
  

 
คณะท ำงำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและประชำรัฐ น ำนวัตกรรมและองค์ควำมรู้ 

เสริมสร้ำงเศรษฐกิจระดับชุมชนให้มีศักยภำพอย่ำงยั่งยืน 
พร้อมช่วยเหลือผู้มีรำยได้ต ่ำ ลดควำมเหล่ือมล ำ้ สร้ำงควำมเข้มแข็งให้ชุมชน 

 
 วนัที่  19 ธ.ค.60 พลเอกอนุพงษ์ เผ่ำจินดำ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหวัหน้าทีมภาครัฐ  พร้อมด้วย   นำย
ฐำปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) ในฐานะหวัหน้าทีมภาคเอกชน  คณะท ำงำน

กำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและประชำรัฐ ร่วมแถลง “ผลกำรด ำเนินงำน 2 ปีของคณะท ำงำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำก

และประชำรัฐ” พร้อมเผยแผนการด าเนินงานในปี 2561  โดยมี นำยอภิชำติ  โตดิลกเวชช์   อธิบดีกรมการพฒันาชุมชน  ในฐานะ
เลขานุการภาครัฐ คณะท างานฯ   นำยประวิช  สุขุม  ผู้อ านวยการส านกัสื่อสารองค์กร   บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน)  ใน
ฐานะเลขานกุารภาคเอกชน คณะท างานฯ   ผู้บริหารบริษัท ประชารัฐรักสามคัคี   วิสาหกิจเพื่อสงัคม (ประเทศไทย) จ ากดั ได้แก่ นำยมี
ชัย วีระไวทยะ  ประธานกรรมการ  นำงสำวต้องใจ ธนะชำนันท์  กรรมการผู้จดัการ  เครือข่ายภาคเอกชน   ผู้บริหารบริษัท ประชารัฐ
รักสามคัคีจงัหวดั   และนกัพฒันาธุรกิจชมุชน รุ่น1 -2 ร่วมแถลงขา่ว   พร้อมมอบรางวลั Pracharat Awards 122 รางวลั แก่บริษัทประชา
รัฐรักสามคัคีจงัหวดั และบริษัทที่สนบัสนนุบริษัทประชารัฐรักสามคัคี(ประเทศไทย) 16 บริษัท รวมทัง้รางวลัการประกวด OTOP Junior 
10 รางวลัให้แก่โรงเรียนที่ชนะเลศิการประกวดโครงการ OTOP Junior Contest  ณ ห้อง Sapphire 204-205 อาคารอิมแพค ฟอร่ัม เมือง
ทองธานี 
 

พลเอกอนุพงษ์ เผ่ำจินดำ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหัวหน้าทีมภาครัฐ เผยว่า “รัฐบาลได้ประกาศใช้นโยบาย    
“สานพลงัประชารัฐ” โดยประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ช่วยกันแก้ปัญหาและคิดหาทางสร้างอนาคตให้ประเทศไทยผ่าน
โครงสร้างการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศที่มุ่งมัน่ลดความเหลื่อมล ้า พฒันาคณุภาพคน  และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั 
โดยมีคณะท างานร่วมภาครฐั–ภาคเอกชน  จ านวน 12 คณะ เป็นกลไกขบัเคลือ่นนโยบาย  

คณะท างานการพฒันาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) ด าเนินงานในการพฒันาเศรษฐกิจฐานรากผ่านกลไกประชารัฐ
ตามนโยบาลของรัฐบาล มีเป้าหมายหลกัในการ สร้างรายได้ให้ชุมชน ประชาชนมีความสุข  โดยเป็นความร่วมมือของทกุภาคส่วน 
ทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสงัคม  และภาคประชาชน โดยน้อมน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนว
ทางการพฒันามาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ในด้านการพฒันา คือ “เข้าใจ เข้าถึง        
และพฒันา” มีกรอบเป้าหมายในการขบัเคลือ่นสอดรบักบัเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยืน 17 ข้อขององค์การสหประชาชาติ  ซ่ึงในทีส่ดุแลว้
จะน ามาสู่ความยัง่ยืน โดยด าเนินการ 3 เร่ือง ประกอบด้วย  เกษตร แปรรูป และท่องเที่ยวโดยชุมชน  ภายใต้ 5 กระบวนการ ได้แก่   
การเข้าถึงปัจจยัการผลิต การสร้างองค์ความรู้ การตลาด การสือ่สารสร้างการรับรู้ และการบริหารจดัการ โดยมีคณะกรรมการประสาน
และขบัเคลื่อนนโยบายสานพลงัประชารัฐประจ าจังหวดั (คสป.) และ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวดั (วิสาหกิจเพื่อสงัคม) จ ากัด   
เป็นกลไกในการขบัเคลือ่น 

จากการด าเนินงานมากว่า 2 ปี คณะท างานฯ  สร้างผลงานขบัเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นรูปธรรม น านวตักรรมและ
องค์ความรู้เสริมสร้างเศรษฐกิจ 1.0  ให้เป็น Smart 1.0 เนื่องจากเป็นเศรษฐกิจพื้นฐานที่เติบโตจากชุมชนอนัเป็นรากฐานส าคญัของ
ประเทศ ด้วยการน านวตักรรมเข้ามาเพ่ิมมูลค่า  จัดหาช่องทางการตลาด  รวมทัง้การพฒันาคุณภาพสินค้า ให้มีศกัยภาพและความ
เข้มแข็งพร้อมก้าวสู่เศรษฐกิจ 4.0  สร้างความเข้มแข็งและสานพลงัทกุภาคส่วนในพืน้ที ่เพือ่ใหเ้ศรษฐกิจในพืน้ทีเ่ติบโตอย่างเป็นรูปธรรม
และยัง่ยืน  เชื่อมโยงเศรษฐกิจฐานรากกบัเศรษฐกิจระดบัประเทศ 

 
 
 
 



โดยในปี 2561  คณะท างานฯ ยงัคงมุ่งมัน่ที่จะด าเนินงานให้สอดคล้องกบัแนวนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความส าคญั ในการ
ช่วยเหลือผูมี้รายไดต้ ่า ลดความเหลือ่มล ้า  สร้างความเข้มแข็งใหช้มุชน  ด าเนินโครงการที่มีอยู่อย่างเข้มข้นและต่อเนือ่งใหเ้ป็นรูปธรรม  
ใน 3 กลุ่มงาน  ไดแ้ก่ เกษตร แปรรูป และท่องเทีย่วโดยชมุชน  ขยายแนวคิดการจดัตัง้วิสาหกิจเพือ่สงัคมจากระดบัจงัหวดัสู่ระดบัอ าเภอ 
ระดบัชุมชน สร้างเครือข่ายให้กว้างและลึก สานพลงัและเชื่อมโยงเศรษฐกิจฐานรากกบัเศรษฐกิจระดบัประเทศอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อ
น าไปสู่เป้าหมายหลกัของคณะท างานฯ ในการสร้างรายไดใ้หช้มุชน ประชาชนมีความสขุ” 

ทางด้านของ  นำยฐำปน สิ ริวัฒนภักดี  กรรมการผู้ อ านวยการใหญ่  บ ริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด  (มหาชน) 
ในฐานะหวัหน้าทีมภาคเอกชน เผยวา่ “จากการด าเนินงานมากว่า 2 ปี คณะท างานการพฒันาเศรษฐกิจฐานรากและประชารฐั และทกุ
ภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ  ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสงัคม และภาคประชาชน ได้มุ่งมัน่ ตัง้ใจ และทุ่มเทสรรพก าลงั ใน
การด าเนินงานและจัดท าโครงการต่าง ๆ เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน ประชาชนมีความสขุ  โดยมี บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวดั 
ได้ชี้เป้าและสร้างโครงข่ายความร่วมมือ สนบัสนนุการขบัเคลือ่นนโยบายสานพลงัประชารฐัโดยท างานร่วมกบั คสป  ตวัอย่างโครงการ 
ได้แก่ โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย   โครงการเคร่ืองสีข้าวขนาดครัวเรือน    โครงการ OTOP JUNIOR 
โครงการสานพลังเพ่ือบ้านเกดิ  โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย   โครงการ Batik Design Week 2017 และโครงการแล็บ
ประชารัฐ  และยงัมีการด าเนินการในอีกหลายโครงการอย่างต่อเนือ่ง

ซ่ึงการด าเนินโครงการต่าง ๆ เหล่านี้ช่วยเพ่ิมมูลค่าให้กบัสินค้าและบริการ  สานพลงัและสร้างเครือข่ายเพือ่ให้เศรษฐกิจใน
พืน้ที่เติบโตอย่างเป็นรูปธรรม  ให้ชุมชนเกิดความภูมิใจในท้องถ่ิน  สร้างความมีอตัลกัษณ์ของตนเอง น าเอาศิลปวฒันธรรมประเพณี
พืน้บ้านมาประยกุต์เป็นสินค้าต่าง ๆ และเกิดความผูกพนัธ์ในพืน้ที่  พฒันาพื้นที่บ้านเกิด  สะท้อนศกัด์ิศรีของความเป็นคนที่มีความ
ภาคภูมิใจ พ่ึงพาตนเองได ้ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่รุ่นลูกรุ่นหลานเพือ่การบริหารอย่างยัง่ยืนในชมุชน เพือ่สร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจระดบัชมุชนซ่ึงเป็นรากฐานทีส่ าคญัของเศรษฐกิจประเทศใหมี้ศกัยภาพอย่างยัง่ยืน” 
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