล้ง ปรับเปลี่ยนอาชีพ ลดความ
ขัดแย้ง การแก้ปัญหาข้าวหรือผลผลิตส่าคัญของจังหวัด เป็นต้น 
 
เป็นการท่างานร่วมกันของ ผวจ. กับ กรอ.จังหวัด มาตรการต่าง ๆ ทีล่งไปจะส่งผลต่อเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างไร                
ในรอบ 3/6/9 และ 12 เดือน และอาจส่งผลต่อยุทธศาสตร์จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดอย่างไร ให้น่าเสนอตัวอย่าง
เกษตรกรที่สมัครใจและประสบความส่าเร็จ  เช่น กลุ่มท่านาข้าวหอมมะลิประสบปัญหาไม่มีรถไถนา ต้องจ่ายค่าไถนา 
ร้อยละ 27 ของต้นทุนท่านา เครื่องด่านา อยู่ในโครงการต่าบลละ 5 ล้านบาทหรือไม่ หรือซื้อเครื่องด่านาในโครงการ 
ซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร  ตอบโจทย์ของชาวบ้านได้หรือไม่ 
 
การน่าเสนอปัญหาอุปสรรคและความต้องการ ควรให้ กรอ.จังหวัด น่าเสนอแทน ผวจ. ไม่ควรเสนอความต้องการที่
เป็นโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เช่น อุบลราชธานีโมเดล  ภาคเอกชนต้องสะท้อนว่าโครงการที่รัฐลง
ไปสามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจ  ลดความขัดแย้ง ลดแรงกดดัน มาตรการการเงินการคลังเพื่อ
ส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ได้หรือไม่ เพราะอะไร ต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไร 
  

ขอใหจ้ังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ อ่านาจเจริญ ได้ก่าหนดพื้นที่ส่าหรับให้นายกรัฐมนตรีและคณะได้ตรวจ
เยี่ยมด้วย 
  
 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 



ให้ประกอบด้วยคณะกรรมการ             
ตามข้อเสนอของ กกร.จ านวน 22 คน  

แนวทางในการแต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน ตามมติ ครม. 22 กันยายน 2558 

1) ผู้ว่าราชการจังหวัด      ประธานกรรมการ 
2) รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย   รองประธานกรรมการ 
3) ประธานหอการค้าจังหวัด     รองประธานกรรมการ 
4) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด    รองประธานกรรมการ 
5) ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด    รองประธานกรรมการ 
6) ประธานชมรมธนาคารจังหวัด     รองประธานกรรมการ 
7) คลังจังหวัด      กรรมการ 
8) พาณิชย์จังหวัด      กรรมการ 
9) อุตสาหกรรมจังหวัด      กรรมการ 
10) เกษตรและสหกรณ์จังหวัด     กรรมการ 
11) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด     กรรมการ 
12) ท้องถิ่นจังหวัด      กรรมการ 

๑ 



แนวทางในการแต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนตามมติ ครม. 22 กันยายน 2558 

13) ประชาสัมพันธ์จังหวัด    กรรมการ 
14) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ 1 คน   กรรมการ 
15) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคม 1 คน    กรรมการ 
16) ผู้แทนมหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาในจังหวัด  กรรมการ 
17) หัวหน้าส่านักงานจังหวัด    กรรมการและเลขานุการ 
18) หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ส่านักงานจังหวัด  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
19) เลขาธิการหอการค้าจังหวัด    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
20) เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัด   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
21) เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
22) เลขาธิการชมรมธนาคารจังหวัด   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ให้ประกอบด้วยคณะกรรมการ             
ตามข้อเสนอของ กกร.จ านวน 22 คน 
(ต่อ) 

๑ 



1) โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน (โครงการ กยจ. เครื่องจักรกล
การเกษตร โครงการละ 1 ล้านบาท และโครงการต่าบลละ 5 ล้านบาท) 

2) โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ (กองทุนหมู่บ้าน, SMEs) 
3) โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
4) โครงการอื่นตามนโยบายของรัฐบาล 

แนวทางในการแต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนตามมติ ครม. 22 กันยายน 2558 

ส่าหรับคณะท่างานที่จังหวัดจัดตั้งขึ้นในการพิจารณาอนุมัติแต่ละเรื่อง เช่น คณะท่างาน
ของ กยจ.,คณะท่างานต่าบลละ 5 ล้านบาท ก็ให้คงไว้และในกรณีที่มีการจัดตั้งศูนย์
อ่านวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้งระดับจังหวัด ปี 2558/2559 ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ให้จัดให้มีการประชุมพร้อมกันกับชุดขับเคลื่อนมาตรการ
ส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน 
 

๔ 

ให้มีผู้แทนจากฝ่าย
ทหารในพื้นที ่
 

๒ 
ให้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
และผู้ทีเ่กี่ยวข้องใน             
4 กลุ่ม คือ  
 

๓ ๔ 
ส่าหรับคณะท่างานที่จังหวัดตั้งขึ้นในการพิจารณา
อนุมัติแต่ละโครงการ เช่น คณะท่างาน กยจ. 
คณะท่างานต่าบลละ 5 ลบ. ก็ให้คงไว้ และกรณีที่มี
การจัดตั้งศูนย์อ่านวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤติ
ภัยแล้งระดับจังหวัดปี 2558/59 ของ กษ. ให้มีการ
จัดประชุมพร้อมกันกับคณะท่างานขับเคลื่อน
มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน 
 


