
นายสมหวัง  พ่วงบางโพ 
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  

กระทรวงมหาดไทย 

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน 



 1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

2. พัฒนาพ้ืนที่และปกครอง
ในรูปแบบการกระจายอ านาจ
มากขึ้น 

3. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ (Local  
Economy)  และเศรษฐกิจ 
ฐานราก/ท้องถิ่น 

4. รัฐบาลมุ่งเน้นการแก้ปัญหา
ความยากจนในพ้ืนท่ีต่าง ๆ 

6. การด าเนินงาน 
ในรูปแบบประชารัฐ 

7. ประเทศไทยมีแนวโน้ม
การคอร์รัปชั่นท่ีลดลดลง 

8. จัดการเลือกต้ังช่วง 
ต้นปี 2562 สร้างความ
เชื่อมั่นในประเทศได้เพิ่ม
มากขึ้น 

10. ปัญหาการเมือง
ระหว่างประเทศ 

9. ความม่ันคงในประเทศ 
โดยเฉพาะปัญหาในพื้นท่ี 
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้  

5. ราชการปรับตัวเข้าสู่รัฐบาล 4.0 
(Government 4.0)  

ผลกระทบปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อกระทรวงมหาดไทย (PESTLE)  

Political 



1. การพัฒนาของเศรษฐกิจฐานความรู ้
 นวัตกรรมและดิจิทัล 01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

2. พื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
ในพื้นท่ีเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน 
3. การเติบโตของภาคการท่องเท่ียวอย่างรวดเร็ว 
ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจ 

4. การพัฒนาโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก(EEC) 

5. การสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับนานาชาติ 
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้

6. มาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี  
(Non-Tariff Barrier)  

7. มีแนวโน้มของการพัฒนาวิสาหกิจต้ังใหม่ (Startup)  
วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการธุรกิจขึ้นมามากขึ้น 
8. การปรับค่าแรงขั้นต่ าส่งผลให้ประชาชน 
ในพื้นท่ีมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

ผลกระทบปัจจัยภายนอกทีส่่งผลต่อกระทรวงมหาดไทย (PESTLE) 

Economic 



ผลกระทบปัจจัยภายนอกทีส่่งผลต่อกระทรวงมหาดไทย (PESTLE) 

9. สื่อผ่านช่องทางโซเชียล มีเดีย (Social 
Media) มีอิทธิพลในการรายงานข่าว และ
ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชน 

2. การขยายตัวของความเป็นเมือง 

1 .  ก า ร เ ข้ า สู่ สั ง ค ม ผู้ สู ง อ า ยุ 
ในขณะท่ีมีจ านวนเด็กน้อยลง 

8. กระแสในเรื่องความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมท่ีมีมากขึ้น 

Socio-cultural 

7. พฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซื้อ
และช าระ ค่าสินค้าและบริการ ผ่าน
ช่องทางออนไลน์ 

3. กระแสด้านสิทธิมนุษยชนท่ีมีมากขึ้น 

4. ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางสังคม
หรือความไม่เท่าเทียมทางเพศ 

6. ทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐาน
กระจุกตัวในพื้น ท่ี เมือง ส่งผลให้มี
ปัญหาความเหลื่อมล้ า 

5. ปัญหาการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิด
กฎหมาย และท างานโดยไม่มีใบอนุญาต 



ผลกระทบปัจจัยภายนอกทีส่่งผลต่อกระทรวงมหาดไทย  (PESTLE) 

1. ความก้าวหน้า
ทางด้านเทคโนโลยี 
นวัตกรรมใหม่ ๆ 

2. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ รวดเร็ว  
และลดต้นทุน 

4. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือเทคโนโลยี
สมัยใหม่สามารถเข้ามาเป็นเครื่องมือในการ
ช่วยป้องกันสาธารณภัย และการพัฒนาเชิง
พื้นท่ีได้อย่างมีความแม่นย า 

5. การใช้แทคโนโลย ี
นวัตกรรม และการสื่อสาร 
มีส่วนส าคัญในการช่วย
พัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
OTOP หรือสินค้าทาง
การเกษตร 

3. ภัยรูปแบบไซเบอร์ 
(Cyber-Security)  
มีความหลากหลาย
และจ านวนมากขึ้น 



ผลกระทบปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อกระทรวงมหาดไทย (PESTLE) 

Legal 

2. มีกฎหมายท่ี
ต้องได้รับการ
ปรับปรุงให้เข้า
กับบริบท และ
สถานการใน 
บัจจุบันจ านวน
มาก 

3. คาบเกี่ยวกับ
ระเบียบ หรือ
กฎหมายจาก
กระทรวงหรือ
หน่วยงานอื่น ๆ 
จ านวนมาก 

4. กฎหมาย
ภาษีท่ีดินและ
สิ่งปลูกสร้าง
ถูกบังคับใช้
เพื่อลดต้นทุน
ค่าเสียโอกาส
จากการ
ปล่อยท่ีท้ิงร้าง 

5. กฎหมาย
ท้องถิ่น
บางส่วนยังมี
ความ
คลุมเคลือท่ี
ต้องอาศัยการ
ตัดสินใจของ
เจ้าหน้าท่ีใน
การปฏิบติงาน 

 
6. กฎหมาย
เลือกต้ัง
ท้องถิ่น 

7. พรบ.
อ านวยความ
สะดวกฯ 

8. การปรับปรุง
รายละเอียดของ 
พรบ. หรือกฎหมาย
หลายส่วนที่
เกี่ยวข้องกับ
กระทรวงมหาดไทย 

1 .  ก า ห น ด
บทบาทให้การ
บริหารกิจการ
ใน ท้อ งถิ่ น มี
อ านาจมากขึ้น 



ผลกระทบปัจจัยภายนอกที่สง่ผลต่อกระทรวงมหาดไทย (PESTLE) 

Environment 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(Climate Change) 

01 

02 กิจกรรมทางเศรษฐกิจหรืออุตสาหกรรมท่ีเพิ่ม
มากขึ้น เป็นสาเหตุหลักของการปล่อยมลพิษ 

03 

04 

แผนยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติใน
ระดับประเทศ ให้ความส าคัญกับการลดกิจกรรม
ท่ีสร้างมลพิษในทุกภาคส่วน 

ประเทศไทยยังคงประสบปัญหาภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติท่ีเกิดจากประเทศเพื่อนบ้านหรือ 
ในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง 



ทิศทางและเครื่องมือการขับเคลื่อนภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน 
ของผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน 

วาระกรมการพัฒนาชุมชน ปี พ.ศ.2561 (CDD Agenda 2018) 
มีปัจจัยขับเคลื่อนหลัก 3 ปัจจัย และปัจจัยสนับสนุน 5 ปัจจัย 

ปัจจัยขับเคลื่อน 

ปัจจัยสนับสนุน 



๑) เสริมสร้างกลไกขับเคลื่อน 
  วิสาหกิจเพื่อสังคม 
 

 
๑) เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ 

 

๑) สร้างและพัฒนากลไก 
  ขับเคล่ือนสัมมาชีพชุมชน 
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๑. การพัฒนา 
อาชีพครัวเรือน 

๒. หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
(OTOP) 

๓. เศรษฐกิจฐานราก 
และประชารัฐ 

ปัจจัยขับเคลื่อน (Drive) 

๒) สร้างและพัฒนาเครื่องมือ 
  ขับเคลื่อนการสร้างสัมมาชีพ 
  ชุมชน 

๒) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน 
  ผลิตภัณฑ ์
 

๓) แสวงหาช่องทางการตลาด 
  เพิ่มขึ้น 
 

 
๓) บูรณาการภาคีสนับสนุนชุมชน 
 

๒) เพิ่มศักยภาพชุมชนในการสร้าง 
  ธุรกิจชุมชน 
 

๓) ส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพ 
  ชุมชน 
 

๔) เชิดชูเกียรติผู้น าเครือข่าย 
  พัฒนาชุมชนสนับสนุน 
  สัมมาชีพดีเด่น 



๑) พัฒนาเครื่องมือ
วิเคราะห์ ข้อมูล
เศรษฐกิจชุมชน 

๑) ปรับเปล่ียน  
วิธีคิด วิธีท างาน 
 

๑) พัฒนาเครื่องมือ 
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม 

๑) ใช้หลัก 
ธรรมาภิบาลเป็น
เครื่องมือส่งเสริม
วัฒนธรรมองค์การ 
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๒) พัฒนาการ
เข้าถึงแหล่งทุน 
 

๑. ส่งเสริม 
องค์กรธรรมาภิบาล 

๒. พัฒนาบุคลากร 
และผู้น าชุมชน 

๓. พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและ 
จัดการความรู้ 

๔. พัฒนากระบวนการ
ท างานแบบมีส่วนร่วม 

๕. กองทุนหนุนเสริม 
อาชีพครัวเรือน 

ปัจจัยสนับสนุน (Enable) 

๒) ยกระดับ     
กรมการพัฒนา
ชุมชนสู่องค์กร 
ธรรมาภิบาล 

๒) เติมความรู้และ
ทักษะ 
 

๓) สื่อสารเผยแพร่
ผลงานและยกย่อง  
ความดี 

๓) พัฒนาเครื่องมือ    
จัดการความรู้ 
 

๒) พัฒนา 
Application ส าหรับ
ติดตามประเมินผล 

๒) พัฒนารูปแบบ
กลไกการมีส่วนร่วม 
 

๓) ส่งเสริมและ
สนับสนุนกระบวนการ
ท างาน 

๑) เสริมสร้าง       
ความเข้มแข็งของ  
กองทุนชุมชน 

๓) กองทุนชุมชน 
หนุนเสริมสัมมาชีพ 
 



ตัวช้ีวัดปัจจัยขับเคลื่อน หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผ่านเกณฑ์ 

๑) จ านวนครัวเรือนได้รับการพัฒนาอาชีพและมีรายได้พึ่งพาตนเอง ครัวเรือน ๔๗๑,๗๘๐ ๔๗๑,๗๘๐ 

๒) ร้อยละของกลุ่มสัมมาชีพชุมชนได้ลงทะเบียน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ร้อยละ ๑๐ ๑๐ 

๓) ชุมชนเป้าหมายมีรายได้จากการประกอบกิจการเพิ่มขึ้นและประชาชนมีความสุขมากขึ้น หมู่บ้าน/ชุมชน ๒๓,๕๘๙ ๒๓,๕๘๙ 

ตัวช้ีวัดวาระกรมการพฒันาชุมชน หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

จ านวนครัวเรือนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงประกอบสัมมาชีพชุมชนมีรายได้สูงกว่ารายจ่าย และ
ไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

ครัวเรือน ๔๗๑,๗๘๐ 
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ตัวชี้วัด 
วาระกรมการพัฒนาชุมชน ปี ๒๕๖๐ (CDD Agenda 2017) 

ตัวชี้วัดปัจจัยสนับสนุน หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผ่านเกณฑ์ 

๑) ร้อยละของบุคลากรประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมาภบิาลขององค์การ ร้อยละ ๘๐ ๑๐๐ 

๒) ร้อยละของบุคลากรและผู้น าชุมชนที่ได้รับการพัฒนามีการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน ร้อยละ ๘๐ ๘๐ 

๓) ร้อยละของบุคลากรมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูล ร้อยละ ๘๐ ๘๐ 

๔) ระดับความรู้ ความเข้าใจของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการท างาน แบบมีส่วนร่วม ค่าเฉล่ีย ๔.๕ ๔.๕ 

๕) ร้อยละของสมาชิกที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการสนับสนุนเงินทุน ร้อยละ ๖๐ ๖๐ 

๖) จ านวนกองทุนชุมชนที่มีการบริหารจัดการทีม่ีประสิทธิภาพ กลุ่ม ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ 



  สัมมาชีพ 
   

เศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า 

บุคคล, ครัวเรือน 
Dependent 

รวมกลุ่ม 
Independent 

ร่วมมือกัน, เครือข่าย 
Inter-dependent 

เศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐาน 

• กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 26,368 กลุ่ม 
    เงิน 29,804,505,000 บาท 
• โครงการ กข.คจ. 29,232 กองทุน 
    เงิน 8,694,393,657 บาท 
• กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
    เงิน 8,406,651,930 บาท 
• กองทุนแม่ของแผ่นดิน 20,253 กองทุน 
    เงิน 526,015,877 บาท 
• กองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ  
    เงิน 186,596,062 บาท 
 
      

รวมกลุ่ม รวมซื้อ รวมขาย 

ลดการพ่ึงพา ลดความฟุ่มเฟือย เลิกอบายมุข 

ช่องทาง 
การตลาด 

 OTOP / SME / CE : ผู้ประกอบการชุมชน 

 
 ร่วมมือ ร่วมทุน ร่วมค้า 
 SE  วิสาหกิจเพื่อสังคม 

  Model การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (บันได 3 ขั้น) 
กองทุนที่ พช. รับผิดชอบ 

กองทุนอื่น ๆ 
• กทบ. 79,595 กองทุน  
    เงิน 272,503,000,000 บาท 
• กองทุนสวัสดิการชุมชน  
    3,338 กองทุน 
    เงิน 638,000,000 บาท 
 
      

เศรษฐกิจ 
ชุมชนเข้มแข็ง 

ประชาชน 
มีรายได้เพิ่มขึ้น 

เป้าหมาย 

กรมการพฒันาชุมชน : เศรษฐกจิฐานรากมัน่คงและชุมชนพึง่ตนเองได ้ ภายในปี 2564 



  ขั้นที่ 1 การสร้างสัมมาชีพชุมชน 
แนวคิด : “ชาวบ้านสอนชาวบ้าน” ด าเนินการภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐาน 

วัตถุประสงค์ : สร้างและพัฒนาผู้น าสัมมาชีพชุมชน ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครัวเรือน ขับเคลื่อนภายใต้ประชารัฐ 

“สัมมาชีพชุมชน”  ไม่เบียดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม และค านึงถึงความเป็นธรรมทางสังคม 

กระบวนการ 
สร้างสัมมาชีพ 

ครัวเรือนเปา้หมาย   
ในหมู่บ้าน            

ได้รับการพัฒนาอาชีพ
และมีรายได้เฉลี่ย 

เพิ่มมากขึ้น 

ส่งเสริมการจัดตั้ง พัฒนากลุ่ม  
และจดทะเบียนกลุ่มอาชีพ 

สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุน
ภายใน/ภายนอกชุมชน 

ส่งเสริมช่องทางการตลาด 
1.ค้นหาปราชญ์ 

2.พัฒนาปราชญ์ 

3.สร้างทีมวิทยากร 

4.เสริมสร้างสัมมาชีพ 

5.สนับสนุนการจัดต้ังและพัฒนา 



 พื้นที่ด าเนินการเพิ่ม 3,628 หมู่บ้าน ขยายผลหมู่บ้านเดิม 16,512 หมู่บ้าน 
 อบรมทีมวิทยากรสัมมาชีพ 18,140 คน 
 สร้างสัมมาชีพหมู่บ้าน 523,640 ครัวเรือน  
 รวมกลุ่มอาชีพเพื่อช่วยต่อยอดเพิ่ม 362 กลุ่ม 

 พื้นที่ด าเนินการ 23,589 หมู่บ้าน 
 อบรมทีมวิทยากรสัมมาชีพ 117,945 คน 
 สร้างอาชีพครัวเรือนสัมมาชีพ จ านวน 471,780 คน 
 รวมกลุ่มอาชีพได้ 2,360 กลุ่ม 
 รวมกลุ่มคลัสเตอร์ 330 คลัสเตอร์ 

ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดข้ึน • เกิดรายได้เพิ่มขึ้นจากการประกอบสัมมาชีพ  561,607,980 บาท 
• ทีมวิทยากรสัมมาชีพ ทั้งสิ้น 136,085 คน 
• มีกลุ่มอาชีพ ทั้งสิ้น 2,722 กลุ่ม 
• ครัวเรือนสัมมาชีพได้รับการสนับสนุนเงนิทุน จ านวน 345,032 ครัวเรือน  

ปี 2560 

ปี 2561 



ผลกระทบจากการสรา้งสัมมาชีพชมุชน  1. เกิดความรัก ความสามัคคี ความร่วมมือในชุมชน 

2. ครัวเรือนเป้าหมายประกอบอาชีพ ตามแนวทางสัมมาชีพ และพึ่งพาตนเองได้ 

3. ครัวเรือนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ลดความเหลื่อมทางสังคม 

ตัวอย่าง สัมมาชีพชุมชน 

น ำ้ตำลอ้อย บ้ำนกลำง      ขนมจีน บ้ำนหมำกหญ้ำ  จิง้หรีด บ้ำนแพะ 
ต.เนินขำม อ.เนินขำม จ.ชัยนำท 
สมำชิก  25 คน  
รำยได้เฉลีย่คน/เดอืน 1,000-2000 บำท 

ต.ห้วยแอ่ง อ.เมืองฯ จ.มหำสำรคำม  
สมำชิก  20  คน 
รำยได้เฉลีย่คน/เดอืน 1,500 บำท 

ต.บ้ำนธิ อ.บ้ำนธิ จ.ล ำพูน 
สมำชิก 20 คน 
รำยได้เฉลีย่คน/เดอืน  1,000 บำท 

ต.หว้ำนใหญ่ อ. หว้ำนใหญ่ จ.มุกดำหำร 
สมำชิก  20 คน 
รำยได้เฉลีย่คน/เดอืน 2,800 บำท 

 เพำะต้นอ่อนทำนตะวนั 



  ขั้นที่ 2 OTOP / SME / CE : ผู้ประกอบการชุมชน 

พออยู ่
พอกนิ  

อยูด่ ี  
กนิด ี  

มัง่ม ี  
ศรสีุข 

หน่ึงต าบล หน่ึงผลติภณัฑ ์  
(Product Oriented)  

หลากเสน่ห ์ หลายผลติภณัฑ ์  
(Community – base Oriented) 

นวตัวถิ ี รว่มสุข รว่มวถิ ี รว่มสมยั  

(Happiness Oriented) 

2546 - 2556 

2557 - 2560 

2561 
ผา่นเกณฑ ์  
23 ตวัชีว้ดั 

ผา่นเกณฑ ์  
17 – 22 ตวัชีว้ดั 

ผา่นเกณฑ ์  
10 – 16 ตวัชีว้ดั 

ตวัชีว้ดัความส าเร็จ : เกณฑป์ระเมนิหมูบ่้านเศรษฐกจิพอเพยีง  
ของกระทรวงมหาดไทย (4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด) 

พัฒนาการของ OTOP ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจฐานราก 



รายได้ OTOP ทั้งประเทศ  
รายได ้ (ล้านบาท) 

ปี 

เป้าหมายปี 62 
200,000 ล้านบาท 
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อัตราเติบโตเฉลี่ย 11.03% 

OTOP 
อยู่ด ี กนิด ี

OTOP นวตัวถิ ี
มัง่ม ี ศรสีุข 

OTOP แบบดัง้เดมิ 
พออยู่  พอกนิ 

97,592 ล้านบาท 

109,781 ล้านบาท 

125,208 ล้านบาท 

153,510 ล้านบาท 

2547 - 2556 10 ปี 11.03 % 

ปี 2561 วางเป้าหมายไว้ 20% ขณะนี้ (มี.ค.61) ผ่าน 6 เดือน เติบโตโดยเฉลี่ย 24% 

12.48% 

14.05% 

22.60% 



เปลี่ยนผ่าน 

- รัฐสนับสนุนเป็น Event, ต้องเป็น OTOP 3-5 ดาว           
- จ านวนวันที่ขายมีน้อย ไม่ต่อเนื่อง 

OTOP นวตัวถิ ี
ร่วมสุข ร่วมวิถี ร่วมสมัย 

พัฒนา OTOP ด้วยนวัตกรรม 
เพิ่มมูลค่าผสานวิถีชีวิตชุมชน 
สร้างสรรค์ สร้างเสน่ห์อัตลักษณ์ 
วิถีชีวิตชุมชนให้มีคุณค่า 
ตลาดใหม่ในชุมชนเช่ือมโยงท่องเที่ยว 

ยอดขายเตบิโตตอ่เน่ือง  

รายไดส่้วนใหญ ่ อยูก่บัผู้ประกอบการกลุม่น้อย 

ช่องทางตลาดอยูภ่ายนอกชุมชน ซึง่มจี ากดั  

 ปี 2557 ยอดขาย 97,592 ล.บ.   
 ปี 2560 ยอดขาย 153,510 ล.บ. สูงขึ้น 57.33 % 

- 1-5 ดาว 14,360 ผลิตภัณฑ์ หรือ 17 % 
- กลุ่ม D 69,178 ผลิตภัณฑ์ หรือ 83 % 

เปลีย่นจากผลกัดนัสินค้า OTOP โดยรฐั 
เป็นการกระจายรายได ้ ตามความต้องการของ
ชุมชน ให้ชุมชนเรยีนรู้ พึง่ตนเองไดอ้ยา่งแท้จรงิ 

- ขาดความรู ้ ทกัษะการตลาด 
- มคีา่ใช้จา่ยเพิม่ ทีพ่กั เดนิทาง คา่จ้างอืน่ 

ค้าขายแขง่ขนัในระบบไดย้าก 

ท าไมต้องเป็น OTOP นวัตวิถี 



   ความคาดหวัง  OTOP นวัตวิถี 983.86 ส่วนกลาง                ล้านบาท 

บาท 9,328,118,200 8,344.26  จงัหวดั       ล้านบาท 
งบประมาณทีไ่ดร้บั 



  ขั้นที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (SE) วิสาหกิจเพื่อสังคม 

คณะท างานนโยบายสานพลังประชารัฐ 13 คณะ (7D , 6E) 

คณะท างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) 

ภาครัฐ ภาคเอกชน 

คณะท างานขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 

ส่วนกลาง 

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพ่ือ
สังคม (ประเทศไทย) จ ากัด 

คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อน
นโยบายสานพลังประชารัฐ ประจ าจังหวัด 

(คสป.) 

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด 
(วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ ากัด 

76 จังหวัด 

กลุ่มประสานงานการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและประชารัฐ 

ส านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

กลไกการขับเคลื่อนการพฒันาเศรษฐกิจฐานราก    
และประชารัฐ 

เอกชน 
ทันสมัย   

บริหารเก่ง มีทุน 

วิชาการ 
มีองค์ความรู้ 

ประชาชน 
ผลิตสินค้า
หลากหลาย 

รัฐบาล 
คนกระจาย 
เต็มพื้นที่ 

ประชาสังคม 
ท างานเชิงลึก  

เกาะติด มีเครือข่าย 

แนวคิดสานพลังประชารัฐ 

การเข้าถึง
ปัจจัยการผลิต 

การสร้าง   
องค์ความรู้ 

การตลาด 
การสื่อสาร
เพื่อการรับรู้ 

การบริหาร
จัดการเพื่อ
ความยั่งยืน 

สร้างรายได้ให้ชุมชน ประชาชนมีความสุข 



ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน 

ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น 

Start 

Step 

Scale 
Success 

Sustainable 

ผู้รับประโยชน์ 572,356 คน 

รายได้สะสม 2,224 ล้านบาท 

941 กลุ่ม 

2,025 กลุ่ม 

1,019 กลุ่ม 
เกษตร 

แปรรูป 
ท่องเท่ียว 



         นายสมหวัง   พ่วงบางโพ 
      รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 


