
การขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) 
ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่



1. ด้านการเมือง 
2. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
3. ด้านกฎหมาย 
4. ด้านกระบวนการยุติธรรม 
5. ด้านเศรษฐกิจ 
6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7. ด้านสาธารณสุข 
8. ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้านความม่ันคง ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ด้านการสร้างความ
เติบโตบนคุณภาพชีวิต

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ

9. ด้านสังคม 
10. ด้านพลังงาน 
11. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
12. ด้านการศึกษา 
13. ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

แผนการปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน



เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง 
(Sufficiency Economy Development Zones : SEDZ) 

ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model)

วาระแห่งชาติเรื่อง โมเดลเศรษฐกิจใหม่
(การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ เศรษฐกิจสีเขียว) 

(Bio-Circular-Green Economy Model : 
BCG Economy Model)



การขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ 

กิจกรรมที่ 1 การก าหนดพ้ืนที่เป้าหมาย/พื้นที่ปฏิบัติการเป็นการเตรียมความพร้อมในการเลือกพื้นที่และก าหนดรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสม

แนวทางการด าเนินงาน 9 กิจกรรม 

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาและปรับปรุงพ้ืนที่เป้าหมาย/พื้นที่ปฏิบัติการ

กิจกรรมที่ 3 การบ่มเพาะพัฒนาบุคลากร 7 ภาคี และเร่งสร้างผู้ประกอบการใหม่

กิจกรรมที่ 4 การสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงประจักษ์ผ่านการฝึกปฏิบัติร่วมในรูปแบบจิตอาสาพัฒนาและจิตอาสาภัยพิบัติ

กิจกรรมที่ 6 การต่อยอดผลผลิตเพ่ือพัฒนาธุรกิจร่วมกับภาคเอกชน ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model)

กิจกรรมที่ 7 การจัดท าแพลตฟอร์มขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

กิจกรรมที่ 8 การสร้างนวัตกรรมจากฐานการวิจัย เพื่อพัฒนาตลาดและธุรกิจในพื้นที่

กิจกรรมที่ 9 การสร้างการรับรู้และจดจ า สร้างการสื่อสารสังคมเชิงรุก



แนวทางการเลือกพื้นที่เป้าหมาย/พื้นที่ปฏิบัติการ

ประเภทพื้นที่ 

- ที่ดินของส่วนราชการ (เช่น พื้นที่ว่างของหน่วยงาน
ภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่ราชพัสดุ หน่วยงานด้านความมั่นคง เป็นต้น) 
- พื้นที่สาธารณประโยชน์ 
- พื้นที่ภาคเอกชน 
- พื้นที่ภาควิชาการ/สถาบันการศึกษา 
- พื้นที่องค์กรศาสนา 
- พื้นที่ภาคประชาชน 

พื้นที่มีความพร้อมในการด าเนินงานได้ทันทีเมื่อได้รับการจัดสรร
งบประมาณ โดยได้รับความยินยอม/อนุญาต ให้ใช้พื้นที่ตาม
ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กรณีภาคเอกชน/ประชาชน/องค์กรศาสนา/ภาควิชาการ 
สถาบันการศึกษา จะเข้าร่วมโครงการฯ ต้องยินยอมให้ใช้พ้ืนที่ 
และจดทะเบียนการใช้ประโยชน์ร่วมกับส านักงานที่ดินให้
ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
(นับแต่วันที่ กระทรวงมหาดไทยได้รับการจัดสรรงบประมาณ) 
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวทางดังกล่าว 

การเลือกพื้นที่เป้าหมาย 
- วิธีการรับสมัครตามความสมัครใจของภาคภีาคส่วนต่าง ๆ  ทั้งภาคประชาชน ภาคเอกชน 
ภาควิชาการ ภาคศาสนาฯ 
- การเสนอพื้นที่เป้าหมายจากส่วนราชการในจังหวัด 
- พิจารณาใช้ข้อมูลพื้นทีจ่ากที่กรมการพัฒนาชุมชนได้มีการส ารวจไว้ 

- ก าหนดพื้นที่เป้าหมายในพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติจากข้อมูลพื้นที่น้ าท่วมน้ าแล้งซ้ าซาก 
ที่ได้มีการเก็บข้อมูลของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศ 
(องค์การมหาชน) (GISTDA) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานอื่น ๆ 
เพื่อประกอบการพิจารณาเลือกพื้นที่
- การคัดเลือกในรูปแบบอื่นๆ เป็นต้น



การพฒันาเศรษฐกิจชีวภาพ
เศรษฐกิจหมนุเวยีน และเศรษฐกิจ

สีเขียว (BCG Model)

แนวทางการพฒันาโดยใชศ้าสตร์อ่ืน  ๆ
เช่น โรงสีขา้วชุมชน ธนาคารฟืน 

ธนาคารโค-กระบือ

การพฒันาและการรังสรรคน์วตักรรม
ในรูปแบบใหม่ Policy Sandbox 
ภายใตก้ารปฏิรูประบบราชการ

หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/
ทฤษฎีใหม่/หลกั “บวร” “บรม” 

“ครบ”/แนวทางพระราชด าริต่างๆ

รูปแบบการพัฒนาพ้ืนที่ที่เหมาะสม
กับสภาพปัญหาและสภาพภูมิสังคม

1

2

3

4

แกล้งดิน /หญ้าแฝก (ก าแพงธรรมชาติ) /โคกหนองนา /
หัวคันนาทองค า /แก้มลิง/หลุมขนมครก/ธนาคารน้ าใต้ดิน/
อธรรมปราบอธรรม /น้ าดีไล่น้ าเสีย/บ าบัดน้ าเสีย/      
ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก/ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง /  
ป่าเปียก 

การผลิตเชื้อเพลิงจากขยะ / ฟาร์มตัวอย่าง /                         
พลังงานหมุนเวียน/ นวัตกรรมเพื่อสังคมสูงวัย

เมืองสมุนไพร / ศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub)/
เมืองอาหาร / ธนาคารอาหาร/เมืองผ้าทอ / พัฒนาสินค้า 
ผ้าไทยสู่ตลาดโลก /เมืองท่องเท่ียว

โรงสีข้าวชุมชน ธนาคารฟืน ธนาคารโค-กระบือ

กลไกในระดับพื้นที่ ให้เสนอผ่านกลไกคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด



การด าเนินการในการเข้าร่วมโครงการ (เลือกพ้ืนที่เป้าหมาย/พื้นที่ปฏิบัติการ) 

1. กรณีส่วนราชการ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ในระดับจังหวัด

2. กรณีส่วนราชการระดับอ าเภอ ภาคเอกชน ภาคประชาชน วัด องค์การทางศาสนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สถาบันการศึกษา ในระดับอ าเภอ

ผู้เข้าร่วมโครงการจัดท าใบแจ้ง
ความประสงค์เข้าร่วมโครงการ 
ส่งให้ อ าเภอ ภายใน 7 ธ.ค. 64

อ าเภอรวมรวมข้อมูลการสมัครและจัดท า
สรุปข้อมูลตามแบบรายงานการเลือก

พื้นที่เป้าหมาย ส่งให้จังหวัด
ภายใน 8 ธ.ค. 64

คณะกรรมการขับเคลื่อนไทย                  
ไปด้วยกันระดับจังหวัด พิจารณา 

14 ธ.ค. 64

ผู้เข้าร่วมโครงการจัดท าใบแจ้งความ
ประสงค์เข้าร่วมโครงการ ส่งให้ส านักงาน
จังหวัดนครนายกภายในวันที่ 8 ธ.ค. 64

คณะกรรมการขับเคลื่อนไทย             
ไปด้วยกันระดับจังหวัด พิจารณา 

14 ธ.ค. 64

คณะกรรมการกลั่นกรองพื้นที่ฯ 
พิจารณา 13 ธ.ค. 64

คณะกรรมการ
กลั่นกรองพื้นที่ฯ 

พิจารณา 13 ธ.ค. 64

3. ภาคเอกชน

ผู้เข้าร่วมโครงการจัดท าใบแจ้งความ
ประสงค์เข้าร่วมโครงการ ส่งให้ส านักงาน
จังหวัดนครนายกภายในวันที่ 8 ธ.ค. 64

คณะกรรมการขับเคลื่อนไทย             
ไปด้วยกันระดับจังหวัด พิจารณา 

14 ธ.ค. 64

คณะกรรมการกลั่นกรองพื้นที่ฯ 
พิจารณา 13 ธ.ค. 64

มอบให้ หอการค้าจังหวัดนครนายก สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก
รวบรวมข้อมูลความประสงค์เข้าร่วมโครงการ ของภาคเอกชน



มท. ประชุม
ชี้แจงการ
ขับเคลื่อน 
SEDZ ผ่าน
ระบบ VCS

จังหวัด
ประชุมชี้แจง

การ
ด าเนินงาน

- หน่วยงาน
ประชาสัมพันธ์
เชิญชวนการ
สมัครเข้าร่วม
โครงการ และ
รวบรวมข้อมูล
ความประสงค์

เข้าร่วม
- ตั้งคณะท างาน
กลั่นกรองพื้นที่ฯ

หน่วยงาน/
อ าเภอ/

ภาคเอกชน  
ส่งใบแจ้งความ
ประสงค์และ
แบบสรุป
ข้อมูลให้
จังหวัด

จังหวัดประชุม
คณะท างาน

กลั่นกรองพื้นที่ฯ

ประชุม
คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนไทย                  

ไปด้วยกัน
ระดับจังหวัด

17 พ.ย. 64

ระยะเวลาด าเนินการ
การขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่

24 พ.ย. 64
25 พ.ย.-
7 ธ.ค. 64 8 ธ.ค. 64 13 ธ.ค. 64 14 ธ.ค. 64 14-15 ธ.ค. 64

บันทึกข้อมูล
การส่งโครงการ

ในระบบฯ


