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ส่วนที่ ๑  
บทสรุปผู้บริหาร 

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจะเป็นการด าเนินการที่ส าคัญในการพัฒนาและยกระดับประเทศให้เป็น
ประเทศรายได้สูง ที่มีการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง เป็นการวางรากฐานที่มั่นคงให้กับเศรษฐกิจไทยในอนาคต  
โดยการส่งเสริมเศรษฐกิจระดับชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถพ่ึงพาตนเอง
ได้ ซึ่งจะช่วยก่อให้เกิดการยกระดับมาตรฐานการครองชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนให้ดีขึ้น  
และน าไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ า และความไม่เสมอภาคตามเป้าหมายการพัฒนาของ
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เพ่ือให้ทุกคนได้รับผลประโยชน์
จากการพัฒนาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ผ่านการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและพฤติกรรม และด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน โดยการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรเพ่ือสร้างรายได้ให้เกษตรกร
และการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นและวิสาหกิจชุมชน   

ที่ผ่านมา ปัญหาด้านโครงสร้างทางเศรษฐกิจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดความยากจนและความเหลื่อมล้ า 
โดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรกรและแรงงานทั่วไป ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่มีรายได้น้อยและไม่มั่นคง โดยใน          
ปี ๒๕๖๐ มีประชากรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและแรงงานทั่วไปคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๕๕.๕ และอาชีพ
อิสระร้อยละ ๓๕ ของกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้น้อยที่สุด โดยส่วนมากประสบปัญหาการเข้าถึง
ทรัพยากรต่าง ๆ รวมถึงที่ดินท ากิน การเข้าถึงแหล่งทุน ขาดองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องส าหรับการวาง
แผนการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ รวมทั้งยังมีพฤติกรรมขาดการออมและมีแนวโน้มจะมีหนี้สินที่สะสม
เรื้อรัง การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก จึงเป็นความคาดหวังในการที่จะคิดหาวิธีจัดการแก้ไขความยากจนและ
ความเหลื่อมล้ าอย่างถูกต้องและมีความยั่งยืน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก จึงมีเป้าหมายเพ่ือปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจฐานราก และเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงตนเอง ช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือซึ่ง
กันและกัน มีคุณธรรม และเป็นระบบเศรษฐกิจที่เอ้ือให้เกิดการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่ เกิดการสร้างอาชีพ  
และกระจายรายได้และลดปัญหาความเหลื่อมล้ าและไม่เสมอภาคจากระดับชุมชน โดยแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก ประกอบด้วยแผนย่อย ๒ แผน ได้แก่  

๑) การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ โดยการเพ่ิมพูนองค์ความรู้และทักษะในการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจของเกษตรกร แรงงานทั่วไป และกลุ่มประชากรที่มีรายได้น้อยและไม่มั่นคงให้เป็น
ผู้ประกอบการ ผ่านการสนับสนุนการช่วยเหลือทางวิชาการต่าง ๆ เพ่ือยกระดับองค์ความรู้และทักษะที่ส าคัญ 
และจ าเป็นในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า เพ่ือยกระดับและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและก่อให้เกิดการ
สร้างรายได้ได้ด้วยตนเอง รวมถึงการบริหารจัดการหนี้สิน ครอบคลุมทั้งหนี้ในระบบและนอกระบบ เพ่ือการแก้ไข
ปัญหาหนี้สินอย่างยั่งยืน และการใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มายกระดับห่วงโซ่อุปทานให้เป็นห่วงโซ่ 
คุณค่าทีส่ามารถก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนได้อย่างเป็นธรรม 

๒) การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เน้นส่งเสริมการ
รวมกลุ่มในรูปแบบที่มีโครงสร้างกระจายรายได้ ทั้งวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และวิสาหกิจเพ่ือสังคม การพัฒนา
ช่องทางการตลาดและเครือข่าย เพ่ือให้เกิดการจัดการกลไกการตลาดครบวงจรในรูปแบบการค้าที่เป็นธรรม 
รวมถึงการมีกติกาให้เกิดโครงสร้างกระจายรายได้ให้กับเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม การส่งเสริมการ
เข้าถึงแหล่งทุนและทรัพยากรต่าง ๆ ที่จ าเป็น และการบริหารจัดการกลไกต่าง ๆ เพ่ือให้เศรษฐกิจชุมชนมีทุน
ในการพัฒนาการสินค้าและยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 
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ส่วนที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ 
ประเด็น (๑๖) เศรษฐกิจฐานราก  

๒.๑  บทน า 
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค

ทางสังคมได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เน้นตอบโจทย์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า 
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพ่ือให้การเติบโตของประเทศเป็นการเติบโตที่ยั่งยืน ผ่านการส่งเสริม
เศรษฐกิจระดับชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ซึ่งจะช่วย
ก่อให้เกิดการยกระดับมาตรฐานการครองชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนให้ดีขึ้น โดยทุกคนได้รับ
ประโยชน์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก มีความ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาและประเด็นยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

๒.๑ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

๒.๒  ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

๒.๑ สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ  

๒.๒ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามา 
เป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ  

๒.๓ เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการ
ตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 

๒.๑.๒ ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

๔.๑ การเกษตรสร้างมูลค่า 

๔.๑.๑ เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 
๔.๑.๔ เกษตรแปรรูป 

๔.๕ พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

๔.๕.๓ สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

๔.๑ การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
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๔.๑.๑ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก 
๔.๑.๓ กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร 

๔.๒ การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี  

๔.๒.๖ การพัฒนาก าลังแรงงานในพ้ืนที่ 
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๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก  

รหัสเป้าหมาย เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑-๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖-๒๕๘๐ 
๑๖๐๐๐๑ รายได้ของประชากรกลุ่ม

รายได้น้อยเพ่ิมขึ้นอย่าง
ก ร ะ จ า ย แ ล ะ อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง 
 

ดัชนีความยากจนหลาย
มิติ ของกลุ่ ม เป้ าหมาย 
มิติด้านความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ 

 

         

อยู่ระหว่างการพิจารณาค่าเป้าหมาย 
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ส่วนที่ ๓ 
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็น (๑๖) เศรษฐกิจฐานราก  

เพ่ือให้การด าเนินการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากสามารถด าเนินการให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก จึงมีแผนย่อยทั้งหมด
จ านวน ๒ แผน ได้แก่ การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ และการสร้างสภาพแวดล้อมและ
กลไกท่ีส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยมีรายละเอียดของแต่ละแผนย่อยดังนี้ 

๓.๑ แผนย่อย การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ  
เน้นการเพ่ิมพูนองค์ความรู้และทักษะในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจของเกษตรกร แรงงานทั่วไป และ

กลุ่มประชากรที่มีรายได้น้อยและไม่มั่นคงให้เป็นผู้ประกอบการ ผ่านการสนับสนุนการช่วยเหลือทางวิชาการต่าง ๆ 
เพ่ือสร้างเสริมองค์ความรู้และทักษะที่ส าคัญและจ าเป็นในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า เพ่ือยกระดับ 
และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและก่อให้เกิดการสร้างรายได้ได้ด้วยตนเอง รวมถึงการบริหารจัดการ
หนี้สิน ครอบคลุมทั้งหนี้ในระบบและนอกระบบ เพ่ือการแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างยั่งยืน และการใช้ความรู้ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม มายกระดับห่วงโซ่อุปทานให้เป็นห่วงโซ่คุณค่าที่สามารถก่อให้เกิดการกระจายรายได้
สู่ชุมชนได้อย่างเป็นธรรม 



 

-๖- 
 

๓.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 

รหัสเป้าหมาย เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑-๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖-๒๕๘๐ 
๑๖๐๑๐๑ ศักยภาพและขีดความสามารถ

ของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมข้ึน 
อัตราการขยายตัวของ 
ธุรกิจรายย่อย (Micro) 

 
อยู่ระหว่างการพิจารณาค่าเป้าหมาย 



 
 

-๗- 
 

๓.๑.๒ แนวทางการพัฒนา 

๑) เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย เพื่อยกระดับสู่การ
เป็นผู้ประกอบการธุรกิจ โดยสร้างโอกาสและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้ ทั้งทางด้านเทคโนโลยี  
การจัดการ การบริหารจัดการความเสี่ยง และการตลาด มีทักษะต่าง ๆ ที่สอดคล้องและจ าเป็นต่อการยกระดับ
เป็นผู้ประกอบการ มีความรู้ความเข้าใจด้านบัญชีการผลิต การควบคุมต้นทุน การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  
จัดการคุณภาพและมาตรฐานผลผลิตของตนให้สามารถมีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ สามารถเชื่อมโยงและ
ผสมผสานบูรณาการองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับองค์ความรู้ที่สร้างขึ้นใหม่มาปรับใช้ให้เหมาะสม
กับภูมิสังคมของชุมชน ที่ครบวงจร ครอบคลุมทั้งต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า โดยยึดแนวหลักปรัชญา  
ของเศรษฐกิจพอเพียง  

๒) บริหารจัดการหนี้สินอย่างยั่งยืน โดยการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้กับประชากร 
ที่มีรายได้น้อยผ่านการส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมความรู้  
และวินัยทางการเงิน การจัดท าบัญชีครัวเรือน น าไปสู่การออมเพื่อเป็นทุนและหลักประกันในการลงทุน 
พัฒนามาตรการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืนและปรับโครงสร้างหนี้ให้สอดคล้องกับศักยภาพในการ
ช าระหนี้เพ่ือป้องกันหนี้เสียที่อาจส่งผลต่อความน่าเชื่อถือในการขอสนับสนุนแหล่งทุน 

๓)  พัฒนาปัจจัยสนับสนุนและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจฐานราก 
และยกระดับรายได้ผู้ประกอบการธุรกิจ โดยสนับสนุนเงินทุน ที่ดิน แรงงาน เครื่องมือเครื่องจักร ทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม รวมถึงส่งเสริมตลาดในชุมชน ตลาด
ออนไลน์ และตลาดในต่างประเทศ สร้างเครือข่ายทางการตลาด เครือข่ายผู้ประกอบการ สร้างการรับรู้ทาง
ธุรกิจผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนพัฒนาสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน ทั้งในด้านคมนาคม
ขนส่ง สิ่งอ านวยความสะดวก สนับสนุนสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเพ่ิมขีดความสามารถเศรษฐกิจฐานราก 
โดยพัฒนาระบบเครือข่าย ฐานข้อมูล รวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

  



 
 

-๘- 
 

๓.๒ แผนย่อย  การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

เน้นส่งเสริมการรวมกลุ่มในรูปแบบที่มีโครงสร้างกระจายรายได้ ทั้งวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และ
วิสาหกิจเพ่ือสังคม การพัฒนาช่องทางการตลาดและเครือข่าย เพ่ือให้เกิดการจัดการกลไกการตลาดครบวงจร
ในรูปแบบการค้าที่เป็นธรรม รวมถึงการสร้างกติกาให้เกิดโครงสร้างกระจายรายได้ให้กับเศรษฐกิจชุมชน 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม การส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุนและทรัพยากรต่าง ๆ ที่จ าเป็น และการบริหารจัดการ
กลไกต่าง ๆ เพ่ือให้เศรษฐกิจชุมชนมีทุนในการพัฒนาการสินค้าและยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ รวมถึง
การส่งเสริมสถาบันการเงินชุมชนให้มีบทบาทในการดูแล ให้ค าแนะน าในการจัดการหนี้สิน 



 

-๙- 
 

๓.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 

รหัสเป้าหมาย เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑-๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖-๒๕๘๐ 
๑๖๐๒๐๑ ๑. ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานราก 

มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
อัตราส่วนของ GDP ธุรกิจ
รายย่อย (Micro) ต่อจ านวน 
ธุ ร กิ จ ร า ย ย่ อ ย  ( Micro) 
ทั้งหมด 

 

๑๖๐๒๐๒ ๒ .  กลุ่ มป ระชากรร าย ได้ ต่ า สุ ด 
ร้อยละ ๔๐ มีความสามารถในการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ห นี้ สิ น ไ ด้ มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง  

ค่าใช้จ่ายหนี้สินของครัวเรือน
bottom ๔ ๐ / ค่ า ใ ช้ จ่ า ย
ทั้ ง ห ม ด ข อ ง ค รั ว เ รื อ น 
bottom ๔๐ 

 

 

อยู่ระหว่างการพิจารณาค่าเป้าหมาย 

อยู่ระหว่างการพิจารณาค่าเป้าหมาย 



 

-๑๐- 
 

๓.๒.๒ แนวทางการพัฒนา 

๑) ส่งเสริมและพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจาย
รายได้กลับสู่ชุมชน เพ่ือสร้างการเติบโตและการหมุนเวียนของเศรษฐกิจฐานราก ผ่านการรวมตัวของสมาชิก 
ในชุมชนและกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ สหกรณ์ ร้านค้าชุมชน วิสาหกิจชุมชน และ
วิสาหกจิหรือกิจการเพ่ือสังคม ที่ส่งเสริมการถือหุ้นโดยสมาชิกในชุมชน เพ่ือให้ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นตกกลับสู่
สมาชิก รวมทั้งการพัฒนาช่องทางและศูนย์กลางตลาดสินค้าชุมชน โดยครอบคลุมถึงช่องทางตลาดออนไลน์
และช่องทางตลาดอ่ืน ๆ  

๒) ส่งเสริมให้มีนวัตกรรมทางการเงินเพื่อสนับสนุนแหล่งทุนให้กับเศรษฐกิจชุมชน 
อาทิ ตลาดทุนในการท าหน้าที่เป็นกลไกในการจัดสรรทรัพยากรด้านเงินทุนเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู ้ระดมเงินทุนและผู ้ลงทุน ผ่านเครื ่องมือทางการเงินที ่หลากหลายที่สามารถพัฒนาขึ้นให้มีความ
เหมาะสมกับความต้องการระดมทุนในจ านวน เงื่อนไขเวลา และต้นทุนที่เหมาะสมกับความต้องการของ 
ผู้ระดมเงินทุนและชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้มีกลไกการเปิดเผยข้อมูลและกลไกราคา ที่สามารถช่วยให้ 
ชุมชนสามารถระดมเงินทุนที่เหมาะสมกับความต้องการ พัฒนาระบบก ากับ/ระบบมาตรฐานบัญชี การใช้
รูปแบบสินเชื่อรูปแบบใหม่ ๆ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของเศรษฐกิจชุมชน รวมทั้ง  
การส่งเสริมให้ธนาคารเฉพาะกิจที่มีอยู่ในปัจจุบันสามารถยกระดับเป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนด้านเงินทุนและ
บริหารสภาพคล่อง 

๓) พัฒนากลไกการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะ  โดยการพัฒนาฐานข้อมูลที่ดิน 
ให้มีความครอบคลุมทั้งประเทศ โดยแยกตามประเภทการใช้ประโยชน์ ผู้ครอบครอง ที่มีความทันสมัย  โดยให้
เป็ นข้ อมู ลสาธารณะที่ เ ปิ ด เผยและ สามารถสื บค้น ได้  พัฒนากลไก เ พ่ือท าหน้ าที่ รั บฝากที่ ดิ น 
จากเอกชนและน ามาหมุนเวียนสร้างประโยชน์โดยให้ผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งปรับระบบการบริหารจัดการที่ดิน
ของรัฐทั้งในเขตปฏิรูปที่ดิน พ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรม และท่ีสาธารณะ เพ่ือให้เกิดผลิตภาพของการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ที่สูงขึ้น 

๔) ส่งเสริมศักยภาพการประกอบการธุรกิจ พัฒนาและยกระดับศักยภาพผู้ผลิตและ
ผู้ประกอบการ พัฒนากลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก การบริหารจัดการฐานข้อมูล OTOP การสืบสาน 
สร้างมูลค่าเพ่ิมและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ต่อยอดงานวิจัยสู่การพัฒนาเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม รวมถึงพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ทั้งในด้านคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้สอดคล้องตามความต้องการของตลาดและ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ สร้างตราสินค้าชุมชนและบรรจุภัณฑ์ให้มีจุดเด่น ตลอดจนการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่
มาตรฐานสากล 

๕) สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการบริหารจัดการหนี้สิน โดยสนับสนุนองค์ความรู้พ้ืนฐาน
ด้านการบริหารจัดการหนี้สินและการเงิน การส่งเสริมการออม สร้างการรับรู้และความตระหนักถึงประโยชน์
ของการบริหารจัดการหนี้สินและการเงิน สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือให้กลุ่มประชากร Bottom ๔๐ สามารถ
บริหารจัดการหนี้สิ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ บูรณาการระบบฐานข้อมูล พัฒนากลไกแก้ไขปัญหาหนี้สินจาก
การบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ โดยส่งเสริม
องค์ความรู้และทักษะการประกอบอาชีพ พัฒนาศักยภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือส่งเสริมและต่อยอด
อาชีพสู่ผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน   

 


