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 กระทรวงมหาดไทย มอบหมายใหกรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบการขับเคลื่อนและการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก ตามนโยบายประชารัฐของรัฐบาล โดยมุงเนน 

1) งาน และงบประมาณ เนน Area Base 
2) การปรับงบประมาณเปน Line Item รัฐบาลปจจุบันแบงงบประมาณออกเปน 3 กอน คือ  
    ก. งบประมาณที่เปนเงินเดือน/คาจาง   
    ข. งบประมาณดูแลโครงสรางพื้นฐานการดูแลประชาชนตามเกณฑความจําเปนพื้นฐาน  

ค. งบประมาณ Agenda มี 26 Agenda หรือเรียกวา งบฯ วาระของประเทศ รัฐบาลเนนหนักดานนี้       
มีการอนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติม ดังนั้นการดําเนินงานในพื้นที่จึงตองมีการปรับเปลี่ยน 

3) กระทรวงมหาดไทย ภารกิจคือการบําบัดทุกข บํารุงสุข โจทยใหญของกระทรวงมหาดไทยจึงเนน
การแกไขปญหาของประชาชน 20 กวาลานคน ที่อยูในระดับฐานราก มีรายไดต่ํา  
 
การขับเคลื่อนและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก พิจารณาจาก 5 ประเด็น ดังนี้ 

1. สถานการณทั่วไปของโลกและประเทศไทยเพื่อสูความมั่งคั่งใน ศตวรรษที่ 21 วิสัยทัศนของประเทศตางๆ 
เชน สหรัฐอเมริกา : USA Nation Of Market มุงเนนการตลาด, อังกฤษ : Design Of Innovation มุงเนน
นวัตกรรม, จีน : Made In China  เนนคุณภาพสินคาเพื่อใหสินคาที่ผลิตจากจีนเปนท่ียอมรับ, เกาหลี : Creative 
Economy เนนเศรษฐกิจแบบสรางสรรค, ประเทศไทย : Thailand 4.0 เนนเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม 
ไดแก การสรางความเขมแข็งภายใน  

2. การสรางเศรษฐกิจฐานราก เชน OTOP เพราะสามารถสรางรายไดใหประเทศไดสูง และเชื่อมโยงกับ
ทั่วโลกได ภารกิจของผูวาราชการจังหวัด คือ การดูแล สงเสริม อาชีพของประชาชนในภาคการเกษตร และนอก
ภาคการเกษตร   

3. การสรางความเขมแข็งภายใน โดยการยกระดับนวัตกรรม การสรางความเขมแข็งของชุมชน         
และเครือขายผูประกอบการ  

4. สรางจิตวิญญาณความเปนผูประกอบการ โดยการเปลี่ยนแนวคิดจากการ “ทํามาหากิน” เปน”ทํามา
คาขาย” คนรุนใหมขายของผาน website การซื้อของมาขายตอยังไมตองผลิตสินคา ขายใหเร็วขายใหมาก 

5. การสรางความเขมแข็งของชุมชนและเครือขายตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนพื้นฐานนโยบาย  
ของรัฐบาล เนน : อาชีพ  ทุน  OTOP  การตลาด เพ่ือสรางชุมชนเขมแข็ง  เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง 
และเนน อาชีพ  ความรวมมือ  รายได  เพื่อเขาสูชุมชนเขมแข็งเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง 
 
โครงสรางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จากหนวยงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ แบงออกเปน  
5 เสาหลัก ไดแก  สปท. สนช. รัฐบาล คสช. และ กรธ. เพื่อบรรลุวิสัยทัศน มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยเนน              
ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาคุณภาพคน เพิ่มขีดความสามารถการแขงขัน 
 
การขับเคลื่อนประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวคิดแรกที่จะใหประชาชนหรือชุมชนมีรายได
เพิ่มขึ้นของประเทศไทย ปเตอร เซงเก ผูเชี่ยวชาญองคกรการเรียนรูระดับโลกบอกวาไมเคยมโีมเดลนี้ที่ไหนมากอน  
 



บริษัทประชารัฐรักสามัคคี  Social Enterprise (SE) 
แนวคิด  
 จากการดําเนินงานของคณะกรรมการ กรอ.จังหวัดภาคเอกชนมีการเรียกรอยตางๆ ตอฝายรัฐ               
สวนราชการมีหนาที่ตองไปแกไขปญหาเพื่อใหเอกชนพอใจและดําเนินการทางธุรกิจในพื้นที่ เพื่อใหเกิดการใช
จายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของพื้นที่ แตบริษัทประชารัฐสามัคคี เอกชนจะไมสามารถเรียกรองแบบนั้นได 
แตจะดําเนินการโดยสานพลังประชารัฐ นําจุดเดนของแตละภาคสวน คือ 

1. ภาคราชการ = มีคนมากกระจายอยูเต็มพ้ืนที่ เกือบ 3,000,000 คน  
2. ภาคเอกชน  = มีความทันสมัย บริหารจัดการเกง มีทุน 
3. ภาคประชาชน = ผลิตสินคาหลากหลาย รักบานเกิด 
4. ภาควิชาการ  = องคความรู  
5. ภาคประชาสังคม NGO = ทํางานเชิงลึก เกาะติด มีเครือขายมาก 

นํามาทํางานรวมกันในนามของ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จํากัด ซึ่งตั้งอยูในจังหวัด เปนเครื่องมือของ ผวจ. 
เปนรูปแบบทางธุรกิจ บริหารแบบธรรมาภิบาล จดทะเบียนรูปบริษัท มีเปาหมายเพื่อสังคม รายไดหลักมาจาก
การบริการใหคําปรึกษา กําไรนําไปใชขยายผลใหชุมชนอื่นไมมีการปนผล 

 
วิธีทํา 
 1. เริ่มตนที่ทุกฝาย ทุกสวนในจังหวัดมารวมมือกันทําเพื่อชุมชนในจังหวัดของตนเอง สานพลังประชารัฐ 
โดยการนําเอาจุดแข็งของแตละภาคสวน รวมกันทํางานเพื่อชุมชน โดย ผวจ.เปนผูกํากับความคุม 
 2. มีเปาหมายชัดเจนวัดได รายไดที่เพิ่มขึ้น ตอครัวเรือนตอป สินคาและบริการขายไดราคาดีขึ้น             
คนจนลดลง ชุมชนอยูดีกินดีลูกหลานมีความสุข วัดไดจากเกณฑ จปฐ.ซึ่งเก็บขอมูลทุกป ปละ 12.9 ลาน
ครัวเรือน เวลาปละ 4 เดือน สามารถวัดผลไดจากรายไดที่เพิ่มขึ้นของประชาชนในชุมชน เมื่อคณะกรรมการ
และคณะทํางานดําเนินงานไปแลว 1 ป 
 3. สูตรลับ 1,3,5,7,16,1 โดย 
  1 คือ เปาหมาย สรางรายไดใหกับชุมชน ยกระดับรายไดของชุมชนใหมากกวาเดิม 
  3 คือ ทํา 3 เรื่อง เกษตร แปรรูป (OTOP & SMEs) และทองเที่ยวโดยชุมชน 
  5 คือ Value Chain การเขาถึงปจจัยการผลิต การสรางองคความรู  Packaging 
การตรวจสอบคุณภาพ (QC)  เพ่ิมคุณภาพการผลิต การตลาด และการสื่อสารสรางความรับรูเพื่อความยั่งยืนและ
การขยายผล  การบริหารจัดการ (ระบบบัญชี บารโคด ขายในโมเดิ้ลเทรด ขายในมินิมารท) 
  7 คือ กลไกภาคบังคับ 76 + 1  รูปแบบบริษัทแม บริษัทลูก บริษัทจังหวัด บริษัทภาค โดยดู
รูปแบบจาก Social Enterprise ในรูปบริษัท  มีกฎหมายเขามาเก่ียวของ มีการบริหารจัดการ มีการจัดทํางบดุล 
กําไร-ขาดทุน  
 
การบริหารของ Social Enterprise จะเปนไปในรูปแบบการบังคับใหจดจัดตั้งและมีจํานวนหุน 4,000 หุนในแตละ
จังหวัด หุนละ 1,000 บาท เครือขายของบริษัทแม 24 หุน และดานลาง 76  หุนเทาจํานวนจังหวัด ควบคุมบริษัทแม 
ซึ่งบริหารงานโดยเอกชน และบริษัทลูก 76 บริษัท สามารถแตกลูกกระจายออกไปสู 5 ภาคสวน คือ ภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน และภาควิชาการ มีสิทธิในการ vote 20%  เทากัน 
 



สรุปผลการจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคี ณ วันที่ 20 กันยายน 2559 จดทะเบียนจัดตั้งแลว 36 จังหวัด 
เปาหมายวันที่ 30 กนัยายน 2559 จะมีการจัดตั้งอีก 15 จังหวัด รวม 51 จังหวัด คงเหลืออีก 25จังหวัด 
 
การขยายแนวความคิด สานพลังประชารัฐลงไปในตําบล หมูบาน 74,000 หมูบาน โดยผานอาสาสมัครชุมชน 
กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต กขคจ. กองทุนแมของแผนดิน กลุมทางเศรษฐกิจ กองทุนพัฒนาชนบท ศูนยเรียนรู  
คือ ศักยภาพในพื้นที่ ทุนจากกองทุนหมูบาน ผูนํา อช. ศูนยประสานงานองคกรชุมชน (ศอช.ต.) กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี เงินกู SML กองทุนพัฒนาชนบท 
 
การขับเคลื่อน จาก 3 เรื่อง  

คือ เปาหมาย, ระดับพื้นที่, เครื่องมือกลไก ระดับจังหวัดเรียกวา SE หรือวิสาหกิจเพ่ือสังคม อําเภอมี
คณะทํางานประชารัฐระดับอําเภอ ตําบลเปนแบบ PRESE การรวมตัวกันอยางหลวมๆ ยังไมจดทะเบียน เปนขั้นพื้นฐาน 
หมูบาน ศอช.ต. กลุมอาชีพ และ OTOP มีเครื่องมือคือ ศูนยการเรียนรูและขอมูล จปฐ. 

การเชื่อมโยงขับเคลื่อนงานในจังหวัด เริ่มจากชุมชนที่มีความพรอม 15-20 ชุมชน เรียกวาชุมชนเกรด 
AB รูปแบบ PRESE ระยะตอไปจังหวัดตองจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดลงไปพัฒนาหมูบานที่ตกเกณฑ จปฐ. 

   
ขอมูล จปฐ.  ในป 2560 รายไดขั้นต่ําตามเกณฑ จปฐ. จะเพิ่มเกณฑรายไดเปน 38,000 บาท/ คน/ ป 
 
ศูนยเรียนรูชุมชน มีของกรมการปกครอง อยูที่ ที่วาการอําเภอ ของทองถิ่นอยูที่เทศบาลหรือ อบต. ของ
กรมการพัฒนาชุมชน อยูในหมูบาน 904 แหง สรางเพิ่มเติมเปน 1,300 แหง มีอาคารสถานที่ มีขอมูล มีฐาน
การเรียนรู มีวิทยากร (ปราชญชาวบาน) เพราะมีเปาหมายในเรื่องการสรางอาชีพ 470,000 ครัวเรือน 
(เศรษฐกิจฐานราก)  
 
การขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน โดย เครื่องมือกลไกของ ศอช.ต. ในการขับเคลื่อนการพัฒนาตําบลและหมูบาน 
ขณะนี้มีงบประมาณแลว  954,408,300 บาท สามารถดําเนินการไดทันทีผานทางพัฒนาการจังหวัด 
  
OTOP 

1. มาตรฐาน การคัดสรร OTOP 5 ดาวคัดสรรทุก 2 ป จะเปลี่ยนเปนปละครั้งและแบงเกรดออกเปน 4 เกรด 
คือ 1) สงออกตางประเทศได 2) งานฝมือผลิตจํานวนมากไมไดแตสามารถสงออกได  3) คาขายภายในไมสามารถ
สงออกได และ 4) ตองปรับปรุง มุงเนนไปที่ 3 กับ 4 มีประมาณ 40,000 สินคา  

ผูประกอบการ OTOP  หามตั้งศูนย OTOP ยกเวนที่มีอยูแลว กรมการพัฒนาชุมชนมีหนาที่ผลิตสินคา
ใหพรอมขายอยางเดียว  เพราะเอกชนสามารถตั้งศูนยจําหนายเองไดอยูแลว  การดําเนินการ คือตองเปน trader 
ทําใหครบวงจรตั้งแต ตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา ตั้งแตขายสง ขายสตอก ทําสตอกสินคา ดูแลสินคาภายในจังหวัด   
ใหได ขณะนี้มีแลว 10 แหง   

2. ชองทางการตลาด ที่ผานมาการจัดเปน Event ขายไดจํานวนวันนอยเกินไป  ปจจุบันจัดทําเปน
รานคาประชารัฐสุขใจช็อปในปม ปตท. มีแลว 148 รานคา กรมการพัฒนาชุมชนบริหารทั้งหมด เปนที่ระบายสินคา
เศรษฐกิจฐานราก ขายทุกวัน วันละ 3 - 5 พันบาทตอวัน จะทําใหครบทั้งประเทศภายใน 2 ป 
  
 



Key Success 
บริษัทประชารัฐรักสามัคคี กับคณะทํางานประชารัฐจังหวัดจะทํางานใหสําเร็จไดอยางไร 
 1. ผวจ.ตองเขาไปสนับสนุนและเปนพี่เลี้ยงโดยใชกลไกประชารัฐจังหวัด ทํางานคูขนานไปกับบริษัท

ประชารัฐรักสามัคคจีังหวัด จํากัด ตองประชุมพรอมกัน ทําและเรียนรูไปดวยกัน ควรประชุมรวมกันทุกเดือน 
2. ตองมีความรัก สามัคคี บริษัทนี้จดทะเบียนโดยกฎหมายแพงและพาณิชยเพราะเปลี่ยนรัฐบาลก ็              

ไมสามารถยกเลิกได 
3. การจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคี ได ไมใชความสําเร็จ การแกไขปญหาประชาชนรายไดตกเกณฑ 

จปฐ. 20 ลานคน ใหได นั่นคือประสบความสําเร็จ  
4. บอรดบริหาร CEO หรือ MD ตองไดคนที่ดี คนเกง เสียสละ มีเวลาให การตั้งคนเพื่อเปนเกียรติยศ            

ไมตอบโจทย เพราะงานจะมาที่ ผวจ.ทั้งหมด  
5. การคัดเลือกชุมชนเปาหมาย ตองเปนไปตามความตองการของชุมชน 
6. ปจจัยที่สนับสนุนการขับเคลื่อนบริษัทประชารัฐรักสามัคคี คือเครือขายการทํางานและความรักสามัคคี 

ผวจ. มีหนาที่ติดตามจากคนที่ไดรับมอบหมาย 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


