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จากฐานราก

รัฐบาลให้ความสำ�าคัญกับชุมชนในการน�าความรู้และทรัพยากรในพื้นท่ีมาผลิตเป็นสำินค้าและบริการ  

เพื่อเพิ่มศักยภาพของเศรษฐกิจฐานรากให้สำามารถสำร้างรายได้ กระจายรายได้สำู่ชุมชน สำนับสำนุนสำินค้าชุมชน 

และยกระดับวิสำาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง พัฒนาช่องทางการตลาดเชื่อมโยงกับระบบพาณิชย์

อเิลก็ทรอนกิส์ำ และสำร้างพลงัสัำงคม พลงัชมุชน รวมท้ังสำร้างการเรยีนรู ้ฝึกอาชีพกลุ่มอสิำระในการร่วมขับเคล่ือน 

และพัฒนาประเทศ รัฐบาลจึงมีนโยบายด�าเนินการ ดังนี้

๗.๑	 ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชน	

	 ๗.๑.๑	 สร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจชุมชนผ่านอัตลักษณ์ของพ้ืนท่ี	 โดยสำ่งเสำริมให้ผู้ประกอบการ

ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ของไทย ผู้ประกอบการหนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และสำหกรณ์ในชุมชน 

ให้สำามารถใช้ประโยชน์และต่อยอดจากสำิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสำตร์ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม และทรัพยากรในพื้นที่ 

รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสำร้างสำรรค์คุณค่าผลิตภัณฑ์และบริการของชุมชนที่มีอัตลักษณ์ 

และมมีาตรฐานการผลติตามหลักสำากล ซึง่จะช่วยสำร้างรายได้สำูช่มุชนอย่างทัว่ถึง น�าไปสำูก่ารสำร้างเศรษฐกิจชุมชน 

ที่สำามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจของจังหวัดมากขึ้น

 ๗.๑.๒	 สนบัสนนุความเข้มแขง็ของวสิาหกจิชมุชนผ่านเทคโนโลย ีโดยพฒันาผูป้ระกอบการ 

วิสำาหกิจชุมชนให้มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการท่ีมีความสำามารถท้ังในการบริหารจัดการธุรกิจสำมัยใหม่  

การสำร้างสำรรค์นวตักรรมทัง้ในเชงิกระบวนการผลติ การน�าเสำนอสำนิค้าหรอืบรกิาร และการตลาด มคีวามสำามารถ 

ในการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับการด�าเนินธุรกิจได้มากข้ึน โดยเฉพาะการเข้าถึงตลาดท้ังใน 

และต่างประเทศ ตลอดจนส่ำงเสำริมแนวคิดการท�าธรุกิจภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน (Sharing Economy) 

โดยเริ่มต้นจากการใช้ประโยชน์โครงสำร้างพื้นฐานและบริการของภาครัฐ เครื่องจักรและอุปกรณ์ร่วมกัน  

เพื่อเสำริมสำร้างและพัฒนาธุรกิจในรูปแบบใหม่

 ๗.๑.๓	 สร้างโอกาสและส่งเสรมิการเข้าถงึข้อมลูข่าวสารท่ีทนัสมัยและบรกิารทางการเงนิ	

ของวิสาหกิจชุมชน โดยจัดหาแหล่งเงินทุนและสำนับสำนุนให้มีช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่หลากหลาย  

และเพิ่มความสำามารถในการเข้าถึงตลาดทั้งในและต่างประเทศผ่านช่องทางการตลาดและการช�าระเงิน 

รูปแบบใหม่ด้วยระบบออนไลน์หรือผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ รวมท้ังสำนับสำนุนให้เกิดการรวมกลุ ่ม 

และสำร้างเครือข่ายวิสำาหกิจชุมชนเพื่อประสำาน แลกเปลี่ยนความรู้ ใช้ประโยชน์จากข้อมูล และเช่ือมต่อ

กิจกรรมร่วมกัน



 ๗.๑.๔	 ส่งเสริมการลงทุนในชุมชนเพื่อสร้างงานในชุมชน โดยพัฒนาระบบและกลไก  

รวมทัง้พฒันากลุม่อาชพีตามศกัยภาพของประชาชนในพืน้ที ่เพือ่กระจายโอกาสำทางเศรษฐกจิใหค้นในชมุชน 

และท้องถิ่น แบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ และลดอัตราการย้ายถิ่น 

เพ่ือทำงานในเมือง สำนับสำนุนการจัดตั้งวิสำาหกิจชุมชนตามความพร้อมและศักยภาพในแต่ละพ้ืนท่ี  

ใชเ้ศรษฐกิจดิจทิลัตอ่ยอดการพัฒนาควบคูกั่บการส่ำงเสำรมิการเรียนรู้ของชุมชน ดว้ยการส่ำงเสำรมิการเชือ่มโยง

ภาคเศรษฐกิจหลักกับเศรษฐกิจชุมชนในทุกภาคการผลิต ทั้งในภาคอุตสำาหกรรม บริการ และการท่องเที่ยว

	 ๗.๑.๕	 สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน โดยพัฒนา 

และบูรณาการฐานข้อมูลที่สำนับสำนุนการประกอบธุรกิจให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย อาทิ องค์ความรู้  

ผลการวิจัยและพัฒนาการตลาดและนวัตกรรม สำร้างระบบจูงใจให้เกิดความร่วมมือระหว่างวิสำาหกิจชุมชน 

ในการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมท้ังสำนับสำนุนการยกระดับสิำนค้าและบริการของวิสำาหกิจชุมชน 

ทั้งในด้านการกำหนดมาตรฐาน การตรวจสำอบและรับรองให้เป็นที่ยอมรับในระดับสำากล

๗.๒	 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	

	 ๗.๒.๑	 สร้างผู้นำชมุชน	ยกย่องปราชญ์ช์าวบ้าน	เพือ่เปน็ผูน้ำการเปลีย่นแปลง เปน็วทิยากร

ในการขบัเคลือ่นและสำรา้งกลไกการทำงานรว่มกนัของภาคสำว่นตา่ง ๆ  ในการมสีำว่นรว่มในกจิกรรมการพฒันา 

กิจกรรมสำาธารณประโยชน์ที่สำ่งผลต่อการสำร้างสำังคมที่เข้มแข็ง การปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้เสำียสำละ  

มีจิตอาสำา จิตสำาธารณะ เอื้อเฟื้้�อแบ่งปันผู้อื่น และเป็นพลังสำำคัญในการจัดการปัญหาความเหล่ือมล้ำ  

การพัฒนาตนเองและการจัดการของชุมชนท้องถิ่น

	 ๗.๒.๒	 ยกระดับคุณภาพตลาดชุมชน	 สถาบันการเงินของชุมชน	 สวัสดิการชุมชน		

สาธารณสุขชุมชน	 ป่าชุมชน	 ไม้มีค่า	 ท่องเที่ยวชุมชน	 และส่งเสริมการขยายตลาดออกสู่ต่างประเทศ  

เพือ่เพิม่ประสิำทธภิาพในการบริหารจัดการท้ังด้านการผลิต แหล่งเงินทุน โลจิสำตกิสำ ์ขอ้มลู การแลกเปลีย่นความรู ้

และความเชี่ยวชาญเพ่ือต่อยอดความคิดสำร้างสำรรค์ในการเพิ่มมูลค่าธุรกิจ พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่ม 

ให้สำามารถเชื่อมโยงเข้าเป็นสำ่วนหนึ่งของห่วงโซ่การผลิตของภาค รวมถึงกำกับดูแลมาตรฐานสำินค้า 

ให้ได้มาตรฐานสำากลและสำอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพื่อสำร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้บริโภค 

ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งสำ่งเสำริมความเข้มแข็งให้ชุมชนจัดสำวัสำดิการที่จำเป็นภายในชุมชน

	 ๗.๒.๓	 แก้ไขปัญ์หาทีอ่ยูอ่าศัย	ทีดิ่นทำกิน	สรา้งชุมชนทีน่่าอยู	่มุง่เนน้การจดัการทีอ่ยูอ่าศยั  

การพัฒนาทักษะอาชีพ และการพัฒนาพื้นท่ีเมืองแบบองค์รวม เพื่อพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง สำังคมท่ีเอื้ออาทร  

มีความสำะดวกสำบาย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สำิน มีวัฒนธรรมและจิตวิญญาณท่ีเป็นเอกลักษณ์ของเมือง 

และชุมชน และมีระบบเศรษฐกิจท่ีมั่นคง เพื่อให้ชุมชนสำามารถพึ่งพาตนเองได้ และเป็นฐานการพัฒนา

เศรษฐกิจและสำังคมอย่างยั่งยืน  

รายงานผลการดำ�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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	 ๗.๒.๔	 สร้างพลังในชุมชน โดยสำ่งเสำริมให้เกิดการสำร้างพลังทางสำังคม ภาคีเครือข่าย  

การรวมตัวของภาคสำ่วนต่าง ๆ ในชุมชนมาเป็นกำลังในการพัฒนาเพื่อสำ่วนรวม โดยให้ความสำำคัญ 

กับการสำร้างพลังจิตอาสำา สำร้างพลังแผ่นดินเพื่อพัฒนาศักยภาพและสำร้างเอกภาพแก่กลุ่มอาสำาสำมัคร 

รปูแบบตา่ง ๆ  การสำร้างพลงัสำร้างสำรรคเ์พือ่สำง่เสำริมกจิกรรมทางสำงัคมของคนทกุวยัผา่นการสำร้างพืน้ทีส่ำรา้งสำรรค์ 

ในรปูแบบตา่ง ๆ  และการสำรา้งพลงัภมูคุ้ิมกนั เพือ่การใชส้ำือ่ออนไลนอ์ยา่งสำรา้งสำรรค ์และประชาชนมสีำว่นรว่ม 

ในการเฝ้าระวังและเตือนภัย

	 ๗.๒.๕	 สร้างเครือข่ายชุมชนที่ เข้มแข็ง เน้นสำ่งเสำริมและสำนับสำนุนให้ประชาชน 

ทุกภาคส่ำวนเข้าร่วมในกระบวนการตัดสิำนใจกำหนดนโยบายและมาตรการของภาครัฐ โดยเริ่มจาก 

การเปิดโอกาสำให้ประชาชนสำามารถนำเสำนอแนวคิดท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สำังคม  

และสำวัสำดิการในระดับชุมชน เพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยในบริบทสำังคมไทย 

๗.๓	 ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนในการช่วยพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจฐานราก โดยการสำร้าง  

“คุณค่าร่วม” ระหว่างภาคธุรกิจ สำังคม และผู้บริโภค ที่ครอบคลุมตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิต พร้อมทั้งสำ่งเสำริม 

ให้เกิดวิสำาหกิจเพื่อสำังคมในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่คนในชุมชน เพื่อผลิตสำินค้าและบริการท่ีจะช่วย 

สำ่งเสำริมให้เกิดการจ้างงานในท้องถิ่นหรือช่วยแก้ไขปัญหาสำังคมและพัฒนาชุมชน อาทิ การจ้างงานผู้พิการ 

หรือผู้ผ่านการต้องขัง เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและความสำุขของคนในชุมชน
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๑.	 การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชน

	 ๑.๑	 การสร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจชุมชนผ่านอัตลักษณ์ของพื้นที่

  ๑.๑.๑	 พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 

(OTOP) มีผลการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ในปี ๒๕๖๔ จ�านวน ๒๗๘,๕๗๐.๔๒ ล้านบาท และปี ๒๕๖๕  

(ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕) จำนวน ๑๙๗,๔๘๖.๕๒ ล้านบาท 

  ๑.๑.๒	 เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายองค์ความรู้	 (Knowledge-Based	 OTOP:	 KBO)  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดำเนินการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จ�านวน ๗๖ จังหวัด ๓,๐๔๐ คน 

การพฒันาผลติภณัฑ ์OTOP โดยเครอืขา่ยองคค์วามรู ้KBO จงัหวดั จำนวน ๑,๕๒๐ ผลติภณัฑ ์สำำหรบัปงีบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๕ กำหนดการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตชุมชน/เครือข่าย KBO จังหวัด จ�านวน ๓,๐๔๐ คน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

OTOP กลุ่มปรับตัวสำู่การพัฒนา หรือผลิตภัณฑ์ ๑-๓ ดาว รวม ๑,๕๒๐ ผลิตภัณฑ์ 

  ๑.๑.๓	 อนรุกัษ์และสืบสานภูมปัิญ์ญ์าผ้าไทย

   (๑) ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์

ลายผ้าพระราชทาน

     (๑.๑) จำหน่าย “ผ้าลายขอ 

เจ้าฟ้ื้าสิำริวัณณวรีฯ” โดยมียอดการจ�าหน่ายระหว่าง 

เดือนมกราคม ๒๕๖๔-กรกฎาคม ๒๕๖๕ จ�านวน  

๑๑๕.๕๓ ล้านบาท และน�าลายผ้าพระราชทานไปต่อยอด 

จ�านวน ๑๐,๑๕๙ กลุ่ม มีสำมาชิกได้รับประโยชน์ จ�านวน 

๘๓,๒๖๒ ครอบครัว/ครัวเรือน 

    (๑.๒) จำหน่าย “ผ้าไทยใสำ่ให้สำนุก” ก่อให้เกิดรายได้ จำนวน ๒๕,๐๑๓.๓๒ ล้านบาท 

(เดอืนมกราคม ๒๕๖๔-กรกฎาคม ๒๕๖๕) มกีลุม่ไดร้บัประโยชน ์จำนวน ๑๒,๖๖๕ กลุม่ และมสีำมาชิกไดร้บัประโยชน์ 

จำนวน ๑๑๐,๐๔๑ ครอบครัว/ครัวเรือน 



    (๑.๓) จำหน่าย “ผ้าขดิลายนารีรตันราชกัญญา” ทำให้เกดิรายได้ จำนวน ๘๒.๕๒ ลา้นบาท  

มีกลุ่มได้รับประโยชน์ จำนวน ๑,๖๓๕ กลุ่ม และมีสำมาชิกได้รับประโยชน์ จำนวน ๑๐,๒๔๙ ครอบครัว/ครัวเรือน 

   (๒) ด�าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการสำ่งเสำริม

และสำนับสำนุนการใช้และสำวมใสำ่ผ้าไทย โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

    (๒.๑) สำง่เสำรมิและสำนบัสำนนุใหจ้งัหวดัตราด สำมทุรปราการ และสำมุทรสำาคร มกีารทอผา้ 

และมีผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด โดยจังหวัดตราด มีกลุ่มทอผ้า จ�านวน ๒ กลุ่ม สำมาชิก จ�านวน ๒๕ คน  

และมีการถ่ายทอดไปยังนักเรียน จ�านวน ๑ โรงเรียน จังหวัดสำมุทรปราการ มีกลุ่มทอผ้า จ�านวน ๑ กลุ่ม สำมาชิก  

จ�านวน ๒๐ คน และลายผ้าที่คิดค้นขึ้นมา จ�านวน ๕ ลาย และจังหวัดสำมุทรสำาคร มีกลุ่มผ้าปักมือ จ�านวน ๓ ลาย

    (๒.๒) ส่ำงเสำริมการรวมกลุม่ทอผ้า จ�านวน ๔ กลุม่ ๔๐ คน ในพืน้ทีจั่งหวัดตราดและสำงขลา

  ๑.๑.๔	 ดำเนินโครงการส่งเสริมนักการตลาดรุ่นใหม่ เพื่อสำ่งเสำริมให้ผลิตภัณฑ์ OTOP และชุมชน

ท่องเที่ยวมีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้นใน ๗๖ จังหวัด และสำ่วนกลาง รวมจ�านวน ๒๓๗ ราย โดยมีผลการดำเนินงาน 

เชน่ สำง่เสำริมการตลาดออนไลน์ใหก้บัผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการ OTOP/ชุมชนท่องเทีย่ว OTOP นวัตวถิ ีผา่นแพลตฟื้อร์ม 

Shopee และ Lazada รวมทัง้แพลตฟื้อรม์อืน่ จำนวน ๘,๖๒๔ ผลติภณัฑ ์จดัทำเนือ้หา (Content) ผลติภณัฑ ์OTOP 

และเผยแพร่ผ่านทางสำื่อสำังคมออนไลน์ ทั้งนี้ มียอดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ๒๐๑.๔๒ ล้านบาท 

   ๑.๑.๕	 เพิม่ศักยภาพในการประกอบธุรกจิให้กบัผูป้ระกอบการรายย่อย  

โดยจัดกิจกรรมการพัฒนาสำู่สำุดยอดวิสำาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and  

medium-sized enterprise: SME) จังหวัด (SME Provincial Champions)  

ประกอบด้วย การอบรมและประเมินตนเองแก่ผู้ประกอบการ จำนวน ๔๖๒ ราย  

และการคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อสำำรวจความต้องการของตลาดและนำมาปรับใช้

ให้มีความเหมาะสำมกับธุรกิจของตนเอง จำนวน ๔๖๒ ราย

  ๑.๑.๖	 ดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนเพื่อสร้าง	

มูลค่าเพ่ิม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ดำเนินการฝึกอบรม/ถ่ายทอด 

องค์ความรู้ รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ

วสิำาหกจิชมุชนดา้นการเพิม่ประสำทิธภิาพการผลติ การบรหิารจดัการธรุกจิ และการพฒันาผลติภณัฑชุ์มชน ผลติภณัฑ์

ของฝาก และของที่ระลึก ด้วยทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่แสำดงถึงอัตลักษณ์ของพื้นที่ เพื่อสำร้างมูลค่าเพิ่ม 

ใหแ้ก่ผลิตภัณฑ์ชมุชน จำนวน ๘๐๐ ราย และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ดำเนินการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก  

ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยการนำอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของพื้นท่ี ผสำานความคิดสำร้างสำรรค์และเทคโนโลยี 

มาปรบัปรงุ/พัฒนาผลิตภณัฑ์ มเีป้าหมายจำนวน ๒๐๐ ผลิตภณัฑ์ ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสำร็จ จำนวน ๑๒๖ ผลิตภณัฑ์ 

และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๗๔ ผลิตภัณฑ์ 

  ๑.๑.๗	 ดำเนินโครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่บนพื้นที่สูงร่วมกับภาคเอกชน เช่น การกำหนด

หลักสำูตรในการสำ่งเสำริมความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ให้กับกลุ่มศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นท่ีสูำง จังหวัดพิษณุโลก  

การจดัทำเพจกลุม่อาชพีทำกระเปา๋กระจดู และการพฒันาลายปกัผา้มง้ โดยในระยะตอ่ไปจะจดัทำบนัทกึความรว่มมอื 

ในการพัฒนาเยาวชนชนเผ่าเพื่อเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่

   ๑.๑.๘	 ส่งเสริมศักยภาพการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยเพิ่มโอกาสำทางการค้า ภายใต้แนวคิด 

“SMART Local by DBD” สำ่งเสำริมการพัฒนาสิำนค้าพื้นถ่ินไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน  

และเศรษฐกจิสำเีขยีว (Bio-Circular-Green Economy: BCG Economy) ผ่านการจดักจิกรรม เช่น การส่ำงเสำรมิการขาย 

ในรูปแบบ Popup Store “SMART Local Shop by DBD” ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

และผ่านแพลตฟื้อร์มออนไลน์ การเจรจาจับคู่ธุรกิจ การอบรม/สัำมมนา “OTOP Select ยุค Next Normal”  

150 มั่่�นคง มั่่�งค่�ง ยั่่�งยั่ืน
นโยบายข้อ	๗	
	



และการจดักจิกรรมแสำดง/จำหน่ายสำนิค้าภายในงาน 

“OTOP Midyear 2022” มีผู้ประกอบการ

ได้รับการพัฒนา จ�านวน ๕๔๔ ราย เกิดมูลค่า

ทางการค้า จ�านวน ๕๒๘.๗๕ ล้านบาท 

  ๑.๑.๙	 พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ	

และสร้างโอกาสทางธุรกจิสำหรับผูป้ระกอบการ	

โชห่วยไทย โดยยกระดับมาตรฐานคุณภาพ

การบริหารจัดการร้านค้าโชห่วยตามเกณฑ์

มาตรฐานคุณภาพ สำร้างเครือข่ายธุรกิจ  

และสำร้างองค์ความรู้ เช่น บัญชีและภาษี การปรับภาพลักษณ์ร้านค้า รวมถึงสำนับสำนุนการใช้เทคโนโลยีในร้านค้า  

จ�านวน ๑๑,๘๔๘ ราย และคดัเลอืกรา้นคา้ทีม่ศีกัยภาพและผลกัดนัการใชร้ะบบขายหนา้รา้นในการบรหิารจดัการรา้นค้า  

เพื่อพัฒนาสำู่การเป็น “สำมาร์ทโชห่วย” จ�านวน ๓๔,๕๗๒ ราย ทั่วประเทศ

  ๑.๑.๑๐	สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพการค้าธุรกิจชุมชน	 (MOC	 Biz	 Club)  

โดยจัดงานแสำดงและจำหน่ายสำินค้าจากผู้ประกอบการรายย่อยท้องถ่ินท่ัวประเทศ เจรจาจับคู่ธุรกิจ ให้คำปรึกษา

และประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งสำัมมนาเชิงปฏิิบัติการเสำริมสำร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ 

และการตลาดสำมยัใหม่ใหก้บัประธาน/ผูบ้รหิารเครอืขา่ยธรุกจิ MOC Biz Club ทัง้ ๗๗ จงัหวดั ผา่นชอ่งทางออนไลน์

และออฟื้ไลน์ มีสำมาชิกรวม ๑๓,๒๖๐ ราย

  ๑.๑.๑๑	 สร้างโอกาสทางการตลาด	 และพัฒนาธุรกิจฐานรากด้วยระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	

(e-Commerce) โดยสำร้างและพัฒนานักการค้า “Smart Trader Online” เพื่อเป็นผู้ช่วยนำสำินค้าชุมชนเข้าสำู่

แพลตฟื้อร์มออนไลน์ จ�านวน ๗๑๒ ราย และเสำรมิสำร้างองค์ความรู ้และศกัยภาพด้าน e-Commerce ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ 

ฐานราก ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เช่น การเปิดและบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์ กลยุทธ์การทำยอดขายออนไลน์  

และการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนออนไลน์รุ่นใหญ่ รุ่นที่ ๒ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๓,๕๐๐ ราย

  ๑.๑.๑๒	 สง่เสรมิชมุชนอจัฉรยิะออนไลน	์(Digital	Village	by	DBD) โดยบ่มเพาะพัฒนาเชิงปฏิบัิตกิาร  

ผลกัดนัสำนิค้าชมุชนเข้าสำูแ่พลตฟื้อร์มออนไลน์ท่ีมช่ืีอเสีำยง และจัดกจิกรรมเชือ่มโยงการค้า เจรจาธุรกจิ เพือ่สำร้างโอกาสำ

ทางการตลาดให้แก่ผูป้ระกอบการสิำนค้าชุมชนทีต้่องการนำสิำนค้าชุมชนไปจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ โดยปี ๒๕๖๔ 

ดำเนินการพัฒนาแล้ว จ�านวน ๓๔ ชุมชน และในปี ๒๕๖๕ ดำเนินการแล้ว จ�านวน ๒๑ ชุมชน รวม ๕๕ ชุมชน

  ๑.๑.๑๓	 ส่งเสริมสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	 (Geographical	 Indication:	 GI)	 อัตลักษณ์สินค้า	

พื้นถิ่นเพิ่มมูลค่าสู่สากล

   (๑) จัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้า	 GI	 ไทย โดยได้ออกหนังสำืออนุญาต

ให้ใช้ตราสำัญลักษณ์สำินค้า GI ไทยให้กับผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่ผ่านการตรวจสำอบควบคุมคุณภาพแล้ว จำนวน 

๒,๑๙๘ ราย จาก ๖๕ สำินค้า 

   (๒) ตรวจรับรองระบบควบคุมคุณภาพสินค้า	 GI	 ไทยตามมาตรฐานสากล โดยจัด 

หน่วยตรวจรับรอง ที่ได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 17065 : 2012 ด้าน GI หรือเทียบเท่า เพื่อตรวจรับรองระบบควบคุม 

คณุภาพของสำนิค้า GI ไทยทีม่ศัีกยภาพในการส่ำงออก และมกีารจดทะเบยีนในต่างประเทศ จำนวน ๘ สำนิค้า ๑๑ จงัหวดั

   (๓) ส่งเสริมและสร้างการรับรู้ในการใช้ตราสัญ์ลักษณ์	 GI	 ไทย	 ให้เป็นท่ีรู้จักแพร่หลาย  

โดยจัดทำบรรจุภัณฑ์หรือฉลากสำินค้า GI ไทยที่ใช้ตราสำัญลักษณ์ GI ไทย และชื่อสำินค้า GI ที่ถูกต้อง เพื่อมอบให้กับ

ผู้ที่ผ่านการตรวจควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสำินค้า GI ไทย จำนวน ๑๖ สำินค้า 

เพั่�มโอกาสทางการค้า ภายใต้้แนวคิด 
“SMART Local by DBD”  
พััฒนาสินค้าพั้�นถิ่ิ�นไทย
ด้วยโมเดล BCG 
ผู้้้ประกอบการพััฒนา ๕๔๔ ราย  
เกิดม้ลค่าทางการค้า 
๕๒๘.๗๕ ล้้านบาท

รายงานผลการดำ�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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   (๔) เผยแพร่	 GI	 ไทย	 ให้เป็นที่รู้จัก	 โดยร่วมมือกับ The Michelin Guide Thailand  

ผู้รวบรวมขอ้มูลรา้นอาหารทีม่ชีือ่เสำยีงระดบัโลกและเปน็ทีย่อมรบัในระดบัสำากล ผลติสำือ่ประชาสำมัพนัธ ์และลงพืน้ที่ 

แหล่งผลิตสำินค้า GI ที่มีคุณภาพ มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะท้องถิ่น เพื่อคัดสำรรวัตถุดิบช้ันดีจากสำินค้า GI  

และสำร้างสำรรค์เมนูอาหารจากเชฟื้ระดับมิชลินสำตาร์ จำนวน ๓ สำินค้า ได้แก่ ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟื้บุรีรัมย์  

(จังหวัดบุรีรัมย์) กระเทียมศรีสำะเกษ (จังหวัดศรีสำะเกษ) และเนื้อโคขุนโพนยางคำ (จังหวัดสำกลนคร) ซ่ึงจะเป็น 

การเผยแพรอ่ตัลกัษณว์ฒันธรรมอาหารไทย และสำนองตอบนโยบายรฐับาลเรือ่ง Soft Power เพือ่กระตุน้และสำง่เสำรมิ 

ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน 

   (๕) ส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดสินค้า	

ทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรคแ์ละวฒันธรรมดว้ยทรพัยส์นิทางปญั์ญ์า 

เพื่อสำร้างคุณค่าจากความคิดสำร้างสำรรค์ต่อยอดและพัฒนาสำินค้า/ 

บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงสำร้างสำรรค์  และวัฒนธรรม 

ให้เป็นท่ีรู้จักในแวดวงนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น โดยมีสำินค้า/

บริการฯ ที่เข้าสำู่กระบวนการขึ้นทะเบียนทรัพย์สำินทางปัญญา  

จ�านวน ๓๖ คำขอ ซึ่งได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว  

จ�านวน ๒๐ คำขอ 

  ๑.๑.๑๔	 ดำเนินโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์และภูมิปัญ์ญ์าเพ่ือการพัฒนาที่ ย่ังยืน	 ท่องเที่ยว		

ภมูวิฒันธรรม ผา่นเวทีการแลกเปลีย่นระหว่างพ้ืนทีแ่ละหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง พืน้ทีท่ีด่ำเนินการศูนย์ราษฎรบนพืน้ทีสู่ำง  

๑๖ จังหวัด โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้รับการสำนับสำนุน จำนวน ๕๖๕ คน

 ๑.๒	 การสนับสนุนความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนผ่านเทคโนโลยี

  ๑.๒.๑	 จำหน่ายสินค้าชุมชนผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 (e-Commerce) มีผู้ขายสำินค้า 

จำนวน ๖,๖๖๒ ร้านค้า เป็นร้านค้าทั่วไป จำนวน ๓,๓๔๓ ร้านค้า และร้านค้าชุมชน จำนวน ๓,๓๑๙ ร้านค้า  

มรีายไดจ้ากการจำหนา่ยสำนิค้าแบบออนไลน ์จำนวน ๑.๘๑ ลา้นบาท และรายไดจ้ากการจำหนา่ยสำนิคา้แบบออฟื้ไลน์  

ณ ที่ทำการไปรษณีย์ จำนวน ๑๒.๙๗ ล้านบาท

  ๑.๒.๒	 ส่งเสริมการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ โดยดำเนินโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสำาหกิจ 

ในสำถาบนัอดุมศกึษา เพ่ือใหเ้กดิผูป้ระกอบการใหมแ่ละบรษิทัจดัตัง้ใหม ่โดยมเีครอืข่ายอดุมศกึษา จำนวน ๙ เครอืข่าย  

มีผู้ประกอบการเข้าร่วม จ�านวน ๑๒๕ ราย 

   ๑.๒.๓	 พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน เช่น (๑) พัฒนาผลผลิตจากการเลี้ยงปศุสำัตว์ในพื้นที่มาทำเป็น

ผลติภณัฑอ์าหารทีเ่ป็นวฒันธรรมภูมปิญัญาทางอาหารของท้องถิน่ เพือ่พัฒนาให้เปน็ผลิตภณัฑ ์OTOP ๙ ผลิตภณัฑ์ 

ประกอบด้วย สำเตก็โคขนุเจ้าพระยา ไกย่า่งสำมุนไพรกระวาน หมำ่ชยัภมู ิหมหูนัแกง่กระเบา เนือ้สำะเตะ๊ เนือ้แดดเดยีว  

ไสำ้กรอกโคขุนเห็ดโคนเลาขวัญ แกงแพะทะเลใต้  

และไก่สำับเบตงพิกุลทอง และ (๒) จัดกระบวนการเรียนรู ้

เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพให้แก่กลุ่มสำ่งเสำริมอาชีพการเกษตร 

กลุม่แม่บา้นเกษตรกร กลุม่ยุวเกษตรกร จ�านวน ๕๓๗ กลุ่ม 

และพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ การพัฒนา 

คณุภาพและมาตรฐานสำนิค้าเกษตรแปรรูปการตลาดยคุใหม่  

จ�านวน ๙๗ แห่ง

พััฒนาคุณภาพัและมาต้รฐาน
สิินค้้าเกษตรแปรรูป
การต้ลาดยุคใหม่ 
๙๗ แห่่ง
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  ๑.๒.๔	 สนับสนุนการนําวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ 

โดยบูรณาการกับสำถาบันการศึกษาในพื้นที่ มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้

   (๑) สำร้างแพลตฟื้อร์มเพื่อสำ่งเสำริมการน�าวิทยาศาสำตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้

เพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ�านวน ๓ แพลตฟื้อร์ม ได้แก่ 

(๑) แพลตฟื้อร์มการบริการให้ค�าปรึกษา (Technology Consulting Service: TCS) จ�านวน ๗๒ โครงการ  

(๒) แพลตฟื้อร์มการเพิ่มขีดความสำามารถของผู้ประกอบการชุมชน (Building Capacity Enterprise: BCE) จ�านวน 

๔๕ โครงการ และ (๓) แพลตฟื้อร์มบ่มเพาะชุมชน/หมู่บ้านให้มีศักยภาพด้านวิทยาศาสำตร์ (Science Community 

Incubator: SCI) จำนวน ๗๖ โครงการ

   (๒) ถ่ายทอดเทคโนโลยี มีผลการดำเนินงาน ได้แก่ (๑) มีผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

และองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพ จ�านวน ๑๙,๕๗๕ คน (๒) จ�านวนสำถานประกอบการ/ชุมชนที่ใช้ผลงานวิจัย 

และพัฒนาไปเพิ่มมูลค่า จ�านวน ๓๖ ราย และ (๓) จ�านวนผลงานด้านวิทยาศาสำตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  

ที่ไปใช้ในการเพิ่มศักยภาพ จ�านวน ๓๑ เรื่อง 

  ๑.๓	 การสร้างโอกาสและส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทีทั่นสมัย

และบรกิารทางการเงนิของวสิาหกจิชมุชน	โดยพฒันาระบบใหบ้รกิาร “SME 

ACCESS” ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ บรูณาการสำว่นงานทีท่ำหนา้ทีใ่หบ้รกิาร

แก่ผูป้ระกอบการ SME ในรูปแบบดิจทิลัทัง้หมด โดยพัฒนาเชือ่มโยงและบูรณาการ

ขอ้มูลและอำนวยความสำะดวกให้แก่ผูใ้ช้บริการท้ัง ๔ แพลตฟื้อร์ม ประกอบด้วย  

ระบบ SME PORTAL จำนวน ๖๐๖,๐๐๐ ราย ระบบ SME Academy 365  

จำนวน ๕,๑๔๒ ครั้ง ระบบโค้ชออนไลน์ และระบบ “SME CONNEXT”

  ๑.๔	 การส่งเสริมการลงทุนในชุมชนเพื่อสร้างงานในชุมชน

  ๑.๔.๑	 ถ่ายทอดความรู้เรื่อง	 “GAP	 Organic”	 สมุนไพร  

ใหแ้กเ่กษตรกรรายใหมใ่นจงัหวดัเมอืงสำมนุไพรคลสัำเตอรเ์กษตรวตัถดุบิสำมนุไพร 

จำนวน ๕ จังหวัด มีเกษตรกรเข้าอบรม จำนวน ๓๔๕ ราย 

  ๑.๔.๒	 รับรองพื้นที่การเกษตรตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์	

(Organic) ในจังหวัดเมืองสำมุนไพรคลัสำเตอร์เกษตรวัตถุดิบสำมุนไพร จำนวน 

๑๑ แหล่ง มีผู้ประกอบการสำมุนไพรมากกว่า ๙๒๐ ราย มีโรงงานผลิตแปรรูป

สำมุนไพร จำนวน ๓๕ แห่ง มีนักท่องเที่ยว จำนวน ๑,๐๒๐,๗๖๗ ราย มูลค่า

การท่องเที่ยวในจังหวัดเมืองสำมุนไพร จำนวน ๔,๘๖๘ ล้านบาท

 ๑.๕	 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน	ดังนี้

  ๑.๕.๑	 จัดตั้งศูนย์ให้บริการ	 SME	 ครบวงจร (SME One-stop Service Center: OSS) โดยใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ให้บริการให้คำปรึกษาเบื้องต้นในการดำเนินธุรกิจแก่ SME ในด้านต่าง ๆ รวมถึง 

บรูณาการความร่วมมอืส่ำงต่อความช่วยเหลอืไปยงัโครงการต่าง ๆ  ของภาครฐัและเอกชนท่ัวประเทศ มผีูเ้ข้ารบับรกิารแล้ว  

จำนวน ๑๔๖,๔๕๙ ราย มีผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการแล้ว จำนวน ๑๐๑,๑๔๓ ราย และมีหน่วยงาน

เครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาการให้บริการการสำ่งเสำริม SME จำนวน ๒๕๑ หน่วยงาน

รายงานผลการดำ�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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  ๑.๕.๒	 พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากไทย	 หลังจากสถานการณ์	

การแพรร่ะบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	๒๐๑๙	(โควิด-๑๙) โดยคัดเลอืกวสิำาหกิจชุมชนต้นแบบ จำนวน ๒ กลุม่  

ได้แก่ ภาคการผลิต คือ วิสำาหกิจชุมชนเกษตรผสำมผสำานสำู่การแปรรูปเชิงนวัตกรรม (ข้าวน้ำจำ) จังหวัดพะเยา  

และภาคการบริการ คือ วิสำาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสำเตย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  

และจัดอบรมเชิงปฏิิบัติการให้ความรู้ด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนากระบวนการผลิต การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การสำร้าง

เรื่องราว การสำร้างแบรนด์ การจัดทำระบบสำต๊อกสำินค้า และการจัดทำบัญชี พร้อมทั้งติดตามผลการพัฒนาศักยภาพ

วิสำาหกิจชุมชนต้นแบบ  

๒.	 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

 ๒.๑	 การสร้างผู้นำชุมชน	ยกย่องปราชญ์์ชาวบ้าน		

   ๒.๑.๑	 ดำเนนิโครงการพฒันาเกษตรยัง่ยนื ได้แก่ (๑) คดัเลือกศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านเข้าร่วม

โครงการฯ จำนวน ๗๖ กลุ่ม (๒) สำ่งเสำริมเกษตรกรให้ทำเกษตรกรรมตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยกำกับดูแล 

และตดิตาม ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของเกษตรกร และ (๓) สำรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดนิ โดยทำความเข้าใจ

กับผู้ปฏิิบัติงานระดับจังหวัด และจัดทำคู่มือการปฏิิบัติงาน รวมทั้งจัดทำสำื่อเผยแพร่ประชาสำัมพันธ์

  ๒.๑.๒	 ดำเนนิกจิกรรมสร้างและพฒันาสมัมาชพีชมุชนในระดบัหมูบ้่าน โดยมกีารสำร้างสำมัมาชพีชุมชน 

จำนวน ๖๓,๒๑๗ หมูบ้่าน/ชมุชน มปีระชาชนเป้าหมายได้รบัการส่ำงเสำรมิอาชพี จำนวน ๑,๗๑๕,๔๒๐ คน/ครวัเรอืน สำำหรบั

ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ดำเนินกิจกรรม ได้แก่ (๑) กจิกรรม

สำร้างและพัฒนาสำัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน โดยประชาชน 

มอีาชีพและรายได้เพิม่ขึน้ จำนวน ๓,๐๐๐ หมูบ้่าน ๗๕,๐๐๐ คน  

(๒) กิจกรรมจัดต้ังและพัฒนากลุ่มอาชีพ จ�านวน ๓๐๐ กลุ่ม  

และ (๓) โครงการสำร้างผูน้�าการเปลีย่นแปลงชุมชน จ�านวน ๖๐๐ คน

 ๒.๒	 การยกระดับคุณภาพตลาดชุมชน	 สถาบันการเงินของชุมชน	 สวัสดิการชุมชน	 สาธารณสุขชุมชน	

ป่าชุมชน	ไม้มีค่า	ท่องเที่ยวชุมชน	และส่งเสริมการขยายตลาดออกสู่ต่างประเทศ	

  ๒.๒.๑	 ส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์สำภาพแวดล้อมสำิ่งอำนวยความสำะดวก  

รวมถึงการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวที่สำามารถสำร้างรายได้ให้กับชุมชน จำนวน ๕๕ จังหวัด ๔๑๒ โครงการ

  ๒.๒.๒	 พัฒนาตลาดเกษตรกร เช่น

   (๑) จัดกิจกรรม “เชื่อมโยงข้าวสำารไทยสำู่ตลาดชุมชน” ๗ ครั้ง สำามารถระบายข้าวสำารได้ 

๓๒.๙๒ ตัน มีมูลค่าการจำหน่ายรวม ๑.๐๘ ล้านบาท 

   (๒) จดักิจกรรมส่ำงเสำริมการประชาสัำมพันธ์ตลาดผลไม้ไทยยุคใหม่สำูต่ลาดออนไลน์ โดยผลไม้สำด 

ทีน่ำมาจำหน่าย เช่น มะม่วงเขียวเสำวย มะม่วงอกร่อง กล้วยน้ำวา้ กล้วยไข่ ชมพูทั่บทมิ นอ้ยหน่า สำม้โชกุนเบตง ลำไย 

มะละกอ อโวคาโด ฝรั่งกิมจู และผลไม้แปรรูป มีมูลค่าการจำหน่าย จำนวน ๖๐๕,๒๘๖ บาท 

   (๓) จำหน่ายสำินค้าตลาดสำด อ.ต.ก. ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อเพิ่มความสำะดวกสำบายให้กับ 

ผูบ้รโิภคมคีวามสำะดวกในการจบัจา่ยวตัถดิุบแบบบรกิาร ณ จดุเดยีว แตย่งัคงรกัษาเอกลกัษณข์องความเปน็ตลาดสำด 

 	 ๒.๒.๓	 พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสถาบัน	 (สหกรณ์	 กลุ่มเกษตรกร	 และธุรกิจชุมชน)  

โดยฝึกอบรมด้านการบรหิารจดัการทางการเงนิการบญัชีให้สำหกรณ์ และกลุม่เกษตรกร จำนวน ๘๐๐ แห่ง เพิม่ศกัยภาพ

การดำเนินธุรกิจรวบรวม จัดเก็บ และแปรรูปผลผลิตการเกษตรในสำหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จำนวน ๕๙ แห่ง  

และเพิ่มขีดความสำามารถในการดำเนินธุรกิจของสำหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จ�านวน ๑๑,๔๕๑ แห่ง 

พััฒนาสัมมาชีีพัชีุมชีน 
๓,๐๐๐ ห่มู่่่บ้าน 
๗๕,๐๐๐ คน

154 มั่่�นคง มั่่�งค่�ง ยั่่�งยั่ืน
นโยบายข้อ	๗	
	



   ๒.๒.๔	 สง่เสริมการจัดการป่าชุมชน โดยมี

ปา่ชมุชนตามพระราชบญัญติัปา่ชมุชน พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน 

๑๑,๓๒๗ แห่ง พื้นที่ ๖.๒๙ ล้านไร่ เชื่อมร้อยเครือข่าย 

ป่าชุมชน จำนวน ๑๑,๐๐๖ แห่ง มีสำมาชิกป่าชุมชน  

จำนวน ๑๗๓,๕๙๐ คน ขยายการจัดตั้งป่าชุมชนเพิ่มขึ้น 

จำนวน ๔๐๐ ปา่ชุมชน สำง่เสำริมให้ชมุชนจัดทำแผนจัดการ

ป่าชุมชนตามพระราชบัญญัติฯ จำนวน ๖,๓๒๗ ป่าชุมชน 

สำนับสำนุนงบเงินอุดหนุนให้ชุมชนบริหารจัดการป่าชุมชน 

จำนวน ๔๙๒ ป่าชุมชน และออกกฎหมายอนบุญัญัตใิห้เป็น

ไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตฯิ จำนวน ๑๙ ฉบับ

  ๒.๒.๕	 บริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพืน้ฐาน	(จปฐ.)	ปี	๒๕๖๕ ดว้ยระบบ Online Real Time  

โดยจดัเกบ็ขอ้มลู จปฐ. จำนวน ๑๒,๘๙๐,๗๔๓ ครวัเรอืน คดิเปน็รอ้ยละ ๙๙.๙๓ จากเปา้หมาย ๑๒.๙๐ ลา้นครวัเรอืน

  ๒.๒.๖	 สนบัสนนุและสง่เสรมิการเขา้ถงึแหลง่ทนุชมุชน	และการบรหิารจดัการทนุชมุชนและองคก์ร

การเงินชุมชน ดังนี้

   (๑) กองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมหีมูบ่า้นกองทุนฯ จำนวน ๒๒,๕๗๔ หมูบ่า้น/ชุมชน หมูบ่า้น

ต้นกล้ากองทุนฯ จำนวน ๑,๗๕๖ หมู่บ้าน/ชุมชน หมู่บ้านกองทุนฯ ดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน ๑๔๑ หมู่บ้าน/ชุมชน 

ครัวเรือนสำมัครเป็นสำมาชิกกองทุนฯ ๒,๔๓๒,๓๗๗ ครัวเรือน ท้ังนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้จัดกิจกรรม  

เสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านกองทุนฯ ๓ กิจกรรม ได้แก่ เพิ่มศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนฯ  

ระดบัอ�าเภอ จ�านวน ๘,๗๘๐ คน เพิม่ศกัยภาพคณะกรรมการศนูยเ์รยีนรูก้องทนุฯ ระดบัจังหวดั จ�านวน ๑,๑๔๐ คน  

และระดับอำเภอ จำนวน ๘,๗๘๐ คน และสำนับสำนนุกจิกรรมศูนยเ์รยีนรูต้้นแบบหนุนเสำริมสำมัมาชีพชมุชนแก่เยาวชน 

กลุ่มเส่ีำยงและผู้ผ่านการบ�าบัด จ�านวน ๗๖ จังหวัด รวม ๑,๑๔๐ คน และพัฒนาหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนฯ  

โดยประชุมเชิงปฏิิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนฯ ในสำ่วนภูมิภาค จำนวน ๗๓ จังหวัด ๘๗๘ หมู่บ้าน 

และสำนับสำนุนกิจกรรมหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนฯ จำนวน ๑,๗๕๖ หมู่บ้าน 

   (๒) กลุม่ออมทรพัย์เพือ่การผลติ จำนวน ๑๙,๒๒๒ กลุม่ มสีำมาชกิจำนวน ๒,๙๓๕,๗๘๖ คน 

โดยประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนที่มีอยู่ในชุมชน จ�านวน ๑,๑๗๘,๗๙๗ คน เป็นเงิน ๒๔,๓๓๖.๒๑๖๗ ล้านบาท 

   (๓) โครงการแก้ไขปัญ์หาความยากจน มีจำนวน ๒๙,๒๓๑ หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน 

ที่ได้รับเงินยืม ๑,๑๕๕,๖๙๒ ครัวเรือน เป็นเงิน ๗,๖๗๒.๐๑ ล้านบาท เงินทุนที่ฝากธนาคาร ๘๙๑.๓๕ ล้านบาท  

และเงินทุนที่อยู่ระหว่างเร่งรัดติดตามการชำระเงินยืมตามสำัญญา จำนวน ๒,๖๕๖ หมู่บ้าน รวม ๔๒๗.๓๐ ล้านบาท

    (๔) แก้ไขปัญ์หาหนี้ สินภาคครัวเรือนของประชาชน โดยจัดการกองทุนชุมชน  

มีผลการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓ กิจกรรม ได้แก่ (๑) การจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน  

จำนวน ๑๐๗ แหง่ ไดร้บัเงนิทนุแหง่ละ ๖๙,๐๐๐ บาท  

(๒) ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี ้ 

“สำำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” จำนวน ๓๒๑ แห่ง  

ได้รบัเงนิทนุแห่งละ ๗๐,๑๐๐ บาท และ (๓) ศนูย์จดัการ

กองทนุชมุชนสำูก่ารเป็นต้นแบบด้านการบรหิารจดัการหนี้  

โดยได้ติดตามสำนับสำนุนและจัดการองค์ความรู้ 

เพื่อพัฒนางาน จ�านวน ๒๗ จังหวัด 

จัดต้ั�งศู้นย์จัดการกองทุนชีุมชีน
บริหารจัดการหนี� 
“สิำานึกดี แผนดี บริหารหนี�ได้”
๓๒๑ แห่่ง

รายงานผลการดำ�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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   (๕) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีสำมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา จำนวน ๑๔.๙๘ ล้านคน  

และมีสำมาชิกประเภทองค์กรสำตรี จำนวน ๗๓,๐๕๗ องค์กร ในส่ำวนรายงานการบริหารจัดการหนี้ของกองทุนฯ  

(ข้อมูล ณ เดือนมกราคม ๒๕๖๕) มียอดลูกหนี้คงเหลือ ๔,๘๔๓.๘๓ ล้านบาท จำแนกเป็น หนี้ยังไม่ถึงกำหนดชำระ  

จำนวน ๓,๘๒๔.๕๐ ล้านบาท (ร้อยละ ๗๘.๙๖) และหนี้เกินกำหนดชำระ จำนวน ๑,๐๑๙.๓๓ ล้านบาท  

(ร้อยละ ๒๑.๐๔)

  ๒.๒.๗	 โครงการสถาบันการเงินประชาชน โดยมีองค์กรการเงินชุมชนจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสำถาบัน 

การเงินประชาชนภายใต้พระราชบัญญัติสำถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) กลุ่มสัำจจะ 

ออมทรัพย์บ้านสำระแก้ว ใช้ชื่อว่า “สำถาบันการเงินประชาชนตำบลบ้านเป้า” (๒) สำถาบันการเงินชุมชนบ้านคูตีน 

ใช้ชื่อว่า “สำถาบันการเงินประชาชนตำบลน้ำขาว” (๓) สำถาบันการเงินชุมชนบ้านทานพอ ใช้ชื่อว่า “สำถาบันการเงิน 

ประชาชนบ้านทานพอ” (๔) สำถาบันการเงินชุมชนตำบลแม่ข้าวต้ม ใช้ชื่อว่า “สำถาบันการเงินประชาชนตำบล 

แม่ข้าวต้ม” (๕) สำถาบันการเงินชุมชนบ้านวังสำรรพรสำ หมู่ที่ ๘ ใช้ชื่อว่า “สำถาบันการเงินประชาชนบ้านวังสำรรพรสำ” 

(๖) สำถาบนัการเงนิชมุชนตำบลจำปาหล่อ ใช้ชือ่ว่า “สำถาบนัการเงนิประชาชนตำบลจำปาหล่อ” และ (๗) สำถาบันการเงนิ 

บ้านประสำานมิตร ใช้ชื่อว่า “สำถาบันการเงินประชาชน บ้านประสำานมิตร” 

   ๒.๒.๘	 พฒันาตลาดชุมชนเพือ่ธุรกิจท้องถิน่  

เพือ่กระตุน้การบรโิภคภายในประเทศ และพฒันาเศรษฐกจิ

ฐานรากให้มคีวามเข้มแข็งอย่างยัง่ยนื โดยพจิารณาคดัเลอืก

ตลาดชมุชนเป้าหมายเพือ่ส่ำงเสำรมิให้เป็นตลาดต้องชมแห่งใหม่  

ปจัจบุนัมตีลาดตอ้งชมรวม ๒๓๑ แหง่ ทัง้นี ้ไดจ้ดักจิกรรม

สำ่งเสำริมช่องทางตลาดและเชื่อมโยงการจำหน่ายสำินค้า 

และบริการในตลาด รวมทั้งสำ่งเสำริมการท่องเที่ยว 

และประชาสำมัพันธต์ลาดตอ้งชม รวม ๑๖๔ ครัง้ มมีลูคา่กวา่  

๑,๓๒๐ ล้านบาท 

  ๒.๒.๙	 โครงการหมู่บ้านทำมาคา้ขาย โดยจัดกิจกรรมเชือ่มโยงและขยายช่องทางการจำหน่ายสิำนค้า/ 

ผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านทำมาค้าขาย จำนวน ๑๗ แห่ง ผ่านช่องทางออนไลน์และออฟื้ไลน์ มีมูลค่าการซื้อขาย  

๑๒๘.๗๒ ล้านบาท 

 ๒.๓	 การแก้ไขปัญ์หาที่อยู่อาศัย	 ที่ดินทำกิน	 สร้างชุมชนท่ีน่าอยู่ เช่น (๑) ปรับปรุงท่ีอยู่อาศัยสำหรับ	

คนยากจนและผูด้อ้ยโอกาสผา่นโครงการตำบลมัน่คง	มัง่ค่ัง	ยัง่ยืน	ในพืน้ทีจั่งหวดัชายแดนภาคใต้ จำนวน ๗ แหง่ 

และซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรยากจนและด้อยโอกาสำในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน ๖๕๔ หลัง (๒) พัฒนา	

ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย จำนวน ๔,๔๖๐ หน่วย และ (๓) พัฒนาที่อยู่อาศัยโครงการบ้านเช่าสำหรับ	

ผู้มีรายได้น้อย	“บ้านเคหะสุขประชา”	พร้อมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	และที่ดินทำกิน	ในปี	๒๕๖๔ มีแผนงาน

นำร่อง ๒ พื้นที่ รวม ๕๗๒ หน่วย และโครงการกลุ่มเร่งด่วนและต่อเนื่อง  จำนวน ๑๓ โครงการ รวม ๓,๙๔๘ หน่วย 

นอกจากนี้ ได้ดำเนินโครงการที่ดินของรัฐที่จัดให้แก่ประชาชนท่ียากจน โดยจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับ

ประชาชนทีย่ากจน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒,๑๓๕ แปลง ๑,๕๘๗ ครัวเรอืน คดิเป็นรอ้ยละ ๑๐๑.๖๗ 

และบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน รังวัดวางผังแนวเขตการครอบครอง

ที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย จำนวน ๑,๘๑๕ แปลง ๑,๕๖๙ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๓๙.๖๒  
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 ๒.๔	 การสร้างพลงัในชมุชน โดยมกีารดำเนนิการ เช่น (๑) น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า		

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 สู่แผนปฏิิบัติการ	 ๙๐	 วัน โดยมีครัวเรือนท่ีปลูกผัก 

อย่างน้อย ๑๐ ชนิด จ�านวน ๙,๑๒๖,๙๓๖ ครัวเรือน มีครัวเรือนที่เลี้ยงสำัตว์/ประมง จ�านวน ๔,๒๑๒,๖๓๗ ครัวเรือน  

และรณรงคส์ำรา้งคลังอาหารชมุชนโดยใชพ้ืน้ทีส่ำาธารณประโยชน ์จำนวน ๑,๕๓๗,๓๔๘ แหง่ ทัง้นี ้สำามารถเพิม่รายได้

และลดรายจา่ยในครวัเรอืน โดยมคีรัวเรอืนทีเ่พิม่รายไดแ้ลว้ จำนวน ๓,๖๓๔,๘๗๐ ครวัเรอืน และครวัเรอืนทีส่ำามารถ

ลดรายจา่ย จำนวน ๔,๗๕๕,๒๑๒ ครวัเรอืน (๒) โครงการ

พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก

ทฤษฎีใีหม	่ประยกุตส์ู	่“โคก	หนอง	นา	โมเดล” ดำเนนิการ  

๗ กจิกรรม เชน่ กจิกรรมที	่๑ ฝกึอบรมเพิม่ทักษะระยะสำัน้ 

การพัฒนากสิำกรรมสำู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ 

“โคก หนอง นา” มีผู้ผ่านการอบรม จ�านวน ๓๖๓ รุ่น ๓๗,๘๕๓ คน กิจกรรมที่	๒ สำร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ

การพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life: CLM) ระดับตำบล จำนวน ๓๓๗ แปลง 

และพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life: HLM) 

จำนวน ๒๔,๘๒๐ แปลง กิจกรรมที่	๓ สำร้างงานสำร้างรายได้รายเดือนให้แก่เกษตรกร แรงงาน และบัณฑิตจบใหม่

กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน โดยจ้าง

ลูกจ้างเหมาบริการปฏิิบัติภารกิจตามโครงการฯ จำนวน 

๑๑,๓๓๒ ราย และกจิกรรมท่ี	๗ สำรา้งโปรแกรมและระบบ

ฐานขอ้มลู พฒันาระบบ Digital รองรบั Local Economy 

โดยดำเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีภูมิสำารสำนเทศ  

เพือ่วดัผลสำมัฤทธิ�คณุภาพชวีติในบรบิทโคก หนอง นา โมเดล 

(Web Application) จำนวน ๑ ระบบ จัดทำแผนที่ฐาน  

(Base Map) ชุดที่ ๑ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒ และชุดท่ี ๒  

ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ และส่ำงเสำริมการใช้ประโยชน์แบบมีส่ำวนร่วม  

(Co–Creation) เพื่อส่ำงเสำริมและสำนับสำนุนการพัฒนา

พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ 

(๓) ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  

มีหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนา จำนวน ๑๔,๗๒๒ หมู่บ้าน  

รวมทั้งมีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงได้รับการพัฒนา 

จำนวน ๑๔,๗๒๒ แห่ง และ (๔) ขยายผลองค์ความรู้	

เทคโนโลยด้ีานการเกษตรเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการผลติ  

โดยขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัย 

และนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม จำนวน ๓๖ เรื่อง เช่น ถ่ายทอดวิธีการปฏิิบัติงานตามคู่มือ

การตรวจศัตรูพืชไม้ตัดดอกเพื่อการนำเข้า ขยายผลพันธุ์อ้อยคั้นน้ำพันธุ์ศรีสำำโรง ๑ และขับเคลื่อนเทคโนโลยี 

การผลิตมนัแกวคณุภาพดีไดม้าตรฐานและปลอดภยัสำูก่ารเพิม่มลูคา่และสำรา้งอตัลกัษณ์เดน่พืน้ถ่ินจงัหวดัมหาสำารคาม 

และนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมจากงานวิจัยถ่ายทอดสำู่เกษตรกร ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสำิทธิภาพการผลิต 

สำินค้าเกษตรและแปลงใหญ่ จำนวน ๖,๒๙๔ ราย และมีสำินค้าเกษตรอัตลักษณ์หรือพืชท้องถ่ินได้รับการพัฒนา

ศักยภาพกระบวนการผลิตที่เหมาะสำม จำนวน ๗ ชนิด ได้แก่ ฝ้ายและคราม ทุเรียน สำ้มโอ สำ้มเขียวหวาน สำ้มเกลี้ยง  

หอมแดง และงาดำ 

ฝึึกอบรมทักษะ 
“โคก หนอง นา โมเดล” 
๓๖๓ ร่น่ ๓๗,๘๕๓ คน

รายงานผลการดำ�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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  ๒.๕	 การสร้างเครือข่ายชุมชนท่ีเข้มแข็ง มีการดำเนินการ เช่น (๑) พัฒนากิจการสภาองค์กรชุมชน  

โดยดำเนินการผา่นกระบวนการมีสำว่นร่วมของทุกภาคส่ำวนอันเป็นประชาธปิไตยชุมชนจากฐานราก มสีำภาองค์กรชุมชน 

ที่จัดตั้งแล้วมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ๘๒๗ ตำบล (๒) พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ จำนวน ๒,๗๐๔ คน โดยมีกิจกรรม 

เช่น ๑) สำ่งเสำริมการเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูำงอายุในศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมผู้สูำงอายุ ๒) สำ่งเสำริม 

การจดักจิกรรมโรงเรยีนผูส้ำงูอาย ุและ ๓) เสำรมิพลงัคลงัปัญญาเพือ่คนทกุวยั (๓) สรา้งพืน้ทีส่ำหรับการเข้าร่วมกิจกรรม

ของผู้สูงอายุและคนทุกวัยในชุมชน โดยจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูำงอายุในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต 

และส่ำงเสำรมิอาชพีผูส้ำงูอาย ุ(ศพอสำ.) โดยมผีูส้ำงูอายเุข้าร่วมกจิกรรม 

จำนวน ๖๔,๙๙๗ คน ไดรั้บการประเมนิมาตรฐานแลว้ จำนวน 

๕๐๓ แหง่ และม ีศพอสำ. ทีอ่ยูร่ะหวา่งการจดัตัง้ จำนวน ๒๖ แหง่  

และ (๔) พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคม	

และความมัน่คงของมนุษย์	(อพม.) โดยอบรม อพม. ให้เป็น

ผู้ช่วยนักสำังคมสำงเคราะห์ Para Social Worker เพื่อดูแลกลุ่มเปราะบาง จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ ครัวเรือน มีการพัฒนา

คณุภาพชวีติ อยา่งนอ้ย ๑ ดา้น จาก ๕ ดา้น ตามหลกัระบบบรหิารจดัการข้อมลูการพฒันาคนแบบชีเ้ปา้ (Thai People  

Map and Analytics Platform: TPMAP) ได้แก ่สำขุภาพ ความเป็นอยู ่การศึกษา รายได้ และการเข้าถงึบรกิารภาครฐั  

มีการอบรม อพม. จำนวน ๙,๖๕๒ คน และจัดทำหลักสูำตรและทักษะองค์ความรู้ในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง 

ให้แก่ อพม. จำนวน ๒๑๐ คน 

๓.	 การส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนในการช่วยพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจฐานราก		
มีการดำเนินการ	เช่น

 ๓.๑	 การส่งเสริมสถานประกอบการเพื่อสุขภาพให้ได้รับมาตรฐานการท่องเท่ียว โดยประเมินมาตรฐาน

สำถานประกอบการเพื่อสำุขภาพในพื้นที่เป้าหมาย ๓๑๒ แห่ง ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต จำนวน ๑๔๗ แห่ง ชลบุรี จำนวน 

๑๐๘ แห่ง สำุราษฎร์ธานี จำนวน ๔๓ แห่ง และเชียงราย จำนวน ๑๔ แห่ง 

 ๓.๒	 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยกลไกประชารัฐ โดยดำเนินงานโครงการสำ่งเสำริมช่องทางการตลาด

เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมส่ำงเสำริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ โดยมีผู้ประกอบการเกษตร

ปลอดภัย จำนวน ๘๐ กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวม ๒๘๘ คน เข้าร่วมโครงการ และดำเนินงานโครงการ 

สำ่งเสำริมการพัฒนากลไกและโครงสำร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสำู่ท้องถิ่น เพื่อพัฒนา

กลไกขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและส่ำงเสำริมการสำร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยสำู่ ๔ร (ได้แก่  

โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม และร้านอาหาร) ในพื้นที่ ๗๖ จังหวัด 

 ๓.๓	 การดำเนินงานอาสาสมัครส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 (อสสว.)	 ภายใต้งานศูนย์

ให้บริการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 (Small	 and	Medium	 Enterprise:	 SMEs)	 แบบครบวงจร  

โดยรวมผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีจิตอาสำา ทำหน้าท่ีให้คำปรึกษา และถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสำบการณ์  

ความเชี่ยวชาญให้แก่ SMEs รวมทั้งสำนับสำนุนกิจกรรมต่าง ๆ ในการสำ่งเสำริมและพัฒนา SMEs เช่น การจัดทำ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ SMEs จังหวัด การเสำนอแนะแนวทางการสำ่งเสำริมและสำนับสำนุน รวมถึงแนวทางการแก้ปัญหา

หรืออุปสำรรคการดำเนินธุรกิจของ SMEs ในพื้นที่ และมีการดำเนินการจัดทำเว็บไซต์เพื่อสำนับสำนุนการขับเคลื่อน  

อสำสำว. (www.อสำสำว.net) ที่รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูล อสำสำว. และใช้เป็นสำื่อประชาสำัมพันธ์สำร้างการรับรู ้

ด้านความเชี่ยวชาญของ อสำสำว. ในแต่ละพื้นที่ โดยมี อสำสำว. ในฐานข้อมูลแล้ว จำนวน ๑,๘๑๘ ราย

พััฒนาศูักยภาพั อพัม. 
ดูแลกล่�มเปราะบาง 
๓๐๐,๐๐๐ ครัวเรือน
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