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สารจาก

ประธำน

การพัฒนาประเทศและสงัคมให้มคีวามเจริญ
และผาสกุอย่างยัง่ยนืนัน้มไิด้เป็นหน้าทีข่องรัฐบาล
เพยีงฝ�ายเดียว แต่จะเกดิขึน้ได้กต่็อเมือ่ทกุภาคส่วน
ร่วมกนัลงมอืท�างาน ทัง้ในจดุเลก็ๆ ของแต่ละท้องถิน่
และในภาพรวมระดับประเทศ รัฐบาลปัจจุบนั
เป็นรัฐบาลทีไ่ด้เล็งเหน็ถงึความส�าคัญและพลงั
ของความร่วมมอืระหว่างภาคส่วนนี ้จงึเป็นทีม่าของ
โครงการ "ประชารัฐ" ซ่ึงเป็นโครงการทีเ่ชิญชวนให้
ภาคเอกชนเข้ามามส่ีวนสร้างแนวทางและร่วมผลกัดนั
การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการ
เพิม่ประสทิธภิาพการเกษตร การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา หรือการพัฒนาเศรษฐกจิในระดับฐานราก

บรษิทั ประชารัฐรักสามคัคี วสิาหกจิเพ่ือสงัคม 
(ประเทศไทย) จ�ากดั เป็นหน่วยงานทีจั่ดตัง้ขึน้ภายใต้
"คณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกจิฐานรากและประชารฐั" 
ซึง่เป็นหนึง่ในโครงการประชารัฐของรัฐบาล 
คณะท�างานนีม้เีป้าหมายในการเสริมสร้างรายได้
และพัฒนาทกัษะด้านการท�าธรุกจิให้กบัคนในชมุชน
ต่างๆ ในชนบท ซ่ึงเป็นงานทีค่ล้ายคลึงกบัสิง่ทีผ่ม
ได้ผลักดันด้วยตนเองมากว่า 30 ปี ดังนัน้ เมือ่ได้รบั
การชักชวนจากคณะท�างานให้เข้าเป็นประธานบรษัิทฯ 
ผมจงึมคีวามยนิดีเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะได้มส่ีวนแบ่งปัน
ประสบการณ์การท�างานและช่วยสร้างแนวทางให้กับ
วสิาหกจิเพ่ือสงัคมแห่งนี ้เพ่ือส่งต่อการพัฒนาชมุชน
แบบมส่ีวนร่วมให้กบัผูม้จิีตอาสาในทกุภาคส่วน
มาร่วมกนัท�างานต่อไป

ในการพัฒนาชุมชนให้มผีลส�าเร็จอย่างยัง่ยนืน้ัน 
จดุเร่ิมต้นทีส่�าคัญคือการ "ระเบดิจากข้างใน" ซึง่เป็น
หนึง่ในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จ-
พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพติร 
ไม่ใช่การให้เปล่าหรือการให้แบบสงัคมสงเคราะห์ 
กระบวนการทีจ่ะท�าให้เกดิการ "ระเบดิจากข้างใน" นี้
มคีวามละเอียดอ่อนและเกดิจากการสร้างปฏสัิมพนัธ์

ทีต่่อเนือ่งกับคนในชมุชน ผมมคีวามเชือ่มัน่
เป็นอย่างยิง่ว่า ผูป้ระกอบการภาคเอกชนในแต่ละ
พืน้ทีม่คีวามเข้าใจชมุชนทีอ่ยูร่อบข้างตนเอง
เป็นทนุเดมิอยูบ้่างแล้ว อกีทัง้ยงัมขุีมทรพัย์
องค์ความรูใ้นด้านการท�าธรุกิจ และมพีลงัอนัยิง่ใหญ่
จากกลุม่พนกังานของตน หากทกุบรษัิทสามารถ
น�าองค์ความรูแ้ละพลงัของพนกังานออกมาแบ่งปัน
ให้กับคนในชมุชนรอบๆ ข้างได้ก็น่าจะท�าให้
การพฒันาชมุชนขยายขอบเขตได้กว้างขวางข้ึน
อย่างรวดเรว็ ผมจงึอยากชกัชวนให้ผูป้ระกอบการ
ภาคเอกชนในทกุพืน้ทีเ่ข้ามามส่ีวนร่วมกับเครอืข่าย
ประชารฐัรกัสามคัค ีวสิาหกิจเพือ่สังคม ทีไ่ด้มกีาร
จดัตัง้ข้ึนแล้วทัว่ประเทศ การร่วมมอืร่วมแรงกันนี้
นอกจากจะก่อให้เกิดผลลพัธ์ทีเ่ป็นรปูธรรมต่อ
ชมุชนแล้ว ยงัเป็นการช่วยสร้างจติส�านกึและ
วฒันธรรมของการแบ่งปันให้กับพนกังานของบรษัิท
ซึง่จะเป็นส่วนหนึง่ในการผลกัดนับรษัิทให้มี
ความเจรญิก้าวหน้าต่อไปด้วย

ผมมคีวามหวงัทีจ่ะเหน็การท�างานในแนวทางประชารฐั
มคีวามยัง่ยนืต่อเนือ่งในระยะยาว และอยากเชญิชวน
ให้ทกุท่านได้เข้ามารบัทราบถึงความคบืหน้าของ
เครอืข่ายประชารฐัรกัสามคัค ีวสิาหกิจเพือ่สังคม 
ตลอดจนเข้ามามส่ีวนร่วมท�างานกับเราในพืน้ทีท่ีท่่าน
มคีวามผกูพนัหรอืมคีวามสนใจร่วมพฒันา
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การด�าเนนิงานของคณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและประชารัฐ (E3) ได้น้อมน�าหลกัปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมนิทร-
มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร เข้าเป็นแนวคดิ
หลักในการด�าเนนิงาน โดยมคีวามมุง่หวงัเพือ่
เพ่ิมรายได้ให้ชุมชน ประชาชนมคีวามสขุ และ
เป็นส่วนหนึง่ในการผลักดันประเทศสูเ่ป้าหมาย
การพัฒนาอย่างยัง่ยนื 17 ประการของสหประชาชาติ 
(UN Sustainable Development Goals)

เพ่ือให้การด�าเนนิงานของคณะท�างานการพฒันา
เศรษฐกจิฐานรากและประชารัฐ (E3) เป็นไปอย่างต่อ
เนือ่งและเป็นรูปธรรม คณะท�างานฯ ได้มกีาร
จัดตัง้บริษทัประชารัฐรักสามคัคี วสิาหกจิเพือ่สังคม 
(ประเทศไทย) จ�ากดั และ บริษทั ประชารฐัรกัสามคัคี 
ขึน้ในทกุจังหวดัทัว่ประเทศในรูปแบบของวสิาหกิจ
เพ่ือสงัคม (Social Enterprise) ซ่ึงนบัเป็นครัง้แรก
ของการสร้างกลไกการด�าเนนิงานพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนทีเ่ช่ือมโยง 5 ภาคส่วนเข้าด้วยกนั อนัได้แก่ 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควชิาการ ภาคประชาสังคม 
และภาคประชาชน การรวมพลังคร้ังส�าคัญนีอ้าจ
นบัได้ว่า เป็นนวตักรรมทางสงัคมช้ินหนึง่ของ
ประเทศไทย ซ่ึงหากได้รับความสนบัสนนุจากผูท้ี่
เกีย่วข้องและจากสงัคมในวงกว้างแล้วจะสามารถ
พัฒนาเป็นรูปแบบความร่วมมอื (Collaboration 
platform) ใหม่ ซ่ึงสามารถใช้เป็นแบบอย่างให้กับ
นานาประเทศทัว่โลกได้ต่อไป

ในการจัดตัง้บริษทั ประชารัฐรักสามคัคี วสิาหกิจ
เพือ่สงัคม (ประเทศไทย) จ�ากดั หรอื "บรษิทัส่วนกลาง"
ขึน้นัน้ ผมมคีวามมุง่หวงัทีจ่ะให้ "บริษทัส่วนกลาง" 
ท�าหน้าทีเ่ป็นผูป้ระสานความเช่ือมโยงให้กับเครอืข่าย 
ประชารัฐรักสามคัคี ทัว่ประเทศ รวมถงึเป็นศนูย์รวม
องค์ความรู้ต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนนิงาน

พฒันาธรุกิจชมุชน ทัง้นี ้ผมมคีวามปรารถนาทีจ่ะให้
เครอืข่ายประชารฐัรกัสามคัค ีจากทกุจงัหวดั
ทัว่ประเทศได้มส่ีวนเข้าเป็นเจ้าของ "บรษิทัส่วนกลาง"
โดยการถือหุ้นร่วมกับบรษัิทเอกชนรายใหญ่จาก
ภาคธรุกิจหลกัของประเทศเพือ่ให้เครอืข่ายของเรา
มสิีทธิใ์นการก�าหนดทศิทางการด�าเนนิงานร่วมกัน
และสร้างความยัง่ยนืให้แก่การรวมพลงัครัง้นี้
ในระยะยาว

นบัตัง้แต่จดุก�าเนดิของบรษัิทฯ ในเดอืนเมษายน 
2559 เป็นต้นมา คณะกรรมการและทมีงานของ
บรษัิทประชารฐัรกัสามคัค ีวสิาหกิจเพือ่สังคม 
(ประเทศไทย) จ�ากัด ได้จดัท�าโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ มากมายเพือ่สร้างความเข้าใจร่วมกัน
ในแนวทางการปฏิบตังิาน ผลกัดนัให้เกิดการท�างาน
ทีเ่ป็นรปูธรรมในระดบัพืน้ที ่และสร้างเครอืข่ายของ
ผูม้จีติอาสาทัว่ประเทศ ผมขอถือโอกาสนีข้อบคณุ
ผูร่้วมงานทกุท่านจากทกุภาคส่วนทีไ่ด้เข้ามามส่ีวนร่วม
สร้างพลงัอนัยิง่ใหญ่ในครัง้นี ้และมคีวามหวงัเป็น
อย่างยิง่ว่า การร่วมแรงร่วมใจของพวกเราจะช่วย
พฒันาชมุชนต่างๆ ทัว่ประเทศให้มรีายได้ทีพ่อเพยีง 
มคีวามสุขอย่างยัง่ยนื ขจดัความยากจน และ
ลดความเหลือ่มล�า้ในประเทศไทยอนัเป็นทีร่กัของเรา

"แรงบนัดาลใจจากทกุคน เพือ่ชุมชนทีย่ัง่ยนื"

(ฐาปน สิริวัฒนภักดี)
หัวหน้าคณะท�างานภาคเอกชน

คณะท�างานการพฒันาเศรษฐกจิฐานรากและประชารฐั
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ค�าว่า “ประชารัฐ” นั้น นอกจากจะหมายถึง
การร่วมมือกันระหว่างภาครัฐกับประชาชนแล้ว
ยังหมายถึง รัฐ หรือประเทศที่เป็นของประชาชน
ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนซึ่งเป็นเจ้าของ
ประเทศที่จะต้องร่วมมือและช่วยกันพัฒนา
ประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้า และอยู่
ร่วมกันได้อย่างสงบสุข

การจดัตัง้บรษิทั ประชารฐัรกัสามคัค ีวสิาหกจิเพือ่
สังคม (ประเทศไทย) จ�ากัด และบริษัท ประชารัฐ
รักสามัคคี จ�ากัด ขึ้นในทุกจังหวัดทั่วประเทศ
ในรปูแบบของวสิาหกจิเพือ่สงัคมนัน้ มคีวามมุง่หวงั
ให้บริษัทเป็นแหล่งรวมของผู้มีจิตอาสาซึ่งมี
ความสนใจในการพัฒนาชุมชน ได้เข้าร่วมกัน
ท�างานโดยไม่มุ่งหวังผลประโยชน์เพื่อตนเอง
ดังเห็นได้จากการก�าหนดให้บริษัทฯ ไม่มี
การจ่ายเงินปันผลใดๆ ให้กับผู้ถือหุ้นและ
ผู้ร่วมลงทุนทุกประเภท และก�าหนดให้บริษัทฯ 
น�ารายได้และผลก�าไรของบริษัทน�ามาใช้เพื่อการ
พัฒนาสังคมและสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม

ในปีที่ผ่านมา เครือข่ายบริษัทประชารัฐรักสามัคคี 
ทั่วประเทศได้เข้าร่วมท�างานและมีส่วนช่วยพัฒนา
ธรุกจิชมุชนไปแล้วกว่า 500 ชมุชน โดยให้ค�าปรกึษา
และสร้างความเชื่อมโยงใน 5 ห่วงโซ่ในการ
ด�าเนินงานของธุรกิจชุมชน ไม่ว่าจะเป็นด้าน
การเข้าถึงปัจจัยการผลิต การสร้างองค์ความรู้
การเชื่อมโยงตลาด การสื่อสารเพื่อความยั่งยืน
และการบรหิารจดัการ ในส่วนของบรษิทั ประชารฐั
รักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย)
จ�ากัด หรือ “บริษัทส่วนกลาง” นั้น มีโครงการ
ที่ส�าคัญยิ่งในการสร้างความยั่งยืนและเผยแพร่

แนวทางการท�างานภายใต้รูปแบบประชารัฐ
รักสามัคคี คือ โครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิด
ซึ่งเป็นโครงการที่คัดเลือกคนรุ่นใหม่ที่มีจิตอาสา
เข้าอบรมและท�างานในบทบาทของ “นักพัฒนา
ธรุกจิชมุชน” ในจงัหวดับ้านเกดิของตนเองจ�านวน
76 คน โครงการนี้ได้รับการตอบรับที่ดีเยี่ยม
มีผู้สนใจร่วมสมัครเข้าพัฒนาบ้านเกิดตนเองกว่า
1,000 คน ถือว่าเป็นการปลุกกระแสคนรุ่นใหม่
ให้มีใจรักถิ่นก�าเนิดและอยากช่วยเหลือผู้อื่น

นอกจากโครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิดแล้ว
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม
(ประเทศไทย) จ�ากัด ยังมีโครงการดีๆ อีกหลาย
โครงการทีมุ่ง่เน้นให้ความสนบัสนนุการพฒันาใน
ด้านการเกษตร การแปรรูป และการท่องเที่ยว
โดยชุมชน ในระดับประเทศ ซึ่งท่านสามารถดู
รายละเอียดได้ในรายงานฉบับนี้ บริษัทฯ หวังว่า
โครงการที่ได้ริเริ่มและโครงการใหม่ๆ ที่จะ
ด�าเนินการในอนาคตจะสามารถช่วยสร้าง
ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ชุมชน
และสิ่งส�าคัญที่ขาดไม่ได้คือ จะช่วยเสริมสร้าง
วัฒนธรรมของการแบ่งปันให้ขยายวงกว้างยิ่งขึ้น
ในประเทศไทยของเรา 

(ต้องใจ ธนะชานันท์)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม
(ประเทศไทย) จ�ากัด
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เครือข่าย “ประชารัฐรักสามัคคี”
เป็นการเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน

ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน
ได้ใช้ศักยภาพของตน เพื่อแปรเปลี่ยนมาเป็นพลัง

ในการสร้างความเข้มแข็งของประเทศตั้งแต่ระดับฐานรากขึ้นมา
ณ จุดเริ่มต้นเล็ก ๆ นี้เองที่เมล็ดพันธุ์แห่ง

“การพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วมได้ถูกบ่มเพาะขึ้น
และก�าลังเจริญเติบโตขึ้นอย่างมั่นคงและงดงาม"



ภำคประชำสังคม
1

คุณมีชัย วีระไวทยะ
ประธำนกรรมกำร

2

คุณสมสุข บุญญะบัญชำ
กรรมกำร

3

คุณพลเดช ป��นประทีป
กรรมกำร

ภำคเอกชน 
4

คุณฐำปน สิริวัฒนภักดี
กรรมกำรและผู้ก่อตั้ง

5

คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ
กรรมกำร

6

คุณศุภชัย เจียรวนนท�
กรรมกำร

รายชื่อ

คณะกรรมกำรบริษัท

1

2

4

3

5

6
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7

9

11

13

8

10

12

ภำควิชำกำร
7

คุณภรำเดช พยัฆวิเชียร
กรรมกำร

8

คุณอนันต� ดำโลดม
กรรมกำร

ภำคประชำชน 
9

คุณปรีดำ คงแป้น
กรรมกำร

10

คุณต้องใจ ธนะชำนันท�
กรรมกำรผู้จัดกำร

คณะอนุกรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
11

คุณกิติพงษ� อุรพีพัฒนพงศ�
อนุกรรมกำรบรรษัทภิบำล

12

คุณเกศรำ มัญชุศรี
อนุกรรมกำรบรรษัทภิบำล

13

คุณไขศรี เนื่องสิขำเพียร
อนุกรรมกำรตรวจสอบ
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“รูสึ้กยนิดเีป็นอย่างยิง่ทีเ่ห็นการท�างานร่วมกนัทกุภาคส่วน เปรยีบเหมอืน
แสงสว่างทีป่ลายอโุมงค์ ซึง่เริม่ต้นจากภาครฐั…การพฒันาเศรษฐกจิ
ฐานราก หรือรากแก้ว คอืประชาชนท่ีหยัง่รากลึกลงไปและท�าให้ประเทศชาติ
แขง็แรง เหมอืนต้นไม้ต้นหน่ึง วนัน้ีเราจะต้องสานพลงัเหล่าน้ีให้ได้ 
ปลกูต้นไม้ต้นใหม่ทีม่รีากแก้ว เราต้องท�าผืนแผ่นดนิทองของเราให้เกดิ
ประโยชน์มากทีสุ่ด…วนัน้ีเราต้องพึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนั ภูมภิาค
ต่อภูมภิาค กลุม่จังหวดัต่อกลุม่จังหวดัและภายในจังหวดัของตนเอง 
จะต้องแลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั และ แลกเปลีย่นสินค้าให้กว้างขวาง
ไปถงึทีอ่ืน่ด้วย เพือ่เปิดช่องทางทางเลอืกให้ประชาชน ซึง่ม ี3 ทาง คอื 

1. ภาคธรุกจิ ทีม่บีรษิทัประกอบการอยูแ่ล้ว 2. พ่อค้าคนกลาง และ 3. บรษิทัประชารฐัฯ ซึง่จะเป็น
ของประชาชนทีถ่อืหุน้ส่วนใหญ่ทีสุ่ดในน้ัน และผลก�าไรทีอ่อกมากไ็ม่ได้ไปแบ่งปันใคร แต่จะน�ามา
ขยายเป็นกองทนุไปท�าอย่างอืน่ต่อไปให้กว้างขึน้เรือ่ยๆ”

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 
กล่าวในวนัเปิด 
“บรษิทั ประชารฐัรักสามัคคี” 
เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559 
ณ ท�าเนียบรัฐบาล

ปีเตอร์ เชงเก้ 
ศาสตราจารย์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน
องค์กรแห่งการเรียนรู้ระดับโลก 
จากสถาบัน MIT สหรัฐอเมริกา 
26 มถินุายน 2559
ณ ศูนย์ C-asean

วนันีเ้ราต้องพึง่พาอาศยั
ซึง่กันและกนั ภมูภิาคต่อ
ภูมิภาค กลุ่มจงัหวัดต่อ

กลุ่มจงัหวัดและภายในจงัหวัด
ของตนเอง จะต้องแลกเปล่ียน

เรยีนรูซ่ึ้งกนัและกนั

“ผมรู้สึกว่าประเทศไทยก�าลังพยายาม
หาทางออกในรูปแบบท่ีต่างออกไป

ไม่ใช่แค่เติมช่องว่างทางวตัถุนิยมแบบชาติตะวนัตก
แต่เป็นทางออกท่ีมีความเป็นไปได้ในระยะยาว”
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ข้อมูลส�าคัญ

31 มีนาคม 2559   จัดตั้งบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด
29 เมษายน 2559   จัดตั้งบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ�ากัด
28 พฤศจิกายน 2559  จัดตั้งบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด ครบ 76 จังหวัด
จ�ำนวนผู้ถือหุ้นบริษัทประชำรัฐรักสำมัคคีทั้ง 77 จังหวัด

จ�ำนวนกลุ่มชุมชนที่เข้ำร่วมงำน
กับบริษัทประชำรัฐรักสำมัคคีจังหวัดฯ ทั่วประเทศ

เดือนสิงหำคม 2560 กรมกำรพัฒนำชุมชนได้รวบรวมจ�ำนวนกลุ่มเป้ำหมำยที่ชัดเจน
ได้ทั้งสิ้น 2,485 กลุ่มเป้ำหมำย

สามารถสร้างรายได้สะสมให้แก่กลุ่มเป้าหมายเป็นจ�านวนทั้งสิ้นกว่า

1,069,330,000 บาท

794
จ�ำนวนจิตอำสำ
ที่ท�ำงำนร่วมกับ
บริษัทประชำรัฐรักสำมัคค ี
ทั้ง 77 จังหวัด

883
ชุมชน

29,511
ครัวเรือน

490
โครงกำร

สรำ้งรำยได้ทั้งสิ้น

55,336,524
บำท

ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2560 
3,036 - ผู้ถือหุ้นบริษัทประชารัฐรักสามัคคีรวมทั้ง 77 จังหวัด จ�านวนหุ้นทั้งหมด - 400,539 หุ้น
**โดยผู้ถือหุ้นส่วนมากเป็นบุคคลธรรมดา รองลงมาคือผู้ถือหุ้นที่เป็นภาคราชการ นิติบุคคล และอื่นๆ ตามล�าดับ

3,036 400,539

 ราชการ
 นิติบุคคล
 บุคคลธรรมดา
 อื่นๆ

 ราชการ
 นิติบุคคล
 บุคคลธรรมดา
 อื่นๆ

736 11,108
465 130,382

55 4,682
1,780 254,367

จ�านวนคน/ราย จ�านวนหุ้น

605 189

กลุ่มเกษตร

791
กลุ่ม

กลุ่มแปรรูป
ผลิตภัณฑ์

1,418
กลุ่ม

กลุ่มกำรท่องเที่ยว
โดยชุมชน

636
กลุ่ม

ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2560

ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2560
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กรอบและแนวคิดในการด�าเนินงานของ

ประชำรัฐรักสำมัคคี 
วิสำหกิจเพื่อสังคม

การจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคม ถือเป็นกลไกหลักในการด�าเนินงานของคณะท�างานการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ซึ่งมีกรอบและแนวคิดในการด�าเนินงานที่น้อมน�าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
มาเป็นพื้นฐาน พร้อมผนวกแนวคิดการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การ-
สหประชาชาติ 17 ข้อ (SDGs: Sustainable Development Goals) เพื่อสร้างรายได้และเพิ่ม
ความสุขให้ประชาชนในชุมชนที่ยากจนทั่วประเทศไทย ครอบคลุมทั้ง 76 จังหวัด

โครงการของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีทั้งหมดที่ได้จัดท�าในปีที่ผ่านมาสอดคล้องกับเป้าหมาย
การพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ โดยมุ่งเน้นที่เรื่องการลดความไม่เสมอภาค 
การมีงานที่เหมาะสม เศรษฐกิจที่ยั่งยืนของชุมชน และสร้างความร่วมมือระหว่างภาคส่วน
ในการพัฒนาชุมชนชนบท

ควำมรู้ คุณธรรมพอประมำณ

มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน
ตัวเองที่ดี
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องค์ประกอบของการพัฒนา

เศรษฐกิจฐำนรำกและประชำรัฐ

หลักกำรด�ำเนินงำนที่สอดคล้องกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยเอำพื้นที่เป�นตัวตั้งและสัมมำชีพเต็มพื้นที่

1

3

5

76

1
 ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด  จำกัด 76 แห�ง 
 ประชารัฐรักสามัคคี  (ประเทศไทย) จำกัด 

การเข�าถึง
ป�จจัยการผลิต

การสร�าง
องค�ความรู�

การตลาด การสื่อสาร
จัดการ
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การจัดตั้งเครือข่าย

ประชำรัฐรักสำมัคคีี 
วิสำหกิจเพื่อสังคม

เป้ำหมำย
“สร้ำงรำยได้ให้ชุมชนเพื่อ
ประชำชนมีควำมสุข”

หลักแนวคิด
กำรขับเคลื่อน
“ชุมชนลงมือท�ำ เอกชนขับเคลื่อน 
รัฐบำลสนับสนุน”

ควำมมุ่งมั่น
ทั้ง 5 ภำคส่วน สำนพลังกันช่วยแก้ไข
ปัญหำและสร้ำงอนำคตให้ประเทศไทย
ลดควำมเหลื่อมล�้ำ พัฒนำคุณภำพคน
และเพิม่ขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั

ในปี 2559 คณะท�างานการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ได้น�า
แนวคิดในเรื่อง “วิสาหกิจเพื่อสังคม”
มาใช้เป็นเครื่องมือส�าคัญในการระดม
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และ
ได้จัดตั้งบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี
วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย)
จ�ากัด ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการ
ประสานความร่วมมือระหว่าง
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด ทั้ง 76 แห่ง
ทัว่ประเทศ 

5 หลักกำรส�ำคัญ 

ประชารัฐ หมายถึง ความร่วมมือกันของ 5 ภาคส่วน คือ

01
02
03
04
05

เป้าหมายหลักคือ เพื่อสังคม ไม่ใช่เพื่อก�าไรสูงสุด

จดทะเบียนเป็นรูปแบบบริษัท

ก�าไรต้องน�าไปใช้ขยายผล 
ไม่ใช่ป�นผลเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

รายได้หลัก
มาจากการให้ค�าปรึกษาแก่ธุรกิจชุมชน 
ไม่ใช่เงินจากรัฐหรือเงินบริจาค

บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

การค้นคว้า วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีด้าน
การผลิต การเกษตร และการแปรรูป

ภำควิชำกำร
ให้องค์ความรู้

ช่วยเรือ่งความรูด้้านการบรหิารจดัการ
เชื่อมโยงตลาด ท�าแผนธุรกิจ

ภำคเอกชน
ขับเคลื่อน

ภำครัฐ
สนับสนุน

วางนโยบาย โครงสร้างพื้นฐาน 
สนับสนุนเงินทุนผ่านสถาบันการเงิน
ภาครัฐ

ภำคประชำสงัคม
สร้างความเข้มแข็ง

สร้างความเชื่อมโยง
ระหว่างชุมชน

ภำคประชำชน
ลงมือท�า

เข้าใจความต้องการ ลงมอืท�า เป็นเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ บริการ และธุรกิจ
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5 หลักกำรในกำรบริหำรงำนบริษัท ประชำรัฐรักสำมัคคี วิสำหกิจเพื่อสังคม

1. สร้างสมดุลให้คนทุกกลุ่ม จ�ากัดเพดานสิทธ ิ
การออกเสียงของผู้ถือหุ้นจากแต่ละภาคส่วนให้ 
เท่าเทยีมกนั แม้ว่าสดัส่วนการถอืหุน้อาจแตกต่างกนั

2. สร้างความโปร่งใสในการด�าเนินงาน 
และหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

3. มีการวัดผลงานของบริษัทอย่างชัดเจน

4. เลือกคนเก่งและดีมาช่วยท�างาน โดยเฟ้นหาผู้ที่มี
คุณสมบัติ “3 ส.” คือ

สัตย์ซื่อ เสียสละ และ  
สัมพันธ์ที่ดีกับคนในชุมชน

5. ใช้เงินให้เป็นประโยชน์กับชุมชน ก�าไรไม่ปันผล  
เงินทุนและก�าไรของบริษัทควรใช้ใน 3 เรื่อง คือ
1) กันไว้เป็นเงินส�ารอง
2) ขยายกิจการช่วยชุมชนใหม่ๆ
3) สร้างสาธารณประโยชน์

แนวทำงกำรท�ำงำนใน 3 กลุ่มงำน

กรอบกำรด�ำเนินงำน

กลุ่ม
งำนเกษตร

กลุ่ม
งำนแปรรูป

กลุ่ม
งำนท่องเที่ยว
โดยชุมชน

-	 ส่งเสรมิการท�าการเกษตร 
ทีส่อดคล้องกับศกัยภาพของ 
ท้องทีแ่ละความต้องการของตลาด

-	 ยกระดบัการผลติสนิค้าเกษตร 
เข้าสูร่ะบบมาตรฐาน 
ความปลอดภยัต่างๆ

-	 สร้างระบบบริหารจดัการผลผลิต
อย่างครบวงจร

-	 ผลกัดนัการสร้างมลูค่าเพิม่ให้กบั
สนิค้าผ่านระบบการจดัการตลาด
และการผลติอย่างครบวงจร

-	 เชือ่มโยงชมุชนเพือ่ส่งเสรมิ 
การท�างานร่วมกนัแบบ	Cluster

-	 พฒันาระบบการผลติเพือ่สานต่อ
สูผู่ผ้ลติรุน่ใหม่

-	 ส่งเสรมิกระบวนการผลติ 
ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม

-	 พฒันาการท่องเทีย่วแบบยัง่ยนื 
ใน	3	มติ	ิคอื	เศรษฐกจิ	สงัคม	 
และสิง่แวดล้อม

-	 พฒันาแหล่งท่องเทีย่วชมุชน 
ให้เกดิเป็นเครอืข่ายทีม่ ี
ความสะดวกและหลากหลาย

-	 ผลกัดนัการใช้เกณฑ์มาตรฐาน 
การบรหิารจดัการแหล่งท่องเทีย่ว 
โดยชมุชน	(เกณฑ์	5	ด้าน	100	ข้อ)

เครือข่ายบรษิทั ประชารฐัรกัสามคัคี 
(วสิาหกจิเพือ่สงัคม) จ�ากัด ท�าหน้าทีผ่ลกัดนั 

และพฒันาทกัษะของชมุชนผ่านทัง้  
5 ข้ันตอนของห่วงโซ่มลูค่า เพือ่เพิม่รายได้

และสร้างความผาสกุให้ชมุชน

บทบำทหน้ำที่ของบริษัท ประชำรัฐรักสำมัคคีจังหวัด

1. เข้ำถึงปัจจัย
กำรผลิตของ

ชุมชน

2. สรำ้ง 
องค์ควำมรู้ 
ให้แก่ชุมชน

3. จัดหำ
ช่องทำง
กำรตลำด

5. บริหำร
จัดกำร 

ธุรกิจชุมชน

4. สื่อสำรและสรำ้ง
กำรรับรู้อยำ่งยั่งยืน

หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 

“ประเทศไทย 4.0”
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กลุ่มเป้าหมายของเครือข่ายบริษัท

ประชำรัฐรักสำมัคคีี

กลุ่มครัวเรือนในชนบท 
ทั้ง 76 จังหวัด ที่มีความพร้อม 
ของชุมชนในการพัฒนาตนเอง  
โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน 
3 ด้านในการคัดเลือกธุรกิจ 
ชุมชน ดังนี้

1. ชุมชนมีความแข็งแกร่ง 
พร้อมจะช่วยกันท�างาน

2. ชุมชนมีความต้องการ
และความช่วยเหลือ 
ที่ชัดเจน 

3. สินค้า/บริการมีความ 
โดดเด่น 

กรอบกำรวัดผล

• สร้างฐานข้อมูล
ระดับโครงการ
ที่มีมาตรฐาน 
เดียวกัน 
ทั่วประเทศ

• วิเคราะห์ผล 
แบบอิงกลุ่ม  
(เช่น รายกลุ่มงาน 
ขนาดจังหวัด  
บริบทอื่น ๆ)

• น�าเสนอผลการ
ประเมินเพื่อ
สร้างการเรียนรู้

• มอบรางวัล
เกียรติยศแก่ 
ผู้สร้างผลงานดีเด่น
+ วางแนวทางการ
ปรับปรุงงาน

จ�ำนวนกลุ่มเป้ำหมำยที่ตั้งของกรมกำรพัฒนำชุมชน

2,000 กลุ่มเป้าหมาย 

จากชุมชนทั้งหมดกว่า 7,000 หมูบ้่าน ในประเทศไทย

ตัวชี้วัดในกำรด�ำเนินงำนของเครือข่ำยประชำรัฐรักสำมัคคี 

ด�าเนินการวัดผลโดยบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ในแต่ละจังหวัด

 เก็บข้อมูลวัดผลรายได้ครัวเรือนและรายได้ของชุมชนที่เพิ่มมากขึ้น 

 จ�านวนชมุชนทีเ่ข้าร่วมงาน เกบ็บนัทกึและวดัผลความคบืหน้าเป็นประจ�า 
ทุกเดือน 

 จ�านวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา เก็บบันทึกและวัดผลความคืบหน้า
เป็นประจ�าทุกเดือน

ด�าเนินการวัดผลโดยบริษัทบุคคลภายนอก (Third Party)
ด้วยการจัดท�าแบบสอบถาม

 ทักษะของชุมชนที่มีเพิ่มมากขึ้น 

 ความพึงพอใจของชุมชน

014
รายงานประจ�าปี 2559 บริษัท ประชำรัฐรักสำมัคคี วิสำหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ�ำกัด



การจัดตั้ง

บริษัท ประชำรัฐรักสำมัคคี
วิสำหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ�ำกัด

เป็นองค์กรทีจ่ดทะเบยีนในรูปแบบของวสิาหกจิเพือ่สงัคม มวีตัถปุระสงค์หลกัเพือ่สงัคม ไม่ใช่เพือ่ก�าไรสงูสดุ สามารถ
ท�างานได้คล่องตวัภายใต้กรอบกฎหมายและหลกัธรรมาภิบาลเช่นเดยีวกบับรษิทัทัว่ไป ซึง่จะท�าให้เกดิความคล่องตวั
ในการบรหิารจดัการ โดยมกีรรมการมาจากผูแ้ทนภาคเอกชน ภาควชิาการ ภาคประชาสงัคม และภาคประชาชนทีม่ี
จติอาสามาช่วยส่วนรวม

รำยละเอียดผู้ถือหุ้น

ล�าดบั ชื่อผู้ถือหุ้น ประเภท จ�านวนหุ้น หุ้นละ จ�านวนเงิน

1 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) นิติบุคคล  1,000  1,000  1,000,000 

2 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) นิติบุคคล  1,000  1,000  1,000,000 

3 บริษัท น�้าตาลมิตรผล จ�ากัด นิติบุคคล  1,000  1,000  1,000,000 

4 ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) นิติบุคคล  1,000  1,000  1,000,000 

5 ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) นิติบุคคล  1,000  1,000  1,000,000 

6 บริษัท เบทาโกร จ�ากัด (มหาชน) นิติบุคคล  1,000  1,000  1,000,000 

7 บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ�ป จ�ากัด (มหาชน) นิติบุคคล  1,000  1,000  1,000,000 

8 นายมีชัย วีระไวทยะ บุคคลธรรมดา  1  250  250 

9 นางปรีดา คงแป้น บุคคลธรรมดา  1  250  250 

10 บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) นิติบุคคล  1,000  1,000  1,000,000 

11 บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ จ�ากัด นิติบุคคล  1,000  1,000  1,000,000 

12 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) นิติบุคคล  1,000  1,000  1,000,000 

13 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) นิติบุคคล  1,000  1,000  1,000,000 

14 นายฐาปน สิริวัฒนภักดี* บุคคลธรรมดา  88,998  250 22,249,500*

*หมายเหตุ หุ้นของนายฐาปน สิริวัฒนภักดี อยู่ระหว่างการกระจายหุ้นให้กับผู้ร่วมลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

เป้ำหมำยโครงสร้ำงผู้ถือหุ้น

76% บริษัท ประชำรัฐรักสำมัคคีจังหวัด 
(วิสำหกิจเพื่อสังคม) ทั้ง 76 จังหวัด 24% บริษัทเอกชนระดับประเทศ

รวมผู้ถือหุ้น 

14
รำย

จ�ำนวน

100,000
หุ้น

ผู้ร่วมบริจำค

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  1,000,000 บาท

บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)  1,000,000 บาท
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แนวทางการด�าเนินงาน

ของบริษัท ประชำรัฐรักสำมัคค ี
วิสำหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ�ำกัด

เป็นตัวกลางในการประสานงานและขับเคลื่อนบริษัท ประชารัฐ
รักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด ทั้ง 76 แห่ง 
ทั่วประเทศ เน้นให้ค�าปรึกษา สร้างความเชื่อมโยง  
และสนับสนุนการท�างานร่วมกันผ่านแนวทางการด�าเนินงาน  
7 ข้อ ดังนี้

วิธีด�ำเนินงำน
การผลักดันนโยบายในระดับพื้นที่ 
(Area – Based Approch)

สร้าง “นกัพฒันาธรุกจิชมุชน” เพือ่ลงปฏบิตังิาน
ในพืน้ที ่76 จงัหวดัภูมลิ�าเนา โดยเริม่จากการ 
ฝึกอบรมทกัษะด้านการบรหิารธรุกจิและการ
ท�างานร่วมกบัชมุชนจาก บรษิทั ประชารฐั- 
รกัสามคัค ีวสิาหกจิเพ่ือสังคม (ประเทศไทย) จ�ากดั 
นกัพฒันาธรุกจิชมุชนมบีทบาทส�าคญัในการ
ท�างานร่วมกบัชมุชนเพือ่หาความต้องการของ
ชมุชน และใช้ความโดดเด่นของพืน้ที ่ผนวกกบั 
องค์ความรูแ้ละความคดิสร้างสรรค์ออกมาเป็น 
การพัฒนาในรปูแบบต่าง  ๆโดยใช้หลักทรงงานของ
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช 
บรมนาถบพติร “เข้าใจ เข้าถงึ พฒันา”

ศนูย์กลางการพฒันาความรู้
สู่ความเป็นเลิศ (Center of excellence)

รวบรวม วเิคราะห์ จดัระบบ และเผยแพร่ 
องค์ความรูใ้นด้านเกษตรอนิทรย์ี เกษตรปลอดภัย 
การแปรรปู และการพัฒนาการท่องเทีย่วโดยชมุชน
ให้แก่ชุมชนทั่วประเทศ เพื่อให้สามารถน�า
องค์ความรู้ไปใช้พัฒนาการผลิต การจ�าหน่าย 
และบริหารจัดการตัวเองได้อย่างยั่งยืน

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีความมุ่งหวัง
ในการถอดบทเรียนการท�างานในรูปแบบ 
“ประชารัฐรักสามัคคี” ซึ่งนับเป็นนวัตกรรม
ทางสังคมในการสร้างความร่วมมือระหว่าง  
5 ภาคส่วน เพื่อสร้างเป็นโมเดลการท�างาน
ให้กับวิสาหกิจเพื่อสังคมอื่นๆ ในอนาคต 

สร้ำงกรอบบรรษัทภิบำล 
แนวทำงกำรท�ำงำน  
ติดตำมผล และ 
ช่วยแก้ไขปัญหำ

พัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
เพื่อสนับสนุนงำนประชำรัฐ
รักสำมัคคีจังหวัด

สร้ำง เชื่อมโยง  
และกระจำยองค์ควำมรู้

เชื่อมโยงตลำด 
สร้ำงช่องทำงใหม่ทีเ่หมำะสม 
ในกำรขำยสินค้ำ

ขับเคลื่อนกระบวนกำร
รับรองมำตรฐำนต่ำงๆ

ท�ำงำนร่วมกับภำครัฐ 
ในกำรปรับปรุงนโยบำย
ตำ่งๆ

สื่อสำรแนวทำง 
กำรท�ำงำนและผลงำน 
ต่อสังคม
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ผลักดันการเปลี่ยนแปลงระดับชาติ 
(Transformation Catalyst)

หยิบยกประเด็นความท้าทายของชุมชนที่มีความคล้ายคลึงกันใน
ทั่วประเทศเพื่อน�ามาสร้างแนวทางการพัฒนาในระยะยาว  
โดยผ่านการริเริ่มโครงการที่มีการด�าเนินงานและมีผลลัพธ ์
เป็นรูปธรรม อาทิ
• การสร้างวงจรการบริโภคข้าวรูปแบบใหม่ รวมถึงช่องทาง 

การขายข้าวทางเลือกให้กับชาวนาโดยผ่านการพัฒนาเครื่อง
สีข้าวครัวเรือน

• การท�างานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขในโครงการ 
โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย เพื่อเป็นการผลักดันให้เกิด
ตลาดผัก/ผลไม้ และอาหารปลอดภัยทั่วประเทศ

• การสร้างความรับรู้และพัฒนาสินค้าจากผ้าขาวม้าสู่ระดับ
สากล เพื่อขยายตลาดให้แก่ผ้าขาวม้า ซึ่งเป็นอาชีพเสริม 
ของชุมชนในชนบทส่วนใหญ่ของประเทศ

“ปี 2559 ประเทศไทยได้สร้างนวตักรรมใหม่ทางสังคม 
เกิดบรษัิท ประชารฐัรกัสามคัคี วสิาหกิจเพือ่สังคมใน 76 จงัหวดั  

และบรษัิท ประชารฐัรกัสามคัคี วสิาหกิจเพือ่สังคม (ประเทศไทย) จ�ากัด 
 ซึง่เป็นเวททีางสังคม (Social Platform) เพือ่บูรณาการความร่วมมอืจากอย่างน้อย 5 ภาคส่วน 

ภาครฐั ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาควชิาการ และภาคประชาชน ในการพฒันาเศรษฐกิจ 
ฐานราก ตามแนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีงของพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช  

รชักาลที ่9 เดินหน้าสร้างสัมมาชีพเตม็พืน้ที ่โดยใช้พืน้ทีเ่ป็นตวัตัง้ สอดคล้องกับ 
แนวทางการพฒันาทีย่ัง่ยนืแห่งสหประชาชาต ิ(SDGs) บรษัิท ประชารฐัรกัสามคัคี 

เป็นนวตักรรมแห่งการปฏริปูสังคมไทยซ่ึงยงัไม่เคยเกิดข้ึนทีใ่ดในโลก

ประเทศไทยจะวฒันาสู่ความมัน่คง มัง่ค่ัง ยัง่ยนื ตามนโยบายของรฐับาลได้นัน้ เศรษฐกิจฐานรากจะต้อง 
มคีวามมัน่คงด้วย นัน่คอืคนส่วนใหญ่ต้องมอีาชีพทีม่ัน่คงและมรีายได้ทีเ่พิม่ข้ึน โดยเกิดจากการประกอบ

สัมมาชพี การประกอบการชุมชนทีส่ามารถเพิม่มลูค่าและมศัีกยภาพในการแข่งขัน  
ผมเชือ่มัน่ในบรษิทั ประชารฐัรกัสามคัคี ในฐานะกลไกส�าคัญในการขับเคล่ือนพนัธกิจอนัส�าคัญนี ้

โดยความส�าเรจ็เริม่ประจกัษ์แล้วในปี 2560 ผมจงึขอเชิญชวนทกุภาคส่วนร่วมกันขับเคล่ือนอย่างเตม็ทีค่รบั”

ดร.อนุรักษ์ เรืองรอบ
 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(องค์การมหาชน)
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ผลงานและโครงการที่ส�าคัญ

ในปี 2559

ในปี 2559 บรษิทั ประชารฐั- 
รกัสามคัค ีวิสาหกจิเพือ่สังคม 
(ประเทศไทย) จ�ากดั ได้มกีารรเิริม่และ
ประสานงานเพือ่ให้เกดิการพฒันา
โครงการและกจิกรรมในระดบัประเทศ
รวมทัง้ส้ิน 5 โครงการหลัก สามารถ
สร้างงาน สร้างโอกาสให้เยาวชน
จ�านวน 76 คน พร้อมช่วยพฒันา
มาตรฐานและสร้างช่องทางการตลาด
ให้แก่แหล่งท่องเทีย่วและสินค้าชมุชน 
ทัว่ประเทศ 

โครงกำรสำนพลังเพื่อบ้ำนเกิด

สร้ำง “นักพัฒนำธุรกิจชุมชน”

จัดขึ้นเพื่อสร้างผู้น�าการพัฒนาชุมชนรุ่นใหม่ในแต่ละจังหวัด 
ที่มีทั้งประสบการณ์ ความเป็นผู้น�า และสามารถท�างานร่วมกับ 
ทุกภาคส่วนได้โดยผ่านการอบรม ผสมผสานการถ่ายทอดองค์
ความรู้และการท�างานจริงในพื้นที่เพื่อเสริมสร้างทักษะการ
พัฒนาชุมชนแบบใช้พืน้ทีเ่ป็นตวัตัง้

ตลอดระยะเวลา 2 ปี ของโครงการ ผูเ้ข้าร่วมงานจะมีโอกาสดังนี้

• ร่วมพัฒนาชุมชนในจังหวัดบ้านเกิด
• เรียนรู้แนวทางการท�างานแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social 

Enterprise)
• เรียนรู้แนวทางการบริหารและการสื่อสารแบบผู้น�า
• สัมผัสกับผู้บริหารระดับสูงของเครือธุรกิจระดับชาติ 

ที่สนับสนุนโครงการนี้
• สร้างเครือข่ายกับผู้น�าชุมชนรุ่นใหม่ทั่วประเทศ
• มีรายได้ในระหว่างการเรียนรู้ตลอด 2 ปี

ตัง้แต่วนัที ่15 มถินุายน พ.ศ. 2559 โครงการฯ ได้คดัเลอืก 
นกัพฒันาธรุกจิชมุชนรุน่ใหม่จ�านวน 76 คน จากผูเ้ข้าสมคัรกว่า 
900 คน เพือ่เข้าท�างานในแต่ละจงัหวดัทัว่ประเทศไทย  
โดยคดัเลอืกจติอาสาอาย ุ23 - 30 ปีทีม่ภูีมลิ�าเนาในจงัหวดัทีส่มคัร 
โดยจะต้องเรียนรูก้ารท�างาน 4 เดอืน ก่อนลงพืน้ทีจ่รงิเป็นเวลา
อกี 20 เดอืน

ตลอดระยะเวลา 2 ปี ผูเ้ข้าร่วมโครงการฯ จะมโีอกาส 
เสรมิความรู ้ความเข้าใจในการพฒันาธรุกจิชมุชนผ่านกจิกรรม
สมัมนารายไตรมาส ทัง้ยงัมกีารแจกรางวลัให้ผูป้ฏบิตัหิน้าที่ 
ได้อย่างดเียี่ยมอีกด้วย

งบประมาณเริ่มโครงการ 46 ล้านบาท
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จ�านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
สานพลังเพื่อบ้านเกิด ป� 2559

รวม 76 คน

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจาก
โครงการ: 
ภายในสิน้ปี 2560 คาดว่าจะสามารถ
สร้างผู้น�าการพัฒนาชุมชนรุ่นใหม่
เพื่อพัฒนาบ้านเกิดเพิ่มขึ้นเป็น
152 คน โดย 76 คน จากโครงการ
สานพลังเพื่อบ้านเกิดรุ่นที่ 1
และอีก 76 คน จากโครงการ
สานพลังเพื่อบ้านเกิดรุ่นที่ 2

https://www.youtube.com/
watch?v=IPd-OCUCEp0
รับชมรายละเอียดอื่นๆ ของโครงการ

28 48

โครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิด
เปิดโอกาสให้เยาวชนรุ่นใหม่
เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการ
พฒันาประเทศไทย ตระหนกัถงึ
การน�าสิ่งที่เรียนมาปรับใช้
ให้เกดิประโยชน์สูงสุด ได้ท�างาน
กับคนจากหลายภาคส่วน ได้เรียนรู้วิถีชุมชน ชาวบ้าน และ
ได้รับรู้วิธีคิดที่แตกต่าง สามารถน�ามาบูรณาการเพื่อพัฒนา
ประเทศได้อย่างลงตวั ดฉินัอยากให้โครงการนีล้ดช่องว่างระหว่าง
กลุ่มเยาวชน ให้ทกุคนหันมาสนใจงานพฒันาประเทศไทยมาก ๆ
เพราะองค์ความรู้แต่ละศาสตร์ที่เรียนมาสามารถบูรณาการ
ในงานพฒันาได้ ดิฉนัภาคภมูใิจเมือ่ได้เห็นชุมชนและสังคมเป็นสุข
แม้จะเป็นเพียงพลังเล็ก ๆ แต่ผลลัพธ์นั้นยิ่งใหญ่ ทุกคนที่ก้าว
เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในโครงการนี้ล้วนเสียสละและท�าเพื่อสังคม
อย่างแท้จริงค่ะ

คุณจิรยา ประพรต
นักพัฒนาธุรกิจชุมชนจังหวัดจันทบุรี

สมาชิกโครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิดรุ่นที่ 1

ตอนแรกที่ได้ยินชื่อโครงการนี้
ก็งงเหมือนกันว่าท�าอะไร แต่
พอได้อ่านรายละเอียด ท�าให้
อยากเข้าร่วมเป็นอย่างมาก
เพราะเป็นโครงการที่เราจะได้ใช้
ความสามารถในการพัฒนา
บ้านเกิดของตัวเอง และยังได้
ประสบการณ์ใหม่ เจอเพื่อนใหม่ และสุดท้ายเราก็ได้เข้ามาเป็น
ส่วนหนึ่งของโครงการ จากต่างที่มา ต่างภูมิล�าเนา ต่างอายุ 
ตลอด 4 เดือนที่อบรมกันมาจนถึงเวลาที่ทุกคนต้องแยกย้าย
กลับไปพัฒนาจังหวัดตัวเอง เราได้ช่วยเหลือ ดูแล ให้ค�าปรึกษา 
ให้ก�าลังใจซึ่งกันและกัน มีพี่ใหญ่คอยดูแล มีน้อง ๆ คอยสร้าง
สีสัน ภายใต้ค�าว่า สานพลังประชารฐั เป็นความอบอุน่แบบพีน้่อง
มากกว่าประสบการณ์การท�างานก็คือมิตรภาพระหว่างทางที่ได้
จากพี่ ๆ น้อง ๆ ทุกคนค่ะ

คุณชวรรณพร นาคนาม
นักพัฒนาธุรกิจชุมชนจังหวัดก�าแพงเพชร

สมาชิกโครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิดรุ่นที่ 1
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งบประมาณเริ่มโครงการ

15 ล้านบาท

การพัฒนาเครื่องสีข้าวเพื่อช่วยให้ผู้บริโภค 
ในเมืองสามารถสีข้าวเปลือกบริโภคเองได ้
ในเวลาและปริมาณที่ต้องการ รวมถึงการ 
สร้างห่วงโซ่อุปทานข้าวเปลือกเพื่อรองรับ 
เครื่องสีข้าว จะเป็นการสร้างช่องทางใหม่ให ้
ชาวนาสามารถขายข้าวได้โดยตรงกับผู้บริโภค 
ในราคาที่สูงขึ้น พร้อมทั้งเกิดความผูกพัน 
ระหว่างผู้บริโภคและชาวนา สร้างรายได้  
และเพิ่มทักษะการผลิต ในด้านของผู้บริโภค  
เครื่องสีข้าวครัวเรือนจะท�าให้เลือกข้าว 
แต่ละสายพันธุ์จากพื้นที่ต่างๆ มาสีเองได้  
ช่วยสร้างวิถีใหม่แห่งการบริโภคข้าว ทั้งยัง
สร้างความรับรู้ถึงความหลากหลายของข้าว
สายพันธุ์ต่างๆ ซึง่มคีณุค่าทางอาหาร และ
รสชาตทิีแ่ตกต่างกนั

นวัตกรรมเครื่องสีข้าวครัวเรือนนี้เป็นตัวอย่าง 
ความร่วมมือกับภาควิชาการในการน�าผลงาน 
วิจัยและองค์ความรู้ของสถาบันการศึกษา อาทิ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศนูย์วิจยัข้าวล้านนา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกรมการข้าว  
มาต่อยอดให้เกิดผลเชิงพาณิชย์ โดยปัจจุบัน
โครงการนีย้งัอยูใ่นระหว่างการพฒันาผลติภัณฑ์
ข้ันสดุท้าย และคาดว่าจะน�าเครือ่งสข้ีาวครวัเรอืนนี ้
ออกสู่ตลาดได้ภายในสิ้นปี 2560

สิ่งที่คำดวำ่จะได้รับจำกโครงกำร

• การบริโภคข้าวในประเทศจะมีความหลากหลาย 
สายพันธุ์ขึ้น

• เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรที่ขายตรงแก่ผู้บริโภค

** ทั้งนี้ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) 
จ�ากัด คาดว่าจะจัดจ�าหน่ายเครื่องสีข้าวขนาดครัวเรือนได้กว่า 
45,000 เครื่อง สร้างรายได้เป็นมูลค่ารวม 20 ล้านบาท

https://www.youtube.com/
watch?v=rKYKnKDet3g
รับชมบรรยากาศงานเปิดตัวเครื่องสีข้าว
ในงาน Thaibev Expo 
วนัที ่29 ตลุาคม พ.ศ. 2559

นอกจากนวตักรรม “เครือ่งสข้ีาวครวัเรอืน” แล้ว  
บรษิทั ประชารฐัรกัสามคัค ีวสิาหกจิเพือ่สังคม 
(ประเทศไทย) จ�ากดั ยงัให้ความส�าคญัในการสร้างความรบัรู้
เรือ่งข้าวแก่ผู้บรโิภค โดยช่วงไตรมาสที ่4 ของปี 2559  
ได้ท�าการค้นคว้าข้อมลูข้าวทีม่เีอกลักษณ์เฉพาะตวั  
และได้เริม่ท�าการประชาสัมพนัธ์อย่างต่อเนือ่งในช่วง 
ปี 2560  บรษิทัฯ ท�าการวางแผนร่วมกบัพนัธมติรและสร้าง
ห่วงโซ่อปุทานการบรโิภคข้าวเปลอืก พฒันาการออกแบบ
บรรจภุณัฑ์ข้าวเปลือก เพือ่ให้พร้อมใช้งานร่วมกบัเครือ่ง 
สีข้าวขนาดครวัเรอืน พร้อมทัง้การเตรยีมการจดัหา
ช่องทางจ�าหน่ายสู่ผูบ้รโิภคทัว่ประเทศ และได้เริม่ท�าการ
ประชาสัมพนัธ์อย่างต่อเนือ่ง

โครงการเครือ่งสีข้าวครัวเรือน

สรำ้งช่องทำงขำยใหม่ 
ให้ชำวนำไทย

020
รายงานประจ�าปี 2559 บริษัท ประชำรัฐรักสำมัคคี วิสำหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ�ำกัด



โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป�ไทย

ขยำยตลำดผ้ำขำวม้ำทอมือ
สู่สำกล

งบประมาณเริ่มโครงการ

30 ล้านบาท

สิ่งที่คำดว่ำจะได้รับจำกโครงกำร

สร้างรายได้ให้ชมุชนอย่างยัง่ยนื แต่ละชมุชนมผ้ีาขาวม้า
ที่เป็นเอกลักษณ์ เกิดองค์ความรู้ใหม่ ผู้ผลิตสามารถ
แปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย ทันสมัย
มีฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นทั้งในและต่างประเทศ มุ่งหวังให้
คนรุ่นใหม่เกิดความนิยม และใช้ผ้าขาวม้าให้มากขึ้น
ในชีวิตประจ�าวัน ซึ่งบริษัทฯ มุ่งขยายผลการพัฒนา
ระยะยาวไปยังผ้าไทยท้องถิ่นชนิดอื่นๆ เช่น ผ้าบาติก
ผ้าย้อมคราม และผ้าไหม

https://www.
youtube.com/
watch?v=PCD1sV2ymJg
ชมบรรยากาศการ
คัดเลือกผู้เข้ารอบ
โครงการฯ วันที่ 6
ธันวาคม พ.ศ. 2559

https://www.youtube.
com/watch?v=nAtZU-
MRqzo
ชมสกู�ปข่าว ผ้าขาวม้าไทย
ผงาด! โชว์ความเก�
โกรันเวย์ Amazon
Fashion Week TOKYO
2017

โครงการนีเ้กดิขึน้โดยความร่วมมอืระหว่างบรษิทั ประชารฐั-
รักสามัคค ีวิสาหกจิเพือ่สงัคม (ประเทศไทย) จ�ากดั ธรุกจิ
ภาคเอกชน หน่วยงานภาครฐั ภาควชิาการ เพือ่สร้างมลูค่าเพิม่
และขยายตลาดให้กบัผ้าขาวม้าทอมอืซึง่เป็นอาชพีเสรมิ
ของชมุชนกว่า 700 แห่งทัว่ประเทศ ผ่านการส่งเสรมิให้
แต่ละจงัหวัดสร้างผ้าขาวม้าทีมี่เอกลกัษณ์โดดเด่น ผลกัดนั
การแปรรูปผ้าขาวม้าเป็นสนิค้าทีห่ลากหลาย จดทะเบยีน
เคร่ืองหมายการค้าและลขิสทิธิล์ายผ้า และเพิม่ช่องทาง
จัดจ�าหน่ายทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยเมือ่เดอืน
สิงหาคม 2559 ได้เปิดตวัโครงการและเปิดรบัสมคัรชมุชน
ผู้ผลติผ้าขาวม้าจากทัว่ประเทศ โดยมชีมุชนส่งผ้าขาวม้า
เข้าร่วมถึง 519 ชมุชนจาก 49 จงัหวัด นอกจากนีย้งัมกีาร
จดัสมัมนาให้ 69  ชมุชนผูผ้ลติทีไ่ด้รับการคดัเลอืกโดย
ผูท้รงคณุวุฒใินหลายสาขา ซึง่ได้ผลตอบรับอย่างดเียีย่ม

ต้นปี 2560 บรษิทัฯ ได้น�าผูป้ระกอบการและผลติภัณฑ์
ผ้าขาวม้าไทยเข้าร่วมแสดงในงานแฟชัน่โชว์ Amazon 
Fashion Week ณ กรงุโตเกยีว ประเทศญีปุ่�น รวมถงึ
รณรงค์ให้เกดิการใช้ผ้าขาวม้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
และจดักจิกรรมต่างๆ เพือ่ดงึดดูความสนใจของคนรุน่ใหม่ 
เช่น การประกวดภาพถ่ายผ่านอนิสตาแกรม (Instagram) 
รวมท้ังใช้สือ่ประชาสมัพนัธ์อย่างรอบด้าน สร้างการเชือ่มโยง
ผู้ผลติทีม่ศีกัยภาพในแต่ละจงัหวดัให้พฒันาผลติภัณฑ์
ทีต่อบโจทย์ผูบ้รโิภค อาท ิรองเท้าผ้าขาวม้า ของตกแต่งบ้าน 
ของใช้ส�านกังาน ฯลฯ นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัร่วมพฒันา
นวตักรรมใหม่บนผ้าขาวม้าไทย เช่นการเคลอืบสารสะท้อนน�า้
บนร่มผ้าขาวม้าเพือ่กันฝน เป็นต้น นบัได้ว่าเป็นการเพิม่มลูค่า
ให้ผลติภัณฑ์อย่างดเียีย่ม

https://www.youtube.com/
watch?v=e1l3nq5etfA
รบัชมลายผ้าขาวม้าไทยในโครงการฯ

ผู้ท่ีมส่ีวนช่วยให้งานประสบความส�าเรจ็ ประกอบด้วย 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา / ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ 
(องค์การมหาชน) / ส�านกัส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมลูค่าเพิม่
เพือ่การค้า / กรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณชิย์/ 
กรมการพฒันาชมุชน กระทรวงมหาดไทย / มหาวทิยาลยัศลิปากร / 
บริษัท เซ็นทรัล พฒันา จ�ากดั (มหาชน)

021
รายงานประจ�าปี 2559 บริษัท ประชำรัฐรักสำมัคคี วิสำหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ�ำกัด



รายการชื่นใจไทยแลนด์

ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน
งบประมาณเริ่มโครงการ

30 ล้านบาท

โครงการ

ร้ำนประชำรัฐรักสำมัคคี
งบประมาณเริ่มโครงการ

7 แสนบาท

การร่วมลงทุนสร้างและตกแต่งร้านประชารัฐ 
รกัสามคัค ีเพือ่เป็นพืน้ทีแ่สดงผลงานสนิค้าชมุชน 
แบบถาวร และเป็นศูนย์รวมข้อมูลเกี่ยวกับ 
แนวทางการท�างานและผลงานของเครือข่าย 
บริษัทประชารัฐรักสามัคคีทั่วประเทศ 
เปิดท�าการแล้ว ณ อาคาร CW ถนนรชัดาภิเษก 
กรุงเทพฯ

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม 
(ประเทศไทย) จ�ากดั โดยการสนบัสนนุจากคณะท�างาน 
การพฒันาเศรษฐกจิฐานรากและประชารฐั (E3) 
และบรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากดั (มหาชน) ท�าการ 
ประชาสมัพนัธ์การท่องเทีย่วโดยชมุชนในจงัหวดั 
ต่างๆ ทัว่ประเทศ ผ่านรายการชืน่ใจไทยแลนด์  
ซึง่เป็นรายการสารคดเีชงิท่องเทีย่ว ออกอากาศทาง 
สถานโีทรทศัน์อมรนิทร์ทวี ีช่อง 34 ออกอากาศ 
วนัแรกเมือ่วนัที ่5 มนีาคม พ.ศ. 2560 มกี�าหนด 
สัญญาถ่ายท�าและออกอากาศทัง้สิน้ 24 เทป 
รวม 24 ชมุชน โดยคดัเลอืกชมุชนทีม่คีวามพร้อม 
ทัง้ในเรือ่งพืน้ทีแ่ละตวัชมุชน โดยคาดว่าจะสร้าง 
รายได้ให้ชมุชนผ่านการสร้างการรบัรูใ้นวงกว้าง

โครงการนีส้นบัสนนุการพฒันาการท่องเทีย่วโดย
ชมุชน ซึง่มีหลกัการส�าคญัคอื การส่งเสริมให้ชมุชน 
มคีวามสามารถในการบรหิารจดัการตนเอง  
เพือ่ให้ผลประโยชน์จากธรุกจิท่องเทีย่วถงึมอืชมุชน
อย่างแท้จรงิ รวมถงึรกัษาสภาพสิง่แวดล้อม 
และยกระดบัคณุภาพชวีติของคนในชมุชนอกีด้วย

https://www.youtube.com/playlist
?list=PLZNdKb9vEVB6D5DylZC5t
9RN7-Vgytr_v
รบัชมรายการชืน่ใจไทยแลนด์ย้อนหลงั
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การท�างานร่วมกัน

ของพันธมิตร

• ธนาคารกรุงเทพ (Bangkok Bank) ร่วมลงทุน
และบริหารงานร่วมกับบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี 
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด ทั้ง 76 จังหวัด 
สนับสนุนช่องทางการเงินให้ชมุชนผ่านโครงการ
สนิเชือ่เพือ่เกษตรกร ประชารัฐ 

• กลุ่มเซ็นทรัล จ�ากัด (Central Group)
 – บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จ�ากัด สนับสนุน
การรบัซือ้สนิค้าชมุชนเพือ่น�าไปจ�าหน่ายผ่าน ทอ็ปส์ 
ซเูปอร์มาร์เกต็ ช่วยพฒันา เพิม่ทกัษะให้เกษตรกร
ในการคัดเกรดสินค้า แนะแนวทางการขนส่ง
พร้อมอ�านวยความสะดวกในการจัดตะกร้า 
ช่วยเพิ่มรายได้และทักษะแก่เกษตรกร

 – บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ�ากดั (มหาชน) อนเุคราะห์
พืน้ทีข่ายสนิค้าและพืน้ทีจ่ดังานต่าง  ๆในศนูย์การค้า

• เครือบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ (CP) ร่วมมือกับ
มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทให้ความรู้เกษตรกรเรื่อง
วิธีพัฒนาการเพาะปลูก ดูแลต้นลองกองเพื่อเพิ่ม

ผลผลิตเกรดเอ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ สนับสนุน
ช่องทางค้าส่งและค้าปลีกกว่า 1,000,000 
กิโลกรัม จ�าหน่ายผ่านห้างแม็คโครและ
ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น

• บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) (SCG) 
ใช้นวัตกรรมและองค์ความรู้มาพัฒนากล่อง
บรรจุภัณฑ์สินค้าลองกองเพื่อให้สินค้าดูน่าซื้อ 
ง่ายต่อการขนส่ง ช่วยเพิ่มความสดและยืดอายุ
ผลิตภัณฑ์ให้นานขึ้น

• บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จ�ากัด 
มหาชน (TUF) เข้าร่วมถือหุ้นและส่งตัวแทนเพือ่
ท�าหน้าทีบ่รหิารงานในบรษิทั ประชารฐัรกัสามคัค-ี
สมุทรสาคร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

• บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) หรือ PTT 
เข้าร่วมถือหุ้นและส่งตัวแทนเป็นที่ปรึกษา
ให้แก่บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีระยอง
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

• เครือเบทาโกร (BETAGRO) เข้าร่วมถือหุ้น
และส่งตัวแทนเป็นกรรมการในบริษัท ประชารัฐ-
รักสามัคคีลพบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

• บริษัท น�้าตาลมิตรผล จ�ากัด เข้าร่วมถือหุ้นใน
จังหวัดสิงห์บุรี สุพรรณบุรี ขอนแก่น ชัยภูมิ เลย 
กาฬสินธุ์ และส่งตัวแทนเป็นกรรมการใน
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีชัยภูมิ (วิสาหกิจเพื่อ-
สังคม) จ�ากัด และ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี-
สิงห์บุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

• หน่วยงานที่ร่วมมืออุดหนุนและเป็นช่องทางการ
จ�าหน่ายสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชนอีกมากมาย 
อาทิ Tesco, Big C, Makro, The Mall, SET, 
SCG, BBL, Tops, The Street, Foodland, 
อาคเนย์ประกันภัย, ปตท, TCC Asset

ในปี 2559 นอกจากการท�างานร่วมกบัภาครฐับาลแล้ว 
บรษิทั ประชารฐัรกัสามคัค ีวสิาหกจิเพือ่สังคม 
(ประเทศไทย) จ�ากัด ยงัท�างานร่วมกับภาคเอกชน
หลายองค์กร เพ่ือน�ากรณศีกึษาทีป่ระสบความส�าเรจ็
มาแลกเปลีย่น รวมถงึน�าประเดน็ป�ญหามาช่วยกนับรูณาการ
แก้ไข นบัเป็นความร่วมมอืในหลายระดับ สามารถเชือ่มโยง
เพือ่ตอบสนองความต้องการให้แก่ชมุชนได้ดีเยีย่ม
โดยพันธมติรทีม่บีทบาทโดดเด่นในช่วงปีทีผ่่านมา
ประกอบด้วย

ผู้มีส่วนร่วมในกำรด�ำเนินงำน

องค์กรที่ร่วมสนับสนุนการท�างานของบริษัท
ประชารัฐรักสามัคคีทั้ง 77 จังหวัด

ปัจจุบันมีองค์กรที่เข้าร่วมสนับสนุนการท�างาน
ในโครงการประชารฐัรกัสามคัคกีว่า 52 องค์กร
ขอขอบคุณหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน
และองค์กรไม่แสวงผลก�าไร ที่ได้ร่วมมือและ
สนับสนุนการท�างานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี
ตลอดปีที่ผ่านมา

ภำคประชำสังคม

ภำครัฐ

ภำคเอกชน
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ข่าวเกี่ยวกับโครงการ

ประชำรัฐรักสำมัคคี

โครงการประชารฐัรกัสามคัคี
ได้รบัการสนบัสนนุจาก
ส่ือมวลชนหลากแขนง 
โดยเฉพาะส่ือส่ิงพมิพ์
ท่ีประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร
และกจิกรรมต่าง ๆ ของ
โครงการเป็นอย่างดี

สิ่งพิมพ์ที่สนับสนุนการประชาสัมพันธ์งานของโครงการประชารัฐรักสามัคคี

ตัวอย่ำงบำงส่วนของบทควำมข่ำวเกี่ยวกับโครงกำร
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สรุปจ�ำนวนข่ำวเกี่ยวกับโครงกำร

ประชารัฐรักสามัคคี
เดือนมีนำคม 2559 - มีนำคม 2560

ล�าดบั งาน / โครงการ จ�านวนบทความ 
ตีพิมพ์ PR Value

1 จัดตั้งประชำรัฐรักสำมัคคีภูเก็ต 28 5,762,046.00

2 จัดตั้งประชำรัฐรักสำมัคคี ประเทศไทย 17 10,614,114.00

3 โครงกำรผ้ำขำวม้ำท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย 22 7,508,373.00

4 โครงกำร Phuket Lobster Festival 33 5,334,264.00

5 โครงกำรลองกอง ผลไม้ดีชำยแดนใต้ 23 3,757,924.50

6 โครงกำรสำนพลังเพื่อบ้ำนเกิด 9 1,461,255.00

7 แถลงขำ่วผลกำรด�ำเนินงำน 1 ปี คณะท�ำงำน 
กำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและประชำรัฐ

13 2,869,766.40

8 รับโล่พลเมืองกิตติมศักดิ์ภูเก็ต 4 182,116.50

9 คอลัมน์พิเศษต่ำง ๆ เกี่ยวกับคณะท�ำงำน 
กำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและประชำรัฐ

34 18,491,013.00

10 กำรท่องเที่ยวโดยชุมชน 38 4,230,385.50

11 ข่ำวควำมคืบหนำ้แต่ละจังหวัด 15 2,290,413.00

รวมมูลค่าข่าว 236 62,501,670.90
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สรุปเหตุกำรณ์ส�ำคัญ

TIMELINE

16
พฤษภำคม

ประชุม
กรรมการบริษัทฯ 

ครั้งที่ 1

13
สิงหำคม

พิธีเปิด
โครงการ 

“ผ้าขาวม้า ท้องถิ่น
หัตถศิลปไทย”

19-23
ตุลำคม

ร่วมแสดง
ผลผลิตจากชุมชน

ในงาน 
บ้านและสวนแฟร์

ปี
2559

14
กนัยำยน

- เริ่มโครงการ 
“ลองกอง ผลไม้ดี
ชายแดนใต้”

- สัมมนากรรการผู้
จัดการบริษัท ประชา
รัฐรักสามัคคีจังหวัด 
จ�านวน 15 จังหวัด

29
ตุลำคม

จัดสัมมนา
กรรมการ

บริษัทประชารัฐ-
รักสามัคคี 50 จังหวัด 

ณ ศูนย์สิริกิติ์

5
กนัยำยน

พิธีปฐมนิเทศน์
นกัพฒันาธรุกจิชมุชน
ในโครงการสานพลัง
เพื่อบ้านเกิดรุ่นที่ 1

24
กนัยำยน

โครงการบาติก
ดีไซน์วีค ที่เซ็นทรัล 
เฟสติวัล จังหวัด

ภูเก็ต

26
มถินุำยน

การคัดเลือก
นักพัฒนาธุรกิจชุมชนรอบ

สุดท้าย และการบรรยายในหัวข้อ 
“Sustainable Leadership 

Series #1: Inspiration for Next 
Generation” โดย Dr. Peter Senge 

จาก Massachusetts Institute 
of Technology 

(MIT)

29
เมษำยน

จัดตั้ง
บริษัท
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3-27
พฤศจกิำยน

จัดแสดงผลงาน
ในงาน OTOP

 Wisdom to the World 
ภูมิปัญญาไทย  

ก้าวไกล สู่สากล  
ณ อิมแพค  

เมืองทองธานี

4
มกรำคม

นักพัฒนา
ธุรกิจชุมชนเริ่ม

ปฎิบัติงานในพื้นที่
จังหวัด

กมุภำพนัธ์ – 
พฤษภำคม

สัมมนากรรมการ
บริษัทประชารัฐรักสามัคคี

จังหวัดรายภาค 
รวม 14 จังหวัด เพื่อติดตาม

ความคืบหน้าในการ
ด�าเนินงานและวางกรอบ
การบริหารงานภายใน

15 

มนีำคม-

30
 เมษำยน

รณรงค์
การใช้ผ้าขาวม้า

ทอมือในช่วงเทศกาล
สงกรานต์

ปี
2560

3
พฤศจกิำยน

MOU 
เครื่องสีข้าว

ขนาดครัวเรือน

12-14
กมุภำพนัธ์

Workshop 
ชุมชนผู้ผลิตผ้าขาวม้า
ที่ได้รับการคัดเลือก

จาก 69 ชุมชน

25
มนีำคม

น�าแฟชั่น
จากผ้าขาวม้าเข้าร่วม

งาน Amazon Fashion 
Week ณ กรุงโตเกียว 

ประเทศญี่ปุ่น

พฤษภำคม-
กรกฎำคม

ร่วมแสดงผลผลิต
จากชุมชนในงาน

ตลาดนัดสินค้าชุมชน 
“Thailand's Best Local 

Product” ณ ตลาด
คลองผดุงกรุงเกษม

โครงการคัดเลือก
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

ในโครงการ  
“สานพลังเพื่อบ้านเกิด” 

(รุ่นที่ 2)
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นโยบำย

และแผนงานในอนาคต

ยุทธศาสตร์ 
ด้านโครงสร้างและการพัฒนาบุคลากร

•	 คดัเลอืกนกัพฒันาธรุกจิชมุชน รุน่ที ่2 ผ่านโครงการ 
อบรมและฝึกงาน “สานพลังเพื่อบ้านเกิด” 
เข้าท�างานกับบริษัท ประชารัฐรักสามัคค ี
ในทุกจังหวัดอย่างน้อยรุ่นละ 76 คน 

•	มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่แนวทางประชารัฐ 
ในระดับนานาชาติ

•	มีการทดลองจัดตั้งแนวทางประชารัฐรักสามัคคี  
หรือ Social Enterprise ในระดับอ�าเภอ/ต�าบล
และโรงเรียน เพื่อขยายแนวคิดการพัฒนา 
สังคมในรูปแบบประชารัฐรักสามัคคี

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาประเด็นร่วมระดับชาติ

•	ขยายจ�านวนตัวอย่างความส�าเร็จในการ 
เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นใน 
ระดับประเทศ อาทิ การเพิ่มมูลค่าผ้าขาวม้า 
จากแต่ละท้องถิ่นผ่านการจดลิขสิทธิ์ 
และการแปรรูป 

•	ท�าการประชาสัมพันธ์ สร้างช่องทางขายตรงถึง
ผู้บริโภคให้กับชาวนาผ่านเครื่องสีข้าวครัวเรือน 
พร้อมส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มราคาขายข้าวเปลือก 
ในช่องทางตรงถงึผูบ้รโิภคให้สงูกว่าราคาขายเฉลีย่ 
ของข้าวเปลือกชนิดเดียวกัน

•	 ร่วมมอืกบัโครงการประชารฐัเพือ่การศกึษา ในการ 
พฒันาผูป้ระกอบการรุน่เยาว์ ผ่านโครงการ OTOP  
Junior เพือ่สร้างทกัษะในการท�ามาค้าขายและวนิยั 
ทางการเงนิให้กบันกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษา

•	น�าสินค้าชุมชนเข้าขายในระบบ e-commerce 
ที่ส�าคัญ และ/หรือสร้าง e-commerce platform 
ขึน้ใหม่ เพือ่เพิม่ยอดขายสนิค้าชมุชน

•	มีหลักการบริหารและเกณฑ์มาตรฐานการจัด 
อันดับแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนที่น�าออกใช้จริง 
และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

•	พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์  
รวมถึงการขยายช่องทางจ�าหน่ายเพื่อเพิ่มรายได ้
ให้ชมุชน เช่น โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย  
โครงการพฒันาระบบการผลติและการตลาดลองกอง  
จากพื้นที่ชายแดนภาคใต้
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ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ระดับชุมชน

•	ขยายจ�านวนชมุชนทีไ่ด้รบัการคดัเลอืก 
เข้าร่วมงานกับบริษัท ประชารัฐ 
รักสามัคคี เป็นอย่างน้อยจังหวัดละ 
20 ชุมชน (รวม 1,520 ชุมชน)

•	ประมวลผลการพัฒนาธุรกิจชุมชน
เทยีบกับ 3 เป้าหมายหลกัคอื การเพิม่ 
รายได้ให้ชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่ม 
ให้สินค้า/บริการ และลดจ�านวน 
คนยากจนในชุมชนอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ 
การสร้างองค์ความรู้

•	 ขยายฐานองค์ความรู้ด้านความเป็นเลศิ 
(Best Practices) ในการท�างานแบบ 
ประชารัฐรักสามัคคี โดยมีบทเรียน 
ความส�าเร็จชุดเริ่มต้นอย่างน้อย 
20 กรณีศึกษา

ในฐานะของเลขาคณะท�างานและกรรมการประชารัฐ- 
รักสามัคคีภูเก็ต และที่ปรึกษาด้านการพัฒนาสินค้า  
บรษิทั ประชารฐัรกัสามคัค ีวสิาหกจิเพือ่สงัคม (ประเทศไทย) 
จ�ากัด อยากขอบคุณโครงการนี้เป็นอย่างมาก เพราะแม้แต่
ตัวเอง ยังไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะสามารถท�างานคุณภาพ
ที่เกิดผลเป็นรปูธรรมได้จรงิ ท่ามกลางค�าถามและอปุสรรค
มากมายตั้งแต่เริ่มงานวันแรกจนวันนี้ หนึ่งปีที่ผ่านมา  
ทุกคนท�างานหนัก ทั้งแรง ทั้งใจอาสารวบรวมไทยเดินหน้า
ช่วยไทยด้วยกัน วันนี้ชาวบ้านหลายคนมรีายได้มากขึน้  
มคีวามสุขขึน้ สนิค้าสวยน่าซือ้ขึน้ ของขายได้ก�าไรมากขึน้ 
เริม่ท�าบญัชเีป็น เริม่ขายของเองได้ ลูกหลานอยากกลับบ้าน
เพือ่สานต่อและพฒันาธรุกจิพ่อแม่ ค�าขอบคุณและรอยยิ้ม
ของชาวบ้าน น�้าเย็น ๆ สักแก้วกส็ร้างความสขุมากมาย 
ก่ายกองแล้ว ขอให้ประชารฐัรกัสามคัค ีประเทศไทย เดินหน้า
ด้วยความหวงัและประสบความส�าเรจ็ตามทีต่ัง้ใจไว้ เราเชื่อว่า
สามัคคีคือพลังค่ะ

อรสำ โตสว่ำง
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาสินค้า
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โอกำสในกำรร่วมสนับสนุน

ประชารัฐรักสามัคคี

เข้ำร่วมเป็นคณะท�ำงำนของ
บริษัทในเครือข่ำยของ
ประชำรัฐรักสำมัคคี

•	ร่วมเป็นกรรมการ ผู้บริหาร 

คณะท�างานในบริษัท  

ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด

•	ร่วมส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วม

สนับสนุน หรือท�างาน 

เป็นรายโครงการ

ให้ข้อมูล ค�ำแนะน�ำ  
และอ�ำนวยควำมสะดวกให้กับ

ทีมงำนของบริษัทฯ

•	ข้อมูลองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญ 

ด้านต่างๆ ใน 3 กลุ่มงาน คือ เกษตร 

แปรรูป และการท่องเที่ยวโดยชุมชน

•	การให้ข้อมูล องค์ความรู้ และการ

สนับสนุนห่วงโซ่การผลิต ประกอบด้วย

การผลิต การตลาด การขาย บรรจุภัณฑ์ 

และการขนส่ง ฯลฯ

•	การสนับสนุนงานบริหารงานภายใน

บริษัทฯ อาทิ บัญชี การเงิน กฎหมาย 

แนะน�ำชุมชน 
ที่เข้มแข็ง 

ให้เข้ำร่วมงำน 
กับบริษัทฯ

ร่วมลงทุนในบริษัทฯ  
ไม่ว่ำจะเป็น  

กำรลงทุนซื้อหุ้น  
เงินบริจำค 

 เงินสนับสนุน 
รำยโครงกำร/ชุมชน

1ความสนับสนุนการด�าเนินงานโดยรวม 
ของเครือข่ายประชารัฐรักสามัคคี
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ความสนับสนุนการด�าเนินงาน
ระดับโครงการ

โครงกำรข้ำว 

•	สนับสนุนเรื่องช่องทาง 

การจัดจ�าหน่าย

•	สนับสนุนเรื่องระบบขนส่ง

ข้าวเปลือก

•	สนับสนุนเรื่องการพัฒนา

ต่อยอดผลิตภัณฑ์ข้าว 

•	สนบัสนนุองค์ความรูเ้รือ่งข้าว

โครงกำร 
ร้ำนประชำรัฐรักสำมัคคี

•	สนับสนุนการร่วมลงทุน

สร้าง ตกแต่งร้าน  

รวมถึงสถานที่จัดตั้ง

•	สนับสนุนระบบ 

การจัดการร้าน

โครงกำร 
สำนพลังเพื่อบ้ำนเกิด

•	สนับสนุนสถานที่และ 

ค่าใช้จ่ายการอบรม ฝึกงาน

•	สนับสนุนด้านวิทยากร

•	สนับสนุนให้ค�าแนะน�า 

นักพัฒนาธุรกิจชุมชน 

ในแต่ละพื้นที่

โครงกำร 
ผำ้ท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย

•	สนับสนุนพื้นที่ส�าหรับจัดแสดง 

ในโอกาสต่างๆ เช่น เทศกาลสงกรานต์ 

งานครบรอบ 1 ปีโครงการ ฯลฯ

•	สนับสนุนช่องทางการจัดจ�าหน่าย

•	สนับสนุนแคมเปญ การร่วมรณรงค์ 

การใช้หรือสั่งซื้อสินค้าที่ท�าจาก 

ผ้าขาวม้า

•	สนับสนุนรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วม

ประกวดต่างๆ

•	สนับสนุนองค์ความรู้เรื่องผ้า  

การออกแบบ และการแปรรูป

2
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ประโยชน์ของกำรเปน็สมำชิกเครือข่ำยประชำรัฐรักสำมคัคี

MEMBERSHIP/PARTNERSHIP

ไม่ว่าจะเป็นบรษิทั ห้างร้าน โรงแรม 
สถาบนัต่าง ๆ หรอืแม้แต่ชาวบ้านทัว่ไป 
ทุกคนสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชกิหรอื 
พนัธมติรกบับรษิทั ประชารฐัรกัสามคัคี 
วสิาหกิจเพ่ือสังคม (ประเทศไทย) จ�ากดั 
โดยประโยชน์ของการเป็นสมาชกิ 
สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท 
ดงันี้

ประโยชน์ที่จะได้รับ คือ
•	ได้รับความสุขจากการเห็น

ผลงานที่เป็นรูปธรรมในการ 
ช่วยเหลือชุมชนทั่วประเทศ

•	โอกาสในการสร้างเครือข่าย 

•	เรียนรู้และสัมผัสการท�างาน 
รูปแบบของวสิาหกิจเพือ่สงัคม

•	 ได้รบัประสบการณ์การท�างาน 
ร่วมกับบุคคลส�าคัญจาก 
ภาคส่วนต่างๆ 

•	ได้เก็บเกี่ยวความรู้ด้าน
ข้อมูลเชิงลึกของประเทศ

ประโยชน์ที่จะได้รับ คือ
•	มีส่วนร่วมในการพัฒนา

ชุมชนให้แข็งแกร่ง ซึ่ง 
ส่งผลต่อเศรษฐกิจในระดับ 
มหภาค

•	ต่อยอดการท�า CSR ใน 
รูปแบบใหม่ที่มีจุดประสงค์
ชัดเจนและวัดผลได้

สมาชิกจิตอาสา
ร่วมงานพัฒนา

สมาชิก 
ผู้ถือหุ้น 
หรือร่วม 

บริจาคเงิน
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อยากเห็นความเสมอภาคเกิดขึ้นในสังคม  
ด้วยหน้าท่ีการงานเดิมทีช่อบพัฒนาความสามารถ 
ของน้อง ๆ ที่บริษัทไทยเบฟเวอเรจ เลยท�าให้มี 
ความคิดว่า อยากที่จะไปช่วยพัฒนาคนอื่น ๆ 
ในประเทศด้วย เราน่าจะสามารถน�ากระบวนการ 
พัฒนาเด็ก ๆ มาใช้ เพื่อให้ทุกคนมีโอกาส 
เท่าเทียมกันได้ โครงการนี้ช่วยให้คนที่ 
ขาดโอกาสหรือมีน้อย มีฐานะดีขึ้น จากการ 
ให้การศึกษาที่เสมอภาคกัน 

พอได้มาร่วมงานนี้แล้ว เราได้เห็นชาวบ้าน 
มีความสุขขึน้มาก เดนิเข้ามาพดูคยุและอยากให้ 
เราเข้าไปช่วยเขา สิ่งที่ได้ท�าถือว่าเล็กน้อย 
และไม่ได้ยากเย็นอะไรถ้าเทียบก

บรอยยิ้มจาก 
คนเหล่านั้นที่มอบกลับคืนให้ เราได้เรียนรู้ว่า 
คนในประเทศมีน�้าใจเยอะมาก ได้เข้าใจชีวิตคน 
ทีห่ลากหลาย ได้รูจ้กัเพือ่นใหม่ ๆ ทีด่ ีซ่ึงมาจาก 
หลากหลายหน่วยงาน ไม่เฉพาะคนในไทยเบฟฯ 
ยังมีคนจากภาครัฐ ประชาสังคม ชุมชน 
ต่างจังหวัดอีก ท�าให้รู้สึกว่าประเทศไทยยังมี 
ความหวัง มีความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน

สำริศำ ไทเศรษฐวัฒน์กุล
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการงานปฏิบัติการสนับสนุน
บรษิทั ประชารฐัรกัสามัคค ีวิสาหกิจเพือ่สงัคม (ประเทศไทย) จ�ากดั

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จ�ากัด 
เป็นตัวอย่างของวิสาหกิจเพื่อสังคม ซึ่งน้อมน�า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิด 
ของประชารัฐมาใช้ในการด�าเนินงาน  
โดยมุ่งเน้นสร้างรายได้ให้ชุมชนและท�าให้
ประชาชนมีความสุข

ในการประชุมคณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและประชารฐัทกุครัง้ จะได้รบัทราบความ
ก้าวหน้าของการพฒันาและการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ผลิตภัณฑ์จากชุมชนหลายจังหวัด เช่น  
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า จนกระทั่ง 
ได้ไปแสดงในต่างประเทศ แสดงถงึการบรูณาการ 
ของบรษิทัทัง้ส่วนกลางและบรษิทัในจงัหวดั 
เป็นอย่างดี กลไกการด�าเนนิงานทีเ่ข้าถงึ 
กลุ่มเป้าหมายในท้องถิ่นและการมีส่วนร่วม 
จากทุกภาคส่วนเป็นปัจจัยแห่งความส�าเร็จ 
ของบริษัท ขอชื่นชมและเป็นก�าลังใจในความ 
มุ่งมั่นของผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน 
และหวังว่าการด�าเนินงานในอนาคต 
จะประสบความส�าเร็จตามเป้าหมายทุกประการ

ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมำศ
ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
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งบการเงินส�าหรับงวดระยะเวลา

ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559 (วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท)

ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ�ากัด

หรือชื่อเดิม บริษัท ประชำรัฐรักสำมัคคี (ประเทศไทย) จ�ำกัด



งบการเงินส�าหรับงวดระยะเวลา

ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559 (วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท)

ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ�ากัด
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รายงานประจ�าปี 2559 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ�ากัด



048
รายงานประจ�าปี 2559 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ�ากัด



049
รายงานประจ�าปี 2559 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ�ากัด



บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

76 จังหวัดทั่วประเทศ

ตัวอย่างผลการด�าเนินงาน

แหล่งที่มำทำงข้อมูลสถิติ

ขนาดพื้นที่จังหวัด:  
ส�ำนักบริหำรกำรปกครองท้องที่  
กรมกำรปกครอง

จ�านวนประชากร:  
กรมกำรปกครอง  
กระทรวงมหำดไทย

รายได้ต่อคน/ต่อปี:  
กรมพัฒนำชุมชน  
กระทรวงมหำดไทย

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด:  
รำยงำนผลิตภัณฑ์ภำคและจังหวัดแบบปริมำณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2558 
โดย ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

รายได้จากการท่องเที่ยว:  
กรมกำรท่องเที่ยว  
(ข้อมูลเบื้องต้น ประกำศวันที่ 19 เมษำยน 2560)



กระบี่
“ถิ่นหอยเก่า เขาตระหง่าน ธารสวย รวยเกาะ 
เพาะปลูกปาล์ม งามหาดทราย ใต้ทะเลสวยสด มรกตอันดามัน”

ตัวอย่างผลการด�าเนินงาน
ด้านเกษตร
•	โครงการปรบัปรงุระบบน�า้ภายในแปลง

เพาะปลกูกล้วยหอมทอง รว่มมอืกบั
เกษตรอ�าเภอในการพฒันาระบบการ
ให้น�า้หยดในแปลงเพาะปลกูกล้วยหอม 
ปัจจุบันสามารถให้น�้าแก่ต้นกล้วย 
ในปริมาณที่เหมาะสม

•	โครงการฉาบกล้วยด้วยรกั สามารถ
เพิม่มลูค่ากล้วยหอมทองม้วนฉาบ
ให้ชมุชนได้มากกว่าร้อยละ	75	(จาก	
20	บาท	เป็น	35	บาท)

•	โครงการรณรงค์และผลักดันให ้
เกษตรกรหันมาปลูกกล ้วยหอม 
“พนัธุห์อมกระบี”่ พนัธุป์ระจ�าท้องถิน่ 
ที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ ขณะนี้ 
มเีกษตรกรให้ความสนใจแล้วไม่น้อย 
กว่า 15 ครัวเรือน โดยได้ยื่นขอจด 
ทะเบยีน GI และผลกัดนัการออกแบบ 
บรรจุภัณฑ์กล้วยหอมทองสด

•	อืน่ๆ เช่น น�ากล้วยหอมทองเขาพนม
เข้ามาจ�าหน่ายใน “ตลาดเกษตรกร 
จังหวัดกระบี่” ทุกวันจันทร์ ฯลฯ

ด้านการแปรรูป
•	กล้วยหอมทองม้วนฉาบ สนับสนุน 

กลุม่เพาะปลกูกล้วยหอมทองเขาพนม
ท�าการแปรรปูกล้วยตกเกรดเป็นกล้วย 
ม้วนฉาบ (แทนการทิง้หรือเป็นอาหารปลา) 
และพัฒนาให้ได้คุณภาพคงที่

•	 ร่วมกนัพฒันาบรรจภัุณฑ์ ในเบือ้งต้น 
เปลีย่นบรรจภุณัฑ์จากถงุธรรมดาเป็น
ถงุซปิลอ็ก ช่วยเพิม่มลูคา่ให้สนิคา้
จากราคา	20	บาท	เป็น	35	บาท	
และประสานให้เกิดการออกแบบ
บรรจภุณัฑ์ของแบรนด์	K-BANANA	
(Krabi	Banana)

•	 โครงการกะปิกุง้ตกั สร้างรายได้ให้
ชมุชนกว่า	25,000	บาท	ภายในระยะ
เวลา	2	วนั	และ 5,000 บาท จากการ
จ�าหน่ายข้าวคลกุกะปิภายใน 3 ชัว่โมง

ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
•	ชุมชนท่องเที่ยวแหลมสัก จัดอบรม

ภาษาอังกฤษเพ่ือการใช้งานส�าหรับ
การท่องเที่ยวโดยชุมชน

•	 ร่วมมอืกบับรษิทั Local Alike (บรษิทั 
ทวัร์) ลงส�ารวจเส้นทางท่องเทีย่ว เพือ่ 
เพิ่มช่องทางจัดหานักท่องเที่ยว

•	โครงการศึกษาวิจัยแนวทางการ 
ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิฐานราก ร่วมกบั 
ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ 
กรณศีกึษา ชมุชนท่องเทีย่วแหลมสกั 
อ�าเภออ่าวลกึ จดัส่งโครงร่างการวจิยั 
เมื่อเดือนมีนาคม

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีกระบี่  
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

วันที่จดทะเบียน 9 พฤศจิกำยน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บำท

จ�านวนกรรมการ 10 คน จ�านวนผูถ้อืหุน้ 61 รำย 
ที่อยู่ เลขที่ 39 ถนนมหำรำช  

ต�ำบลปำกน�้ำ อ�ำเภอเมืองกระบี่  
จังหวัดกระบี่ 81000

คุณธนกฤต ทองแย้ม  
กรรมกำรผู้จัดกำร

คุณปัทมา ซัง  
นักพัฒนำธุรกิจชุมชน

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

76 จังหวัดทั่วประเทศ

ตัวอย่างผลการด�าเนินงาน

พื้นที่

4,708.51
ตารางกิโลเมตร

จ�านวนประชากร  
(ปี 2559)

465,931
คน

รายได้จากการท่องเที่ยว
โดยเฉลี่ย (ปี 2559)

84,886
ล้านบาท

รายได้ต่อคน/ต่อปี
(ปี 2559)

72,627
บาท

มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (GPP)

ปี 2558

80,900
ล้านบาท

051
รายงานประจ�าปี 2559 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ�ากัด



กาญจนบุรี
“แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์  
สะพานข้ามแม่น�้าแคว แหล่งแร่น�า้ตก”

ตัวอย่างผลการด�าเนินงาน
เป้าหมาย
•	 เพิม่รายได้จากการเกษตร การท่องเทีย่ว 

การบริการ
•	ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความ 

มั่นคงอย่างยั่งยืน
•	อนรุกัษ์ฟ้ืนฟทูรพัยากรธรรมชาตแิละ 

สิง่แวดล้อม และใช้ประโยชน์อย่างสมดลุ

แผนงาน
สนับสนุนและส่งเสริมสินค้าทางการ
เกษตรให้เป็นสนิค้าเกษตรปลอดภยัและ
เกษตรอนิทรย์ีทีไ่ด้มาตรฐาน ส่งเสรมิให้
ชุมชนปลูกพริกกะเหรี่ยงและงาอินทรีย์ 
สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ชุมชนที่
ใช้ทรัพยากรร่วมกับป่าไม้ เพื่อท�าอาชีพ
ทางด้านการเกษตรโดยไม่บุกรุกถางป่า 
ประสานงานหน่วยงานทีจ่ะส่งเสรมิด้าน
ต่างๆ ให้เข้าไปสนบัสนนุต่อยอดแปรรปู 
พริกอินทรีย์และงาอินทรีย์ หาช่องทาง 
การตลาดเพื่อรองรับสินค้าของชุมชน

ชุมชนที่ได้ลงพื้นที่	วิเคราะห์ข้อมูล
ศักยภาพแล้ว
ชมุชนบ้านนาสวน ต�าบลนาสวน อ�าเภอ
ศรีสวัสดิ์

 – ด้านการเกษตร: พรกิ งา ผกัอนิทรย์ี
 – ด้านการแปรรปู: พรกิแห้ง  พรกิคัว่บด 
งาบด

จ�านวนกลุ่มเป้าหมายแรก 20	ครวัเรอืน	
ทีพ่ร้อมปรบัจากการปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์ 
มาเป็นเกษตรอินทรีย ์ หลังจากการ 
ลงพื้นที่จัดเวทีท�าความเข้าใจกับชุมชน  
ในเดอืนมถินุายนจะลงพืน้ทีเ่พือ่วางแผน
การปลูกพืชผักอินทรีย์ให้ทันกับฤดูกาล 
เพาะปลูกที่จะถึงนี้ และให้องค์ความรู้
ในด้านต่างๆ เช่น การเตรียมพืน้ที่ปลูก  
การเลือกเมล็ดพันธุ์ การเก็บเมล็ดพันธุ ์
เพือ่ใช้ในการเพาะปลกูครัง้ถดัไป การให้ 
ความรู้ด้านการใช้สารชวีภณัฑ์ทดแทนการ 
ใช้สารเคม ีเป็นต้น และจดัเวทปีระชาสัมพันธ์ 
เรื่องเกษตรอินทรีย์อย่างต่อเนื่องเพ่ือ 
ให้ได้กลุ ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น ผลักดัน 
ให้ต�าบลนาสวนเป็นพ้ืนที่น�าร่องด้าน 
เกษตรอินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีกาญจนบุร ี
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

วันที่จดทะเบียน 29 กันยำยน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บำท

จ�านวนกรรมการ 10 คน จ�านวนผูถ้อืหุน้ 35 รำย
ที่อยู่ ชั้น 2 ศูนย์โอทอป ศำลำกลำงจังหวัด

กำญจนบุรี อ�ำเภอเมืองกำญจนบุรี  
จังหวัดกำญจนบุรี 71000

คุณทิวาพร ศรีวรกุล  
กรรมกำรผู้จัดกำร

คุณฐิติกร แก่นทอง  
นักพัฒนำธุรกิจชุมชน

จ�านวนประชากร  
(ปี 2559)

885,112
คน

รายได้จากการท่องเที่ยว
โดยเฉลี่ย (ปี 2559)

20,972.93
ล้านบาท

พื้นที่

19,483.06
ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อคน/ต่อปี
(ปี 2559)

76,297
บาท

มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (GPP)

ปี 2558

85,215
ล้านบาท

052
รายงานประจ�าปี 2559 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ�ากัด



กาฬสินธุ์
“หลวงพ่อองค์ด�าลือเลื่อง เมืองฟ้าแดดสงยาง โปงลางเลิศล�้า  
วัฒนธรรมผู้ไทย ผ้าไหมแพรวา ผาเสวยภูพาน มหาธารล�าปาว 
ไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านป”ี

เป้าหมาย
•	มุง่สร้างรายได้ให้ 43 ชมุชน มรีายได้	
เพิ่มขึ้นขั้นต�่า	40,000	ต่อปี /	ต่อ	
ครัวเรือน	ภายในสิ้นปี	2560

•	จ�านวนกลุ่มเป้าหมาย 43 กลุม่ มาจาก
การเสนอชื่อของแต่ละอ�าเภอ

•	รายได้ประชาชนที่ต้องการเพิ่มขึ้น	
ร้อยละ	30	จากเดิมก่อนเข้าร่วม	
โครงการ	หรอืเท่ากบั	40,000	บาท	
โดยเฉลี่ย

•	จ�านวนช่องทางจ�าหน่ายในประเทศ 
และต่างประเทศรวม 6 ช่องทาง ได้แก่ 
Local Alike, Lazada, เว็บไซต์, 
Facebook Fanpage, OTOP Trader, 
Modern Trade ทั้งในจังหวัดและ
ระดับประเทศ

•	จ�านวนสินค้าที่จะเป็นสินค้าได้รับ
มาตรฐาน GAP 3 ชนิด

ตัวอย่างผลการด�าเนินงาน
ด้านการเกษตร
•	สร้างแบรนด์สนิค้าให้แก่วสิาหกจิชมุชน

ผูป้ลกูข้าวเหนยีวเขาวง ชือ่ “มาเยอ”
•	โครงการส่งเสรมิการปลกูข้าวเหนยีว

เขาวง
 – 30	ครัวเรอืน ได้เข้าร่วมโครงการ
 – เพิม่มูลค่าข้าวเปลอืกให้เกษตรกร	
กว่าร้อยละ	126	(จาก	13,000	บาท	
เป็น	29,400	บาท)

 – สร้างรายได้สงูถงึ	25,735	บาท

ด้านการแปรรูป
ออกแบบเส้ือสูทแพรวาทีท่นัสมัย เหมาะกบั 
การใช้งานแบบเป็นทางการ

ด้านอื่นๆ
โครงการเสื้อยืดประชารัฐกาฬสินธุ ์  
เพื่อประชาสัมพันธ์ผ้าไหมแพรวา

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีกาฬสินธุ์ 
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

วันที่จดทะเบียน 14 กันยำยน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บำท

จ�านวนกรรมการ 8 คน จ�านวนผูถ้อืหุน้ 108 รำย 
ทีอ่ยู ่เลขที ่214/10 อำคำรรุง่เรอืง 

อพำร์ทเมนท์ ถนนภริมย์ ต�ำบลกำฬสนิธุ์  
อ�ำเภอเมอืงกำฬสินธุ ์จงัหวดักำฬสนิธุ ์46000

คุณภัทรา วรานิมิตร  
กรรมกำรผู้จัดกำร

คุณกฤษณา ค�าหงษ์ษา  
นักพัฒนำธุรกิจชุมชน

จ�านวนประชากร  
(ปี 2559)

985,232
คน

รายได้จากการท่องเที่ยว
โดยเฉลี่ย (ปี 2559)

835.04
ล้านบาท

พื้นที่

6,946.75 
ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อคน/ต่อปี
(ปี 2559)

73,244
บาท

มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (GPP)

ปี 2558

47,178
ล้านบาท

053
รายงานประจ�าปี 2559 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ�ากัด



ก�าแพงเพชร
“กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน 
น�้ามันลานกระบือ เลื่องลือมรดกโลก”

ตัวอย่างผลการด�าเนินงาน
ด้านการเกษตร
กล้วยไข่พันธุ์พื้นเมือง

•	ลงส�ารวจพืน้ทีช่มุชนเป้าหมายต�าบล
สระแก้ว อ�าเภอเมืองก�าแพงเพชร  
ร ่ วมกับส� านักงานพัฒนาชุมชน 
อ�าเภอเมืองก�าแพงเพชร ส�านักงาน 
พฒันาชมุชนจงัหวดัก�าแพงเพชร และ 
คณะกรรมการกลุ่ม และร่วมมือกับ 
ส�านกังานพาณชิย์จังหวัดก�าแพงเพชร 
ติดตามการยื่นขอจดทะเบียน GI 
โดยขณะนีก้�าลงัอยูใ่นระหว่างขัน้ตอน 
การด�าเนินการ

•	ประสานงานกับบริษัทเซ็นทรัล ฟู้ด 
รเีทล จ�ากดั ในการน�ากล้วยไข่เข้ามา 
จดัจ�าหน่ายในทอ็ปส์ ซเูปอร์มาร์เกต็

ด้านการแปรรูป
ข้าวไรซ์เบอร์รี่และธัญพืชอบกรอบ	
ผสมกล้วยไข่

•	จดัจ�าหน่ายข้าวไรซ์เบอร์รีแ่ละธญัพชื
อบกรอบผสมกล้วยไข่ ผ่านช่องทาง
ออนไลน์และออกบูธงานอีเว้นต์

•	ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างการด�าเนนิการจดัหา
โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ในราคาที่
เหมาะสม

ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
บ้านกะเหรี่ยงน�้าตก
ลงพื้นที่ส�ารวจเส้นทางการท่องเที่ยว 
ร่วมกับส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
•	ประสานงานเครือข่ายบรรณาธิการ 

หนังสือพิมพ์ภาคเหนือ 17 จังหวัด 
เพื่อประชาสัมพันธ ์ เส ้นทางการ 
ท่องเที่ยว

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีก�าแพงเพชร 
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

วันที่จดทะเบียน 28 พฤศจิกำยน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บำท

จ�านวนกรรมการ 15 คน จ�านวนผูถื้อหุน้ 107 รำย 
ที่อยู่ 8/1 หมู่ที่ 13 (ปั๊ม ปตท.ธรรมรัตน์)  

ต�ำบลนครชุม อ�ำเภอเมืองก�ำแพงเพชร  
จังหวัดก�ำแพงเพชร 62000

คุณธ�ารง อัศวสุธีรกุล 
ประธำน

คุณชวรรณพร นาคนาม 
นักพัฒนำธุรกิจชุมชน

จ�านวนประชากร  
(ปี 2559)

729,542
คน

รายได้จากการท่องเที่ยว
โดยเฉลี่ย (ปี 2559)

1,344.77
ล้านบาท

พื้นที่

8,607.49 
ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อคน/ต่อปี
(ปี 2559)

84,092
บาท

มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (GPP)

ปี 2558

96,237
ล้านบาท
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ขอนแก่น
“พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม  
ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่  
สุดเท่เหรียญทองแรกมวยโอลิมปิก”

ตัวอย่างผลการด�าเนินงาน
ด้านการเกษตร
•	โครงการบรกิารจดุขายข้าว 24 ชัว่โมง
•	โครงการส่งเสรมิช่องทางการตลาดและ

ช่วยเหลอืเกษตรกรกลุม่ไข่ไก่อารมณ์ดี
•	ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด 

ในช่วงผลผลิตล้น
•	บรษิทัร่วมลงพ้ืนทีด่กูารจบัคูธ่รุกิจทาง

เกษตรร่วมกับสหกรณ์จงัหวัดขอนแก่น
และเทสโก้ โลตัส ตรวจคุณภาพผัก
ก่อนส่ง

•	รบัทราบองค์ความรูเ้รือ่งข้าวทบัทมิ- 
ชมุแพ ขอนแก่น จนเกิดการสนบัสนนุ
ให้กลุม่จดัตัง้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม

•	โครงการวางแผนลงพื้นที่เก็บข้อมูล
วิเคราะห์ศักยภาพกลุ่มผักปลอดภัย
และข้าวโพดจากกลุม่เป้าหมาย คสป. 
ร่วมกับกรมการพฒันาชมุชน จงัหวดั
ขอนแก่น เร่ิมปฏิบัติลงพื้นที่ตั้งแต่
เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2560

ด้านการแปรรูป
•	ประสานกลุ่มน�้าข้าวฮางและซีเรียล 

อบกรอบ ทดลองฝากขายร้าน OTOP 
ศาลากลางและ OTOP โรงแรมโฆษะ

•	วางแผนลงพืน้ทีเ่กบ็ข้อมลู วเิคราะห์
ศกัยภาพกลุ่มแปรรปูต่างๆ โดย คสป. 
ร่วมกับกรมการพฒันาชมุชน จงัหวดั 
ขอนแก่น เร่ิมปฏิบัติลงพื้นที่ตั้งแต่
เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2560

•	คัดเลือกผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูป 
OTOP 38 ผลิตภัณฑ์	เพ่ือคัดเป็น 
กลุ่มเป้าหมาย ร่วมกับ คสป.

ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
•	จัดสัมมนาท ่องเที่ยวโดยชุมชน 

กลุ่มภาคอีสานตอนกลาง ร่วมกับ 
พอช. และ อพท.

•	วางแผนลงพืน้ทีเ่กบ็ข้อมลู วเิคราะห์
ศกัยภาพหมูบ้่านท่องเทีย่วโดยชมุชน
จากกลุ่มเป้าหมาย คสป. ร่วมกับ 
กรมการพฒันาชมุชน จงัหวดัขอนแก่น

อื่นๆ
•	โครงการตลาดประชารัฐ อ�าเภอ 

บ้านฝาง เชื่อมโยงกับทุนภาครัฐ  
(ท่านผูว่้าฯ พงษ์ศกัดิ ์ปรชีาวทิย์) พฒันา 
ตลาดเป็นจุดพักรถ ได้งบประมาณ 
770,000 บาท โดยคณะสถาปัตย- 
กรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ร่วมออกแบบ

•	โครงการน�า้ดืม่ประชารฐั จดัจ�าหน่าย
ตามหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัด
ขอนแก่น

•	โครงการปล่อยปลาเพื่อชุมชน	26	
อ�าเภอ โดยปล่อยปลาทั้งหมด		
3,499,999	 ตัว เ พ่ือช ่วยเหลือ 
ชาวประมงพ้ืนบ้านและกลุ่มแปรรูป 
วัตถุดิบจากปลา

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีขอนแก่น 
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

วันที่จดทะเบียน 22 สิงหำคม 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บำท

จ�านวนกรรมการ 12 คน จ�านวนผูถ้อืหุน้ 123 รำย 
ทีอ่ยู ่เลขที ่177/54 หมูท่ี ่17 อำคำรหอกำรค้ำ
จงัหวดัขอนแก่น ถนนมติรภำพ ต�ำบลในเมอืง 
อ�ำเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 40000

คุณสุเมธ มั่งคั่ง  
กรรมกำรผู้จัดกำร

คุณสุภาวดี แซ่ตั้ง  
นักพัฒนำธุรกิจชุมชน

จ�านวนประชากร  
(ปี 2559)

1,801,753
คน

รายได้จากการท่องเที่ยว
โดยเฉลี่ย (ปี 2559)

13,770.36
ล้านบาท

พื้นที่

10,885.99
ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อคน/ต่อปี
(ปี 2559)

72,717
บาท

มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (GPP)

ปี 2558

187,271
ล้านบาท
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จันทบุรีี
“น�้าตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี  
อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ  
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี”

ตัวอย่างผลการด�าเนินงาน
ด้านการเกษตร
ที่ก�าลังด�าเนินการ คือ
•	 เกษตรพรีเมี่ยม โดยเลือกสินค้าที่ 

โดดเด่นมาพฒันาบรรจภัุณฑ์ ต่อยอด 
ไปเป็นแพค็เกจ QR Code หรอื Smart 
Farmer เริม่สร้างแบรนด์ตัง้แต่ผลติ 
ใส่ปุ๋ย ลดน�า้ บ�ารงุต้น และการเจรญิ
เติบโตของผลผลิต

•	 เข้าไปส่งเสริมและสนับสนุนสินค้า
ของชุมชน เช่น กลุ่มไข่ไก่อารมณ์ดี 
ลงพืน้ทีศ่กึษาปัญหาและความต้องการ 
ของชุมชน รวมไปถึงจัดหาตลาด 
จัดจ�าหน่ายและออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
ให้โดดเด่น

•	ก�าลังด�าเนินการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
ของสินค้าหลัก คือ มังคุด มะม่วง

•	กลุ่มเลี้ยงปลากะพง มีการประสาน
กับตลาดส่งออกและผู้ประกอบการ
โรงแรมเพือ่พบผู้ผลติและตกลงราคา

ด้านการแปรรูป
ก�าลังด�าเนินการออกแบบบรรจุภัณฑ ์
ท่ีจะจดัจ�าหน่ายภายใต้แบรนด์ “ผลจนัท์”	
ประกอบไปด้วย วิสาหกิจชุมชนกลุ ่ม 
ผูผ้ลิตพชืสมนุไพร บ้านเกาะลอย น�า้มังคดุ 
ผสมน�้าลองกอง / วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม

คุณนงค์เยาว์ ชีสทุเรียนทอด / กลุ่ม 
ส่งเสริมการแปรรปูชมุชนย่อย ชมพูแ่ก้ว / 
กลุ่มหอยนางรมครบวงจรคุ้งกระเบน  
ข้าวเกรียบหอยนางรม / ล�าไยอบแห้ง  
ตราศิริ บริษัทเวิลด์-ไวด์ อิมเป็ก จ�ากัด 
น�า้พรกิล�าไย ตราศริ ิ/ กลุม่วสิาหกจิชมุชน 
คลองน�้าเค็มทันใจ ต้มย�าโป๊ะแตก / 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคลองน�้าเค็มทันใจ 
ข้าวกรอบหน้าทุเรียน / วิสาหกิจชุมชน 
น�า้ผึง้คชิฌกฏู น�า้ผึง้คชิฌกฏู / วสิาหกจิ 
ชมุชนกลุม่ผูผ้ลิตพืชสมุนไพร บ้านเกาะลอย 
ผกัโขมผง / กลุม่อาชพีสตรบ้ีานเขาน้อย 
ปลาสามรสเสริมเกลือไอโอดีน / กลุ่ม 
วิสาหกจิชมุชนแปรรปูพรกิไทยบ้านน�า้โจน 
พริกไทยเม็ดขาว/ป่นขาว / กลุ่มแปรรูป 
น�้ามังคุด มังคุดกวน

ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ชมุชนขนมแปลก รมิคลองหนองบวั โดย
ก�าลังด�าเนินการศึกษาดูงานการเรียนรู้ 
จดัหาเครือ่งกระจายเสยีงตดิตัง้ในตลาด 
รวมถงึป้ายบอกทางอ�านวยความสะดวก 
พร้อมทัง้วางแผนจดังานอเีว้นต์ปีละ 1 ครัง้ 
และสร้างถนนตวัหนอนพร้อมไฟส่องสว่าง
เพื่ออ�านวยความสะดวก

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจันทบุร ี
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

วันที่จดทะเบียน 5 ตุลำคม 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บำท

จ�านวนกรรมการ 10 คน จ�านวนผูถื้อหุน้ 13 รำย
ที่อยู่ เลขที่ 41 ถนนมหำรำช  

ต�ำบลตลำด อ�ำเภอเมืองจันทบุรี  
จังหวัดจันทบุรี 22000

คุณชายพงษ์ นิยมกิจ  
กรรมกำรผู้จัดกำร

คุณจิรยา ประพรต  
นักพัฒนำธุรกิจชุมชน

จ�านวนประชากร  
(ปี 2559)

532,466
คน

รายได้จากการท่องเที่ยว
โดยเฉลี่ย (ปี 2559)

5,833.78
ล้านบาท

รายได้ต่อคน/ต่อปี
(ปี 2559)

93,963
บาท

มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (GPP)

ปี 2558

115,169
ล้านบาท

พื้นที่

6,388
ตารางกิโลเมตร
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ฉะเชิงเทรา
“แม่น�้าบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร 
พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย อ่างฤๅไนป่าสมบูรณ”์

ตัวอย่างการด�าเนินงาน
แผนระยะที	่1
(19 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2560)
ลงส�ารวจพื้นที่และสินค้าทั้ง	3	กลุ่ม	
คือ เกษตร แปรรูป และท่องเที่ยวโดย
ชมุชน เพือ่วเิคราะห์ความเป็นไปได้ในการ
เลือกผลิตภัณฑ์ สินค้า แหล่งท่องเที่ยว  
และชุมชนที่มีความพร้อม โดยการ
วิเคราะห์ SWOT และสรุปรายงาน
ถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา ต่อยอด
ผลติภัณฑ์และสร้างโอกาสทางการค้าเพือ่
ก�าหนดเป้าหมายและกลยทุธ์ทีเ่หมาะสม

แผนระยะที่	2
(1 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2560)
ก�าหนดแผนด�าเนินงานกับ 3 กลุ่มงาน 
โดยพิจารณาจากเงื่อนไขความพร้อม 
3 ระดับ โดยกลุ ่มที่มีความพร้อมจะ 
ด�าเนนิการขายการตลาดทนัท ีควบคูก่บั 
การต่อยอดผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า 
และขยายโอกาสการตลาด
•	กลุม่ทีค่่อนข้างพร้อมและมโีอกาสพฒันา

ได้ในระยะสั้นไม่เกิน 6 - 12 เดือน  
จะประสานกบัทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้องมาช่วย
ส่งเสรมิ อบรม และสร้างองค์ความรู้
ทีจ่�าเป็นเข้าสู่การค้า การตลาดต่อไป

•	กลุม่ทีย่งัอ่อนแอกจ็ะเข้าไปสร้างพืน้ฐาน
ให้องค์ความรูแ้ละพฒันาในระยะยาว

แผนระยะที่	3
(1 กรกฎาคม - สิงหาคม 2560)
ประเมินผลการด�าเนินงานช่วง 6 เดือน 
ทีผ่่านมา เพ่ือให้ทราบถงึการบรรลุเป้าหมาย 
ปัญหา อุปสรรค ความส�าเร็จ ปรับแก้ 
และก�าหนดแนวทางแก้ไขกรณไีม่บรรลผุล 
ตาม KPI แต่ในส่วนทีบ่รรลผุลกจ็ะน�าไป 
เป็นต้นแบบเพื่อขยายผลต่อไป

แผนระยะที่	4
(1 กันยายน - 31 ธันวาคม 2560)
สร้างความมัน่คงในการผลติ การตลาด 
การจัดจ�าหน่าย การประชาสัมพันธ์
และขยายจ�านวนผลิตภัณฑ์กลุ่มสินค้า 
และสร้างรายได้ พร้อมน�ากระบวนการ
บริหารจัดการมาด�าเนินงานอย่างเต็ม
ระบบ เพือ่ให้บรรลผุลตามหลกัการ 1/3/5 
ที่ประชารัฐวางแนวทางไว้

ชุมชนที่ได้ลงพื้นที่วิเคราะห์ข้อมูล
ศักยภาพจ�านวน	14	แหล่ง	แบ่งเป็น

•	ด้านการเกษตร	10	กลุ ่ม: ผัก 
3 กลุ่ม, เมลอน 2 กลุ่ม, มะพร้าว  
1 กลุม่, มะม่วง 1 กลุม่, ข้าว 2 กลุม่, 
ปลากะพง 1 กลุ่ม

•	ด้านการแปรรปู	3	กลุม่: ผลติภัณฑ์
แปรรูปจากผ้าขาวม้า 1 กลุ่ม, กลุ่ม
กระเป๋าผ้าด้นมือ 1 กลุ่ม, พริกแกง 
1 กลุ่ม

•	ด้านการท่องเทีย่วโดยชมุชน	1	กลุม่:	
ท่องเทีย่วโดยชมุชนต�าบลคลองเขือ่น 
โดยได้ด�าเนินการไปแล้ว

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีฉะเชิงเทรา 
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

วันที่จดทะเบียน 28 กันยำยน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บำท

จ�านวนกรรมการ 9 คน จ�านวนผูถ้อืหุน้ 79 รำย 
ที่อยู่ 452 ถนนฉะเชิงเทรำ-บำงปะกง  

ต�ำบลหน้ำเมือง อ�ำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ  
จังหวัดฉะเชิงเทรำ 24000

คุณร่มไทร ทิพยเศวต  
กรรมกำรผู้จัดกำร

คุณพรรณิภา ทะนาไธสง  
นักพัฒนำธุรกิจชุมชน

จ�านวนประชากร  
(ปี 2559)

704,399
คน

รายได้จากการท่องเที่ยว
โดยเฉลี่ย (ปี 2559)

4,160.71
ล้านบาท

พื้นที่

5,351
ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อคน/ต่อปี
(ปี 2559)

94,916
บาท

มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (GPP)

ปี 2558

309,336
ล้านบาท
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ชลบุรี
“ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี 
ประเพณีวิ่งควาย”

ตัวอย่างผลการด�าเนินงาน
ด้านการเกษตร
•	รวบรวมจัดต้ังกลุ่มเกษตรกรในการ 

รีแบรนดิ้งสับปะรดศรีราชา
•	น�าผลผลิตสับปะรดศรีราชาเข้าร่วม

จ�าหน่ายในงาน “ทอ็ปส์เพือ่เกษตรกร
ไทย ร่วมใจประชารฐั” ณ ห้างเซน็ทรัล 
พลาซา ชลบุรี

•	น�าผลผลิตฝร่ังหนองข้างคอกเข้าร่วม
ออกบูธจ�าหน่ายในงาน “ถอดรหัส
ขุมทรัพย์อสังหาฯ ชลบุรี”

ด้านการแปรรูป
•	น�าผลผลิตปลานิลแดดเดียวร่วม

จ�าหน่ายในงาน “ทอ็ปส์เพือ่เกษตรกร
ไทย ร่วมใจประชารฐั” ณ ห้างเซน็ทรัล 
พลาซา ชลบุรี

•	น�าผลผลิตน�้าฝร่ังหนองข้างคอก 
เข ้าร ่วมออกบูธจ�าหน ่ายในงาน 
“ถอดรหัสขุมทรัพย์อสังหาฯ ชลบุรี”

•	ประชาสัมพันธ์กลุ ่มผู ้ประกอบการ
จักสานพนัสนิคม โดยประสานกับ
รายการ “เดอะแชร์ เก้าอี้มีเรื่อง” 
ซึ่งออกอากาศไปเมื่อวันศุกร์ที่ 12
พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ทางช่อง 34
อมรินทร์ทีวี

ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
•	น� า เสนอความต ้องการ เ พ่ือขอ

งบประมาณจังหวัดในการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวชุมชน 2 แห่ง คือ
ตะเคียนเต้ีย และตลาดจีนโบราณ
ชากแง้วในอ�าเภอบางละมุง เพ่ือผลักดนั
เป็นอ�าเภอต้นแบบให้แก่อ�าเภออื่นๆ

•	ให้ความรู้และไอเดียในการบริหาร
จัดการ รวมทั้งสร้างความน่าสนใจ
เพื่อดึงดูดปริมาณนักท่องเที่ยว

•	ประชาสัมพันธ์ผ่านทางหน่วยงาน
ภาค ีและช่องทางออนไลน์ของบรษิทั

อื่นๆ
โครงการจัดจ�าหน่ายกระเช้าประชารฐัและ
โรดโชว์ ระหว่างวนัที ่19 ธนัวาคม พ.ศ.
2559 - 5 มกราคม พ.ศ. 2560 โดย
จ�าหน่ายได้ทัง้หมด	242	กระเช้า	เป็นเงนิ
245,740	บาท	และรายได้จากการ
ขายสินค้าของผู ้ประกอบการที่มา
ร่วมออกบูธ	เป็นเงิน	175,380	บาท
รวมเป็นเงนิทัง้สิน้	421,120	บาท	บรษิทั
มีรายได้จากการด�าเนินงานเป็นเงิน
จ�านวน	23,270.50	บาท

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีชลบุรี
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

วันที่จดทะเบียน 22 กันยำยน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บำท

จ�านวนกรรมการ 10 คน จ�านวนผูถื้อหุน้ 156 รำย
ทีอ่ยู ่เลขที ่67 (อำคำรศนูย์ส่งเสรมิ

อตุสำหกรรมภำคที ่9 ชัน้ 2) หมูท่ี ่1 
ต�ำบลเสมด็ อ�ำเภอเมอืงชลบรุ ีจงัหวดัชลบรุ ี20000

คุณสุดใจ ผ่องแผ้ว
กรรมกำรผู้จัดกำร

คุณกฤษณ์ ม่วงศรีจันทร์
นักพัฒนำธุรกิจชุมชน

จ�านวนประชากร 
(ปี 2559)

1,483,049
คน

รายได้จากการท่องเที่ยว
โดยเฉลี่ย (ปี 2559)

190,804.49
ล้านบาท

พื้นที่

4,363
ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อคน/ต่อปี
(ปี 2559)

119,445
บาท

มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (GPP)

ปี 2558

809,480
ล้านบาท
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ชัยนาท
“หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก 
ส้มโอดกขาวแตงกวา”

ตัวอย่างผลการด�าเนินงาน
ด้านการเกษตร
•	แก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต�่า โดย

ประสานกับเกษตรกรซึ่งมี เพียง  
6 ราย น�าข้าวสารไปจ�าหน่ายตาม 
ป๊ัมน�า้มนั ปตท. จ�านวน 2 แห่ง ต้ังแต่ 
วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
และจ�าหน่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่  
หน้าศาลากลางจงัหวัด ท�าให้มรีายได้	
เพิ่มขึ้น	198,500	บาท

•	แก้ไขปัญหาเมล็ดพันธุ์ข้าว ประสาน
กับส�านักงานชลประทานที่ 12 แก้ไข
ปัญหาระบบน�้าในการท�านาให้แก่ 
กลุม่วสิาหกจิชมุชนผูผ้ลติเมลด็พนัธุ์ 
ข้าวนางลอื-ท่าชยั เกษตรกรใน 2 ต�าบล 
รวม 26 หมู่บ้าน ได้รับประโยชน์

•	ส้มโอขาวแตงกวา ประสานงาน
ส�านกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดั  
ต้ังงบประมาณขยายพื้นปลูกส้มโอ 
ขาวแตงกวาในปี 2560 จ�านวน 150 ไร่ 
พื้นที่ 6 อ�าเภอ

•	สนบัสนนุวสิาหกจิชมุชนกลุม่แม่บ้าน 
เกษตรกรบ้านกดุจอก อ�าเภอหนอง- 
มะโมง และบรรจ ุ“ข้าวหอมดอกมะลิ 
อินทรีย์” จ�าหน่ายเป็นของขวัญช่วง 
เทศกาลปีใหม่ โดยบริษัทประชารัฐฯ 
สนับสนุนเคร่ืองซีลสุญญากาศ, ถุง 
พลาสตกิ, สติก๊เกอร์ และช่องทางจ�าหน่าย 
ท�าให้มรีายได้เพิม่ข้ึน	120,000	บาท

ด้านการแปรรูป
•	จัดเก็บข้อมูลผู้ผลิตผ้าทอ จ�านวน 8 

หมู่บ้าน 52 ครวัเรอืน โดยท�าทะเบยีน 
รวบรวมลายผ้าทอโบราณลาวเวียง 
เนินขาม ได้ลายตีนจก 8 ลาย และ 
ลายผ้าทอมดัหมี ่17 ลาย ช่วยส่งเสรมิ 
การตลาดและประชาสมัพนัธ์ให้ผ้าทอ 
ลาวเวียงเป็นที่รู ้จักแก่กลุ่มลูกค้าที ่
ชืน่ชอบ ท�าให้กลุม่จ�าหน่ายผลติภัณฑ์
ผ้าทอได้มากขึน้ มรีายได้เพิม่ขึน้รวม
ประมาณ	1,000,000	บาท

•	คดิค้นออกแบบลายผ้าทอใหม่ สร้าง
เอกลักษณ์ให้ท้องถิ่นอ�าเภอเนินขาม 
ด้วยลายผ้าทอทีช่ือ่ว่า “ช่อใบมะขาม” 
จดลขิสทิธิโ์ดยคณุนภัสกรณ ์ธปูแก้ว 
(รองประธานกรรมการ บรษิทัฯ) ท�าการ 
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ และ 
ออกรายการ “เดอะแชร์ เก้าอีม้เีรือ่ง” 
ทางช่อง 34 อมรนิทร์ทวี ีสร้างรายได้	
ถึง	81,000	บาท

•	ผลิตภัณฑ์จักสานผักตบชวา ช่วย 
ส่งเสริมการตลาด ประชาสัมพันธ์  
และออกแบบผลติภัณฑ์รปูแบบใหม่ๆ

ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ท่องเที่ยววัฒนธรรม หมู่บ้านลาวเวียง 
อ�าเภอเนนิขาม ร่วมกบัส�านกังานพฒันา 
ชมุชนจงัหวดัชยันาท เสนอ ได้รบัอนมุตัิ  
งบประมาณปี 2561

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีชัยนาท 
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

วันที่จดทะเบียน 27 กันยำยน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บำท

จ�านวนกรรมการ 9 คน จ�านวนผูถ้อืหุน้ 13 รำย
ทีอ่ยู ่ห้องสมำคมส่งเสรมิกำรท่องเทีย่วจงัหวดั
ชยันำท (ศำลำกลำงหลังเก่ำ ชัน้ 2) เลขที ่73/7 

ถนนพรหมประเสรฐิ ต�ำบลบ้ำนกล้วย  
อ�ำเภอเมอืงชยันำท จงัหวดัชยันำท 17000

คุณสาธิต เหล่าสุวรรณ  
กรรมกำรผู้จัดกำร

คุณศุภกร เดชนันทรัตน์  
นักพัฒนำธุรกิจชุมชน

จ�านวนประชากร  
(ปี 2559)

330,431
คน

รายได้จากการท่องเที่ยว
โดยเฉลี่ย (ปี 2559)

1,077.21
ล้านบาท

พื้นที่

2,469.75
ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อคน/ต่อปี
(ปี 2559)

85,914
บาท

มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (GPP)

ปี 2558

25,341
ล้านบาท
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ชัยภูมิ
“ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล”

ตัวอย่างผลการด�าเนินงาน
ด้านการเกษตร
•	บรษิทัไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) 

และบริษทั ประชารฐัรกัสามคัคชียัภมูิ 
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด	ร่วมกับ
ส�านกังานพฒันาชมุชนจงัหวดัชยัภมูิ  
ลงพืน้ทีก่ลุม่งานหนองหญ้ารังกา เพือ่ 
ร่วมวเิคราะห์ปัญหาทีผ่่านมา ประกอบ 
แผนการพัฒนากลุ่มข้าวมีสุข

•	พัฒนาบรรจุภัณฑ์ของจมูกข้าวและ 
เพิม่รสชาติต่างๆ ให้กบักลุม่เพือ่เพิม่ 
ความหลากหลายให้กับสินค้า

ด้านการแปรรูป
•	 ร่วมกบัส�านกังานพัฒนาชมุชนจังหวัด

ชัยภูม ิลงพืน้ทีก่ลุม่งานแปรรูปรังไหม 
พดูคยุกับกลุ่มชาวบ้านเรือ่งการแปรรปู 
ผลิตภัณฑ์จากรังไหม เพื่อสร ้าง 
มูลค่าเพิ่มและศึกษาวิเคราะห์ปัญหา 
เพื่อเป็นข้อมูลพัฒนาสินค้า

ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
•	วันที่ 9 - 11 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560  

บริษัทมอบหมายให้นักพัฒนาธุรกิจ 
ชุมชนประจ�าจังหวัดลงพื้นที่ต�าบล 
เก่าย่าด ีเพือ่พดูคยุสร้างความเข้าใจ 
ให้กบัคนในชมุชนเรือ่งการท่องเทีย่ว 
โดยชุมชน และอบรมเรื่องการจัดท�า 
โฮมสเตย์ในชุมชน เพื่อรองรับกลุ่ม 
นักท่องเที่ยว พร้อมลงส�ารวจพื้นที ่
และบริเวณบ้านที่เข้าร่วมโครงการ 
โฮมสเตย์

•	วนัที ่23 - 24 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 
บริษัทได้มอบหมายให้นกัพฒันาธรุกจิ 
ชุมชนประจ�าจังหวัดลงพ้ืนที่ต�าบล 
ซบัสทีอง เพือ่พดูคยุสร้างความเข้าใจ 
ให้กบัคนในชมุชนเรือ่งการท่องเทีย่ว 
โดยชมุชน และอบรมเรือ่งการใช้การ 
ท่องเทีย่วเป็นเครือ่งมอืในการพฒันา 
คณุภาพชวีติ พร้อมส่งเสรมิการแปรรปู 
สินค้าการเกษตรในชุมชนเพ่ือสร้าง 
รายได้ และลงพืน้ทีต่�าบลท่ามะไฟหวาน 
อกีครัง้ในวนัที ่3 มนีาคม พ.ศ. 2560

•	 วันที ่14 มนีาคม พ.ศ. 2560 และวนัที่  
21 เมษายน พ.ศ. 2560 บรษิทัได้ร่วมมือ 
กับบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด 
(มหาชน) และส�านกังานพฒันาชมุชน 
จังหวัดชัยภูมิ ลงพื้นที่  4 ต�าบล 
ภูแลนคา เพื่อติดตามผลด�าเนินงาน 
และเปิดเวทแีลกเปลีย่นกบัประชาชน

•	วนัที ่9 - 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
บรษิทัได้น�ากลุ่มวสิาหกจิทีท่างประชารัฐ 
จังหวัดชัยภูมิส ่งเสริมและพัฒนา 
ร่วมจดัแสดงและจ�าหน่ายสนิค้าในงาน 
“มหัศจรรย ์ นครชั ยบุ ริ นทร ์ ”  
ณ เซ็นทรัลพลาซา จังหวัดเชียงราย
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้า 
และสถานที่ท่องเที่ยวให้เป็นที่รู ้จัก  
โดยกลุ ่มที่ทางประชารัฐจังหวัด 
น�าไป ได้แก่ กลุม่ข้าวมสีขุ กลุม่ทอผ้า 
บ้านเสี้ยวน้อย กลุ่มสมุนไพรอินทรีย์ 
ท่ามะไฟหวาน และกลุ ่มวิสาหกิจ 
ท่องเที่ยว 4 ต�าบลภูแลนคา

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีชัยภูม ิ
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

วันที่จดทะเบียน 19 ตุลำคม 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บำท

จ�านวนกรรมการ 10 คน จ�านวนผูถื้อหุน้ 135 รำย
ทีอ่ยู ่เลขที ่310/90  

ถนนนนทนำคร ต�ำบลในเมอืง 
อ�ำเภอเมอืงชยัภมู ิจงัหวดัชยัภมู ิ36000

คุณสิทธิพล สุทธิศักดิ์ภักดี  
กรรมกำรผู้จัดกำร

คุณปริญญา สุวรรณศรี  
นักพัฒนำธุรกิจชุมชน

จ�านวนประชากร  
(ปี 2559)

1,138,199
คน

รายได้จากการท่องเที่ยว
โดยเฉลี่ย (ปี 2559)

1,615.92
ล้านบาท

พื้นที่

12,778.29
ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อคน/ต่อปี
(ปี 2559)

69,887
บาท

มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (GPP)

ปี 2558

53,278
ล้านบาท

060
รายงานประจ�าปี 2559 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ�ากัด



ชุมพร
“ชุมพรประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ  
แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก”

ตัวอย่างผลการด�าเนินงาน
ด้านการเกษตร
•	 ร่วมพฒันาและประชาสมัพนัธ์ “กล้วย

เล็บมือนางอินทรีย ์”	ของชุมชน 
ปัจจบุนัมชีาวบ้านร่วมกนัท�า 4 ครวัเรอืน 
และบริษทัเป็นหน้าร้านอีกทางหนึง่ของ
ชุมชนทีป่ลกูกล้วยเลบ็มอืนางอนิทรย์ี

•	สร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก 
ผลไม้ในพืน้ทีพ่่อตาหนิช้าง เพือ่พฒันา 
กล้วยเล็บมือนางให้มีคุณภาพดีขึ้น 
สามารถจ�าหน่ายให้มีราคาที่ได้ก�าไร 
มากขึ้น

ด้านการแปรรูป
•	การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า 

ชุดเครื่องใช้อาบน�้า น�้ามันมะพร้าว
สกัดเย็น “พร้าว”

•	น�าเสนอโครงการเพือ่ของบประมาณ
จังหวัดในการจัดซื้อเครื่องจักรเพื่อ
บรรจุภัณฑ์ประเภทอื่นๆ ในอนาคต

•	โครงการแปรรูปเคร่ืองใช้อาบน�้า 
น�้ามันมะพร้าวสกัดเย็น “พร้าว”  
มกีารพฒันาสินค้าอืน่ๆ ให้ครอบคลมุ 
มากขึ้น เช่น เจลล้างมือ

•	รวมกลุ่ม OTOP เพ่ือพัฒนาในส่วนงาน 
ต่างๆ โดยคัดเลือกชุมชนที่มีความ 
สนใจเข้าร่วม

•	ประสานกับโรงแรมภายในจังหวัด 
กระตุน้การใช้สนิค้าชมุชน โดยมรีาคา 
เท่ากันกับที่โรงแรมรับซื้อ และมีการ 
มอบโล่ให้แก่ผู้ประกอบการจากการ 
ช่วยใช้สินค้าชุมชนโดยผู้ว่าฯ

•	ร่วมกับชุมชนในการเพิ่มช่องทาง 
ประชาสัมพันธ์ชาดอกกาแฟ

ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
•	น�าสือ่ช่อง 34 อมรนิทร์ทวี ีมาถ่ายท�า 

ท่ีเกาะเตียบ เพื่อประชาสัมพันธ์ 
การท่องเที่ยว

•	 เกบ็ข้อมลูพืน้ทีแ่ละสร้างความเชือ่มโยง 
โดยจดักจิกรรมโปรโมทการท่องเทีย่ว 
ต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ชุมชน

•	จดัตารางการท่องเทีย่วให้ชมุชน และ
ประชาสัมพันธ์แก้ไขภาพลักษณ์เดิม
ที่นักท่องเที่ยวอาจมองว่าราคาสูง 
ไม่คุ้มราคา

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีชุมพร 
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

วันที่จดทะเบียน 20 มิถุนำยน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บำท

จ�านวนกรรมการ 8 คน จ�านวนผูถ้อืหุน้ 13 รำย 
ทีอ่ยู ่เลขที ่117 หมูท่ี ่6 ต�ำบลทุง่คำ  

อ�ำเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร 86100

คุณณัฏณิชา คงแก้ว  
กรรมกำรผู้จัดกำร

คุณชัชพงค์ แสงมงคล  
นักพัฒนำธุรกิจชุมชน

จ�านวนประชากร  
(ปี 2559)

507,604
คน

รายได้จากการท่องเที่ยว
โดยเฉลี่ย (ปี 2559)

6,248.56
ล้านบาท

พื้นที่

6,009.01
ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อคน/ต่อปี
(ปี 2559)

83,416
บาท

มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (GPP)

ปี 2558

73,616
ล้านบาท
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รายงานประจ�าปี 2559 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ�ากัด



เชียงราย
“เหนอืสดุในสยาม ชายแดนสามแผ่นดนิ ถิน่วฒันธรรมล้านนา  
ล�้าค่าพระธาตุดอยตุง”

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเชียงราย 
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

วันที่จดทะเบียน 31 สิงหำคม 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 1,000,000 บำท

จ�านวนกรรมการ 10 คน จ�านวนผูถ้อืหุน้ 4,000 รำย 
ทีอ่ยู ่เลขที ่632 ชัน้ 1 อำคำรศำลำกลำงจงัหวดั

เชยีงรำย ถนนแม่ฟ้ำหลวง ต�ำบลรมิกก  
อ�ำเภอเมอืงเชยีงรำย จงัหวดัเชยีงรำย 57100

คุณวิรุณ ค�าภิโล  
ผู้จัดกำร

คุณจารุ ชัยพินิจ  
นักพัฒนำธุรกิจชุมชน

ตัวอย่างผลการด�าเนินงาน
โครงการขับเคลื่อนเชียงรายสู่เมืองเกษตรสีเขียว สร้างรายได้เพิ่มให้กับกลุ่มวิสาหกิจ  
เกษตรปลอดภัยบ้านร่องก๊อ ต�าบลแม่ค�า อ�าเภอแม่จัน จ�านวน 16 ครัวเรือน รายได้		
12,000	บาทต่อครัวเรือน	รวม	192,000	บาท

ด้านการเกษตร
•	ท�างานร่วมกบัโครงการอาหารปลอดภัย 

เชียงรายเป็นสุข โดยทดลองจับคู ่  
(Matching) ระหว่างตลาดกับกลุ่ม 
ผู ้ปลูกผักปลอดภัย เพื่อทดลอง 
กระบวนการกระจายสินค้าและการ 
วางแผนการผลติ เพือ่สร้างต้นแบบการ 
ด�าเนนิงานแก่ศนูย์จ�าหน่ายและรับรอง 
สินค้าเกษตรปลอดภัย เกลียวทิพย์

•	จัดเวที “สานพลังเพิ่มความเข้มแข็ง 
ภาคเอกชนสนับสนุนประชารัฐ 
ขบัเคลือ่นวาระจงัหวดัเชยีงราย เมอืง 
เกษตรสีเขียว อาหารปลอดภัยวิถี 
ไทยล้านนา (Lanna Green Tourism 
Network)” ณ โรงแรมเชียงราย 
แกรนด์รมู เพือ่ส่งเสรมิให้ผูป้ระกอบการ 
และเครอืข่ายวสิาหกิจชมุชนในจังหวัด 
เชียงรายมีความรู้ความเข้าใจและ 
เข้าถึงแหล่งทุนสนับสนุนได้ง่ายขึ้น

•	ถอดบทเรยีนการด�าเนนิงานด้านเกษตร
ปลอดภัยของจงัหวัดเชยีงราย ร่วมกับ 
“โครงการอาหารปลอดภยั เชยีงราย 
เป็นสขุ” สือ่สารผ่านรายการ “มองโลก 
มองเรา” ช ่อง 3 SD สร้างการ
ประชาสมัพนัธ์เรือ่งการด�าเนนิงานด้าน 

การเกษตรปลอดภยั ผลจากการถอด	
บทเรยีนนีท้�าให้การด�าเนนิงานด้าน
การเกษตรปลอดภัย	ขยายสู่พื้นที่
ภาคเหนือตอนบน	ได้แก่	จังหวัด	
พะเยา	แพร่	และน่าน	เกิดการ	
จดัตัง้ทมีท�างานและแนวการท�างาน
ทีป่ระยกุต์จากเชยีงรายโมเดล

ด้านการแปรรูป
ประสานงานร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 20 เชยีงราย สงักดักรมพฒันา
ฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพ่ือ
สนับสนุนองค์ความรู้ด้านการแปรรูป 
ในหมูบ้่าน เพือ่เป้าหมายแห่งการแปรรปู 
สินค้าเกษตรต่อไป

ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
สนบัสนนุการประชาสมัพนัธ์การท่องเทีย่ว 
ผ่านรายการโทรทัศน์ต่างๆ เพื่อให้ 
นกัท่องเทีย่วสนใจเข้ามายงัหมูบ้่านปางห้า 
หมู่ที่ 1 ต�าบลเกาะช้าง อ�าเภอแม่สาย 
จังหวัดเชียงราย เพ่ิมขึ้น พร้อมทั้งเกิด
กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาหมู่บ้าน 
รักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมโดยเด็กรุ่นใหม่
และกระจายรายได้เพิ่มมากขึ้น 

จ�านวนประชากร  
(ปี 2559)

1,282,544
คน

รายได้จากการท่องเที่ยว
โดยเฉลี่ย (ปี 2559)

24,137.69
ล้านบาท

พื้นที่

11,678.37
ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อคน/ต่อปี
(ปี 2559)

73,322
บาท

มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (GPP)

ปี 2558

94,410
ล้านบาท
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รายงานประจ�าปี 2559 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ�ากัด



เชียงใหม่
“ดอยสุเทพเป็นศร ีประเพณเีป็นสง่า บปุผาชาตล้ิวนงามตา 
นามล�้าค่านครพิงค์”

ตัวอย่างผลการด�าเนินงาน
ด้านการเกษตร
•	น�าเสนอของบประมาณจากจังหวัด 

เพื่อพัฒนาชุมชน / วิสาหกิจชุมชน 
ผูป้ลกูผกัอนิทรย์ี จ�านวน 200 ครวัเรอืน

•	 เชื่อมโยงท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ใน 
การรับซื้อผลผลิตเกษตรปลอดภัย
ของวิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิค 
และวสิาหกจิชุมชนเกษตรอนิทรีย์บ้าน
ห้วยบง อ�าเภอแม่ออน จงัหวดัเชยีงใหม่

ด้านการแปรรูป
•	ยกระดับการแปรรูปกาแฟและขยาย

เครือข่ายวสิาหกจิชมุชนกาแฟสดบ้าน
แม่ตอน อ�าเภอดอยสะเก็ด จังหวัด 
เชียงใหม่ โดยสนบัสนนุการเข้าอบรม 
กับบริษัท CP Retailink โดยน�า 
ตัวอย่างเมล็ดกาแฟของกลุ ่มเข้า 
ทดสอบ ผลการทดสอบอยู่ระดับ	
86.75	คะแนน	(ดีมาก) และในรอบ 
ผลผลติปี 2559 บรษิทั	CP	Retailink	
รับซื้อกาแฟจากกลุ่ม	1,500	กก.	
ในราคา	180	บาท/กก.	เป็นเงิน	
270,000	บาท (จากเดมิทีก่ลุม่ขายใน
ราคา 150 บาท/กก.) ท�าให้มรีายได้	
เพิม่ขึน้รวม	45,000	บาท นอกจากนี้ 
ยังประสานความคืบหน้าการจด
ทะเบียน GI (อยู่ระหว่างด�าเนินการ)

อื่นๆ
•	จัดนิทรรศการและการออกร้านข้าว

ประชารัฐในงาน Unseen Lanna  
2017 เมือ่วนัท่ี 6 - 12 มกราคม พ.ศ. 
2560 ณ ศนูย์ประชมุและแสดงสนิค้า
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 
พระชนมพรรษา

•	ร่วมกับ OTOP Trader จังหวัด
เชยีงใหม่ บรษิทัได้น�าข้าวจาก 8 กลุม่ 
ฝากขาย ท�าให้มีรายได้จากการ	
สั่งซื้อรวม	10,665	บาท

•	สร ้างองค์ความรู ้ เกี่ยวกับตลาด 
e-commerce ผ่านการสมัมนาเรือ่ง  
“E-Commerce ประตูสู่อนาคตของ 
OTOP” โดย ดร.พนติา สุรชยักลุวฒันา 
UTCC Alibaba Certified Trainer 
เป็นผู ้ให้ความรู ้ มีผู ้ประกอบการ 
เข้าร่วม 153 คน และมผีูส้นใจลงชือ่
เข ้ารับการจัดกิจกรรมของบริษัท 
ในคราวต่อไปอกี 38 ราย

•	 คัดเลือกสินค้า OTOP เข้าสู่ท็อปส์ 
ซูเปอร์มาร์เก็ต โดยบริษัทฯ ร่วมกับ 
ส�านกังานพัฒนาชมุชนจงัหวดัเชยีงใหม่ 
และทอ็ปส์ ซเูปอร์มาร์เกต็ ท�าให้ชมุชน
เข้าถงึช่องทางตลาดง่ายขึน้

•	บริษัทฯ ประสานกบับรษิทัไทยเบฟเวอเรจ 
จ�ากัด (มหาชน) รับซ้ือสินค้าชุมชน 
ไปบรจิาคในโครงการป้องกนัและแก้ไข 
ปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัด
เชยีงใหม่ สร้างรายได้ให้กบัชมุชน ดงันี้ 
น�้าพริกตาแดงของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้าน	
เดือ่งก	1,725	โหล	เป็นเงนิ	172,500	
บาท	 ข ้าวเหนียวของสหกรณ์
การเกษตรพร้าว	จ�ากดั	จ�านวน	350	
กโิลกรมั	เป็นเงนิ	10,500	บาท	

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเชียงใหม ่
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

วันที่จดทะเบียน 29 เมษำยน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บำท

จ�านวนกรรมการ 9 คน จ�านวนผูถ้อืหุน้ 96 รำย 
ทีอ่ยู ่เลขที ่158 ศนูย์ส่งเสรมิอตุสำหกรรม 

ภำคที ่1 ต�ำบลวดัเกต อ�ำเภอเมอืงเชยีงใหม่ 
จงัหวดัเชยีงใหม่ 50000

คุณเดโช ไชยทัพ 
กรรมกำรผู้จัดกำร

คุณมัลยิกา มณีผ่อง  
นักพัฒนำธุรกิจชุมชน

จ�านวนประชากร  
(ปี 2559)

1,735,762
คน

รายได้จากการท่องเที่ยว
โดยเฉลี่ย (ปี 2559)

88,551.03
ล้านบาท

พื้นที่

20,907.06
ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อคน/ต่อปี
(ปี 2559)

77,701
บาท

มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (GPP)

ปี 2558

217,951
ล้านบาท

063
รายงานประจ�าปี 2559 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ�ากัด



ตรัง
“ชาวตรังใจกว้าง สร้างแต่ความดี”

ตัวอย่างผลการด�าเนินงาน
ด้านการเกษตร
•	ด�าเนินการจด GI ให้ผลผลิตทาง 

การเกษตร เพื่อรับรองมาตรฐาน
•	แก้ปัญหาเร่ืองระบบน�า้อย่างยัง่ยนื เพือ่

ผลผลิตทางการเกษตรทีไ่ด้มาตรฐาน
•	จัดหาช่องทางการตลาดเพื่อขยาย

ตลาด สามารถจัดจ�าหน่ายผลผลิต
ตามห้างร้านต่างๆ ได้มากขึ้น

•	 เช่ือมโยงและประสานกบัโรงพยาบาล
ตรัง เพือ่รับซือ้ผลผลติเกษตรปลอดภัย 
สร้างรายได้เพิ่มขึ้น

•	ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งและ
มะละกอในช่วงผลผลิตล้นตลาด

•	สร้างองค์ความรู้เรื่องการปลูกฝรั่ง
และมะละกอ เพื่อเพาะปลูกอย่าง 
ถูกวิธีและได้ผลผลิตที่ดี พร้อมทั้ง 
เชื่อมโยงกับทุนของภาครัฐในการ 
สนบัสนนุกลุ่มฝร่ังและมะละกอ สร้าง 
เครือข่ายกลุ่มเกษตรกร และจัดให้ 
พบปะกับลูกค้าผ่านตลาดเกษตร

ด้านการแปรรูป
•	พัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าของ

หมอนยางพาราให้สวยงาม ทันสมัย
•	ขยายช่องทางการตลาด โดยออกบธู

ตามงานต่าง ๆ
•	น�าเสนอโครงการเพือ่ของบประมาณ

จงัหวัดในการจดัซือ้เครือ่งจกัรส�าหรบั
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากน�า้ยางพารา

•	ประสาน OTOP Trader เพื่อพัฒนา
ในส่วนงานต่างๆ โดยคดัเลอืกชมุชน
ที่มีความสนใจเข้าร่วม

ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
•	จัดท�าโครงการทัวร์ CSR
•	 จัดต้ังกลุม่อาชพีต่าง ๆ  เพือ่สร้างและ

กระจายรายได้สู่ชุมชน
•	 เชื่อมโยงตลาดวิถีชุมชน
•	 เกบ็ข้อมลูพ้ืนที ่และสร้างความเชือ่มโยง 

โดยจัดกิจกรรมโปรโมทการท่องเทีย่ว 
ต่างๆ ที่ได้ประชาสัมพันธ์ชุมชน

•	 ร่วมประชมุ จัดท�าส่ือและประชาสัมพันธ์  
พร้อมข้อมลูแหล่งท่องเทีย่วในชมุชน

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีตรัง 
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

วันที่จดทะเบียน 20 กันยำยน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บำท

จ�านวนกรรมการ 10 คน จ�านวนผูถ้อืหุน้ 1,193 รำย 
ทีอ่ยู ่เลขที ่8 ถนนโรงพกั ต�ำบลทบัเทีย่ง  

อ�ำเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั 92000

คุณลือพงษ์ อ๋องเจริญ  
กรรมกำรผู้จัดกำร

คุณเจณิสตา อักษรชู  
นักพัฒนำธุรกิจชุมชน

จ�านวนประชากร  
(ปี 2559)

641,684
คน

รายได้จากการท่องเที่ยว
โดยเฉลี่ย (ปี 2559)

8,213.92
ล้านบาท

พื้นที่

4,917.60
ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อคน/ต่อปี
(ปี 2559)

64,563
บาท

มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (GPP)

ปี 2558

60,124
ล้านบาท

064
รายงานประจ�าปี 2559 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ�ากัด



ตราด
“เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล�้า ระก�าแสนหวาน  
หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา”

ตัวอย่างผลการด�าเนินงาน
ด้านการเกษตร
•	28 ครัวเรือน ได้เข้าร่วมโครงการ 

ยกระดับราคาทุเรียนชะนีเกาะช้าง
 – สามารถเพิ่มมูลค่าทุเรียนชะนี
เกาะช้างให้เกษตรกรกว่า	1	เท่า	
(จาก	70	บาท	เป็น	150	บาท)

 – สร้างรายได้สงูถึง	171,570	บาท
 – บริษัทฯ	ได้ก�าไร	41,930	บาท
 – สร้างยอดจ�าหน่ายสนิค้าเกษตร	
รวมทั้งสิ้น	213,500	บาท

•	 ร่วมมอืกับบริษทั ประชารฐัรกัสามคัค ี
ภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด 
ในการสร้างแบรนด์สนิค้าการเกษตร

•	 เชื่อมโยงผู ้เชี่ยวชาญในพื้นที่และ 
ห้างสรรพสินค้า The Mall Group 
เพื่อขยายช่องทางการตลาด

ด้านการแปรรูป
•	น�าเสนอของบประมาณจากจังหวัด 

เพือ่สนบัสนนุกล่องผลไม้จากเกษตร 
และสหกรณ์จังหวัด

ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
•	ร่วมมือกับบริษัทเกาะช้าง อินเตอร์-

เนชั่นแนล จ�ากัด เพ่ือดูสถานที่ใน 
การจัดท�าทัวร์ในโครงการท่องเที่ยว 
บ้านด่านใหม่ และกิจกรรมชมสวน 
ชมิทเุรยีน โดย 20 ครวัเรอืนได้เข้าร่วม 
โครงการ

•	ท�าการประชาสัมพันธ ์ โครงการ 
ท่องเที่ยวบ้านด่านใหม่ในรายการ 
“ชืน่ใจไทยแลนด์” ช่อง 34 อมรนิทร์ทวีี

•	จากการด�าเนนิงานดงักล่าว สามารถ
เพิม่มลูค่าการท่องเทีย่วให้เกษตรกร
จาก	0	บาท	เป็นอัตราค่าบริการ	
ผู้ใหญ่	400	บาท/คร้ัง	เด็ก	200	
บาท/ครั้ง

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีตราด 
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

วันที่จดทะเบียน 5 กันยำยน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บำท

จ�านวนกรรมการ 8 คน จ�านวนผูถ้อืหุน้ 289 รำย
ทีอ่ยู ่เลขที ่28/4 หมูท่ี ่2 ต�ำบลวงักระแจะ  

อ�ำเภอเมอืงตรำด จงัหวดัตรำด 23000

คุณพิทยา หอมไกรลาศ  
ผู้จัดกำร

คุณบุณยาพร คงธนจิระวัฒน์  
นักพัฒนำธุรกิจชุมชน

จ�านวนประชากร  
(ปี 2559)

229,437
คน

รายได้จากการท่องเที่ยว
โดยเฉลี่ย (ปี 2559)

1,596.05
ล้านบาท

พื้นที่

2,819
ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อคน/ต่อปี
(ปี 2559)

80,798
บาท

มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (GPP)

ปี 2558

39,597
ล้านบาท

065
รายงานประจ�าปี 2559 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ�ากัด



ตาก
“ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่ พระเจ้าตากเกรียงไกร 
เมืองไม้และป่างาม”

ตัวอย่างผลการด�าเนินงาน
ด้านการเกษตร
โครงการ	“บกุเกดิป่ากลบั	สร้างรายได้	
ที่ยั่งยืนแก่ชุมชน” แก้ปัญหาการบุกรุก 
พืน้ทีป่่าเพือ่ปลกูพชืเชงิเดีย่วของชาวบ้าน 
โดยประสานงานร่วมกับบริษัท Thai  
Konjac จ�ากัด ซึ่งเปิดโรงงานรับซื้อ 
และแปรรปูบกุในพืน้ทีอ่�าเภอท่าสองยาง 
เพ่ือสร้างโรงงานมาตรฐานทีเ่ป็นมติรกบั 
สิง่แวดล้อม ส่งเสริมการปลกูบกุในพืน้ที่  
เม่ือโรงงานจดัต้ังแล้วเสรจ็จะท�าการแจก
พันธุ์บุกให้แก่ชุมชนครัวเรือนละ 200 
กิโลกรัม เป็นเวลา 5 ปี โดยไม่มีสัญญา
ผูกมัด และจ้างงานในพื้นที่ ชุมชนจะ
มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูป่า น�้า และดิน  
ตามแนวพระราชด�าร ิสามารถเพิม่พืน้ทีป่่า 
ลดการถูกบุกรุก

ด้านการแปรรูป
•	 โครงการหลักสตูรอญัมณสีร้างรายได้  

ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนตาก มีชุมชน 
เข้าร่วม 13 ครัวเรือน

•	โครงการจดัอบรมเรือ่ง “เทคนคิการ 
เลือกอัญมณีในตลาดอย่างมั่นใจ:  
ซือ้ง่าย ขายรวย” ร่วมกบัสถาบนัวจิยั 
และพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ 
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (GIT)  
มีชุมชนเข้าร่วม 60 กลุ่ม

•	โครงการเสวนา “ทิศทางการขบัเคลือ่น 
บริษัทประชารัฐ รักสามัคคีตาก 
(วสิาหกจิเพือ่สงัคม) จ�ากดั เครอืข่าย 
OTOP จังหวัดตาก และ OTOP 
Trader ในพืน้ทีเ่ขตพฒันาเศรษฐกจิ 
พเิศษตาก” มผู้ีเข้าร่วมจ�านวน 250 คน

ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
•	 เชื่อมโยงภาคีเครือข่าย อาทิ การ 

ท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย กระทรวง 
การท่องเท่ียวและกฬีา สมาคมส่ือมวลชน 
และนักประชาสัมพันธ์ จังหวัดตาก 
สมาพนัธ์การท่องเทีย่วภาคเหนอืจงัหวดั
ตาก สมาคมธรุกจิการท่องเทีย่วจังหวดั
ตาก ส�านกังานพัฒนาชมุชนจงัหวดัตาก 
ตัวแทนจากชุมชน จัดท�าเส้นทาง 
ท่องเที่ยวโครงการการท่องเที่ยว 
สานสมัพนัธ์สองแผ่นดนิ

•	ลงพื้นที่เจรจาข้อตกลงร่วมกับผู้น�า 
รัฐกะเหรี่ยง จังหวัดเมียวดี ประเทศ 
เมียนมา เพ่ือด�าเนินโครงการการ 
ท่องเที่ยวสานสัมพันธ์สองแผ่นดิน

อื่นๆ
•	50 กลุม่ชมุชนเข้าร่วมโครงการตลาดนดั 

ประชารฐั ตลาดนดัชมุชน ไทยช่วยไทย 
คนไทยย้ิมได้	สร้างยอดขายรวม	
217,780	บาท

•	มีผู ้ร ่วมงานมหกรรมอาหารทะเล
บนยอดดอย “Sea Food on the 
Mountain Festival 2017 @Maesot 
Tak” กว่า 720 คน สร้างยอดขาย
รวม 405,000 บาท	บริษัทได้ก�าไร
จ�านวน	710,000	บาท

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีตาก 
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

วันที่จดทะเบียน 29 กันยำยน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บำท

จ�านวนกรรมการ 19 คน จ�านวนผูถ้อืหุน้ 47 รำย
ทีอ่ยู ่เลขที ่103/2 อำคำรส�ำนกังำนเขตพฒันำ

เศรษฐกจิพเิศษตำก ชัน้ 1 ถนนสำยเอเชยี 
(แม่สอด-รมิเมย) ต�ำบลแม่สอด  

อ�ำเภอแม่สอด จงัหวดัตำก 63110

คุณพรรณทิพย์ ไชยชนะ  
กรรมกำรผู้จัดกำร

คุณภาณุวัฒน์ ปาเจริญ  
นักพัฒนำธุรกิจชุมชน

จ�านวนประชากร  
(ปี 2559)

631,965
คน

รายได้จากการท่องเที่ยว
โดยเฉลี่ย (ปี 2559)

6,233.56
ล้านบาท

พื้นที่

16,406.65
ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อคน/ต่อปี
(ปี 2559)

71,605
บาท

มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (GPP)

ปี 2558

45,188
ล้านบาท

066
รายงานประจ�าปี 2559 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ�ากัด



นครนายก
“นครนายก เมืองในฝันที่ใกล้กรุง ภูเขางาม น�้าตกสวย  
รวยธรรมชาติ ปราศจากมลพิษ”

ตัวอย่างผลการด�าเนินงาน
ด้านการเกษตร
•	 โครงการช่วยเหลอืเกษตรกรผูป้ลกูข้าว

อนิทรีย์และมะดนัช่วงผลผลติล้นตลาด 
และจ�าหน่ายข้าวช่วยชาวนา

•	น�าเสนอโครงการของบประมาณจงัหวดั 
เพือ่สร้างโรงรบัซือ้ผลผลติมะดนัและ
โรงเรือนแปรรปูปลาสลดิ

•	ประสานงานกบัทอ็ปส์ ซเูปอร์มาร์เกต็ 
ลงนามความร่วมมือเพือ่ส่งข้าวอินทรย์ี 
เมลอน มะยงชิด ผลไม้แปรรูป เพื่อ 
ออกบูธจ�าหน่ายงาน “ท็อปส์ เพื่อ
เกษตรกรไทย ร่วมใจประชารัฐ” ณ 
ศนูย์การค้าเซน็ทรลัพลาซา บางนา

•	 เชือ่มโยงกลุม่เกษตรกรออกบธูจ�าหน่าย 
สินค้า ณ ห้างแม็คโคร นครนายก และ 
งาน OTOP นครนายก ณ ศนูย์การค้า 
ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต และน�าสินค้า
มาฝากขาย ณ โฮมเบเกอร่ี / สวน
ภูกะเหร่ียง / ร้านอาหารครวัครนู้อม

•	 เชือ่มโยงกบัทนุของภาครฐั วว. และ
มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ องครกัษ์ 
ในการสนบัสนนุการพฒันาสนิค้า

ด้านการแปรรูป
•	พฒันาบรรจภัุณฑ์และตราสนิค้าตอง / 

ครีวีนั / Berry Bloom และน�าเสนอ 
โครงการเพื่อของบประมาณจังหวัด 
จดัซือ้เครือ่งจกัรเพือ่น�ามาแปรรปูมะดนั 
ให้เกิดมลูค่าเพิม่

•	สร้างองค์ความรูร่้วมกบัคณะเทคโนโลยี
และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 
มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ องครกัษ์ 
เร่ืองการผลติน�า้มะดนัและแยมมะดนั 
โครงการแปรรปูน�า้มะดนัและแยมมะดนั 
อยูร่ะหว่างการพฒันา

ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
•	น�าสื่อรายการ “ชื่นใจไทยแลนด์” 

ช่อง 34 อมรินทร์ทีวี และรายการ  
“นกัส�ารวจ” ช่อง 3 HD ถ่ายท�าชมุชน 
วัฒนธรรมไทยพวน และกลุ่มสตรี 
แปรรปูผลไม้บางอ้อเพือ่ประชาสมัพนัธ์

•	สร้างแหล่งท่องเที่ยวชุมชนคีรีวัน 
จากความร่วมมอืของชาวบ้านในชมุชน 
ร่วมกับสวนภูกะเหรี่ยง

•	น�ากลุม่ท่องเทีย่วโดยชมุชน 16 กลุม่ 
เข้ารับการอบรมเรื่อง “การบริหาร 
และการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน” 
โดยร่วมมือกับส�านักงานท่องเที่ยว 
และกีฬาจังหวัดนครนายก และ 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

•	จัดท�าส่ือและประชาสัมพันธ์ข้อมูล
แหล่งท่องเทีย่วในชมุชนกบัส�านกังาน
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก

•	 เกบ็ข้อมลูพืน้ทีแ่ละสร้างความเชือ่มโยง 
โดยจดักจิกรรมโปรโมทการท่องเทีย่ว 
ที่ได้ประชาสัมพันธ์ชุมชน

อื่นๆ
•	จัดจ�าหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ 

“ประชารฐัสขุใจ” ได้ 10 กระเช้า รวม	
เป็นเงนิทัง้สิน้	3,000	บาท

•	จดัจ�าหน่ายสนิค้าช่วงปีใหม่ ร่วมกบั 
แขวงทางหลวงนครนายก เมือ่วนัที ่29 
ธันวาคม พ.ศ. 2559 - 4 มกราคม 
พ.ศ. 2560

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครนายก 
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

วันที่จดทะเบียน 11 สิงหำคม 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บำท

จ�านวนกรรมการ 8 คน จ�านวนผูถื้อหุน้ 289 คน
ทีอ่ยู ่เลขที ่4-390 ถนนสวุรรณศร  

ต�ำบลนครนำยก อ�ำเภอเมอืงนครนำยก  
จงัหวดันครนำยก 26000

คุณสุมาลี นาคสุข
กรรมกำรผู้จัดกำร

คุณอัครินทร์ หนูเอียด
นักพัฒนำธุรกิจชุมชน

จ�านวนประชากร  
(ปี 2559)

258,358
คน

รายได้จากการท่องเที่ยว
โดยเฉลี่ย (ปี 2559)

6,387.36
ล้านบาท

พื้นที่

2,122
ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อคน/ต่อปี
(ปี 2559)

85,470
บาท

มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (GPP)

ปี 2558

27,446
ล้านบาท

067
รายงานประจ�าปี 2559 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ�ากัด



นครปฐม
“ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน 
สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า 
สวยงามตาแม่น�้าท่าจีน”

ตัวอย่างผลการด�าเนินงาน
ด้านการเกษตร
•	โครงการจัดหาตลาดให้กับเกษตร- 

อินทรีย์และเกษตรปลอดภัย
•	ลงนาม MOU ร่วมมือกับมูลนธิสิงัคม

สุขใจ เพื่อพัฒนาจังหวัดนครปฐม 
สู่เกษตรอินทรีย์

•	ลงนาม MOU วิสาหกิจชุมชนต�าบล 
ดอนตูม (มะเขือเทศราชินี)

•	ท�าการประชาสัมพันธ์โครงการผ่าน 
รายการ “ช่ืนใจไทยแลนด์” ช่อง 34 
อมรินทร์ทีวี 

**	โครงการทดลองจ�าหน่ายผักและ	
ผลไม้ปลอดภยัให้โรงพยาบาลนครปฐม	
เข้าร่วมโครงการจ�านวน	20	ครวัเรอืน	
สามารถเพิ่มช่องทางการตลาดและ	
เพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้า	คือ

 – สนิค้าเกษตรปลอดภยัราคาเพิม่ขึน้	
ร้อยละ	30

 – สินค้าอินทรีย์ราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ		
40	โดยองิจากราคาทัว่ไปของตลาด	
ศรีเมือง

ด้านการแปรรูป
•	โครงการแปรรปูมะเขอืเทศราชนิเีพือ่

เพิ่มมูลค่ากับมหาวิทยาลัยศิลปากร

ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
•	ท�าการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 

เกาะลัดอีแท่น อ�าเภอสามพราน  
ทางสถานี โทรทัศน ์ ไทยพีบี เอส 
รายการเวทีสาธารณะ

•	ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวคลอง
มหาสวัสดิ์  อ� า เภอพุทธมณฑล  
ผ่านทางช่อง 34 อมรินทร์ทีวี

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครปฐม 
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

วันที่จดทะเบียน 16 กันยำยน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บำท

จ�านวนกรรมการ 11 คน จ�านวนผูถ้อืหุน้ 39 รำย 
 ทีอ่ยู ่เลขที ่51 หมูท่ี ่2 อำคำรปฏบิตัธิรรม 

เฉลิมพระเกยีรต ิ72 พรรษำมหำรำชนิ ี(วดัไร่ขงิ)  
ต�ำบลไร่ขงิ อ�ำเภอสำมพรำน จงัหวดันครปฐม 73210

คุณชิดชนก สายสุวรรณ  
กรรมกำรผู้จัดกำร

คุณพสุภากร ไกรโรจน์  
นักพัฒนำธุรกิจชุมชน

จ�านวนประชากร  
(ปี 2559)

905,008
คน

รายได้จากการท่องเที่ยว
โดยเฉลี่ย (ปี 2559)

4,565.4
ล้านบาท

พื้นที่

2,168.33
ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อคน/ต่อปี
(ปี 2559)

93,800
บาท

มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (GPP)

ปี 2558

300,221
ล้านบาท

068
รายงานประจ�าปี 2559 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ�ากัด



นครพนม
“พระธาตุพนมค่าล�้า วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไท  
เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง จรรโลงวัฒนธรรม  
เชื่อมโยงอินโดจีน”

ตัวอย่างผลการด�าเนินงาน
ด้านการเกษตร
•	กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเองบ้าน

หนองสะโน ต�าบลดอนนางหงส์ อ�าเภอ
ธาตุพนม เดมิมกีารผลติข้าวอนิทรีย์ 
516 ไร่ หลังการสนับสนุน	ชุมชน
มีรายได้เพ่ิมจากการแปรรูปข้าว
หอมมะลิเป็นข้าวสาร	เกษตรกร
จึงเข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่
เพ่ือปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์กว่า	
1,910	ไร่	ในปี	2560

•	น�าเสนอของบประมาณจงัหวดัในการ
สร้างโรงเก็บข้าวขนาดใหญ่ให้กลุ่ม
เป้าหมาย

•	 เช่ือมโยงกับโรงพยาบาลนครพนม
และโรงแรมภายในจงัหวดั เพือ่รบัซือ้ 
ผลผลิตเกษตรปลอดภัย

•	 ช่วยเหลอืเกษตรกรผูป้ลกูข้าวในช่วง
ผลผลิตล้นตลาด สร้างองค์ความรู้
ด้านการผลติและขอรบัรองมาตรฐาน
สินค้าเกษตรอินทรีย์

•	 เชื่อมโยงกับทุนของภาครัฐในการ
สนับสนุนกลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์และ
สร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตรกร

ด้านการแปรรูป
•	กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเองบ้าน 

หนองสะโน ผลิตข้าวขาวหอมมะลิ
อินทรีย์ จากเดิมขายให้ลูกค้าเฉลี่ย
ราคา 35 บาท/กก. มีรายได้เข้า

ชมุชน 192,500 บาท/เดอืน หลงัจาก 
เข้าไปส่งเสริมเรื่องการตลาดและ 
จดัท�าแผนธรุกจิร่วมกบัชมุชน ปัจจบุนั
ราคาข้าวขาวหอมมะลขิองกลุม่มรีาคา  
40 - 43 บาท/กก.	รายได้จงึเพิม่ขึน้	
เป็น	220,000	-	236,000	บาท	
ต่อเดือนโดยประมาณ

•	พฒันาบรรจภัุณฑ์สนิค้าข้าวพญาหงส์  
และไก่งวงนครพนม

•	ของบประมาณจดัซือ้เครือ่งจกัรส�าหรบั
แปรรปูข้าวและไก่งวง พร้อมทัง้พฒันา 
ผลิตภัณฑ์ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม

•	ทดสอบและรายงานผลเพือ่จดัท�าฉลาก 
โภชนาการ ยกระดับมาตรฐานเนื้อ
ไก่งวงร่วมกบัมหาวทิยาลยันครพนม

•	ร่วมมือกับส�านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดนครพนม และกลุ่ม OTOP 
เพื่อพัฒนาส่วนงานต่างๆ

ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
•	ประชาสัมพันธ์สถานที่ท ่องเที่ยว  

เชื่อมโยงตลาดและจุดท่องเที่ยว
•	โครงการพัฒนาพ้ืนที่ท ่องเที่ยว 

โดยชมุชนบ้านไชยบรุแีละบ้านท่าเรอื 
อยู่ระหว่างวางแผน และสร้างความ 
เข้าใจกับชุมชน โดยร่วมประชุมและ 
จัดท�าแผนที่ท ่องเที่ยว พร้อมทั้ง 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลร่วมกับชุมชน 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครพนม 
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

วันที่จดทะเบียน 18 สิงหำคม 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บำท

จ�านวนกรรมการ 9 คน จ�านวนผูถ้อืหุน้ 21 รำย
ทีอ่ยู ่เลขที ่182/7 ถนนพนิจิรงัสรรค์ ต�ำบลในเมอืง 

อ�ำเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม 48000

คุณวรพงษ์ บุพศิริ  
กรรมกำรผู้จัดกำร

ส.อ.พรหมรินทร์ เดชบุรัมย์  
นักพัฒนำธุรกิจชุมชน

จ�านวนประชากร  
(ปี 2559)

716,873
คน

รายได้จากการท่องเที่ยว
โดยเฉลี่ย (ปี 2559)

1,636.03
ล้านบาท

พื้นที่

5,512.67
ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อคน/ต่อปี
(ปี 2559)

62,509
บาท

มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (GPP)

ปี 2558

38,073
ล้านบาท
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นครราชสีมา
“เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช 
ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน”

ตัวอย่างผลการด�าเนินงาน
ด้านการเกษตร
•	 แก้ไขปัญหาวกิฤตข้ิาวราคาตกต�า่กว่า 

ทีโ่รงสรีบัซือ้ คอื กิโลกรัมละ 28 บาท 
โดยซือ้ข้าวบ้านเตยแจกผูล้งทะเบยีน 
ป่ันจกัรยานจ�านวน 3,000 คน ท�าให้	
กลุม่มรีายได้	154,000	บาท	ได้รบั	
ผลประโยชน์จ�านวน	65	ครวัเรอืน	
บริษัทฯ	 ได้ก�าไรจากโครงการ	
201,929	บาท

•	 จัดกิจกรรมปั่นท�าดีเพื่อพ่อ ส่งเสริม 
การตลาดแก่ชุมชนและสื่อสารสร้าง 
การรบัรูแ้ก่บรษิทัฯ เมือ่วนัที ่3 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2559

•	 กิจกรรมกระเช้าของขวัญปีใหม่ส่งเสรมิ 
การตลาดให้แก่กลุ่มผลิตภัณฑ์ เช่น 
ข้าว, ใยไหมขดัผวิ, หม่ีโคราช

•	 จดัประชมุประชาคม วเิคราะห์ปัญหา 
และหาทางออกร่วมกบัชมุชนท้องถิน่
ข้าราชการ เก่ียวกับโรงสชีมุชนทีใ่ช้งาน 
ไม่ได้เป็นเวลา 7 ปี ได้ข้อสรปุร่วมกนั 
คือ ทางเกษตรอ�าเภอมอบให้ อบต.
กระเบือ้งใหญ่ เป็นผูด้ ูและ อบต.มอบให้ 
ชาวบ้านเตยใช้ประโยชน์และใช้เวลา 
ซ่อมแซมเป็นระยะเวลา 1 เดอืน โดย 
สามารถสข้ีาวได้ 5,000 กิโลกรัม

•	 จดันทิรรศการและจดัจ�าหน่ายสนิค้า 
ผลติภัณฑ์ชมุชนร่วมกับ คสป. ในงาน 
ฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี  
ระหว่างวนัที ่23 มนีาคม - 3 เมษายน 
พ.ศ. 2560

ด้านการแปรรูป
•	กลุม่หตัถศลิป์ชมุชนโนนตมู	(เครือ่ง	
ส�าอางจากโปรตีนไหม)	ต�าบลเมืองปัก	
อ�าเภอปักธงชยั จดักจิกรรมส่งเสรมิ 
การตลาดช่วงเทศกาล โดยน�าสนิค้า 
มาจัดกระเช้าปีใหม่ และส่งเสริม 
กลุ่มเป้าหมายด้านการตลาด โดย 
จัดแสดงและจ�าหน่ายสินค้าในงาน 
ฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี 
ประจ�าปี 2560 ระหว่างวันที่ 23 
มีนาคม - 3 เมษายน พ.ศ. 2560 
รายไดเ้พิม่ขึน้	15,000	บาท	ไดร้บั	
ผลประโยชน์	๓๐	ครวัเรอืน

•	 โปรโมทและประชาสมัพนัธ์ผลติภัณฑ์ 
ของกลุ ่มหัตถศิลป์ชุมชนโนนตูม 
เครือ่งส�าอางโปรตนีไหม โดยถ่ายท�า 
วิดีโอเพื่อเผยแพร่ผ่านทางยูทูบและ 
โทรทศัน์เคเบลิ DTV

ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
สนบัสนนุโปรโมทการท่องเทีย่วและการตลาด 
ของหมู่บ้านท่องเที่ยวเครื่องปั้นดินเผา 
ด่านเกวยีน เชือ่มโยงสือ่ Media TV ใน 
รายการเดนิหน้าประเทศไทย สถานโีทรทศัน์สี 
กองทัพบก ช่อง 7 ถ่ายท�า ณ หมู่บ้าน 
ด่านเกวยีน เกีย่วกบัการสร้างนวตักรรม 
ไทยแลนด์ 4.0 ส่งเสรมิชมุชนในด้านการ 
ขายผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ทางออนไลน์  
และสร้างนวตักรรมส่งเสรมิการเผยแพร่ 
ประชาสมัพนัธ์การท่องเทีย่วด่านเกวยีน 
รวมถึงแหล่งท่องเทีย่วในจงัหวดันครราชสีมา

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครราชสีมา 
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

วันที่จดทะเบียน 11 สิงหำคม 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บำท

จ�านวนกรรมการ 7 คน จ�านวนผูถื้อหุน้ 12 รำย 
ที่อยู่ เลขที่ 1919/4 ถนนเดชอุดม  

ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมืองนครรำชสีมำ  
จังหวัดนครรำชสีมำ 30000

คุณมนตรี จงวิเศษ  
กรรมกำรผู้จัดกำร

คุณกษมน อึ่งหนองบัว  
นักพัฒนำธุรกิจชุมชน

จ�านวนประชากร  
(ปี 2559)

2,631,435 
คน

รายได้จากการท่องเที่ยว
โดยเฉลี่ย (ปี 2559)

1,695.94
ล้านบาท

พื้นที่

20,493.96 
ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อคน/ต่อปี
(ปี 2559)

81,966
บาท

มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (GPP)

ปี 2558

264,964
ล้านบาท
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นครศรีธรรมราช
“เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะ ศีลธรรม 
กอปรกรรมดี มีมานะ พากเพียร ไม่เบียดเบียน 
ท�าอันตรายผู้ใด”

ตัวอย่างผลการด�าเนินงาน
บริษัทประชารัฐรักสามัคคนีครศรธีรรมราช 
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด ขับเคลื่อน 
งานของบริษัทโดยมีชุมชนที่มีศักยภาพ 
ด�าเนินการ คือ

ชุมชนการเกษตร	1	ชุมชน	คือ ส้มโอ
บ้านบางดุก อ�าเภอปากพนัง

ชุมชนแปรรูป	2	ชุมชน	คือ กลุ่มผลิต
ส้มโอ บ้านบางดกุ อ�าเภอปากพนงั ผลติ
และพัฒนาบรรจุภัณฑ์แปรรูปเวชส�าอาง 
ส้มโอทับทิมสยาม และกลุ่มย่านลิเภา 
อ�าเภอเมืองฯ

ชมุชนการท่องเทีย่วโดยชมุชน เชือ่มโยง 
เส้นทางการท่องเที่ยว 4 อ�าเภอ ได้แก่ 
อ�าเภอฉวาง อ�าเภอช้างกลาง อ�าเภอ 
ลานสกา อ�าเภอเมืองนครศรีธรรมราช

เป้าหมายจ�านวนรายได้ประชากรท่ี	
ต้องการเพิ่ม 200,000	บาท/คน

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครศรีธรรมราช 
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

วันที่จดทะเบียน 29 สิงหำคม 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,391,000 บำท

จ�านวนกรรมการ 11 คน จ�านวนผูถ้อืหุน้ 19 รำย 
ทีอ่ยู ่เลขที ่6/24 หน้ำโรงแรมทวนิโลตสั  

ถนนพฒันำกำรคขูวำง ต�ำบลในเมอืง  
อ�ำเภอเมอืงฯ จงัหวดันครศรธีรรมรำช 80000

คุณกรกฏ เตติรานนท ์
กรรมกำรผู้จัดกำร

คุณเจนรบ ชนะราวี  
นักพัฒนำธุรกิจชุมชน

จ�านวนประชากร  
(ปี 2559)

1,554,432
คน

รายได้จากการท่องเที่ยว
โดยเฉลี่ย (ปี 2559)

14,620.39
ล้านบาท

พื้นที่

9,942.50
ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อคน/ต่อปี
(ปี 2559)

66,945
บาท

มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (GPP)

ปี 2558

138,737
ล้านบาท
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นครสวรรค์
“เมืองสี่แคว แห่มังกร พักผ่อนบึงบอระเพ็ด  
ปลารสเด็ดปากน�้าโพ”

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครสวรรค ์
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

วันที่จดทะเบียน 29 กันยำยน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,374,000 บำท

จ�านวนกรรมการ 9 คน จ�านวนผูถ้อืหุน้ 361 รำย  
ทีอ่ยู ่เลขที ่300/1 หมู่ท่ี 3  

ต�ำบลหนองกระโดน อ�ำเภอเมอืงนครสวรรค์ 
จงัหวดันครสวรรค์ 60240

ทันตแพทย์สมยศ นะล�าเลียง  
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร

คุณจินดาภา กลิ่นเมือง  
นักพัฒนำธุรกิจชุมชน

ตัวอย่างผลการด�าเนินงาน
เป้าหมายภายในป	ี2560
กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกฝรั่ง / ข้าว
•	วางแผนระยะยาวในด้านการตลาด 

เพื่อส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตร
ให้มีช่องทางการตลาดที่หลากหลาย 
เช่น ห้าง Big C หรอืสถานทีจ่�าหน่าย
ที่เหมาะสม และส่งเสริมการรักษา
มาตรฐานของผลผลติทางการเกษตร 
น�าไปต่อยอดกับการแปรรูป

•	สร้างเครอืข่ายข้าวปลอดภัยและเกษตร
อินทรีย์แบบยั่งยืนร่วมกับส�านักงาน 
พาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์

•	พัฒนาตราผลิตภัณฑ์สินค ้าทาง 
การเกษตรให้เชือ่มโยงกบัแบรนด์ของ 
จังหวัดนครสวรรค์

ด้านการเกษตร
•	 โครงการช่วยเหลอืเกษตรกรผูป้ลกูฝรัง่

ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ รอบแรก
ท�าการจ�าหน่ายไปแล้ว จ�านวน 3 ครัง้		
จ�าหน่ายได้ท้ังสิน้	58,787	กโิลกรมั	
คิดเป็นเงิน	1,379,275	บาท

•	โครงการข้าวประชารัฐนครสวรรค์ 
ช่วยชาวนา เป็นของขวญัเทศกาลปีใหม่ 
ผลการจ�าหน่ายท้ังสิน้	2,115	กโิลกรมั	
เป็นเงิน	85,350	บาท

•	 ช่วยเหลอืเกษตรกรผูป้ลกูฝรัง่ในการ 
หาช่องทางจดัจ�าหน่ายและสร้างรายได้ 
เพิม่

ด้านการแปรรูป
กลุม่ชมุชนทีแ่ปรรปูปลา / ฝรัง่ / สมนุไพร 
และอื่นๆ
•	ส่งเสริมความรู้ใหม่ในการแปรรูป

สินค้า เช่น แปรรูปฝรั่งหยี น�้าฝรั่ง 
และข้าว เป็นต้น

•	ส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และ
คุณภาพสินค้าแปรรูป เชื่อมโยงกับ
ร้านอาหาร / โรงแรม ฯลฯ

ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
วัดเกยไชยเหนอื (บรมธาต)ุ / วดัจนัเสน / 
หมู่บ้านท่องเที่ยวบ้านมอญ
•	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน  

บริการจัดการแหล่งท่องเที่ยว เช่น 
ฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ฯลฯ

•	จัดเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็น 
ของผู ้เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมเเละ 
พัฒนาการท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนา 
ต่อยอดผลติภัณฑ์สนิค้าท้องถิน่ทีเ่ป็น 
เอกลกัษณ์ของชมุชน เช่น สนิค้าจาก 
ตาลโตนดของต�าบลเกยไชย อ�าเภอ 
ชมุแสง (แปรรปูตาลเป็นอาหารคาว / 
หวาน)

•	 ส่งเสรมิ ประสาน และสนบัสนนุ เพือ่
เชื่อมโยงโอกาสระหว่างหน่วยงาน 
ทีเ่กีย่วข้องในทกุภาคส่วน ช่วยให้เกดิ 
การเชื่อมโยงเครือข่ายและเส้นทาง 
การท่องเทีย่วระหว่างชมุชนใกล้เคยีง 

จ�านวนประชากร  
(ปี 2559)

1,066,455
คน

รายได้จากการท่องเที่ยว
โดยเฉลี่ย (ปี 2559)

3,354.22
ล้านบาท

พื้นที่

9,597.68
ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อคน/ต่อปี
(ปี 2559)

82,325
บาท

มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (GPP)

ปี 2558

97,724
ล้านบาท

072
รายงานประจ�าปี 2559 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ�ากัด



นนทบุรี
“พระต�าหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ด  
แหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์  
งามน่ายลศูนย์ราชการ”

ตัวอย่างผลการด�าเนินงาน
ด้านการเกษตร
•	 ส่งเสริมการปรบัปรงุคณุภาพผกัปลอด 

สารพิษและช่องทางการตลาด ท�าให้ 
เกษตรกรมรีายได้เพิม่จากการจ�าหน่าย 
ผักในท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ต้ังแต่
เดอืนธนัวาคม 2559 ถงึมีนาคม 2560  
เป็นเงินกว่า	150,103.6	บาท

•	 เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากงาน
ต่างๆ เช่น 17 - 25 กนัยายน 2559  
งานท็อปส์เพ่ือเกษตรกรไทยร่วมใจ 
ประชารฐั ณ ห้างฯ โรบนิสนั ศรีสมาน 
ยอดจ�าหน่ายรวม	2,250,000	บาท / 
5 - 8 พฤศจิกายน 2559 ตลาดนัด 
ข้าวสารเพื่อชาวนาไทย คร้ังที่ 1 ณ 
ศนูย์การค้าเซน็ทรลัพลาซา เวสต์เกต 
รายได้เพิม่ขึน้	677,062	บาท / 3 - 13 
พฤศจกิายน 2559 จ�าหน่ายผกัปลอด 
สารพษิ ณ ตลาดคลองผดงุฯ มยีอด	
จ�าหน่าย	114,240	บาท / รถโมบายล์ 
จ�าหน ่ายข้าวสาร ยอดจ�าหน่าย		
1,079,380	บาท โดยน�าก�าไรไป 
สนบัสนนุแปลงผกักางมุง้ / 13 - 26  
มกราคม 2560 งานช็อปของดี 
ชมิของเด่นจากเกษตรกรไทย ณ ห้างฯ 
โรบินสัน ศรีสมาน มีรายได้เพิ่มขึ้น	
499,204	บาท / 1 - 22 มีนาคม 2560 
ตลาดนดัข้าวสารเพือ่ชาวนาไทย ครัง้ที ่2 
ณ ศนูย์การค้าเซน็ทรลัพลาซา เวสต์เกต 
และเซน็ทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ รายได้	
เพิ่มขึ้น	151,030	บาท

•	พัฒนาการผลิตและจ�าหน่ายกล้วย  
ส ่งเสริมการรวมกลุ ่ม ปัจจุบันมี
เกษตรกรกว่า 57 คน ทัง้ยงัสง่เสรมิ
การรวมกลุม่เกษตรกรแบบแปลงใหญ่ 
เพื่ออ�านาจต่อรองทางการตลาด 
ปัจจุบันมีสมาชิก 763 ราย

ด้านการแปรรูป
•	ส ่ง เสริมช ่องทางจ� าหน ่ ายและ

ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์แปรรูป 
เครื่องส�าอางจากนมแพะ เพื่อให ้
สามารถจ�าหน่ายในท็อปส์ ซูเปอร์- 
มาร์เกต็ และประชาสมัพนัธ์ผ่านช่อง 
34 อมรินทร์ทีวี ชุมชนมีรายได้เพิ่ม	
เดือนละกว่า	35,000	บาท

•	 เจรจาธรุกจิกบัทอ็ปส์ เพือ่ขยายตลาด
สูต่ลาดโมเดร์ินเทรด โดยมเีกษตรกร 
กลุม่วสิาหกจิชมุชน และผูป้ระกอบการ 
รายย่อยในจงัหวดันนทบรุ ีผ่านการเปิด 
หน้าบญัชเีข้าจ�าหน่ายในทอ็ปส์ มาร์เกต็ 
จ�านวน 11 ราย

ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดรายได้
จากการขายสินค ้าและบริการ คือ  
1. การท่องเทีย่วโดยชมุชนตลาดน�า้ประชา-
รฐัวดัแคนอก 2.การท่องเทีย่วโดยชมุชน
ตลาดน�า้ประชารฐัไทรน้อย นอกจากนีย้งั
ท�าการประชาสมัพนัธ์ผ่านรายการโทรทศัน์  
“ชื่นใจไทยแลนด์” ช่อง 34 อมรินทร์ทีวี 
เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและ
สถานประกอบการสนิค้าเด่นของจงัหวดั
นนทบุรี 4 แห่ง คือ การท่องเที่ยวโดย
ชุมชนตลาดน�้าไทรน้อยและเกาะเกร็ด 
กลุม่แปรรปูนมแพะ / เครือ่งส�าอางนมแพะ 
ชุมชนสุเหร่าโรงกระโจม และกลุ่มผัก 
ปลอดสารพิษอ�าเภอไทรน้อย

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนนทบุร ี
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

วันที่จดทะเบียน 26 สิงหำคม 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บำท

จ�านวนกรรมการ 9 คน จ�านวนผูถ้อืหุน้ 11 รำย 
ทีอ่ยู ่เลขที ่9/325 หมูท่ี ่6 ต�ำบลเสำธงหนิ  

อ�ำเภอบำงใหญ่ จงัหวดันนทบรุ ี11140

คุณกฤษณะ วจีไกรลาศ
กรรมกำรผู้จัดกำร

คุณพรสวรรค จินพุทธ
นักพัฒนำธุรกิจชุมชน

จ�านวนประชากร  
(ปี 2559)

1,211,924
คน

รายได้จากการท่องเที่ยว
โดยเฉลี่ย (ปี 2559)

3,199.18
ล้านบาท

พื้นที่

622.30
ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อคน/ต่อปี
(ปี 2559)

129,951
บาท

มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (GPP)

ปี 2558

287,685
ล้านบาท

073
รายงานประจ�าปี 2559 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ�ากัด



นราธิวาส
“ทักษิณราชต�าหนัก ชนรักศาสนา นราทัศน์เพลินตา  
ปาโจตรึงใจ แหล่งใหญ่แร่ทอง ลองกองหอมหวาน” 

ตัวอย่างผลการด�าเนินงาน
ด้านการเกษตร:	ลองกอง	มังคุด	
ข้าวหอมกระดังงา	ร่วมกับ	คสป.
•	ประสานงานการขึน้ทะเบยีน GI เน้น

แนวคดิ กนิลองกองกลิน่หอมรสหวาน
ต้องทานของแท้เดือนกันยายน

•	สนบัสนนุเครือ่งวดัความหวาน เคร่ือง
ป๊ัมลม และใช้ห้องเยน็ ยกระดบัด้วย
การแปรรูป

•	อบรมให้ความรู ้แก่กลุ ่มเป้าหมาย 
เรือ่งการเกบ็รกัษาเพือ่ยดือายหุลงัการ 
เก็บเกี่ยว

•	พัฒนาบรรจุภัณฑ์และเพิ่มช่องทาง 
การตลาด เช่น การตลาดออนไลน์

•	 ส่งเสรมิให้เป็นของฝากท้องถิน่ ด้วย
สร้างความตระหนักให้เห็นคุณค่า

•	ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายการ
ท�างานร่วมกันในระยะยาว

ด้านการแปรรูป:	ข้าวเกรียบปลา	
(กรือโป๊ะ)	กระจูด	ผ้าทอพื้นเมือง	
ร่วมกับ	คสป.
•	 ร่วมกับสถาบนัการศกึษาในการพฒันา 

รูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์  
โดยจัดหาผู้เชี่ยวชาญมาสอน

•	สนบัสนนุเครือ่งจกัรเพือ่การผลติ และ
พฒันาสูเ่กณฑ์มาตรฐานความปลอดภยั
ด้านอาหาร เช่น ฮาลาล และ อย.

•	ช่วยวิเคราะห์ต้นทุน ลดค่าใช้จ่าย 
การเข้าถึงปัจจัยการผลิตและพัฒนา 
การออกแบบ

•	ส่งเสริมการจัดท�าแผนธุรกิจ สร้าง 
แบรนด์ผ้าทอนราธวิาส เพิม่ช่องทาง 
การตลาดใหม่ๆ รวมทั้งออนไลน์

ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน:	การ	
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	เชิงวัฒนธรรม		
และเชิงเกษตร
•	ขยายเครือข่ายในพืน้ทีม่าร่วมพฒันาสู่

มาตรฐานการท่องเทีย่วทีน่กัท่องเทีย่ว
สามารถเดินทางเข้าถึงง่าย

•	ท�าให้คนในชุมชนเห็นคุณค่า จัด
กจิกรรมสร้างความตระหนกั อนรุกัษ์
ภูมปัิญญา และถ่ายทอดสูค่นรุน่ใหม่

•	พฒันาการบรหิารจดัการการท่องเทีย่ว
โดยชมุชน เชือ่มโยงการท่องเทีย่วกบั
ผลิตภัณฑ์และบริการชุมชน

•	สร้างแผนพฒันาการท่องเทีย่วของพ้ืนที่ 
ร่วมกัน เน้นการมีส่วนร่วมของทุก 
ภาคส่วน ส่งเสรมิกลไกการประชาสัมพันธ์ 
ใช้สื่อสังคมออนไลน์สร้างแคมเปญ
ใหม่ๆ

อื่นๆ
ม.ร.ว.ดศินดัดา ดศิกลุ ประธานสถาบนั 
ส่งเสรมิและพฒันากจิกรรมปิดทองหลังพระ 
สืบสานแนวพระราชด�าริ น�าทีมเวท ี
ประชาคมรบัฟังความเหน็เรือ่งประโยชน์ 
ร่วมในการซ่อมแซม ปรบัปรงุฝายสากอ 
เพือ่ช่วยราษฎรทีเ่สยีโอกาสจากฝายช�ารดุ
ในพืน้ที ่1,190 ไร่ ให้มคีวามสขุกลบัคนืมา

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส 
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

วันที่จดทะเบียน 10 พฤศจิกำยน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,100,000 บำท

จ�านวนกรรมการ 9 คน จ�านวนผูถ้อืหุน้ 13 รำย
ทีอ่ยู ่เลขที ่379 ถนนพชิติบ�ำรงุ ต�ำบลบำงนำค 
อ�ำเภอเมอืงนรำธวิำส จงัหวดันรำธวิำส 96000

คุณปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดช  
กรรมกำรผู้จัดกำร

คุณวาฟา มะซอ  
นักพัฒนำธุรกิจชุมชน

จ�านวนประชากร  
(ปี 2559)

789,681
คน

รายได้จากการท่องเที่ยว
โดยเฉลี่ย (ปี 2559)

2,703.93
ล้านบาท

พื้นที่

4,475.43
ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อคน/ต่อปี
(ปี 2559)

55,556
บาท

มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (GPP)

ปี 2558

37,678
ล้านบาท

074
รายงานประจ�าปี 2559 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ�ากัด



น่าน
“แข่งเรือลือเล่ือง เมืองงาช้างด�า จิตรกรรมวัดภูมินทร์  
แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง” 

ตัวอย่างผลการด�าเนินงาน
ด้านการเกษตร
•	ยอดขายสนิค้าเกษตรอินทรีย์ได้รับการ

ส่งเสรมิจากบรษิทัฯ ส่งผลให้ฟักทอง
อนิทรย์ีมรีาคาเพิม่สงูขึน้เป็นเกรด C 
ราคา 5 บาท เกรด B ราคา 8 บาท 
และเกรด A ราคา 15 บาท ซึง่ยอดขาย 
ปี 2559	รวมทัง้สิน้ประมาณ	660,000	
บาท	และในเดอืนมกราคม - พฤษภาคม 
2560 ยอดขายรวม	546,570	บาท

•	 ส่งเสรมิเกษตรกรผูป้ลกูกาแฟ ท�าให้
ราคาเมลด็กาแฟอาราบก้ิาสงูขึน้จาก 
125 - 130 บาท/กโิลกรมั เป็น	145	-	
160	บาท/กโิลกรมั ส่วนเมลด็กาแฟ 
โรบสัต้าราคาสงูขึน้จาก 60 - 65 บาท/ 
กโิลกรมั	เป็น	85	-	100	บาท/กโิลกรมั

•	ยอดขายเมลด็กาแฟดบิชนดิอาราบก้ิา 
ของกลุ่มเกษตรกรบ้านสันเจริญ กับ
ทาง Café Amazon ซึง่เป็นธรุกจิค้า
ปลกีของบรษิทั ปตท. จ�ากดั (มหาชน) 
รวม	20	ตัน มลูค่า	2,900,000	บาท

•	บรษัิทฯ ร่วมกบัภาคเีครอืข่าย จดังาน 
มหกรรมเกษตรอินทรีย์ โดยออกบูธ 
จ�าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์กว่า 
30 ร้านค้า และกิจกรรมมากมาย และ 
ลงนามความร่วมมอื “พลงัขบัเคลือ่น 
เกษตรอินทรีย์ จากภูผาสู่สากล”

•	 ร่วมประชุมหลายภาคส่วนเพือ่พฒันา 
ส้มสีทอง ลงพืน้ทีส่�ารวจคณุภาพสวนส้ม 
ณ บ้านน�้าเลียง อ�าเภอทุ่งช้าง

•	บริษัทฯ ร่วมงานการบนัทกึความร่วมมอื 
“การยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตร 
สูส่ากลต้นแบบอย่างครบวงจร” โดย
สนับสนุนด้านการเชื่อมโยงตลาด  
องค์ความรู้ การแปรรูปสินค้า และ
ออกบูธ

•	 เข ้าร ่วมประชุมกับภาคีเครือข ่าย  
คุยทิศทางตามนโยบายการบริโภค 
ผักผลไม้ของโรงพยาบาล ผลคือ 
บริษัทฯ จะประสานและรวบรวมข้อมลู 
กับกลุ ่มเครือข่าย และเกษตรกร 
ผู้ปลูกผักผลไม้อินทรีย์

•	น�าสมาชิกเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนฯ  
ฝึกอบรมการแปรรูปฟักทอง และ
บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการในฐานะ 
ผู ้ รวบรวมผลผลิตกับกระทรวง
อุตสาหกรรม เพื่อผลักดันภาคเหนือ
ให้เป็น Hub ด้านกาแฟ

ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
•	กจิกรรมการอบรมการบรหิารจดัการ 

ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT)
•	ผูอ้�านวยการศนูย์วจิยัและพฒันาการ

เพาะเลีย้งสตัว์น�า้จดื	มอบพนัธุป์ลา	
น�้าจืด	80,000	ตัว	เพ่ืออนุรักษ์ให้ 
แหล่งท่องเที่ยวชุมชนห้วยพ่าน

•	จัดนิทรรศการกินปลาห้วยพ่าน เพื่อ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชน
บ้านห้วยพ่าน

•	ส�านกังานพาณชิยจ์งัหวดัน่าน เสนอ
โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริม
การตลาดสนิค้าและบรกิารท่องเทีย่ว
ชมุชนบ้านห้วยพ่าน โดยขอสนบัสนนุ
งบประมาณ 2,000,000 บาท

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีน่าน  
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

วันที่จดทะเบียน 22 มิถุนำยน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บำท

จ�านวนกรรมการ 10 คน จ�านวนผูถ้อืหุน้ 82 รำย 
 ทีอ่ยู ่เลขที ่38/10 ถนนมหำยศ ต�ำบลในเวยีง 

อ�ำเภอเมอืงน่ำน จงัหวดัน่ำน 55000

คุณประทุม จิณเสน  
กรรมกำรผู้จัดกำร

คุณวริฏฐา มงคล  
นักพัฒนำธุรกิจชุมชน

จ�านวนประชากร  
(ปี 2559)

479,916
คน

รายได้จากการท่องเที่ยว
โดยเฉลี่ย (ปี 2559)

2,103.03
ล้านบาท

พื้นที่

11,472.07
ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อคน/ต่อปี
(ปี 2559)

70,031
บาท

มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (GPP)

ปี 2558

28,558
ล้านบาท

075
รายงานประจ�าปี 2559 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ�ากัด



บึงกาฬ
“ภูทอกแหล่งพระธรรม ค่าล�า้ยางพารา งามตาแก่งอาฮง  
บึงโขงหลงเพลินใจ น�า้ตกใสเจ็ดสี ประเพณีแข่งเรือ เหนือสุด
แดนอีสาน นมัสการหลวงพ่อใหญ่ ศูนย์รวมใจศาลสองนาง”

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีบึงกาฬ 
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

วันที่จดทะเบียน 27 กันยำยน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บำท

จ�านวนกรรมการ 10 คน จ�านวนผูถ้อืหุน้ 129 รำย 
 ทีอ่ยู ่เลขที ่261 หมูท่ี ่9 ต�ำบลบงึกำฬ  

อ�ำเภอเมอืงบงึกำฬ จงัหวดับงึกำฬ 38000

ว่าที่ร้อยตรี ภูมิพันธ์ บุญมาตุ่น  
กรรมกำรผู้จัดกำร

คุณสถาพร เหง่าศรีลา 
นักพัฒนำธุรกิจชุมชน

ตัวอย่างผลการด�าเนินงาน
เป้าหมายบริษทัภายในระยะเวลา	2	ปี
รายได้ประชาชนเพิ่มขึ้นไม่ต�่ากว่า	
500,000	บาท	และมกี�าไรสทุธไิม่ต�า่กว่า	
100,000	บาท	เทยีบเป็นสดัส่วนรายได้	
ต่อคนคือ	เพิม่ขึน้อย่างน้อยร้อยละ	20	
โดยมกีลุม่เป้าหมายทีส่นบัสนนุไม่ต�า่กว่า 
4 กลุ่ม และพฒันาผลติภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 
4 ชนิด

ด้านการเกษตร
•	ข้าวไรซ์เบอร์รี่วัลเล่ย์อู่ค�า
•	สบัปะรดบ้านชัยพรและบ้านห้วยเลบ็มอื

ด้านการแปรรูป
•	ผ้าขาวม้าดารา บรษิทัฯ ได้แนะน�าและ

ปรบัเปลีย่นแนวคดิทัง้เรือ่งการย้อมผ้า 
จากวัตถุดิบธรรมชาติ และการสร้าง
เรือ่งราวของผ้าขาวม้า ออกแบบลาย 
ให ้ทันสมัย สร ้างแบรนด ์ที่ เป ็น
เอกลักษณ์ของกลุ่ม ท�าให้สามารถ
ยกระดบัมาตรฐานขึน้มาได้ จากมูลค่า 
ผืนละ 150 บาท เม่ือพัฒนาเป็น 
ผ้าย้อมสีธรรมชาติทอมือ มูลค่าจึง 
เพิม่ขึน้เป็นผนืละ 500 บาท โดยบรษิทัฯ 
ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ 
โดยเฉพาะการออกรายการชื่นใจ- 
ไทยแลนด์ ทางช่อง 34 อมรินทร์ทีวี  
ยอดส่ังซือ้จงึเพิม่ขึน้ เกดิการกระจาย

รายได้สูช่มุชน นอกจากนีย้งัประสาน 
กับส�านกังานพลงังาน จงัหวดับงึกาฬ 
เพื่อขอการสนับสนุนเร่ืองเตาแก๊ส 
ที่ใช้ในการย้อมสีผ้าขาวม้าอีกด้วย

•	น�้ายาซักผ ้า	 ครีมอาบน�้า	 สบู ่
จากสบัปะรด พฒันาเรือ่งการขอตรวจ 
รับรองมาตรฐานจากบริษัทห้อง- 
ปฏบิตักิารกลาง (ประเทศไทย) จ�ากดั 
(Central Lab Thai) สร้างมลูค่าเพิม่ 
ด้วยการออกแบบแพ็คเกจและสร้าง 
แบรนด์ พร้อมทั้งช่วยการเชื่อมโยง
ตลาด

•	น�้าข้าวสกัดไรซ์เบอร์ร่ี ช่วยแก้ไข 
ปัญหาเรื่องสถานที่ตั้งกลุ ่ม โดย 
ประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
และอยูร่ะหว่างขัน้วางแผนการตลาด

ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
อยู ่ระหว่างการวางแผน ลงพ้ืนที่เก็บ
ข้อมูล และจัดเวทีประชาคมแก่ชุมชน
เป้าหมายเพ่ือสร้างความเข้าใจและการ 
รบัรูเ้รือ่งการท่องเทีย่วโดยชมุชน ร่วมมอื 
กับหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือเชื่อมโยงกับ 
ทุนภาครัฐในการสนับสนุนและพัฒนา
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยท่องเที่ยว
โดยชุมชนบ้านค�าแคนพัฒนา (ภูทอก) 
ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านห้วยเล็บมือ  
และท่องเที่ยวโดยชุมชนริมแม่น�า้โขง

จ�านวนประชากร  
(ปี 2559)

421,625
คน

รายได้จากการท่องเที่ยว
โดยเฉลี่ย (ปี 2559)

892.82
ล้านบาท

พื้นที่

4,305.75
ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อคน/ต่อปี
(ปี 2559)

68,759
บาท

มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (GPP)

ปี 2558

21,286
ล้านบาท

076
รายงานประจ�าปี 2559 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ�ากัด



บุรีรัมย์
“เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม”

ตัวอย่างผลการด�าเนินงาน
ด้านการเกษตร
โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวภูเขาไฟ 
อ�าเภอประโคนชัย ร่วมโครงการจ�านวน
กว่า	64	ครวัเรอืน ในกลุม่วิสาหกิจชมุชน
ข้าวภูเขาไฟ และกลุ ่มวิสาหกิจชุมชน 
ข้าวหอมมะลิ ข ้าวฮางภูเขาไฟ โดย 
ส่งเสรมิตัง้แต่การเข้าถึงปัจจยัการผลติทัง้ 
แหล่งเงนิทนุ การรวมกลุม่ และขอรับรอง 
มาตรฐานสินค้า รวมถึงการตลาดและ 
ประชาสัมพันธ์ สามารถเพิ่มยอดขาย	
ให้แก่สมาชกิในกลุม่และประชาสมัพนัธ์	
ให้คนทั่วไปรู้จักข้าวภูเขาไฟมากขึ้น

โครงการพัฒนาศักยภาพข้าวภูเขาไฟ
อนิทรีย์ บ้านสวายสอ อ�าเภอเมอืงฯ หรอื
ข้าวสารชั (Sarus Rice) ทีไ่ม่ใช่ข้าวอินทรย์ี
ธรรมดา แต่เป็นข้าวทีป่ลกูในดนิภูเขาไฟ 
ซึง่มแีร่ธาตุมากกว่าดนิปกต ิและเป็นข้าว	
ทีช่่วยให้	“นกกระเรยีนพนัธุไ์ทย	(Eastern	
Sarus	Crane)”	สตัว์ป่าทีเ่คยสญูพนัธุ	์
จากธรรมชาติกลับสู่ท้องทุ่งของไทย	
อกีครัง้ มพีืน้ทีป่ลกูข้าว 500 ไร่ ผลผลติ 
ต่อปีอยู่ที่ 100 ตัน/ปี โดยจะออกช่วง 
เดอืนพฤศจกิายน - มนีาคม โครงการนี้ 
มผู้ีเข้าร่วมกว่า 40 ครวัเรอืน โดยออกแบบ 
บรรจภัุณฑ์ใหม่และเพิม่ช่องทางการขาย 
สินค้าให้มากขึ้น

ด้านการแปรรูป
โครงการพัฒนาการแปรรูปผ้าภูอัคนี 
อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ ร่วมโครงการ 
53 คน จากการพัฒนาด้านต่างๆ ทั้ง
ปัจจัยการผลติทีช่่วยแนะน�าแหล่งวตัถดุบิ
คุณภาพในต้นทุนที่ต�่าลง การตลาดที่ 
น�าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการขาย เพ่ือ
ตอบโจทย์ลกูค้า เช่น ใช้แอพพลเิคชัน่และ 
สื่อออนไลน์ รวมถึงองค์ความรู้เกี่ยวกับ 
คุณภาพการย้อม ทอ และเก็บรักษา 
ที่ร ่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลกรงุเทพ และประวตัคิวามเป็นมา 
ต่างๆ ส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้น	500	
ผนื/เดอืน	เป็นเงนิกว่า	125,000	บาท

ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
โครงการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนบ้านสนวนนอก อ�าเภอห้วยราช 
มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 50 ครัวเรือน 
โดยสนบัสนนุตัง้แต่การแก้ปัญหาพืน้ฐาน
อย่างโครงสร้างระบบน�้าประปา สร้าง
องค์ความรูใ้ห้แก่ชมุชน เช่น การคดิบญัชี 
ต้นทนุและก�าไรต่อนกัท่องเทีย่ว 1 คน จดั
โปรแกรมท่องเทีย่วและกจิกรรมทีน่่าสนใจ
ต่อนกัท่องเทีย่ว และประชาสมัพนัธ์ผ่าน
สื่อทุกรูปแบบทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีบุรีรัมย ์
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

วันที่จดทะเบียน 29 เมษำยน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บำท

จ�านวนกรรมการ 7 คน จ�านวนผูถ้อืหุน้ 39 รำย
ทีอ่ยู ่เลขที ่1 ถนนรมย์บรุ ีต�ำบลในเมอืง  

อ�ำเภอเมอืงบรุรีมัย์ จงัหวดับรุรีมัย์ 31000

คุณณัฐพัชร์ ล้อธีรพันธ์
กรรมกำรผู้จัดกำร

คุณรังษิยา กันซวง
นักพัฒนำธุรกิจชุมชน

จ�านวนประชากร  
(ปี 2559)

1,587,897
คน

รายได้จากการท่องเที่ยว
โดยเฉลี่ย (ปี 2559)

2,311.62
ล้านบาท

พื้นที่

10,321.89
ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อคน/ต่อปี
(ปี 2559)

67,722
บาท

มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (GPP)

ปี 2558

73,471
ล้านบาท

077
รายงานประจ�าปี 2559 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ�ากัด



ปทุมธานี
“ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ  
พระต�าหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรม”

ตัวอย่างผลการด�าเนินงาน
ด้านการเกษตร
•	โครงการน�้าใจช่วยเหลือชาวนาไทย 

ที่ประสบราคาข้าวตกต�่า โดยคณะ 
กรรมการบริษัทฯ ร่วมกับหัวหน้า 
ส่วนราชการ จ�าหน่ายข้าวสารจ�านวน 
600 ตัน ในช่วงวนัที ่1 - 30 พฤศจกิายน 
พ.ศ. 2559 

•	โครงการโรงสีชุมชนบางคูวัด ช่วย
สนับสนุนการจ�าหน ่ายข ้าวหอม
ปทมุธาน ีโดยผกูป่ินโตให้กบัโรงงาน
อุตสาหกรรมในจังหวัดปทุมธานี 
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 
พฤษภาคม พ.ศ. 2560 โดยเพิ่ม
เดือนละ	700	กิโลกรัม จนข้าว 
ในฤดูกาลหมดสต๊อก

•	โครงการช่วยเกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก 
สวนครัว โดยบรษัิทฯ ร่วมกบัหอการค้า 
จังหวดัปทมุธาน ีส�านกังานเกษตรและ 
สหกรณ์จังหวัด เป็นตัวกลางในการ 
ประสานกับห้างแม็คโคร โลตัส และ 
ชาวบ้านทีส่นใจซือ้พชืผกัทีเ่กษตรกร 
ปลูกเป็นเกษตรปลอดภัย

เป้าหมายภายในป	ี2560
•	พัฒนาบรรจุภัณฑ์ร่วมกับส�านักงาน

พฒันาชมุชนจงัหวดัปทมุธานทีัง้หมด 
31 กลุม่ แบ่งเป็น 3 ด้าน คอื การเกษตร 
6 กลุม่ แปรรปู 21 กลุม่ และท่องเทีย่ว 
โดยชุมชน 4 กลุ่ม

•	โครงการรถคาราวานร้านค้าประชารฐั 
ปทมุธาน ีโดยน�าสนิค้าจาก 31 กลุม่ 
ข้างต้นมาจดัจ�าหน่ายในสถานทีต่่างๆ 
เช่น แหล่งท่องเทีย่ว โรงงานอตุสาหกรรม 
หน่วยงานราชการ โดยหลังจากทีเ่ข้าร่วม 
โครงการของบรษิทั ตัง้เป้ารายได้ไว้ที่ 
วันละ 5,000 บาท

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีปทุมธานี 
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

วันที่จดทะเบียน 29 กันยำยน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,100,000 บำท

จ�านวนกรรมการ 11 คน จ�านวนผูถื้อหุน้ 143 รำย 
ที่อยู่ เลขที่ 90/21 หมู่ที่ 4 ถนนสุขำภิบำล 4 

ต�ำบลบ้ำนฉำง อ�ำเภอเมืองปทุมธำนี  
จังหวัดปทุมธำนี 12000

คุณสิทธิพล ภู่สมบุญ  
กรรมกำรผู้จัดกำร

คุณวันเฉลิม โพธิ์ทอง
นักพัฒนำธุรกิจชุมชน

จ�านวนประชากร  
(ปี 2559)

1,111,376 
คน

รายได้จากการท่องเที่ยว
โดยเฉลี่ย (ปี 2559)

292.46
ล้านบาท

พื้นที่

1,525.86 
ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อคน/ต่อปี
(ปี 2559)

127,351
บาท

มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (GPP)

ปี 2558

341,817
ล้านบาท

078
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ประจวบคีรีขันธ์
“เมืองทองเนื้อเก้า มะพร้าวสับปะรด  
สวยสดหาดเขาถ�้า งามล�้าน�า้ใจ”

ตัวอย่างผลการด�าเนินงาน
ด้านการเกษตร
•	ประสานกับหน่วยงานเกษตรและ 

สหกรณ์ เพือ่สร้างองค์ความรู้การปลกู 
มะพร้าวอนิทรย์ีให้แก่ชมุชนและกลุม่ 
เกษตรกรในพื้นที่

•	ลงพื้นที่ วิเคราะห์ข้อมูล ปัญหา และ
ความต้องการของกลุม่ผูป้ลกูสบัปะรด
ในอ�าเภอเมอืงฯ และกลุม่ผูป้ลกูมะม่วง 
ในอ�าเภอสามร้อยยอด

ด้านการแปรรูป
•	ประสานงานกบัภาครฐัเรือ่งงบประมาณ 

ด้านเคร่ืองจักรและบรรจภัุณฑ์ สนบัสนนุ 
การผลติน�า้มนัมะพร้าว ซึง่ทางส�านกังาน 
พฒันาชมุชนจงัหวดัฯ เสนองบประมาณ 
แล้ว 4.2 ล้านบาท

•	หารือแนวทางร่วมกันทั้ง 8 กลุ ่ม 
น�า้มนัมะพร้าว ในด้านการผลติ การขาย 
การตลาด การบริหารจัดการ ฯลฯ 
และวางแผนงานผลักดันคุณภาพ 
ผลิตภัณฑ์สินค้าระดับจังหวัด

•	รับรองมาตรฐานและคุณภาพการ
ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดย
ประสานงานร่วมกับสถาบันค้นคว้า
และพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอตุสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร์

ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
•	ประสานงานกับการท่องเที่ยวและ

กีฬาจังหวัด การท่องเที่ยวจังหวัด
ประจวบครีขีนัธ์ สมาคมการท่องเทีย่ว
จังหวดั ร่วมลงพืน้ที ่สร้างความเข้าใจ
และให้ข้อมลูเรือ่งท่องเทีย่วโดยชมุชน 
ณ หมูบ้่านทางสาย อ�าเภอบางสะพาน

•	 เกบ็ข้อมลูพืน้ทีแ่ละสร้างความเชือ่มโยง 
กิจกรรมการท่องเที่ยว บ้านรวมไทย  
อ�าเภอกุยบุรี และบ้านหัวตาลแถว  
อ�าเภอสามร้อยยอด

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีประจวบคีรีขันธ ์
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

วันที่จดทะเบียน 31 สิงหำคม 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บำท

จ�านวนกรรมการ 10 คน จ�านวนผูถ้อืหุน้ 23 รำย 
ทีอ่ยู ่เลขที ่335 หมูท่ี ่3 ต�ำบลอ่ำวน้อย  

อ�ำเภอเมอืงประจวบครีขีนัธ์  
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 77210

คุณราตรี พิศุทธิ์ชโลทร
กรรมกำรผู้จัดกำร

คุณนันทวรรณ โยโร
นักพัฒนำธุรกิจชุมชน

จ�านวนประชากร  
(ปี 2559)

539,534
คน

รายได้จากการท่องเที่ยว
โดยเฉลี่ย (ปี 2559)

30,178.77
ล้านบาท

พื้นที่

6,367.62
ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อคน/ต่อปี
(ปี 2559)

91,194
บาท

มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (GPP)

ปี 2558

79,783
ล้านบาท

079
รายงานประจ�าปี 2559 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ�ากัด



ปราจีนบุรี
“ศรีมหาโพธิ์คู่บ้าน ไผ่ตงหวานคู่เมือง ผลไม้ลือเลื่อง  
เขตเมืองทวารวดี”

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีปราจีนบุร ี
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

วันที่จดทะเบียน 27 กันยำยน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บำท

จ�านวนกรรมการ 8 คน จ�านวนผูถ้อืหุน้ 100 รำย  
ทีอ่ยู ่ศนูย์รำชกำรพฒันำชมุชนจงัหวดั ชัน้ 3 

(ช่ัวครำว) ต�ำบลหน้ำเมอืง อ�ำเภอเมอืงปรำจนีบรีุ 
จงัหวดัปรำจนีบรุ ี25000

คุณพลอยนภัส เรืองแสงศิลป์  
กรรมกำรผู้จัดกำร

คุณเกษวลี เกิดจังหวัด 
นักพัฒนำธุรกิจชุมชน

เป้าหมาย
•	มุ่งสร้างรายได้ให้ 3 ชุมชน โดยให้มีรายได้เพิ่มข้ึนข้ันต�่า	40,000	บาทต่อป	ี	
ต่อครวัเรอืน	หรือร้อยละ	20	จากเดมิก่อนเข้าร่วมโครงการภายในสิน้ปี	2561

•	จ�านวนกลุม่เป้าหมายทีต่ัง้ไว้คอื 30 กลุม่ จาก (คสป.) โดยจะด�าเนนิการให้สนิค้า	
ได้รับมาตรฐาน	GAP	1	ชนิด	และได้รับมาตรฐาน	OTOP	5	ดาว	2	ชนิด

•	ด�าเนนิการให้ได้รบัมาตรฐานโฮมสเตย์	จ�านวน	10	หลงั	ท่ีบ้านดงกระทงยาม

ตัวอย่างผลการด�าเนินงาน

ด้านการเกษตร
กลุ่มผู้ปลูกผักกระเฉดชะลูดน�้า 20 คน
•	วิเคราะห์ศักยภาพชุมชนกลุ่มผู้ปลูก

ผกักระเฉดชะลดูน�า้ เพือ่น�ามาประเมิน
ผลที่จะพัฒนาในด้านต่างๆ ต่อไป

•	จัดหาแหล่งจัดจ�าหน่ายในกรุงเทพฯ 
เพื่อขยายตลาด

ด้านการแปรรูป
กลุม่วสิาหกจิแปรรปูเสือ่กกบ้านบางพลวง 
30 คน
•	จดัจ�าหน่ายสินค้าที ่SCG โดยไม่ต้อง 

เสียค่าใช้จ่าย โดยน�าสนิค้าของชาวบ้าน 
ออกจัดจ�าหน่าย

•	น�าเสนอในทีป่ระชมุ (คสป.) เรือ่งการ
ลงไปวิเคราะห์ศักยภาพชุมชน เพ่ือ
แจ้งให้ทราบว่าบรษิทัฯ ได้เริม่ด�าเนนิ
กจิกรรมเพือ่การพฒันาในด้านใดบ้าง

•	ออกบูธจ�าหน่ายสินค้าที่ตลาดคลอง 
ผดงุกรงุเกษม โดยรายได้ในส่วนของ 
บริษัทฯ ไม่หกัค่าใช้จ่ายใดๆ คนืให้กบั 
ทางกลุ่มทั้งหมด

ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
กลุ่มบ้านดงกระทงยาม 30 คน
วเิคราะห์ศกัยภาพชมุชนและส�ารวจแหล่ง 
ท่องเทีย่ว โดยท�าการประชาสมัพนัธ์ผ่าน 
รายการโทรทัศน์ 

จ�านวนประชากร  
(ปี 2559)

484,829
คน

รายได้จากการท่องเที่ยว
โดยเฉลี่ย (ปี 2559)

3,804.37
ล้านบาท

พื้นที่

4,762.36
ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อคน/ต่อปี
(ปี 2559)

81,737
บาท

มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (GPP)

ปี 2558

205,011
ล้านบาท

080
รายงานประจ�าปี 2559 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ�ากัด



ปัตตานี
“เมอืงงามสามวฒันธรรม ศนูย์ฮาลาลเลิศล�า้ ชนน้อมน�าศรทัธา 
ถิน่ธรรมชาตงิามตา ปัตตานสีนัตสุิขแดนใต้”

ตัวอย่างผลการด�าเนินงาน
ด้านการแปรรูป
โครงการแปรรูปปลากุ เลา เค็ม	
ตันหยงเปาว์	(โอรังปันตัย)

•	ลงส�ารวจชุมชนเป้าหมาย ณ ต�าบล 
ท่าก�าช�า อ�าเภอหนองจิก ร่วมกับ 
คณะกรรมการประสานและขบัเคลือ่น 
นโยบายสานพลังประชารัฐประจ�า 
จังหวดั (คสป.) สนบัสนนุกลุม่แปรรปู 
ปลากเุลา และร่วมกนัพฒันาบรรจภัุณฑ์ 
โดยเบื้องต้นเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์จาก 
ถุงธรรมดาเป็นถุงกระเป๋าผ้าบาติก 
เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้า

•	ประสานบริษัทประชารัฐรักสามัคคี
ภูเก็ตฯ ร่วมกันออกแบบบรรจุภัณฑ์
ส�าหรับจัดจ�าหน่ายในระยะยาว และ
สร้างแบรนด์สะท้อนอัตลกัษณ์ปัตตานี 
คือ การเขียนรูปปลากุเลา โดยใช้
ลวดลายของเรือกอและลงบนผืนผ้า
บาติก

•	สร้างรายได้ให้ชุมชนมากกว่า	
200,000	บาท	ภายใน	1	เดือน

โครงการบาติกชายแดนใต้

•	ลงส�ารวจพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย ณ 
ต�าบลเขาตูม และต�าบลจะบังติกอ 

ร่วมกับคณะกรรมการประสานและ 
ขบัเคลือ่นนโยบายสานพลงัประชารฐั 
ประจ�าจังหวัด (คสป.) สนับสนุน 
กลุ่มผลิตผ้าบาติก และร่วมพัฒนา 
ลวดลายในการวาดรูปปลากุเลา

•	ประสานบริษัทประชารัฐรักสามัคคี 
ภูเกต็ฯ เพือ่ร่วมออกแบบบรรจภุณัฑ์ 
และหาช่องทางการตลาดส�าหรับ 
จดัจ�าหน่ายในระยะยาว และส่งไปยงั 
บรษิทัประชารฐัรกัสามคัคสีงขลาฯ เพือ่ 
ช่วยตัดเย็บให้สวยงาม เพ่ิมมูลค่าสินค้า 

•	สร้างรายได้เพิม่ขึน้มากกว่าร้อยละ	
50	จากยอดขายเดิม

โครงการหมวกกะปิเยาะ

•	1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 30 ครัวเรือน 
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนา
ลวดลายหมวกกะปิเยาะที่แปลกใหม่ 
ทนัสมยั แต่ยงัคงอตัลกัษณ์วถิคีวาม
เป็นศาสนาอสิลาม ประสานกบับรษิทั
ประชารฐัรกัสามคัคภูีเกต็ฯ เพือ่ขอการ
สนบัสนนุด้านการออกแบบบรรจภัุณฑ์
และหาช่องทางการตลาด โดยได้ส่งไป
จ�าหน่ายที่โรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร์

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีปัตตาน ี
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

วันที่จดทะเบียน 18 พฤศจิกำยน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บำท

จ�านวนกรรมการ 9 คน จ�านวนผูถื้อหุน้ 11 รำย 
ที่อยู่ เลขที่ 11 ถนนหนองจิก  

ต�ำบลสะบำรัง อ�ำเภอเมืองปัตตำนี  
จังหวัดปัตตำนี 94000

คุณวรุต ชคทิศ
กรรมกำรผู้จัดกำร

คุณสุรีณา เจะสะมาแอ
นักพัฒนำธุรกิจชุมชน

จ�านวนประชากร  
(ปี 2559)

700,961 
คน

รายได้จากการท่องเที่ยว
โดยเฉลี่ย (ปี 2559)

877.24
ล้านบาท

พื้นที่

1,940.36 
ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อคน/ต่อปี
(ปี 2559)

56,278
บาท

มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (GPP)

ปี 2558

45,801
ล้านบาท
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พระนครศรีอยุธยา
“ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น�้า เลิศล�้ากานท์กวี คนดีศรีอยุธยา 
เลอคุณค่ามรดกโลก”

ตัวอย่างผลการด�าเนินงาน
ด้านการแปรรูป
•	กลุ่มผ้าขาวม้า พัฒนาผลิตภัณฑ์

กลุ่มทอผ้าขาวม้า อ�าเภอภาชี โดยมี 
สมาชกิ 10 - 15 คน โดยพฒันาลายผ้า 
สีผ้า เพื่อให้ตอบโจทย์ตลาดและ 
น�าไปเช่ือมโยงกับกลุ่มเย็บกระเป๋า 
ในอ�าเภอท่าเรือ

•	กลุม่ขนมบ้าบิน่ สมาชกิ 7 คน ขณะนี้ 
ก�าลงัรอควิการทดสอบวิจยัการยดือายุ 
ขนมจากสถาบันอาหาร หากส�าเร็จ 
ทางบริษัทฯ จะออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
เพื่อผลิตทันที

•	กลุม่กระยาสารท สมาชกิ 7 คน อยู่
ระหว่างการขยายกลุ่มลูกค้าระดับ
พรีเมี่ยมมากข้ึน โดยหาแหล่งเงินกู้
ดอกเบี้ยต�า่ใหชุ้มชน และสง่กลุม่เขา้
อบรมงานในโครงการพฒันาสูส่ดุยอด 
SME จังหวัด

•	กลุม่ปลาย่างรมควนั อ�าเภอมหาราช 
สมาชิกราว 10 คน อยู่ระหว่างการ
ขยายฐานลกูค้าเพิม่และพฒันาสนิค้า 
ให้หลากหลาย จากเดิมที่มีปลาย่าง 
รมควนับรรจหุ่อ ปลาป่น จะเพิม่เป็น 
ต้มโคล้งปลาย่างส�าเร็จรูป

•	กลุ่มโรตีสายไหม สมาชิก 19 ราย  
ขณะนี้ก�าลังศึกษาและพัฒนาการ 
ยดือายขุองแป้งโรตใีห้นานขึน้ เพือ่เป็น 

ของฝากคุณภาพให้แก่นักท่องเที่ยว
•	กลุม่ข้าวปลอดสารพษิ บ้านสวนพรกิ 

อ�าเภอพระนครศรีอยุธยา มีสมาชิก 
7 คน น�าเสนอตลาดรปูแบบใหม่ เช่น 
น�าไปเป็นของช�าร่วย ของท�าบญุ ฯลฯ 
ขณะนีม้ยีอดสัง่แล้วประมาณ	4	ราย	
รายละ	300	-	500	ชิ้น

ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
•	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน 

บ้านเกาะเกิด อ�าเภอบางปะอิน โดย 
ตอนนีมี้สมาชกิโฮมสเตย์ 13 ครวัเรอืน 
พัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าในชุมชน 
ให้ทันสมัยขึ้น และจัดเส้นทางการ 
ท่องเที่ยวโปรโมทผ่านสื่อออนไลน์

•	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน 
บ้านไทรน้อย อ�าเภอบางบาล ซึง่ตอนนี้ 
มสีมาชกิโฮมสเตย์ 16 ครวัเรอืน โดย 
จัดท�าแผนที่เดินดินและจุดเรียนรู้ใน 
แต่ละบ้าน และดงึหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
เข้ามาร่วมมือ เช่น วทิยาลัยดสิุต (จัดท�า 
โฮมสเตย์คาร์บอนต�า่และธนาคารขยะ) 
รวมทัง้พฒันาบรรจภัุณฑ์ยดือายขุนม
ในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น

•	 ฟ้ืนฟตูลาดกรงุศร ี(ศาลากลางจงัหวดั 
หลังเก่า) ให้คึกคัก ทันสมัย เป็น 
แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของจังหวัด

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพระนครศรีอยุธยา 
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

วันที่จดทะเบียน 12 กันยำยน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บำท

จ�านวนกรรมการ 5 คน จ�านวนผูถ้อืหุน้ 103 รำย
ทีอ่ยู ่เลขที ่126 หมูท่ี ่3 ต�ำบลคลองสวนพลู  

อ�ำเภอพระนครศรอียธุยำ  
จงัหวดัพระนครศรอียธุยำ 13000

คุณปราณี ด่านชัยวิโรจน์ 
กรรมกำรผู้จัดกำร

คุณปัทมาภรณ์ ทองล้วน  
นักพัฒนำธุรกิจชุมชน

จ�านวนประชากร  
(ปี 2559)

810,320
คน

รายได้จากการท่องเที่ยว
โดยเฉลี่ย (ปี 2559)

15,538.22
ล้านบาท

พื้นที่

2,556.64
ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อคน/ต่อปี
(ปี 2559)

90,347
บาท

มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (GPP)

ปี 2558

413,158
ล้านบาท
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พังงา
“แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน�้า ถ�้างามตา ภูผาแปลก  
แมกไม้จ�าปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร”

ตัวอย่างผลการด�าเนินงาน
ด้านการเกษตร
•	จดักจิกรรม “วนัแตงโม” ประจ�าปี 2560 

เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2560
•	โครงการพฒันาการเพิม่ศกัยภาพและ 

พฒันาผลติภัณฑ์การเกษตร (ขณะนีอ้ยู่ 
ระหว่างการด�าเนนิงานและวางแผน)

•	 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการเพิ่ม
พื้นที่ส�าหรับปลูก “ผักเหมียง” และ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์แบบสุญญากาศ 
พร้อมทัง้หาช่องทางการตลาดส�าหรบั
จัดจ�าหน่าย โดยเบื้องต้นได้ลงนาม 
MOU ร่วมกับธุรกิจโรงแรม

ด้านการแปรรูป
•	โครงการ “เมอืงแห่งสสีนับาตกิพงังา

อนัดามนั” โดยมี 35 ครัวเรือนเข้าร่วม 
โครงการ สร้างรายได้สงูถงึ	137,300	
บาท	บรษัิทฯ	ได้ก�าไรจากโครงการ	
14,000	บาท	สามารถสร้างยอด
จ�าหน่ายสนิค้าแปรรปูได้ถงึ	137,300	
บาท

•	พฒันารูปแบบของผลติภัณฑ์ “เต้าส้อ
ตะก่ัวป่า” พร้อมทัง้พฒันาบรรจภัุณฑ์ 
เพิ่มมูลค่า โดยกลุ่มขนมเมืองเก่า
ตะกัว่ป่า (เต้าส้อตวงรัตน์) ได้วางแผน
ท�า MOU ร่วมกับบริษัทประชารัฐ- 
รกัสามคัคฯี ในจงัหวัดอืน่ๆ เพือ่ขยาย 
ช่องทางการตลาดอีกด้วย

•	โครงการออกแบบและยกระดับ 
ผลติภัณฑ์สนิค้าชมุชน โดยในขณะนี ้
อยูร่ะหว่างด�าเนนิงานร่วมกบัส�านกังาน 
อตุสาหกรรมจงัหวดัพงังา ส�านกังาน 
พัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา และ 
ส�านักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา

ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
•	ออกบูธประชาสัมพันธ ์โปรแกรม 

การท่องเที่ยวต่างจังหวัด ภายใต้ชื่อ 
“เสน่ห์พังงา บุหงาแห่งอันดามัน”

•	จดัโครงการกระตุน้การท่องเทีย่วและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ร่วมกับ
ส�านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
พงังา ส�านกังานพฒันาชมุชนจงัหวดั
พังงา

•	อยู่ระหว่างการด�าเนินงานกิจกรรม 
ส่งเสริมธุรกิจเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการ 
ท่องเท่ียวของชมุชน โดยมีอาหารเป็นส่ือ

•	กจิกรรมสร้างอตัลกัษณ์การออกแบบ 
สญัลกัษณ์การท่องเทีย่ว โดยอยู่ระหว่าง 
การด�าเนินงาน

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพังงา 
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

วันที่จดทะเบียน 19 ตุลำคม 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บำท

จ�านวนกรรมการ 15 คน จ�านวนผูถ้อืหุน้ 122 รำย 
ทีอ่ยู ่เลขที ่642 ถนนเพชรเกษม ต�ำบลท้ำยช้ำง 

อ�ำเภอเมอืงพงังำ จงัหวดัพงังำ 82000

คุณศรัณย์ รองเรืองกุล  
กรรมกำรผู้จัดกำร

คุณศุทธิณี ปริญญา  
นักพัฒนำธุรกิจชุมชน

จ�านวนประชากร  
(ปี 2559)

265,579
คน

รายได้จากการท่องเที่ยว
โดยเฉลี่ย (ปี 2559)

41,614.73
ล้านบาท

พื้นที่

4,170.90
ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อคน/ต่อปี
(ปี 2559)

74,826
บาท

มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (GPP)

ปี 2558

47,337
ล้านบาท
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พัทลุง
“เมืองหนังโนรา อู่นาข้าว พราวน�า้ตก แหล่งนกน�้า  
ทะเลสาบงาม เขาอกทะลุ น�้าพุร้อน”

ตัวอย่างผลการด�าเนินงาน
ด้านการแปรรูป
•	พัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า 

กล้วยเมืองลุง
•	น�าเสนอโครงการเพือ่ของบประมาณ 

จังหวัดในการจัดท�าบรรจุ ภัณฑ ์ 
(อยู่ระหว่างด�าเนินการรอผลิต)

•	พัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าสบู่
น�้ามันร�าข้าวและลิปมันจากน�้ามัน
ร�าข้าว

ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
•	อบรมมัคคุเทศก์ พร้อมออกบัตร

มัคคุเทศก์เพื่อรองรับการท่องเที่ยว 
เบื้องต้นอบรมเสร็จสิ้นแล้วจ�านวน 
10 คน

•	 เชื่อมโยงตลาดใต้โหนดและตลาด 
สวนไผ่ขวัญใจ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่ง 
กระจายสินค้าและจดุท่องเทีย่วทีน่่าสนใจ

•	 ร่วมมอืกบัภาคเอกชนด้านการท่องเทีย่ว 
บริษัทหัวหินไฮไลท์ฮอลิเดย์ จ�ากัด 
บรษิทั เอ.โอ.เอม็ ทราเวล จ�ากดั และ 
สมาคมธรุกจิท่องเทีย่วภายในประเทศ  
น�านกัท่องเทีย่วให้มาท่องเทีย่วชมุชน 
ในพื้นที่

•	 ร่วมประชมุจดัท�าแผนและประชาสัมพันธ์
ข้อมลูแหล่งท่องเทีย่วในชมุชนจงัหวดั
พัทลุง ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา และเครือข่ายการท่องเที่ยว
จังหวัดพัทลุง

•	 เกบ็ข้อมลูพืน้ทีแ่ละสร้างความเชือ่มโยง 
โดยจัดกิจกรรมโปรโมทการท่องเทีย่ว 
ต่างๆ ที่ได้ประชาสัมพันธ์ชุมชน

อื่นๆ
เปิดตลาดประชารฐัเพือ่รายได้เกษตรกร  
“ตลาดกลางทุ่ง”

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพัทลุง 
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

วันที่จดทะเบียน 18 พฤศจิกำยน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บำท

จ�านวนกรรมการ 9 คน จ�านวนผูถ้อืหุน้ 12 รำย 
 ทีอ่ยู ่เลขที ่186/2 หมูท่ี ่2 ต�ำบลเขำเจยีก  
อ�ำเภอเมอืงพทัลุง จงัหวดัพทัลงุ 93000

ดร.นาที รัชกิจประการ 
กรรมกำรผู้จัดกำร

คุณอานนท์ ข�าแก้ว 
นักพัฒนำธุรกิจชุมชน

จ�านวนประชากร  
(ปี 2559)

523,723
คน

รายได้จากการท่องเที่ยว
โดยเฉลี่ย (ปี 2559)

2,924.21
ล้านบาท

พื้นที่

3,424.47
ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อคน/ต่อปี
(ปี 2559)

73,673
บาท

มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (GPP)

ปี 2558

30,451
ล้านบาท
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พิจิตร
“ถิน่ประสูตพิระเจ้าเสอื แข่งเรอืยาวประเพณ ีพระเคร่ืองดหีลวงพ่อเงนิ 
เพลิดเพลินบงึสีไฟ ศนูย์รวมใจหลวงพ่อเพชร รสเด็ดส้มท่าข่อย  
ข้าวเจ้าอร่อยลือเล่ือง ต�านานเมอืงชาละวนั”

ตัวอย่างผลการด�าเนินงาน
ด้านการเกษตร
•	จัดเวทีประชาคมเพื่อแนะน�าบริษัท

ประชารัฐรักสามัคคีพิจิตรฯ ที่ชุมชน
โพธิ์ประทับช้าง ซึ่งมีการปลูกส้มโอ 
และชมุชนวงัทับไทร กลุม่พฒันาไม้ผล 
(มะม่วง มะยงชดิ) วเิคราะห์ศกัยภาพ
ชุมชนเพือ่น�าไปวางแผนพฒันา

•	 โครงการเกษตรอนิทรย์ีต้นแบบ ทดลอง
ปลกูข้าวปลอดสารเคม ีพฒันาสูก่าร
เป็นนาอนิทรีย์

•	 โครงการมะม่วงมงคล ๘ โครงการพเิศษ 
เพื่อประชาสัมพันธ์มะม่วงน�้าดอกไม้ 
สีทองของชุมชนวังทับไทร อ�าเภอ 
สากเหล็ก ขายมะม่วงเกรดพรีเมี่ยม 
จดัใส่ตระกร้าสานลายพกิลุ ประดบัด้วย 
เหรยีญทองแดง The Best of Phichit  
ราคา 1,888 บาท จ�านวน 88 กระเช้า  
จดังานแถลงข่าวและติดต่อร้านอาหาร 
ชือ่ดงัเพือ่น�ามะม่วงจากกลุม่ฯ ท�าเป็น 
อาหารและของหวานให้แก่ผูร่้วมงาน 
ส่งผลให้มผีูป้ระกอบการสัง่ซือ้มะม่วง	
น�้าดอกไม้คละไซส์เพิ่มอีก	5	ตัน		
วงเงนิจ�านวน	200,000	-	300,000	บาท

•	คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นวิทยากร
บรรยายเร่ืองช่องทางการตลาดให้กลุม่
พฒันาไม้ผลวงัทบัไทร

•	ร่วมเจรจาซ้ือขายมะม่วงกับกลุ ่ม 
ผูป้ระกอบการ โดยมยีอดสัง่ซือ้มะม่วง	
125	ตนัต่อปี

ด้านการแปรรูป
•	จ�าหน ่ายข ้าวสารตามโครงการ  

“คนพิจิตร กินข้าวพิจิตร” เพ่ือแก ้
ปัญหาราคาข้าวตกต�า่ ยอดจ�าหน่าย	
64,854	กโิลกรมั	เป็นเงนิ	2,468,677	
บาท

•	โครงการมะม่วงมงคล ๘ สร้างรายได้ 
ให้กลุ่มจักสานบ้านรายชะโด อ�าเภอ 
สามง่าม จากการขายตระกร้าสาน 
ลายพิกุล 100	ใบ	เป็นเงินมูลค่า	
30,000	บาท

ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
•	กจิกรรม “เติมรักวนัวาน ย่านเก่าวงักรด 

ฉลองสมรสบึงสีไฟ” โปรโมทและ 
พฒันาแหล่งท่องเทีย่วย่านเก่าวงักรด

•	กิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมสัปดาห์ 
ละครั้งตลอดปี 2560 จัดโปรโมท 
การท่องเทีย่วโดยกรมประชาสมัพนัธ์  
และบรษิทัประชารฐัรกัสามคัคพีจิติรฯ

•	ส่งเสริมให ้น�าสินค้าในชุมชนมา 
จัดจ�าหน่าย มีรถรางน�าเที่ยวและ 
มัคคุเทศก์น้อยจากงบฯ สนับสนุน 
ของจังหวัด

•	จัดโปรแกรมทัวร์น�าเที่ยว 3 สถานที่
ท่องเทีย่วชมุชน และประสานของบฯ 
สนับสนุนศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
ที่ชุมชนย่านเก่าวังกรด และชุมชน
โพธิ์ประทับช้าง

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพิจิตร  
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

วันที่จดทะเบียน 28 ตุลำคม 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บำท

จ�านวนกรรมการ 7 คน จ�านวนผูถ้อืหุน้ 19 รำย
ทีอ่ยู ่เลขที ่9/38 ถนนศรมีำลำ ต�ำบลในเมอืง 

อ�ำเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร 66000

คุณพิชชาภา พลสว่าง  
กรรมกำรผู้จัดกำร

คุณพุทธิชชา พรหมกร  
นักพัฒนำธุรกิจชุมชน

จ�านวนประชากร  
(ปี 2559)

543,482
คน

รายได้จากการท่องเที่ยว
โดยเฉลี่ย (ปี 2559)

1,351.94
ล้านบาท

พื้นที่

4,531.01
ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อคน/ต่อปี
(ปี 2559)

78,520
บาท

มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (GPP)

ปี 2558

37,364
ล้านบาท
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พิษณุโลก
“พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นก�าเนิดพระนเรศวร  
สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ�า่แท้กล้วยตาก  
ถ�้าและน�้าตกหลากตระการตา”

ตัวอย่างผลการด�าเนินงาน
ด้านการเกษตร
•	ส่งเสริมการท�าเกษตรผสมผสาน 

ให้แก่กลุ่มผูเ้ลีย้งไก่ด�าบ้านเซงิหวาย 
เพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

•	 ส่งเสรมิการพฒันาการปลกูผกัให้กลุม่
ปลกูผกัอย่างเป็นระบบ เพือ่วางแผน 
ในการส่งขายให้แก่ห้างฯ บิ๊กซี

ด้านการแปรรูป
•	 ส่งเสรมิและสนบัสนนุกลุม่ปลกูมะม่วง 

ชมุชนล�าภาศ โดยน�ามะม่วงตกเกรด
ส่งออกมาแปรรูปเป็นอาหารว่าง ขนม 
และจัดจ�าหน่ายให้แก่หน่วยราชการ 
เช่น อาหารช่วงพักเบรก ฯลฯ

•	พัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างแบรนด์
ให้แก่กลุม่ผูเ้ลีย้งไก่ด�าบ้านเซงิหวาย

•	พฒันาผลติภัณฑ์ OTOP ทีม่คีณุภาพ
ให้สามารถตอบโจทย์ผูบ้ริโภคทัง้หมด 
10 ผลิตภัณฑ์

ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
•	พัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยวโดย

ชุมชนบ้านผารังหมี
•	สร้างแนวทางการพฒันาการท่องเทีย่ว

โดยชุมชนบ้านผารังหมีอย่างชัดเจน 
สามารถประเมินและวิเคราะห์การ
พฒันาของชมุชน รวมไปถงึการบรหิาร
จัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ดี

อื่นๆ
•	ใช้หลักสูตรประชารัฐในการคัดสรร

ชุมชน
•	สร้างตลาดนดั “สองแคว” เป็นพ้ืนทีข่าย 

ให้แก่ชุมชนและเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
แห่งใหม่

•	จัดท�ากิจกรรมตลาดคล้องใจให้ 
ผูป้ระกอบการโรงแรมได้เจอกบัผูผ้ลติ 
โดยตรง

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพิษณุโลก 
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

วันที่จดทะเบียน 21 มิถุนำยน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บำท

จ�านวนกรรมการ 9 คน จ�านวนผูถื้อหุน้ 67 รำย 
ที่อยู่ เลขที่ 99 หมู่ที่ 9 อุทยำนวิทยำศำสตร์ 

ภำคเหนือตอนลำ่ง มหำวิทยำลัยนเรศวร 
อ�ำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

คุณวรัญญา ธูปหอม  
กรรมกำรผู้จัดกำร

คุณศุภณัฐ ยะมา  
นักพัฒนำธุรกิจชุมชน

จ�านวนประชากร  
(ปี 2559)

865,759 
คน

รายได้จากการท่องเที่ยว
โดยเฉลี่ย (ปี 2559)

6,857.97
ล้านบาท

พื้นที่

10,815.85 
ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อคน/ต่อปี
(ปี 2559)

79,828
บาท

มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (GPP)

ปี 2558

82,417
ล้านบาท
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เพชรบุรี
“เขาวังคู่บ้าน ขนมหวานเมืองพระ เลิศล�้าศิลปะ  
แดนธรรมะ ทะเลงาม”

ตัวอย่างผลการด�าเนินงาน
รายได้ของสมาชิกกลุ่ม	/	ชุมชนที่เพิ่มขึน้	จากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับบริษทัฯ	
ตามชุมชนเป้าหมาย
-	ชุมชนแหลมผักเบีย้ (แพปลา / ธนาคารปู และด้านท่องเทีย่วฯ) รายได้เฉลีย่	24,357	
บาท	/	ปี	/	ครัวเรอืน	-	ชมุชนถ�า้รงค์ (ผกัปลอดภยั แปรรปูผลติภัณฑ์จากตาล และด้าน 
ท่องเทีย่วฯ)	รายได้เฉลีย่	10,786	บาท	/	ปี	/	ครวัเรอืน	-	ชุมชนส�ามะโรง (ขนมหม้อแกง) 
รายได้เฉลีย่	15,292	บาท	/	ปี	/	ครวัเรอืน	- ชมุชนถ�า้เสอื (ผกัปลอดภัยและด้านท่องเทีย่วฯ) 
รายได้เฉลี่ย	21,073	บาท	/	ปี	/	ครัวเรือน

ด้านการเกษตร
•	 เชือ่มโยงกบัโรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ 

เพื่อรับซื้อผลผลิตเกษตรปลอดภัย 
และร่วมกับ อตก. อบจ. สหกรณ์ 
บริการสินค้าเกษตรอินทรีย์เพชรบุรี  
จ�ากดั เครอืข่ายธรุกิจ Biz Club สร้าง 
ช่องทางการตลาดใหม่ๆ

•	 ร่วมมอืกับห้างฯ บิก๊ซ ีจ�าหน่ายข้าวสาร
แก่กลุม่สหกรณ์ และประสานกับทอ็ปส์ 
ซเูปอร์มาร์เกต็ รับซือ้ผลติภัณฑ์ชมุชน 
รวมถงึส่งพชืผกัและผลไม้ เข้ารบัรอง 
คณุภาพมาตรฐานกบัห้องปฏบิตักิาร 
กลางประเทศไทย

ด้านการแปรรูป
•	 ร่วมกบัห้องปฏบัิติการกลางประเทศไทยฯ 

ยกระดบัมาตรฐานขนมหม้อแกงถ้วย 
และรับรองมาตรฐานสินค้า

•	พัฒนาผลิตภัณฑ์ “ขนมหม้อแกง
ฟักทองอนิทรีย์” ผลกัดนัให้จดัจ�าหน่าย
ในร้านค้าชัน้น�า เช่น ร้านอาหารสฟ้ีา

•	 ร่วมมอืกับ 4 ชมุชน พฒันากลุม่แปรรปู
พริกกะเหร่ียงบ้านลิน้ช้าง ยกระดบัเป็น 
“Secrets of the Kitchen”

•	จัดตั้งกลุ ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูป  
ขนมไทยบ้านถ�้าเสือ

•	 เพิ่มช่องทางจ�าหน่ายสินค้าให้ชุมชน
ผ่านตลาดถนนคนเดิน ทุกวันเสาร์

•	 ร่วมกับโรงแรมพันธมติร จดัเมนปูลาสลิด 
แดดเดยีวและย�าปลาสลดิ สร้างรายได้ 
ให้ชุมชนต�าบลหนองปลาไหล

•	 เชื่อมโยงกับร้านค้าประชารัฐสุขใจ 
และโอท็อป เทรดเดอร์เพชรบุรี เพื่อ 
จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน

ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
•	 ร่วมมอืกบัสือ่โทรทศัน์ถ่ายท�ารายการ

ประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเทีย่ว ต�าบล 
ถ�า้รงค์ ต�าบลแหลมผกัเบีย้ และบ้าน 
ถ�้าเสือ รวมทั้งบริษัทน�าเที่ยวต่างๆ 
เพือ่น�านกัท่องเทีย่วเข้ามาท�ากจิกรรม 
ในชมุชน จดัตัง้คณะท�างานประชารฐั 
ในระดับต�าบล และเชื่อมโยงกับภาค ี
เครือข่ายต่างๆ เพ่ือประชาสัมพันธ์ 
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน

อื่นๆ
•	พฒันา “ตลาดดงยาง” ร่วมกบัสหกรณ์

บริการสินค้าเกษตรอินทรีย์เพชรบุรี
จ�ากัด

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุร ี
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

วันที่จดทะเบียน 29 เมษำยน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บำท

จ�านวนกรรมการ 7 คน จ�านวนผูถ้อืหุน้ 92 รำย 
ทีอ่ยู ่เลขที ่555 หมูท่ี ่1 ถนนเพชรเกษม  

ต�ำบลไร่ส้ม อ�ำเภอเมอืงเพชรบรุี  
จงัหวดัเพชรบรุ ี76000

ดร.กรัณย์ สุทธารมณ์ 
กรรมกำรผู้จัดกำร

คุณศิริประภา ยิ้มแย้ม  
นักพัฒนำธุรกิจชุมชน

จ�านวนประชากร  
(ปี 2559)

480,652
คน

รายได้จากการท่องเที่ยว
โดยเฉลี่ย (ปี 2559)

22,158.46
ล้านบาท

พื้นที่

6,225.14
ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อคน/ต่อปี
(ปี 2559)

82,106
บาท

มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (GPP)

ปี 2558

59,016
ล้านบาท
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ตัวอย่างผลการด�าเนินงาน
ด้านเกษตร
•	สนบัสนนุโครงการส่งเสรมิการให้ความรู้ 

ด้านเกษตรอนิทรย์ีจ�านวน 2,000 ราย 
ครอบคลุมพื้นที่ 11 อ�าเภอ น�าร่อง 
อ�าเภอละ 1 กลุม่ เพือ่ขยายพืน้ทีเ่พิม่ 
ผลผลิต และส่งเสริมพืชผักอินทรีย์ 
จากจังหวัดเพชรบูรณ์สู ่ครัวไทย 
ทัว่ประเทศ “เซน็ทรัล-ปากดกุ โมเดล” 
และ “ภูทบัเบกิ โมเดล” ภายใต้แบรนด์  
“กรีนมาร์เก็ต”

•	จัดหาแนวทางการยื่นขอรับรอง
มาตรฐานสินค้า และสนับสนุนการ
รับซือ้สนิค้าของผูค้้าปลกี ร่วมกบัทอ็ปส์ 
มาร์เก็ต และห้างค้าปลกีในเพชรบรูณ์

จ�านวนผู้ได้รับผลประโยชน์ทั้งหมด		
152	คน	รวมรายได้	1,850,000	บาท

ด้านการแปรรูป
ประสานงานร่วมกบัส�านักงานพฒันาชมุชน 
จังหวัด ในการของบประมาณสร้าง 
ศนูย์แปรรปูและจ�าหน่ายสนิค้าการเกษตร 
ภายใต้มาตรฐาน GMP เก็บข้อมูล 
ในพื้นที่ วิเคราะห์ศักยภาพ พร้อมให้ 
ค�าแนะน�าแนวทางพฒันาผลติภัณฑ์และ 
การแปรรูป

ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
•	โครงการเวทีสานพลังประชารัฐเชิง 

ปฏิบัติการ เพ่ือการท่องเที่ยว โดย 
ชุมชนพื้นที่ 4 ต�าบล อ�าเภอเขาค้อ  
จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยสร้างความ 
เข้าใจกับชุมชน

•	 เกบ็ข้อมลูเพือ่วเิคราะห์ศกัยภาพพืน้ที่ 
สร้างความเชือ่มโยงสถานทีท่่องเทีย่ว 
ต่างๆ ในพ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย และ 
เชือ่มโยงกบัหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน 
รวมถงึภาคส่วนอ่ืนๆ ทีเ่กีย่วข้องในการ 
เข้ามาสนบัสนนุพืน้ที ่โดยวางแผนจดั
กจิกรรมประชาสมัพนัธ์การท่องเทีย่ว 
กลุ่มเป้าหมาย และประสานงานกับ 
ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพ่ือ 
ของบประมาณสร้างศูนย์ประชารัฐ 
เพือ่การท่องเทีย่วโดยชมุชนภาคเหนอื

อื่นๆ
จ�าหน่ายกระเช้าสนิค้าโครงการสานพลงั 
ประชารัฐ ในงาน “ท่องเที่ยวสุขใจ กิน 
ข้าวใหม่ พืชผักปลอดภัย ใช้ผลิตภัณฑ์ 
ชุมชน” ได้ทั้งหมด	200	กระเช้า	และ		
200	ขนัโตก	รวมเป็นเงนิทัง้สิน้	300,000	
บาท

เพชรบูรณ์
“เมืองมะขามหวาน อุทยานน�า้หนาว ศรีเทพเมืองเก่า  
เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง”

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบูรณ ์
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

วันที่จดทะเบียน 30 กันยำยน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,046,000 บำท

จ�านวนกรรมการ 10 คน จ�านวนผูถื้อหุน้ 623 รำย 
ที่อยู่ เลขที่ 47 ถนนนิกรบ�ำรุง  

ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมืองเพชรบูรณ์  
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

คุณวุฒิชัย โรจน์ทิพยรัก 
กรรมกำรผู้จัดกำร

คุณปานระวี ทัดทาน 
นักพัฒนำธุรกิจชุมชน

จ�านวนประชากร  
(ปี 2559)

995,223 
คน

รายได้จากการท่องเที่ยว
โดยเฉลี่ย (ปี 2559)

6174.59
ล้านบาท

พื้นที่

12,668.42 
ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อคน/ต่อปี
(ปี 2559)

76,814
บาท

มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (GPP)

ปี 2558

84,912
ล้านบาท
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แพร่
“หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง  
ลือเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม”

ตัวอย่างผลการด�าเนินงาน
ด้านการเกษตร
สนบัสนนุและช่วยเหลอืเกษตรกรทกุด้าน  
เช่น ของบประมาณจังหวัดสร้างโรง 
คั่วกาแฟให้กลุ่มเกษตรกรบ้านน�้ากลาย 
เช่ือมโยงโรงพยาบาลแพร่และโรงพยาบาล 
อืน่ๆ เพือ่รบัซือ้ผลผลติเกษตรปลอดภยั  
ช่วยเหลอืเกษตรกรช่วงผลผลติข้าวล้นตลาด  
ทดลองจ�าหน่ายข้าวอินทรีย์ไรซ์เบอร์รี่  
บ้านสวนหลวง ส่งเสรมิการปลกูแก้วมังกร 
บ้านถิน่ ขยายองค์ความรูเ้รือ่งแผนธรุกจิและ 
พฒันาวสิาหกิจฯ ให้เกษตรกร สร้างและ 
ขยายช่องทางการตลาดให้สนิค้าเกษตรและ 
ของดชีมุชน โดยร่วมมือกับภาคเีครือข่าย 
พร้อมทัง้สร้างกลุม่เกษตรกรผูป้ลกูผลไม้
และผลติปุ๋ยอนิทรีย์เพือ่การค้า ฯลฯ

ด้านการแปรรูป
ผลกัดนัให้การแปรรปูผลผลติการเกษตร 
เป็นรูปธรรม อาทิ พัฒนาแบรนด์ข้าว 
ไรซ์เบอร์รี่แพร่ น�าเสนอของบประมาณ 
จงัหวดัเพือ่จดัซือ้เคร่ืองจักรแปรรูปกาแฟ 
บ้านปากกลายและแก้วมงักรบ้านถิน่ ร่วมมอื 
กบั สวทช.ยกระดบัการแปรรปูสนิค้าเกษตร 
เป็นของเหลวบรรจขุวด เพือ่แก้ปัญหาสนิค้า 
เกษตรล้นตลาดและราคาตกต�า่ ขณะเดยีวกัน 
กเ็ชือ่มโยงทนุของภาครฐั สนบัสนนุการ 
จดัตัง้โรงงานแปรรปูผลผลติ รวมถงึพฒันา 
นวตักรรมจากธรรมชาติ เช่น การไล่มอด
ในข้าวสารด้วยพรกิแห้งและใบมะกรดู ผลติ
อาสาสมคัรตรวจสอบคณุภาพผลติภัณฑ์ 
40 คน โดยอบรมกับมหาวิทยาลัยแพร่
และกระทรวงสาธารณสขุ พฒันาช่องทาง 

การตลาดข้าวค�าหอมผ่านร้านค้าและ 
ช่องทางโมเดร์ินเทรด ฯลฯ

ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนร่วมกับ 
ส�านกังานพัฒนาชมุชนจงัหวดัแพร่ เส้นทาง 
ทุง่โฮ้ง-ป่าแดง ซึง่ระหว่างทางมหีมูบ้่าน 
ท่องเที่ยวชุมชนที่เข้มแข็ง คือ 1.	บ้าน	
ร่องฟอง ต.ร่องฟอง อ.เมอืงฯ 2.	บ้านถิน่	
(ไทลือ้)	ต.บ้านถิน่ อ.เมืองฯ 3.	บ้านนาคูหา	
ต.สวนเขื่อน อ.เมืองฯ 4.	ชุมชนรอบ	
พระธาตชุ่อแฮ	ต.ช่อแฮ อ.เมอืงฯ 5.	บ้าน	
น�า้กลาย ต.ช่อแฮ อ.เมืองฯ นอกจากนียั้งมี 
โครงการถนนสายน�า้ผึง้ ซึง่ก�าลงัท�าความ 
เข้าใจกบัชมุชน พฒันาเส้นทางท่องเทีย่ว
ชมุชนเมืองเก่าด้วยรถราง จดัเวทปีระชา- 
พิจารณ์กับชุมชน ร่วมมือกับบริษัททัวร์ 
น�านกัท่องเทีย่วเข้ามาเยีย่มเยยีนในพืน้ที่ 
และประชาสมัพนัธ์เส้นทางท่องเทีย่วผ่าน
สือ่ทกุแขนงทัง้โทรทศัน์และสือ่ออนไลน์

อื่นๆ
ออกร้านงาน “มหกรรมสนิค้าเกษตรและ 
สหกรณ์สูอ้่อมใจชาวเมอืงแพร่” จ�าหน่าย 
สินค้าของบริษัทฯ และเครือข่ายฯ และ 
จ�าหน่ายกระเช้าของขวญัปีใหม่ “ประชารฐั 
สุขใจ” เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2559 - 4 มกราคม พ.ศ. 2560 โดยจ�าหน่าย 
ได้ 827	กระเช้า	เป็นเงนิ	1,309,220	บาท	
บริษัทฯ	มีรายได้จากการด�าเนินงาน		
ร้อยละ	10	เป็นเงินจ�านวน	130,922	
บาท

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีแพร่  
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

วันที่จดทะเบียน 14 กรกฎำคม 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บำท

จ�านวนกรรมการ 10 คน จ�านวนผูถื้อหุน้ 1,448 รำย 
ทีอ่ยู ่เลขที ่3 ถนนเหมอืงหิต ต�ำบลในเวยีง  

อ�ำเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ 54130

คุณโสภิตา กฤตาวรนนท์
กรรมกำรผู้จัดกำร

คุณปรัชวินทร์ สมศักดิ์
นักพัฒนำธุรกิจชุมชน

จ�านวนประชากร  
(ปี 2559)

449,810
คน

รายได้จากการท่องเที่ยว
โดยเฉลี่ย (ปี 2559)

1,481.99
ล้านบาท

พื้นที่

6,538.60
ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อคน/ต่อปี
(ปี 2559)

73,707
บาท

มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (GPP)

ปี 2558

25,931
ล้านบาท

089
รายงานประจ�าปี 2559 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ�ากัด



พะเยา
“กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง  
บวงสรวงพ่อขุนง�าเมือง งามลือเลื่องดอยบุษราคัม”

ตัวอย่างผลการด�าเนินงาน
ด้านการเกษตร
•	แก้ไขปัญหาข้าวราคาตกต�่าผ่าน 

โครงการ “ข้าวสุขภาพด ีผ่านวิถชีาวนา 
พะเยา” เกษตรกรชาวนาบ้านบวั จ�านวน 
127 คน เพิม่มลูค่าข้าวให้เกษตรกร	
ร้อยละ	60	(จาก	60	บาท	เป็น	199	
บาท)	สร้างรายได้ถงึ	1,710,000	บาท	
บรษิทัฯ	ได้ก�าไรจากโครงการจ�านวน	
35,000	บาท	สร้างยอดจ�าหน่าย
สนิค้าเกษตรรวม	1,710,000	บาท

•	ผลติภัณฑ์ข้าวบ้านบวัได้รับการพฒันา
บรรจุภัณฑ์ให้ดีข้ึน สามารถขายสู่
ตลาดได้ทั้งหมด	50	ตัน ได้รับการ
ส่งเสริมจากภาครัฐที่เข้ามาดูแลทั้ง
กระบวนการผลติ พฒันาโรงงานผลติ
และได้รับมาตรฐานรองรับ

•	 เพิ่มมูลค่ายอดข้าวที่เหลือใช้ น�าสู ่
การแปรรปูเป็นผลติภัณฑ์ เช่น สบูบ้่าน 
อินทรีย์ น�้ายอดข้าว ฯลฯ

•	จัดท�าโครงการบูรณาการอาหาร
ปลอดภัย เช่ือมโยงร่วมกับกลุ ่ม 
ผู้ประกอบการร้านอาหารในจังหวัด 
พะเยา

•	น�ากลุ ่มเกษตรกรจังหวัดพะเยา 
เตรยีมความพร้อมขบัเคลือ่นเครือข่าย 
Lanna Green Tourism Network

•	 ร่วมจัดท�าข้อตกลงบนัทกึความร่วมมือ
ระหว่างส�านกังานต�ารวจภธูรจงัหวดั

พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา ซ้ือข้าว 
จากบรษิทัฯ เพือ่แก้ไขปัญหาราคาข้าว 
ตกต�่าของเกษตรกรชาวนาจังหวัด 
พะเยา ฯลฯ

ด้านการแปรรูป
โครงการ “ปลานิล GAP พะเยา” แก้ไข
ปัญหาปลานิลล้นตลาด จังหวัดพะเยา 
เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลบ้านต�า๊ จ�านวน 
149 ราย เพิม่มลูค่าปลานลิให้เกษตรกร	
กว่าร้อยละ	20	(จาก	40	บาท	เป็น	60	
บาท)	สร้างรายได้สงูถงึ	233,000	บาท	
สร้างยอดจ�าหน่ายสินค้ารวมท้ังสิ้น	
4,964,345	บาท	หลังบริษัทฯ	เข้าไป
ช่วยเหลือ	ราคาขึ้นเป็น	50	-	60	บาท	
ตามล�าดับ และบ่อปลานิลยังได้รับ
มาตรฐาน GAP เพิ่มขึ้นครบทุกบ่อ

ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง 
วัฒนธรรมชุมชนไทล้ือ อ�าเภอเชียงค�า 
“สุขกายสบายใจเที่ยวไทลื้อพะเยา” 
ประชากรชมุชนไทลือ้ หมูท่ี ่1, 2, 3 และ 
4 ต�าบลหย่วน อ�าเภอเชยีงค�า เพิม่มลูค่า	
สนิค้าชมุชนกว่า	100	เปอร์เซน็ต์	(จาก	
0	บาท	เป็น	40,000	บาท)	สร้างรายได้	
สูงถึง	40,000	บาท	สร้างยอดจ�าหน่าย	
สินค้าชุมชนรวมทั้งสิ้น	40,000	บาท

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพะเยา 
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

วันที่จดทะเบียน 20 กันยำยน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บำท

จ�านวนกรรมการ 10 คน จ�านวนผูถ้อืหุน้ 13 รำย 
 ทีอ่ยู ่เลขที ่167/9 หมูท่ี ่3 ถนนพหลโยธนิ  

ต�ำบลท่ำวงัทอง อ�ำเภอเมอืงพะเยำ  
จงัหวดัพะเยำ 56000

คุณจรัส สุทธิกุลบุตร 
กรรมกำรผู้จัดกำร

คุณอธิวัฒน์ ปิยะนันท์วงค์ 
นักพัฒนำธุรกิจชุมชน

จ�านวนประชากร  
(ปี 2559)

479,188
คน

รายได้จากการท่องเที่ยว
โดยเฉลี่ย (ปี 2559)

1,202.63
ล้านบาท

พื้นที่

6,335.06
ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อคน/ต่อปี
(ปี 2559)

68,904
บาท

มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (GPP)

ปี 2558

33,391
ล้านบาท
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ภูเก็ต
“ไข่มุกอันดามัน สวรรค์เมืองใต้ หาดทรายสีทอง  
สองวีรสตรี บารมีหลวงพ่อแช่ม”

ตัวอย่างผลการด�าเนินงาน
งาน	Phuket	Lobster	Festival	2016

•	สร้างรายได้ให้ชมุชนกว่า 4.5 ล้านบาท 
เงนิสะพดัในจงัหวัดกว่า 100 ล้านบาท

•	23 ครัวเรือนลงทะเบียนเข้าร่วมกับ
บริษัทประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ตฯ

งาน	Batik	Design	Week

•	สร้างรายได้ให้ชุมชนกว่า 420,000 
บาท เงินสะพัดในจังหวัดกว่า 1.9 
ล้านบาท

•	9 ครัวเรือนลงทะเบียนเข้าร่วมกับ
บริษัทประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ตฯ

โครงการสับปะรดภูเก็ต	“อ่องหลาย	
โป๊ปี่เปงอ๊าน”

•	 ชุมชนสับปะรดภูเก็ตมีรายได้เพิ่มขึ้น 
300,000 บาท

•	ราคาสับปะรดภูเกต็เพิม่ขึน้จากลกูละ 
10 - 20 บาท เป็น 30 - 50 บาท

•	13 ครัวเรือนลงทะเบียนเข้าร่วมกับ
บริษัทประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ตฯ

งานตรุษจีนย้อนอดีตเมืองภูเก็ต

•	ชุมชนสับปะรดมีรายได้จากการขาย 
63,920 บาท

•	 ชุมชนบาติกมรีายได้จากการขายสนิค้า
กว่า 37,250 บาท

ด้านการเกษตร
ผลักดันการจด GI ให้ผลผลิตสับปะรด
ภูเก็ต

ด้านการแปรรูป
แปรรูปสบัปะรดภูเกต็และแปรรปูกุง้มงักร 
เป็นผลติภัณฑ์อ่ืนๆ เช่น ข้าวเกรียบ รวมทัง้ 
แปรรูปบาติกไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้าง 
มูลค่าเพิม่และนกัท่องเทีย่วให้ความสนใจ 
เช่น กระเป๋ากระจดูบาตกิ ร่มบาตกิ หรอื
ชุดเครื่องนอนบาติก

ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ส่งเสริม สนับสนุน และประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเทีย่วโดยชมุชน เช่น ท่องเทีย่ว
โดยชุมชนบ้านป่าคลอก ท่องเที่ยวโดย
ชุมชนมอแกน สารสิน เป็นต้น

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต 
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

วันที่จดทะเบียน 31 มีนำคม 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บำท

จ�านวนกรรมการ 10 คน จ�านวนผูถื้อหุน้ 82 รำย 
ที่อยู่ เลขที่ 3 บลูมังกี้ ถนนพังงำ ซอย 3 

ต�ำบลตลำดใหญ่ อ�ำเภอเมืองภูเก็ต 
จังหวัดภูเก็ต 83000

คุณวีระชัย ปรานวีระไพบูลย์  
กรรมกำรผู้จัดกำร

คุณดาราวรรณ แพทย์ปฐม  
นักพัฒนำธุรกิจชุมชน

จ�านวนประชากร  
(ปี 2559)

394,169 
คน

รายได้จากการท่องเที่ยว
โดยเฉลี่ย (ปี 2559)

321,711.22
ล้านบาท

พื้นที่

543.03  
ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อคน/ต่อปี
(ปี 2559)

139,208
บาท

มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (GPP)

ปี 2558

164,099
ล้านบาท
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มหาสารคาม
“พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม  
ผ้าไหมล�า้เลอค่า ตักศิลานคร”

ตัวอย่างผลการด�าเนินงาน
ด้านการเกษตร
โครงการบรษัิทประชารฐัมหาสารคามฯ	
รบัซือ้ข้าวจากเกษตรกร	3	อ�าเภอ เพือ่ 
ให้เกษตรกรกลุ ่มข้าวนาแปลงใหญ่มี 
องค์ความรูใ้นการผลติข้าวทีถ่กูต้องและ 
ได้มาตรฐาน พร้อมทัง้ช่วยขยายช่องทาง 
ตลาด สร้างรายได้เพิ่มให้ชุมชน
ผลลัพธ์ตามแผนระยะสัน้	(มกราคม	-	
มีนาคม	2560)
เข้าร่วมโครงการ	12	ชุมชน	ได้รับ	
ผลประโยชน	์83	ครัวเรือน

•	สร้างรายได้ให้ชุมชน โดยบริษัทฯ  
รับซือ้ข้าวจากเกษตรกร 83 ครวัเรอืน 
รวมข้าว	108	ตนั	(108,330	กโิลกรมั)

•	จากราคาข้าวโรงสี กก.ละ 9 บาท 
บริษัทฯ รับซื้อเฉลี่ย 10.42 บาท 
เกษตรกรจงึมรีายได้เพิม่	153,310	
บาท

•	ช่วยลดรายจ่ายจากราคาข้าวสาร 
ขายปลีก กก.ละ 35 บาท บริษัทฯ 
จ�าหน่าย กก.ละ 24 บาท สามารถลด	
รายจ่ายจากการซือ้ข้าวหอมมะลิได้	
11	บาท/กก.	เป็นเงนิ	48,400	บาท

ราคารับซื้อ

รายการ ต�่าสุด สูงสุด เฉลี่ย

ราคารับซื้อ 8.97 11.29 10.42
% ข้าวต้น 25% 47% 38.8%

•	สร้างกระแส “รกัคนสารคาม กนิข้าว 
สารคาม”

ด้านการแปรรูป
เสื่อกก เน้นการด�าเนินงานตามแผน 
ระยะสัน้ ระยะกลาง ระยะยาว น�านวตักรรม
เข้ามาใช้เชือ่มโยงกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
ในการออกแบบและพฒันาผลติภัณฑ์

ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
พระธาตุนาดูน เน้นการด�าเนินงาน
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องครบทุก
ช่องทาง เพือ่สร้างการรบัรูแ้ละเชือ่มโยง
ผลิตภัณฑ์ของชุมชนสู่แหล่งท่องเที่ยว 
เพือ่ให้ชมุชนสามารถบรหิารจดัการตนเอง 
ได้อย่างยั่งยืน

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีมหาสารคาม 
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

วันที่จดทะเบียน 20 กันยำยน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,065,000 บำท

จ�านวนกรรมการ 16 คน จ�านวนผูถื้อหุน้ 32 รำย 
ที่อยู่ เลขที่ 188 หมู่ที่ 14 ต�ำบลเกิ้ง 

อ�ำเภอเมืองมหำสำรคำม 
จังหวัดมหำสำรคำม 44000

คุณสุทิน พรมงคลชัย  
ประธำนกรรมกำร

คุณลภัสรดา พลค�ามาก
นักพัฒนำธุรกิจชุมชน

จ�านวนประชากร  
(ปี 2559)

963,484 
คน

รายได้จากการท่องเที่ยว
โดยเฉลี่ย (ปี 2559)

1,250.69
ล้านบาท

พื้นที่

5,291.68 
ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อคน/ต่อปี
(ปี 2559)

73,039
บาท

มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (GPP)

ปี 2558

47,355
ล้านบาท
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มุกดาหาร
“หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง 
ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล�้าเลิศ ถิ่นก�าเนิดล�าผญา 
ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน”

ตัวอย่างผลการด�าเนินงาน
ด้านการเกษตร
ด�าเนินโครงการกับกลุ ่มต่างๆ เพื่อ
ประโยชน์สูงสุด เช่น กลุ่มข้าวริมโขง 
จัดโครงการ “ลด ละ ล้าง สต๊อกข้าว
ปลอดภัยริมโขง” ประชาสัมพันธ์และ
ช่วยระบายข้าวชุมชน กลุ่มข้าวอินทรีย์
มุกดาหาร จัดโครงการข้าวอินทรีย์ 
พรีเมี่ยม และโครงการผูกปิ ่นโตข้าว 
ส่งตวัอย่างข้าวและดนิในพืน้ทีเ่พือ่วิจัยหา 
คณุค่าโภชนาการและแร่ธาตใุนดนิ กลุม่	
ถั่วลิสง ให้ความรู้เรื่องการตลาด โดย 
ร่วมมือกับวิทยาลัยชุมชนในการตรวจ 
คณุค่าโภชนาการ จดัหาตลาด และขยาย 
เครอืข่ายปลกูถ่ัวลสิงเพิม่ขึน้อกี 2 อ�าเภอ

ด้านการแปรรูป
พฒันารปูแบบ ลวดลาย และสสีนัให้ กลุม่	
ผ้าขาวม้า ตรวจสอบคุณภาพผ้าให้ได้ 
มาตรฐาน สร้างรายได้เพิม่ขึน้	10,000	
บาท/เดือน จัดท�าโครงการส่งเสริม 
การตลาดให้ กลุ่มผ้าหมักโคลน เพิ่ม 
ช่องทางจ�าหน่ายและด�าเนินการขอ 
สิง่บ่งชีท้างภูมศิาสตร์ (GI) ให้ผ้าหมกัโคลน 
มุกดาหาร จัดท�าโครงการส ่งเสริม 
การตลาดให้ กลุ่มผ้าย้อมคราม เพิ่ม 
ช่องทางจ�าหน่ายและประสานงานกับ 
หน่วยงานในจงัหวดัเพือ่หาพืน้ทีจ่�าหน่าย 

ให้มากขึ้น กลุ่มตะกร้าสานพลาสติก  
จดัท�าโครงการส่งเสรมิและพฒันาคณุภาพ 
ผลิตภัณฑ์ ให้ความรู ้เรื่องโทนสีและ 
ตรวจสอบคุณภาพสินค้าทดลองตลาด 
สร้างรายได้เพิ่มขึ้นเท่าตัว	จากราคา	
ชุดละ	150	บาท	เป็นชุดละ	350	บาท	
และขยายตลาดใหม่ กลุ่มข้าวเกรียบ	
ผลไม้ จดัท�าโครงการเพ่ือพัฒนาผลิตภณัฑ์ 
สนิค้า ให้ชมุชนทดลองแปรรปูข้าวเกรยีบ 
ปลานิลแม่น�้าโขงมุกดาหาร 

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้าน 
เศรษฐกิจพอเพียง หมู ่บ้านวิสาหกิจ 
หมูบ้่านท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม รวมทัง้ 
แหล่งท่องเทีย่วชายฝ่ังโขง เกษตรอนิทรย์ี  
ส่งหมวกสานต้นกกให้ดไีซเนอร์ออกแบบ 
และผลักดันเป็นสินค้าประจ�าโฮมสเตย์  
3 กลุ่มคือ กลุ่มโฮมสเตย์บ้านภู กลุ่ม 
โฮมสเตย์บ้านท่าไค้-นาแล และกลุ่ม 
โฮมสเตย์บ้านแข้

อื่นๆ
โครงการ	“Outlet	ประชารฐัรกัสามคัคี	
มกุดาหาร” ศนูย์รวมสนิค้าประจ�าจงัหวดั 
เพื่อสร้างและกระจายรายได้สู่ประชาชน
ทั้ง 11 กลุ่มเป้าหมาย

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีมุกดาหาร 
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

วันที่จดทะเบียน 5 สิงหำคม 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บำท

จ�านวนกรรมการ 10 คน จ�านวนผูถ้อืหุน้ 386 รำย 
ทีอ่ยู ่เลขที ่93/25 ถนนมกุดำหำร-ดอนตำล 

ต�ำบลศรบีญุเรอืง อ�ำเภอเมอืงมกุดำหำร  
จงัหวดัมกุดำหำร 49000

คุณจิรโรจน์ เรืองกิตต์ชัยกุล
กรรมกำรผู้จัดกำร

คุณศุภกร อิ่มสนิท
นักพัฒนำธุรกิจชุมชน

จ�านวนประชากร  
(ปี 2559)

349,474
คน

รายได้จากการท่องเที่ยว
โดยเฉลี่ย (ปี 2559)

2,801.06
ล้านบาท

พื้นที่

4,339.83
ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อคน/ต่อปี
(ปี 2559)

71,901
บาท

มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (GPP)

ปี 2558

21,840
ล้านบาท
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แม่ฮ่องสอน
“หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดี  
ประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง”

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีแม่ฮ่องสอน 
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

วันที่จดทะเบียน 26 ตุลำคม 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บำท

จ�านวนกรรมการ 13 คน จ�านวนผูถ้อืหุน้ 19 รำย  
ทีอ่ยู ่ส�ำนกังำนกำชำดจงัหวดัแม่ฮ่องสอน  

ถนนขุนลุมประพำส เทศบำลเมอืงแม่ฮ่องสอน 
อ�ำเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 58000

คุณภาณุภพ วรพนิตกุล  
กรรมกำรผู้จัดกำร

คุณพิทักษ์ เกษมจิต  
นักพัฒนำธุรกิจชุมชน

ตัวอย่างผลการด�าเนินงาน
•	โครงการส่งเสริมกลุ่มตีมีดบ้าน
หนองขาวกลาง	ต�าบลห้วยปูลิง 
อ�าเภอเมอืงฯ รายได้จากการส่งเสรมิ 
ของบรษิทัฯ เดอืนกมุภาพนัธ์ - เมษายน 
2560 รวม	16,200	บาท

•	โครงการส่งเสริมกลุ่มทอผ้าบ้าน
หนองขาวกลาง ต�าบลห้วยปูลิง 
อ�าเภอเมอืงฯ รายได้จากการส่งเสรมิ 
ของบรษิทัฯ เดอืนกมุภาพนัธ์ - เมษายน 
2560 รวม	37,400	บาท

•	โครงการส่งเสริมกลุ ่มวิสาหกิจ
ชุมชนกล้วยอบธัญพืชบ้านวังคัน 
ต�าบลแม่ลาน้อย อ�าเภอแม่ลาน้อย 
รายได้จากการส่งเสริมของบริษัทฯ 
เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน รวม	
10,220	บาท

•	โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
ไม้กวาดดอกหญ้าบ้านวงัคนั ต�าบล
แม่ลาน้อย อ�าเภอแม่ลาน้อย จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน รายได้จากการส่งเสริม 
ของบรษิทัฯ เดอืนมีนาคม รวม	7,790	
บาท

•	โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
เกสรถัว่ดาวอินคา ต�าบลแม่ลาน้อย 
อ�าเภอแม่ลาน้อย รายได้จากการ 
ส่งเสริมของบริษัทฯ เดอืนกมุภาพนัธ์ - 
เมษายน รวม	39,440	บาท

ด้านการเกษตร
•	น�าเสนอของบประมาณจากสถาบัน 

พฒันาองค์กรชมุชน (องค์การมหาชน) 
ขับเคลื่อนจัดตั้งเครือข่ายวิสาหกิจ 
ชมุชนบกุและเกษตรอินทรีย์แม่ฮ่องสอน 
และเชือ่มโยงบรษิทัผูร้บัซือ้บกุในการ 
รับซื้อผลผลิตเกษตรบุกภายใต ้
เครือข่ายวสิาหกจิชมุชนบกุและเกษตร 
อินทรีย์แม่ฮ่องสอน

ด้านการแปรรูป
•	จัดตั้งวิสาหกิจชุมชนกล้วยอบน�้าผึ้ง

บ้านวงัคนั ต�าบลแม่ลาน้อย ส่งเสรมิ
กลุ่มทอผ้าบ้านหนองขาวกลาง และ
กลุม่ตมีดีบ้านหนองขาวกลาง ต�าบล
ห้วยปูลิง

•	จัดตั้งวิสาหกิจชุมชนเกสรถั่วดาว 
อินคาและชุมชนไม้กวาดดอกหญ้า 
บ้านวังคัน ต�าบลแม่ลาน้อย

•	ร่วมมือกับบริษัทไทยคอนยัค จ�ากัด 
พฒันาบกุ พืชเศรษฐกจิส�าคญั เพ่ิมมลูค่า 
จากกโิลกรมัละ 5 บาท เป็น 11 บาท

ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
•	ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

บ้านหนองขาวกลาง ต�าบลห้วยปูลิง 
อ�าเภอเมืองฯ

จ�านวนประชากร  
(ปี 2559)

275,884
คน

รายได้จากการท่องเที่ยว
โดยเฉลี่ย (ปี 2559)

4,086.96
ล้านบาท

พื้นที่

12,681.26
ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อคน/ต่อปี
(ปี 2559)

56,206
บาท

มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (GPP)

ปี 2558

11,448
ล้านบาท

094
รายงานประจ�าปี 2559 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ�ากัด



ยะลา
“ใต้สุดแดนสยาม เมอืงงามชายแดน”

ตัวอย่างผลการด�าเนินงาน
ต้องการเพิ่มรายได้ให้กลุ่มต่างๆ	ท่ี	
เข้าร่วมกบับรษิทัในระยะแรกร้อยละ	30

ด้านการเกษตร
โครงการระบายเนือ้ทเุรยีนหมอนทอง	
แช่แข็ง ส่งเสริมการหาตลาดให้กลุ่ม 
เพื่อลดต้นทุนการเก็บรักษา และระบาย 
เนื้อทุเรียนร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนฤดูกาล 
ทั้งยังส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อ 
ทุเรียน รวมถึงบริหารจัดการวัตถุดิบ
กลุม่คลสัเตอร์กล้วยหนิยะลา	ผลติภณัฑ์	
กล้วยหินต้ม	ชุมชนต�าบลอัยเยอร์เวง	
เน้นรวมกลุ่มผูป้ระกอบการกล้วยหนิตัง้แต่ 
ต้นน�า้ กลางน�า้ และปลายน�า้ เมือ่มกีาร 
จัดต้ังกลุ่มแล้ว ต้องส่งเสริมด้านการ 
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ โดยพัฒนาส่งเสริม 
การตลาดให้เป็นทีรู่จ้กัและกระจายสนิค้า 
ไปยงัผูบ้รโิภคทัว่ประเทศ เพิม่ยอดขาย	
ร้อยละ	30
โครงการส่งเสริมการตลาดแผ่นพื้น	
ยางพารา	(สนามฟุตซอล) ส่งเสริม 
การตลาดผลิตภัณฑ์ของกลุ ่ม และ 
หาตลาดให้สนิค้าทีผ่ลติจากยางพาราเป็น
ทีต้่องการและสามารถต่อยอดผลติภัณฑ์
จากยางพาราให้หลากหลาย และส่งเสรมิ

การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่สนใจ
ของผู้บริโภค

ด้านการแปรรูป
โครงการพฒันาผลติภณัฑ์กล้วยหนิต้ม  
เป็นการส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
ให้โดดเด่น สามารถวางจ�าหน่ายใน
ร้านสะดวกซือ้ กระจายไปยงัทัว่ประเทศ  
50 สาขา
โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ส้มแขก	
แช่อิ่ม ส่งเสริมให้กลุ ่มมีการพัฒนา 
บรรจภัุณฑ์ให้โดดเด่นทัง้ขนาดและปรมิาณ 
ทีเ่หมาะสม ท�าให้เกดิรายได้ร้อยละ	50

ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยชุมชน	
ต�าบลอยัเยอร์เวง ส่งเสรมิให้จดัตัง้กลุม่
ที่ดูแลการท่องเที่ยว โดยชุมชนส่งเสริม
ทางการตลาด การพฒันาผลติภัณฑ์ และ 
การท่องเท่ียวให้เป็นทีส่นใจของนกัท่องเทีย่ว 
ทั้งในและต่างประเทศ สามารถจัดการ 
วัตถุดิบในพ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
และมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคียะลา 
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

วันที่จดทะเบียน 17 พฤศจิกำยน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บำท

จ�านวนกรรมการ 9 คน จ�านวนผูถื้อหุน้ 11 รำย 
ที่อยู่ เลขที่ 244 ถนนพิพิธภักดี  

ต�ำบลสะเตง อ�ำเภอเมืองยะลำ  
จังหวัดยะลำ 95000

คุณอิศราวุธ อับดุลการี
กรรมกำรผู้จัดกำร

คุณอาหามัด แวดะแซ
นักพัฒนำธุรกิจชุมชน

จ�านวนประชากร  
(ปี 2559)

522,279 
คน

รายได้จากการท่องเที่ยว
โดยเฉลี่ย (ปี 2559)

2,855.41
ล้านบาท

พื้นที่

4,521.08 
ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อคน/ต่อปี
(ปี 2559)

61,484
บาท

มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (GPP)

ปี 2558

39,898
ล้านบาท

095
รายงานประจ�าปี 2559 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ�ากัด



ยโสธร
“เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด 
แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ”

ตัวอย่างผลการด�าเนินงาน
ด้านการเกษตร
แตงโมปลอดภัย ตั้งเป้า 40 ราย เพิ่ม
รายได้ 365,000 บาท/ราย/ปี

ด้านการแปรรูป
•	ผลิตภัณฑ์กลุ ่มแปรรูปถั่วลิสง	
บ้านนาเวียง	อ�าเภอค�าเขื่อนแก้ว
กลุ่มผลิตและแปรรูปถั่วลิสงนาเวียง
103 ราย ตั้งเป้าหมายเพิ่มรายได้	
540,000	บาท/ราย/ปี

•	การแปรรปูเหด็นางฟ้า กลุม่เพาะเหด็
นางฟ้า 40 ครัวเรือน ตั้งเป้าหมาย
เพิ่มรายได้	300,000	บาท/คน/ปี

•	แปรรูปผลิตภัณฑ์กระเป�ากก กลุ่ม
แปรรูปกระเป๋ากก 3 อ�าเภอ จ�านวน 
75 ราย ตั้งเป้าหมายเพิ่มรายได้	
300,000	บาท/คน/ปี

ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	ต�าบล
ชาวผู้ไท	เน้นเข้าถึงชุมชนเพ่ือพัฒนา
ให้เป็นบริการด้านท่องเที่ยว จ�านวน 5
หมู่บ้าน 1,200 ครัวเรือน

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคียโสธร
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

วันที่จดทะเบียน 27 ตุลำคม 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บำท

จ�านวนกรรมการ 5 คน จ�านวนผูถ้อืหุน้ 14 รำย
ทีอ่ยู ่เลขที ่1 ถนนประปำ อ�ำเภอเมอืงยโสธร 

จงัหวดัยโสธร 35000

คุณไพศาล แจ่มจ�ารัส
กรรมกำรผู้จัดกำร

คุณวรรณรักษ์ ศ ิริวงศ์ 
นักพัฒนำธุรกิจชุมชน

จ�านวนประชากร 
(ปี 2559)

539,815
คน

รายได้จากการท่องเที่ยว
โดยเฉลี่ย (ปี 2559)

64.27
ล้านบาท

พื้นที่

4,161.66
ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อคน/ต่อปี
(ปี 2559)

66,676
บาท

มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (GPP)

ปี 2558

22,870
ล้านบาท

096
รายงานประจ�าปี 2559 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ�ากัด



ร้อยเอ็ด
“สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต  
บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งามน่ายลบึงพลาญชัย 
เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ”

ตัวอย่างผลการด�าเนินงาน
ด้านการเกษตร
ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา	101 ของกลุ่ม 
เกษตรกรท�านาแปลงใหญ่ อ�าเภอ 
เกษตรวสิยั ขึน้ชือ่ว่า “หอมและอร่อยทีส่ดุ 
ในโลก” บริษัทฯ ได้ประสานกับสหกรณ์ 
การเกษตรเกษตรวิสัย จ�ากัด (สาขา 
นกเหาะ) ผลิตข้าว Super Premium 
เดิมรายได้ 90,000 - 10,000 บาท/ตัน 
หลงัได้รบัการส่งเสรมิเพิม่เป็น	10,000	-	
12,000	บาท/ตัน

ด้านการแปรรูป
ถั่วป่านทอง ของพื้นที่บ้านป่าน อ�าเภอ 
จงัหาร เรยีกได้ว่าเป็น “ถ่ัวทีกิ่นอร่อยทีส่ดุ 
ในโลก” บริษทัฯ ได้ประสานกบัมหาวทิยาลยั 
ราชภัฏร้อยเอด็ สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย ส�านักงาน 
อตุสาหกรรมจังหวัด ส�านักงานพาณิชย์ 
จังหวัด ส�านักงานเกษตรและสหกรณ์ 
จงัหวดั และศนูย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 
(TCDC) พัฒนาบรรจุภัณฑ์ ประสานกับ 
เกษตรและสหกรณ์ ส�านกังานพฒันาทีด่นิ 
จดัหาพืน้ทีข่ยายการเพาะปลกูจาก 200 ไร่  
เป็น 1,500 ไร่ พร้อมขยายก�าลงัการผลติ 
จากสมาชิก 20 คน เป็น 60 คน โดย 
ศนูย์พฒันาฝีมอืแรงงานให้การสนบัสนนุ 
เดือนธันวาคม	2559	-	มกราคม	2560	
กลุ่มมีก�าไรเฉลี่ยเดือนละ	60,000	-	
70,000	บาท	การผลติจากวนัละ	100	-	
200	ถุง เพิม่เป็น 600 - 700 ถงุ ขณะนี ้
อยู่ระหว่างผลกัดนัให้เป็นอาหารว่างบน 
เครื่องบิน

สนบัสนนุกลุม่ทอผ้าไหม/ผ้าฝ้าย บ้าน 
ตาหยวก ต�าบลทุง่หลวง อ�าเภอสวุรรณภูมิ  
เป็นผลติภัณฑ์ OTOP ระดบั 3 - 5 ดาว 
พร้อมทั้งแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสร้าง 
มูลค่าเพิ่ม เช่น กระเป๋า หมอนมะละกอ 
ฯลฯ เกดิเป็นหมู่บ้านท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม 
เดอืนธนัวาคม	2559	-	มกราคม	2560	
กลุ่มมกี�าไรเฉลีย่เดอืนละ	60,000	บาท

ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
กู ่กาสิงห ์ ต�าบลกู ่กาสิงห ์  อ�าเภอ 
เกษตรวสิยั ร่วมกบัมหาวทิยาลยัราชภัฏ 
ร้อยเอ็ด อบรมมคัคเุทศก์น้อย 25 คน และ 
ร่วมกับชมุชนเตรยีมความพร้อมโฮมสเตย์  
30 หลัง ประชาสัมพันธ์ผ่านผู้ว่าการ 
ท่องเทีย่วและรายการ “ชืน่ใจไทยแลนด์” 
ช่อง 34 อมรินทร์ทีวี นักท่องเที่ยว	
เดอืนธนัวาคม	2559	-	มกราคม	2560	
เฉลี่ย	250	-	300	คน/เดือน

พระมหาเจดีย ์ศรีชัยมงคล ต�าบล 
ผาน�้าย้อย อ�าเภอหนองพอก สนับสนุน 
การปรับปรงุระบบศนูย์กลางและจ�าหน่าย 
สนิค้า โดยได้รบัอนมุตังิบปรบัปรงุอาคาร 
เป็นเงิน 1,920,000 บาท ส่งเสริมการ 
ท่องเที่ยวสามเหลี่ยมสาเกตนครให้ 
เชือ่มโยงกบับงึพลาญชยั พิพิธภัณฑ์สัตว์น�า้ 
ท้องฟ้าจ�าลอง และสวนสขุภาพอ่างเกบ็น�า้ 
ธวัชชัย อ�าเภอธวัชบุรี

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีร้อยเอ็ด 
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

วันที่จดทะเบียน 21 มิถุนำยน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บำท

จ�านวนกรรมการ 10 คน จ�านวนผูถ้อืหุน้ 93 รำย 
ทีอ่ยู ่เลขที ่555 หมูท่ี ่17 ต�ำบลเหนอืเมอืง  

อ�ำเภอเมอืงร้อยเอด็ จงัหวดัร้อยเอด็ 45000  
(ปัจจบุนัตัง้อยูท่ีส่�ำนกังำนหอกำรค้ำ ชัน้ 5  

ศำลำกลำงจงัหวดัร้อยเอด็ เป็นกำรชัว่ครำว)

คุณวิรุฬห์ มงคลศรีสวัสดิ์  
กรรมกำรผู้จัดกำร

คุณศิรประภา วงศ์แก้ว  
นักพัฒนำธุรกิจชุมชน

จ�านวนประชากร  
(ปี 2559)

1,307,982
คน

รายได้จากการท่องเที่ยว
โดยเฉลี่ย (ปี 2559)

1,489.71
ล้านบาท

พื้นที่

8,299.45
ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อคน/ต่อปี
(ปี 2559)

71,538
บาท

มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (GPP)

ปี 2558

60,150
ล้านบาท
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ระนอง
“คอคอดกระ ภูเขาหญ้า กาหยูหวาน ธารน�้าแร่  
มุกแท้เมืองระนอง”

ตัวอย่างผลการด�าเนินงาน
ด้านการเกษตร
•	ลงพื้นที่เก็บข้อมูลปัญหาเกษตรกร 

ผู้ปลูกกาแฟพันธุ์โรบัสต้าในจังหวัด
ระนอง

•	คดัเลอืกกลุ่มกาแฟทีบ่รษิทัฯ จะท�าการ
สนบัสนนุในด้านต่างๆ คอื กลุม่กาแฟ 
สกต.ระนอง

ด้านการแปรรูป
รถโพถ้องจ�าลอง

•	สนบัสนนุช่างฝีมอืทีท่�ารถโพถ้องจ�าลอง 
ในด้านการตลาด เพื่อเพิ่มช่องทาง 
การขาย โดยน�าสนิค้าออกบธูตามงาน 
ต่างๆ เพื่อให้เป็นที่รู ้จัก ช่วยเพิ่ม 
ยอดขายและผลักดันราคาสินค้าให้ 
สงูขึน้ เพือ่ให้คุม้ค่าต้นทนุและค่าเหนือ่ย 
ของช่าง ขณะนีค้วามต้องการของตลาด 
มีมากกว่าก�าลังผลิตหลายเท่าตัว

•	ค้นหาและติดต่อช่างท�ารถโพถ้อง
จ�าลองคนอื่นๆ เพื่อรวมกลุ ่มและ
ด�าเนินการส่งเสริมด้านต่างๆ

•	ส่งเสริมช่างให้เป็นวิทยากรสอนท�า
โมเดลรถโพถ้องกับผู ้ที่สนใจและ

ต้องการท�าเป็นอาชพีเสรมิ เพือ่ขยาย
ก�าลังผลิตและผลักดันให้เป็นของดี
เมืองระนอง

•	โครงการสามารถเพิ่ม มูลค ่า	
รถโพถ้องจ�าลองกว่าร้อยละ	20	(จาก	
600	บาทต่อคัน	เป็น	750	บาทต่อคัน)	
สร้างรายได	้34,000	บาท	บริษัทฯ	
ได้ก�าไร	1,200	บาท

ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
•	 เชื่องโยงผู ้ประกอบการด้านการ 

ท่องเทีย่ว พดูคยุและหาทางออกในการ 
พฒันาและเตรยีมความพร้อมในด้าน 
การท่องเที่ยวโดยชุมชน ซ่ึงระนอง 
ก�าลงัจะกลายเป็นจดุหมายปลายทาง 
ใหม่ของนักท่องเที่ยวกระแสหลัก

•	ช่วยเหลือและให้ค�าปรึกษาชุมชน 
หมู่บ้านทับหลี ซึ่งก�าลังริเริ่มการ 
ท่องเที่ยวโดยชุมชนหมู่บ้านทับหลี

•	ประสานเส้นทางการท่องเทีย่วหมูบ้่าน 
ทบัหลกัีบล่องแพแลดอกจกิของอ�าเภอ 
กระบุรี

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีระนอง 
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

วันที่จดทะเบียน 28 พฤศจิกำยน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บำท

จ�านวนกรรมการ 12 คน จ�านวนผูถ้อืหุน้ 16 รำย 
 ทีอ่ยู ่เลขที ่48/10 ถนนก�ำลังทรพัย์  
ต�ำบลเขำนเิวศน์ อ�ำเภอเมอืงระนอง  

จงัหวดัระนอง 85000

คุณบุญสุข ธนัตวรานนท์  
กรรมกำรผู้จัดกำร

คุณกมลภพ จิระอุดมรัตน 
นักพัฒนำธุรกิจชุมชน

จ�านวนประชากร  
(ปี 2559)

189,154
คน

รายได้จากการท่องเที่ยว
โดยเฉลี่ย (ปี 2559)

3,996.81
ล้านบาท

พื้นที่

3,298.05
ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อคน/ต่อปี
(ปี 2559)

80,131
บาท

มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (GPP)

ปี 2558

23,250
ล้านบาท
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ระยอง
“ผลไม้รสล�า้ อตุสาหกรรมก้าวหน้า น�า้ปลารสเดด็  
เกาะเสม็ดสวยหรู สนุทรภู่กวเีอก”

ตัวอย่างผลการด�าเนินงาน
ด้านการเกษตร
•	พัฒนาปุ๋ยชุมชนเพื่อการค้า เพิ่ม

คุณภาพผลิตภัณฑ์ และเพิ่มความ
สามารถในการบรหิารจดัการ รวมทัง้
การตลาด ให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

•	พัฒนาการตลาดของผลไม้จังหวัด
ระยอง อาทิ มังคุด เงาะ ลองกอง 
ทเุรยีนในช่วงฤดกูาล (เดอืนเมษายน - 
ต้นเดอืนสงิหาคม) ซึง่มผีลไม้จ�านวน 
มากท�าให้ราคาตกต�่า จัดท�ากล่อง
ประชารัฐรักสามคัครีะยอง 3,000 ใบ 
เพื่อหาตลาดและประชาสัมพันธ์สวน 
ผลไม้ของชุมชน

•	ส�านกังานพฒันาชมุชนจงัหวดัระยอง  
จดังานส่งเสรมิการขายสนิค้าจากชมุชน 
ในงานสมัมาชพีชมุชน วนัที ่13 - 14 
พฤษภาคม พ.ศ. 2560	ยอดขาย		
18,000	บาท

•	สร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก 
ผลไม้และการผลติปุ๋ยอนิทรย์ีเพือ่การค้า

ด้านการแปรรูป
•	รวมกลุ่ม OTOP และกลุ่มชุมชนที ่

คณะ คสป.ระยองคัดเลือกแล้ว เพื่อ 
พัฒนาส่วนงานต่างๆ โดยคัดเลือก 
ชุมชนที่สนใจเข้าร่วม

ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
•	การท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงเกษตร 

สวนผลไม ้ประจ�าจังหวัดระยอง 
พื้นท่ีต�าบลตะพง จัดงานกิจกรรม
ปั่นจักรยาน เพ่ือประชาสัมพันธ์และ 
เชิญส่ือต่างๆ ถ่ายท�ารายการเพ่ือ 
เข้าถงึกลุม่นกัท่องเทีย่วมากขึน้ ภายใต้ 
ชื่อ “ปั ่นชิวชิว ชิม ชม สวนผลไม้
ระยอง” มีผู ้เข้าร่วม 400 คนจาก 
ทกุภาคส่วน เป็นการสร้างสมัพนัธ์และ 
เครอืข่ายของบรษิทัฯ กลุม่สวนผลไม้  
ได้แก่ สวนแสงแดด สวนยายดา 
สวนลุงทองใบ สวนปาหนัน สวน 
ประสมทรพัย์ และสวนอืน่ๆ ในพืน้ที่

•	การท่องเทีย่วโดยชมุชนปากน�า้ประแส 
รายการชื่นใจไทยแลนด์ ช่อง 34 
อม รินทร ์ที วี  เ ข ้ าส ่ ง เส ริมและ 
ประชาสมัพนัธ์การท่องเทีย่วโดยชมุชน 
พื้นท่ีปากน�้าประแสและสวนผลไม้ 
จังหวัดระยอง

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีระยอง  
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

วันที่จดทะเบียน 23 กันยำยน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บำท

จ�านวนกรรมการ 15 คน จ�านวนผูถ้อืหุน้ 23 รำย
ทีอ่ยู ่เลขที ่888 ถนนมำบชลูด ต�ำบลห้วยโป่ง 

อ�ำเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 21150

คุณอนุชิดา ชินศิระประภา  
กรรมกำรผู้จัดกำร

นายศุภเศรษฐ์ กิตติพล  
นักพัฒนำธุรกิจชุมชน

จ�านวนประชากร  
(ปี 2559)

700,223
คน

รายได้จากการท่องเที่ยว
โดยเฉลี่ย (ปี 2559)

30,758.51
ล้านบาท

พื้นที่

3,552
ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อคน/ต่อปี
(ปี 2559)

108,420
บาท

มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (GPP)

ปี 2558

862,613
ล้านบาท
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ราชบุรี
“คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมอืงโอ่งมงักร  
วดัขนอนหนงัใหญ่ ตืน่ใจถ�า้งาม ตลาดน�า้ด�าเนนิ 
เพลนิค้างคาวร้อยล้าน ย่านยีส่กปลาด”ี

ตัวอย่างผลการด�าเนินงาน
ด้านการเกษตร
•	โครงการช่วยเหลอืเกษตรกรผูป้ลกู	
มะม่วงและสบัปะรดในช่วงผลผลติ	
ล้นตลาด

•	โครงการ	“คนราชบรุ	ีรกัราชบรุ	ีกนิ	
ข้าวราชบุรี” ช่วยเหลือเกษตรกร 
ผู้ท�านาให้จ�าหน่ายข้าวได้ราคาดีขึ้น 
ด�าเนินการลักษณะชุมชนลงมือท�า 
(ชมุชนบ้านรางไม้แดง) เอกชนขบัเคลือ่น 
[บริษัทประชารัฐรักสามัคคีราชบุรี  
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด] และ 
รัฐบาลสนับสนุน (ส�านักงานพัฒนา 
ชมุชนจงัหวดัราชบรีุ ร่วมกับส�านกังาน 
สหกรณ์จงัหวดัราชบรีุ) ส่งเสริมพฒันา 
อย่างครบวงจร และประสานเรือ่งการ 
วางจ�าหน่ายกับภาคเอกชน ทัง้บรษิทั 
ร้านค้า ห้างสรรพสนิค้า รณรงค์ให้ชาว 
ราชบรีุกินข้าวพนัธุเ์ฉพาะทีผ่่านการวจิยั
จากศนูย์วจิยัข้าว จ�าหน่ายภายใต้ชือ่ 
“ข้าวหอมราชบรุ ีข้าวดเีมืองพระราชา” 
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการกว่า	57	
ราย	มีรายได้เพิ่มขึ้นจาก	95,225	
เป็น	120,000	บาท/ราย

•	สัมมนา	“เกษตรอินทรีย์	ผู ้ผลิต	
ปลอดโรค	ผูบ้รโิภคปลอดภยั	ใส่ใจ	
ส่ิงแวดล้อม” เต็มไปด้วยความรูท้ีเ่ป็น 
ประโยชน์ เช่น กระแสและโอกาส 
การตลาดแห่งอนาคต โดย ดร.ชฎิล 
นิม่นวล ทีป่รกึษาบรษิทัฯ เรือ่งปุ๋ยอนิทรย์ี 
และผักใบไม้ผลจากอาจารย์ชุติภพ 
เหงากลุ อาจารย์คารม มัน่ศลิป์ และ 
ทีมงานเกษตรอินทรีย์ทีพีไอ

ด้านการแปรรูป
•	โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ	
ในด้านการพฒันาสนิค้า	บรรจภุณัฑ์		
และ	MATCHING กจิกรรมทีจ่ดัขึน้ 
เพือ่ขบัเคลือ่นตามแผนการเศรษฐกจิ 
ฐานราก จังหวัดราชบุรี โดยมีกลุ่ม 
เป้าหมาย 250 ราย เป็นผูป้ระกอบการ 
อยูภ่ายใต้การสนบัสนนุของหน่วยงาน 
ต่างๆ ให้ความรูท้ัง้ในด้านการพฒันา
สนิค้า บรรจภัุณฑ์ และ MATCHING 
จากทีมวิทยากรมืออาชีพของบริษัท 
สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ�ากัด  
กลุ ่มมีรายได ้ 	 397,500	 บาท	
หลงัการส่งเสรมิ	รายได้เพิม่ขึน้เป็น	
425,000	บาท

ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
•	งานแสดงและจ�าหน่ายสนิค้า “ราด-รี 

มีดต้ีองโชว์ The Soul of Ratchaburi 
เที่ยวสุขใจ ใกล้แค่เอ้ือม@ราชบุรี” 
เมือ่วนัที ่21 - 25 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
ณ รมิเขือ่นรฐัประชาพฒันา ภายในงาน 
มสีนิค้าจ�าหน่ายมากมาย ในส่วนของ 
อาหารและของอร่อยจังหวัดราชบุรี 
มผีูป้ระกอบการเข้าร่วมกว่า	50	บูธ	
ยอดจ�าหน่ายกว่า	59,5000	บาท

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีราชบุร ี
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

วันที่จดทะเบียน 7 ตุลำคม 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,297,000 บำท

จ�านวนกรรมการ 14 คน จ�านวนผูถื้อหุน้ 45 รำย 
ที่อยู่ เลขที่ 128 หมู่ที่ 6 ต�ำบลพิกุลทอง  

อ�ำเภอเมืองรำชบุรี จังหวัดรำชบุรี 70000

คุณณรงค์ศักดิ์ ชื่นสุชน
กรรมกำรผู้จัดกำร

คุณอัมพิกา มังคละ
นักพัฒนำธุรกิจชุมชน

จ�านวนประชากร  
(ปี 2559)

869,823 
คน

รายได้จากการท่องเที่ยว
โดยเฉลี่ย (ปี 2559)

2,601.07
ล้านบาท

พื้นที่

5,196.46 
ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อคน/ต่อปี
(ปี 2559)

83,942
บาท

มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (GPP)

ปี 2558

164,337
ล้านบาท
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ลพบุรี
“วังนารายณ์คูบ้่าน ศาลพระกาฬคูเ่มอืง ปรางค์สามยอดลอืเล่ือง 
เมืองแห่งดินสอพอง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกริกก้อง  
แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์”

ตัวอย่างผลการด�าเนินงาน
ด้านการเกษตร
ส�ารวจกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าวใน	
จังหวดัลพบรุ ีเช่น โรงสข้ีาว และสหกรณ์  
โดยส�ารวจเร่ืองข้าวตัง้แต่ต้นทาง จดัการ 
ประชมุกบัวสิาหกจิชมุชน เกษตรแปลงใหญ่ 
ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดลพบุรี ส่วนด้าน 
การตลาด บริษัทฯ ได้ออกส�ารวจตลาดข้าว 
จังหวัดลพบุรีเพื่อให้ทราบข้อมูลทั้งด้าน 
Demand Side และ Supply Side ซึ่ง 
เป็นด�าริของผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี 
ที่อยากทราบข้อมูลทางด้านนี้ด้วย จึง 
ประสานกับส�านักงานสถิติแห่งชาติ 
จังหวัดลพบุรี ส�ารวจข้อมูลพฤติกรรม 
การบริโภคข้าวของคนจังหวัดลพบุรี  
ทั้ง 11 อ�าเภอเมื่อเดือนเมษายน 2560 
ที่ผ่านมา ผลการส�ารวจอย่างรอบด้าน
พบข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ เช่น ข้อมลูจาก 
โรงสพีบว่า ผูบ้รโิภคต้องการบรโิภคข้าว 
บางประเภท เช่น ข้าวชยันาท แต่จงัหวดั 
ลพบุรีไม่มีเกษตรกรที่ปลูกข้าวชนิดนี้  

ท�าให้โรงสจีงัหวดัลพบรุต้ีองซือ้ข้าวชยันาท 
จากจังหวัดอ่ืนเข้ามาเพ่ือบรรจุถุงและ 
แปรรูป เป็นต้น ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึร่วมกบั 
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค 
ประชาชน ภาคประชาสังคม และภาค 
วิชาการ ร่วมท�าโครงการเรือ่ง “ข้าวลพบรุี 
เพือ่คนลพบรุ”ี โดยให้ชมรมโรงส ี5 แห่ง  
รับซื้อข้าวจากกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่  
วิสาหกิจชุมชน เกษตรสหกรณ์ จาก 
ผูเ้ข้าร่วม 500 ราย เพือ่เพิม่มลูค่าให้แก่
ข้าว และเพือ่ให้ชาวจงัหวดัลพบรุซีือ้ข้าว
ได้ในราคาที่ถูกลง

ส�ารวจกลุ่มตลาดในจงัหวดัลพบรุ ีเช่น 
ค่ายทหาร โรงพยาบาล โรงเรยีน โรงงาน
อุตสาหกรรม ร้านค้าในชมุชน ห้างสรรพ- 
สินค้า ฯลฯ

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีลพบุรี 
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

วันที่จดทะเบียน 25 ตุลำคม 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บำท

จ�านวนกรรมการ 8 คน จ�านวนผูถ้อืหุน้ 647 รำย 
ทีอ่ยู ่เลขที ่449 หมูท่ี ่5 ต�ำบลทะเลชบุศร  
อ�ำเภอเมอืงลพบรุ ีจงัหวดัลพบรุ ี15000

คุณไพศาล ตันตสุทธิกุล  
กรรมกำรผู้จัดกำร

คุณวรรณวิสา ราชอาษา  
นักพัฒนำธุรกิจชุมชน

จ�านวนประชากร  
(ปี 2559)

757,321
คน

รายได้จากการท่องเที่ยว
โดยเฉลี่ย (ปี 2559)

4,769.43
ล้านบาท

พื้นที่

6,199.75
ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อคน/ต่อปี
(ปี 2559)

93,329
บาท

มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (GPP)

ปี 2558

100,839
ล้านบาท
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ล�าปาง
“ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม  
งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก”

ตัวอย่างผลการด�าเนินงาน
•	โครงการตลาดประชารฐัรกัสามคัคี
ล�าปาง บูรณาการร่วมกับส�านักงาน
เกษตรจงัหวดัล�าปาง ส�านกังานพฒันา
ชมุชนจงัหวดัล�าปาง ส�านกังานพาณชิย์
จังหวัดล�าปาง และบริษัทประชารัฐ 
รกัสามคัคลี�าปาง (วิสาหกิจเพือ่สงัคม) 
จ�ากัด ลักษณะโครงการคือ แก้ไข 
ผลผลติการเกษตรทีร่าคาตกต�า่ โดย
น�าผัก ผลไม้ สินค้าเกษตรแปรรูป 
และสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 
จ�าหน่ายบริเวณทางเข้าห้างสรรพสนิค้า 
Big C ล�าปาง ระยะเวลาโครงการ  
4 เดอืน เริม่ตัง้แต่วนัที ่15 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2559 - 15 เมษายน พ.ศ. 2560 
ยอดจ�าหน่าย	2,800,000	บาท

•	ลงนามความร่วมมอื	MOU ระหว่าง 
สหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร จ�ากัด 
กับบริษัท ซีเอช ออร์แกนิค จ�ากัด 
โดยบรษิทัฯ ได้ประสานงานเพือ่ส่งข้าว 
ทีไ่ด้รบัมาตรฐาน GAP ไปจ�าหน่ายที่ 
ประเทศมาเลเซียจ�านวน 300 ตัน  
ระยะเวลา 5 ปี โดยข้าวที่ส่งออก	
มูลค่าตนัละ	15,000	บาท

เป้าหมายภายในป	ี2560
มุง่สร้างรายได้ให้ชมุชนทีร่่วมโครงการ	
เพิ่มขึ้นร้อยละ	5	ต่อปี	ต่อครัวเรือน

ด้านการเกษตร
•	จดัตัง้ศนูย์กระจายสนิค้าประชารฐั	

เพื่อรวบรวมผักปลอดสารพิษ สินค้า 
แปรรูป เช่น กาแฟ สับปะรด ฯลฯ 
โดยสามารถเป็นศูนย์ประชาสัมพันธ ์
การท่องเที่ยวโดยชุมชนได้

ด้านการแปรรูป
•	แปรรูปสับปะรด ช่วยแก้ปัญหาให้ 

ผูป้ลกูสบัปะรดทีไ่ม่สามารถส่งสบัปะรด 
ตกเกรดเข้าจ�าหน่ายในร้านค้าหรือ 
ห้างโมเดิร์นเทรดได้ โดยบูรณาการ 
ร่วมกบัภาคส่วนต่างๆ แปรรปูสบัปะรด 
ตกเกรดให้เป็นสับปะรดกวน ขนมทาร์ต 
ฯลฯ เพิม่ทัง้มลูค่าสนิค้าและยอดขาย

•	การแปรรูปกาแฟ ด ้วยลักษณะ 
ทางภูมศิาสตร์ทีเ่พยีบพร้อมในอ�าเภอ 
เมอืงปาน ทัง้ภูเขา น�า้ร้อน น�า้เย็น น�า้แร่  
กาแฟที่ปลูกในพื้นที่นี้จึงมีคุณภาพดี  
จึงตั้งเป้าหมายที่จะผลักดันกาแฟ
แบรนด์ล�าปางให้ส�าเรจ็ภายในปี 2560

ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ผลักดันและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดย
ชุมชนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม คือ 
ย่านเมอืงเก่าเขลางค์นคร และบ้านศาลา 
บัวบก เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ส�าหรับ 
นกัท่องเทีย่วและสร้างรายได้ให้แก่ชมุชน

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีล�าปาง 
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

วันที่จดทะเบียน 8 พฤศจิกำยน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บำท

จ�านวนกรรมการ 6 คน จ�านวนผูถ้อืหุน้ 68 รำย 
 ทีอ่ยู ่เลขที ่38 ถนนพหลโยธนิ ต�ำบลชมพู  

อ�ำเภอเมอืงล�ำปำง จงัหวดัล�ำปำง 52100

คุณบริบูรณ์ ผดุงพงษ ์
กรรมกำรผู้จัดกำร

คุณพรชัย พริบไหว 
นักพัฒนำธุรกิจชุมชน

จ�านวนประชากร  
(ปี 2559)

748,850
คน

รายได้จากการท่องเที่ยว
โดยเฉลี่ย (ปี 2559)

3,044.96
ล้านบาท

พื้นที่

12,533.96
ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อคน/ต่อปี
(ปี 2559)

75,866
บาท

มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (GPP)

ปี 2558

62,214
ล้านบาท
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ล�าพูน
“พระธาตเุด่น พระรอดขลัง ล�าไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม 
จามเทวีศรีหริภุญไชย”

ตัวอย่างผลการด�าเนินงาน
ด้านการเกษตร
•	น�าเสนอของบประมาณจากกลุม่จงัหวดั 

ในการสร้าง “ศนูย์ขบัเคลือ่นเศรษฐกิจ 
ฐานรากและประชารัฐ”

•	ลงนามความร่วมมือกับผูป้ระกอบการ 
ตลาดไท และบ้านมอมโลจิสติกส์ เพือ่ 
ส่งสินค้าเกษตรของจังหวัดล�าพูนไป 
จ�าหน่ายทีป่ระเทศลาวและประเทศจนี

•	จ�าหน่ายล�าไยแบบเหมาสวนระหว่าง 
ผู ้ประกอบการกับเกษตรกร กว่า		
600	ตัน	มูลค่า	1,500,000	บาท

•	โครงการขายข้าวช่วยชาวนาและ 
ตลาดนัดข้าวสาร

ด้านการแปรรูป
•	พฒันาบรรจภุณัฑ์และตราสนิค้า กลุม่

ผู้ผลิตปุ๋ยเคมีอินทรีย์
•	ลงนามความร่วมมือกับผูป้ระกอบการ 

ตลาดไทและบ้านมอมโลจสิตกิส์ เพือ่ 
ส่งสินค้าแปรรูปของจังหวัดล�าพูน 
(ล�าไยอบแห้งเนือ้สทีอง) ไปจ�าหน่ายที่ 

ประเทศลาวและประเทศจนี และผลักดนั 
การของบประมาณจังหวัดเพ่ือสร้าง 
ห้องเย็นเก็บผลผลิตล�าไยอบแห้ง 
เพือ่ให้คงสภาพล�าไยสทีองทีม่คีณุภาพ

•	ผลกัดนั เชือ่มโยง คสป.ช่วยแก้ไขปัญหา 
ของกลุ่มผ้าทอยกดอก มอบหมาย 
ประธานเครอืข่าย OTOP เป็นวทิยากร 
อบรมการเข้าหวัม้วน และมอบหมาย 
ให้อุตสาหกรรมจังหวัดประสานขอ 
งบประมาณในการจัดอบรม

ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน	
•	 เชือ่มโยงการอบรมร่วมกบัส�านกังาน 

ท ่องเ ท่ียวและกีฬาจั งหวัดและ 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ จดัอบรมเรือ่ง 
การท�าเส้นทางการท่องเทีย่ว แพค็เกจ 
ทัวร์ และแผ่นพับประชาสัมพันธ์การ
ท่องเทีย่วใน 4 ต�าบลของจงัหวดัล�าพูน

•	 เชื่อมโยงการอบรมชุมชนจัดการ 
ท ่องเที่ยว ร ่วมกับมหาวิทยาลัย 
แม่ฟ้าหลวง

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีล�าพูน  
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

วันที่จดทะเบียน 12 กันยำยน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บำท

จ�านวนกรรมการ 10 คน จ�านวนผูถ้อืหุน้ 214 รำย
ทีอ่ยู ่เลขที ่249/3 หมูท่ี ่3 ต�ำบลเวยีงยอง  
อ�ำเภอเมอืงล�ำพนู จงัหวดัล�ำพนู 51000

คุณพิรุณ จันทร์ธรรม  
กรรมกำรผู้จัดกำร

คุณสุพรรณนิกา ใจใหญ่  
นักพัฒนำธุรกิจชุมชน

จ�านวนประชากร  
(ปี 2559)

405,999
คน

รายได้จากการท่องเที่ยว
โดยเฉลี่ย (ปี 2559)

1,404.17
ล้านบาท

พื้นที่

4,505.88
ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อคน/ต่อปี
(ปี 2559)

76,127
บาท

มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (GPP)

ปี 2558

58,249
ล้านบาท
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ตัวอย่างผลการด�าเนินงาน
ด้านการเกษตร
•	ประสานงานไปยงัภาคส่วนต่างๆ เพือ่ 

เกบ็ข้อมลูผลผลติ การปลกูของผลผลติ 
เป้าหมายทีบ่รษิทัฯ เลอืกว่ามจี�านวน 
เพียงพอต่อความต้องการที่ตลาด 
สามารถรับซื้อได้หรือไม่

•	พัฒนาผลผลิตต่างๆ ให้มีคุณภาพ 
เช่น สับปะรด บ้านไร่ม่วง กล้วย  
ไม้ดอกไม้ประดับ อ�าเภอภูเรือ และ 
ผักปลอดสารพิษ

•	 จัดงานกาชาดเพื่อประชาสัมพันธ์
บริษัทฯ และร่วมท�าการเกษตรแนวใหม่ 
กับปศุสัตว์จังหวัดเลย

ด้านการแปรรูป
•	พัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าของ 

กล้วยหอมทองของทั้ง 6 อ�าเภอ
•	แปรรปูผลติผลอืน่ๆ เช่น แมคาเดเมีย 

บ้านโป่งกวาง มะพร้าวแก้ว บ้านน้อย 
และผ้าฝ้ายทอมอื บ้านกกบก อ�าเภอ 
วังสะพุง

•	 เก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าไป 
พฒันาในด้านผลผลติ ก�าลงัการผลติ 
และสภาพการตลาด

ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
•	ประชาสมัพนัธ์การท่องเทีย่วโดยชมุชน 

ทกุรปูแบบในหลายแห่ง เพือ่ให้พร้อม 
ต่อการรองรบันกัท่องเทีย่ว สร้างรายได้ 
ให้ชมุชน เช่น อ่างน�า้เลย อ�าเภอภูหลวง 
บ้านกกบก อ�าเภอวงัสะพุง บ้านหาดเบีย้ 
อ�าเภอปากชม ล่องแพน�า้หมาน อ�าเภอ 
เมืองเลย ฮีต 12 คอง 14 อ�าเภอ 
ด่านซ้าย ภูบกัได อ�าเภอภเูรอื เป็นต้น

•	ประสานกับสื่อโทรทัศน์ รายการ  
“ชืน่ใจไทยแลนด์” ช่อง 34 อมรนิทร์ทวีี 
เพื่อถ่ายท�ารายการประชาสัมพันธ์ 
สถานทีท่่องเทีย่ว นอกจากนี ้บรษิทัฯ 
ยงัเกบ็ข้อมลูพืน้ทีท่่องเทีย่วแต่ละแห่ง 
เพื่อน�ามาวิเคราะห์ สรุป และน�าไป 
พัฒนาต่อไป

เลย
“เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไม้งามสามฤดู 
ถิ่นที่อยู่อริยสงฆ์ มั่นคงความสะอาด”

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเลย 
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

วันที่จดทะเบียน 28 ตุลำคม 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บำท

จ�านวนกรรมการ 7 คน จ�านวนผูถื้อหุน้ 373 รำย 
ที่อยู่ เลขที่ 17/19 ถนนพำณิชย์พัฒนำ  

ต�ำบลกุดป่อง อ�ำเภอเมืองเลย  
จังหวัดเลย 42000

คุณอรรถพล ส�าลีพันธุ์ 
กรรมกำรผู้จัดกำร

คุณณิชา อนุเศรษฐพงศ์ 
นักพัฒนำธุรกิจชุมชน

จ�านวนประชากร  
(ปี 2559)

639,801 
คน

รายได้จากการท่องเที่ยว
โดยเฉลี่ย (ปี 2559)

3,559.23
ล้านบาท

พื้นที่

11,424.61 
ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อคน/ต่อปี
(ปี 2559)

82,427
บาท

มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (GPP)

ปี 2558

41,863
ล้านบาท
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ศรีสะเกษ
“หลวงพ่อโตคูบ้่าน ถิน่ฐานปราสาทขอม ข้าวหอมกระเทยีมดี  
มสีวนสมเด็จ เขตดงล�าดวน หลากล้วนวฒันธรรม เลิศล�า้สามคัค”ี

ตัวอย่างผลการด�าเนินงาน
ด้านการเกษตร
•	โครงการช่วยชาวนาศรสีะเกษขายข้าว 

โดยร่วมมอืกับจงัหวดั เปิดตลาดข้าว 
ทีล่านสถานรีถไฟศรสีะเกษ และร่วมกบั 
ส�านกังานพาณชิย์จงัหวัด จดัตลาดนดั 
ชมุชน พาชาวนาศรสีะเกษไปขายข้าว 
ที่ตลาดนัดชุมชนในการแข่งขันกีฬา 
วอลเลย์บอลหญงิชงิถ้วยพระราชทานฯ 
ถ้วย ก ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2559 ณ สนามกฬีาวสีมหมาย 
อ�าเภอเมืองศรีสะเกษ

•	จดัตลาดสนิค้า OTOP และประชารัฐฯ 
หน้าห้างแมค็โคร ไตรมาสละ 1 ครัง้ 
ครั้งละ 5 วัน

•	จดัแสดงและจ�าหน่ายสนิค้า โครงการ  
“ชาวนาขายข้าว ส่งตรงถงึผูบ้รโิภค” 
ระหว่างวันที่ 18 - 27 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2559 ณ ลานจอดรถสนามฟตุบอล 
ARENA 10 กลางทองหล่อซอย 10 
กรงุเทพมหานคร มยีอดรายได้จาก
การจ�าหน่ายและยอดสั่งซื้อสินค้า	
รวมทั้งสิ้น	1,133,750	บาท

•	 จัดงานตลาดข้าวประชารฐัเพือ่ชาวนา 
(วนัที ่6 พฤศจกิายน พ.ศ. 2559) และ 
แถลงข่าวประชาสมัพนัธ์โครงการผ่าน 
สือ่โทรทศัน์ช่องไทยพบีเีอส และสือ่อืน่ๆ

ด้านการแปรรูป
•	ออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตรา 

สินค้าชาหอมแดง

อื่นๆ
•	 ร่วมกบัฝ่ายพฒันาชมุชน ออกบธูแสดง

และจ�าหน่ายกระเช้าปีใหม่ งานปีใหม่  
สี่เผ่าไทย จังหวัดศรีสะเกษ มียอด	
จ�าหน่ายรวม	130,000	บาท

•	วนัที ่8 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 นายวทิยา 
วิรารัตน์ ประธานหอการค้า / ประธาน 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคศีรีสะเกษ 
(วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ�ากัด ร่วมกับ 
ส�านกังานพัฒนาชมุชนจงัหวดัศรสีะเกษ 
ต้อนรับคณะเจรจาซื้อขายผลิตภัณฑ ์
ทางการเกษตรและผลติภณัฑ์เด่นของ 
จงัหวดัศรสีะเกษ เช่น ผลติภัณฑ์ข้าว 
ผ้าขาวม้า กระเทียมโทนดองน�้าผึ้ง 
น�้ามะนาว เครื่องส�าอางจากข้าว 
หอมเจียวปลากรอบ ฯลฯ

•	น�ากลุ ่มเป ้าหมายประชารัฐร ่วม
งานแสดงและจ�าหน่ายสินค้าที่กรุง
พนมเปญ ระหว่างวันที่ 16 - 23 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีศรีสะเกษ  
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

วันที่จดทะเบียน 4 สิงหำคม 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บำท

จ�านวนกรรมการ 10 คน จ�านวนผูถื้อหุน้ 66 รำย 
ทีอ่ยู ่เลขที ่74 หมูท่ี ่10 ต�ำบลโพธิ์ 

อ�ำเภอเมอืงศรสีะเกษ จงัหวดัศรสีะเกษ 33000

คุณอรพิน ภูนาสูง
กรรมกำรผู้จัดกำร

คุณพิพัฒน์ สังข์ทอง
นักพัฒนำธุรกิจชุมชน

จ�านวนประชากร  
(ปี 2559)

1,470,341 
คน

รายได้จากการท่องเที่ยว
โดยเฉลี่ย (ปี 2559)

1,874.79
ล้านบาท

พื้นที่

8,839.98
ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อคน/ต่อปี
(ปี 2559)

61,886
บาท

มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (GPP)

ปี 2558

58,407
ล้านบาท
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สกลนคร
“พระธาตุเชิงชุมคู่บ้าน พระต�าหนักภูพานคู่เมือง  
งามลือเลื่องหนองหาน แลตระการปราสาทผึ้ง  
สวยสุดซึ้งสาวภูไท ถิ่นมั่นในพุทธธรรม”

ตัวอย่างผลการด�าเนินงาน
ด้านการเกษตร
•	 ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพริก 

หนัมาปลูกพริกปลอดภัย ปัจจบุนัได้รบั 
มาตรฐานพรกิปลอดภัย GAP

•	 เชือ่มโยงตลาดทีป่ระกนัราคา ลดปัญหา 
ราคาไม่คงที ่โดยเปิดหน้าบญัชกีบับรษิทั 
เค.ซ.ี เฟรช จ�ากดั เพือ่รับซือ้ผลผลติ

•	 เช่ือมโยงหน่วยงานที่มีส่วนร่วม จัด 
ประชุมหารือเพือ่เตรยีมแผนการปลกู 
ในฤดกูาลหน้า พร้อมประชาสมัพนัธ์

•	 ต่อยอดโดยการน�าพรกิสดมาท�าพรกิแห้ง 
เพือ่จ�าหน่ายในช่องทางทีห่ลากหลาย

ข้าวหอมดอกฮงัอนิทรย์ี วสิาหกจิชมุชน
เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูพันธุ์ข้าวพื้นบ้าน 
บรษัิทฯ เข้าไปพฒันาองค์ความรู ้ร่วมกบั
มหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร ท�าการวิจัย
การปลูกข้าวน�า้น้อยให้ได้ผลผลติมากทีส่ดุ  
ต่อยอดผลติภัณฑ์ใหม่จากข้าวอนิทรีย์ คอื 
ข้าวแพค็สญุญากาศ สบูน่�า้นมข้าว เชือ่มโยง 
ตลาดกับหอการค้าจังหวัดสกลนคร

โครงการป่าเศรษฐกิจครอบครัว 
นวตักรรมทางสงัคมเพือ่ชวีติ เป็นนเิวศที่ 
เหมาะกับการเพาะปลกูพชืมลูค่าสงู อาจ 
เป็นพืน้ทีป่่าดัง้เดมิทีค่รอบครวัอนรุกัษ์ไว้  
หรอืพืน้ทีท่ีค่รอบครวัพฒันาขึน้ใหม่ให้มี 
สภาพใกล้เคยีงป่าธรรมชาต ิผลกัดนัให้เกดิ 
การก�าหนดนโยบายพฒันาป่าเศรษฐกจิ 
ครอบครวัในพืน้ทีป่่าทีม่เีอกลกัษณ์ เพิม่ 

มูลค่าป่าโดยส่งเสริมการปลูกสมุนไพร 
พืชผักผลไม้ประจ�าถิ่น ไม้ยืนต้น พัฒนา 
ช่องทางการตลาดและการท่องเทีย่ว เพือ่ 
ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่า

ด้านการแปรรูป
กลุม่ทอผ้าย้อมครามธรรมชาต ิบ้านพนันา 
อ�าเภอสว่างแดนดิน ซ่ึงทางกลุ่มฯ มี
ความเข้มแข็ง โดยแผนงานปี 2560  
คอื พฒันามาตรฐานผ้าย้อมครามร่วมกบั 
มหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร และส�ารวจ 
แหล่งท่องเที่ยว

เครอืข่ายอนิแปง บ้านบวั อ�าเภอกดุบาก 
ซึง่แปรรูปเคร่ืองดืม่จากหมากเม่า บรษิทัฯ ได้ 
เข้าไปให้ค�าปรึกษาเร่ืองการหาแหล่งเงนิทนุ
และการพฒันาบรรจภัุณฑ์ ซ่ึงในปี 2560 ได้มี 
แผนงานทีจ่ะพฒันาผลติภัณฑ์ออกสูต่ลาด 
และผลกัดนัเรือ่งงานวจิยัให้เป็นรปูธรรม 
ทัง้ด้านวชิาการและอปุกรณ์เครือ่งมอื

ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ท่องเทีย่วโดยชมุชนบ้านจอมแจ้ง ชมุชน
ชาวคาทอลิกอยู ่ร ่วมกับชาวพุทธ มี  
Scenario โบสถ์รมิทะเลสาบ เช่นเดยีวกบั 
ในคมัภีร์ไบเบิล้ มปีลา St. Peter’s Fish 
ที่มีเรื่องราวในคัมภีร์ไบเบิล บริษัทฯ ได้ 
ส ่งเสริมการเลี้ยงปลานิลด้วยระบบ 
ไบโอฟลอค ต้นทุนต�่า และเชื่อมโยง 
เรือ่งราวเกีย่วกบัต�านานความเป็นมาได้

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสกลนคร 
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

วันที่จดทะเบียน 20 มิถุนำยน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บำท

จ�านวนกรรมการ 10 คน จ�านวนผูถ้อืหุน้ 155 รำย 
 ทีอ่ยู ่เลขที ่1892/3 ถนนสุขเกษม  

ต�ำบลธำตเุชงิชมุ อ�ำเภอเมอืงสกลนคร  
จงัหวดัสกลนคร 47000

คุณเศกสรร ชนาวิโชติ  
กรรมกำรผู้จัดกำร

คุณมริสา จันทลือชัย 
นักพัฒนำธุรกิจชุมชน

จ�านวนประชากร  
(ปี 2559)

1,145,949
คน

รายได้จากการท่องเที่ยว
โดยเฉลี่ย (ปี 2559)

1,146.39
ล้านบาท

พื้นที่

9,605.76
ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อคน/ต่อปี
(ปี 2559)

67,727
บาท

มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (GPP)

ปี 2558

46,837
ล้านบาท
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สงขลา
“นกน�้าเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล  
เสน่ห์สะพานติณ ถิ่นธุรกิจแดนใต้”

ตัวอย่างผลการด�าเนินงาน
ด้านการเกษตร
•	โครงการความร่วมมือร่วม (MOU) 

ระหว่างบริษัทฯ กับเครือข่ายเกษตร 
อินทรีย์วิถีไทย

•	หารือความร่วมมือร่วมกับเครือข่าย 
เปิดพืน้ทีอ่าหารสขุภาพ ณ ตลาดกรนีเวย์ 
อ�าเภอหาดใหญ่

ด้านการแปรรูป
•	โครงการกระเช้าสินค้าชุมชนช่วง

เทศกาลปีใหม่ ประชารัฐฯ สงขลา 
ร่วมกับภาคร่ีวม มสีนิค้าจาก 30 ชมุชน
ที่ร่วมโครงการ สร้างรายได้ให้กับ
ชุมชนกว่า	240,000	บาท

•	โครงการร่วม 3 บริษัทประชารัฐ- 
รักสามคัคฯี (ภูเกต็ / ปัตตาน ี/ สงขลา) 
แปรรูปผ้าบาติกจังหวัดชายแดนใต้  
จากผ้าบาตกิธรรมดาผนืละ 500 บาท 
แปรรูปเป็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย 
ราคาหลักพัน คาดว่าพร้อมเปิดตัว 
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560

•	โครงการแปรรปูผ้าขาวม้าทอมอืถิน่ใต้ 
ส่งเสรมิเรือ่งการออกแบบและตดัเยบ็ 
ให้กบัชมุชน แปรรปูเป็นชดุผ้าขาวม้า 
Hoodie Dress สุดอินเทรนด์ ก�าลัง 
ออกสู่ตลาด

ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
•	จัดงานเทศกาลท่องเที่ยวเกาะยอ 

จงัหวดัสงขลา วนัที ่17 - 19 มถินุายน 
พ.ศ. 2560

อื่นๆ
•	ประสานสนิค้าชมุชนออกจ�าหน่ายเพือ่

ทดลองตลาด ณ Hatyai Walking 
Street

•	ประสานส่งตะกร้าไม้ไผ่ให้บริษัท 
ประชารฐัฯ สุราษฎร์ธาน ีจ�านวน 200 ใบ

•	หารือความร่วมมือร่วมกับ Central 
Lab ประเทศไทย ในการยกระดับ
สินค้าชุมชนให้มีมาตรฐานรองรับ 
ในโครงการ LAB ประชารัฐ

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสงขลา  
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

วันที่จดทะเบียน 20 กันยำยน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บำท

จ�านวนกรรมการ 6 คน จ�านวนผูถ้อืหุน้ 8 รำย
ทีอ่ยู ่เลขที ่73 อำคำรชติยำแมนชัน่  

ถนนเพชรเกษม ซอย 5 ต�ำบลคอหงส์  
อ�ำเภอหำดใหญ่ จงัหวดัสงขลำ 90110

คุณกนกวรรณ วีระเดชะ  
กรรมกำรผู้จัดกำร

คุณธฤต วิศาลกิจ  
นักพัฒนำธุรกิจชุมชน

จ�านวนประชากร  
(ปี 2559)

1,417,440
คน

รายได้จากการท่องเที่ยว
โดยเฉลี่ย (ปี 2559)

5,298.267
ล้านบาท

พื้นที่

7,393.89
ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อคน/ต่อปี
(ปี 2559)

81,208
บาท

มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (GPP)

ปี 2558

234,911
ล้านบาท
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สตูล
“สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์” 

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสตูล 
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

วันที่จดทะเบียน 8 พฤศจิกำยน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บำท

จ�านวนกรรมการ 8 คน จ�านวนผูถ้อืหุน้ 9 รำย
ทีอ่ยู ่อำคำรพพิธิภณัฑ์ภำพถ่ำย 

กำรท่องเทีย่วสตลู ถนนสตลูธำน ีต�ำบลพมิำน  
อ�ำเภอเมอืงสตลู จงัหวดัสตลู 91000

คุณประยูร โขขัด  
กรรมกำรผู้จัดกำร

คุณอมลรดา นาคฤทธิ์  
นักพัฒนำธุรกิจชุมชน

ตัวอย่างผลการด�าเนินงาน
ด้านการเกษตร
ข้าวอัลฮัมดุลิลลาฮ ฺ 
•	ศกึษารวบรวมข้อมลู ทัง้ความเป็นมา 

คุณประโยชน์ และคุณภาพของข้าว 
เพื่อจัดท�าเป็นเรื่องราว

•	พฒันาบรรจภุณัฑ์ให้สวยงาม ทนัสมัย 
โดยมบีรษิทัประชารฐัฯ ภเูกต็ ให้ความ 
ช่วยเหลือด้านการออกแบบ

•	ประชาสมัพนัธ์ร่วมกบัสือ่และประชา- 
สัมพันธ์ของจังหวัด

•	มีชุมชนเข้าร่วมโครงการ	6	ชุมชน	
156	ครัวเรือน (อยู่ในขั้นตอนการ
ด�าเนินงาน)

ด้านการแปรรูป
ขนมผูกรัก
ก�าหนดและเลือกพื้นที่กลุ ่มเป้าหมาย  
คือ กลุ่มอาชีพมุสลีมะฮ์ชุมชนบ่อหลวง  
กลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีบ้านเจ๊ะบิลัง 
และกลุม่ขนมผูกรัก ตันหยงโป โดยพฒันา 
บรรจภุณัฑ์ให้เป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวดั 
สตูล พร้อมขยายตลาดให้กลุม่เป้าหมาย 
โดยร่วมมอืกับบรษิทัประชารฐัฯ (ประเทศ 
ไทย) จัดจ�าหน่ายสินค้าที่ตลาดคลอง 
ผดุงกรุงเกษมและตลาดเมืองทองธานี

ผลิตภัณฑ์นมแพะ
ประสานกับกลุม่ผูเ้ลีย้งแพะนมรายย่อยใน
จงัหวดั เพือ่ส�ารวจการแปรรปูนมแพะให้เป็น
ผลติภัณฑ์ต่างๆ ภายใต้แบรนด์ “Product 
of Satun” เช่น สบูก้่อน ครมีกนัแดด โลชัน่
บ�ารุงผิว โดยได้รับความช่วยเหลือจาก
บรษิทัประชารฐัฯ ภเูกต็ในการออกแบบ ใช้
ผลติภัณฑ์จากกลุม่จกัสานมาประยกุต์ใช้ 
เป็นบรรจภัุณฑ์เพือ่เพิม่มลูค่า และวางแผน 
การตลาดก�าหนดกลุม่ลกูค้าให้ชดัเจน ทัง้ 
กลุม่นกัท่องเทีย่วต่างชาตบินเกาะหลเีป๊ะ 
เกาะตะรุเตา และเกาะบโุหลน ฯลฯ

ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
สร้างจดุขายให้ชมุชนต่างๆ โดยปรบัปรงุ
มาตรฐานการท่องเทีย่วในทกุด้านทัง้สถานที่ 
สิง่อ�านวยความสะดวก มคัคเุทศก์ ฯลฯ 
จัดท�าแผนประชาสัมพันธ์รอบด้าน และ 
จดักิจกรรมในโครงการใหม่ๆ เพือ่พฒันา 
เส้นทางการท่องเทีย่วของแต่ละชมุชน เช่น 
ชมุชนบ้านบากนัใหญ่ โดยได้มกีารลงนาม 
ข้อตกลงเพื่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาต ิ
ด้านการท่องเที่ยวร่วมกัน เมื่อวันที่ 28 
มนีาคม พ.ศ. 2560 ชมุชนทีร่่วมลงนาม 
คอื ชมุชนท่องเทีย่วปากบารา ชมุชนบ้าน 
บ่อเจด็ลกู ชมุชนบ้านอ่าวนุน่ ชมุชนบ้าน 
หวัทาง และบ้านท่ายาง 

จ�านวนประชากร  
(ปี 2559)

317,612
คน

รายได้จากการท่องเที่ยว
โดยเฉลี่ย (ปี 2559)

7,540.73
ล้านบาท

พื้นที่

2,478.98
ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อคน/ต่อปี
(ปี 2559)

55,452
บาท

มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (GPP)

ปี 2558

31,335
ล้านบาท
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สมุทรปราการ
“ป้อมยุทธนาวี พระเจดีย์กลางน�้า ฟาร์มจระเข้ใหญ่  
งามวิไลเมืองโบราณ สงกรานต์พระประแดง ปลาสลิดแห้งรสดี 
ประเพณีรับบัว ครบถ้วนทั่วอุตสาหกรรม” 

ตัวอย่างผลการด�าเนินงาน
ด้านการเกษตร	
•	 เชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยง

ปลาสลิด
•	โครงการ “การเลี้ยงปลาสลิดหอม

มาตรฐานบางบ่อเกษตรแปลงใหญ่ 
และการท�าคูม่อืการเลีย้งปลาสลดิหอม 
มาตรฐานบางบ่อ”

ด้านการแปรรูป
•	โครงการจัดประกวดผลิตภัณฑ ์

อาหาร การแปรรูปปลาสลิด จังหวัด
สมทุรปราการ (อยูร่ะหว่างการด�าเนนิ
งาน)

•	พัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาสองน�้า โดย
ให้ค�าปรึกษาเรื่องสถานที่ผลิตให้ได้
มาตรฐาน อย. รวมทัง้พฒันารสชาติ
และบรรจุภัณฑ์

•	หาช่องทางตลาดในการจ�าหน่ายสนิค้า
ให้แก่ผู้ประกอบการ

ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
•	 ร่วมกบัอ�าเภอพระสมุทรเจดย์ี ส�านกังาน 

พฒันาชมุชนจงัหวดัฯ โดยประสานกบั 
สื่อโทรทัศน์ เพื่อการประชาสัมพันธ์

•	 ร่วมประชมุและจดัท�าสือ่ประชาสมัพนัธ์ 
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในอ�าเภอพระ-
สมุทรเจดีย์

•	จดักิจกรรมแรลลีว่นัเดยีวเทีย่วปากน�า้ 
(One Day Trip in Samutprakan)

•	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทาง
เรือ (การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ) อ�าเภอ 
พระสมุทรเจดีย์ และพัฒนาแหล่ง 
ท่องเทีย่วบ้านสาขลา (การท่องเทีย่ว 
วิถีชุมชน) อ�าเภอพระสมุทรเจดีย์

อื่นๆ
โครงการ “ศูนย์กระจายสินค้าประชารัฐ
สมุทรปราการ”

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสมุทรปราการ  
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

วันที่จดทะเบียน 28 กันยำยน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บำท

จ�านวนกรรมการ 7 คน จ�านวนผูถ้อืหุน้ 277 รำย 
 ทีอ่ยู ่เลขที ่120/6 หมูท่ี ่6 ถนนเทพำรกัษ์  
ต�ำบลบำงเมอืง อ�ำเภอเมอืงสมทุรปรำกำร  

จงัหวดัสมทุรปรำกำร 10270

คุณอนันตชัย คุณานันทกุล  
กรรมกำรผู้จัดกำร

คุณทิพวรรณ สะท้าน  
นักพัฒนำธุรกิจชุมชน

จ�านวนประชากร  
(ปี 2559)

1,293,553
คน

รายได้จากการท่องเที่ยว
โดยเฉลี่ย (ปี 2559)

5,234.93
ล้านบาท

พื้นที่

1,004.09
ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อคน/ต่อปี
(ปี 2559)

150,390
บาท

มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (GPP)

ปี 2558

685,392
ล้านบาท
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สมุทรสงคราม
“เมืองหอยหลอด ยอดลิ้นจี่ มีอุทยาน ร.2 แม่กลองไหลผ่าน 
นมัสการหลวงพ่อบ้านแหลม”

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสมุทรสงคราม 
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

วันที่จดทะเบียน 22 พฤศจิกำยน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บำท

จ�านวนกรรมการ 11 คน จ�านวนผูถ้อืหุน้ 116 รำย 
 ทีอ่ยู ่เลขที ่200 หมูท่ี ่5 ต�ำบลแหลมใหญ่  

อ�ำเภอเมอืงสมทุรสงครำม  
จงัหวดัสมทุรสงครำม 75000

คุณภานุพัฒน์ ศิริบุญญาวงศ์  
กรรมกำรผู้จัดกำร

คุณปาริชาต ปรีดี 
นักพัฒนำธุรกิจชุมชน

ตัวอย่างผลการด�าเนินงาน
ด้านการเกษตร	
ส้มโอ

•	หาช่องทางการจัดจ�าหน่ายอื่นๆ 
นอกเหนือจากพ่อค้าคนกลาง เช่น 
ช่องทางโมเดิร์นเทรด

•	วางแผนบริหารผลผลิตให้ออกทั้งปี  
จดัสรรผลผลติทัง้ในและต่างประเทศ  
ลดความเส่ียงจากการเสยีลกูค้ารายใหญ่

•	ผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย และสร้าง
แบรนด์ส้มโอขาวใหญ่ให้เป็นที่รู้จัก
มากขึ้น

เกลือ

•	ประสานกับ คสป. ในการสร้างยุง้ฉาง
ส่วนกลาง เพือ่เกบ็เกลอืของเกษตรกร
ที่ไม่มียุ้งฉางในช่วงที่เกลือราคาต�่า 
บริหารงานโดยสหกรณ์

•	วางแผนอาชีพในช่วงทีไ่ม่ได้ท�านาเกลอื 
และหาช่องทางการจ�าหน่ายและ 
ตลาดใหม่ให้กับเกลือสมุทร

•	ด้านการแปรรูป
สนิค้าแปรรปูจากมะพร้าว หาช่องทาง 
การขายใหม่ๆ ให้สนิค้าเป็นทีแ่พร่หลาย 
และรู้จักมากขึน้ เช่น วางจ�าหน่ายทีแ่มก็ซ์  
แวลู ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ และ 
ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต

แชมพ	ูสบู ่เพิม่ช่องทางการจ�าหน่ายให้ 
สนิค้า เน้นขยายไปทีโ่รงแรมและรสีอร์ท 
ในจงัหวัดสมทุรสงคราม พร้อมทัง้เปลีย่น 
แพค็เกจใหม่ให้ดสูวยงาม ดงึดดู เพ่ิมมูลค่า 
ให้แบรนด์

ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ตลาดน�า้ท่าคา สร้างหลงัคาและปรบัปรงุ 
ภูมิทศัน์ โดยคงเสน่ห์ดัง้เดมิของตลาดไว้ 
แต่นักท่องเที่ยวมีความสะดวกมากขึ้น

อื่นๆ
ก�าลังเริ่มท�าข้อมูลด้านการท่องเที่ยว 
เผยแพร่ในสื่อโซเชียลมีเดีย

จ�านวนประชากร  
(ปี 2559)

194,069
คน

รายได้จากการท่องเที่ยว
โดยเฉลี่ย (ปี 2559)

2,138.38
ล้านบาท

พื้นที่

416.71
ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อคน/ต่อปี
(ปี 2559)

75,622
บาท

มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (GPP)

ปี 2558

20,130
ล้านบาท

110
รายงานประจ�าปี 2559 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ�ากัด



สมุทรสาคร
“เมอืงประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวตัศิาสตร์”

ตัวอย่างผลการด�าเนินงาน
ตัวช้ีวัดที่ต้องด�าเนินการให้เสร็จสิ้น
ภายในปี	2560
ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้น หมู่บ้านเป็น 
ที่รู้จักและเพิ่มความรู้เรื่องการออกแบบ 
บรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย 
เข้ากบัยคุสมยั ตอบโจทย์ความต้องการ 
ของตลาด

จ�านวนนกัท่องเทีย่วเพิม่ข้ึนร้อยละ	10	/	
กลุ่มเป้าหมายทีร่่วมโครงการสามารถ	
ขายสินค้าได้เพิ่มขึ้นร้อยละ	10

ด้านการเกษตร
•	โครงการ “เกษตรก้าวไกลสูก่ารแปรรูป 

ยั่งยืน”

ด้านการแปรรูป
•	โครงการ “สืบสาน สีสัน สายเส้น 

เบญจรงค์ดอนไก่ดี”

ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
•	โครงการ “สืบสาน สีสัน สายเส้น 

เบญจรงค์ดอนไก่ด”ี 20	-	30	ครัวเรือน	
เข้าร่วมโครงการ	สามารถเพิม่มลูค่า	
เบญจรงค์ได้กว่าร้อยละ	75	(จาก	
2,000	บาท	เป็น	3,500	บาท)

•	โครงการ “ย้อนรอยประวัติศาสตร์
ศึกษาวิถีชีวิตชุมชน”

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสมุทรสาคร 
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

วันที่จดทะเบียน 27 กันยำยน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 1,349,000 บำท

จ�านวนกรรมการ 12 คน จ�านวนผูถื้อหุน้ 32 รำย 
ที่อยู่ เลขที่ 1240/7 ถนนเอกชัย 

ต�ำบลมหำชัย อ�ำเภอเมืองสมุทรสำคร
จังหวัดสมุทรสำคร 74000

คุณชนาธิป ตั้งกุลไพศาล
กรรมกำรผู้จัดกำร

คุณสายฝน เอี่ยมจ�ารัส
นักพัฒนำธุรกิจชุมชน

จ�านวนประชากร  
(ปี 2559)

556,719 
คน

รายได้จากการท่องเที่ยว
โดยเฉลี่ย (ปี 2559)

2,285.79
ล้านบาท

พื้นที่

872.35 
ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อคน/ต่อปี
(ปี 2559)

96,267
บาท

มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (GPP)

ปี 2558

344,552
ล้านบาท
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ตัวอย่างผลการด�าเนินงาน
ด้านการเกษตร
ส่งเสริมและช่วยพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูก
มะนาว ข้าว และล�าไย โดยในระยะสั้น
ท�าการพฒันาเร่ืองการปลกู วธิดีแูลรกัษา
และเทคนิคที่ช่วยให้ได้ผลผลิตดี และ 
พฒันาเป็นเกษตรอนิทรย์ีต่อไปในระยะยาว

ด้านการแปรรูป
แปรรูปผลิตภัณฑ์น�้าผึ้งมะนาว โดย 
ระยะส้ันท�าการศกึษาตวัผลติภัณฑ์ วตัถดุบิ 
ขั้นตอน และวิธีการที่จะแปรรูปให้น�้าผึ้ง
มะนาวออกมามรีสชาตดิ ีสะอาด ปลอดภัย 
มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล คิดค้น 
และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ รวมถึงช่องทาง 
การตลาดและเผยแพรใ่หผ้ลติภัณฑ์เป็น 
ที่รู้จัก

ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ตลาด 
คนเดนิ ชมุชน 5 ชนเผ่า โดยพฒันาและ
บูรณาการอย่างรอบด้าน ตั้งแต่สถานที่ 
สิง่อ�านวยความสะดวก ผูค้นในชมุชน เพือ่ 
สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว 
ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ รวมถึง 
ประชาสมัพนัธ์เผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ 
เพือ่สร้างการรบัรู ้โดยในระยะยาวบรษิทัฯ  
จะท�าการเชือ่มโยงแหล่งท่องเทีย่วใหม่ๆ  
บรเิวณใกล้เคยีง ถอืเป็นการกระจายรายได้ 
ให้ชุมชนโดยทั่ว

สระแก้ว
“ชายแดนเบื้องบูรพา ป่างามน�้าตกสวย  
มากด้วยรอยอารยธรรมโบราณ ย่านการค้าไทย-เขมร”

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสระแก้ว 
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

วันที่จดทะเบียน 22 มิถุนำยน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บำท

จ�านวนกรรมการ 8 คน จ�านวนผูถื้อหุน้ 352 รำย 
ที่อยู่ เลขที่ 206/1 ถนนสุวรรณศร  

ต�ำบลสุวรรณศร อ�ำเภอเมืองสระแก้ว 
จังหวัดสระแก้ว 27000

คุณเอกชัย ล้อเจริญวัฒนะชัย 
กรรมกำรผู้จัดกำร

คุณกชกร เพชรนุกูลเกียรต ิ
นักพัฒนำธุรกิจชุมชน

จ�านวนประชากร  
(ปี 2559)

559,017 
คน

รายได้จากการท่องเที่ยว
โดยเฉลี่ย (ปี 2559)

5,866.23
ล้านบาท

พื้นที่

7,195.14 
ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อคน/ต่อปี
(ปี 2559)

79,596
บาท

มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (GPP)

ปี 2558

36,615
ล้านบาท
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สระบรุี
“พระพทุธบาทสูงค่า เขือ่นป่าสักชลสิทธิ ์ฐานผลิตอตุสาหกรรม 
เกษตรน�าล�า้แหล่งเทีย่ว หนึง่เดยีวกะหรีป๊ั่บนมด ีประเพณตีกับาตร
ดอกไม้งาม เหลืองอร่ามทุง่ทานตะวนั ลือล่ันเมอืงชมุทาง”

ตัวอย่างผลการด�าเนินงาน
ด้านการเกษตร
•	โครงการจดัจ�าหน่ายข้าวเจ๊กเชยขนาด

บรรจุ 2 กิโลกรัมพร้อมถุงผ้าคละสี 
ให้กบับรษิทั ทพีีไอ โพลนี จ�ากัด (มหาชน)  
เพือ่ใช้มอบในกจิกรรมภายในองค์กร 
จ�านวน 1,300 ชดุ หรอืประมาณ 2.6 ตนั  
ราคาชุดละ	95	บาท	รวมเป็นเงิน		
123,500	บาท

•	โครงการสืบเนื่องจากโครงการแรก 
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ�ากัด (มหาชน)  
ได้สัง่ข้าวเจ๊กเชยขนาดบรรจ ุ1 กโิลกรมั  
พร้อมถงุผ้าคละส ีอกีจ�านวน 220 ชดุ  
ชดุละ	65	บาท	รวมเป็นเงิน	14,300	
บาท

•	โครงการส่งเสรมิการเพิม่พืน้ทีป่ลูก
ข้าวเจ๊กเชย	และขอรบัรองมาตรฐาน 
50 ครัวเรือนเข้าร่วมโครงการ

•	โครงการส่งเสริมการเพาะเห็ด
นางฟ้า 30 ครวัเรือนเข้าร่วมโครงการ

•	โครงการส่งเสรมิการปลกูข้าวโพด
ฝักสดอินทรีย์ 30 ครัวเรือนเข้าร่วม
โครงการ

ด้านการแปรรูป
โครงการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์	/
แพ็คเกจจิ้ง	(Packaging)	และการ
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมเพิ่มช่องทาง	

การตลาด	จ�านวน	10	กลุม่เป้าหมาย	ได้แก่	
กลุ่มแปรรูปเวชส�าอางจากข้าวเจ๊กเชย 
(มลูนธิอิิม่บญุจงั) / กลุม่แม่บ้านแปรรปู 
เผอืกหอม บ้านต้นหนอง / กลุม่แม่บ้าน 
เกษตรกรต�าบลนายาว / กลุ่มวสิาหกจิชมุชน 
บ้านหนองหลมุ / กลุม่พฒันาภมูปัิญญา 
(น�า้มนัธญัพืชสกดั) บ้านพระพุทธบาทน้อย / 
กะหรี่ปั ๊บ กลุ่มแม่บ้านเทศบาลต�าบล 
มวกเหลก็ / ข้าวเกรยีบผกัหวานป่า กลุม่ 
แม่บ้านเทศบาลต�าบลบ้านหมอ / แคบหมู  
น�า้พรกิหนุม่ ธดิาดอย / ผลติภัณฑ์จาก 
มัลเบอร์รี่ กลุ ่มวิสาหกิจชุมชนต�าบล 
หนองย่างเสือ / กลุ่มอาชีพเฟอร์นิเจอร์ 
ไม้ลงัสระบรุี

ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
โครงการจดัท�าเวบ็ไซต์ประชาสมัพนัธ์	
แหล่งท่องเท่ียวในชุมชน	จ�านวน	4	
กลุ่มเป้าหมาย	ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยว 
โดยชมุชน ตลาดต้าน�า้โบราณบ้านต้นตาล / 
แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ตลาดน�้า 
ลาวเวียง / ศนูย์จดัจ�าหน่ายสนิค้า OTOP 
Complex พแุค / ศนูย์เรยีนรูช้มุชนบ้าน 
คลองหัวช้าง

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสระบุรี  
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

วันที่จดทะเบียน 28 กันยำยน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บำท

จ�านวนกรรมการ 9 คน จ�านวนผูถื้อหุน้ 34 รำย 
ทีอ่ยู ่เลขที ่139/4 หมูท่ี ่1 ต�ำบลพแุค  

อ�ำเภอเฉลมิพระเกยีรต ิจงัหวดัสระบรุ ี18240

คุณอัศวิน ไขรัศมี
กรรมกำรผู้จัดกำร

ว่าที่ร้อยตรี วันเผด็จ กาเรียน
นักพัฒนำธุรกิจชุมชน

จ�านวนประชากร  
(ปี 2559)

640,065
คน

รายได้จากการท่องเที่ยว
โดยเฉลี่ย (ปี 2559)

5,935.01
ล้านบาท

พื้นที่

3,576.49
ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อคน/ต่อปี
(ปี 2559)

99,890
บาท

มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (GPP)

ปี 2558

203,801
ล้านบาท
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สิงห์บุรี
“ถิ่นวีรชนคนกล้า คู่หล้าพระนอน นามกระฉ่อนช่อนแม่ลา 
เทศกาลกินปลาประจ�าปี”

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสิงห์บุรี 
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

วันที่จดทะเบียน 18 ตุลำคม 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บำท

จ�านวนกรรมการ 11 คน จ�านวนผูถ้อืหุน้ 397 รำย  
ทีอ่ยู ่เลขที ่88/8 หมูท่ี ่4 ต�ำบลบ้ำนหม้อ  
อ�ำเภอพรหมบรุ ีจงัหวดัสงิห์บรุ ี16120

คุณสายพิน ชูเชื้อ  
กรรมกำรผู้จัดกำร

คุณชมพูนุช แสงกระจ่าง 
นักพัฒนำธุรกิจชุมชน

ตัวอย่างผลการด�าเนินงาน
ด้านการเกษตร
•	จัดเวทีร่วมกับผู ้น�าและชุมชนเพื่อ

วิเคราะห์ศกัยภาพ และน�าข้อมลูทีไ่ด้ 
ไปวางแผนระยะสั้น กลาง และยาว

•	โครงการส่งเสรมิการตลาดกล้วยหอม 
เขียว (คาเวนดิช) จัดเวทีวิเคราะห์ 
ปัญหาและหาทางแก้ไขร่วมกับกลุ่ม 
เกษตรกร

•	ส่งเสริมช่องทางการตลาดเกษตรกร 
ผู้ปลกูอ้อยหวาน ร่วมจดัเวทวีเิคราะห์ 
ปัญหา และจัดท�าแผนพัฒนา

•	 ร่วมด�าเนนิการเจรจาซือ้ขายกล้วยน�า้ว้า 
กับกลุ่มผู้ประกอบการ

•	 เชือ่มโยงให้เกษตรกรพบปะกบัลกูค้า
ผ่านงานเทศกาลกินปลาและของดี
เมืองสิงห์บุรี

ด้านการแปรรูป
•	จัดเวทีร่วมกับชุมชนเพ่ือวิเคราะห์

ศกัยภาพ และร่วมกนัจดัท�าแผนการ
ขับเคลื่อนพัฒนาผลิตภัณฑ์

•	สร้างองค์ความรูแ้ละจดัหาแหล่งเงนิทนุ 
ดอกเบี้ยต�่าให้ผู้ประกอบการ

•	 ส่งเสรมิช่องทางการตลาดให้กบักลุม่
ผู้ประกอบการ

ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
•	จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลของชุมชน

ตลาดบ้านระจัน
•	ลงพืน้ทีว่เิคราะห์ศกัยภาพของชมุชน

เพือ่ร่วมกนัจดัท�าแผนและแนวทางแก้
ปัญหาให้ตรงความต้องการของชมุชน

จ�านวนประชากร  
(ปี 2559)

210,588
คน

รายได้จากการท่องเที่ยว
โดยเฉลี่ย (ปี 2559)

719.92
ล้านบาท

พื้นที่

822.48
ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อคน/ต่อปี
(ปี 2559)

87,267
บาท

มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (GPP)

ปี 2558

22,842
ล้านบาท
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สุโขทัย
“มรดกโลกล�า้เลิศ ก�าเนดิลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง  
ด�ารงพทุธศาสนา งามตาผ้าตนีจก สังคโลกทองโบราณ  
สักการแม่ย่าพ่อขนุ รุง่อรณุแห่งความสุข”

ตัวอย่างผลการด�าเนินงาน
มีการลงพื้นที่ส�ารวจชุมชน	แนะน�า
บรษิทัฯ	และช้ีแจงรปูแบบการท�างาน	
ให้ชุมชนรับทราบ	จ�านวน	16	ครั้ง		
16	ชุมชน	7	อ�าเภอ	จาก	9	อ�าเภอ

ด้านการเกษตร
•	สร้างแบรนด์ส้ม ออกแบบโลโก้ ภายใต้ 

ช่ือ “ชนาลัย by แม่สิน” เชื่อมโยง 
ตลาดต่างๆ ทั้งคนรักสุขภาพและ 
ห้างโมเดิร์นเทรด

•	ประชาสัมพันธ์ส้มชนาลัย by แม่สิน 
ในวันเปิดตัวบริษัทฯ และงานถนน 
คนเดนิจงัหวดัสโุขทยั ได้รบัความร่วมมอื 
จากกลุ่มชมรมคนรักในหลวง และ 
กลุม่นกัธรุกจิ BNI ทีช่่วยจ�าหน่ายและ 
ประชาสัมพันธ์ ท�าให้มีผู้รู้จักแบรนด์ 
มากขึ้นและได้รับผลตอบรับดีเยี่ยม

•	โครงการเพิ่มมูลค่าส้ม GAP เพิ่ม
มูลค่าส้มให้เกษตรกร	(จากราคา	
8	บาท	เป็น	15	บาท) บรษิทัฯ ได้ก�าไร 
จาก 9,383 บาท มีจ�านวนครัวเรือน 
เข้าร่วมโครงการ 60 ครัวเรือน

•	ประสานกับหน่วยงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวดัในการให้องค์ความรู้ 
การเกษตรเพื่อการปลูกผักอย่าง 
เป ็นระบบมาตรฐานให ้กลุ ่มผัก 
ไฮโดรโปนิกส์ หาช่องทางการตลาด 
และฐานลกูค้าใหม่ ด้วยการจดักจิกรรม 

ให้ผู ้ประกอบการโรงแรมได้พบกับ
กลุ่มโดยตรง เพ่ือท�าการซ้ือขายผัก
ตามออร์เดอร์

ด้านการแปรรูป
•	แปรรูปส้มเป็นน�้าส้ม แบรนด์ชนาลัย 

by แม่สิน และเพ่ิมมูลค่าให้ผลผลิตด้วย 
การแปรรปูเป็นผลติภณัฑ์ทีห่ลากหลาย 
ขึน้ เช่น แยมส้ม สบูส้่ม ส้มลอยแก้ว 
ฯลฯ โดยกลุ่มเรียนรู้การแปรรูปจาก 
อาชีวศึกษาจังหวัด

•	ประชาสัมพันธ์ส้มปลอดสารพิษให้ 
เป็นทีรู่จ้กัมากขึน้ผ่านสือ่หลายแขนง 
ทั้งวิทยุ นิตยสาร และโทรทัศน์

อื่นๆ
•	 เชือ่มโยงกบัห้างบิก๊ซสีโุขทยั เพือ่วาง

จ�าหน่ายสนิค้าทีบ่รษิทัฯ สนบัสนนุ และ
เชือ่มโยงกบันกัข่าวจงัหวดัสโุขทยั ใน
การน�าเสนอข่าวของบริษัทฯ รวมทั้ง
ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนบริษัทฯ 
และสินค้าให้เป็นที่รู้จัก

•	ประชาสมัพนัธ์การลงพืน้ทีแ่ละสนิค้า
ผ่านเพจ Facebook “ประชารัฐ 
รักสามัคคีสุโขทัย”

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสุโขทัย 
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

วันที่จดทะเบียน 27 ตุลำคม 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,125,000 บำท

จ�านวนกรรมการ 10 คน จ�านวนผูถื้อหุน้ 120 รำย 
ที่อยู่ ปั๊ม ปตท.บำ้นสวน เลขที่ 384/17  

หมู่ที่ 2 อ�ำเภอเมืองสุโขทัย
จังหวัดสุโขทัย 64220

คุณวิโรจน์ บรรเจิดธนา
กรรมกำรผู้จัดกำร

คุณศิรินภา สิทธิวงศ์
นักพัฒนำธุรกิจชุมชน

จ�านวนประชากร  
(ปี 2559)

600,231 
คน

รายได้จากการท่องเที่ยว
โดยเฉลี่ย (ปี 2559)

3,190.48
ล้านบาท

พื้นที่

6,596.09 
ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อคน/ต่อปี
(ปี 2559)

76,712
บาท

มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (GPP)

ปี 2558

37,188
ล้านบาท
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ตัวอย่างผลการด�าเนินงาน
บริษัทฯ อยู่ระหว่างผลักดันให้เกิดผลส�าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมในระยะเวลา 2 ปี โดย
มุ่งเน้นการสร้างผลผลิตที่ดี มีคุณภาพ ชาวบ้านและเกษตรกรในชุมชนมีองค์ความรู้ 
ใหม่ๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชพี รวมทัง้บรษิทัฯ ยงัจดัหาช่องทางการตลาด 
ให้กับสินค้าเกษตรและสินค้าแปรรูปต่างๆ โดยแบ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ดังนี้

ด้านการเกษตร
•	แห้วแปลงใหญ่ อ�าเภอศรีประจันต์ 
จ�านวนเกษตรกรทีเ่ข้าร่วม	25	ราย

•	วสิาหกจิชมุชนเกษตรอนิทรย์ีทุง่ทอง 
ยั่งยืน (ผักปลอดสารพิษ) จ�านวน	
เกษตรกรที่เข้าร่วม	30	ราย

•	กลุ่มเกษตรโรงพยาบาลศรีประจันต์ 
จ�านวนเกษตรกรทีเ่ข้าร่วม	15	ราย

•	กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองกระดี่ 
(ผักปลอดสาร) สมาชิก 8 ราย

ด้านการแปรรูป
•	กระเป๋าเชอืกร่ม อ�าเภอสามชกุ จ�านวน

ผู้เข้าร่วม 30 ราย
•	กลุม่ไม้กวาดดอกหญ้า ต�าบลจรเข้ใหญ่ 

จ�านวนผู้เข้าร่วม 25 ราย 
•	กลุ ่มสตรีแม่บ ้าน อสม. แปรรูป

ผลติภัณฑ์แห้ว จ�านวนผูเ้ข้าร่วม 30 ราย
•	กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร (ข้าวเกรยีบแห้ว) 

จ�านวนผู้เข้าร่วม 15 ราย
•	กลุ่มไอศกรีมขุนช้าง

ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
•	 บ้านบางแม่หม้าย อ�าเภอบางปลาม้า 

มผีูเ้ข้าร่วมในชมุชนมากกว่า 20 ราย
•	 บ้านดงเยน็ อ�าเภออูท่อง มผีูเ้ข้าร่วม

ในชุมชนมากกว่า 20 ราย
•	ถนนคนเดินหรรษาวินยานุโยคและ

ตลาดคเูมอืงโบราณอูท่อง อ�าเภออูท่อง 
มผีูเ้ข้าร่วมในชมุชนมากกว่า 30 ราย

อื่นๆ
ออกบูธบริษัทประชารัฐรักสามัคคี
สุพรรณบุรี (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ�ากัด 
ในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ เมื่อวันที่ 18 
มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์บริษัทฯ

สุพรรณบุรี
“เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง  
รุ่งเรืองเกษตรกรรม สูงล�้าประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน 
ภาษาถิ่นชวนฟัง”

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสุพรรณบุรี  
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

วันที่จดทะเบียน 3 พฤศจิกำยน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บำท

จ�านวนกรรมการ 10 คน จ�านวนผูถื้อหุน้ 74 รำย 
ที่อยู่ เลขที่ 193 หมู่ที่ 1 ต�ำบลสนำมชัย 

อ�ำเภอเมืองสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

คุณสุวรรณา จิวัฒนไพบูลย์ 
ผู้จัดกำร

คุณปรัชนันท์ สีห์ทับยงพล 
นักพัฒนำธุรกิจชุมชน

จ�านวนประชากร  
(ปี 2559)

848,567 
คน

รายได้จากการท่องเที่ยว
โดยเฉลี่ย (ปี 2559)

4,603.98
ล้านบาท

พื้นที่

5,358.01 
ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อคน/ต่อปี
(ปี 2559)

89,299
บาท

มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (GPP)

ปี 2558

77,667
ล้านบาท
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สรุาษฎร์ธานี
“เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ”

ตัวอย่างผลการด�าเนินงาน
ด้านการเกษตร
•	โครงการบันทึกความร่วมมือ เพิ่ม

มลูค่าสินค้า (GI) ระหว่างภาคสีมาคม
โรงแรมเกาะพะงัน คลัสเตอร์เครื่อง
ส�าอางไทย คลัสเตอร ์ประชารัฐ 
โซน 1 และกลุม่วสิาหกจิชมุชนชาวสวน
มะพร้าวเกาะพะงัน (GI)

•	ร่วมมือกับเกษตรจังหวัด สนับสนุน 
กลุ่มผู้ปลูกขม้ินชัน และอยู่ระหว่าง
ด�าเนินการขอ GI

•	ให้ความรู้กลุ่มผูเ้ลีย้งเป็ดอ�าเภอไชยา 
ในเร่ืองวิธีการเลี้ยงโดยใช้เปลือกกุ้ง  
เปลือกปูเป็นอาหาร เพิม่มูลค่าให้ไข่เป็ด 
แดง มัน

ด้านการแปรรูป
•	พฒันาบรรจภุณัฑ์กล้วยหอมทองฉาบ

แม่แตน โดยขณะนีอ้ยูร่ะหว่างด�าเนนิ
การหาตลาด

•	ร่วมกับคลัสเตอร์เครื่องส�าอางไทย 
เพิ่มมูลค่าน�้ามันมะพร้าวด้วยการ
แปรรูปเป็นสินค้ากลุ่มเครื่องส�าอาง

•	 เปิดตัวสินค้าแปรรูปจากมะพร้าว 
ในงานพระจันทร์หลากสี...ที่พะงัน

•	โครงการแปรรูปขมิ้นชัน อยู่ระหว่าง
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

•	โครงการพัฒนาไข่เค็ม ซ่ึงขณะนี้อยู่
ระหว่างการออกแบบบรรจุภัณฑ์

ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
•	จัดเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

เกาะพะงัน 5 โซน โดยอยู่ระหว่าง
การประชาสัมพันธ์

•	จัดเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน
อ�าเภอนาสาร ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
วางแผน

อื่นๆ
•	ออกงานมิตซูบิชิ แฮปปี้ เฟสติวัล  

วนัที ่4 มนีาคม พ.ศ. 2560 น�าชมุชน 
จ�านวน 4 กลุ่มเข้าร่วม

•	ร่วมออกบูธงานสุราษฎร์ฟู ้ดแฟร ์
วันที่ 10 - 18 มีนาคม พ.ศ. 2560 
น�าชุมชนจ�านวน 19 กลุ่มเข้าร่วม

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสุราษฎร์ธานี 
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

วันที่จดทะเบียน 14 พฤศจิกำยน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,376,000 บำท

จ�านวนกรรมการ 9 คน จ�านวนผูถื้อหุน้ 14 รำย 
ทีอ่ยู ่เลขที ่531/29 ซอย 22 ถนนชนเกษม ต�ำบลตลำด 

อ�ำเภอเมอืงสุรำษฎร์ธำน ีจงัหวดัสุรำษฎร์ธำน ี84000

คุณชินพร นิลวัชรมณี
กรรมกำรผู้จัดกำร

คุณณมน ชูเพ็ญ
นักพัฒนำธุรกิจชุมชน

จ�านวนประชากร  
(ปี 2559)

1,050,913
คน

รายได้จากการท่องเที่ยว
โดยเฉลี่ย (ปี 2559)

71,941.94
ล้านบาท

พื้นที่

12,891.47
ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อคน/ต่อปี
(ปี 2559)

79,486
บาท

มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (GPP)

ปี 2558

191,177
ล้านบาท
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สุรินทร์
“สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมงาม ประค�าสวย ร�า่รวยปราสาท 
ผักกาดหวาน ข้าวสารหอม งามพร้อมวัฒนธรรม”

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสุรินทร ์
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

วันที่จดทะเบียน 14 กันยำยน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บำท

จ�านวนกรรมการ 6 คน จ�านวนผูถ้อืหุน้ 13 รำย 
 ทีอ่ยู ่อำคำรเฉลิมพระเกยีรตโิอทอ็ป  

องค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัสุรนิทร์ ถนนหลักเมอืง 
ต�ำบลในเมอืง อ�ำเภอเมอืงฯ จงัหวดัสุรนิทร์ 32000

คุณทวีศักดิ์ นากดี  
ผู้จัดกำร

คุณรัตนา หวังชอบ 
นักพัฒนำธุรกิจชุมชน

ตัวอย่างผลการด�าเนินงาน
แผนงานทีต่ัง้ไว้ให้ส�าเรจ็ก่อนเดอืนกนัยายน	ปี	2560	จ�านวน	54	กลุม่เป้าหมาย

ระยะสั้น	1	เดือน ระยะกลาง	3	เดือน ระยะยาว	5	เดือน

- ออกเยี่ยมชุมชน - ออกเยี่ยมชุมชน - ด�าเนินการตามโครงการ 
 ที่วางไว้

- เก็บข้อมูลชุมชนเบื้องต้น - จัดท�าโครงการเพื่อช่วยเหลือ - ประเมินผลโครงการ
- แนะน�าองค์ความรู้ 
 ให้แก่ชุมชนเบื้องต้น

- ติดต่อภาคีเครือข่ายที่มี 
 ส่วนเกี่ยวข้อง
- ด�าเนินการตามโครงการ 
 ที่วางไว้

ด้านการเกษตร
บรษิทัฯ ได้รบัออร์เดอร์การสัง่ข้าวจากบรษิทั 
โตโยต้า ลีสซิง่ (ประเทศไทย) จ�ากดั รอบแรก 
จ�านวน 12 ตัน เพื่อจัดท�าเป็นของขวัญ 
ปีใหม่ให้กับลูกค้าโตโยต้า ผลจากการ 
ท�าออร์เดอร์รอบแรกเป็นทีน่่าพอใจแก่ทาง 
บรษัิทโตโยต้า ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จงึมี 
การสัง่ออร์เดอร์เพิม่อกีจ�านวน 6 ตัน เพือ่
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้าท่วมในภาคใต้  
จากการรับออร์เดอร์ดงักล่าวท�าให้มกี�าไร 
รวมประมาณ 80,000 บาท

นอกจากนี ้บรษิทัฯ ได้จดัโครงการรบัซือ้ข้าว 
เพือ่ช่วยเหลอืเกษตรกร ร่วมกบัองค์การ 
ตลาด และผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ 
โดยมนีโยบายกระจายข้าวหอมมะลสิรุนิทร์ 
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เพือ่ลดปัญหา 

ข้าวล้นตลาด ทั้งยังเป็นการช่วยเหลือ 
เกษตรกรในช่วงภาวะวกิฤต ิโดยเมือ่ปลาย
ปี 2559 ทีผ่่านมา มกีารรบัซือ้ข้าวเปลอืก 
กิโลกรัมละ 5 บาท ผูว่้าราชการจงัหวดั 
สรุนิทร์จงึได้ประสานงานกบับรษิทัฯ ให้	
ด�าเนินการรับซื้อข้าวเพื่อช่วยเหลือ	
เกษตรกรจ�านวน	81	 ตัน	และได้	
ด�าเนนิการส่งกระจายข้าวไปยงั	17	เขต	
ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด	
โดยก�าลงัทยอยระบายข้าวกว่า	70,000	
ตัน	ที่คงค้างยุ ้งฉางของเกษตรกร 
ผลตอบรบัจากการด�าเนนิการเป็นทีน่่าพอใจ 
กับทกุฝ่าย เกษตรกรขายข้าวได้ในราคาที่ 
สงูขึน้ ตอบโจทย์การกระจายข้าวจากจงัหวดั 
สุรินทร์สู ่กรุงเทพมหานคร มีผลก�าไร 
ประมาณ 217,045.35 บาท 

จ�านวนประชากร  
(ปี 2559)

1,395,567
คน

รายได้จากการท่องเที่ยว
โดยเฉลี่ย (ปี 2559)

2,428.64
ล้านบาท

พื้นที่

8,124.06
ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อคน/ต่อปี
(ปี 2559)

67,226
บาท

มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (GPP)

ปี 2558

62,498
ล้านบาท
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หนองคาย
“วรีกรรมปราบฮ่อ หลวงพ่อพระใส สะพานไทย-ลาว”

ตัวอย่างผลการด�าเนินงาน
ด้านการเกษตร
•	สร้างองค์ความรู้เร่ืองการเลีย้งปลานลิ 

กระชัง เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ 
ปลานิลกระชังในปัจจุบัน

•	 เชื่อมโยงกับทุนของภาครัฐในการ
สนับสนุนกลุ่มผู้เลี้ยงปลานิลกระชัง

•	 เช่ือมโยงให้กลุ่มเกษตรกรมาพบปะ
กบัลกูค้าผ่านงานอนสุาวรย์ีปราบฮ่อ
และงานวันเกษตรกร

•	สร้างการรบัรูก้บัภาคส่วนต่างๆ และ 
ผ่านสื่อโทรทัศน์ช่อง NBT รายการ 
Unseen Asean เ ม่ือวันที่  13 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ด้านการแปรรูป
•	 เช่ือมโยงด้านการตลาด จดัแสดงและ

จ�าหน่ายสินค้าผ่านงานต่าง ๆ  ในพืน้ที่
•	 ส่งเสริมปลานลิแดดเดยีว พนัธุน์ลิทอง

หนองคาย ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง

ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
•	ส ่งเสริมให ้ เกิดมัคคุ เทศก ์น ้อย 

ในโรงเรียนที่อยู ่ในท้องถิ่นแหล่ง 
ท่องเที่ยว เช่น แหล่งประวัติศาสตร์ 
วัดพระธาตบุงัพวน จงัหวดัหนองคาย

•	สร้างความร่วมมือกับชุมชนในการ 
จัดท�าข้อมูลแผ่นพับประชาสัมพันธ ์
เพื่อให้ผู้สนใจมาศึกษาดูงาน

•	สร้างความร่วมมือกับเทศบาลเมือง 
หนองคายและสมาคมส่งเสริมธุรกิจ 
การท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย ให้
ช่วยประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
ชุมชนที่บริษัทประชารัฐรักสามัคคี
หนองคาย (วสิาหกจิเพือ่สงัคม) จ�ากดั
เข้าไปสนับสนุน

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีหนองคาย  
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

วันที่จดทะเบียน 6 ตุลำคม 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บำท

จ�านวนกรรมการ 10 คน จ�านวนผูถ้อืหุน้ 17 รำย
ทีอ่ยู ่เลขที ่153 หมูท่ี ่1 ต�ำบลหนองกอมเกำะ 

อ�ำเภอเมอืงหนองคำย จงัหวดัหนองคำย 43000

คุณจิรนันท์ สกุลตั้งไพศาล  
กรรมกำรผู้จัดกำร

คุณสุชาติ คัดทรายขาว  
นักพัฒนำธุรกิจชุมชน

จ�านวนประชากร  
(ปี 2559)

520,363
คน

รายได้จากการท่องเที่ยว
โดยเฉลี่ย (ปี 2559)

4,851.66
ล้านบาท

พื้นที่

3,026.53
ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อคน/ต่อปี
(ปี 2559)

78,827
บาท

มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (GPP)

ปี 2558

35,317
ล้านบาท
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หนองบัวล�าภู
“ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานค�า แผ่นดินธรรมหลวงปู่ขาว 
เด่นสกาวถ�า้เอราวัณ นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน”

ตัวอย่างผลการด�าเนินงาน
บริษัทฯ อยู่ระหว่างวางแผนด�าเนินงาน 
ในแต่ละด้านอย่างครอบคลมุ ทัง้ก�าหนด 
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นชุมชนต่างๆ เพื่อ 
ศกึษา วเิคราะห์ถงึแนวทางการพฒันาและ 
สร้างรายได้ โดยระหว่างนีไ้ด้ประสานความ 
ร่วมมอืกับภาคเีครือข่ายหลายหน่วยงาน 
เพือ่ก�าหนดแนวทาง รวมถงึเข้าร่วมและ 
จดักจิกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการประชมุ 
สมัมนาเชิงปฏบิติัการเพือ่ระดมความคดิ 
การร่วมงานกับภาคจังหวัด เป็นต้น

โครงการกระเช้าปีใหม่
รบัซือ้และรวบรวมผลติภัณฑ์ OTOP ใน 
พืน้ทีจ่งัหวดัหนองบวัล�าภู จดัท�ากระเช้า
ของขวัญปีใหม่ เพ่ือกระจายสินค้าช่วย
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และน�าผลิตภัณฑ์
มาสร้างรายได้อกีช่องทาง ในช่วงเทศกาล 
จ�าหน่ายได้ถึง 675 ชดุ เป็นเงนิ 411,150 
บาท (ยังไม่หักค่าใช้จ่าย)

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีหนองบัวล�าภู 
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

วันที่จดทะเบียน 17 พฤศจิกำยน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บำท

จ�านวนกรรมการ 19 คน จ�านวนผูถื้อหุน้ 17 รำย 
ที่อยู่ เลขที่ 151 หมู่ที่ 2 อำคำรลิ้มชัยอุทิศ 

 ถนนวิจำรณ์รังสรรค์ ต�ำบลหนองบัว 
อ�ำเภอเมอืงหนองบวัล�ำภ ูจงัหวดัหนองบวัล�ำภ ู39000

คุณธนวิทย์ คงสุริยะ
กรรมกำรผู้จัดกำร

คุณสุนิสา กองฆ้อง
นักพัฒนำธุรกิจชุมชน

จ�านวนประชากร  
(ปี 2559)

510,734 
คน

รายได้จากการท่องเที่ยว
โดยเฉลี่ย (ปี 2559)

347.14
ล้านบาท

พื้นที่

3,859.09 
ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อคน/ต่อปี
(ปี 2559)

69,433
บาท

มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (GPP)

ปี 2558

19,959
ล้านบาท
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อ่างทอง
“พระสมเดจ็เกษไชโย หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ วรีไทยใจกล้า  
ตุก๊ตาชาววัง โด่งดงัจกัสาน ถิน่ฐานท�ากลอง เมอืงสองพระนอน”

ตัวอย่างผลการด�าเนินงาน
ด้านการเกษตร
•	โครงการอ่างทองครวักรงุเทพ	(ครวัสู่	
มหานคร) จดัหาสถานทีจ่ดัจ�าหน่าย 
ผลผลติทางการเกษตร โดยประสาน 
กบัโรงพยาบาลอ่างทอง ตลาดรถไฟ 
ตลาดส่ีมมุเมอืง ตลาดไท ตลาดเกษตร- 
สุวพันธุ์ เมืองทอง ห้างสรรพสินค้า 
ในเครือเซน็ทรลั และบิก๊ซ ีซึง่มคีวาม 
ต้องการผกัปลอดภัยในลกัษณะการปลกู 
แบบ Earth Safe: ปลกูตามวถิชีมุชน 
โดยไม่ใช้สารเคมี สร้างการรับรู้โดย 
การประชาสัมพันธ์เป็นวงกว้าง

•	ส่งเสริมช่องทางจ�าหน่ายผลผลิต
ทางการเกษตร	ประสานเรื่องการ 
วางสินค้าจ�าหน่ายบรเิวณตลาดรถไฟ 
ให้กลุม่วสิาหกจิชมุชน ศภัุสสรฟาร์ม 
บ้านหวัแอน อ�าเภอสามโก้ สนิค้า เช่น 
แตงกวา บวบ มะเขือเปราะ ฯลฯ มี 
ยอดสัง่ซือ้ 3 รอบ จ�านวน 3,500 กก. 
เป็นเงิน 51,900 บาท

•	 ช่วยเหลอืชาวนาในโครงการ	“ข้าวสาร
ช่วยชาต	ิจงัหวดัอ่างทอง” สนบัสนนุ 
ค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิงาน ท�าให้เกดิ 
ยอดรับซื้อข้าวเปลือกกว่า 350 ตัน 
และเพิม่ราคาจากท้องตลาดอกี 500 บาท 
ต่อตนั เข้าสูก่ระบวนการส ีจนได้ข้าว 
ทัง้หมด 187,655 กก. จ�าหน่ายในราคา 
100 บาท บรรจ ุ5 กก. ส่วนต่างจาก 
การบรหิารและหกัค่าใช้จ่ายเหลอืเงิน 
602,133 บาท

•	ส่งเสรมิกลุม่เกษตรกรผูป้ลกูชะอม	
บ้านหนอง อ�าเภอโพธิ์ทอง ผลักดัน 
การขอมาตรฐาน GAP ลงพื้นที่ 
ให้ความรู้แก่เกษตรกรตามโครงการ 
เพิม่ศกัยภาพแก่เกษตรกรผูป้ลกูชะอม 
มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการกว่า 43  
ราย มีการร่วมกลุ่มจัดตั้งเป็นกลุ่ม 
เกษตรกรผู ้ปลูกชะอมบ้านหนอง 
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ พร้อมตรา
โลโก้สินค้า “ชะอมบ้านหนอง”

ด้านอื่นๆ
•	ร่วมงานมหกรรม “ครัวสุขภาพเพ่ือ 

มหานคร” ระหว่างวันที่ 18 - 24 
พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้าง 
สรรพสินค ้าเดอะมอลล์ บางแค 
กรุงเทพฯ

•	จัดแสดงสินค้าและออกบูธประชา-
สมัพนัธ์บรษิทัฯ ในงาน “ชม ชมิ ช้อป 
OTOP อ่างทอง ฉลองเทศกาลกนิปลา 
กินผักปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ”

•	ร่วมงานเทศกาลกินปลาและของดี 
สงิห์บรีุ ระหว่างวนัที ่4 - 13 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2560 น�าสินค้าและผลิตภัณฑ์ 
อาท ิชดุต้มย�าปลาช่อน ผดัฉ่าปลาช่อน 
สลดัปลาช่อน น�า้พรกิเผาปลาช่อน ฯลฯ 
จากกลุม่เลีย้งปลาช่อนห้วยคนัแหลน 
อ�าเภอวเิศษชยัชาญ จ�าหน่ายภายในงาน

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอ่างทอง 
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

วันที่จดทะเบียน 11 สิงหำคม 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บำท

จ�านวนกรรมการ 9 คน จ�านวนผูถ้อืหุน้ 160 รำย 
ทีอ่ยู ่เลขที ่1/2 ถนนเทศบำล 14 ต�ำบลตลำดหลวง 

อ�ำเภอเมอืงอ่ำงทอง จงัหวดัอ่ำงทอง 14000

คุณศุภากร ฉัตรภัทรไชย 
กรรมกำรผู้จัดกำร

คุณพัชรี อรุณสุวรรณ  
นักพัฒนำธุรกิจชุมชน

จ�านวนประชากร  
(ปี 2559)

282,404
คน

รายได้จากการท่องเที่ยว
โดยเฉลี่ย (ปี 2559)

843.75
ล้านบาท

พื้นที่

968.37
ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อคน/ต่อปี
(ปี 2559)

86,155
บาท

มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (GPP)

ปี 2558

22,566
ล้านบาท
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อุดรธานี
“กรมหลวงประจักษ์สร้างเมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ  
อารยธรรมห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ขิด ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง”

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุดรธานี 
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

วันที่จดทะเบียน 29 เมษำยน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 1,390,000 บำท

จ�านวนกรรมการ 10 คน จ�านวนผูถ้อืหุน้ 7 รำย  
ทีอ่ยู ่บรษิทั ส�ำนกังำนกองทนุฟ้ืนฟแูละพฒันำ

เกษตรกร จ�ำกดั ถนนรอบเมอืง ต�ำบลบ้ำนเล่ือม
อ�ำเภอเมอืง จงัหวดัอดุรธำน ี41000

คุณเสนีย์ จิตตเกษม  
กรรมกำรผู้จัดกำร

คุณจีรายุทธ์ ริยะวงษ์   
นักพัฒนำธุรกิจชุมชน

ตัวอย่างผลการด�าเนินงาน
ด้านการเกษตร
•	โครงการบรษิทัประชารฐัรกัสามคัคี		
อุดรธานี	ผูกปิ่นโตข้าว โดยบริษัท 
ได้ด�าเนนิการพาผูผ้ลติเกษตรอนิทรย์ี 
มาเสนอขายสินค้าผลผลิตทางการ 
เกษตรของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 
เกษตรอินทรีย์จังหวัดอุดรธานี (ข้าว 
อนิทรีย์) ให้กับสถาบนัการศกึษา มทบ. 
24 โรงงาน และผู ้ประกอบการ 
ร้านอาหาร เร่ิมส่งข้าวสารหอมมะล ิ
อนิทรย์ี ตัง้แต่วนัที ่1 สงิหาคม พ.ศ. 
2559 รวมเดือนละ 4.5 ตัน มูลค่า  
144,000 บาทต่อเดือน

•	ส่งเสรมิและจดัหาตลาดให้กลุม่เลีย้ง	
ปลากะพงสีขาวทอง เพื่อส่งเสริม 
ให้เกิดอาชีพใหม่เป็นทางเลือก คือ 
การเลี้ยงปลากะพงขาวทองในพื้นที่ 
น�า้เสยี และส่งขายสวนอาหารทองกวาว  
และร้านอาหารสวนทิพย์ มีสมาชิก 
จ�านวน 24 ราย จดทะเบียนองค์กร

เกษตรกรกับส�านักงานกองทุนฟื้นฟู
และพฒันาเกษตรกร รบัการสนบัสนนุ 
พันธ ์ุปลากะพงขาวทอง จ�านวน 
10,000 ตัว 

•	บรูณาการร่วมกบัส�านกังานประมง	
จงัหวดั	ขยายพืน้ทีเ่ลีย้งปลากะพงขาว 
15 ราย จ�านวนกว่า 15,000 ตัว ใน 
ปีงบประมาณ 2560 และวางแผนการ 
ขยายพื้นที่เลี้ยง ลดต้นทุนการเลี้ยง 
พร้อมเพิ่มมูลค่าในแผนระยะ 5 ปี

จ�านวนประชากร  
(ปี 2559)

1,578,783
คน

รายได้จากการท่องเที่ยว
โดยเฉลี่ย (ปี 2559)

8,209.31
ล้านบาท

พื้นที่

11,730.30
ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อคน/ต่อปี
(ปี 2559)

77,942
บาท

มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (GPP)

ปี 2558

98,757
ล้านบาท
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อุทัยธานี
“อทุยัธาน ีเมอืงพระชนกจกัร ีปลาแรดรสดี ประเพณเีทโว  
ส้มโอบ้านน�า้ตก มรดกโลกห้วยขาแข้ง แหล่งต้นน�า้สะแกกรงั 
ตลาดนดัดงัโคกระบอื”

ตัวอย่างผลการด�าเนินงาน
ด้านการเกษตร
•	โครงการทดลองจ�าหน่ายข้าวอนิทรย์ี 

สามารถเพิ่มมูลค่าข้าวอินทรีย์ให้
เกษตรกรได้มากกว่าร ้อยละ 75 
(จากเดิมราคา	20	บาทต่อ	กก.		
เพิ่มเป็น	35	บาทต่อ	กก.)

•	โครงการปลาแรดลุม่แม่น�า้สะแกกรงั 
ขณะนี้อยู ่ระหว่างจัดหาช่องทาง 
จ�าหน ่าย วางแผนการผลิตและ 
การตลาด

•	บริษัทฯ ร่วมมือกับส�านักงานประมง 
จังหวัดอุทัยธานี ดูแลระบบควบคุม 
ภายในสินค้า ปลาแรดลุ ่มแม่น�้า 
สะแกกรัง เพื่อให้เกษตรกรใช้ตรา 
GI เพิม่มลูค่าสนิค้าได้อย่างถกูวธิแีละ 
มีมาตรฐานเป็นที่น่าเชื่อถือ

ด้านการแปรรูป
•	โครงการแปรรปูปลาแรด โดยขณะนี้ 

อยูร่ะหว่างการพฒันาผลติภัณฑ์ให้ม ี
อายกุารเกบ็รกัษาทีน่านขึน้ และอยูใ่น 
ระหว่างพฒันาบรรจภุณัฑ์ให้สวยงาม 
ทันสมัย โดยร่วมมือกับส�านักงาน 
ส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการ 
ศกึษาตามอธัยาศยั จงัหวดัอทุยัธานี

ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
•	โครงการล้วงลบัจบั (ปลา) แรด ขณะนี้ 

อยู ่ระหว่างการวางแผนและสร้าง 
ความเข้าใจกับชุมชน

•	ส�ารวจเส้นทางการล่องเรอืชมวถิชีวีติ
ชาวแพลุ่มแม่น�้าสะแกกรัง เพ่ือเป็น
ข้อมูลในการจัดทริปท่องเที่ยวโดย
ชุมชน

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุทัยธานี 
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

วันที่จดทะเบียน 29 กันยำยน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 1,349,000 บำท

จ�านวนกรรมการ 10 คน จ�านวนผูถื้อหุน้ 13 รำย 
ที่อยู่ เลขที่ 8/11 ถนนรักกำรดี ต�ำบลอุทัยใหม่ 
อ�ำเภอเมืองอุทัยธำนี จังหวัดอุทัยธำนี 61000

คุณจักรินทร์ เถระปัญญา
กรรมกำรผู้จัดกำร

คุณณัฐกานต์ อินทร์ชู
นักพัฒนำธุรกิจชุมชน

จ�านวนประชากร  
(ปี 2559)

330,299 
คน

รายได้จากการท่องเที่ยว
โดยเฉลี่ย (ปี 2559)

1,057.44
ล้านบาท

พื้นที่

6,730.25 
ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อคน/ต่อปี
(ปี 2559)

80,387
บาท

มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (GPP)

ปี 2558

24,339
ล้านบาท
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ตัวอย่างผลการด�าเนินงาน
ด้านการเกษตร
•	น�าเสนอของบประมาณจัดท�าถงุบรรจุข้าว 

จากธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร จังหวดัอตุรดติถ์ (ธ.ก.ส.) 
และช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 
ในช่วงผลผลิตราคาตก

•	โครงการทดลองจ�าหน่ายข้าวอนิทรย์ี
ในห้างสรรพสนิค้าและร้านสะดวกซือ้
ทัว่ทัง้จงัหวดั และเชือ่มโยงกับทนุของ
ภาครฐัในการสนบัสนนุกลุม่เกษตรกร
ผู้ปลูกข้าว

•	สร้างองค์ความรู ้เรื่องของพันธุ ์ไม้ 
พฒันาและประชาสมัพนัธ์ “สวนประดบั
พนัธุไ์ม้” ร่วมกบัส�านกังานพฒันาชมุชน 
จงัหวดัอตุรดติถ์ ผลกัดนัคณะศกึษา 
ดูงาน คณะทัวร์ และนักท่องเที่ยว 
จากจังหวัดต่างๆ มา แวะชมและ 
เลือกซื้อสินค้า

ด้านการแปรรูป
•	โครงการแปรรูปเมลด็มะม่วงหมิพานต์

ควีน ขณะนี้อยู ่ระหว่างพัฒนาและ 
เพิ่มเติมรสชาติผลิตภัณฑ์ โดยได้ 
ประสานติดต่อการวางขายกับท็อปส์  
ซเูปอร์มาร์เกต็ ทกุสาขาในภาคเหนอื

•	รวมกลุ่ม OTOP เพือ่พฒันาส่วนงาน 
ต่างๆ โดยคัดเลือกชุมชนที่มีความ 
สนใจเข้าร่วม

•	ขอค�าแนะน�าในการออกแบบผลติภณัฑ์ 
และจ�าหน่ายสินค้ากบัคณุอรสา โตสว่าง 
Market Intelligence Director, 
Thai Beverage Marketing และ 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐ 
รกัสามคัคภูีเกต็ (วสิาหกจิเพือ่สงัคม)  
จ�ากัด ท�าให้มีแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 
น�าเสนอชุมชน

ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
•	จัดถนนคนเดินสายวัฒนธรรม 

“ย่างเซาะ เลาะกิน เลาะเบิ่ง” ขึ้น  
ทุกวันศุกร์ต้นเดือน

•	ติดต่อรายการทีวี “ชื่นใจไทยแลนด์” 
ช่อง 34 อมรินทร์ทีวี ถ่ายท�าเพ่ือ 
ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว

•	ประชุมและจัดท�าส่ือประชาสัมพันธ์
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน โดย
รีวิวผ่านรูปแบบนักท่องเที่ยว

•	 เกบ็ข้อมลูพืน้ทีแ่ละสร้างความเชือ่มโยง 
โดยจัดกิจกรรมโปรโมทการท่องเทีย่ว 
ต่างๆ ที่ได้ประชาสัมพันธ์ชุมชน

อื่นๆ
•	สบัปะรดห้วยมุน่ ผลไม้จงัหวดัอตุรดติถ์ 

ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เกต็ ห้างแมค็โคร
สาขาพิษณุโลกและนครสวรรค ์  
ส่งเสริมการวางจ�าหน่าย

อุตรดิตถ์
“เหล็กน�า้พี้ลือเลื่อง เมืองลางสาดหวาน  
บ้านพระยาพิชัยดาบหัก ถิ่นสักใหญ่ของโลก”

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุตรดิตถ ์
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

วันที่จดทะเบียน 8 พฤศจิกำยน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บำท

จ�านวนกรรมการ 11 คน จ�านวนผูถื้อหุน้ 178 รำย 
ที่อยู่ เลขที่ 26 ถนนรำษฎร์สนำน ต�ำบลท่ำอิฐ 

อ�ำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

คุณกฤติ ปาละบุญมา 
กรรมกำรผู้จัดกำร

คุณวันวดี สีหะอ�าไพ 
นักพัฒนำธุรกิจชุมชน

จ�านวนประชากร  
(ปี 2559)

458,197 
คน

รายได้จากการท่องเที่ยว
โดยเฉลี่ย (ปี 2559)

1,874.28
ล้านบาท

พื้นที่

7,838.59 
ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อคน/ต่อปี
(ปี 2559)

77,174
บาท

มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (GPP)

ปี 2558

31,059
ล้านบาท
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อบุลราชธานี
“อุบลเมืองดอกบัวงาม แม่น�้าสองสี มีปลาแซ่บหลาย  
หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม  
งามล�้าเทียนพรรษา ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์  
ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิ่น ดินแดนอนุสาวรีย์คนดีศรีอุบล”

ตัวอย่างผลการด�าเนินงาน
ด้านการเกษตร
•	โครงการเมล็ดพันธุ ์พืชอินทรีย ์	
อ�าเภอส�าโรง ให้ความรู้เกษตรกร
ที่ท�าการเกษตรอินทรีย์ ทั้งการผลิต 
ควบคุมต้นทุน ฯลฯ มีครัวเรือน 
เข้าร่วมกว่า 72 ราย

•	โครงการพฒันาเกษตรกรผูป้ลกูพรกิ	
อ�าเภอม่วงสามสิบ เพาะปลูกพริก 
หลายสายพนัธุ ์เช่น พริกหวัเรือซเูปอร์
ฮอ็ต พรกิขาว (พรกิบ้าน) พรกิจนิดา 
ฯลฯ พร ้อมจัดเวที เสวนาชุมชน 
เพื่อให้เกิดการรวมกลุ ่ม	ปัจจุบัน	
มสีมาชกิกว่า	15	หมูบ้่าน	(405	ราย)	
พื้นที่เพาะปลูกกว่า	746	ไร่	และ	
ผลผลิตต่อปีกว่า	1,526	ตัน

ด้านการแปรรูป
•	โครงการพัฒนาการแปรรปูข้าวเม่า	
อ�าเภอพิบูลมังสาหาร บริษัทฯ ได้
สนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มผู้ผลิต 
ข้าวเม่าที่บ้านโนนข่าขึ้น มีสมาชิก 
กว่า 52 คน โดยร่วมมอืกบัส�านักงาน
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี วิจัยเรื่องการแปรรูป
ข้าวเม่า ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ที่
สามารถแปรรูปข้าวเม่าแห้งคืนรูป 
ให้เก็บรักษาได้นานกว่า 6 เดือน  
ตรงความต้องการของตลาด ช่วยสร้าง 
มลูค่าเพิม่และได้ผลผลตินอกฤดกูาล

•	โครงการพัฒนาภูมิปัญญาผ้าฝ้าย	
จงัหวดัอบุลราชธาน ีเพือ่สร้างมลูค่า
เพิม่จากการผลติผ้าฝ้ายตัง้แต่ต้นน�า้ 
กลางน�้า และปลายน�้า บริษัทฯ ได้ 
ส�ารวจความพร้อมของกลุม่ทีจ่ะเข้าร่วม 
โครงการ จัดหาวิทยากรผู้ช�านาญ
เฉพาะด้าน โดยผลิตภัณฑ์ทีพั่ฒนาขึน้นี้
จะน�ามาร่วมงาน “มหกรรมภมูปัิญญา
ผ้าไทย” ในเดือนสิงหาคม 2560

ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
•	โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนแบบ	
เตม็พืน้ท่ี	ต�าบลชีทวน	อ�าเภอเข่ืองใน	
มีผู ้เข้าร่วมกว่า 1,438 ครัวเรือน 
เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ซ่ึงที่นี่มีประวัติศาสตร์
ยาวนานกว่า 200 ปี และมผีลติภัณฑ์
ชุมชนที่โดดเด่น เช่น ผ้าลายปลาอีด 
ฯลฯ บรษิทัฯ ได้ให้การสนบัสนนุในปี 
2559 ตามยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

•	โครงการท่องเที่ยวเกษตรอินทรีย์	
วถิรีวย	อ�าเภอวารินช�าราบ พฒันา 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงการเกษตร 
ผู้ท่องเที่ยวจะได้แรงบันดาลใจอย่าง 
เตม็เป่ียมจากการเกษตร ขณะเดยีวกนั 
ชุมชนก็สามารถจ�าหน่ายพันธุ ์พืช  
พนัธุส์ตัว์ให้แก่นกัท่องเทีย่ว เพิม่รายได้ 
ให้ชุมชนได้อีกด้วย

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุบลราชธานี 
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

วันที่จดทะเบียน 23 มิถุนำยน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,376,000 บำท

จ�านวนกรรมการ 9 คน จ�านวนผูถื้อหุน้ 51 รำย 
ทีอ่ยู ่เลขที ่188 หมูท่ี ่7 ต�ำบลขีเ้หลก็  

อ�ำเภอเมอืงอบุลรำชธำนี  
จงัหวดัอบุลรำชธำน ี34000

คุณพองาม ปรีดาสันติ์
กรรมกำรผู้จัดกำร

คุณนันทวัฒน์ บุญกระสินธ์
นักพัฒนำธุรกิจชุมชน

จ�านวนประชากร  
(ปี 2559)

1,862,965
คน

รายได้จากการท่องเที่ยว
โดยเฉลี่ย (ปี 2559)

6,088.36
ล้านบาท

พื้นที่

15,774.85
ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อคน/ต่อปี
(ปี 2559)

69,912
บาท

มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (GPP)

ปี 2558

112,621
ล้านบาท
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อ�านาจเจริญ
“พระมงคลมิ่งเมือง แหล่งรุ่งเรืองเจ็ดลุ่มน�้า งามล�้าถ�้าศักดิ์สิทธิ์ 
เทพนิมิตพระเหลา เกาะแก่งเขาแสนสวย เลอค่าด้วยผ้าไหม 
ราษฎร์เลื่อมใสใฝ่ธรรม”

ตัวอย่างผลการด�าเนินงาน
ด้านการเกษตร
•	โครงการรับซื้ อข ้ าวเปลือกจาก 

ผูป้ระกอบการถงึพืน้ทีช่มุชน เพิม่มลูค่า	
ข้าวเปลอืกให้กลุม่และชมุชนราคา	
กก.ละ	16	บาท	จ�านวน	8,627.5	กก.		
มูลค่ากว่า	138,100	บาท เกิดการ 
จ้างงานในชมุชน (ค่าแรง) 1,250 บาท

•	โครงการความร่วมมอืในการประสาน
การเชือ่มโยงตลาดข้าวแก่ชมุชนของ 
บรษิทัฯ และบรษิทัประชารัฐรักสามัคคี
สุรินทร์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด 
สร้างยอดจ�าหน่ายสินค้าเกษตร	
รวมทั้งสิ้น	190,000	บาท

•	โครงการพฒันาบรรจภุณัฑ์เพือ่สรา้ง
มูลค่าเพิ่มแก่กลุ ่มวิสาหกิจชุมชน 
ผูป้ลกูข้าว ผูป้ลกูข้าวหอมมะลอินิทรีย์ 
บ้านนาผาง และประสานกับสถาบัน 
การเ งินในการสนับสนุนสินเชื่อ 
ให้แก่กลุ่มฯ

•	สร้างเครอืข่ายกลุม่ผูผ้ลติข้าวอนิทรย์ี
ข้ามอ�าเภอ

ด้านการแปรรูป
•	พัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า 

ข้าวหอมมะลิอินทรีย์อ�านาจเจริญ
•	โครงการตดัเสือ้ผ้าขาวม้าทอมอืส�าหรบั

ผู้บรหิาร บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จ�ากดั 
(มหาชน) และบรษิทัในเครอื สามารถ

สร้างรายได้สงูถงึ	7,000,000	บาท		
มีผู ้ เข ้าร ่วมกว่า	20	กลุ ่ม	100		
ครวัเรอืน	พร้อมทัง้ลงวเิคราะห์พืน้ที่ 
ชุมชนและกลุ่มที่มีศักยภาพในการ 
ทอผ้าในโครงการฯ ติดตามผลการ 
ด�าเนินงานและควบคุมคุณภาพ

•	พัฒนาบรรจุภัณฑ ์ข ้าวหอมมะลิ
อ�านาจเจรญิ โดยร่วมมอืกบัส�านกังาน 
อุตสาหกรรมจังหวัด

•	 เสนอโครงการร้านค้า OTOP Shop 
By บริษัทประชารัฐฯ อ�านาจเจริญ  
เพื่อแสดงและจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
ของกลุ่มเป้าหมายที่บริษัทฯ ให้การ
สนับสนุน

อื่นๆ
•	โครงการของขวัญของฝากกระเช้า 

ปีใหม่ จ�าหน่ายได้	40	กระเช้า	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	40,000	บาท

•	บริษัทฯ มีรายได้จากการด�าเนินงาน 
ร้อยละ 5 เป็นเงนิจ�านวน 2,000 บาท

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอ�านาจเจริญ 
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

วันที่จดทะเบียน 9 กันยำยน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บำท

จ�านวนกรรมการ 9 คน จ�านวนผูถื้อหุน้ 635 รำย 
ที่อยู่ เลขที่ 500 หมู่ที่ 7 ถนนชยำงกูร  

ต�ำบลบุ่ง อ�ำเภอเมืองอ�ำนำจเจริญ  
จังหวัดอ�ำนำจเจริญ 37000

คุณเพ็ญศิริยา ตั้งตระกูลวงค์
กรรมกำรผู้จัดกำร

คุณธิตาภรณ์ ภูโอบ
นักพัฒนำธุรกิจชุมชน

จ�านวนประชากร  
(ปี 2559)

377,120 
คน

รายได้จากการท่องเที่ยว
โดยเฉลี่ย (ปี 2559)

388.22
ล้านบาท

พื้นที่

3,161.25 
ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อคน/ต่อปี
(ปี 2559)

68,431
บาท

มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (GPP)

ปี 2558

14,284
ล้านบาท
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บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ�ากัด
เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 063-737-2548, 095-759-7603
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