
การขับเคลื*อนและพัฒนาเศรษฐกจิฐานราก
ภายใต้บทบาทและกลไกประชารัฐ

นายอภชิาต ิ โตดลิกเวชช์
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน



หวัข้อการนําเสนอ

1. สถานการณ์ทั*วไปของโลก และประเทศไทย 

2. โครงสร้างการขับเคลื*อนเศรษฐกิจของประเทศ

3. การขับเคลื*อนประชารัฐ เพื*อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

4. การขยายผลแนวคิดประชารัฐลงไปในตาํบล หมู่บ้าน 

5. ปัจจัยแห่งความสาํเร็จ 



สถานการณ์และวสัิยทัศน์การนําประเทศ
สู่ New Economic Model เพื*อสร้างความมั*งคั*งใน

ศตวรรษที* 21 ของโลกในปัจจุบัน

Creative Economy

USA nation of market

UK design of Innovation

China made in China



Thailand 4.0 

1. Strength from within
2. Connect to the world



สร้างความเข้มแข็งภายใน
Strength from within

เศรษฐกิจฐานราก



สร้างความเข้มแข็งภายใน

1. ยกระดบันวตักรรม
2. สร้างสังคมจิต

วิญญาณความเป็น
ผู้ประกอบการ  

3. สร้างความเข้มแข็ง
ชุมชนและเครือข่าย      



• ภมูิปัญญา สุดยอดศิลปิน  ถ่ายทอด  ยกย่อง
• Quadrant  ABCD         
• OTOP ขึ hนเครื*อง + E Commerce
• Cluster  กระเป๋า/ อาหาร/ให้มหาวิทยาลัยช่วย
• Green สีธรรมชาต ิOrganic
• กระบวนการผลิตสินค้าที*มีคุณภาพ/หบีห่อ
• Young OTOP
• เน้นการบริการ การท่องเที*ยว/ใช้ IT   
• หน้าที* พช.ทาํสินค้าให้พร้อมขาย

ภูมิปัญญา ความแตกต่าง

ช่วยเศรษฐกิจชุมชน/ฐานราก



สร้างความเข้มแข็งภายใน

2. สร้างสังคมจติวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการ
• ทาํมาหากิน ทาํมาค้าขาย
• คนรุ่นใหม่ ขายของ Website 
• คนอืOนมาตั Pงตัวในไทย  ไม่มี

ทุนซื Pอของมาขายต่อ ยังไม่
ต้องผลิตสินค้า ขายให้เร็ว 
ขายให้มาก



3.สร้างความเข้มแข็งชุมชนและเครือข่าย
 อาชีพ

รายได้
ความ

ร่วมมือ 

ชุมชน
เข้มแข็ง 

เศรษฐกิจ
ฐานราก
มั*นคง

เศรษฐกิจพอเพียง



ลดความเหลื)อมลํ ,า พฒันาคณุภาพคน เพิ)มขดีความสามารถในการแขง่ขนั
สรา้งความเขม้แข็งใหชุ้มชน
-ยดึความตอ้งการของชุมชน
  เป็นตวัต ั,ง

สรา้งองคค์วามรูใ้นระดบัชุมชน
-สง่เสรมิองคค์วามรู ้
-พฒันาระบบบรหิารจดัการ

สรา้งขดีความสามารถในการแขง่ขนัอยา่งย ั)งยนื
-มชีอ่งทาง (Platform) สาํหรบักจิกรรม
 ทางเศรษฐกจิของชุมชน

หมายเหต ุ: D (value driver) ตวัขบัเคลื)อน, E (enable factors) ปจัจยัสนบัสนุน  ที#มา : คณะทํางานพัฒนาเศรษฐกจิฐานรากและประชารัฐ (ภาคเอกชน) 11 ก.พ. 59 

ยทุธศาสตรห์ลกั 
(Grand Strategy)

4 เสาหลกั    

  1) ธรรมาภบิาล              
  2) นวตักรรมและผลติภาพ
  3) การยกระดบัคณุภาพทนุมนุษย์
  4) การมสีว่นรว่มในความม ั)งค ั)ง

ปจัจยัสนบัสนุน
E1.การดงึดูดการลงทุนและการ 
     พฒันาโครงสรา้งพื,นฐาน
     ของประเทศ
E2.การยกระดบัคุณภาพวชิาชพี
E3.การพฒันาเศรษฐกจิฐานราก
      และประชารฐั
E4.การปรบัแกก้ฎหมาย
     และกลไกภาครฐั
E5.การศกึษาพื,นฐาน
     และการพฒันาผูนํ้า

ตวัขบัเคลื)อน
D1. การยกระดบันวตักรรมและผลติภาพ
D2. การสง่เสรมิ SMEs & Start-up
D3. การสง่เสรมิการทอ่งเที)ยวและ MICE
D4. การสง่เสรมิการสง่ออก
       และการลงทุนใน ตปท.
D5. การพฒันาคลสัเตอร ์
       ภาคอตุสาหกรรมที)เป็น
       New S-Curve
D6. การพฒันาการเกษตรสมยัใหม่
D7. การสรา้งรายไดแ้ละการกระตุน้
         การใชจ้า่ยของประเทศ

Vision : ม ั)นคง ม ั)งค ั)ง ย ั)งยนื

สปท. สนช. รฐับาล คสช.

คณะ 2 เศรษฐกจิการเงนิ การคลงั
การลงทนุภาครฐั โครงสรา้งฯ

คณะ 1 ทรัพยากรมนุษย ์
           การศกึษา
คณะ 3 ก.ม.กระบวนการ
           ยตุธิรรม ปรองดอง 
           สมานฉันท์
คณะ 4 สาธารณสขุ

กรธ.

คณะ 5 มั#นคง ลดความเหลี#อมลํQา 
          ทรัพยากรธรรมชาต ิ
          แกปั้ญหาเร่งดว่น
คณะ 6 ท่องเที#ยว วัฒนธรรม กฬีา

โครงสรา้งการขบัเคลื)อนเศรษฐกจิของประเทศ



คณะทํางานร่วมรัฐ – เอกชน – ประชาชน 12 คณะคณะทํางานร่วมรัฐ – เอกชน – ประชาชน 12 คณะ

คณะทํางานขับเคลื:อนการพฒันา
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ส่วนกลาง

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี 
(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (จังหวัด) จํากัด

D1D1 • ยกระดับนวัตกรรมและผลิตภาพ

D2D2 • สงเสริม SMEs & Start up 

D3D3 • สงเสริมการทองเที่ยวและ MICE

D4D4
• สงเสริมการทองเที่ยวการลงทุน

ตางประเทศ

D5D5 • พัฒนาคลัสเตอรภาคอุตสาหกรรม

DD6 • พัฒนาเกษตรสมัยใหม

D7
• สรางรายไดกระตุนการใชจายของ

ประเทศ

E1E1 • ดึงดูดการลงทุนและพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน

E2E2 • ยกระดับคุณภาพวิชาชีพ

E3E3 • การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ
ประชารัฐ

E4E4 • ปรับแกกฎหมายและกลไกภาครัฐ

E5 •การศึกษาพื้นฐานและการพัฒนา
ผูนํา

คณะทํางานขับเคลื:อนการพฒันา
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัด

คณะกรรมการประสานและขับเคลื:อน
นโยบายสานพลังประชารัฐ 

ประจําจังหวัด (คสป.)

2

โครงสร้างการดาํเนินงาน

คณะทํางานขับเคลื:อนการพฒันา
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ อําเภอ

คณะทํางานขับเคลื:อนการพฒันา
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ อําเภอ

ส่วนกลาง

จังหวัด

อําเภอ
บทบาทหน้าที:
- วิคราะห์ศักยภาพ เพื:อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื:อนงาน
- กําหนดแนวทางและแผนดําเนินงาน
- ประสานและบูรณาการ
- ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
- รายงานผล ปัญหา และอุปสรรคให้รัฐบาลทราบผ่าน มท
- แต่งตัWงที:ปรึกษาและคณะทํางาน และอื:น ๆ

บทบาทหน้าที:
1. นําแนวทางไปปฏิบัติให้เกิดผล    
2. จัดทําแผนปฏิบัติการ/กิจกรรม   
3. บูรณาการแผนงานโครงการ      
4. สื:อสารสร้างความเข้าใจ
5. กํากับดูแลให้คําปรึกษา
6. รายงานผลการดําเนินงาน
7. หา Best Practice เพื:อขยายผล
8. แต่งตัWงคณะทํางาน และปฏิบัติหน้าที:อื:น ๆ

บทบาทหน้าที:
- ค้นหาชุมชนที:มีความสมัครใจเข้าร่วม
- บริหารจัดการสร้างรายได้
- ให้คําแนะนํา เป็นที:ปรึกษาด้านการ
บริหารและพัฒนาสินค้า
- หาช่องทางการตลาดและจัดจําหน่าย
- ส่งเสริมสินค้าชุมชนให้เป็นที:รับรู้
ระดับประเทศ



“ การขับเคลื*อน
ประชารัฐ
เพื*อส่งเสริม
เศรษฐกจิฐานราก”



ปีเตอร์ เซงเก้ 
ผู้เชี*ยวชาญองค์กร

การเรียนรู้ระดับโลก

“การทาํงานข้ามภาคส่วน รัฐบาล 
ธุรกิจชุมชน องค์กรไม่แสวงหา
กาํไรเป็นเรื*องที*ผมไม่เคยเหน็ที*ใด
มาก่อน… ถือเป็นการพัฒนาที*
ยั*งยืน การทาํงานข้ามภาคส่วนใน
ประเทศไทย จากกลุ่มหนึ*งไป
ทาํร่วมกันกับอีกส่วนหนึ*งที*ทาํงาน
ต่างกัน ในโครงการที*สาํคัญ ประชา
รัฐรักสามัคคีนี h ผมเหน็ว่าประเทศ
ไทยสามารถทาํได้”

4  กรกฎาคม 2559



สภาพปัญหา
1. เศรษฐกจิพึ:งพาส่งออก 

ภายในประเทศ / 
ในเมือง – ชนบท

2. ภัยแล้ง

3. เกดิความเหลื:อมลํWา 
- คนชนบท/ในเมือง เสียภาษี 

10.5 ล้านคน เสียจริง 6 ล้านคน 
- 20 ล้านคนอยู่ในเกษตร            

มีรายได้ 5 หมื:น – 1 แสน/ปี



เป้าหมายเป้าหมาย
เศรษฐกจิชุมชน

เข้มแข็ง
ประชาชนมี

ความสุข
และมีรายได้

เพิ:มขึWน

สร้าง
สัมมาชีพ

สร้างวิสาหกจิ
ชุมชน

(กลุ่ม/บุคคล)

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

รายได้

ความร่วมมือแบบประชารัฐ

แนวคดิการพฒันาเศรษฐกจิฐานรากและประชารัฐ



แนวคดิ
ประชารัฐ

ภาค
ประชาชน–

ผลติสินค้า
หลากหลาย  
รักบ้านเกิด

วชิาการ/
ความรู้

วชิาการ/
ความรู้

ภาคเอกชน
เอกชน ทันสมัย        
บริหารเก่ง ทุน

ภาครัฐ
ราชการ

คนกระจาย
เต็มพืWนที: 

เศรษฐกจิพอเพยีง -อาชีพ /รายได้/ความร่วมมือ  ชุมชนเข้มแข็ง
 เศรษฐกจิฐานรากมั:นคง

ภาคประชารัฐ
คนทํางาน    

เชิงลกึ เกาะติด
มีเครือข่ายมาก

ภาคประชารัฐ
คนทํางาน    

เชิงลกึ เกาะติด
มีเครือข่ายมาก



SE คืออะไร?

1.เป้าหมายเพื*อสังคม
2.รูปแบบธุรกิจ รายได้หลักได้มาจากการให้
คาํปรึกษาแก่ธุรกจิชุมชน
3.กาํไรนําไปใช้ขยายผล ไม่ปันผลแก่ผู้ถือหุ้น
4.บริหารธรรมาภบิาล
๕.จดทะเบียนรูปบริษัท



“นี*คือจุดเริ*มต้น
รายได้ที*เพิ*มขึ hน

ของชุมชน 
เป็นครัhงแรก

ในประเทศไทย”

ทาํอย่างไร?



1.เริ*มที*พวกเราทุกคน ประชารัฐ 
มาร่วมกันช่วยชุมชน จังหวัดของตน

รัฐ เอกชน

วิชาการ
ประชาชน /

ประชา
สังคม



2. มีเป้าหมายชัดเจน วัดได้

2.1 รายได้เพิ:มมากต่อครัวเรือนต่อปีเพิ:มมากขึWน2.1 รายได้เพิ:มมากต่อครัวเรือนต่อปีเพิ:มมากขึWน
2.2  สินค้าบริการขายได้ราคาดีขึWน
2.3  คนจนลดลง ชุมชนอยู่ดกีนิด ีลูกหลาน มีความสุข



3. วางแผนพัฒนา 3 กลุ่มงาน 5 กระบวนการ



4. กลไกขับเคลื*อนภาคบงัคับ (รูปธรรม)

• รูปแบบบริษัทจาํกัด แบบ  SE
• 76 + 1 บริษัทประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกจิเพืOอสังคม)
• เอกชนเข้ามาฮุบ ครอบงาํ – ลูกคุมแม่  - Vote กระจาย

เท่ากัน

4. กลไกขับเคลื*อนภาคบังคับ (รูปธรรม)



6. มีพี*เลี hยง รัฐ เอกชน  มหาวิทยาลัย NGOs  ภาคประชาสงัคม

5. ยั*งยืนไม่หยุดอยู่กับที* ขยายผลไปชุมชนอื*น5. ยั*งยืนไม่หยุดอยู่กับที* ขยายผลไปชุมชนอื*นเมื*อสาํเร็จ

• เก็บไว้เป็นเงนิสาํรอง
• ขยายกิจการ ชุมชนใหม่
•  สร้างสาธารณประโยชน์    

สิ*งแวดล้อม



1. ทาํงานแบบประชารัฐ
2. ชุมชนเป็นตัวตั hงทาํก่อน-เข้มแข็ง
3. ให้ความรู้ให้คาํปรึกษา 
4. เชื*อมโยงสถาบันการเงนิภาครัฐ 
ธนาคารพาณิชย์
ทาํแผนธุรกิจ
ดันให้กู้เงนิ
สร้างวินัยทางการเงนิ

บริษัททาํงานอย่างไร? กับชุมชน + บุคคล   + สหกรณ์



5. แบ่งปันความสําเร็จ – บันทกึความเข้าใจ
6. ทาํงานร่วมกับส่วนกลาง
•ตลาดไทย
•ตลาดระดับประเทศ
• เตมิความรู้จากผู้เชี*ยวชาญในแต่ละ

จังหวัด  Cluster
• ใช้เครือข่ายบริษัทแม่
•แก้ปัญหาคล้ายๆกัน



สระบุรี ชัยนาท 
อทุัยธานี กาญจนบุรี

ภูเกต็ เชียงใหม่ 
อดุรธานี เพชบุรี 

บุรีรัมย์

จัดตัWงแล้ว ครบ 5 จังหวดั จัดตัWงแล้ว ครบ 6 จังหวดั

ระยะที: 1 ภายใน เม.ย.59 ระยะที: 2 ภายใน มิ.ย.59 ระยะที: 3 ภายใน ก.ย.59 ระยะที: 4 ภายใน ธ.ค.59

ชุมพร พษิณุโลก 
ร้อยเอด็ สระแก้ว   น่าน 

อบุลราชธานี

สกลนคร ตราด สงขลา 
แ พ ร่  ศ รี ส ะ เ ก ษ  มุ ก ด า ห า ร 

ตรัง 

แ พ ร่  ศ รี ส ะ เ ก ษ  มุ ก ด า ห า ร 
อ่างทอง นครนายก นครราชสีมา 
นครพนม นนทบุรี  ขอนแก่น 
นค ร ศ รีธ ร ร ม รา ช  เ ชี ย ง ร า ย 
ประจวบคีรีขันธ์ อํานาจเจริญ 
ลํ า พู น  พ ร ะ น ค ร ศ รี อ ยุ ธ ย า 
นค รป ฐม ก า ฬ สิ น ธ์ุ  สุ ริน ท ร์ 
มหาสารคามเพชรบูรณ์ พะเยา 
ตรัง 

ระหว่างดําเนินการ 4 จังหวดั

พงังา บึงกาฬ  ระยอง ฉะเชิงเทรา 
ชยัภูมิ สมุทรปราการ นครสวรรค ์
ชลบุรี ปราจีนบุรี ราชบุรี ตาก 

สรุปผลการจัดตัWงบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด(วสิาหกจิเพื:อสังคม) จํากดั

 ระยะที: 4 
คงเหลอื 25 จังหวดั

ขอ้มูล ณ วนัทีD 20 กนัยายน 2559

สรุปผลการจัดตัWง
ณ  20 ก.ย.59 จัดตัWงแล้ว                 36 จังหวัด
ณ  30 ก.ย.59 จะมกีารจัดตัWงเพิ:ม   15 จังหวัด 
รวม สิWนเดือน ก.ย. 59 จะมกีารจัดตัWง รวม 51 จังหวัด
เหลอืที:จะต้องดําเนินการ                           25 จังหวัด

จัดตัWงแล้ว 3 จังหวดั

แจ้งพร้อมจัดตัWงภายใน ก.ย.59    
11 จังหวดั

จัดตัWงแล้ว 22 จังหวดั



ทําอย่างไรที:จะขยายผลแนวความคดิสานพลงัประชารัฐ
ลงไปในตาํบล หมู่บ้าน 

1. บริษัทประชารัฐรักสามัคคจีังหวัด (วิสาหกจิเพื:อสังคม) จํากดั โครงสร้าง
ปัจจุบัน ดําเนินการได้ ปี 60 จํานวน 1,000 กว่า หมู่บ้าน/ชุมชน
2. ยังคงมีพืWนที:ที:ต้องดําเนินการอกี 73,000 กว่า หมู่บ้าน/ชุมชน

คาํถาม

หมายเหตุ : หมู่บา้นตามประกาศกรมการปกครองฯ จาํนวน 74,965 หมู่บา้น



ศักยภาพที:มีอยู่ในพืWนที:
ระดับหมู่บ้านระดับหมู่บ้าน

มวลชน

พช.พช.

อช. 289,580 คน อช. 289,580 คน 

กพสม. 928,510 คน กพสม. 928,510 คน 

ทุน

กลุ่มออมทรัพย์ 25,937 กลุ่ม กลุ่มออมทรัพย์ 25,937 กลุ่ม 

กข.คจ. 29,234 กองทุน กข.คจ. 29,234 กองทุน 

กองทุนแม่ฯ 18,497 กองทุน กองทุนแม่ฯ 18,497 กองทุน 

กลุ่มทางเศรษฐกจิ

กลุ่ม OTOP 40,694 กลุ่ม/ราย กลุ่ม OTOP 40,694 กลุ่ม/ราย 

ศูนย์เรียนรู้ชุมชน

ศูนยเ์รียนรู้ชุมชน 1,353 แห่งศูนยเ์รียนรู้ชุมชน 1,353 แห่ง

หน่วยงานอื:นหน่วยงานอื:น

อสม. 1,048,000 คน อสม. 1,048,000 คน 

อปพร. 1,252,033 คน อปพร. 1,252,033 คน 

ทุน

กทบ. 79,255 กองทุนกทบ. 79,255 กองทุน

กลุ่มทางเศรษฐกจิ

กลุ่มวสิาหกิจชุมชน 
79,992 กลุ่ม/ราย 
กลุ่มวสิาหกิจชุมชน 
79,992 กลุ่ม/ราย 

ศูนย์เรียนรู้ชุมชน

ศูนยเ์รียนรู้ชุมชน 18,340 แห่งศูนยเ์รียนรู้ชุมชน 18,340 แห่ง

มวลชน

ระดับตําบล

พช.พช.

ผู้นํา อช. 13,376 คน ผู้นํา อช. 13,376 คน 

กพสต. 134,284 คน กพสต. 134,284 คน 

ทุน
กองทุนพฒันาบทบาท
สตรี สมาชิก 10,113,864 
คน

กองทุนพฒันาบทบาท
สตรี สมาชิก 10,113,864 
คน

หน่วยงานอื:นหน่วยงานอื:น

สภาองค์กรชุมชน 
4,929 ตาํบล
สภาองค์กรชุมชน 
4,929 ตาํบล

ทุน

กองทุนสวัสดิการชุมชน 
5,971 กองทุน
กองทุนสวัสดิการชุมชน 
5,971 กองทุน

กลุ่มทางเศรษฐกจิ

กลุ่มสหกรณ์ 7,723 กลุ่ม กลุ่มสหกรณ์ 7,723 กลุ่ม 

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตร

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 19,933 กลุ่ม กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 19,933 กลุ่ม ศอช.ต.    6,774 คน ศอช.ต.    6,774 คน 

ศูนย์ถ่ายทอดฯ 7,110 แห่งศูนย์ถ่ายทอดฯ 7,110 แห่ง

มวลชนมวลชน

SME (OTOP) 614 ราย SME (OTOP) 614 ราย 

กลุ่มทางเศรษฐกจิ SME 2.7 ลา้นราย SME 2.7 ลา้นราย 



ระดับ
พืWนที:

กลไก
เครื:องมือ

เป้าหมาย

อาํเภอจังหวดั

ประชารัฐ อาํเภอ
SE

ประชารัฐ จังหวัด 
SE

คณะทํางานฯ
ประชารัฐ อาํเภอ

- คณะกรรมการฯ 
  คณะทํางานฯ
  ประชารัฐจังหวดั
- บริษัทประชารัฐ
  รักสามัคคีฯ จํากดั 
(SE)

ประชาชนที:เข้าร่วมโครงการ
สร้างสัมมาชีพชุมชน มีอาชีพ 

ร้อยละ 85 
(401,013 ครัวเรือน ใน 

23,589 หมู่บ้าน)

ผู้ประกอบการชุมชน
 (Community 

Entrepreneur)
(Pre – SE)

หมู่บ้านตําบล
จปฐ.ศอช.ต.

ศูนย์เรียนรู้
ชุมชน

กลุ่มอาชีพ 
และ OTOP

หมายเหตุ : Pre-SE คอื บุคคลหรือกลุ่มบุคคลทีDเป็นผูป้ระกอบการในระดบัชุมชน ทีDรวมตวักนัอยา่งหลวมๆ มีการบูรณาการทาํงานร่วมกนัไดแ้ละมี
ศกัยภาพทีDจะพฒันาไปสู่วิสาหกิจเพืDอสังคมในอนาคต

การขบัเคลื:อนงานในพืWนที:
ภายใต้หลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง

1,429,552,800 บาทงบประมาณ 735,337,200 บาท



ประชารัฐ จังหวัด

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จังหวดั จํากดั
(SE)

คณะทาํงาน ประชารัฐ จงัหวดั
(มีผูว้า่ฯ เป็นประธาน)

คณะกรรมการประสานและขบัเคลืDอน
นโยบายสานพลงัประชารัฐประจาํ

จงัหวดั (คสป.) ทัfง 12 คณะ ในพืfนทีD
(มีผูว้า่ฯ เป็นประธาน)

ขับเคลื:อน ขับเคลื:อน

เพิ:มมูลค่าเศรษฐกจิฐานราก (Base of the Pyramid 
Economy)
• เพิDมรายไดค้รัวเรือนในกลุ่มทีDไม่มี

รายไดห้รือรายไดต้ํDาให้พน้เส้นความ
ยากจน

ผู้ประกอบการชุมชน
(Community 

Entrepreneur)
- SMEs มีจาํนวนประมาณ 2.7 ลา้นรายทัDวประเทศ หรือ คิดเป็น
ร้อยละ 97.2 ของวิสาหกิจทัfงประเทศ GDP มีสัดส่วนร้อยละ 37.4 
- ESG 100 (Environmental, Social and Governance) การ
ประกอบการของบริษทัทีDคาํนึงถึงสิDงแวดลอ้ม สังคม และธรรมาภิ
บาล ซึDงผูล้งทุนใชป้ระเมิน     การดาํเนินงานของบริษทั 

เพิ:มมูลค่าเศรษฐกจิท้องถิ:น (Local Economy)
• เพิDมจาํนวนชุมชนสมัมาชีพ
• ขยาย / ยกระดบั กลุ่มอาชีพ/ 

OTOP

15 - 20 ชุมชน
(ระดับ A+, A)

Pre - SE
เฉลี:ย 100 ชุมชน/

จังหวดั
(ระดับ B, C)

ตามเกณฑ์ จปฐ.

ศอช.ต.
OTOP

- ศอช.ต. ทัDวประเทศ จาํนวน 6,774 คณะ 
- OTOP จาํนวน 40,694 ราย/กลุ่ม 

SME
ESG100

การเชื:อมโยงการขับเคลื:อนงานในจังหวัด



จัดเกบ็ข้อมูล
จํานวน               

12,950,000 
ครัวเรือน

สร้างสัมมาชีพชุมชน
23,589 หมู่บ้าน

471,780 ครัวเรือน

เชื:อมโยงองค์กรใน
พืWนที:  
 บูรณาการแผนตําบล                        
สนับสนุนการ
ขับเคลื:อน Pre-SE

สนับสนุน
การขับเคลื:อน 

Pre-SE

กลไกและเครื:องมือขับเคลื:อนงานในพืWนที:

1. ชีWเป้าครัวเรือนตกเกณฑ์   
    2.14 ล้านครัวเรือน
2. ชีWเป้าหมู่บ้านที:มีครัวเรือน
    ตกเกณฑ์รายได้ตํ:าสุด         
    7,600 หมู่บ้าน
3. วัดผลการพัฒนา

1. ฝึกอาชีพสัมมาชีพชุมชน
2. สร้างอาชีพ
    401,013 ครัวเรือน (85%)
3. รวมกลุ่มอาชีพ 2,360 กลุ่ม

1. บูรณาการแผนชุมชน  
    6,095 ตําบล
2. ร่วมกบั OTOP SME       
    สนับสนุนองค์กร พัฒนา 

Pre-SE 7,600 องค์กร/ชุมชน

1. สนับสนุน OTOP SME    
    พัฒนาสู่ SE 
2. สนับสนุนครัวเรือนสัมมาชีพ
    และกลุ่มอาชีพลงทะเบียน 

OTOP

หมู่บ้านหมู่บ้าน ตําบลตําบล
ศูนย์เรียนรู้

ชุมชน ศอช.ต. กลุ่มอาชีพ
และ OTOP  

1. ประชาชน มีอาชีพ ร้อยละ 85 (401,013 ครัวเรือน)
2. ผูป้ระกอบการ พร้อมเป็น Pre-SE 7,600 ราย/ชุมชนผลสัมฤทธิfi

จปฐ.



ข้อมูลความจําเป็นพืWนฐาน (จปฐ.)

ครม. มีมติเมืDอ 21 ก.ย 2536  
ใหทุ้กหน่วยงานทีDเกีDยวขอ้งกบั

การพฒันาชนบท นาํขอ้มูล จปฐ.
ไปใชป้ระโยชน์ในการวางแผน 
กาํหนดนโยบาย  แนวทางการ

ปฏิบติั การอนุมติัโครงการ และ
ติดตามการพฒันาชนบท

ครม. มีมติเมืDอ 21 ก.ย 2536  
ใหทุ้กหน่วยงานทีDเกีDยวขอ้งกบั

การพฒันาชนบท นาํขอ้มูล จปฐ.
ไปใชป้ระโยชน์ในการวางแผน 
กาํหนดนโยบาย  แนวทางการ

ปฏิบติั การอนุมติัโครงการ และ
ติดตามการพฒันาชนบท

จดัเกบ็เป็นประจาํทุกปี
ตัfงแต่ปี 2533 

ตามมติคณะกรรมการ
พฒันาชนบทแห่งชาติ 

เมืDอ 15 ก.ย. 2532

จดัเกบ็เป็นประจาํทุกปี
ตัfงแต่ปี 2533 

ตามมติคณะกรรมการ
พฒันาชนบทแห่งชาติ 

เมืDอ 15 ก.ย. 2532

บริหารโดย
คณะกรรมการ

อาํนวยการงานพฒันา
คุณภาพชีวติของ

ประชาชน (พชช.)

บริหารโดย
คณะกรรมการ

อาํนวยการงานพฒันา
คุณภาพชีวติของ

ประชาชน (พชช.)

ปรับปรุง
เครืDองชีfวดัทุก 5 ปี 
ให้สอดคลอ้งกบั

แผนชาติฯ

ปรับปรุง
เครืDองชีfวดัทุก 5 ปี 
ให้สอดคลอ้งกบั

แผนชาติฯ

1 2 3 4

จปฐ. : ข้อมูลที:แสดงถึงคุณภาพชีวติ
ของประชาชนในระดบัครัวเรือน

ปี 2560 รายได้ขัWนตํ:าในความจําเป็นพืWนฐาน 38,000 บาท/คน/ปี
มคีนตกเกณฑ์ที:ต้องพฒันา 8,738,743 คน ใน 2.14 ล้านครัวเรือน







     ศู น ย์ เ รี ย น รู้ แ ล ะ ก า ร
ขั บ เ ค ลื: อ น ป รั ช ญ า ข อ ง
เ ศ ร ษ ฐ กิจ พอ เ พีย ง เ ป็ น
เครื:องมือในการขับเคลื:อน
ก า ร พั ฒ น า ห มู่ บ้ า น
เศรษฐกจิพอเพยีง

แนวคดิ เป้าหมายศูนย์เรียนรู้ชุมชน

1. เป็นศูนย์ฯ มีชีวติ ขับเคลื:อนได้จริง

2. คนที:มาเรียนรู้ต้องนําไปใช้ได้ในชีวิตจริง

3. ขยายผลการพัฒนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพยีง

ศูนย์เรียนรู้ชุมชน



สิ:งที:จะดําเนินการในปี 2560สิ:งที:จะดําเนินการในปี 2560

1.  พฒันาศูนย์เรียนรู้ชุมชน 1,353 แห่ง

2. เตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนและปราชญ์ 117,945 คน

3. ฝึกอบรมอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน 471,780 คน/ครัวเรือน

4. สนับสนุนการจัดตัWงกลุ่มอาชีพ 2,360 กลุ่ม

งบประมาณ 814,767,800 บาท





ประชาชนมี       
ความเป็นอยู่

ที:ดีขึWน 
มีอาชีพ 
มีรายได้

และมีความรักสามัคคี

ประชาชนมี       
ความเป็นอยู่

ที:ดีขึWน 
มีอาชีพ 
มีรายได้

และมีความรักสามัคคี

การขับเคลื:อนสัมมาชีพชุมชนโดย ศอช.ต. ปี 2560

การดําเนินงาน

กลุ่มผู้ประกอบการพฒันาสู่
การเป็น Pre-SE

กลุ่มผู้ประกอบการพฒันาสู่
การเป็น Pre-SE

1. จัดระบบข้อมูลและบูรณาการ        
    แผนชุมชนระดับตําบล 6,095 ตําบล
2. เชื:อมประสานการทํางานระหว่าง ผู้นํา 
    กลุ่ม องค์กร และภาคใีนการสนับสนุน  
    ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน 471,780 ครัวเรือน 
    กลุ่มอาชีพ 2,360 กลุ่ม และ Pre-SE           

7,600 ชุมชน ที:ตกเกณฑ์ จปฐ. ตํ:าสุด
3. พฒันาและแก้ไขปัญหาอื:น ๆ ของชุมชน

เป้าหมาย

งบประมาณ 954,408,300 บาท







Key SuccessKey Success

1. จังหวดัต้องเข้าไปสนับสนุนและเป็นพี:เลีWยง โดยใช้กลไกประชารัฐจังหวดั ทํางานคู่ขนานไปกับ    
    บริษัทประชารัฐจังหวัด จํากดั

3. การจัดตัWงบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด จํากัด ไม่ใช่ความสําเร็จ แต่ถือเป็นจุดเริ:มต้น

4. การสรรหาคณะกรรมการและผู้จัดการบริษัท ต้องเป็นคนดี คนเก่ง เสียสละเพื:อประโยชน์ส่วนรวม 
   และเป็นคนที:ทํางานได้จริง

5. คดัเลือกชุมชนเป้าหมายโดยคํานึงถึงศักยภาพของพืWนที: ความต้องการของชุมชน ความรักสามัคคี
   ของคนในชุมชน และมีผลิตภัณฑ์ชุมชนที:โดดเด่น สามารถนํามาพฒันาต่อยอดได้

6. ปัจจัยที:จะสนับสนุนขับเคลื:อนการดําเนินงานของบริษัทประชารัฐรักสามัคคใีห้ประสบความสําเร็จ 
    ไม่ใช่เงิน แต่เป็นเครือข่ายในการทํางาน

2. ไม่มีสูตรสําเร็จในแต่ละพืWนที:  ชุมชนต้องเริ:มต้นทํา เอกชนขับเคลื:อน รัฐสนับสนุน


