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รัฐบาลให้ความส�าคัญกับชุมชนในการน�าความรู้และทรัพยากรในพื้นที่มาผลิตเป็นสินค้าและบริการ  

เพื่อเพิ่มศักยภาพของเศรษฐกิจฐานรากให้สามารถสร้างรายได้ กระจายรายได้สู่ชุมชน สนับสนุนสินค้าชุมชน 

และยกระดับวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง พัฒนาช่องทางการตลาดเชื่อมโยงกับระบบพาณิชย์

อเิลก็ทรอนกิส์ และสร้างพลงัสงัคม พลงัชมุชน รวมท้ังสร้างการเรยีนรู ้ฝึกอาชีพกลุม่อสิระในการร่วมขับเคลือ่น 

และพัฒนาประเทศ รัฐบาลจึงมีนโยบายด�าเนินการ ดังนี้

๗.๑	 ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชน	

	 ๗.๑.๑	 สร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจชุมชนผ่านอัตลักษณ์ของพ้ืนท่ี	 โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ

ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ของไทย ผู้ประกอบการหนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และสหกรณ์ในชุมชน 

ให้สามารถใช้ประโยชน์และต่อยอดจากสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม และทรัพยากรในพื้นที่ 

รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างสรรค์คุณค่าผลิตภัณฑ์และบริการของชุมชนที่มีอัตลักษณ์ 

และมีมาตรฐานการผลิตตามหลักสากล ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างทั่วถึง น�าไปสู่การสร้างเศรษฐกิจ

ชุมชนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจของจังหวัดมากขึ้น

 ๗.๑.๒	 สนบัสนนุความเข้มแขง็ของวสิาหกจิชมุชนผ่านเทคโนโลย ีโดยพฒันาผูป้ระกอบการ 

วิสาหกิจชุมชนให้มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการท่ีมีความสามารถท้ังในการบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่  

การสร้างสรรค์นวตักรรมทัง้ในเชงิกระบวนการผลติ การน�าเสนอสนิค้าหรอืบรกิาร และการตลาด มีความสามารถ 

ในการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับการด�าเนินธุรกิจได้มากข้ึน โดยเฉพาะการเข้าถึงตลาดท้ังใน 

และต่างประเทศ ตลอดจนส่งเสริมแนวคิดการท�าธรุกิจภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน (Sharing Economy) 

โดยเริ่มต้นจากการใช้ประโยชน์โครงสร้างพ้ืนฐานและบริการของภาครัฐ เครื่องจักรและอุปกรณ์ร่วมกัน  

เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาธุรกิจในรูปแบบใหม่

 ๗.๑.๓	 สร้างโอกาสและส่งเสรมิการเข้าถงึข้อมลูข่าวสารท่ีทนัสมัยและบรกิารทางการเงนิ	

ของวิสาหกิจชุมชน โดยจัดหาแหล่งเงินทุนและสนับสนุนให้มีช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่หลากหลาย  

และเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงตลาดทั้งในและต่างประเทศผ่านช่องทางการตลาดและการช�าระเงิน 

รูปแบบใหม่ด้วยระบบออนไลน์หรือผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ รวมท้ังสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ ่ม 

และสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อประสาน แลกเปลี่ยนความรู้ ใช้ประโยชน์จากข้อมูล และเช่ือมต่อ

กิจกรรมร่วมกัน
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 ๗.๑.๔	 ส่งเสริมการลงทุนในชุมชนเพื่อสร้างงานในชุมชน โดยพัฒนาระบบและกลไก  

รวมทัง้พฒันากลุม่อาชพีตามศกัยภาพของประชาชนในพืน้ที ่เพือ่กระจายโอกาสทางเศรษฐกจิให้คนในชมุชน

และท้องถิ่น แบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจ และลดอัตราการย้ายถิ่น

เพือ่ท�างานในเมอืง สนบัสนนุการจัดตัง้วสิาหกจิชุมชนตามความพร้อมและศกัยภาพในแต่ละพืน้ท่ี ใช้เศรษฐกจิ

ดจิิทลัต่อยอดการพฒันาควบคู่กับการส่งเสรมิการเรยีนรูข้องชุมชน ด้วยการส่งเสรมิการเช่ือมโยงภาคเศรษฐกจิ

หลักกับเศรษฐกิจชุมชนในทุกภาคการผลิต ทั้งในภาคอุตสาหกรรม บริการ และการท่องเที่ยว

	 ๗.๑.๕	 สร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการด�าเนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน โดยพัฒนา 

และบูรณาการฐานข้อมูลที่สนับสนุนการประกอบธุรกิจให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย อาทิ องค์ความรู้  

ผลการวิจัยและพัฒนาการตลาดและนวัตกรรม สร้างระบบจูงใจให้เกิดความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจชุมชน 

ในการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีรวมท้ังสนับสนุนการยกระดับสินค้าและบริการของวิสาหกิจชุมชน 

ทั้งในด้านการก�าหนดมาตรฐาน การตรวจสอบและรับรองให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

๗.๒	 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	

	 ๗.๒.๑	 สร้างผู้น�าชมุชน	ยกย่องปราชญ์ชาวบ้าน	เพือ่เป็นผูน้�าการเปล่ียนแปลง เป็นวทิยากร

ในการขบัเคลือ่นและสร้างกลไกการท�างานร่วมกนัของภาคส่วนต่าง ๆ  ในการมส่ีวนร่วมในกจิกรรมการพฒันา 

กิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่ส่งผลต่อการสร้างสังคมท่ีเข้มแข็ง การปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้เสียสละ  

มีจิตอาสา จิตสาธารณะ เอื้อเฟื้อแบ่งปันผู้อื่น และเป็นพลังส�าคัญในการจัดการปัญหาความเหลื่อมล�้า  

การพัฒนาตนเองและการจัดการของชุมชนท้องถิ่น

	 ๗.๒.๒	 ยกระดบัคณุภาพตลาดชมุชน	สถาบนัการเงนิของชมุชน	สวสัดกิารชมุชน	สาธารณสขุ	

ชมุชน	ป่าชมุชน	ไม้มค่ีา	ท่องเทีย่วชมุชน	และส่งเสรมิการขยายตลาดออกสูต่่างประเทศ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ 

ในการบริหารจัดการทัง้ด้านการผลติ แหล่งเงนิทนุ โลจสิตกิส์ ข้อมลู การแลกเปลีย่นความรูแ้ละความเชีย่วชาญ 

เพื่อต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ในการเพิ่มมูลค่าธุรกิจ พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มให้สามารถเช่ือมโยง 

เข้าเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่การผลิตของภาค รวมถึงก�ากับดูแลมาตรฐานสินค้าให้ได้มาตรฐานสากล 

และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ  

รวมทั้งส่งเสริมความเข้มแข็งให้ชุมชนจัดสวัสดิการที่จ�าเป็นภายในชุมชน

	 ๗.๒.๓	 แก้ไขปัญหาทีอ่ยูอ่าศัย	ทีด่นิท�ากนิ	สร้างชมุชนทีน่่าอยู	่มุง่เน้นการจดัการทีอ่ยูอ่าศยั  

การพัฒนาทักษะอาชีพ และการพัฒนาพื้นท่ีเมืองแบบองค์รวม เพื่อพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง สังคมท่ีเอื้ออาทร  

มีความสะดวกสบาย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีวัฒนธรรมและจิตวิญญาณท่ีเป็นเอกลักษณ์ของเมือง 

และชุมชน และมีระบบเศรษฐกิจท่ีมั่นคง เพ่ือให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ และเป็นฐานการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน  
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	 ๗.๒.๔	 สร้างพลังในชุมชน โดยส่งเสริมให้เกิดการสร้างพลังทางสังคม ภาคีเครือข่าย  

การรวมตัวของภาคส่วนต่าง ๆ ในชุมชนมาเป็นก�าลังในการพัฒนาเพื่อส่วนรวม โดยให้ความส�าคัญ 

กบัการสร้างพลงัจติอาสา สร้างพลงัแผ่นดนิเพือ่พฒันาศกัยภาพและสร้างเอกภาพแก่กลุม่อาสาสมคัรรูปแบบ

ต่าง ๆ การสร้างพลังสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมของคนทุกวัยผ่านการสร้างพื้นท่ีสร้างสรรค ์

ในรูปแบบต่าง ๆ  และการสร้างพลงัภมูคิุม้กนั เพือ่การใช้สือ่ออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ และประชาชนมส่ีวนร่วม 

ในการเฝ้าระวังและเตือนภัย

	 ๗.๒.๕	 สร ้างเครือข ่ายชุมชนท่ีเข ้มแข็ง เน ้นส ่งเสริมและสนับสนุนให ้ประชาชน 

ทุกภาคส่วนเข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจก�าหนดนโยบายและมาตรการของภาครัฐ โดยเริ่มจาก 

การเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถน�าเสนอแนวคิดท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม  

และสวัสดิการในระดับชุมชน เพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยในบริบทสังคมไทย 

๗.๓	 ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนในการช่วยพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจฐานราก โดยการสร้าง  

“คุณค่าร่วม” ระหว่างภาคธุรกิจ สังคม และผู้บริโภค ที่ครอบคลุมตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิต พร้อมทั้งส่งเสริม 

ให้เกิดวิสาหกิจเพื่อสังคมในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่คนในชุมชน เพื่อผลิตสินค้าและบริการท่ีจะช่วย 

ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานในท้องถิ่นหรือช่วยแก้ไขปัญหาสังคมและพัฒนาชุมชน อาทิ การจ้างงานผู้พิการ 

หรือผู้ผ่านการต้องขัง เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและความสุขของคนในชุมชน



๑.	 ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชน

	 ๑.๑	 สร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจชุมชนผ่านอัตลักษณ์ของพื้นที่

	 	 ๑.๑.๑	 ชุมชนท่องเที่ยว	 OTOP	 นวัตวิถี ได้จัดตั้งศูนย์กลางการจัดการและประเมินผลโครงการ 

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จ�านวน ๑๒ แห่ง ประกอบด้วย ส่วนกลาง ๑ แห่ง และส่วนภูมิภาค ๑๑ แห่ง  

ณ ศนูย์ศกึษาและพฒันาชมุชน และได้จดันทิรรศการ เวทสีมัมนา ตลอดจนจดัท�าองค์ความรูแ้ละคูม่อื เพือ่ขบัเคลือ่น 

การด�าเนินงานโครงการ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ รับทราบ 

ความก้าวหน้าการด�าเนินงานร่วมกัน

  ๑.๑.๒	 พัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว	OTOP	 นวัตวิถี ได้พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน 

(CHAMP) ในการสร้างอัตลักษณ์เฉพาะของหมู่บ้าน ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการหนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 

(ONE TAMBON ONE PRODUCT: OTOP) อาหารพืน้ถ่ิน สถานทีท่่องเทีย่ว วฒันธรรมประเพณ ีและจดัท�าโปรแกรม

ท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการใน ๓๐๐ ชุมชน และอยู่ระหว่างการยกระดับ

และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจ�าหน่ายนักท่องเที่ยว ๑,๕๐๐ ผลิตภัณฑ์
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	 ๑.๒	 สนับสนุนความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนผ่านเทคโนโลยี

  ๑.๒.๑	 ยกระดับวิสาหกิจดิจิทัลเร่ิมต้น	 (Digital	 Startup)	 ไทยสู ่ระดับสากล โดยเปิดตัว  

“สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น” หรือ “Digital Startup Institute” เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น 

ให้สามารถประยกุต์ใช้เทคโนโลยดิีจิทลัในเชงิลกึ โดยสนบัสนนุ 

ผู ้ประกอบการวิสาหกิจระยะเริ่มต้นด้านดิจิทัล ให้ขยาย

ผลการจัดตั้งธุรกิจได ้ ๓๔ ราย ในสาขาเกษตรกรรม  

การท่องเทีย่วสุขภาพ หุน่ยนต์และการผลติ สร้างมลูค่าเพิม่กว่า  

๑,๐๐๐ ล้านบาท 

  ๑.๒.๒	 ส ่งเสริมผู ้ประกอบการวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม	 (Small	 and	 Medium		

Enterprises:	 SMEs)	 ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี	

ขั้นสูง สามารถสร้างและเชื่อมโยงเครือข่าย SMEs ผ่านการ

ฝึกอบรม สัมมนา เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และทักษะกลไก

เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้แก่ผู้ประกอบการและบุคลากรที่สนใจ ๓๐๙ ราย โดยให้บริการที่เหมาะสม 

กบัผูรั้บบรกิารในพืน้ที ่๑๒ ศนูย์ ทัง้นี ้มวีสิาหกจิเพิม่ผลติภาพการผลติด้วยเทคโนโลยขีัน้สงู และพฒันารปูแบบธรุกิจ

และผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งเชิงธุรกิจและวิศวกรรม ๘๐ กิจการ สร้างมูลค่ารวม ๕.๑๑๒ ล้านบาท

	 	 ๑.๒.๓	 พฒันาเยาวชนคนรุน่ใหม่	(Young	OTOP) โดยส่งเสรมิให้ประชาชนพฒันาภมูปัิญญาท้องถิน่ 

สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ยกระดับผู้ประกอบการ OTOP สู่ความเป็นมืออาชีพ สร้างรายได้ รวมทั้งเพิ่มมูลค่า 

และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานสากลและสามารถส่งออกไปต่างประเทศได้

SMEs สามารถเพิ่ม
ผลิตภาพการผลิตด้วย

เทคโนโลยีขั้นสูงและพัฒนา
รูปแบบธุรกิจใหม่ 

๘๐ กิจการ 
มูลค่า ๕.๑๑ ล้านบาท

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นโยบายข้อ ๗
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 ๑.๓	 สร้างโอกาสและส่งเสรมิการเข้าถงึข้อมลูข่าวสารท่ีทนัสมยัและบริการทางการเงนิของวสิาหกจิชมุชน

	 	 ๑.๓.๑	 พัฒนาแอปพลิเคชัน	 SME	 CONNEXT	 เพื่อเป็นช่องทางในการส่ือสารและประชาสัมพันธ์ 

ข้อมลูข่าวสาร กจิกรรม และองค์ความรู ้ทีเ่ก่ียวข้องกบัการท�าธรุกจิของ SMEs รวมถงึการสนบัสนนุการท�าธรุกจิออนไลน์ 

เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถเข้าถึงข้อมูลและกิจกรรมต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา 

  ๑.๓.๒	 พัฒนา	 SME	 PORTAL	 และระบบการให้บริการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม		

เพื่อเป็นฐานข้อมูลสนับสนุนและส่งเสริมผู ้ประกอบการ SMEs ท้ังภาครัฐและเอกชน ให้เกิดการพัฒนา 

อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 ๑.๔	 ส่งเสริมการลงทุนในชุมชนเพื่อสร้างงานในชุมชน	

	 	 ๑.๔.๑	 พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์	 SOTOP	

(OTOP	 Senior) เพื่อเป ิดโอกาสให ้ผู ้ประกอบการ 

สูงอายุใน ๔ ภูมิภาค ภูมิภาคละ ๓๐ คน รวม ๑๒๐ ราย  

ได้พฒันาผลติภัณฑ์ OTOP ส�าหรับจ�าหน่ายในตลาดทีก่ว้างขึน้ 

เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ประกอบการสูงอายุด้วยกัน 

ซ่ึงเป ็นการใช ้ศักยภาพของผู ้สูงอายุและสร ้างโอกาส 

ในการปรับกลยุทธ์ด้านสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนอง 

ความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน

	 	 ๑.๔.๒	 พั ฒน า ผู ้ ป ร ะ ก อบก า ร 	 SME s	

“เตรียมความพร้อมเข้าสู ่แหล่งทุน”	 ธนาคารพัฒนา

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย ่อมแห่งประเทศไทย

ได้อนุมัติสินเชื่อให้แก่ผู ้ประกอบการ SMEs ๑๑๒ ราย  

วงเงิน ๒๒๖.๔๒ ล้านบาท ส่งผลให้มีผู้ประกอบการ SMEs 

ที่มียอดขายเพิ่มขึ้น ๑๖ ราย มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น ๒๑ ราย 

สามารถขยายธรุกจิ/สาขาได้ ๖ ราย ปรับปรงุผลติภณัฑ์ ๑ ราย 

รวมทั้งมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีสามารถด�าเนินธุรกิจ 

ได้อย่างต่อเนื่อง และกระจายรายได้ในชุมชนท้องถิ่น

      

อนุมัติสินเชื่อ
ให้แก่ผู้ประกอบการ 
SMEs ๑๑๒ ราย 

วงเงิน ๒๒๖.๔๒ ล้านบาท
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  ๑.๔.๓	 แผนงานการพัฒนาผู้ประกอบการ	SMEs	“SME	Digital	สร้างตัวตน	สร้างธุรกิจติดดาว” 

ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยได้อนมุตัสินิเชือ่ให้แก่ผูป้ระกอบการ SMEs ๑๓ ราย 

วงเงิน ๑๗.๙๖ ล้านบาท ส่งผลให้มีผู้ประกอบการ SMEs ที่มียอดขายเพิ่มขึ้น ๑๔ ราย มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น ๒๑ ราย 

สามารถขยายธุรกิจ/สาขา ๕ ราย ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ๑ ราย ส่งผลให้สินค้าและผู้ประกอบการ SMEs และสินค้า 

เป็นที่รู้จักของตลาด มียอดขายและรายได้ รวมทั้งมีการจ้างงาน

๒.	 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

 ๒.๑	 ยกระดับคุณภาพตลาดชุมชน	 สถาบันการเงินของชุมชน	 สวัสดิการชุมชน	 สาธารณสุขชุมชน		

ป่าชุมชน	ไม้มีค่าท่องเที่ยวชุมชน	และส่งเสริมการขยายตลาดออกสู่ต่างประเทศ

	 	 ๒.๑.๑	 พัฒนาผลิตภัณฑ์	 OTOP	 ในชุมชน

ท่องเที่ยว โดยจัดตั้งโรงเรียน OTOP (OTOP Academy)  

เพื่อส่งเสริมและพัฒนากลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP 

ที่เข้มแข็ง ด�าเนินการใน ๕ พื้นที่ ได้แก่ ๑) ศูนย์ OTOP 

คอมเพล็กซ์พุแค จังหวัดสระบุรี ๒) กลุ่มจักสานบางเจ้าฉ่า 

จังหวัดอ่างทอง ๓) กลุ ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง  

จงัหวัดพัทลุง ๔) ศนูย์ OTOP ข่วงสนัก�าแพง จังหวดัเชยีงใหม่ 

และ ๕) กลุ่มหัตถกรรมคุ้มสุขโข จังหวัดขอนแก่น

  ๒.๑.๒	 ยก ร ะดั บมาตรฐ านผลิ ตภัณฑ 	์

OTOP กลุ ่มปรับตัวสู ่การพัฒนาใน ๓ กลุ ่มผลิตภัณฑ์  

ประกอบด ้วย กลุ ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม 

(ประเภทอาหาร เครื่องดื่มและสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร)  

๑๐,๐๐๐ ผลิตภัณฑ ์  กลุ ่ มผ ้ าและเครื่ องแต ่ งกาย  

๕,๐๐๐ ผลิตภัณฑ์ และกลุ่มของใช้ของฝาก ของที่ระลึก 

๕,๐๐๐ ผลิตภัณฑ์

  ๒.๑.๓	 ยกระดบัมาตรฐานสินค้าอาหาร	OTOP  

รสไทยแท้	(OTOP Authentic Thai Taste) โดยด�าเนินการ 

ร่วมกบัสถาบนัการศกึษา หน่วยงาน องค์กร ทีม่คีวามเช่ียวชาญ 

ประเภทอาหาร และก�าหนดกรอบแนวทางการด�าเนินงาน รูปแบบการยกระดับมาตรฐานสินค้าและผู้ประกอบการ 

รวมทั้งประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่านช่องทางรายการโทรทัศน์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภคในประเทศ

  ๒.๑.๔	 ส่งเสริมเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งผ่านกลไกเครือข่ายศูนย์พัฒนาครอบครัว เพื่อพัฒนา 

ทีมวิทยากรด้านครอบครัวระดับจังหวัด ๔๒ จังหวัด และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคณะท�างานและเครือข่าย 

ศูนย์พัฒนาครอบครัว

จัดตั้ง 
OTOP Academy 
เพื่อส่งเสริมและพัฒนา

กลุ่มผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการที่เข้มแข็ง

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นโยบายข้อ ๗
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 ๒.๒	 แก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย	ที่ดินท�ากิน	สร้างชุมชนที่น่าอยู่	มีการด�าเนินการ ดังนี้

	 	 ๒.๒.๑	 แก้ไขปัญหาทีอ่ยูอ่าศยัผูม้รีายได้น้อย	

ในเมืองและชนบทให้เข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานและโครงสร้าง 

ส า ธ า รณู ป โ ภค พ้ื น ฐ าน  ร ว ม ถึ ง ส วั ส ดิ ก า ร อื่ น  ๆ  

๒๒,๕๘๐ ครวัเรอืน แบ่งเป็น ๑) การด�าเนนิการตามแนวทาง

บ้านมั่นคง ๔,๔๗๕ ครัวเรือน ๒) การปรับปรุง ซ่อมแซม  

และต่อเติมบ้านพอเพียง ๑๘,๖๑๕ ครัวเรือน ใน ๗๖ จังหวัด 

๓) การพัฒนาที่อยู ่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร 

๒,๗๘๙ ครัวเรือน และ ๔) การให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับ

ความเดือดร้อนจากเหตุเร่งด่วนเฉพาะหน้า เช่น ภัยพิบัติ  

ไฟไหม้ ไล่รื้อ ๗๐๑ ครัวเรือน

  ๒.๒.๒	 ซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรยากจน

และด้อยโอกาสในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่  

จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ ๔ อ�าเภอในจังหวัด

สงขลา ได้แก่ อ�าเภอจะนะ นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย  

รวม ๒,๐๐๐ ครัวเรือน

  ๒.๒.๓	 ปรับสภาพแวดล ้อมที่ อยู ่ อาศัย

ส�าหรับผู้สูงอายุท่ีมีฐานะยากจนและที่อยู่อาศัยไม่ปลอดภัย  

๒,๑๙๑ ครัวเรือน 

  ๒.๒.๔	 จัดท่ีดินท�ากินให้ชุมชนในลักษณะแปลงรวมโดยไม่ให้กรรมสิทธิ์ แต่ออกหนังสืออนุญาต 

ให้ชมุชนทีม่ฐีานะเป็นนิติบคุคลในรูปสหกรณ์หรือรปูแบบอืน่ท่ีเหมาะสม ตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการนโยบายทีด่นิ

แห่งชาติก�าหนด โดยสามารถรังวัดได้ ๑,๘๖๐ แปลง ๑,๘๖๑ ครัวเรือน รวมถึงจัดสรรที่ดินของรัฐที่ให้แก่ประชาชน 

ที่ยากจน โดยส�ารวจรังวัดท�าแผนที่การถือครองที่ดินและที่อยู ่อาศัยพร้อมจัดท�าสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน  

ได ้แก ่  สร ้างถนนล�าลอง และขุดสระน�้า ซ่ึงสามารถจัดท่ีดินได ้  ๑,๗๐๕ แปลง ส ่งผลให ้ประชาชน 

ได้รับความช่วยเหลือให้มีที่ดินท�ากินหรือท่ีอยู่อาศัยเพียงพอต่อการด�ารงชีพ ตลอดจนช่วยลดการรุกล�้าพื้นที่ป่า 

อันเป็นแหล่งต้นน�้าล�าธารที่ส�าคัญของประเทศหรือที่ดินของรัฐประเภทอื่น ๆ 

๓.	 ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนในการช่วยพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจฐานราก

	 ๓.๑	 โครงการขับเคลื่อนการสร้างสัมมาชีพตามแนวทางประชารัฐ	 โดยมีเป้าหมาย คือ “การสร้างรายได้

ให้กับชุมชน เพื่อประชาชนมีความสุข มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้

  ๓.๑.๑	 คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจ�าจังหวัดร่วมกับ

ภาคีเครือข่าย ๕ ภาคส่วน และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด (บริษัท ประชารัฐฯ)  

คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายในปี ๒๕๖๒ และด�าเนินการต่อเนื่องปี ๒๕๖๓ จ�านวน ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านเกษตร ด้านแปรรูป 

และด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน 

  ๓.๑.๒	 รับรองวิสาหกิจเพื่อสังคมของบริษัท	 ประชารัฐฯ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจ 

เพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จ�านวน ๗๗ บริษัท

แก้ ไขปัญหา
ผู้มีรายได้น้อย

ให้เข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน 
๒๒,๕๘๐ ครัวเรือน
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  ๓.๑.๓	 แก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาดตามฤดูกาล เช่น มังคุด ลองกอง ทุเรียน มะม่วง  

หัวหอม และกระเทียม รวม ๙,๗๐๘,๗๒๐ กิโลกรัม มูลค่า ๑๖,๓๑๙,๓๙๗ บาท และส่งเสริมการแลกเปลี่ยน 

กระจายสินค้าเกษตร เช่น กจิกรรม “ขนข้าวจากชาวนาแลกปลาชาวเล” การแลกเปลีย่นข้าวหอมมะลกิบัอาหารทะเล 

๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ยโสธร และหนองคาย การขยายช่องทางการตลาดช่วงสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (โควดิ-๑๙) และการด�าเนนิโครงการ “ตลาดปันสขุ” ขายองุน่ออนไลน์ 

สร้างรายได้ประมาณ ๒,๗๘๗,๐๐๐ บาท

  ๓.๑.๔ ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยส่งให้โรงพยาบาล 

และห้างสรรพสินค้า สามารถสร้างรายได้ประมาณ ๑๔๑ ล้านบาท 

  ๓.๑.๕	 ส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยการเชื่อมโยงกับบริษัททัวร์และสมาคมท่องเที่ยว รวมทั้ง 

การพัฒนาหมู่บ้านเพื่อรองรับการท่องเที่ยวรวม ๔๒๙ ชุมชน

	 ๓.๒	 โครงการพัฒนาช่องทางการตลาดส�าหรับ

ผู้ประกอบการ	 SMEs พัฒนาองค์ความรู้ด้านการตลาด 

และสนับสนุนการตลาดทั้งในและต ่างประเทศให ้แก ่ 

ผู ้ประกอบการ SMEs ๒,๐๑๖ ราย/๒,๐๐๑ กิจการ  

เกิดมูลค่าเศรษฐกิจรวม ๓,๘๘๗.๔๖ ล้านบาท

พัฒนาองค์ความรู้
ด้านการตลาด

แก่ผู้ประกอบการ 
SMEs 

๒,๐๑๖ ราย/๒,๐๐๑ กิจการ

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นโยบายข้อ ๗

136



	 ๓.๓	 โครงการพัฒนาศกัยภาพและช่องทางการตลาดเชงิลกึส�าหรบัผูป้ระกอบการ	SMEs	พฒันาองค์ความรู ้

ด้านการตลาดสมัยใหม่และสนับสนุนการตลาดทั้งในและต่างประเทศให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ๘๐๐ ราย 

 ๓.๔	 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากยุค	 ๔.๐ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจฐานราก โดยเฉพาะ 

กลุ ่มสหกรณ์ซึ่งเป็นองค์กรส�าคัญในการรวมกลุ ่มผู ้ประกอบการฐานรากในแต่ละพื้นท่ี เพื่อให้มีความเข้มแข็ง 

และสามารถขยายโอกาสทางธุรกิจให้มากขึ้น
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