
ครั้งที่ 8/2560

19 ธันวาคม 2560
ณ ห้องแซฟไฟร ์204-205
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี



ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
ขอบคุณคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง

ขอบคุณคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ แ
ละผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกภาคส่วน ท่ีช่วยกันขับเคลื่อนงานใน 2 ปี ท่ีผ่านมา 

ด้วยความเข้มแข็งจนมีผลงานท่ีเป็นรูปธรรม 

สร้างรายได้ให้ชุมชน ประชาชนมีความสุข



แถลงข่าวการดำเนินงานท่ีผ่านมา



รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 
ครั้งท่ี 7/2560 เม่ือวันอังคารท่ี 12 กันยายน 2560

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม



ผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเน่ือง

สร้างรายได้ให้ชุมชน ประชาชนมีความสุข

คสป.
บ.ประชารัฐฯ

เกษตร ท่องเท่ียว
โดยชุมชน

แ ปรรูป

- ยกระดับเกษตรเป็นปลอดภัย/
เกษตรอินทรีย์ 42 จังหวัด

- เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร 
657.30 ล้านบาท

- มีช่องทางการจำหน่ายเพิ่มข้ึน 6 ช่อง
- เข้าร่วมโครงการโรงพยาบาล
อาหารปลอดภัย 20 แห่ง

- รวมกลุ่มเพื่อมีอำนาจ             
ในการต่อรอง 156 กลุ่ม

- เชื่อมโยงเป็นเครือข่าย 24 เครือข่าย

- สินค้ามีคุณภาพและมาตรฐาน 1,448 
ผลิตภัณฑ์
- มีช่องทางการจำหน่ายเพิ่มข้ึน 
- บรรจุภัณฑ์ได้รับการพัฒนา 182 ชนิด
- เชื่อมโยงเป็นเครือข่าย 16  เครือข่าย

- หมู่บ้านท่องเท่ียวโดยชุมชนได้รับ
การพัฒนาต่อยอด เป็นท่ีรู้จักและ
มีนักท่องเท่ียวเพิ่มมากข้ึน    
จำนวน 486 ชุมชน

- สินค้าชุมชนได้รับการพัฒนา 
1,301 ผลิตภัณฑ์

- เกิดกิจกรรมและอาชีพในหมู่บ้าน
ท่องเท่ียวโดยชุมชน 450 กิจกรรม

- เชื่อมโยงเป็นเครือข่าย         
การท่องเท่ียว 9 เครือข่าย

3,017 กลุ่ม
ผู้ได้รับประโยชน์ 445,280 คน
รายได้ 1,748.31 ล้านบาท 



การเชื่อมโยงเครือข่ายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเน่ือง

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(Sufficiency Economy) 

คณะทำงาน E 3 น้อมนำ

แบบก้าวหน้า : รวมกลุ่ม เชื่อมโยงเครือข่าย

เป็นการสนับสนุนให้ประชาชนรวมพลังกันในรูปกลุ่ม
หรือสหกรณ์ หรือการท่ีธุรกิจต่าง ๆ 

รวมตัวกันในลักษณะเครือข่ายวิสาหกิจ

บริษัทประชารัฐฯ สนับสนุนการ
รวมกลุ่มของชุมชนและสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ ในภูมิภาค และเครือข่าย

กิจกรรม



ตัวอย่างกิจกรรมการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายการขับเคลื่อนระหว่างจังหวัด

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเน่ือง

ภูเก็ต – ระนอง

จ.ระนอง เป็นแหล่งน้ำแร่ธรรมชาติ จ.ภูเก็ต 

พัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยนำกาแฟกับน้ำแร่มา  

ผสมกัน (MIXED) เป็น Coffee Mineral

ภูเก็ต – พังงา - กระบ่ี
MOU 3 จังหวัดอันดามัน พังงา กระบ่ี ภูเก็ต 
ทำเส้นทางท่องเท่ียวโดยชุมชน

ภูเก็ต – สตูล
จ.สตูล เป็นแหล่งผลิตนมแพะที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ ใช้

วัตถุดิบจากสตูล ภูเก็ตพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 

ใช้โลโก้ Satun Goat milk ขายที่เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล 

สร้างรายได้ให้กลุ่มชุมชนทั้งสองจังหวัด

10 จังหวัดภาคใต้

พัฒนาสินค้าผ้าบาติกให้ตรงตามความ

ต้องการของตลาด เช่ือมโยงและแบ่งปัน  องค์

ความรู้ระหว่างกลุ่มผ้าบาติก 10 จังหวัด

ภาคใต้

จังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยง
เครือข่าย มีจังหวัดท่ีเข้าร่วม 12 จังหวัด



ผู้เลี้ยงโคขุน

โรงเชือด GMP

แปรรูป

ผลิตส่ง OEM (QC)

การตลาด

ตัวอย่างการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายของกลุ่มเป้าหมาย 
โคขุนคุณภาพสูง มีจังหวัดท่ีเก่ียวข้อง 9 จังหวัด

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเน่ือง

อาหารเลี้ยงโค

โรงผลิต : ขอนแก่น
5 จังหวัด : ขอนแก่น  สกลนคร 
กาฬสินธ์ุ ศรีสะเกษ ชัยภูมิ

5 จังหวัด : มหาสารคาม  ศรีสะเกษ
นครพนม  สกลนคร  มุกดาหาร

2 จังหวัด : ขอนแก่น  ชัยภูมิ

5 จังหวัด : ขอนแก่น  ชัยภูมิ   
มุกดาหาร  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ

5 จังหวัด : ขอนแก่น  สกลนคร  
มุกดาหาร  ชัยภูมิ ศรีสะเกษ

1 2

3

4

5

วัตถุดิบ : กาฬสินธ์ุ  ศรีสะเกษ
6



ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเน่ือง
ตัวอย่างการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายของกลุ่มเป้าหมาย

ไหมมีจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 12 จังหวัด

ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
ผลิตเส้นไหม  

4 จังหวัด
การแปรรูปไหม 

12 จังหวัด

ศูนย์กลางแฟชั่น                          
(รวม 12 จังหวัด)

-กลุ่มร้อยแก่นสารสินธ์ุ
-กลุ่มเจริญราชธานีศรีโสธร
-กลุ่มนครชัยบุรินทร์

ส่งเสริมการตลาด

ในประเทศ
-แยกเอกลักษณ์ไหม
แต่ละจังหวัด

ต่างประเทศ
-อุบลราชธานี
-ขอนแก่น

หมู่บ้านวัฒนธรรมไหม 
3 จังหวัด

- บุรีรัมย์
- กาฬสินธ์ุ
- ขอนแก่น

- ท่องเท่ียว
เชิงเกษตร  

- กาฬสินธ์ุ
- ขอนแก่น
- สุรินทร์
- ชัยภูมิ

- ผ้าและเครื่องแต่งกาย
- เวชสำอางค์ - หมู่บ้านท่องเท่ียว

วัฒนธรรมไหม

ต้นทาง
กลางทาง

ปลายทาง



ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ
การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์โครงการตลาดประชารัฐ

ความก้าวหน้าการจัดสรร ผู้ประกอบการรายใหม่ให้จำหน่ายในตลาดประชารัฐ

ข้อมูล ณ วันท่ี 15 ธ.ค. 60 เวลา 12.30 น.  

0

100000

200000

300000

ตลาดประชารัฐภาพรวม

ลงทะเบียน จัดสรรแล้ว

231,329

ตลาดประชารัฐ 9 ประเภท

71,946

59.73%

***หมายเหตุ ผู้ประกอบการ 1 ราย สามารถเลือกได้ 3 ตลาด 
0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

ตลาดประชารัฐท่ีกรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบ

ลงทะเบียน จัดสรรแล้ว

คนไทยย้ิมได้ ของดีจังหวัด Modern Trade
56.66% 14.14% 13.79%

73,664

27,940

8,776

41,738

3,951
1,210

ยอดจำหน่าย (รวม 3 ตลาด) จำนวน 80,931,024 บาท



ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ
การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์โครงการตลาดประชารัฐ

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

ผลการประเมินศักยภาพ ผู้ประกอบการรายใหม่

ระดับ A ระดับ B ระดับ C
26.79%           43.55% 29.66%

***หมายเหตุ ประเมินจากผู้ลงทะเบียน 114,729 ราย

49,962

34,033
30,734

ข้อมูล ณ วันท่ี 15 ธ.ค. 60 เวลา 12.30 น.  

ธกส. อบรมแล้ว
38,021 ราย



ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ
การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์โครงการตลาดประชารัฐ



ตลาดประชารัฐของดีจังหวัดสระบุรี
ลานโปรโมชั่น ศูนย์การค้า เจ เจ มอลล์
5-10 ธ.ค.60

ตลาดประชารัฐของดีจังหวัดสตูล
สวนสาธารณะเขาพญาวัง
5 ธ.ค.60

ตลาดประชารัฐของดีจังหวัดสงขลา
ตลาดกรีนโซน (กรีนเวย์)
5 ธ.ค.60

ตลาดประชารัฐของดีจังหวัดปทุมธานี
ตลาด Market 4.0 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
5 ธ.ค.60

ตลาดประชารัฐของดีจังหวัดอุตรดิตถ์
สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก
5 ธ.ค.60

ตลาดประชารัฐของดีจังหวัดยะลา
หอการค้าจังหวัดยะลา
5 ธ.ค.60 – 4 ม.ค.60

ตลาดประชารัฐของดีจังหวัดมุกดาหาร
ตลาดไนท์บอคซ์
5 ธ.ค.60

ตลาดประชารัฐของดีจังหวัดชุมพร
ลานโปรโมชั่น ศูนย์การค้าบ๊ิกซีชุมพร
1-5 ธ.ค.60

ตลาดประชารัฐของดีจังหวัดนครนายก
ตลาดคีรีวัน-เขากระเหรี่ยง บ้านคีรีวัน
5 ธ.ค.60

ตลาดประชารัฐของดีจังหวัดสมุทรสงคราม
ลาน OTOP ตรงข้ามไปรษณีย์
สมุทรสงคราม
8-17 ธ.ค.60

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ
ตัวอย่างความร่วมมือจากประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดในการจัดทำตลาดของดีจังหวัด



ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ

ตัวอย่างความร่วมมือจากประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดในการจัดทำตลาดโมเดิร์นเทรด



ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ

การขยายผลการจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคม สาขาไร่เชิญตะวัน

เป้าหมายการจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคม

• ระยะสั้น 
- ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม ไร่เชิญตะวัน
เมือง เชียงราย

- ประชารัฐรักสามัคคี ลำปลายมาศ

• ระยะกลาง 
- ประชารัฐรักสามัคคีระดับตำบล และ/หรือ โรงเรียน"



2553 2554 2558 2559 2560

จัดตั้งสำนักงานสร้างเสริมกิจการ
เพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.)

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
ส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม
(การจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการเพื่อ
สังคมแห่งชาติ หรือ คกส.)

ร่าง พรบ.ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 
ได้รับความเห็นชอบโดยสภาปฏิรูป
แห่งชาติ (สปช.) และ เสนอต่อ ครม.

พระราชกฤษฎีกาประมวล
รัษฎากรฉบับท่ี ๖๒๑
(สิทธิประโยชน์ทางภาษีวิสาหกิจ
เพื่อสังคม)

พัฒนาการงานขับเคลื่อนนโยบายเพื่อส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย

กระบวนการรับฟังความคิดเห็นร่าง 
พรบ.ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
(ฉบับก.คลัง)

มติ คปก.ร่าง พรบ.ส่งเสริมวิสาหกิจ
เพื่อสังคมเสนอต่อ ครม. (ปรับแก้จาก
ฉบับ ก.คลัง)

การแก้ไขระเบียบสำนักนายกฯ 
เปลี่ยนแปลงเลขานุการจาก สกส.เป็น 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ
ความคืบหน้าเรื่อง พรบ. วิสาหกิจเพื่อสังคม



การริเริ่มและกระบวนการเสนอกฎหมาย
โดยสภาปฏิรูปแห่งชาติ

กระบวนการพิจารณาและเห็นชอบโดย
คณะรัฐมนตรี

กระบวนการพิจารณาและเห็นชอบโดยสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้ันตอนการเดินทางของกฎหมาย พรบ.ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

• การจัดทำรายงานการศึกษาเรื่อง 
วิสาหกิจเพื่อสังคม โดย
คณะกรรมาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติ

• การยกร่างกฎหมาย พรบ.ส่งเสริม
วิสาหกิจเพื่อสังคม โดย
คณะกรรมาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติ

• การขอมติเห็นชอบจากสภาปฏิรูป
แห่งชาติ

• กระบวนการขอความคิดเห็นจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
เพื่อหาข้อสรุปในระดับหลักการร่วมกันว่าสมควรมี
กฎหมายฉบับน้ีหรือไม่

• การจัดทำรายงานและการขอมติเห็นชอบในสภาปฏิรูป
ประเทศไทย และ คณะกรรมการร่วม 3 ฝ่าย (ครม./ 
สปท./ สนช.) 

• กระบวนการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบผู้
มีส่วนเก่ียวข้องได้เสียตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 77

• การจัดทำรายงานรับฟังความคิดเห็นและรายงาน
การศึกษาเพื่อจัดตั้งกองทุนเสนอกลับ ครม.

• กระบวนการพิจารณากฎหมายของสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ 3 วาระ ได้แก่ ข้ันรับหลักการ 
การแปรญัตติ (โดยคณะกรรมาธิการ) และ การ
ลงมติเห็นชอบ

• นายกรัฐมนตรีทูลเกล้าฯ เพื่อลงพระ
ปรมาภิไธยและประกาศลงในพระราชกิจจา
นุเบกษา

11/2557
ถึง
02/2558

หมายเหตุ ตัวอักษรสีแดงหมายถึงสิ่งท่ียังไม่เกิดข้ึนและเป็นข้ันตอนท่ีต้องดำเนินการในอนาคต

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ

04/2558

สนง.กฤษฎีกาพิจารณาเน้ือหากฎหมายภายหลังจาก
ท่ีมีมติเห็นชอบในหลักการจากคณะรัฐมนตรี + 4-6 เดือน

ความคืบหน้าเรื่อง พรบ. วิสาหกิจเพื่อสังคม



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
Roadmap 2561

ขับเคลื่อน
ให้ชุมชนมีรายได้

เชื่อมโยงภาคเอกชนระดับประเทศ

กับประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด

สร้างความเข้มแข็งและย่ังยืนให้กับ                    

เครือข่ายประชารัฐรักสามัคคี

ขยายแนวคิดการจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคมจาก

ระดับจังหวัดสู่ระดับอำเภอ ระดับชุมชน

สร้างและเพิ่มองค์ความรู้ให้กับชุมชน

สร้างเครือข่ายให้กว้างและลึก                                 

ให้เกิดความเข้าใจ และการยอมรับ

เพื่อสร้างแผนงานของระดับชุมชน



เว็บไซต์ คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3)
http://www.e3pracharath.com/e3/

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอื่นๆ



หนังสือสรุปการทำงานประจำปี 2560 
ฉบับร่าง ณ วันท่ี 18 ธันวาคม 2560

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอื่นๆ

ลิงค์ ดาวน์โหลดหนังสือฉบับร่าง



นัดหมายการประชุมคณะทำงาน ครั้งท่ี 1/2561

วันพฤหัสบดีท่ี 25 มกราคม 2561

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา



ครั้งท่ี 8/2560
19 ธันวาคม 2560
ณ ห้องแซฟไฟร์ 204-205
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี


