ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก”
โดย นายสุธี มากบุ ญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

น า ย สุ ธี ม า ก บุ ญ
รั ฐ ม น ต รี ช่ ว ย ว่ า ก า ร
กระทรวงมหาดไทย
ไ ด้ ป า ฐ ก ถ า พิ เ ศ ษ เ รื่ อ ง
“ความร่ ว มมือ ระหว่ า งภาครัฐ
และเอกชน เพื่ อ ขับ เคลื่ อ น
เศรษฐกิ จ ฐานราก” ในงาน
สัม มนาหอการค้า ทัว่ ประเทศ
ครัง้ ที่ 36 โดยมีประเด็น สาคัญ
ดังนี้

1. เศรษฐกิจฐานรากกับการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ รัฐบาลมีเป้ าหมายในการสร้างความเป็ นธรรม และลดความ
เหลือ่ มลา้ ภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็ นความเหลือ่ มลา้ ด้านการศึกษา การเข้าถึงบริการทางด้านสาธารณสุข รวมไปถึงด้าน
เศรษฐกิจ ซึ่งถือเป็ นปัญหาที่ตอ้ งเผชิญในทุกพื้นที่ จากการสารวจข้อมูล ความจาเป็ นพื้นฐาน ในปี 2561 ด้านการ
กระจุ ก ตัว การพัฒ นาเศรษฐกิ จ ในเขตเมือ งที่มีศ ัก ยภาพสู ง พบว่ า 10 จัง หวัด ที่มีร ายได้ต่ อ หัว สู ง อยู่ ใ นพื้น ที่
กรุงเทพมหานคร ตาก และจังหวัดในภาคตะวันออก ในขณะที่ 10 จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวตา่ ที่สุด ส่วนมากอยู่ใน
ภาคใต้ชายแดน ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ และแม่ฮ่ องสอน โดยการกระจุกตัว ของรายได้ส่วนหนึ่ง มาจากปัจจัย
ด้านสภาพภูมิประเทศ สภาพสัง คม การเข้าถึง การบริการขัน้ พื้น ฐาน รวมถึง ความเหลื่อมลา้ ระหว่ างภาคเกษตร
กับภาคอุตสาหกรรมและบริการ เห็นได้ว่าในภาคอุตสาหกรรมและบริการนัน้ สามารถสร้างรายได้ประชาชาติ (GDP)
ในสัดส่วนที่สูงถึงร้อยละ 70 ในขณะที่ภาคเกษตรมีสดั ส่วนเพียงร้อยละ 30 ของ GDP เท่านัน้ แต่กลับมีกาลังแรงงาน
ในภาคเกษตรมากถึง 1 ใน 3 ของกาลังแรงงานทัง้ หมด ซึง่ หมายถึงคนจานวนมากของประเทศยังต้องการการพัฒนาใน
เรื่องดังกล่าว

2.. การขับเคลื่อ นการพัฒนาเชิ งพื้นที่แบบ
บู รณาการ รัฐบาลได้กาหนดวิสยั ทัศน์ในการ
ขับเคลื่อ นประเทศว่ า “ประเทศไทยมีความ
มัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน เป็ นประเทศพัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” โดยมีแบบแผนในการดาเนินงาน
คือ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี , แผนพัฒนา
เศรษฐกิ จ ฯ ฉบับ ที่ 12 และแผนปฏิ รู ป
ประเทศ ทีเ่ น้นการพัฒนาลงสู่พ้นื ที่ ทัง้ ในด้าน
ความมัน่ คงภายในประเทศ ด้า นการสร้า ง
ความสามารถในการแข่งขัน ของภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ การท่องเที่ยว การพัฒนาเมือง โครงสร้างพื้นฐาน
รวมถึงด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและการสร้างหลักประกัน
ทางสัง คม นอกจากนี้ ยัง มี แ ผนความมัน่ คงแห่ ง ชาติ เช่ น แผนกิ จ การชายแดนด่ า นบ้า นฮวก อ าเภอเชี ย งค า
จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็ นจุดยุ ทธศาสตร์ดา้ นการค้าชายแดนไทย-ลาว โดยในช่วงที่ผ่านมา ภาครัฐได้ผลักดันจนเกิดเป็ น
รูปธรรมมากขึ้น เพือ่ ให้เกิดการพัฒนาในทางเศรษฐกิจ
3.. การขับเคลือ่ นการพัฒนาพื้นทีโ่ ดยความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน ภาครัฐได้ขบั เคลือ่ นเศรษฐกิจในระดับพื้นที่
ผ่านการจัดประชุมและการลงพื้นที่ตรวจราชการ ทัง้ ในระดับภาคและระดับกลุม่ จังหวัด แต่อย่างไรก็ดี ในการขับเคลือ่ น
พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก จาเป็ นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหา ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาจนถึง
ปัจจุบนั ได้รบั ความร่วมมือจากคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ
(กรอ.) โดยมีเครือข่ายทัง้ ส่วนกลาง ส่วนภูมภิ าค และส่วนจังหวัด

4. โครงการและกิจกรรมต้นแบบในการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก การดาเนินงานของรัฐบาลในการส่งเสริมเศรษฐกิจ
ฐานรากที่ผ่านมา ได้จดั โครงการและกิจกรรม เช่น โครงการไทยนิยมยัง่ ยืน ซึ่งเป็ นโครงการที่เน้นการแก้ไขปัญหาใน
ระดับพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็ นโครงการกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมือง ที่ภาครัฐให้การสนับสนุ นหมู่บา้ นละ 200,000 บาท
ผ่านประชาคมของหมู่บา้ น และโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP
เพื่อดึงนักท่องเที่ยวสู่ชุมชน ลดการย้ายถิ่นของคนในชุมชน ถือเป็ นการสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง ตัวอย่างเช่น
ชุมชนบ้านดอนไก่ดี จังหวัดสมุทรสาคร เป็ นชุมชนทีท่ าเครื่องเบญจรงค์, เกาะยอ จังหวัดสงขลา ทีโ่ ดดเด่นในด้านผ้าทอ
และแหล่งท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม รวมถึง บ้านสะนา จังหวัดอุทยั ธานี ซึง่ มีผลิตภัณฑ์ทท่ี าจากผ้า กระเป๋ า และหมอนอิง

นอกจากนี้ยงั มีชมุ ชนอื่น ๆทีม่ คี วามสามารถในการบริหารจัดการชุมชน แต่ยงั ต้องการการสนับสนุนและส่งเสริมจากทาง
ภาครัฐและภาคเอกชนอีกโครงการหนึ่งที่น่าสนใจ คือ เน็ตประชารัฐ ซึ่งเป็ นนโยบายที่ตอ้ งการให้ประชาชนสามารถใช้
อินเตอร์เน็ต เพือ่ เข้าถึงบริการของภาครัฐ ทัง้ ด้านเกษตร สุขภาพ และการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสาร
จาก 4 ประเด็นข้างต้น นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มีความเห็นว่า การดาเนินการ
ดังกล่าวจะสามารถพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์แบบ ก็ต่อเมือ่ มีการทางานร่วมกันแบบบูรณา
การร่วมกันของทุกภาคส่วน ทัง้ ภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ภายใต้นโยบายที่สอดรับกันในลักษณะฟันเฟื อง
โดยเฉพาะหอการค้าไทยซึง่ ถือเป็ นองค์กรภาคเอกชนชัน้ นา ทีม่ สี มาชิกและเครือข่ายอยู่ทวั ่ ประเทศ ทัง้ หอการค้าจังหวัด
และผูป้ ระกอบการรุ่นใหม่ (YEC) ทีใ่ กล้ชดิ กับประชาชนในพื้นที่ สามารถรับทราบถึงปัญหาและความต้องการของชุมชน
ได้เป็ นอย่างดี จึงขอความร่วมมือ จากทุกภาคส่วนให้มกี ารดาเนินงานร่วมกัน ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและ
รวดเร็ว เพือ่ ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตได้อย่างยัง่ ยืน
…………………………………………..

