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• สร้ำงผลงำนขับเคลือ่นเศรษฐกจิฐำนรำกอย่ำงเป็นรูปธรรม 
โดยมี บริษทั ประชารัฐรักสามคัคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ ากดั และบริษทั ประชารัฐ
รักสามคัคีจงัหวดั  ใน 76 จงัหวดัทัว่ประเทศ ท่ีท าหน้าท่ีเป็นแกนในการเช่ือมโยงการท างานของ    
5 ภาคส่วน ประกอบดว้ย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน 
ท างานร่วมกบัคณะกรรมการประสานและขบัเคล่ือนนโยบายสานพลงัประชารัฐประจ าจงัหวดั 
(คสป.) ซ่ึงมีผูว้่าราชการจงัหวดัในแต่ละจงัหวดัเป็นประธาน  สร้างรายไดใ้ห้ชุมชนในปีท่ีผา่นมา  
เป็นเงิน 1,748.31 ลา้นบาท จากกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 3,017 กลุ่ม   มีประชาชนไดรั้บประโยชน์ 
จ  านวน 445,280 คน เช่น กลุ่มเกษตร  ได้ขบัเคล่ือนส่งเสริมเกษตรปลอดภยัและเกษตรอินทรีย ์ 
กลุ่มแปรรูป มีการพฒันาคุณภาพ มาตรฐาน และบรรจุภณัฑ์   และดา้นการท่องเท่ียวโดยชุมชนได้
เนน้เร่ืองมาตรฐาน ใหมี้ความสะอาดและความปลอดภยั 

• น ำนวัตกรรมและองค์ควำมรู้เสริมสร้ำงเศรษฐกจิ 1.0 ให้มีศักยภำพและควำมเข้มแข็งพร้อมก้ำวสู่
เศรษฐกจิ 4.0  
สนับสนุนเศรษฐกิจ 1.0 ให้เป็น Smart 1.0 เน่ืองจากเป็นเศรษฐกิจพื้นฐานท่ีเติบโตจากชุมชนอนั
เป็นรากฐานส าคญัของประเทศ ด้วยการน านวตักรรมเขา้มาเพิ่มมูลค่า  จดัหาช่องทางการตลาด  
รวมทั้ งการพัฒนาคุณภาพสินค้า ซ่ึงปัจจุบันพัฒนาไปแล้วกว่า 1,301 กลุ่ม อาทิ      การให้
ค  าแนะน าดา้นบรรจุภณัฑ์เพื่อยืดอายุของผลิตภณัฑ์  นวตักรรมเคร่ืองสีขา้วครัวเรือน  การแปรรูป
ผา้ขาวม้าเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่น โคมไฟ   ร่มผา้ขาวม้ากันฝน ฯลฯ เพื่อรองรับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในการพฒันาประเทศเพื่อมุ่งสู่ยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 โดยใช้กลไกของ 
บริษทัประชารัฐรักสามคัคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) และบริษทั ประชารัฐรักสามคัคี
จงัหวดั ในการรวมพลงัทุกภาคส่วนท่ีจะช่วยกนัขบัเคล่ือนประเทศไปสู่ Thailand 4.0  
 

 

 สร้ำงผลงำนขับเคลือ่นเศรษฐกจิฐำนรำกอย่ำงเป็นรูปธรรม 

น ำนวตักรรมและองค์ควำมรู้เสริมสร้ำงเศรษฐกจิ 1.0 ให้มีศักยภำพและควำมเข้มแข็งพร้อมก้ำวสู่

เศรษฐกจิ 4.0                                                                                                                                                    

สร้ำงควำมเข้มแข็งและสำนพลงัทุกภำคส่วนในพืน้ที ่เพือ่ให้เศรษฐกจิในพืน้ทีเ่ติบโต 

อย่ำงเป็นรูปธรรมและยัง่ยืน 

มีกำรสำนพลงัและเช่ือมโยงเศรษฐกจิฐำนรำกกบัเศรษฐกจิระดับประเทศอย่ำงเป็นรูปธรรม 

 



• สร้ำงควำมเข้มแข็งและสำนพลังทุกภำคส่วนในพืน้ที่ เพื่อให้เศรษฐกิจในพืน้ที่เติบโตอย่ำงเป็น
รูปธรรมและยัง่ยนื 
ริเร่ิมโครงการสานพลงัเพื่อบา้นเกิด  คดัเลือก คนรุ่นใหม่ท่ีมีอายุระหวา่ง 20-30 ปี เพื่อร่วมพฒันา
ชุมชนในจงัหวดับา้นเกิดจงัหวดัละ 1 คน  2 รุ่นรวม 152 คน โดยก่อนการลงพื้นท่ีปฏิบติังานจริง
นักพฒันาธุรกิจชุมชนทุกคนจะต้องเรียนรู้แนวทางการท างานแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social 
Enterprise)  โดยเน้นการศึกษาองค์ความรู้ท่ีจะน าไปร่วมท างานกบับริษทั ประชารัฐรักสามคัคี
จงัหวดั (วสิาหกิจเพื่อสังคม) จ ากดั ใหเ้กิดความย ัง่ยนือยา่งเป็นระบบ  

• มีกำรสำนพลงัและเช่ือมโยงเศรษฐกจิฐำนรำกกบัเศรษฐกจิระดับประเทศอย่ำงเป็นรูปธรรม 
- บริษทั ประชารัฐรักสามคัคีจงัหวดั และบริษทัประชารัฐรักสามคัคี วิสาหกิจเพื่อสังคม 

(ประเทศไทย)  ไดข้บัเคล่ือนให้เกิดความเช่ือมโยงระหว่างเศรษฐกิจในระดบัพื้นท่ีและ
เศรษฐกิจระดบัภูมิภาคและระดบัประเทศ ในรูปแบบของเครือข่ายความร่วมมือ ต่อยอด
อาชีพ เพิ่มมูลค่าใหสิ้นคา้ และการตลาด  

- บริษทัประชารัฐรักสามคัคีจงัหวดั ไดช้ี้เป้าและสร้างโครงข่ายความร่วมมือ สนบัสนุนการ
ขบัเคล่ือนนโยบายสานพลังประชารัฐโดยท างานร่วมกับคณะกรรมการประสานและ
ขบัเคล่ือนนโยบายสานพลงัประชารัฐประจ าจงัหวดั (คสป.) ซ่ึงมีผูว้า่ราชการจงัหวดัในแต่
ละจงัหวดัเป็นประธาน ท าให้การพฒันาเศรษฐกิจฐานรากไดเ้ช่ือมโยง  กบัแผนการพฒันา
ของการพฒันาเศรษฐกิจภาพรวมในระดบัจงัหวดั ภาค และประเทศ อยา่งเป็นรูปธรรม 

ตัวอย่ำงโครงกำรเด่น 
• โครงกำรผ้ำขำวม้ำท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย สร้างรายไดร้วม 3,561,356 บาท ให้กบัชุมชนจ านวน 30 

ชุมชน  สามารถสร้างอตัลกัษณ์ท่ีชดัเจนให้ผา้ขาวมา้แต่ละชุมชน ช่วยชุมชนใหไ้ดรั้บการผลกัดนั
การคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา    

• โครงกำรเคร่ืองสีข้ำวขนำดครัวเรือน  เป็นนวตักรรมใหม่ท่ีจะเปล่ียนวถีิการบริโภคขา้วของคนไทย 
โดยสร้างความเช่ือมโยงระหว่างชาวนากับผูบ้ริโภคโดยตรง รวมทั้ งการสร้างความรู้ให้กับ
ผูบ้ริโภคเก่ียวกบัสายพนัธ์ุของขา้วในประเทศไทยรวมทั้งประโยชน์ของขา้วแต่ละสายพนัธ์ุ ท่ีมี
คุณค่าทางอาหารและรสชาติท่ีแตกต่างกนั 

• โค ร ง ก ำร  OTOP JUNIOR ส อ น ก ารท าม าค้ า ข า ย ให้ กั บ นั ก เรี ย น ร ะ ดั บ มั ธ ย ม ต้ น                        
จ  านวน 306 โรงเรียน เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  และสอดแทรกการเรียนรู้เร่ืองการท าบญัชี
ครัวเรือน   บญัชีโครงการ เพื่อสร้างวินัยทางการออม เรียนรู้การสร้างรายได้ให้กับตนเองและ
ครอบครัว   

• โครงกำรโรงพยำบำลอำหำรปลอดภัย  ให้โรงครัว ร้านอาหารในโรงพยาบาลปรุงอาหารจานผกั 
ผลไมป้ลอดสารพิษ เพื่อสุขภาพของผูป่้วยและประชาชน สร้างรายไดใ้ห้เกษตรกร ด าเนินการไป
แลว้ 116 แห่งในปี 2560 และจะขยายครอบคลุมโรงพยาบาลชุมชนครบ 780 แห่งภายในปี 2561 

 
 



• โครงกำร Batik Design Week  2017 รวบรวมกลุ่มชุมชนท่ีผลิตผา้บาติกจากทัว่ประเทศเป็นคร้ัง
แรกในประเทศไทย อาทิ ภูเก็ต สงขลา นครราชสีมา ตาก อ่างทอง ลพบุรี และนครพนม รวมแลว้
กวา่ 30 ราย ร่วมออกร้านและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ผา้บาติก ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงและการ
เดินแบบแฟชัน่โชวผ์า้บาติก   

• โครงกำรแล็บประชำรัฐ  บริษทั ประชารัฐรักสามคัคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ ากดั เซ็น
สัญญาความร่วมมือกับ  บจก.ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย)  เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
มาตรฐานสินคา้แปรรูปดา้นอาหารและเคร่ืองส าอางของชุมชน  โดยปัจจุบนัมีบริษทัประชารัฐรัก
สามคัคีจงัหวดัท่ีเขา้ร่วมโครงการ 18 จงัหวดั      

• และยงัมีการด าเนินการในอีกหลายโครงการอยา่งต่อเน่ือง 
                                                                     

แผนงำนปี 2561  
 
 

 

 

 
• ช่วยเหลอืผู้มีรำยได้ต ่ำ ต ่ำ เพือ่ลดควำมเหลือ่มล ำ้  สร้ำงควำมเข้มแข็งให้ชุมชน  

ในปี 2561  คณะท างานฯ ยงัคงมุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัแนวนโยบายของรัฐบาลท่ีให้
ความส าคัญในการช่วยเหลือผูมี้รายได้ต ่า  ในการลดความยากจนภายใน 2 ปี ช่วยเสริมสร้าง
ความสามารถในการผลิตและการกระจายรายไดเ้พื่อใหส้อดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ชาติ 20  ปี   คณะ
ท างานฯ จะท างานร่วมกบัชุมชนอย่างเขม้ขน้มากข้ึนในการช่วยเหลือผูมี้รายไดต้  ่า เพื่อลดความ
เหล่ือมล ้า  สร้างความเขม้แข็งให้ชุมชน โดยยึดความตอ้งการของชุมชนเป็นตวัตั้ง สร้างรายไดใ้ห้
ชุมชน ประชาชนมีความสุข  ตามแนวทางหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการ
พฒันาอยา่งย ัง่ยนืขององคก์ารสหประชาชาติหรือท่ีเรียกวา่  SDGs 17 ขอ้  

• ด ำเนินโครงกำรทีม่ีอยู่อย่ำงเข้มข้นและต่อเน่ือง ให้เป็นรูปธรรม ใน 3 กลุ่มงำน 
โครงการท่ีด าเนินการในพื้นท่ีทั้งในดา้นเกษตร แปรรูป และท่องเท่ียวโดยชุมชน ก็มีความจ าเป็นท่ี
จะตอ้งด าเนินการอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้มีการเติบโตอย่างย ัง่ยืน โดยบริษทั ประชารัฐรักสามคัคี         
ทั้ง 77 แห่ง จะขบัเคล่ือนใหเ้กิดการพฒันาในธุรกิจชุมชนเหล่าน้ีต่อไป 
 
 
 
 

 

ช่วยเหลอืผู้มีรายได้ต ่า ต ่า เพื่อลดความเหลื่อมล า้  สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

ด าเนินโครงการที่มีอยู่อย่างเข้มข้นและต่อเน่ือง ให้เป็นรูปธรรม ใน 3 กลุ่มงาน 

ขยายแนวคดิการจัดตัง้วิสาหกิจเพื่อสงัคมจากระดับจังหวดัสู่ระดับอ าเภอ ระดับชุมชน  

สร้างเครือข่ายให้กว้างและลึก  

สานพลังและเชื่อมโยงเศรษฐกิจฐานรากกับเศรษฐกิจระดบัประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 



• ขยำยแนวคิดกำรจัดตั้ งวิสำหกิจเพื่อสังคมจำกระดับจังหวัดสู่ระดับอ ำเภอ ระดับชุมชน                
สร้ำงเครือข่ำยให้กว้ำงและลกึ  
เสริมสร้างความเขา้ใจและการยอมรับเพื่อสร้างแผนงานของระดบัชุมชน   สร้างความเขม้แข็งและ
ย ัง่ยืนให้กบัเครือข่ายประชารัฐรักสามคัคี  รวมทั้งเช่ือมโยงภาคเอกชนระดบัประเทศกบัประชารัฐ
รักสามคัคีจงัหวดั   

• สำนพลงัและเช่ือมโยงเศรษฐกจิฐำนรำกกบัเศรษฐกจิระดับประเทศอย่ำงเป็นรูปธรรม 
เร่งเดินหน้าสร้างความเขม้แข็งให้กบัเศรษฐกิจฐานรากให้เป็นแกนหลกั   และให้ทุกชุมชนได้มี
ส่วนร่วมในการพฒันาประเทศไทยไปสู่ความ มัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยนื 
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