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มหาดไทยบูรณาการ

แก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

น้อมนำพระราชกระแสรับสั่ง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ 

ดูแลผู้ประสบภัยอย่างดีที่สุด - วางระบบจัดการปัญหาอุทกภัยอย่างยั่งยืน

	 จากภาวะฝนตกหนกัตอ่เนือ่งในพืน้ทีภ่าคใตต้ัง้แตต่น้เดอืนธนัวาคม	๒๕๕๙	สง่ผลทำใหเ้กดิอทุกภยัในหลายพืน้ที	่ซึง่ไดข้ยายวงกวา้ง 
และทวคีวามรนุแรงมากขึน้ในชว่งตน้เดอืนมกราคม	๒๕๖๐	สมเดจ็พระเจา้อยูห่วัมหาวชริาลงกรณ	บดนิทรเทพยวรางกรู	ทรงหว่งใยพสกนกิร 
ที่ประสบอุทกภัย	และได้มีพระราชกระแสรับสั่งให้รัฐบาลดูแลประชาชนอย่างดีที่สุด	โดยบูรณาการการทำงานร่วมกัน	เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย	 
และช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็ว	ทั่วถึง	และครอบคลุมทุกมิติ

 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.)  
เปดิเผยวา่ บกปภ.ช. ไดน้อ้มนำพระราชกระแสรบัสัง่สมเดจ็พระเจา้อยูห่วั- 
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รับใส่เกล้าใส่กระหม่อม 
ในการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่าง 
ยั่งยืน พร้อมสานต่อแนวพระราชดำริและหลักการทรงงานของ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “เข้าใจ เข้าถึง  
พัฒนา” มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาในแต่ละพื้นที่  
ด้วยการวางระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ  การสำรวจและรื้อถอน 
สิง่ปลกูสรา้งทีก่ดีขวางทางนำ้ไหล การขดุคคูลอง เพือ่เพิม่เสน้ทางการไหล 
ของน้ำ ให้น้ำระบายลงสู่ทะเลโดยเร็ว รวมถึงการปฏิรูปกฎหมายผังเมือง 
และกฎหมายควบคุมอาคาร ตลอดจนให้จังหวัดจัดทำแผนงานโครงการ 
แกไ้ขปญัหาอทุกภยัระยะยาว โดย บกปภ.ช. ยงัได้มีการประชมุคอนเฟอเรนซ ์
ไปยังพื้นที่ประสบภัย เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ 
ภาคใต้อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งให้คำแนะนำและแนวทางปฏิบัติตามที่ 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ได้พระราชทานไว้ ตลอดจนแนวทาง 
การดำเนินงานและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เพื่อให้การปฏิบัติการ 
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย และการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยกลับสู่ภาวะปกติ 
โดยเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งสถานการณ์ในภาพรวมเริ่มคลี่คลาย 
แล้ว ระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงมีบางพื้นที่ต้องเฝ้าระวัง  
โดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขัง เช่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร  
สรุาษฎรธ์าน ีนครศรธีรรมราช พทัลงุ ตรงั และสงขลา เนือ่งจากยงัมมีวลนำ้ 
ในพืน้ทีป่รมิาณมาก ประกอบกบัจากการตดิตามสภาพอากาศและปรมิาณ 
ฝนของกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งในระยะนี้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง และ 
มีฝนมากขึ้นและฝนตกหนักบางแห่ง ในช่วงวันที่ ๒๐ - ๒๒ มกราคม ๖๐ 
บกปภ.ช. จึงได้เน้นย้ำจังหวัดเร่งสำรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อเป็น 
ข้อมูลในการกำหนดแนวทางการรับมือและแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับ 
สภาพความเสี่ยงภัยในพื้นที่ นอกจากนี้ให้ประเมินและรวบรวมข้อมูล 
ความเสียหายให้ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านชีวิต ด้านทรัพย์สินและ 
ที่อยู่อาศัย ระบบสาธารณูปโภค ด้านคมนาคมและสิ่งสาธารณประโยชน์  

  ร า ย ง า น พิ เ ศ ษ

สถานที่ราชการ และศาสนสถาน พร้อมทั้งให้จังหวัดจัดทำแผนฟื้นฟู 
เชิงโครงสร้างในภาพรวมทั้งระบบ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ 
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.) พิจารณาต่อไป
 ทัง้นี ้เมือ่วนัที ่๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ พลเอก ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา  
นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงมหาดไทย และคณะได้เดินทางลงพื้นที่ซับน้ำตาผู้ประสบภัย 
นำ้ทว่มและตรวจพืน้ทีอ่ำเภอพนุพนิ อำเภอบา้นนาเดมิ อำเภอเคยีนซา และ 
ประชุมมอบนโยบายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่กองบัญชาการป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (ส่วนหน้า) จังหวัดสุราษฏร์ธานี  
นอกจากนี้กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  
(บกปภ.ช.) ได้ประกาศยกระดับการจัดการสาธารณภัยจากระดับ ๒  
(สาธารณภัยขนาดกลาง) เป็นระดับ ๓ (สาธารณภัยขนาดใหญ่)  
พร้อมเชื่อมโยงการจัดการปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ ภายใต้กลไก 
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กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (ส่วนกลาง)  
ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกองบัญชาการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย (ส่วนหน้า) ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี และเขต ๑๒ สงขลา โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลาง 
ในการอำนวยการ และประสานการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้  
โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
  เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า ประสานข้อมูลสภาพ 
อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและ 
การเกษตร (สสนก.) สำนกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ  
(องคก์ารมหาชน) และศนูยเ์ตอืนภยัพบิตัแิหง่ชาตพิรอ้มประเมนิสถานการณ ์ 
เพื่อประสานแจ้งเตือนจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัยให้เตรียมพร้อมรับมือ 
สถานการณ์ภัย
  ดำเนินการตามขั้นตอนของแผนเผชิญเหตุ โดยให้จังหวัด 
กำหนดจุดเสี่ยงภัยและจุดปลอดภัย หากพื้นที่ใดสถานการณ์รุนแรง 
ให้อพยพประชาชนไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราว ดูแลความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน ประกอบอาหารเลี้ยงผู้ประสบภัย สำหรับประชาชนที่ไม่ 
อพยพออกจากพื้นที่ ให้สนับสนุนถุงยังชีพ และแจกจ่ายเครื่องอุปโภค 
บรโิภคตามวงรอบครอบคลมุทกุครวัเรอืนอยา่งตอ่เนือ่งจนกวา่สถานการณ์ 
จะคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติ
  ดูแลด้านการดำรงชีพครอบคลุมทุกมิติ  ทั้งการจัดหา 
อาหาร และน้ำดื่มสะอาดให้เพียงพอ การรักษาความปลอดภัยให้กับ 
ประชาชนบริเวณจุดอพยพ ศูนย์พักพิงชั่วคราว และบ้านเรือนประชาชน  
พรอ้มจดัหนว่ยแพทยเ์คลือ่นทีใ่หก้ารรกัษาพยาบาลทางกาย เยยีวยาสภาพ 
จติใจผูป้ระสบภยั และปอ้งกนัโรคตดิตอ่ในชว่งนำ้ทว่ม รวมถงึแกไ้ขปญัหา 
นำ้เนา่เสยีกรณนีำ้ทว่มขงัเปน็เวลานาน อกีทัง้ซอ่มแซมระบบสาธารณปูโภค  
เส้นทางคมนาคม ระบบไฟฟ้า ประปา และการสื่อสารให้ใช้งานได้อย่าง 
ต่อเนื่อง กรณีน้ำท่วมสถานศึกษา ให้จัดหาสถานที่ชั่วคราวจัดการเรียน 
การสอน และจดับรกิารอำนวยความสะดวก ดา้นการเดนิทางและอปุกรณ์ 
การเรียนการสอนแก่นักเรียน

  เยียวยาผู้ประสบภัย	 และฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยครอบคลุม	 
	 	 ๓	ด้านหลัก	ดังนี้ 
  ๑. ด้านการดำรงชีพ มุ่งเน้นการดูแลชีวิตและทรัพย์สิน  
การช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต โดยเฉพาะการซ่อมแซมบ้านและ 
ที่อยู่อาศัย ให้กระทรวงกลาโหมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับวิทยาลัย- 
อาชีวศึกษา สำนักงานโยธาธิการจังหวัด สำนักงานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัด และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ซึ่งกำหนดดำเนินการ 
ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
  ๒. ดา้นการประกอบอาชพี อาท ิการเกษตร ประมง ปศสุตัว ์ 
ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับจังหวัด อำเภอ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรวจความเสียหายและจ่ายเงินเยียวยา 
ตามระเบยีบและหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่กำหนดดำเนนิการใหแ้ลว้เสรจ็ 
ภายใน ๖๐ วัน
  ๓. ด้านสิ่งสาธารณประโยชน์ อาทิ ถนน สะพาน ท่อลอด  
ให้กระทรวงคมนาคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งซ่อมแซม 
เส้นทางคมนาคมให้สัญจรได้ตามปกติ ด้านประปา ไฟฟ้า มอบหมาย 
การประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินการแก้ไขให้ใช้งาน 
ได้ทุกพื้นที่  สำหรับสถานที่ราชการต่างๆ ให้เป็นความรับผิดชอบของ 
แต่ละหน่วยงาน  
 ทั้งนี้ กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (บกปภ.ช.)  
โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มุ่งบูรณาการทุกภาคส่วนแก้ไข 
ปญัหาอทุกภยัและใหก้ารชว่ยเหลอืประชาชนในระยะเรง่ดว่นเฉพาะหนา้ 
อยา่งรวดเรว็ ทัว่ถงึ และครอบคลมุทกุมติ ิเพือ่ใหผู้ป้ระสบภยัไดร้บัการดแูล 
อย่างดีที่สุด ควบคู่กับการวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
ในระยะยาว เพื่อให้ประเทศไทยพ้นวิกฤติภัยแล้งและอุทกภัยอย่างยั่งยืน  
และนำพาประเทศไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
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การจัดการสาธารณภัยภายใต้วาระ

Safety Thailand มหาดไทย คุ้มภัยประชาชน

  บ ำ บั ด ทุ ก ข์  บ ำ รุ ง สุ ข

 Safety Thailand คือมาตรฐานความปลอดภัย  
ที่รัฐบาลจะต้องดูแลประชาชนทั้งประเทศ ให้ได้รับ 
ความปลอดภัย กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ เข้าถึงประชาชน 
ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนให้  
ปลอดภัยจากสาธารณภัยที่ เกิดขึ้นทั่ วทุกภูมิภาค  
โดยหน่วยงานหลักที่ต้องรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับ 
สาธารณภัย คือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ที่มีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑๘ เขตพื้นที่ 
รับผิดชอบ ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ ที่จะต้อง 
รับผิดชอบทุกภัยพิบัติ ในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นภัยหนาว  
ภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่มฯลฯ 
 ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุภัยพิบัต ิ
ต่างๆ ขึ้น จึงจำเป็นที่จะต้องเน้นย้ำถึงการเตรียม 
ความพร้อมในการป้องกัน และเมื่อเกิดเหตุจะต้องเข้า 
ช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที เพื่อยับยั้งความสูญเสีย 
ทีจ่ะเกดิขึน้ หรอืบรรเทาความสญูเสยีใหไ้ดม้ากทีส่ดุ และ 
เมื่อผ่านการเผชิญเหตุแล้วจะต้องเร่งเข้าฟื้นฟูให้กลับสู่ 
สภาพเดิมให้เร็วที่สุด ที่สำคัญในการป้องกันภัยที่ดีที่สุด  
เป็นเรื่องของการเตือนภัยล่วงหน้า เพื่อที่จะให้ประชาชน 
ในพื้นที่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และเตรียมการตั้งรับ  
หรืออพยพออกนอกพื้นที่ก่อนที่จะเกิดเหตุ หรือเกิด 
ความสูญเสียขึ้น โดยในปัจจุบันกรมป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยมี “มิสเตอร์เตือนภัย” ที่ทำหน้าที่เตือนภัย 
ประชาชนในพื้นที่ โดยใช้อาสาสมัครเตือนภัยในการทำ 

4 จดหมายข่าวมหาดไทย จดหมายข่าวมหาดไทย  5



หน้าที่ อีกทั้งการเตือนภัยยังเป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น  
ทั้งกรมอุตุนิยมวิทยา ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมชลประทาน  
กรมทรัพยากรธรณีเพื่อประสานไปยังจังหวัดที่จะเกิดภัยพิบัติ ลงสู่ 
พื้นที่ระดับอำเภอ และไปยังระดับตำบล นอกจากนี้ยังมีอาสาสมัคร 
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หรือ อปพร. และเครือข่ายแจ้งเตือนภัย 
ในระดับชุมชน ในการทำหน้าที่แจ้งเตือนภัยในระดับต่างๆ ในอนาคต 
จะมีการพัฒนาระบบการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าให้รวดเร็วโดยใช้เทคนิค 
การเตือนภัยผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์ก เพื่อขยายการเตือนภัยให้ทั่วถึง  
และเกิดผลยั่งยืนมากยิ่งขึ้น เพราะปัจจุบันการแจ้งเตือนภัย เป็นไปใน 
รูปแบบ การแจ้งเตือนประชาชนโดยตรง ผ่านทางสถานีโทรทัศน์  
สถานีวิทยุ วิทยุสมัครเล่น โทรสาร โทรศัพท์มือถือ หอกระจายข่าว  
เสียงตามสาย ไซเรนภัยพิบัติแบบมือหมุน และหอเตือนภัย 
 นอกจากนี้  พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงมหาดไทย ยังมีแนวคิดที่จะให้เพิ่มความช่วยเหลือประชาชน  

ให้เข้าถึงได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพราะที่ผ่านมา พื้นที่ทุรกันดารที่ยาก 
ต่อการเข้าถึง ทำให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างล่าช้า จึงควรที่จะมีความ 
ช่วยเหลือทางอากาศ และทางน้ำ ให้มีมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น เพื่อเข้าถึง 
พื้นที่ภัยพิบัติได้ทันท่วงที และลดอัตราความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น
 อย่างไรก็ตามสำหรับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
มีเป้าหมาย ๔ ยุทธศาสตร์ คือ ๑. การพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรที่มี 
ขีดสมรรถนะสูงในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒. การเพิ่ม 
ขดีความสามารถในการบรูณาการการบรหิารจดัการสาธารณภยั ในระดบั 
ประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ ที่จะมีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการเชื่อมต่อข้อมูล ติดต่อสื่อสารในการบริหารจัดการสาธารณภัย 
ในระดับ ประเทศ พัฒนาระบบบริการเครื่องจักรกลให้มีประสิทธิภาพสูง  
และมีความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๓. การส่งเสริม 
ความร่วมมือระหว่างเครือข่ายในการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ 
สาธารณภยัในระดบัพืน้ที ่และ ๔. พฒันาระบบการสงเคราะหผ์ูป้ระสบภยั 
ตามมาตรฐาน ให้ใช้หน่วยงานเครือข่ายให้ความร่วมมือในการจัดการ 
สาธารณภยัขณะทีเ่กดิขึน้และผา่นพน้ไป โดยกระทรวงมหาดไทย จะตอ้ง 
ปฏิบัติตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘  
อย่างเคร่งครัด เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด พร้อมทั้ง 
บูรณาการส่วนภูมิภาคไปจนถึงระดับท้องถิ่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
อย่างเป็นรูปธรรม ให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าจะได้รับความปลอดภัยจาก 
การดแูลของรฐับาลทีม่กีารวางแผนยทุธศาสตร ์๔ ดา้น คอื ๑. การมุง่เนน้ 
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเน้นการป้องกัน การลดผลกระทบและ 
การเตรียมความพร้อม ๒. การบูรณาการจัดการในภาวะฉุกเฉิน  
การเผชญิเหต ุการบญัชาการเหตกุารณ ์และการบรรเทาทกุข์ – เนน้เรื่อง 
มาตรฐาน เอกภาพ และความยดืหยุน่ของโครงสรา้งองคก์รในภาวะฉกุเฉนิ  
๓. การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน การฟื้นฟูสภาพการ 
ซ่อมสร้างและการพัฒนาให้ดีกว่าเดิมและปลอดภัยกว่าเดิม และ  
๔. การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการสาธารณภัย  
โดยการพัฒนาศักยภาพการจัดการสาธารณภัยตามหลักสากล  
การประสานความช่วยเหลือและการปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรม
 นี่ จึ ง เ ป็ นภ า รกิ จ ส ำคัญที่ จ ะท ำ ให้ ป ร ะช าชนมั่ น ใจ ว่ า  
กระทรวงมหาดไทย สามารถที่จะป้องกันภัยและให้ความช่วยเหลือ 
ประชาชนได้อย่างปลอดภัยสอดคล้องภารกิจ “Safety Thailand”  
ที่รัฐบาลจะต้องดูแล 
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สานพลังประชารัฐ
สร้างเศรษฐกิจฐานราก มั่งคั่ง ยั่งยืน

  ภ า ร กิ จ ร า ช สี ห์

 ทุกภาคส่วนเดินหน้าขับเคลื่อนกลไกให้สอดรับกับยุทธศาสตร์  
ภายหลงัที ่พลเอก ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ีประกาศยทุธศาสตร ์ 
“ประชารัฐ” พร้อมกับชูนโยบายสานพลังประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ 
ฐานราก ซึ่งเป็นกลไกที่ประกอบด้วย ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน และ 
ภาคประชาสังคม ด้วยการเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนได้ใช้ศักยภาพของตน 
มาเปน็พลงัในการสรา้งความเขม้แขง็ของประเทศตัง้แตร่ะดบัฐานรากขึน้มา  
โดยมนีายสมคดิ จาตศุรพีทิกัษ ์รองนายกรฐัมนตร ีเปน็ผูด้ำเนนิการแตง่ตัง้ 
คณะทำงานร่วมภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทั้ง ๑๒ คณะ  
เข้ามาขับเคลื่อนงานในแต่ละด้าน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในเชิงรูปธรรม
 กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายในการขับเคลื่อนการพัฒนา 
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นหัวหน้าทีมภาครัฐ ขณะที่ 
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ  
จำกัด (มหาชน) เป็นหัวหน้าทีมภาคเอกชน พร้อมกับมี นายอภิชาติ  
โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นเลขานุการร่วมภาครัฐ
 ในการขับเคลื่อนแนวทางการทำงานคณะทำงานด้านการพัฒนา 
เศรษฐกิจฐานรากประชารัฐ ในส่วนของภาครัฐนั้น พลเอก อนุพงษ์  
เผ่าจินดา์ ได้เน้นย้ำในการนำแนวคิดเรื่องวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social  
Enterprise) มาสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ 

ด้วยกลไกประชารัฐ ซึ่งรัฐบาลพยายามส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยง 
ในเรื่องของ “ห่วงโซ่อุปทาน” ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
ในเวลาเดียวกัน โดยการดำเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก 
ในประเทศจะมุง่เนน้ “การระเบดิจากขา้งใน” เริม่จากประชาชน  เริม่จาก 
เกษตรกร ไปเป็นกลุ่ม ไปเป็นสหกรณ์ ซึ่งรัฐบาลได้สนับสนุนการจัดตั้ง 
กิจการที่เป็นประโยชน์แก่คนในชุมชน หรือวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social  
Enterprise) เพื่อผลิตสินค้าหรือให้บริการ ส่งเสริมการจ้างงานในท้องถิ่น  
โดยไม่ได้วางเป้าหมายเพื่อสร้างกำไรเพียงอย่างเดียว แต่ต้องช่วยแก้ไข 
ปัญหา พัฒนาชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อมของตนเองด้วย โดยใช้ 
งบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรตามโครงการตำบลละ ๕ ล้านบาท และ 
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมาเสริมกัน สร้างความเข้มแข็งด้วยเงิน 
ที่เรามีอยู่และใช้อย่างพอเพียง ในขณะนี้หลายชุมชนได้นำงบประมาณ 
ที่ได้รับไปสร้างร้านค้าชุมชน โรงสีชุมชน ลานตากมัน ปั๊มน้ำมัน หรืออื่นๆ  
โดยชมุชนรว่มเปน็เจา้ของรว่มกนั มกีารบรหิารจดัการกนัเอง ทำใหเ้กดิกำไร  
และหมุนเวียนรายได้ มีการนำไปลงทุนเพิ่มเพื่อขยายกิจการ เกษตรกร 
สามารถนำผลผลติไปแปรรปู สรา้งมลูคา่เพิม่ ซึง่เปน็พืน้ฐานของวสิาหกจิ 
เพื่อสังคมที่รัฐบาลต้องการสนับสนุน เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนตาม 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และในอนาคต วิสาหกิจเพื่อสังคม 
ในแต่ละพื้นที่เหล่านี้จะต้องรวมกลุ่มกันให้ได้ทั้งเรื่องของการแลกเปลี่ยน 
ความรู้ การใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งร่วมกัน โดยมี 
หนว่ยงานภาครฐั ภาคเอกชน คอยใหก้ารสนบัสนนุตามแนวทางประชารฐั 
อย่างยั่งยืนต่อไป ขณะที่ในระดับจังหวัดได้มีการแต่งตั้ง “คณะกรรมการ 
ประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด  
(คสป.)”  เพื่อทำหน้าที่ประสานงานและขับเคลื่อนการดำเนินงานสาน 
พลังประชารัฐ บูรณาการแผนงานและโครงการที่คณะทำงานร่วมภาครัฐ  
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทั้ง ๑๒ คณะจะลงพื้นที่ไปขับเคลื่อน 
การงานให้มีความต่อเนื่องและสัมฤทธิผล
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 ส่วนการขับเคลื่อนคณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
ประชารัฐ ในบทบาทของภาคเอกชน นายฐาปน อธิบายแนวทาง 
การดำเนินงานว่า คณะทำงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทุกคนมี 
เป้าหมายสำคัญอยู่เพียงเรื่องเดียวคือ การเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนและ 
สร้างความสุขที่ยั่งยืนให้แก่ผู้คนในชุมชนทั่วประเทศ โดยมี ๑ เป้าหมาย  
๓ กลุ่มงาน คือ เกษตร แปรรูป และท่องเที่ยวในชุมชน ซึ่งคณะทำงานได้ 
พิจารณาแล้วว่าเป็นกลุ่มอาชีพหลัก และจะช่วยชุมชนทั่วประเทศให้มี 
รายได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งที่พิจารณา ๓ กลุ่มงาน เพราะมองว่าประชาชนกว่า  
๒๐ ล้านคน ประกอบอาชีพเกษตรเป็นอาชีพหลัก และการนำสินค้า 
มาแปรรูปเป็นสินค้าโอทอป จะสามารถสร้างรายได้หรือเพิ่มรายได้  
รวมถึงเพิ่มมูลค่าของสินค้าต่างๆ ที่เป็นสินค้าของชุมชนได้อีกด้วย
 ด้านการท่องเที่ยวชุมชน คณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ฐานรากประชารัฐ มีแนวทางที่จะส่งเสริมชุมชนในรูปแบบของกลไก 
การเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน มีการติดต่อซื้อขายไปมาหาสู่กันทั้งประเทศ 
เพื่อสร้างรายได้ ทำอย่างไรที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างชาติ 
และชาวไทยให้ซื้อสินค้าชุมชน โดยคณะกรรมการฯ จะวางรากฐาน 
กระบวนการทำงานร่วมกัน ๕ ด้าน คือ การเข้าถึงปัจจัยการผลิต  
การสร้างองค์ความรู้ การตลาด การสื่อสารสร้าง 
การรบัรูเ้พือ่ความยัง่ยนื และการบรหิารจดัการ จงึเปน็ 
เรือ่งสำคญัทีผู่ท้ีม่จีติอาสา และมคีวามรูค้วามสามารถ 
เข้ามาร่วมกันเสริมในสิ่ งที่ชุมชนขาดในแต่ละ 
กระบวนการ ซึ่งคณะทำงานฯ ได้ออกแบบโครงสร้าง 
ของ “บรษิทั  ประชารัฐ- 
รักสามัคคี จำกัด”  
ให้ครอบคลุมพื้ นที่  
ให้ ค รบทุ ก จั ง หวั ด  
๗๖ จังหวัด ร่วมถึง 
สว่นกลางใหเ้ปน็ “บรษิทั 
ประชารัฐรักสามัคคี  
(ประเทศไทย) จำกดั”  
โดยจังหวัดต่างๆ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จำกัดนี้จะดำเนินงาน 
ในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน ยึดแนวทางการสร้างประโยชน์ให้ชุมชนเป็น 
เปา้หมายหลกั สำหรบัรปูแบบและการบรหิารจดัการของบรษิทัประชารฐั 
รักสามัคคีนั้น จะมีการจดทะเบียนตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
มีสถานะเป็นนิติบุคคล มีผู้ถือหุ้น มีคณะกรรมการบริหาร โดยมีการวาง 
ยุทธศาสตร์การทำงาน  มี ๑ เป้าหมาย ๓ กลุ่มงาน ๕ กระบวนการ  
๗๖ จังหวัด และ ๑ ส่วนกลาง

 เริม่ดว้ย ๑ เปา้หมาย คอื สรา้งรายไดใ้หช้มุชน และสามารถวดัเปน็ 
ตวัเงนิได ้ขณะที ่๓ กลุม่งาน คอื การเกษตร แปรรปู และทอ่งเทีย่วในชมุชน  
เพราะเกษตรกรเป็นเสมือนสายเลือดของพี่น้องประชาชนในชนบท  
ในช่วงที่ผลผลิตออกมามากๆ ราคาผลผลิตย่อมตกต่ำ ต้องแก้ปัญหาด้วย 
การแปรรปูหรอืเอสเอม็อ ีซึง่สามารถยกระดบัรายไดใ้หช้าวบา้นมเีงนิทนัท ี 
ส่วน ๕ กระบวนการ คือ การเข้าถึงปัจจัยการผลิต การสร้างองค์ความรู้  
การบรหิารจดัการ ทีต่อ้งทำใหเ้กดิความอยากซือ้สนิคา้ ชอ่งทางการตลาด  
และการสือ่สารสรา้งความเขา้ใจ ทัง้หมดนีเ้รยีกวา่หว่งโซค่ณุคา่ ๗๖ จงัหวดั  
วิธีการ คือ มีการจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีทุกจังหวัด ซึ่งมีทุน 
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ๔ ล้านบาททุกจังหวัด โดยการดำเนินการจัดตั้ง 
บริษัทประชารัฐรักสามัคคีในระดับจังหวัดนั้น จะแบ่งเป็น ๓ ระยะ คือ  
ระยะที ่๑ พืน้ทีน่ำรอ่ง ๕ จงัหวดั จดทะเบยีนตัง้บรษิทัประชารฐัรกัสามคัคี 
ไปแลว้ตัง้แตเ่ดอืนเมษายนทีผ่า่นมา ไดแ้ก ่จงัหวดัภเูกต็ เพชรบรุ ีอดุรธาน ี 
เชียงใหม่ และบุรีรัมย์ ระยะที่ ๒ ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มอีก ๖ จังหวัด 
เสรจ็แลว้ในเดอืนมถินุายน คอื จงัหวดันา่น ชมุพร อบุลราชธาน ีพษิณโุลก  
รอ้ยเอด็ และสระแกว้ ระยะที ่๓ ดำเนนิการจดทะเบยีนเพิม่อกี ๗ จงัหวดั 
เสร็จแล้วในเดือนกันยายนนี้ คือ จังหวัดสงขลา สกลนคร กาญจนบุรี  
ตราด อุทัยธานี สระบุรี และชัยนาท โดยในส่วนของจังหวัดสกลนคร  

ได้จัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคี 
สกลนคร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด  
ไปแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙  
ขณะที่ในส่วนที่เหลืออีก ๕๘ จังหวัด 
ได้วางเป้าหมายจะดำเนินการให้  
แล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือนธันวาคม  
๒๕๕๙
 อย่างไรก็ตาม การดำเนินการ 

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ 
ประชารัฐจะมีตัวชี้วัดที่จะประเมินผลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
มุง่เนน้ประชาชนทีป่ระสบปญัหาความยากจนเพือ่เพิม่รายได ้ยกระดบั 
คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ของ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช  ซึง่กระทรวง- 

มหาดไทยได้ให้ความสำคัญในการให้ประชาชนทุกคนน้อมนำไปปฏิบัติ  
และเพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามความร่วมมือของ 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์ ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหา ส่งเสริมพัฒนา 
ความเจริญก้าวหน้า ความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจ 
ในภาพรวมทั้งประเทศเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตลอดไป 
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จดหมายข่าวกระทรวงมหาดไทย เป็นวารสารรายปักษ์ที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่นโยบายและผลงานของกระทรวงมหาดไทย 

และเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้กับบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนทั่วไป 

จัดทำโดย กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ 
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