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รายงานการประชุมคณะท างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐครั้งที่ 8/2560 
วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560  เวลา 15.00 น. 

ณ ห้องแซฟไฟร์ 204 – 205 อาคารอิมแพ็ค ฟอร่ัม เมืองทองธานี 
........................................................................................ 

คณะท างานที่เข้าร่วมประชุม 
1. พล.อ. อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  หัวหน้าทีมภาครัฐ 
2. นายฐาปน  สิริวัฒนภักดี บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) หัวหน้าทีมภาคเอกชน 
3. นางขวัญวงศ์   พิกุลทอง แทน พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์  คณะท างาน 

(ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ)  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์ 

4. นายวิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข แทน นายกฤษฎา บุญราช   คณะท างาน 
(เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

5. นางสาวสุทัศนีย์  ราชเรืองระบิน แทน นางสาวชุติมา บุณยประภัศร  คณะท างาน 
(รองอธิบดีกรมการค้าภายใน)  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์   

6. นายเชษฐา   โมสิกรัตน์ แทน นายฉัตรชัย พรหมเลิศ  คณะท างาน 
(ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย)  ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

7. นายอิสระ    ว่องกุศลกิจ บริษัท น้ าตาลมิตรผล จ ากัด  คณะท างาน 
8. นายวิชัย    อัศรัสกร  รองประธาน บริษัท เวิลด์เทรดดิ้ง จ ากัด คณะท างาน  
9. นายอนุรักษ์  เรืองรอบ แทน นายพลากร วงศ์กองแก้ว  คณะท างาน 
     สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
10. นายสุวิมล   จิวาลักษณ์ แทน นายยุทธนา  เจียมตระการ  คณะท างาน 

บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) 
11.นางเกศรา    มัญชุศรี  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  คณะท างาน 
12. นายจอมกิตติ  ศิริกุล  แทน นายศุภชัย เจียรวนนท์  คณะท างาน 
     บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ ากัด    
13. นายวิสุทธิ    วิทยฐานกรณ์ บริษัท น้ ามันพืชไทย จ ากัด  คณะท างาน 
14. นางบุษบา    จิราธิวัฒน ์ บริษัท กลุ่มเซ็ลทรัล จ ากัด  คณะท างาน 
15. นายธนารักษ์  พงษ์เภตรา บริษัท ทักษิณปาล์ม จ ากัด  คณะท างาน 
16. นายระวิพันธ์  แผ้วพาลชน แทน นายสรัญ  รังคสิริ   คณะท างาน 
     บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
17. นพ.อ าพล  จินดาวัฒนะ สมาชิกสภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ คณะท างาน 
18. นพ.พลเดช   ปิ่นประทีป สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  คณะท างาน 
     คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  
ผู้เข้าร่วมประชุมภาครัฐ 
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กระทรวงมหาดไทย 
1. นายอภิชาติ  โตดิลกเวชช ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 
2. นายนิวัฒน ์  รุ่งสาคร  รองอธิบดีกรมการปกครอง 
     แทน อธิบดีกรมการปกครอง 
3. นายรัฐศาสตร์  ชิดช ู  ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานท้องถิ่น 

แทน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
4. นายโชคชัย  แก้วป่อง  รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 
5. นางวรรณา  ลิ่มพาณิชย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการพิเศษ  
     แทน ผู้อ านวยการส านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

กรมการพัฒนาชุมชน 
6. นายทองคูณ  บุญศร  รองผู้อ านวยการกลุ่มประสานงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

และประชารัฐ กรมการพัฒนาชุมชน 
7. นางสาวพัชรพรรณ บุญมา  ผู้อ านวยการกลุ่มเผยแพร่การประชาสัมพันธ ์กองสารนิเทศ 
     ส านักงานปลดักระทรวงมหาดไทย 
8. นายศิริพงศ ์  อริยสุนทร นักประชาสัมพันธช์ านาญการ กองสารนิเทศ 
     ส านักงานปลดักระทรวงมหาดไทย   
9. นางรักใจ  กาญจนวีระ ผู้อ านวยการกองประชาสัมพันธ์ กรมการพัฒนาชุมชน 
10. นางอาภร  โพธิ์เจริญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ กรมการพัฒนาชุมชน 
11. นายศุภฤกษ์  แสนแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ กรมการพัฒนาชุมชน 
12. นายฉัตริน  สุวรรณหงส์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ กรมการพัฒนาชุมชน 
13. นางสาวพรสุดา ณ สงขลา นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ กรมการพัฒนาชุมชน 
14. นางสาวสุพัตรา สอแสง  นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  กรมการพัฒนาชุมชน 
15. นางสาวจิตรานุช เกียรติอดิศร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมการพัฒนาชุมชน 
16. นายณัทชัย  กู้เขียว  กรมการปกครอง 
17. นายเบญจวรรณ ไชยวุฒินันท์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1. นายสายันต์  ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ  
     แทน ผู้ว่าการสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
2. นางสาวพสุภา  ชินวรโสภาค นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  
     ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กระทรวงอุตสาหกรรม 
1. นายชาญชัย  สิริเกษมเลิศ ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรม 
2. นายณัฐพงษ์  จารุวรรณพงศ์ ผู้อ านวยการส านักงานสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคมแห่งชาติ 
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
1. นางมณีลักษณ์   พิริยจิตตะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
1. นางจันทิรา  ลาภมาก  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กรมประชาสัมพันธ์ 
1. นายกิตติศักดิ์  หาญกล้า ผู้อ านวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
 
ผู้ร่วมประชุมภาคเอกชน 
1. นายประวิช  สุขุม  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) 
2. นางสาวภาวิน ี ไชยสิทธิ์  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) 
3. นางลดาวัลย์  กันทวงศ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
4. นายวรวัฒน ์  ศรียุกต์  บริษัท น้ าตาลมิตรผล จ ากัด 
5. นายธีระวัฒน์  สีดาแก้ว  บริษัท เวิลด์เทรดดิ้ง จ ากัด 
6. นายสมกรณ์  ปรัชญาวุฒิรัตน์ บริษัท เวิลด์เทรดดิ้ง จ ากัด 
7. นายศรุต   เรียวรักษา บริษัท เวิลด์เทรดดิ้ง จ ากัด 
8. นายวิชเยนทร์  โตลานุวัตร บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
9. นางชลิดา  จันทร์สิริพงศ์ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จ ากัด 
10. นางสาววลัยรัตน์  ประภากมล บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) 
11. นางสาวกฤตยา สัจจพงศธร ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ภาค 3350 
     โรตารีสากล  
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
1. นายศรายุทธ  ยิ้มยวน  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ 
ธนาคารกรุงเทพ 
1. นายยาญชัย  ตันติรัฐพงศ์ ธนาคารกรุงเทพ 
2. นายโชติกา  บุณยรังสี ธนาคารกรุงเทพ 
 

ผู้ร่วมประชุม บจก.ประชารัฐรักสามัคคี(ประเทศไทย) จ ากัด 
1. นายมีชัย    วีระไวทยะ ประธานกรรมการ 
2. นายปรีดา  คงแป้น  กรรมการ 
3. นางต้องใจ  ธนะชานันท์ กรรมการผู้จัดการและเลขานุการ 
 

 
 
 
บจก.ประชารัฐรักสามัคคี (จังหวัด) 
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1. นายสุรพล  เศวตเศรนี กรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีบุรีรัมย์ฯ 
2. นางธารทิพย์  ศิรินุพงศ์ กรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรีฯ 
3. นางสาวอรสา  โตสว่าง  กรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ตฯ 
 
เริ่มประชุมเวลา 15.00 น. 

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าทีมภาครัฐ และนายฐาปน 
สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด(มหาชน) หัวหน้าทีมภาคเอกชน 
ประธานร่วมในการประชุม กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
 1.1 ขอบคุณคณะท างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 ขอบคุณคณะท างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ทุก
ภาคส่วน ที่ช่วยกันขับเคลื่อนงานใน 2 ปี ที่ผ่านมา ด้วยความเข้มแข็งจนมีผลงานที่เป็นรูปธรรม สร้างรายได้ให้
ชุมชน ประชาชนมีความสุข  
มติที่ประชุม รับทราบ 
 1.2 แถลงข่าวการด าเนินงานที่ผ่านมา 
 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา หัวหน้าทีมภาครัฐ ประธานร่วมในการประชุม กล่าวว่า วันนี้
เป็นเวลาที่เราจะได้มาพูดคุยถึงการท างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ซึ่งในอดีต รัฐบาลมี
หน่วยงานต่าง ๆ มาดูแลพี่น้องประชาชนในการประกอบอาชีพ เช่น ด้านการเกษตร ด้านการแปรรูป เรื่องอ่ืนๆ 
โดยมมีีหน่วยงานที่ส าคัญ ได้แก่ กระทรวงเกษตรแลสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ หน่วยงานหลายๆแห่ง มาดูแลพ่ี
ประชาชน ซึ่งในส่วนของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐก็ท าได้ไปในระดับที่น่าพึงพอใจ เช่น      
การผลิตของประเทศไทย ด้านการเกษตรเป็นตัวอย่าง เราผลิตทุกอย่างได้ผลหมดทุกอย่าง หมายถึง เรามี
ผลิตผลการเกษตรพอเพียงได้ให้พ่ีน้องประชาชนได้บริโภค ได้กินอยู่ พอเพียง นอกจากนั้นยังมีเหลือขาย จน
เหลือขายมากทุกอย่าง สิ่งที่ท าอยู่มีปัญหาเกือบหมด แต่ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการผลิต มีปัญหาเรื่องของการ
บริหารจัดการเพื่อลดต้นทุนบ้าง ผลิตภาพบ้าง การจัดจ าหน่ายเป็นปัญหามาก รวมถึงด้านการตลาด จะเห็นได้
ว่ามีสองส่วนร่วมมือกัน คือ ภาครัฐกับภาคประชาชน โดยจะมีภาคเอกชนที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องบ้าง จนกระทั่ง
รัฐบาลมีแนวความคิดที่จะด าเนินงาน บริหารภายใต้บริบทประชารัฐ จึงได้เกิดกลุ่มไปพัฒนาเรื่องประช ารัฐ
หลายกลุ่มด้วยกัน กลุ่มนี้ คือ กลุ่มพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ซึ่งจะได้ความร่วมมือจากภาคเอกชน 
ภาครัฐ และภาคประชาชนท างานร่วมกัน เรียกว่าเต็มรูปแบบของคณะประชารัฐ นอกจากนั้น แนวความคิดใน
เรื่องของการน าแนวความคิดเรื่อง Social Enterprise วิสาหกิจเพ่ือสังคม มาเพ่ือสร้างสิ่งที่ดีให้กับสังคมของเรา 
เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลารัฐบาลนี้ ฉะนั้นสองแนวทางในเรื่องของนโยบายประชารัฐและแนวทางนโยบายของ 
Social Enterprise ได้เกิดขึ้นของคณะท างานชุดนี้ คือเรามีการจัดตั้งสองก าลัง สองขาที่เข้มแข็ง  ขาแรกให้
เกียรติโดยบริษัทประชารัฐรักสามัคคีฯ ซึ่งเรามีในส่วนกลางและมีใน 76 จังหวัด บริษัทฯ จะเข้ามาเติมเต็มใน
จุดที่ภาครัฐไปไม่ถึง โดยได้รับความสนับสนุนจากทางฝ่ายเอกชน เกือบทุกบริษัท ที่มีส่วนส าคัญในเศรษฐกิจ
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ของประเทศไทยได้เข้ามาร่วมมือกันหมด อีกส่วนนึงคือภาครัฐ มีคณะท างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากฯ
ปะปนคณะท างานชุดนี้ ระดับจังหวัดเราก็มีคณะท างานทุกจังหวัด โดยสองขาหลักจะเข้าไปดูโครงสร้างก่อร่าง
สร้างตัว ในขั้นต้นมีการเกษตรการแปรรูป การท่องเที่ยว หรืออาจจะอ่ืน ๆ ถ้ามันไปสร้างให้ เศรษฐกิจฐานราก
เข้มแข็ง ขอข้ามไปเรื่องเศรษฐกิจของประเทศ เรื่องของ 4.0 ซ่ึงเป็นโครงสร้างเศรษฐกิจที่ทางรัฐบาลต้องการที่
จะให้ประชาชนของเราได้ใช้นวัตกรรม ใช้สติปัญญา ใช้ความรู้ สร้างสิ่งที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงๆ แม้กระทั่งในเรื่องของ
การเกษตร หรือการแปรรูป การท่องเที่ยว ซึ่งอาจเป็นแค่โครงสร้างเศรษฐกิจ 1.0 เราจึงต้องยกระดับ ฉะนั้น
คณะท างานชุดนี้ท างานหนัก จะมายก 1.0 ซึ่งในเรื่องทั้งการเกษตร มีแรงงาน มีเรื่องของการบริการ เรื่องการ
ท่องเที่ยวอยู่ในนี้หมดเลย สามารถจะพูดให้เข้าใจง่ายๆ คือยกจาก 1.0 เป็น 1.0 smart ให้มันสอดคล้องกับ 
4.0 คือระหว่างที่เราด าเนินเป็น 4.0 ในประเทศชาติ คนของเรายังมี 1.0 อยู่ ซ่ึงต้องสามารถด าเนินชีวิตอยู่ได้ใน 
1.0 ได้ดีกว่านี้เป็น smart 1.0 นั้นเป็นแนวทางในการท างานของเรา การท างานโดยย่อ ๆคือว่า คณะท างาน
ระดับจังหวัด ก็จะท างานร่วมกันลงไปดู ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สองส่วน สองขา ลงไปดู กลุ่มท่ีท าเศรษฐกิจฐาน
รากไม่ว่ากลุ่มใดก็แล้วแต่ ที่ยังน่าจะต้องให้ความช่วยเหลือก็ได้หรือต้องการพัฒนาให้ดีขึ้นก็ได้ เราต้องลงไปดู 
แล้วเราก็ไปหาหนทางช่วย เป็นลักษณะ เป็นโค้ช เป็นเซ็นเตอร์ เป็นพ่ีเลี้ยงที่จะดึงขึ้นมา เราต้องเติมเต็ม ถ้าเขา
ขาดความรู้ อาจจะอาศัยความรู้ทางภาครัฐที่กระทรวงเกษตรลงไป ไปสอน ขาดบริหารจัดการภาคเอกชน
สามารถไปสอนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการตลาด มีหลาย ๆ บทบาทที่ท าได้โดยบริษัทประชารัฐรักสามัคคี 
เช่น การเชื่อมโยงอาชีพ สินค้าที่ผลิตได้ การไปสร้างลูกค้าเพ่ิม หรือท าให้เป็นเชิงธุรกิจได้ ท าให้เกิดมูลค่าเพ่ิมได้ 
ซึ่งจะท าให้มีชีวิตที่ดีขึ้น เป็น smart 1.0 ขึ้นมาได้ นั้นคือการท างาน ส่วนในปีต่อไป เราก็ตั้งใจว่า เราต้อง
พยายามให้มากยิ่งขึ้นในการเข้าไปถึงกลุ่มที่เรายังอาจจะต้องไปดูแลมากขึ้นอีก และก็อาจจะก าหนดพ้ืนที่ที่
ส าคัญๆ เช่น จังหวัดที่ยังมีปัญหามาก อาจจะต้องลงเข้าไปช่วยเหลือให้มากยิ่งขึ้น จะต้องดูในรายละเอียดของ
การท างานของพวกเราให้เกิดผลให้ดีที่สุด  

 นายฐาปน สิริวัฒนภักดี หัวหน้าทีมภาคเอกชน ประธานร่วมในการประชุม กล่าวถึงใน
เรื่องการท างานกว่า 24 เดือนที่ผ่านมาของในคณะท างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากประชารัฐ ซึ่งเป็น 1 ใน 
12 คณะ ในโครงการสานพลังประชารัฐของรัฐบาล ท าในเรื่องเศรษฐกิจฐานรากฯ เรามุ่งเน้นในเรื่องการเพ่ิม
รายได้ให้คนในชุมชน เพ่ือประชาชนมีความสุข ตั้งแต่ด าเนินงานมาของคณะการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ
ประชารัฐ ตั้งแต่ต้นปี 2559 ในสองปีนี้ที่ผ่านมา ข้อมูลของกรมการพัฒนาชุมชน พบว่ามีการเพ่ิมขึ้นจากปี 58 
109,000 ล้านบาท เติบโตมาถึงกว่า 125,000 ล้านบาท หรือกว่าประมาณ 14.8% และเติบโตจาก 59 มา 60 
อยู่ที่ 154,000 ล้านบาท ประมาณ 23% ซึ่งเรามองถึงเศรษฐกิจฐานรากในรูปแบบดับเบิ้ล ก็จะสะท้อนให้เห็น
ว่า GDP โดยรวมเราโตเฉลี่ยประมาณ 3.4 3.5% ซึ่งในไตรมาสสุดท้ายถือว่าเป็นตัวเลขเติบโตอยู่ประมาณ 
3.7% ท าให้เห็นได้ว่าฐานรากโตอยู่ในอัตราเร่ง เป็นประเด็นที่ส าคัญที่เราอยากจะเห็นว่า ณ วันนี้เติบโตอยู่ใน
เกณฑ์ของเรา GDP 13 ล้านล้าน อยู่ที่ประมาณสัก 1% เราอยากจะเห็นอัตราเร่งตรงนี้เติบโตอยู่เรื่อยๆ 
ประการส าคัญข้อที่ 1 คือ เศรษฐกิจฐานรากคือการเติบโตในอัตราเร่งที่สูงกว่ามวลรวมของประเทศ ประการที่
สอง การด าเนินงานในครั้งนี้ เราน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งก็คือต้องเข้าใจ เข้าถึง พัฒนาในพ้ืนที่ของในชุมชน จากนั้นยังสอดคล้องกับความเป็นสากล ไม่ว่า
จะเป็นในเรื่องของตัวชี้วัดในเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ UN ที่เรียกว่า Sustainable Development 
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Goals 17 ข้อ พร้อมด้วยกันนั้นเราจะเห็นว่า ทางด้านชาวบ้าน เพราะว่าในวันนี้เรามี คณะกรรมการและเป็น 
MD หรือว่าผู้จัดการของบริษัทประชารัฐรักสามัคคี ทุกทุกจังหวัดที่ร่วมอยู่ในห้องประชุมแห่งนี้ ทุกคนก็ได้
ช่วยกันขับเคลื่อนพร้อมกับหน่วยงานของภาครัฐ หน่วยงานของทางกรมการพัฒนาชุมชนเอง สามารถจะท าให้
เห็นว่า สินค้าของเราเพ่ิมขึ้นจากประมาณสัก 80,000 รายการ มาเป็นประมาณ 120,000 รายการ หรือจาก
กลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มชุมชนจาก 40,000 มาเป็น 60,000 อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลข ที่แสดงให้เห็นผลส าคัญ 
ส่วนที่รัฐมนตรี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา ได้กรุณากล่าวไว้อยู่แล้วว่า สิ่งที่ส าคัญมากไปกว่านั้นคือ การดึงพลัง
การมีส่วนร่วมของคนทุกภาคส่วน ท่านเห็นว่าการท างานของในคณะ E3 เรามีความเกี่ยวโยงกับทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และก็ภาคประชาชน อย่างที่เราใช้ค าว่า ชุมชนต้องลงมือท า เอกชน
จะเข้ามาช่วยขับเคลื่อนและรัฐบาลจะช่วยสนับสนุน ฉะนั้นเรามี 16 บริษัทที่ถือว่าเป็นเครือข่าย เข้ามาช่วยเติบ
เต็มและยังเป็นการระดมก าลังจากคนในพ้ืนที่ นั้นก็คือประเด็นที่ 5 ที่เป็นการสร้างเครือข่าย รวมทั้งมีเยาวชนที่
ร่วมอยู่ในโครงการสานพลังเพ่ือบ้านเกิด กลับไปในพ้ืนที่ของ หมายถึงว่าหลังจากที่เรียนจบแล้วแทนที่จะไป
ท างานในพ้ืนที่อ่ืนๆ ก็กลับไปที่บ้านเกิด ไปช่วยสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนที่ของ เราเรียกว่าเป็น น้องๆ
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน ซึ่งจริงๆแล้วสามารถที่จะเข้าไปช่วยพ่ีๆในชุมชนที่ได้มีโอกาสในการช่วยสร้างทั้งองค์
ความรู้ วิธีการคิดแล้วก็สร้างเครือข่ายที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พวกเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่จะช่วยอนาคตให้กับ
ประเทศชาติ มีเยาวชนโครงการ OTOP junior ที่เล็งเห็นถึงความส าคัญว่า ในโรงเรียนต่างๆ แทนที่จริงๆจะ
เรียนรู้วิชา ไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ต่างๆ เราสามารถที่จะน าเอามาประยุกต์ปฏิบัติใช้ ซึ่งเป็น
ประโยชน์ในเรื่องของการประกอบอาชีพ น้องๆเหล่านั้นก าลังจะเติบโตขึ้นมาท าหน้าที่ที่ ส าคัญ ถ้าน้องๆมี
ความรู้ความเข้าใจก็จะมีโอกาสในการพัฒนาในเรื่องของแผนงานชุมชน ซึ่งก็จะเป็นประเด็นส าคัญอย่างยิ่ง 
ส าหรับรัฐบาล ซึ่งจะมาขับเคลื่อนในเรื่องงบประมาณลงไปที่เราเรียกว่าเป็น Area Based หรือว่าเป็น Local 
Economy สิ่งเหล่านี้จะท าให้การท างานอยู่ในระดับพ้ืนที่ ในชุมชน สามารถท่ีจะเห็นผล เพราะเป็นการร่วมแรง
ร่วมใจกันของทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นทางภาครัฐ ภาคเอกชนในท้องที่ รวมไปถึงทางด้านชุมชน ซึ่งประกอบไปด้วย
องค์ความรู้ทางด้านวิชาการ และภาคประชาสังคม ที่อยากจะเห็นการพัฒนาการในเรื่องสิ่งแวดล้อม สุขภาพ สิ่ง
ต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ร่วมกัน ประเด็นที่ 9 เป็นเรื่องความต่อเนื่อง หลายๆท่านอาจจะเห็นว่าโครงการนี้ ทาง
ภาครัฐผลักดันให้ขับเคลื่อนไปอย่างไร โดยในวันนี้ได้รับความกรุณาจากทางคณะกรรมการร่างยุทธศาสตร์ชาติ 
คณะที่ 10 มีท่านเอ็นนู ชื่นสุวรรณ และท่านสุรเดช เดชคุ้มวงษ์ ร่วมประชุมอยู่กับเราในวันนี้ เพราะว่าอยู่ใน
ขั้นตอนที่เราจะน าเรื่องกระบวนการประชารัฐ เข้าไปอยู่ในฐานยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ท าให้เกิดความต่อเนื่อง
และการบริหารงาน บูรณาการที่เกี่ยวโยงกับหน่วยงานของภาครัฐที่มาจากกระทรวง กรมต่างๆ ก็โดยเราได้รับ
ความร่วมมือจากหลายหน่วยงานได้ร่วมกันสร้างประโยชน์ให้กับในพ้ืนที่ แล้วท้ายที่สุด สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 10 พระองค์ท่านทรงรับสั่งเสมอในเรื่องของการรักษา และก็สืบสาน และต่อยอด เพราะว่าไม่ว่าจะ
เป็นทางด้านของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ที่ก าลังเน้นในเรื่องของการพัฒนาชุมชน ในงานนี้เราได้มี
โอกาสท างานที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ได้สนองในพระราชโชบายที่พระองค์ท่านทรงเล็งเห็นถึง
ความส าคัญในการที่จะสร้างประโยชน์ให้คนในทุกระดับชั้น โดยเฉพาะในระดับชุมชนฐานราก มีองค์ความรู้ 
สามารถที่จะพ่ึงตนเองได้ และก็มีศักดิ์ศรีในการด ารงชีพ ไม่ว่าจะประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม ไม่ว่าจะเป็น
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ชาวนาชาวไร่ ในวิชาชีพต่างๆ ก็สามารถลุกขึ้นมาสร้างเศรษฐกิจให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตาม
นโยบายของรัฐบาล  

 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา หัวหน้าทีมภาครัฐ ประธานร่วมในการประชุม กล่าวว่า 
ผู้สื่อข่าวคงได้รายละเอียดที่ท่านได้กรุณาเรียนว่า ภายใต้การท างานนั้นให้ความส าคัญในหลายเรื่องด้วยกัน 
เรื่องของเยาวชน เรื่องของสิ่งแวดล้อม อาจจะสรุปอีกนิดนึงก่อนว่า ผู้สื่อข่าว มีอะไรจะสอบถามไหม 
นอกเหนือจากที่เราได้ให้เอกสารไป โดยสรุปก็คือการท างานของคณะพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 
เน้นเรื่องใหญ่คือเรื่องของการกระจายรายได้ ลดความเหลื่อมล้ า โดยใช้พลังของเราทั้งสิ้น ของภาคเอกชนที่ได้
ความสนับสนุนมาทั้งหมด ความร่วมมือจากหน่วยงานส าคัญๆ ของกระทรวงมหาดไทย ของกรมการพัฒนา
ชุมชน ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด รวมทั้งเจ้าหน้าที่จังหวัดทุกภาคส่วน เช่น กระทรวงเกษตรฯ พาณิชย์จังหวัด 
อุตสาหกรรมจังหวัด มีท่องเที่ยวจังหวัด ทุกหน่วยงานภายใต้ คสป ที่ได้ร่วมมือกันเต็มที่ ทั้งนี้ การลงไปตรวจ
พ้ืนที่ของรัฐบาล เราสังเกตว่าประชาชนพ่ีน้องเป็นอย่างไร ขอตอบว่าประชาชนพ่ีน้องน่ารักทั้งสิ้น เขาอาจจะ
นิยมชมชอบใครที่ช่วยเหลือเขาเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ เราต้องยอมรับเพราะว่าอะไร เพราะว่ายังไม่มีชีวิตที่ดีนัก 
ยังยากล าบากอยู่ และต้องการการดูแลที่ดี ช่วยให้แข็งแรงกว่านี้ ฉะนั้นโครงการประชารัฐเรา ต้องมุ่งมั่นที่จะท า
ในปีต่อไปให้มากขึ้น ต้องไปดูให้มาก พ้ืนที่มาก ฝึกอาชีพมาก และก็คนให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ เพ่ือจะยกมา
จะมากจะน้อยต้องทยอยท าขึ้นไป ให้ได้ยิ้มได้บ้างนั้นเป็นความตั้งใจของคณะท างานของเรา โดยที่เราใช้ อย่างที่
บอก ที่เรียนแล้ว ใช้พลังของเราค่อยๆท าข้ึนมาให้เป็น 1.0 ซึ่งยิ้มได้บ้างและ serve ให้เกิด 4.0 ได ้ 

 นายฐาปน สิริวัฒนภักดี หัวหน้าทีมภาคเอกชน ประธานร่วมในการประชุม กล่าวเรียนเชิญ 
ให้คณะผู้สื่อข่าวหากมีค าถามขอให้ถามได้ ถ้าหากยังไม่มีประเด็นอะไรเพ่ิมเติม ขอเชิญท่านเป็นประธานในการ
ประชุมต่อไป ขอขอบคุณผู้สื่อข่าวทุกท่าน 
มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะท างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ                 

ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันอังคารที่ 12กันยายน 2560 
(โดย นายประวิช สุขุม เลขานุการร่วมภาคเอกชน)  

ฝ่ายเลขานุการร่วมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้จัดท ารายงานการประชุมคณะท างานการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ครั้งที่ 7/2560เมื่อวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 จึงน าเรียนที่ประชุม
เพ่ือโปรดรับรอง (ตามเอกสารแนบ) 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1  รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายสานพลังประชารัฐ    
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 นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ เลขานุการร่วมภาครัฐ กล่าวว่า เป้าหมายที่เราก าหนด คือ การ
สร้างรายได้ให้กับชุมชนและประชาชนมีความสุข โดยมีผลส าเร็จ คือ มีกลุ่มเป้าหมาย 3,017 กลุ่ม มีผู้ได้รับ
ประโยชน์ 445,280 คน และมีรายได้ปรากฎผลแล้วทั้งสิ้น 1,748 ล้านบาทเศษ  
 มีคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจ าจังหวัด และมีบริษัทประชารัฐ
ฯ ซึ่งท างานคู่ขนานกันไป เราท าอยู่ 3 เรื่อง คือ เกษตร แปรรูป และการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในเกษตรมีการ
ยกระดับเกษตรเป็นปลอดภัย บริษัทประชารัฐรักสามัคคีฯ ขับเคลื่อน 42 จังหวัด เพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้า
การเกษตร ภาพรวมทั้งปี คือ 657 ล้านบาทเศษ และเพ่ิมช่องทางการจ าหน่าย รวมทั้งได้เข้าร่วมโครงการ
โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ปรากฏผลเป็นรูปธรรมแล้ว 20 โรงพยาบาล และจะขยายผลไปถึงโรงพยาบาลใน
ระดับอ าเภออีก ด้านการเชื่อมโยงเครือข่าย ขณะนี้มีถึง 24 เครือข่ายใหญ่ๆ การแปรรูปมีสินค้าที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน 1,148 ชิ้น มีบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาโดยบริษัทประชารัฐรักสามัคคี 182 รายการ และเชื่อมโยง
เครือข่ายถึง 16 ในส่วนการท่องเที่ยวโดยชุมชน มีได้รับการพัฒนาต่อยอด ขณะนี้มีนักท่องเที่ยวชุมชนเพ่ิมมาก
ขึ้นถึง 486 ชุมชน มีสินค้าชุมชนที่ได้รับการพัฒนา 1,301 ผลิตภัณฑ์ เกิดกิจกรรมในอาชีพหมู่บ้านการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนประมาณ 450 กิจกรรม การเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวถึง 9 เครือข่าย  
 จุดที่เราต้องการเน้นขณะนี้คือการเชื่อมโยงเครือข่าย เนื่องจากว่าคณะ E3 น้อมน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาด าเนินการ การแก้ปัญหาเศรษฐกิจพอเพียงที่เรามุ่งเน้น ก็คือการรวมกลุ่ม และการ
เชื่อมโยงเครือข่าย รวมพลังกันในรูปกลุ่ม ขณะนี้บริษัทประชารัฐสนับสนุนการรวมกลุ่มของชุมชนและการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือในภูมิภาคและเครือข่ายในกิจกรรม เป้าหมายเราก็คือ ท าอย่างไรให้พ่ีน้องประชาชนมี
การรวมกลุ่มกันเพ่ือเกิดพลังในการท างาน จะมีตัวอย่างอยู่ 3 กลุ่ม เช่น ตัวอย่างที่ 1 ภูเก็ต และระนอง อันนี้ท า
น ากาแฟมาผสมกับน้ าแร่ หรือภูเก็ต สตูล ก็จะใช้วัตถุดิบ ใช้โลโก้ Satun Goat milk อันนี้ท านมแพะ ภูเก็ต 
พังงา กระบี่ อันนี้ท าเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน หรือใน 10 จังหวัด ภาคใต้ ขณะนี้ขยายไปเป็น 17 
จังหวัด มีการเชื่อมโยงเครือข่ายเกี่ยวกับผ้าบาติก ตัวอย่างว่า ภูเก็ตเป็นแม่ข่าย และขยายเครือข่ายอีก 12 
จังหวัด เป็นตัวอย่างที่ให้เห็นว่า บริษัทประชารัฐรักสามัคคี ก าลังเคลื่อนงานไปในลักษณะนี้  
ตัวอย่างที่ 2 ในภาคอีสาน จะเห็นรูปแบบของการเลี้ยงโคขุนที่มีคุณภาพสูง มีจังหวัดที่เกี่ยวข้องถึง 9 จังหวัด 
เช่น 1. ผู้เลี้ยงโคขุน มีอาหารโคเชื่อมโยงและมีโรงเชือดท าอยู่ใน 5 จังหวัด และก็มีการแปรรูปท าใน 2 จังหวัด 
คือ ขอนแก่นกับชัยภูมิ มีการส่งต่อในเรื่อง ผลิตส่ง OEM ใน 5 จังหวัด และก็ไปเรื่องการตลาดในเรื่องที่หกก็มี 
5 จังหวัด การเชื่อมโยงเครือข่ายอย่างนี้เป็นการเชื่อมโยงที่ท าให้เกิดมูลค่าเพ่ิมมากขึ้น มากกว่าปกติ ที่ท าเพียง
ในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง เป็นสุดท้ายมีตัวอย่างอีกอันเรื่องไหม ผ้าไหม ทางอีสานปรากฏว่าท าเกือบทุกจังหวัด 
แต่ขณะนี้เรารวมตัวกันได้ถึง 12 จังหวัด โดยการลงไปประชุมของบริษัทประชารัฐรักสามัคคี เราพยายามจะ
เชื่อมต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ในเรื่องต้นทางนี้มีปลูกหม่อน เลี้ยงไหม ขณะนี้เราเน้นไปที่ 4 จังหวัด 
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น สุรินทร์ ชัยภูมิ การแปรรูปไหม ตอนนี้เรื่องเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เวชส าอาง อันนี้เป็น
ศูนย์กลางแฟชั่น อันนี้รวมไปที่ด าเนินการร่วมกันทั้งสิ้น 12 จังหวัด  
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 ตัวอย่างที่ 3 เป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เราน าเข้ามาเชื่อม จะมีอยู่ 3 จังหวัดที่ท า
ร่วมกับเราขณะนี้ อันนี้เป็นตัวอย่างทั้งหมดในเรื่องลักษณะการท างานที่ ขออนุญาตรายงานให้ทราบถึงความ
คืบหน้าในการด าเนินงานของประชารัฐรักสามัคคี  
 นายประวิช สุขุม เลขานุการร่วมภาคเอกชน กล่าวว่า ส าหรับผู้สื่อข่าวที่ได้ร่วมรับฟัง
ต่อเนื่อง เอกสาร Presentation ทั้งหมดนี้ เราอัพโหลดไว้ในเว็บไซต์ของ คณะท างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐาน
รากและประชารัฐ ที่ www.e3pracharat.com  
 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา หัวหน้าทีมภาครัฐ ประธานร่วมในการประชุม กล่าวว่า จาก
ตัวอย่างอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้กรุณาเรียนให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ มีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยอยากจะเสนอ
เป็นแนวความคิด ในกลุ่มของการเชื่อมโยง รัฐบาลพ่ึงไปดูงาน ตรวจงานที่กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์อยู่ ตรงไหน อยู่
ท่ามกลางที่ใหญ่มีเศรษกิจดีทั้งนั้นเลย คือ ขอนแก่น จังหวัดที่อยู่รอบดีหมดเลย แต่จังหวัดกาฬสินธุ์เอง ตัวชี้วัด
ของ จปฐ. อยู่ล าดับ 70 อยู่ในล าดับท้ายๆ ของสภาพัฒน์ในล าดับที่ 73-75 จังหวัดเขามีข้าว มีอ้อย มีสิ่งที่ดี  มี
รายได้ อาจจะมีเรื่องการท่องเที่ยวยังไม่ค่อยจะได้คุณค่าเพ่ิมมาก มีสิ่งที่เชิดหน้าชูตาของประเทศเรา ไม่ใช่ของ
จังหวัดเค้า คือ แพรวา ในอดีตที่ผ่านมานานมาแล้วในหมู่บ้าน บางหมู่บ้านมีผ้าแพรวา ผืนถึงสองผืนเท่านั้น ถ้า
ผู้หญิงคนไหนต้องการที่จะใช้ไปงาน เหมือนผู้ชายใส่สูท ต้องยืมกัน จนกระทั่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ไปยกว่า
เป็นศิลปาชีพ แล้วน าความรู้ที่เค้าสืบสานออกมา เป็นศิลปะที่ละเอียดอ่อนมา ของผู้หญิงเป็นหมื่นบาท ของ
ผู้ชาย 6,000 – 7,000 บาท มีความคลาสสิคเอง พอขายไปลายมันสวย มีดีในตัวเองพอสมควร ก็ถามคนแถว
นั้นว่าท าไม กาฬสินธุ์ ถึงมีรายได้ต่ า เขาบอกว่าไม่ทราบเหมือนกัน แต่คนที่กาฬสินธุ์ จะส่งลูกเรียนก็ไปเรียน
ขอนแก่น พอมีเงินก็ไปท าให้ขอนแก่นบ้าง ร้อยเอ็ดบ้าง ไปที่อ่ืนบ้าง โดยเราจะใช้ฐานของการขึ้นทะเบียนผู้มี
รายได้น้อยเป็นฐาน เพ่ือที่จะเข้าไปช่วยเหลือได้อย่างไร จะไปเชื่อมโยงได้อย่างไร เพราะฉะนั้นแนวทางที่ทาง
รัฐบาลอยากให้คณะของเราลงไปช่วย สิ่งที่น่าท้าทาย อย่างที่อธิบดีกรมการพัฒนาชน กล่าวว่า กาฬสินธุ์เค้าอยู่
ไกลผู้ใหญ่ที่เศรษฐกิจเจริญเติบ โต ฉะนั้นการเชื่อมโยงอย่างที่ท่านอธิบดีพูด น่าจะเป็นแนวทางที่จะฝาก
คณะท างานนี่ไว้ช่วยกัน ถ้าเรายังมีจังหวัดอ่ืนอยากล าบาก เราต้องมองตาเขา ไม่ได้แกล้งคุยนะ เวลาพูดคุยเค้า
มีจิตวิญญาณ มีตัวตน ใช้ได้ทีเดียว เราสงสัยว่า เราปล่อยให้ขาดโอกาสหรือขาดอะไรสักอย่างที่จะต้องไปหา 
แล้วก็ต้องช่วยยกขึ้นมา ท าให้เค้าเป็น smart 1.0 ให้ได้ ต้องฝากแนวความคิวไว้ด้วย แค่เป็น Model นะ
กาฬสินธุ์ ถ้าท าอย่างท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนที่ได้กรุณาพูดไว้ ท่านเชื่อมโยง ในยามนี้เรายังท าถึง 4.0 
ยังเป็นวิสัยทัศน์ ที่เราอยากเป็น แต่ระหว่างนี้ก็ต้องน าไปคิดต่อ ท าให้นึกถึง รัชกาลที่ 9 ท่านท าอย่างนี้ ลงไป
ช่วยพ้ืนที่ ไปดูเป็นกลุ่มๆ ไปช่วยให้ความรู้ ท่านช่วยทุกอย่าง ระหว่างที่ท าได้ก็เอาศิลปาชีพไปยกฐานะขึ้นมา 
น่าภูมิใจที่เกิดในหลวงรัชกาลที่ 9 เพราะว่า 4.0 จะไปไหนไม่รู้ แต่ถ้าท่านบอกว่าคนคนนี้ต้องมีชีวิตที่ดีขึ้น ท่าน
ท าอย่างนี้ ท่านจะส่งนักเรียนไปเรียนอนันทมหิดล มีกลับมาแค่ไหนไม่รู้ ท่านสร้างอนาคต ท่านสนใจเรื่อง
การศึกษา วิทยาศาสตร์ท่านสนใจหมด หวังว่าคงจะมี 4.0 แต่ท่านไม่เคยทิ้ง 1.0 ที่ท่านท ามา ฝากเป็นแรง
บันดาลใจให้ท่านช่วยกันท า และก็ฝากแนวความคิดเรื่องของการเชื่อมโยง ถ้าเชื่อมโยงได้ พลังของภาครัฐ ถ้า
ท่านช่วยได้น่าจะดีขึ้น ที่ช่วยท่านท ามาเยอะนะ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด จะเติมเต็มนิดนึงว่า ภายใต้บริษัท 
ประชารัฐรักสามัคคี ไม่ใช่ คุณ ฐาปน ของบริษัท ไทยเบฟฯ ไม่ใช่ของเครือซีพี ไม่ใช่ของเซ็นทรัล เท่านั้น ธุรกิจ

http://www.e3pracharat.com/
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ที่อยู่ในจังหวัดมีน้องๆเข้ามาช่วย ใช้สิ่งดีดีของประเทศไทย รวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย เราไม่มีปัญหาเรื่องเชื่อ
ชาติ สัญชาติ ศาสนา เราไม่มีประเทศเรา เราอยู่ด้วยกันมา รวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย  
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อทราบ 
 4.1  การเก็บตัวข้อมูลโครงการตลาดประชารัฐ 
  (โดยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพ่ือสังคม (ประเทศไทย) จ ากัด) 
 คุณต้องใจ ธนะชานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพ่ือสังคม 
(ประเทศไทย) จ ากัด กล่าวว่า ในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลของโครงการตลาดประชารัฐ เป็นส่วนหนึ่งของการ
พัฒนาประเทศไทยไปสู่ 4.0 เราได้ร่วมท างานกับกรมการพัฒนาชุมชนและกรมต่างๆ ของกระทรวงมหาดไทย
ในการร่วมกันเก็บข้อมูลและน ามาวิเคราะห์ ก็พบว่า  การลงทะเบียนตลาดประชารัฐ 9 ตลาด มีผู้ลงทะเบียน
ทั้งหมด จ านวน 231,329 ราย จัดสรรแล้ว 71,946 ราย   
 ผลการประเมินศักยภาพ ผู้ประกอบการรายใหม่ มีดังนี้ 
 ระดับ A (มืออาชีพพร้อมขาย) จ านวน 30,374 ราย 
 ระดับ B (กลางๆ ยังไม่มืออาชีพ) จ านวน 49,962 ราย 
 ระดับ C (ต้องพัฒนา) จ านวน 34,033 ราย 

 
 

 ตัวอย่างความร่วมมือจากประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดในการจัดท าตลาดของดี
จังหวัด 
 - ตลาดประชารัฐของดีจังหวัดสระบุรีลานโปรโมชั่น ศูนย์การค้า เจ เจ มอลล์  5-10 
ธันวาคม 2560 
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 - ตลาดประชารัฐของดีจังหวัดสงขลาตลาดกรีนโซน (กรีนเวย์) 5 ธันวาคม 2560 
 - ตลาดประชารัฐของดีจังหวัดสตูลสวนสาธารณะเขาพญาวัง 5 ธันวาคม 2560 
 - ตลาดประชารัฐของดีจังหวัดอุตรดิตถ์สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก5 ธันวาคม 
2560 
 - ตลาดประชารัฐของดีจังหวัดยะลาหอการค้าจังหวัดยะลา 5 ธันวาคม 2560 – 4
มกราคม 2561 
 - ตลาดประชารัฐของดีจังหวัดมุกดาหารตลาดไนท์บอคซ์ 5 ธันวาคม 2560 
 - ตลาดประชารัฐของดีจังหวัดนครนายกตลาดคีรีวัน-เขากระเหรี่ยง บ้านคีรีวัน 5
ธันวาคม 2560 
 - ตลาดประชารัฐของดีจังหวัดสมุทรสงครามลาน OTOP ตรงข้ามไปรษณีย์
สมุทรสงคราม 8-17 ธันวาคม 2560  
 - ตลาดประชารัฐของดีจังหวัดชุมพรลานโปรโมชั่น ศูนย์การค้าบิ๊กซีชุมพร1-5 ธันวาคม 
2560 
 
 ตัวอย่างความร่วมมือจากประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดในการจัดท าตลาดโมเดิร์นเทรด 
 

 
นอกจากนั้นเรายังมีการสร้าง platform ทางด้าน IT ที่จะน าไปใช้เพ่ือที่จะประเมินผลการท างานในตลาดต่อไป 
สามารถที่จะเลือก criteria ต่างๆ ของผู้สมัครแสนกว่าคนนี้ได้ เพ่ือที่จะเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมในการลง
ตลาดแต่ละประเภท และเรายังสามารถใช้เครื่องมือนี้ในการประเมินผลและก็ติดตามผลต่อไปได้ นอกจากนั้น 
ต้องเรียนว่าเครือข่ายประชารัฐรักสามัคคีทั่วประเทศได้ให้ความร่วมมืออย่างดีในการจัดท าตลาดประชารัฐ ซึ่ง
ในกรณีของประชารัฐรักสามัคคี ประเทศไทยมีอยู่ 2 ตลาดที่เราได้ช่วยกันผลักดัน อันแรกคือตลาดประชารัฐ
ของดีจังหวัด อันนี้เป็นเพียงตัวอย่างของตลาดประชารัฐของดีจังหวัดในจังหวัดต่างๆ ที่ได้เปิดท าการไปแล้ว
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ในช่วงเดือนธันวาคมนี้ ตลาดประชารัฐ Modern trade ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีของผู้ประกอบการค้า
ปลีกรายใหญ่ของประเทศ ไม่ว่าจะเป็น บิ๊กซี เทสโก้ โลตัส แมคโคร เซ็นทรัล และท็อปส์ ซึ่งได้แจ้งความจ านง
ให้พ้ืนที่ในการเปิดตลาดประชารัฐ ส าหรับ Modern trade ออกมาแล้วประมาณ 55,000 ตางรางเมตร ซึ่งถ้า
คิดออกมาเป็นจ านวนบูท ออกมาจะได้ประมาณ 6,000 กว่าบูท และก็ประเมินยอดขายได้ว่า น่าจะเป็น
ศักยภาพในการเพิ่มยอดขายประมาณ 360 กว่าล้านต่อป ี
  พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา หัวหน้าทีมภาครัฐ กล่าวว่า ขอเรียนอย่างนี้สั้นๆ เรื่องของ
ตลาดประชารัฐ ว่ามีข้อมูลในเรื่องการตลาดหรือช่องการจ าหน่ายจากหลายพ้ืนที่ในประเทศไทยด้วยกัน 
จนกระท่ังวาระของเรื่องช่องทางการจัดจ าหน่ายเรื่องตลาด ท่านนายกรัฐมนตรีก็ให้พิจารณาในเรื่องนี้ ในการให้
หาช่องทางการจัดจ าหน่าย ออกมาเป็นโครงการตลาดประชารัฐ ขณะนี้มีถึง 10 หน่วยงาน ในการร่วมมือ
ด้วยกันคือใช้ตลาดเดิมเป็นส่วนขยายตลาด บางส่วนเป็นตลาดใหม่ ขึ้นมาเพ่ือรองรับในเรื่องช่องทางการจัด
จ าหน่าย ซ่ึงบริษัทประชารัฐรักสามัคคีฯ ไดใ้ช้เทคโนโลยีช่วย โดยคุณต้องใจได้เรียนให้ทราบแล้ว ถือว่าเป็นการ
ใช้เทคโนโลยีและก็ไม่ใช่เรื่องที่ต่างประเทศเค้าไม่ท า ก็คือ Big Data ถือว่าคณะเราทันสมัยพอสมควร รัฐบาล
ไทยภายใต้ขณะนี้ยังไม่เป็น Big Data เรามีทั้งหมด ฐานข้อมูลประมาณ 100 กว่าฐานข้อมูล ขณะได้เพียง 20 
ฐานข้อมูลที่ลงไปอยู่ในระบบดิจิตอล ทั้งหมดจะต้องวิเคราะห์ออกมา  
มติที่ประชุม รับทราบ 
 4.2  การขยายผลการจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคม 

  (โดยกรรมการผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จ ากัด) 
  คุณต้องใจ ธนะชานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพ่ือ
สังคม (ประเทศไทย) จ ากัด กล่าวว่าจากนโยบายที่จะมีการขยายผลในเรื่องของการท างานแบบวิสาหกิจเพ่ือ
สังคม ที่ผ่านเราก็ได้พยายามที่จะจัดตั้งวิสาหกิจเพ่ือสังคมเพ่ิมขึ้น โดยที่ปัจจุบันนี้ยังอยู่ในระหว่างการ
ด าเนินการจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพ่ือสังคมไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงรายโดยร่วมกับ      
พระอาจารย์ ว. วชิรเมธี เปิดด าเนินการในวันที่ 26 ธันวาคมนี้ และประชารัฐรักสามัคคีอีกแห่งหนึ่ง คือ ประชา
รัฐรักสามัคคีล าปลายมาศ ที่จะได้รับความกรุณาจากท่านมีชัย วีระไวทยะ ที่เป็นผู้ผลักดัน ส่วนในระยะกลาง 
เราก็ตั้งใจว่าจะมีการผลักดันในเรื่องของวิสาหกิจเพ่ือสังคมในระดับต าบลและระดับอ่ืนๆ ต่อไป 
 นายฐาปน สิริวัฒนภักดี หัวหน้าทีมภาคเอกชน ได้กล่าวว่าในเรื่องนี้ได้ให้ท่านพระอาจารย์ 
ว.วชิรเมธีได้รับฟังและท่านก็ได้เห็นตัวอย่างหนึ่งของการท างานระหว่างจังหวัดเพชรบุรี และท่ีจังหวัดน่าน ก็มีว
คามสนใจ ประจวบเหมาะกับที่ทางจังหวัดเชียงรายก าลังจะต้องรับพ่ีตูน ในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ซึ่งจะได้
จัดท าพิธีบายศรีสู่ขวัญ ในวันที่ 26 ธันวาคม 2560 แต่ว่าสิ่งที่ส าคัญ คือ พ่ีตูนได้สร้างความเชื่อมโยงจากเบตงที่
ยะลาขึ้นมาที่แม่สายที่เชียงราย ฉะนั้น ถือว่าจังหวัดที่ถือว่าเป็นคู่กันท่ีก าลังจะเริ่มต้นส าหรับในงานประชารัฐรัก
สามัคคีที่ไร่เชิญตะวัน คือยะลากับเชียงราย ถือโอกาสประชาสัมพันธ์ ถ้าท่านใดเดินทางไปทางจังหวัดเชียงราย
ในช่วงวันดังกล่าง 26 ธันวาคม 2560 นี้ ขออนุญาตเรียนเชิญจะได้ร่วมอยู่ในงาน ส่วนประชารัฐรักสามัคคีท่ีล า
ปลายมาศ ท่านอาจารย์มีชัย วีระไวทยะ ที่อยากจะเห็น ในระดับพ้ืนที่ ในระดับอ าเภอ ในอนาคตอันใกล้อาจจะ
เป็นลึกลงในระดับต าบล ซึ่งท าให้ต้องคิดว่าประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดจะต้องไม่รอช้า ต้องมีผลงานด าเนินการ 
เพราะจะมีประชารัฐในระดับพ้ืนที่ไล่เข้ามา ถือว่าเป็นการขับเคลื่อนอยู่ในระดับพ้ืนที่ การจัดตั้งแต่ละจังหวัด 



~ 13 ~ 
 

ช่วยสร้างความเชื่อมโยงกัน ให้แต่ละจังหวัดได้มีจุดเด่นของตัวเอง และก็สร้างเครือข่ายให้เชื่อมโยง ไม่เพียงแค่
ในระดับกลุ่มจังหวัด แต่ยังข้ามภาค ระดับนี้ก็เป็นในสิ่งที่ได้มอบหมายมา 
 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา หัวหน้าทีมภาครัฐ กล่าวว่า ขอนอกเรื่อง มีเด็กหนุ่มคนนึง 
เป็นเด็กที่มีจิตใจดีมาก ส่วนตัวเค้านั้นจบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยม คิดท าสิ่งที่สวยงามให้แก่สังคม 
จัดตั้งขึ้นคือคุณตูน จะเอาเงินไปช่วยโรงพยาบาล 700 ล้าน สิ่งที่อยากจะเรียนท่านคือ ตอนนี้สังคมไทยเป็น
อะไร สังคมไทยเห็นมองเห็นสิ่งที่ดีงามจากคุณตูนที่ได้ท าขึ้นมา มองเห็นอีกมุมนึงเขาขาดอะไร เป็นอย่างไร 
อยากให้สังคมดี อยากให้ทุกอย่างดี ถึงไปร่วมกับคุณตูน  
มติที่ประชุม รับทราบ 
 4.3 ความคืบหน้าเรื่อง พรบ. วิสาหกิจเพื่อสังคม 
      (โดย ดร.ณัฐพงษ ์จารุวรรณพงศ ์ผอ.ส านักงานสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคมแห่งชาติ) 
 ดร.ณัฐพงษ์ จารุวรรณพงศ์ ผอ.ส านักงานสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคมแห่งชาติ น าเสนอ 2 เรื่อง 
คือ เรื่องที่ 1 พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการเพ่ือสังคมแห่งชาติ อยู่ในระหว่างการพิจารณา ทางคณะรัฐมนตรี ก็มี
มติให้ด าเนินการเรื่องประชาพิจารณ์ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 77 และหลังจากที่ท าไปในช่วงปลายปีที่ผ่านมา มี
การแก้ไขในเชิงเนื้อหามาก ก็เลยจะต้องมีการจัดประชาพิจารณ์รอบสอง ซึ่งก าลังจะด าเนินการในช่วงเดือน 
มกราคม ก็ได้มีการเสนอไปที่คณะรัฐมนตรีแล้วมีการอนุมัติ คงจะเหลือขั้นตอนสุดท้าย ก็คือตัว สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ เรื่องท่ี 2 คือ การเปลี่ยนแปลงระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ซ่ึงเป็นกลไกที่ด าเนินการหลักของเรื่องนี้คือ
ภายใต้ระเบียบส านักนายก ท่านนายกรัฐมนตรีได้กรุณาลงนามเปลี่ยนฝ่ายเลขาจากส านักงานเดิมของผม 
(ส านักงานสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคมแห่งชาติ) ซ่ึงหยุดด าเนินการมาสองปีแล้วแล้ว ท าให้งานนโยบายขับเคลื่อน
ไม่ได้ เปลี่ยนมาเป็นท่านอธิบดีกรมการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม  
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 5.1 Road Map ปี 2561 
  (โดย นายประวิช สุขุม เลขานุการร่วมภาคเอกชน) 
คุณประวิช สุขุม เลขานุการร่วมภาคเอกชน กล่าวว่า ฝ่ายเลขาได้จัดท า Roadmap ปี 61 รวบรวมประเด็น
ความคิดเป็นเรื่องๆ เพ่ือเสนอคณะท างานพิจารณาให้นโยบายกับเราเพ่ือที่จะด าเนินงานในปีต่อๆ ไปอย่างไร 
ขออนุญาตรวบรวมความคิดเห็นจากทุกท่าน เดือนหน้าเราจะไปรวบรวมรายละเอียดจากคณะท างานทุกท่าน 
ร่างขึ้นมาเป็น Roadmap ที่สมบูรณ์และมีรายละเอียดที่ชัดเจนต่อไป  

 
 
 
  
 
 
 5.2  นัดหมายการประชุมคณะท างานฯ ครั้งท่ี 1/2561 
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  (โดย นายประวิช สุขุม เลขานุการร่วมภาคเอกชน) 
 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม  2561 ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ จักได้ประสานการด าเนินงานต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
 6.1 เว็บไซต์ คณะท างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) 

   (โดย นายประวิช สุขุม เลขานุการร่วมภาคเอกชน) 

  คุณประวิช สุขุม เลขานุการร่วมภาคเอกชน น าเสนอ เว็บไซต์ของคณะท างานการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ มีการอัพโหลดข้อมูลขึ้นไปและมีข้อมูลท ั้งหมดตั้งแต่เราเริ่มประชุมมา การเยี่ยม
เยียนชุมชนทั่วประเทศในเว็บไซต์นี้ 
                       6.2 หนังสือสรุปการท างานประจ าปี 2560 
  (โดย นายประวิช สุขุม เลขานุการร่วมภาคเอกชน) 
  คุณประวิช สุขุม เลขานุการร่วมภาคเอกชน น าเสนอ หนังสือสรุปการท างานประจ าปี 
2560 ปัจจุบันนี้ท าเป็น Soft Copy เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอไม่ได้จัดพิมพ์มาแจกจ่ายในวันนี้ ก็จะรวบรวม
ผลการด าเนินงานในช่วงปี 2560 และก็ในการต่อไปก็จะน า Hard copy ที่พิมพ์ออกมาแล้วมาแจกจ่ายให้กับ
ท่านคณะท างานทุกท่านได้รับทราบต่อไปและก็จะแจกจ่ายให้กับประชาชน 
 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา หัวหน้าทีมภาครัฐ ประธานร่วมในการประชุม เรียนเชิญให้
ผู้เข้าร่วมประชุม แสดงความคิดเห็น  
 นายฐาปน สิริวัฒนภักดี หัวหน้าทีมภาคเอกชน ประธานร่วมในการประชุม เรียนเชิญ
ให้ผู้เข้าร่วมประชุม แสดงความคิดเห็นกรณีมีประเด็นที่จะเสนอแนะ  
 คุณชายพงษ ์นิยมกิจ กรรมการ บริษัทประชารัฐจังหวัดจันทบุรี ให้ความคิดเห็นว่า ใน
รอบการท างานที่ผ่านมา ได้พยายามเข้าไปพัฒนาพ้ืนที่ในจังหวัดจันทบุรี ค่อนข้างหลากหลายพ้ืนที่ หลากหลาย
ประเภทสินค้าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแปรรูป สินค้าทางประมง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกษตร เกษตรผลไม้ และ
ก็มาในเรื่องของสินค้าแปรรูปผลไม้และก็เครืองใช้ สิ่งที่เกิดขึ้นเราได้มีความพยายามที่จะประสาน ได้รับความ
กรุณาจากองค์กรใหญ่ๆ หลายๆองค์กรเข้าไปช่วย สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า ทุกองค์กรมักจะมีมาตรฐานของตัวเองมา
จัด อย่างเช่น ในกรณีที่เราไปประสานเข้า Modern trade ในแต่ละ Modern trade ก็จะมีมาตรฐานของ
ตนเอง เข้ามาจ ากัดสินค้าชุมชน ได้เข้าตามมาตรฐานที่จะเข้าไปจัดจ าหน่าย แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือว่า สินค้าชุมชน
เป็นสินค้าพ้ืนถิ่นที่เป็นการริเริ่มจากชุมชนจริงๆ สิ่งเหล่านี้อาจจะสะท้อนน้อยในสินค้าที่เป็นของใช้ แต่จะ
สะท้อนค่อนข้างชัดเจนจากสินค้าที่เป็นของทานว่ามาตรฐานของสินค้าพ้ืนถิ่นกับสินค้าที่สามารถเข้าได้ของ 
Modern trade มันมีระยะห่างกันค่อนข้างมาก เมื่อบริษัทประชารัฐได้เข้าไปเพ่ือที่จะเข้าไปพัฒนาใน
ระยะเวลาที่จ ากัด อันนี้ก็คือเป็นส่วนนึงที่สร้างความกดดันให้นิดนึงกับผู้บริหารบริษัทประชารัฐ ก็คือ มันมักจะ
เกิดความเสียหายในแง่ของการลงทุน ในแง่ของการเข้าไปปรับปรุงคุณภาพ รวมถึงบางครั้ง ไม่สามารถที่จะ
ผลักดันให้ชุมชมนั้นปรับปรุงคุณภาพได้ เนื่องจากต้องการมาตรฐานมากจาก Modern trade ที่ต้องเข้าไป ก็
ขอฝากให้หน่วยงานต่างๆเข้ามาช่วยกัน ท าให้ระยะห่างของมาตรฐานแคบลงให้ได้ 
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 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา หัวหน้าทีมภาครัฐ ประธานร่วมในการประชุม ประเด็นที่
ท่านยกมาคือว่า ช่องทางการจัดจ าหน่าย ตลาดประชารัฐที่ รัฐบาลท าอยู่ขณะนี้เรามี 10 แบบตลาดด้วยกัน 
ตลาด Modern trade เป็นตัวหนึ่ง น่าเห็นใจทั้งสองส่วน Modern trade ท่านก็ต้องยอมรับว่า สินค้าที่เข้าไป
ต้องผ่านมาตรฐานเค้า Modern trade อยากเสนอแนวทางอย่างนี้ อยากเสนอ 2 แนวทาง เรานี่แหละ    
ประชารัฐเนี่ย ช่วยอัพเกรดให้ได้ อีกช่องนึงเรามีตลาดประชารัฐของจังหวัด 10 หน่วยงานด้วยกัน วางต าแหน่ง
ให้ดีก็น่าจะช่วย แม้จะมี GAP ถ้าเราลด GAP ได้ เราต้องไปช่วยทางเค้าอัพขึ้นให้ได้ ถ้ายังไม่ได้ไปหาตลาดที่
เหมาะสมให้ ถ้ามีปัญหาอื่นไปแก้ให้  
 สุชาดา กรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสมุทรปราการ จ ากัด กล่าวว่า จริงๆแล้ว
ประชาชน ขาดสถานที่การผลิต เพราะไปกู้เงินรัฐบาลมา แล้วก็มาท าสถานที่ผลิตเอง ความรู้ ไม่พอ 
เพราะฉะนั้น อย.ก็ไม่ให้สถานที่ผลิต สถานที่ผลิตไม่ได้ ก็จะไม่ได้อย. จึงเข้า Modern trade ไม่ได้ อยากเสนอ
ขอใช้พื้นที่ศูนย์โอทอปในแต่ละจังหวัด เป็นพื้นที่โรงงานในการผลิต เพ่ือให้ได้มาตรฐาน ผ่านอย. ได้ 
 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา หัวหน้าทีมภาครัฐ ประธานร่วมในการประชุม กล่าวว่า สิ่งนี้
เป็นความคิดที่อยู่นอกกรอบโดยสิ้นเชิง แต่ควรต้องคิด ซึ่งสถานที่ของรัฐเข้าไปท าไม่ได้ เราท านอกกฎหมาย
ไม่ได้ ใช้ความรู้สึกไม่ได้ ทางรัฐด้วยกันไปขอกรมธนาลักษณ์ ซึ่งต้องเป็นเรื่องงานเท่านั้น จะท าธุรกิจไม่ได้ ก็ให้
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน รับไปดูว่าสามารถท าได้หรือไม่ ให้ลองคิดนอกกรอบ ถ้าท าได้ก็เสนอมา เพ่ือให้
นายกรัฐมนตรี สามารถลงนามในกฎหมายได้เลย   
 คุณปทุม บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีน่าน (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ ากัด ได้เสนอที่ประชุม
แห่งนี้ เรื่องศูนย์กระจายสินค้า นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ประชารัฐ และก็ได้ผ่านงบประมาณ และขอขอบคุณ
ทางในส่วนราชการและอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนที่ได้กรุณาให้พ้ืนที่ในการจัดสร้าง  
 ผู้แทน จากบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีฉะเชิงเทรา (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ ากัด ให้
ความเห็นว่า ได้เคยให้ความคิดเห็นเรื่อง ห้างสรรพสินค้าประชารัฐ ซึ่งท่านบอกว่ามันไกลไป ใหญ่เกินไป  
ตอนนี้ท าเรื่องของตลาดเล็กๆ ตลาดประชารัฐ ที่ท าก่อนจะมี 9 ตลาดออกมา เป็นตลาดส าหรับคนฐานราก
จริงๆ แต่ก็อยากให้มีห้างสรรพสินค้าประชารัฐ เพ่ือที่จะได้วางสินค้าของประชารัฐได้ในทุกระดับจากระดับต้น
ถึงระดับสูง 
 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา หัวหน้าทีมภาครัฐ ประธานร่วมในการประชุม กล่าวว่า
ขอรับไว้ก่อน เป็นแนวคิดที่ดี แต่จะต้องดูว่าจะแข่งขันกันได้อย่างไร จริง ๆแล้วคิดแบบนี้ให้ร่วมกับ คสป 
จังหวัด คิดได้เลย แล้วจึงเสนอมา หากมันท าได้แล้วช่วยเศรษฐกิจฐานรากจริงๆ ก็จะรับมา หากต้ องแก้
กฎหมายก็ต้องท า  
 จีรนันท์  บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีหนองคาย (วิสาหกิจเ พ่ือสังคม) จ ากัด                
มีข้อเสนอแนะอยากจะขอความช่วยเหลือ ให้ทางภาครัฐสนับสนุนการด าเนินงานการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
อย่างเช่นการให้โรงแรมรับซื้อขอว่างเบรกจากทางชุมชน ก็จะสามารถท าให้เกิดรายได้ขึ้นได้โดยตรง รวมไปถึงง
การจัดการขยะด้วย เป็นการท่องเที่ยววิถีชุมชน บูรณาการกับโฮมสเตย์ร่วมกับ พจ. ทกจ. แต่ว่าถ้าท่านได้
กรุณาให้ค าแนะน าให้กับ อพท. หน่วยงานต่างๆ ลงไปใช้ และก็ขณะเดียวกันอยากจะขอให้ท่านช่วยในเรื่องของ
สถานศึกษา เพราะว่าทุนวัฒนธรรม คิดว่าเป็นทุนที่แข็งแกร่งที่สุด และชุมชนมีอยู่ในตัวของทุกชุมชน โดยใช้ 
Social Network กับคนรุ่นใหม่เข้ามาขับเคลื่อน 
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 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา หัวหน้าทีมภาครัฐ ประธานร่วมในการประชุมกล่าวว่าให้
ลองเสนอโครงการข้ึนมา โดยตอนนี้รัฐบาลท าในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ ซึ่งสิ่งที่เสนอมานั้นดี 
 สุวัฒน์ชัย รองประธาน บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสมุทรปราการ จ ากัด กล่าวว่า ใน
เรื่องของศูนย์โอทอปที่มีความต้องการจะเข้าไปช่วยบริหารกับทางท้องถิ่น ก็ติดปัญหาในเรื่องของที่ราชพัสดุ ที่
ห้ามน าไปใช้ประโยชน์ ไม่สามารถเข้าไปใช้ได้ ก็เลยต้องท าไปเป็นการขอความร่วมมือ ประการที่ 2 เรื่อง
งบประมาณของท้องถิ่น ที่จริงๆแล้วมีโครงการจะน าไปใช้หลายโครงการ แต่ได้ติดข้อปัญหาทางกฎหมาย  
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา หัวหน้าทีมภาครัฐ ประธานร่วมในการประชุม กล่าวขอบคุณเรื่องการแก้ไขที่มีความ
น่าสนใจ และกล่าวถึงเรื่องการใช้งบประมาณท้องถิ่นที่ไม่สามารถใช้เงินได้เต็มที่ จึงต้องท าข้อตกลงกับ
กระทรวงการคลัง ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา 
 คุณสุขใจ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีชลบุรี (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ ากัด ได้กล่าวถึงการ
ด าเนินงานตลาดประชารัฐ ซึ่งต้องขอบคุณทางเคือเซ็นทรัล ที่กรุณาให้ความเอ้ือเฟ้ือสถานที่และสาธารณูปโภค 
รวมทั้งได้เสนอขอรับการสนับสนุน เพ่ือที่จะขยายพ้ืนที่ของตลาดให้รองรับผู้ประกอบการ โดยอาจจะให้
กระทรวงมหาดไทย หรือหน่วยงานอื่นๆ มาช่วยเหลือในการลงทุนและการบริหารจัดการ 
 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา หัวหน้าทีมภาครัฐ ประธานร่วมในการประชุม กล่าวว่า เรื่อง
ของตลาดประชารัฐ ถ้าในเรื่องของการขยาย ก็ต้องไปดูในรายละเอียด ไม่สามารถพิจารณาให้เลยได้ว่าได้
หรือไม่ ก็ต้องผ่านช่องทาง เช่น ให้พาณิชย์จังหวัด ขอผ่านมาทางกระทรวงพาณิชย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขอผ่านมาทางมหาดไทย แล้วเสนอไปคณะรัฐมนตรี คือ เจ้าของตลาดกระทรวงนั้นๆต้องหาด าเนินการให้ได้ 
ไม่ใช่ผู้ว่าราชการจังหวัด ตลาด 9 ตลาด ไม่รู้ว่าตลาดอะไร ตลาดท้องถิ่น ก็องค์การปกครองท้องถิ่น ต้องขยับ 
เค้าเป็นหน่วยงานที่ใช้เงินได้ง่ายที่สุดถ้าเค้าเสนอเอาเข้าสภาเค้า ไม่ใช่ให้ผู้ว่าสั่งไม่ได้ พอเค้ารู้ว่าเทศบาลนี่หรือ
อบตนี้ มีตลาดและต้องการขยายอีกสามเต๊นท์ ซื้อเต็นท์ได้เนี่ย ผู้ว่าก็ซ้ือไม่ได้ไม่มีเงิน แต่อปท. นี้มีเงิน 
 นิชาพัฒน์ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีแม่ฮ่องสอน (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ ากัด ได้ขอบคุณ
ที่รัฐบาลได้มีนโยบายนี้ ซึ่งตอนนี้แม่ฮ่องสอนก็ท าเรื่องของบุก ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจ โดยชาวบ้านก็ได้เรียนรู้การ
ท าธุรกิจจากทางบริษัทฯ และได้งบประมาณจากทาง พช และหน่วยงานอ่ืนๆ ยกระดับราคาบุกขึ้นมาจาก
กิโลกรัมละ 3 บาท มาเป็น 11 – 18 บาท แต่มีปัญหาตรงพ้ืนที่ที่เป็นป่าซึ่งก็เข้าใจ และอยากให้มีการ
ขยายพันธุ์บุกมายังอ าเภออ่ืนๆ เช่น อ าเภอแม่สะเรียง เพ่ือที่จะได้รักษาป่าได้ด้วย 
 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา หัวหน้าทีมภาครัฐ ประธานร่วมในการประชุม จังหวัด
แม่ฮ่องสอนพูด เป็นพ้ืนที่ที่น่าสนใจ ในเรื่องของเกษตรอินทรีย์ก็น่าสนใจ ซึ่งรัฐบาลให้ความสนับสนุนทุกอย่าง 
แต่ปัญหาคือท าไม่ได้ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ป่า แต่ขอให้ทางคสป และบริษัทฯ รับไปช่วยดูว่าจะท าอะไรได้บ้าง  
 ผู้แทน บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส จ ากัด ได้ขอขอบคุณที่มีโครงการนี้ โดยเฉพาะ
ในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใต้ การท างานนี้เป็นการตอบโจทย์ของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งต้องใช้เวลา
ในการท างาน 
 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา หัวหน้าทีมภาครัฐ ประธานร่วมในการประชุม ได้ให้ก าลังใจใน
การท างานแก่จังหวัดนราธิวาส แนะน าให้ภาครัฐได้เข้าไปจัดสัมมนาในพื้นท่ีเพ่ือให้เกิดเศรษฐกิจที่ดีขึ้น 
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 กัณตพงษ์ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคียะลา (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ ากัด ได้น าเสนอผลงาน
ที่ทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการทั้ง 3 กลุ่มงาน และได้น าสินค้าไปจ าหน่ายยังห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี สาขาปัตตานี 
โดยก าลังด าเนินการในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยว แต่ติดปัญหาในเรื่องของพ้ืนที่ที่ธารโต เป็นพ้ืนที่อุทยาน จึงไม่
สามารเข้าไปพัฒนาได้ รวมไปถึงท่ีจังหวัดยะลามีพ้ืนที่ท่องเที่ยวมาก แต่ติดปัญหาเรื่องของความไม่สงบในพ้ืนที่ 
โดยสิ่งที่อยากได้คือการแก้ปัญหาทางกฎหมายที่ติดขัด เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา ให้ได้รับการแก้ไข 
 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา หัวหน้าทีมภาครัฐ ประธานร่วมในการประชุม การแก้ปัญหา
ชายแดนใต้ จะต้องท าเรื่องของการเมือง ท าเรื่องของเศรษฐกิจ ถ้าเศรษฐกิจดีก็จะท าให้คนที่นั่นมีความสุข ใน
เมื่อยะลามีข้อมูลว่าจะท าอะไรแล้ว ก็ขอให้รีบท า เพราะอยู่สามเหลี่ยมเศรษฐกิจด้วย ถ้าติดกฎอะไรก็น่าจะต้อง
หาทางแก้ไข มีข้อยกเว้นได้ แต่ต้องมีกติกา ต้องเสนอรัฐบาลขึ้นมา ถ้ามันติดกฎอะไร น่าจะมีข้อยกเว้นได้ แต่
มันต้องมีกฎกติกา เช่น เข้าไปแล้วท าอะไรได้บ้าง ไม่ดัดแปลงเค้ามาก เหมือนใช้ที่สาธารณะ น่าสนใจ ก็เสนอ
รัฐบาลไป ว่าคณะท างานจะท าให้เศรษฐกิจที่ต้องนี้มันเป็นอย่างที่ว่าขึ้นมาได้ เรื่องของเกษตร อะไรก็แล้วแต่ 
ขอให้รับเรื่องนี้มาด้วยเลย 
 นายฐาปน สิริวัฒนภักดี หัวหน้าทีมภาคเอกชน ประธานร่วมในการประชุม ได้ขอให้
ผู้เข้าร่วมประชุม ส่งรายละเอียดค าถามหรือข้อเสนอมา เพ่ือจะได้มีการประสานงานกันต่อไป 
 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา หัวหน้าทีมภาครัฐ ประธานร่วมในการประชุม กล่าวว่าสิ่งที่
ติดขัดด้านข้อกฎหมาย หากท าได้ก็จะหาทางแก้ไข อาจจะออกเป็นมาตรา 44 โดยหัวหน้าคสช. ได้ 
 มีผู้เข้าร่วมประชุม เสนอเรื่องความเป็นไปได้ที่จะมีกองทุนพัฒนาชุมชนและผู้ประกอบการ
ตามแนวทางประชารัฐในอนาคต 
 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา หัวหน้าทีมภาครัฐ ประธานร่วมในการประชุม กล่าวว่าสามารถ
ท าได้ แต่ต้องดูว่าเป็นแบบไหน เพราะเรามีสถาบันทางการเงินเป็นกรรมการที่พร้อมช่วยเหลือ เช่น ธกส. 
 ผู้แทน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กล่าวว่า ธกส. มีหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายจากรัฐบาล ให้ดูแลผู้มีรายได้น้อย ซึ่งมีในเรื่องของสินเชื่อที่ดูแลอยู่ ดอกเบี้ยต่ า หรือดอกเบี้ย 0%  
 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา หัวหน้าทีมภาครัฐ ประธานร่วมในการประชุม ได้ขอให้เสนอสิ่ง
ที่ต้องการมา แล้วจะหาทางแก้ไขให้ 
 มีผู้เข้าร่วมประชุม ได้กล่าวว่าสน่วนตัวเขาได้ท าโครงการบริษัท พลเมืองไทย จ ากัด โดย
มอบเงิน 40% คืนให้สังคม มีสินค้า ผลิตภัณฑ์ที่ผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงได้ 
 ผู้แทนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แสดงความเห็นว่า สิ่งที่ได้ฟังมาตลอดสอง
วัน ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมาก อยากให้จังหวัดอ่ืนๆ ได้เรียนรู้ ซึ่งอยากให้เว็บไซต์ประชารัฐเป็น Channel เป็นที่
แลกเปลี่ยนกัน 
 ผู้แทนจากบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) กล่าวว่า ปตท. ได้ให้การสนับสนุน ท างานร่วมกับ
ชุมชนมาโดยตลอด ซึ่งปัจจุบันจะใช้ตัวปั๊มน้ ามันเป็นที่ช่วยเหลือในการจัดจ าหน่าย 
 สลิลลา จากบริษัท เทสโก้ โลตัส จ ากัด กล่าวสนับสนุนในเรื่องของการรวมกลุ่มที่จะท าให้
ขุมชนประสบความส าเร็จได้ท้ังในเรื่องของการผลิต การค้าขาย แต่ต้องมีผู้น าที่เข้มแข็ง 
 จอมกิตติ จาก เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้แสดงความเห็นด้วยที่จะมีการขยายประชารัฐลงไป
ในระดับอ าเภอ และในเรื่องของสินค้าก็อยากให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน เพ่ือที่จะได้ขายไปยัง Modern trade 
ต่าง ๆ ได ้
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 ดร.อนุรักษ์ เรืองรอบ ได้กล่าวประชาสัมพันธ์งานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ที่จังหวัดน่าน 
ระหว่างวันที่ 22 – 24 ธันวาคม 2560 และวันที่ 26 – 28 ที่แม่ฮ่องสอน โดยที่ผ่านมาได้ร่วมเคลื่อนงานประชา
รัฐรักสามัคคีและขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ร่วมกันไม่ต่ ากว่า 20 -30 จังหวัด 
 อาจารย์บรรพต วรุณราช จากมหาวิทยาลัยบูรพา ได้เสนอให้น าสินค้าท้องถิ่น มาขายที่
ตลาดในโรงเรียนประชารัฐในพ้ืนที่ได้ อย่างเช่น ในพ้ืนที่จังหวัดยะลาและนราธิวาส และได้เสนอให้มีการขยาย
โรงเรียนประชารัฐ เพื่อที่จะท าโอทอปจูเนียร์ เพ่ือที่จะพัฒนาการค้าขายเพื่อส่งออกไปประเทศเพ่ือนบ้านได้ 
 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา หัวหน้าทีมภาครัฐ ประธานร่วมในการประชุม กล่าวว่าได้
แนวคิดแล้ว จะท าเป็นโมเดล เพ่ือเสนอรัฐบาลต่อไป 
 ผู้แทนของธนาคารกรุงเทพ ได้แสดงความเห็นในการสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายให้มีการ
รวมกลุ่ม และพ ฒนาสินค้าให้มีนวัตกรรมขึ้น 
 วิชัย อัศรัสกร จากหอการค้าไทย ให้ความเห็นที่จะประสานให้หอการค้าไทยสนับสนุนการ
ด าเนินงาน ซึ่งจะขอให้มาน าเรียนต่อไป 
 คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ จากกลุ่มมิตรผล ได้ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมประชุม และได้หา
ทางแก้ไขปัญหากัน 
 อาจารย์มีชัย วีระไวยทยะ ประธานกรรมการบริษัท ประชารับรักสามัคคี วิสาหกิจเพ่ือ
สังคม (ประเทศไทย) จ ากัด ได้เสนอในเรื่องของการขยายผลลงไปให้มากที่สุด ขยายผลให้ไปถึงเด็กและเยาวชน 
เพ่ือให้เข้าใจเรื่องของการแบ่งปัน ให้เป็นธุรกิจแบ่งปัน เพราะเด็กเป็นวัยที่ส าคัญท่สุด โดยเฉพาะเด็กก่อนวัย
เรียน โดยไปทดลองกับโรงเรียนต่างๆในพ้ืนที่ 
 ดร. การัณย์ สุทธารมย์ กรรมการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) 
จ ากัด ได้กล่าว่า ได้รับข้อมูลจากกรมสรรพากรว่า บริษัทวิสาหกิจเพ่ือสังคมจะมีการหักภาษีได้ต่อเมื่อ
จุดประสงค์ของบริษัทวิสาหกิจนั้นสอดคล้องกับที่ประกาศไว้ตาม ท่านอธิบดีกรมสรรพากรได้ประกาศไว้ ถึงจะ
มีสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ทั้งนั้น บริษัทประชารัฐรักสามัคคีอีกหลายจังหวัด ยังไม่มีจุดประสงค์ที่
สอดคล้องหรือตรงเป๊ะกับ ประกาศว่าด้วยกรมสรรพากร ฉะนั้นแล้ว ณ ปัจจุบัน นี้ที่ลงหุ้นไปก่อนหน้านี้ จริงยัง
ไม่สามารถมีสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีได้ ซึ่งมองว่า ถ้าในเหตุการณ์ เรายังไม่มีการวางแผนเตรียมการข้างหน้า 
มันอาจจะส่งผลแก่ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษี และก็อาจจะขาดความร่วมมือในระยะยาวต่อไปจากนี้
ได้ จึงหารือว่า ทางเราพอจะมีวิธีแก้ไข หรือขอมติ ครม. หรือมีประเด็นไหนที่จะช่วยบรรเทาตรงนี้ได้ 
 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา หัวหน้าทีมภาครัฐ ประธานร่วมในการประชุม ได้กล่าวว่าจะรับ
ข้อเสนอทั้งหมดไว้ แล้วไปดูว่าสามารถที่จะท าตรงไหนได้ ทั้งในกรอบและนอกกรอบก็จะต้องไปหาหนทางว่าจะ
สามารถท าอะไรตรงไหนได้บ้าง ไม่ว่าจะเป็นข้อกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ และอยากให้ก าลังใจในการท างาน
แก่พวกเราในปีนี้ต่อไป 
ปิดประชุมเวลา  18.30 น. 
 
 
ลงช่ือ         ลงช่ือ         ลงช่ือ       
       (นายฉัตริน สุวรรณหงส์)  (นายทองคูณ บุญศร)   (นายประวิช  สุขุม) 
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