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กลุมประสานงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
สํานักเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

10ประเด็น 10 ความชัดเจน
ของการดําเนินงานการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
โดย นายอภิชาติ โตดิลกเวชช
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

1. การดําเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐมีความเปนมาอยางไร?

รัฐบาลมีนโยบายลดความเหลื่อมล้ํา สรางรายไดและความเจริญ ความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ ให
ครอบคลุมทั้งประเทศโดยใหภาคเอกชนและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมดําเนินการรวมกับภาครัฐ
เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนของประเทศ คือ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และคณะรัฐมนตรี ไดมีมติเมื่อวันที่ 15
ธันวาคม 2558 รับทราบการแตงตั้งคณะกรรมการภาครัฐ และภาคเอกชน รวม 12 คณะ เพื่อ
ขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ซึ่งคณะทํางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3)
เปน 1 ใน 12 คณะ (ปจจุบันมี 13 คณะ เพิ่มคณะประชารัฐเพื่อสังคม E6 ) ดําเนินการภายใตแนวคิด
วิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) มีบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด เปน
กลไกขับเคลื่อนการทํางานในพื้นที่
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2. ทําไมตองขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ?

ทําไมตองขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ?

ความจริง

เศรษฐกิจไทยมีโครงสรางยึดติดกับภาคเกษตรสวนมากและ
ชาวชนบทกวารอยละ 80 เปนผูประกอบการเกษตร

ปญหาทีค
่ งอยูมานาน

1. ขีดความสามารถทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจํากัด
2. นโยบายที่ผานมาในการแกปญหาขาดความชัดเจน
3. การเสียสมดุลทางเศรษฐกิจในพื้นที่ คนจนมากกวา
10 ลานคน มีรายไดไมพอรายจาย ไมสามารถดํารงชีพได
ตามมาตรฐานขั้นต่ํา

ทางแกมีเพียง
ประการเดียว

จัดระบบเศรษฐกิจฐานรากหรือเศรษฐกิจชุมชนขึ้น ใน
เครือขายที่เปนการรวมกลุมกันหรือเปนพื้นที่พัฒนา
ทั่วประเทศ

3. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐมีแนวคิดที่สําคัญอยางไร?

ใชแนวคิดประชารัฐบูรณาการการทํางานภายใตศักยภาพที่โดดเดนของทุกภาคสวน ดังนี้

แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
รัฐบาล

เอกชน

คนกระจาย
เต็มพื้นที่

ทันสมัย บริหาร
เกง ทุน

ประชาชน

วิชาการ

ผลิตสินคา
หลากหลาย

มีองคความรู

ประชาสังคม

ทํางานเชิงลึก เกาะติด มี
เครือขาย
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4. การดําเนินงานมีกลยุทธขับเคลื่อนอยางไร?

กลยุทธขับเคลื่อนภายใตรหัส 1 เปาหมาย 3 กลุมงาน 5 กระบวนการ กระจายสู 76 จังหวัดทั่ว
ประเทศ (1 3 5 76+1) ไดแก

5. ภายใตกลยุทธดังกลาวมีกลไกในการขับเคลื่อนอยางไร?

กลไกการขับเคลื่อนเราวางระบบการทํางานที่สอดคลองกันระหวางภาครัฐและเอกชน ไดแก
1) จัดตั้งบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด ครบ 76 จังหวัด เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559
2) ตั้งคณะทํางานรวมทุกภาคสวนในจังหวัดโดยมีผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน ภายใตคําสั่ง
สํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 106/2559 เรื่อง การแตงตั้งคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจําจังหวัด (คสป.) ลงนามโดย นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560
มีผูวาราชการจังหวัด เปนประธาน มีกรรมการจากภาครัฐและภาคเอกชน และมีหัวหนาสํานักงาน
จังหวัดและพัฒนาการจังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการรวม คสป
.คณะนี้ตองทํางานควบคูกับ
บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดฯ มีแนวทางการทํางานรวมกันชัดเจน คือ ชี้เปา กระจายงาน และ
ติดตามสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัด
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โครงสรางและระบบงานของ คสป.

6. คณะทํางานสวนกลาง ลงไปสนับสนุนการขับเคลื่อนในระดับจังหวัดอยางไรในการทํางาน
รวมกันของ คสป.และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด?

1) สนับสนุนในการสรางความรูความเขาใจและประสานการจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจน
ครบทุกจังหวัด
2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐของคณะทํางาน
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ สวนกลาง ทั้งหมด 7 จุด (นครปฐม
พระนครศรีอยุธยา เชียงใหม รอยเอ็ด อุดรธานี ภูเก็ต และนครศรีธรรมราช) ลงพื้นที่ติดตาม
การดําเนินงาน 7 จุด (เพชรบุรี ชลบุรี แพร สกลนคร รอยเอ็ด พังงา และสงขลา) ระหวาง
วันที่ 3 มีนาคม – 7 พฤษภาคม 2560)
3) สื่อสารสรางการรับรูผาน TV Conference และสื่อ Social Media อยางตอเนื่อง
4) เชื่อมประสานหนวยงานระดับนโยบายหนุนเสริมการทํางานของคสป.และบริษัทประชารัฐรัก
สามัคคีจังหวัด เชน กรมสรรพากร กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา เปนตน
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7. ปจจุบันเกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการอยางไรบาง?

ผลการดําเนินงาน (เดือนตุลาคม 2559 – พฤษภาคม 2560)

- เชิงปริมาณ

1) มีกลุมเปาหมาย ที่ คสป.จังหวัด และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จังหวัดฯ คัดเลือกเพื่อสงเสริมและ
พัฒนาจํานวนทั้งสิ้น 1,886 กลุม แบงเปน ดานการเกษตร 588 กลุม ดานการแปรรูป 827 กลุม
และดานการทองเที่ยวโดยชุมชน 471 กลุม
2) มีกลุมเปาหมายที่มีรายไดเพิ่มขึ้น จํานวน 828 กลุม เปนเงินรวม 354,896,256 บาท
3) มีผูไดรับประโยชน จากการดําเนินการ จํานวน 203,776 คน

- เชิงคุณภาพ

1) เกิดรูปแบบการทํางานเชื่อมโยงกันของทุกภาคสวนในจังหวัด ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม โดย
ใชชุมชนเปนตัวตั้ง
2) เกิดภาพการทํางานของคณะทํางานสานพลังประชารัฐทุกคณะ (D1-D7, E1-E6) ทํางานสงผล
ผลิตตอกันในพื้นที่

การเชื่อมโยงการเคลื่อนงานของคณะทํางานสานพลังประชารัฐในระดับจังหวัด
สรุปภาพรวมและการเชื่อมโยงการเคลื่อนงานของ
คณะทํางานสานพลังประชารัฐในระดับจังหวัด

1

คณะทํางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3)
ดําเนินงานทั้งในสวนกลางและระดับจังหวัด

เกษตร

คณะทํางานการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม (D6)

2 ดําเนินการใน 23 จังหวัด

•คณะทํางานการสงเสริมการทองเที่ยว & Mice
3 (D3) ดําเนินการใน 18 จังหวัด
•คณะทํางานการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผูนํา
(E5) ดําเนินการใน 18 จังหวัด

4 คณะทํางานการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาด
ยอม และวิสาหกิจเริ่มตน(D2) ดําเนินการใน 17
จังหวัด

แปรรูป
ทองเที่ยว
โดยชุมชน

กลุมและ
สมาชิก
ไดรับการ
พัฒนาและ
กอใหเกิด
รายได

3) ชุมชนเกิดการเชื่อมโยงเครือขายการทํางานแบบเครือขายกิจกรรมมากขึ้น สงผลตอเศรษฐกิจฐาน
รากและทองถิ่นเขมแข็ง (Local Economy)
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8. จากการดําเนินงานที่ผานมาอะไรคือปจจัยที่กอใหเกิดผลสําเร็จดังกลาว?

ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จ
ในการดําเนินงาน

Key Success

1. ขอมูล จปฐ.ชี้เปา
2. KEY WORD 3 คําสําคัญ

3. เดินไปดวยกัน
4. เชื่อมโยงเปนเครือขาย
5. ชวยเหลือคนในจังหวัด
6. สื่อสารสรางความเขาใจ

ชุมชนลงมือทํา
ชุมชนเปนตัวตั้ง

•ระเบิดจากขางใน อยากทํา
•ชุมชนมีความพรอม รักและสามัคคี
•มีสินคาโดดเดนพัฒนาได

รัฐบาลสนับสนุน
คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อน
นโยบายสานพลังประชารัฐ
ประจําจังหวัด(คสป.)
ตัวใหญ กําลังมาก

เอกชนขับเคลื่อน
บริษัทประชารัฐรักสามัคคี

•คกก.และ CEO ตองเลือกดี เกงและทุมเท
•ทุกพื้นที่ ขอใหเริ่มตน ไมมีสูตรสําเร็จ
•มีแผนธุรกิจที่ดี
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9. มีแผนการดําเนินงานในระยะตอไปอยางไรบาง?

1. ประเมินผลการดําเนินงานและกําหนดเกณฑพิจารณาคัดเลือกจังหวัด ที่มีผลสัมฤทธิ์การขับเคลื่อน
งานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากภายใตกลไกประชารัฐที่โดดเดนเปนตนแบบ เพื่อคนหา best practiceในการ
ขยายผลการดําเนินงาน
2. ประเมินศักยภาพการขับเคลื่อนงานของจังหวัด เพื่อเติมเต็ม และเสริมขีดความสามารถในดาน
2.1 ความรู ความเขาใจของบุคลากร/กลไก และผูเกี่ยวของ
2.2 การประสานงานและการทํางานเชิงบูรณาการ
3. การแลกเปลี่ยนเรียนรูและเชื่อมโยงการทํางานเปนเครือขาย
4. การพัฒนาและสรางองคความรู ดานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
5. สงเสริมและขยายแนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากภายใตกลไกประชารัฐ และสงเสริม
วิสาหกิจเพื่อสังคมเต็มพื้นที่ทั้งในระดับอําเภอ ตําบล หมูบาน โดยกําหนดเปนแผนดําเนินการ 20 ป

10. ประโยชนที่ประชาชนจะไดรับจากการดําเนินโครงการคืออะไร?

กลุมเปาหมายมีรายไดเพิ่มขึ้น มีเงินออม ระบบเศรษฐกิจครัวเรือนและชุมชนมีความเขมแข็งประชาชนมี
ความสุข สงผลใหเศรษฐกิจทองถิ่น (Local Economy) เขมแข็งเปนฐานรากใหระบบเศรษฐกิจมหภาคเติบโต
ที่สําคัญเกิดการ เชื่อมโยงนักทองเที่ยวเขาสูชุมชนสงผลตอเสถียรภาพทางรายไดอยางยั่งยืน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

กลุมประสานงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
สํานักเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

