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“สืบสาน รักษา ต่อยอด”
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หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

งานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

มาเป็นกรอบแนวคิดในการทำงาน

พอประมาณ

มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน
ตัวเองที่ดี

ความรู้ คุณธรรม

“หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (SEP : Sufficiency Economy Philosophy)
สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ

(SDGs : Sustainable Development Goals)
จะทำให้สามารถสร้างรายได้ เพิ่มความสุขให้กับประชาชนในชุมชนได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน”

พลังงานไร้มลพิษ เศรษฐกิจที่ยั่งยืน
มีงานที่เหมาะสม

นวัตกรรม ลดความไม่เสมอภาค ชุมชนที่ยั่งยืน บริโภคและผลิตอย่าง
มีความรับผิดชอบ

ต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลง
ของภูมิอากาศ

ใช้ทรัพยากรทางทะเล
อย่างยั่งยืน

ใช้ระบบนิเวศ
บนแผ่นดินอย่างยั่งยืน

สังคมที่สงบสุข
และสถาบันที่มั่นคง

ความร่วมมือ
เพื่อความยั่งยืน

เป้าหมายความยั่งยืน

ยุติความยากจน ยุติความหิวโหย ชีวิตที่มีสุขภาพดี การศึกษา
ที่มีคุณภาพ

ความเสมอภาค
ระหว่างเพศ

น้ำสะอาด
และสุขอนามัย





“วันนี้รัฐบาลพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้เกิดความเท่าเทียม 
ลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อให้สังคมมีความมั่นคงและความสงบสุข 
สิ่งที่สำคัญเราจะต้องสร้างความเข้มแข็งไปด้วยกัน 
และเตรียมความพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน”

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
20 กันยายน 2558



พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

หัวหน้าทีมภาครัฐ



ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบาย  “สานพลังประชารัฐ”  โดยประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  
ในการร่วมกันแก้ปัญหาและคิดหาทางสร้างอนาคตให้ประเทศไทยโดยมุ่งมั่นที่จะลดความเหลื่อมล้ำ  
พัฒนาคุณภาพคน  และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  โดยมีคณะทำงานประชารัฐ  
จำนวน 12 คณะ เป็นกลไกขับเคลื่อนนโยบายนั้น

กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินงานขับเคลื่อนคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ 
ประชารัฐ (E3) ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากผ่านกลไกประชารัฐตามนโยบายของรัฐบาล โดยมี 
เป้าหมายหลักในการ  สร้างรายได้ให้ชุมชน  ประชาชนมีความสุข  ภายใต้ความร่วมมือของ 
ทกุภาคสว่น ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน ภาควชิาการ ภาคประชาสงัคม และภาคประชาชน โดยนอ้มนำ 
พระราโชบายในการสืบสาน  รักษา ต่อยอด หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในด้านการ 
พัฒนา คือ “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” มีกรอบเป้าหมายในการขับเคลื่อนสอดรับกับเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน  17 ข้อขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งในที่สุดแล้วจะนำมาสู่ความยั่งยืน  
โดยดำเนินการ  3  เรื่อง  ประกอบด้วย  เกษตร  แปรรูป  และท่องเที่ยวโดยชุมชน  ภายใต้   
5 กระบวนการ ได้แก่ การเข้าถึงปัจจัยการผลิต การสร้างองค์ความรู้ การตลาด การสื่อสาร 
สร้างการรับรู้  และการบริหารจัดการ  โดยมีคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย 
สานพลังประชารัฐประจำจังหวัด  (คสป.)  และบริษัท  ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด  (วิสาหกิจ 
เพื่อสังคม) จำกัด  76 แห่ง และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม  (ประเทศไทย)  
จำกัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละจังหวัดเป็นประธานในการขับเคลื่อน

จากการดำเนินงานในสองปีที่ผ่านมา คณะทำงานฯ  สร้างผลงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
ฐานรากอย่างเป็นรูปธรรม  ด้วยการนำนวัตกรรมต่าง  ๆ  เข้ามาเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าชุมชน  
จัดหาช่องทางการตลาด  รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพสินค้า ให้มีศักยภาพและความเข้มแข็ง 
พร้อมก้าวสู่ เศรษฐกิจ  4.0 สร้างบุคลากรผ่านเครือข่ายประชารัฐและโครงการสานพลังเพื่อ 
บ้านเกิด สร้างความเข้มแข็งและสานพลังทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อให้เศรษฐกิจในพื้นที่ เติบโต 
อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน เชื่อมโยงเศรษฐกิจฐานรากกับเศรษฐกิจระดับประเทศ อันจะนำประเทศ 
ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 

ผมขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ ได้ผนึกกำลังกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่าง 
มั่นคงและยั่งยืน  โดยในปี  2561 คณะทำงานฯ  ยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานให้สอดคล้องกับ 
แนวนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน  ช่วยเหลือผู้มีรายได้ 
น้อย ลดความเหลื่อมล้ำ ดำเนินโครงการต่าง ๆ อย่างเข้มข้นและต่อเนื่องให้เป็นรูปธรรม เพื่อนำไปสู ่
เป้าหมายหลักของคณะทำงาน

(อนุพงษ์ เผ่าจินดา)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

(อนุพงษ์ เผ่าจินดา)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

หัวหน้าทีมภาครัฐ คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและประชารัฐ

สาส์นจากหัวหน้าทีมภาครัฐ

พลเอก
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นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

หัวหน้าทีมภาคเอกชน
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(ฐาปน สิริวัฒนภักดี)
หัวหน้าทีมภาคเอกชน

คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

จากระยะเวลากว่า  2  ปี  ที่ภาคเอกชนได้ร่วมมือกันขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ของประเทศไทยในคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ตามนโยบายสานพลัง 
ประชารัฐของรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอก  ประยุทธ์  จันทร์ โอชา  นายกรัฐมนตรี โดยมี 
วัตถุประสงค์ สร้างรายได้ ให้ชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีความสุข โดยร่วมกันทำงานช่วยให้ชุมชน 
ในแต่ละท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ขอขอบคุณผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน  
ที่ได้ร่วมกันสนับสนุนและผลักดันอย่างเต็มที่ในการสร้างเครือข่ายประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจ 
เพื่อสังคม ทั้งใน 76 จังหวัด และประชารัฐรักสามัคคี ประเทศไทย ซึ่งเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมกลาง 
ในการส่งเสริมเชื่อมโยงเครือข่ายประชารัฐรักสามัคคีทั่วประเทศ ในการดำเนินงานของคณะกรรมการ 
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ภายใต้การนำของพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าทีมภาครัฐ ร่วมกับผม ซึ่งทำหน้าที่หัวหน้าทีมภาคเอกชน  
เราทุกคนเชื่อว่าการผนึกกำลังร่วมกันของทุกภาคส่วน เป็นหัวใจของความยั่งยืน ด้วยความ 
ร่วมมือกันจากองค์กรและห้างค้าปลีกค้าส่งชั้นนำต่าง  ๆ  โดยมี โครงการเกิดขึ้นมากมาย  
เช่น โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย โครงการเครื่องสีข้าวขนาดครัวเรือน โครงการโอทอป  
จู เนียร์  โครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิด  โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย  โครงการ  
Batik Design Week 2017 และยังมีการดำเนินการในอีกหลายโครงการอย่างต่อเนื่อง

ผมมีความยินดีที่ผลจากการประสานความร่วมมือกันในคณะทำงานได้สร้างมูลค่าให้กับ 
สินค้าและการบริการในชุมชนด้วยการสานพลังและสร้างเครือข่ายเพื่อให้เศรษฐกิจในพื้นที่เติบโต 
อย่างเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง  สร้างอัตลักษณ์ของตนเอง  นำเอาศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
พื้นบ้านมาประยุกต์เป็นสินค้าต่าง  ๆ และเกิดความผูกพันในพื้นที่ พัฒนาพื้นที่บ้านเกิด พึ่งพา 
ตนเองได้ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ ในเครือข่าย เพื่อการบริหารอย่างยั่งยืนในชุมชนและ 
สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนซึ่งเป็นรากฐานที่สาคัญของเศรษฐกิจประเทศ ดังจะเห็น 
ได้จากยอดขายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ในปี 2560 ที่มีถึง 154,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมากกว่า 
ร้อยละ 23 เทียบกับปีที่ผ่านมา

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความพยายามของพวกเราในครั้งนี้จะสามารถลดความเหลื่อมล้ำ  
สร้างโอกาส สร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก อันจะนำไปสู่การ 
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ 17 ข้อ ภายในปี 2573 ซึ่งความ 
สำเร็จในครั้งนี้เกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน และความทุ่มเทของทุกท่านอย่าง
แท้จริง

สาส์นจากหัวหน้าทีมภาคเอกชน



12

คณะทำงานภาครัฐ

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

หัวหน้าทีมภาครัฐ
(30 สิงหาคม 2557 - ปัจจุบัน)

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ 
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

(30 สิงหาคม 2557 - 15 ธันวาคม 2559)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
(15 ธันวาคม 2559 - 23 พฤศจิกายน 2560) 

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตร ี
(23 พฤศจิกายน 2560 - ปัจจุบัน)

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

(19 สิงหาคม 2558 - 15 ธันวาคม 2559)

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
(15 ธันวาคม 2559 - 23 พฤศจิกายน 2560)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
(23 พฤศจิกายน 2560 - ปัจจุบัน)

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

(15 ธันวาคม 2559 - 23 พฤศจิกายน 2560)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย ์
(23 พฤศจิกายน 2560 - ปัจจุบัน)

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์
(31 สิงหาคม 2557 - 23 พฤศจิกายน 2560)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
(23 พฤศจิกายน 2560 - ปัจจุบัน)

นายสมพล เกียรติไพบูลย์
ประธานที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ

(15 ธันวาคม 2558 - ปัจจุบัน)

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

(1 ตุลาคม 2560 - ปัจจุบัน)

นางสาวชุติมา บุณยประภัศ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(15 ธันวาคม 2559 - 23 พฤศจิกายน 2560)

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
(23 พฤศจิกายน 2560 - ปัจจุบัน)

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(20 สิงหาคม 2558 - 23 พฤศจิกายน 2560) 

รองนายกรัฐมนตร ี
(23 พฤศจิกายน 2560 - ปัจจุบัน)

นายกฤษฎา บุญราช 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

(1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2560)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(23 พฤศจิกายน 2560 - ปัจจุบัน)
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คณะทำงานภาคเอกชน
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
หัวหน้าทีมภาคเอกชน

ประวัติการทำงานด้านสังคม
• รองประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
• ที่ปรึกษาประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วาระปี 2559 - 2561)
• กรรมการที่ปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร ์
• กรรมการและเหรัญญิก สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย - จีน
• กรรมการมูลนิธิสิริวัฒนภักด ี
• กรรมการมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์แห่งชาต ิ
• ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
• กรรมการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
• กรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
• กรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
• ประธานมูลนิธิพลังน้ำใจไทย
• กรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ
ประธานกรรมการกลุ่มมิตรผล 
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

ประวัติการทำงานด้านสังคม
• ประธานอาวุโส หอการค้าไทยและสภาหอการค้า

แห่งประเทศไทย 
• สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
• หัวหน้าทีมภาคเอกชนคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ
• คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 
• พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป 
เลขาธิการคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ (สช.)

ประวัติการทำงานด้านสังคม
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ

ในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาต ิ
• ประธานกรรมการมูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา
• กรรมการบริหารสำนักงานกองทุน

หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2560

นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ 
กรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม

ประวัติการทำงานด้านสังคม 
• ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร

ราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคี
ปรองดอง (ป.ย.ป.) 

• สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)

นายศุภชัย เจียรวนนท์ 
ประธานคณะผู้บริหาร 
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
(มหาชน)

ประวัติการทำงานด้านสังคม
• ประธานคณะกรรมการฯเครือข่ายโกลบอล

คอมแพ็กประเทศไทย 
• นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ์
• หัวหน้าทีมภาคเอกชนของคณะทำงานโครงการ

สานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและ
การพัฒนาผู้นำ

นางเกศรา มัญชุศรี
กรรมการและผู้จัดการ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประวัติการทำงานด้านสังคม
• คณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคม
• กรรมการสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม

โดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง

นายวิชัย อัศรัสกร
กรรมการ
บริษัท พาเนล พลัส จำกัด

ประวัติการทำงานด้านสังคม
• รองประธาน

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) 
• รองประธานกรรมการ

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและ
การเกษตร (สสนก.)
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นายยุทธนา เจียมตระการ 
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่  - การบริหารกลาง 
บริษัท ปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำงานด้านสังคม
• ที่ปรึกษา สมาคมอุตสาหกรรม พลาสติกชีวภาพไทย
• ที่ปรึกษา มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
• คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศ

ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา

นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ ์
กรรมการ
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำงานด้านสังคม
• นายกสมาคมเดอะบอสส์
• ที่ปรึกษา คณะวิทยาการเรียนรู้

และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ประธานมูลนิธิการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม
• ประธานศูนย์ประสานงานองค์การเอกชน

จังหวัดนครปฐม

นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา 
กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท ทักษิณปาล์ม (2521) จำกัด

ประวัติการทำงานด้านสังคม
• รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• กรรมการบริหารสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

นางสาวบุษบา จิราธิวัฒน์ 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด

ประวัติการทำงานด้านสังคม
• Co - Chair, Italian - Thai 

Business Forum และกรรมการ
รองเลขาธิการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

• กรรมการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ที่ปรึกษาสมาคมผู้ค้าปลีกไทย

นายสมชาติ ภาระสุวรรณ 
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

ประวัติการทำงานด้านสังคม
• คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาการรุกล้ำ

ลำน้ำสาธารณะ (คลองลาดพร้าว)
• คณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคม (ภาครัฐ)
• คณะกรรมการพิจารณาติดตามและประเมินผล

การวิจัยแผนงานท้าทายไทย เรื่องสังคมไทย
ไร้คอร์รัปชัน

• คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

ประวัติการทำงานด้านสังคม
• เลขานุการร่วมภาครัฐ

นายฤทธิ์ ธีระโกเมน 
ประธานกรรมการ 
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 
จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำงานด้านสังคม
• ประธานฝ่ายกิจกรรมเพื่อประชาชนมูลนิธิโรคตับ
• กรรมการกองทุนพัฒนาระบบงานหัวใจและ

หลอดเลือด โรงพยาบาลศิริราช
• กรรมการมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร

อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก

นายประวิช สุขุม 
ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด 
(มหาชน)

ประวัติการทำงานด้านสังคม
• เลขานุการร่วมภาคเอกชน

นายสรัญ รังคสิริ 
ที่ปรึกษา 
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำงานด้านสังคม
• ประธานสโมสรฟุตบอลพีทีที ระยอง 

• ผู้จัดการทีมฟุตซอลไทย
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ภาพรวม
การทำงาน
ในปี 2560

ใช้เวลาทำงานรวมกว่า 
23,000 ชั่วโมง

คณะทำงานลงพื้นที่
7 ครั้ง 14 จังหวัด

การลงพื้นที่ทำงานของทีมงาน
ทั่วประเทศรวม 128 ครั้ง
ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ

รวมระยะทางกว่า
270,900 กิโลเมตร

มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า
10,600 คน
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Timeline
ปี 2560

• ประชุมคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 
ครั้งที ่ 1/2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ ์

• ออกร้านจำหน่ายสินค้าประชารัฐที่ตลาด Niche Niche
จังหวัดนครราชสีมา

• ประชุมคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 
ครั้งที ่ 2/2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ ์

• ลงพื้นที่ตรวจเยี ่ยมและติดตามผลงานจังหวัดนครปฐม
จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดชลบุรี

• สัมมนาเชิงปฏิบัติการชุมชนผู้ผลิตผ้าขาวม้าทอมือ
ณ โรงแรมเอสรัชดา และศูนย์ C asean
อาคาร CW Tower

• ลงพื้นที่ตรวจเยี ่ยมและติดตามผลงานจังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดแพร่ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดร้อยเอ็ด

• จัดการประกวดภาพถ่าย Instagram ผ้าขาวม้า
• ร่วมเดินแฟชั่นโชว์ผ้าขาวม้าในงาน Amazon Fashion

Week TOkyO 2017 ที่ประเทศญี่ปุ ่น

• ประชุมคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 
ครั้งที ่ 3/2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ ์

• ประชุมเชิงปฏิบัติการไตรมาส นักพัฒนาชุมชนรุ่นที่ 1
โครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิด ครั้งที ่ 1
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

• ลงพื้นที่ตรวจเยี ่ยมและติดตามผลงานจังหวัดอุดรธานี
จังหวัดสกลนคร จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา

• จัดการประกวดออกแบบชุดราตรีผ้าขาวม้า
โดย Young Designer

มกราคม 2560

กุมภาพันธ์ 2560

มีนาคม 2560

เมษายน 2560

Pracharaj P.1-73.indd   20 9/17/18   4:50:30 PM



21

พฤษภาคม 2560

มิถุนายน 2560
ตุลาคม 2560

กรกฎาคม 2560

พฤศจิกายน 2560

สิงหาคม 2560

กันยายน 2560

ธันวาคม 2560

• ประชุมคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ  
ครั้งที ่ 4/2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ ์

• ลงพื้นที่ตรวจเยี ่ยมและติดตามผลงาน 
จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา

• ออกบูธจำหน่ายสินค้าชุมชนในงาน Thailand’s Best  
Local Product ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม

• ประชุมคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
และประชารัฐ ครั้งที ่ 7/2560  
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ ์

• ปฐมนิเทศนักพัฒนาธุรกิจชุมชนรุ่นที่ 2  
โครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิด ณ ศูนย์ C asean ชั้น 10  
อาคาร CW Tower

• จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการไตรมาส นักพัฒนาธุรกิจชุมชน
 รุ ่นที่ 1 และรุ ่นที่ 2 โครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิด
 ครั้งที ่ 2 ณ โรงแรมพาลัสโซ กรุงเทพมหานคร

• จัดงานภูเก็ตล็อบสเตอร์ 2017
• ร่วมดำเนินการโครงการ OTOP Junior Contest

• จัดกิจกรรม แรลลี่ A Journey from Local to Global  
ณ เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

• ร่วมดำเนินการโครงการ OTOP Junior Contest

• กรรมการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจ 
เพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมรับฟัง 
ความคิดเห็นร่าง  พรบ. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
ณ ห้องจูปิเตอร์ 11 - 13 อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี

• จัดสัมมนา กรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคค  ี  
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) ประเทศไทย จำกัด ทุกจังหวัด

 ณ ห้องจูปิเตอร์ 4 - 13 อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
• ประชุมคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

และประชารัฐ ครั้งที ่ 8/2560 ณ ห้องแซฟไฟร  ์  
204  - 205 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

• จัดแถลงข่าวผลการดำเนินงานคณะทำงานการพัฒนา 
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ครบ 2 ปี  
ณ ห้องแซฟไฟร์ 204  - 205 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม 

 เมืองทองธานี
• มอบรางวัล Pracharat Awards ณ ห้องแซฟไฟร  ์  

204  - 205 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
• มอบรางวัลโครงการ OTOP Junior Contest  

ณ ห้องแซฟไฟร์ 204  - 205 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม 
 เมืองทองธานี
• ร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้าชุมชนในงาน  

OTOP City 2017 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 - 3 
 อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
• ลงพื้นที่เยี ่ยมชุมชนผ้าขาวม้า จังหวัดอำนาจเจริญ
• เปิดร้านค้าประชารัฐรักสามัคคี ไร่เชิญตะวัน 

เมืองเชียงราย ณ ไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย

• ประชุมคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 
ครั้งที ่ 5/2560 ณ ห้องประชุม ราชพฤกษ์บอลรูม  
สโมสรราชพฤกษ์

• ออกบูธจำหน่ายสินค้าชุมชนในงาน Thailand’s Best  
Local Product ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม

• งานผ้าขาวม้า ผ้าสารพัน ณ ห้างสรรพสินค้า 
เซ็นทรัลเวิลด์

• ประชุมเชิงปฏิบัติการไตรมาส นักพัฒนาชุมชนรุ่นที่ 1  
โครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิด ครั้งที ่ 2  
ณ จังหวัดนครปฐม

• สนับสนุนโครงการวิ่งทะเลน้อยร้อยรัน จังหวัดพัทลุง
• ออกบูธจำหน่ายสินค้าชุมชนในงาน Thailand’s Best 

Local Product ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม

• ประชุมคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ  
ครั้งที ่ 6/2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ ์

• จัดงานครบรอบ 1 ปี โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่น  
หัตถศิลป์ไทย ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

• ร่วมโครงการแล็บประชารัฐ
• ร่วมงานข้าว สด สร้าง สุข จัดแสดงเครื่องสีข้าวครัวเรือน 

ณ ลานพาร์คพารากอน
• เปิดร้านค้าประชารัฐ ณ อาคาร CW Tower 
• บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย)  

จำกัด ได้รับการรับรองการเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม 
จากกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

• ออกบูธจำหน่ายสินค้าประชารัฐในงาน OTOP Mid Year  
2017 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 - 3 อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี

• จัดงาน Batik Design Week 2017 ณ ห้างสรรพสินค้า 
เซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

• ร่วมโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
• ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มจังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนล่าง  
ณ จังหวัดนครราชสีมา

• ร่วมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ กรรมการ บริษัท  
ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย)  
จำกัด ณ จังหวัดนครราชสีมา

• ร่วมดำเนินการโครงการ OTOP Junior Contest
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ตรวจเยี่ยมและติดตาม
ผลการดำเนินงาน
ณ จังหวัดนครปฐม
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560

	 คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ 

ประชารัฐ ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

และประชารัฐ ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จังหวัด 

นครปฐม โดยมีนายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด 

นครปฐม ให้เกียรติต้อนรับ และนำเสนอแนวทางและผลการ 

ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัด  

โดยมีนายพรเทพ  ปัถวี  กรรมการและผู้ จัดการบริษัท  

ประชารัฐรักสามัคคีนครปฐม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด  

นำเสนอผลและแผนการดำเนินงาน และนายวันชัย สวัสด์ิแดง  

ประธานกรรมการบริษัทฯ นำเสนอการท่องเที่ยวโดยชุมชน  

“ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์” และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมเสนอ 

แนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ 

ประชารัฐ และเยี่ยมชมนิทรรศการ  “นครปฐม...เมืองอาหาร 

พืชผักปลอดภัย” ชมวีดิทัศน์การทำงานเพิ่มเติม

การลงตรวจเยี ่ยมและติดตามการทำงานในพื้นที ่
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คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ประชุมเชิง 

ปฏิบัติการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ณ ห้องประชุมศาลากลาง 

จังหวัดเพชรบุรี  (หลังเก่า) โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  

ประธานคณะกรรมการประสานและขบัเคลือ่นนโยบายสานพลงัประชารฐัประจำจงัหวดั  

(คสป.) จังหวัดเพชรบุรี กล่าวต้อนรับ โดยมีกรรมการบริหาร บริษัท ประชารัฐ 

รักสามัคคีเพชรบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด บรรยายสรุปผลการดำเนินงาน 

ของบริษัทฯ และมีผู้แทนกลุ่มชุมชน บรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้

•	 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแพปลา	 ธนาคารปูม้า	 ตำบลแหลมผักเบี้ย	 อำเภอ 

บ้านแหลม

•	 กลุ่มผลิตภัณฑ์ปลาสลิด	 หมู่ที่	 2	 และหมู่ที่	 5	 ตำบลหนองปลาไหล	 

อำเภอเขาย้อย

•	 กลุม่ผลตินำ้ตาลมะพรา้ว	 บา้นคลองนำ้เชีย่ว	 หมูท่ี	่ 4	 ตำบลหนองปลาไหล	 

อำเภอเขาย้อย

จากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่เป้าหมายและรับฟังบรรยายสรุป	 ดังนี้

•	 ชุมชนบ้านถ้ำเสือ	 หมู่ที่	 3	 ตำบลแก่งกระจาน	 อำเภอแก่งกระจาน	

•	 ชุมชนตำบลถ้ำรงค์	 อำเภอบ้านลาด

ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน
ณ จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560

ชมวีดิทัศน์การทำงานเพิ่มเติม

การลงตรวจเยี ่ยมและติดตามการทำงานในพื้นที ่
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ตรวจเยี่ยมและติดตาม
ผลการดำเนินงาน
ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560

	 คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ 

ประชารัฐ ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

และประชารัฐ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

โดยมีว่าที่ร้อยตรี  พิเชียน  ลิมป์หวังอยู่  รองผู้ว่าราชการ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับพร้อมร่วมประชุม 

หารอืและรบัฟงัการนำเสนอแผนการดำเนนิงาน และนางปราณ ี 

ด่านวิชัยโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี 

พระนครศรีอยุธยา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด นำเสนอ 

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีการหารือถึงพื้นที่ซึ่งมี 

ศักยภาพในการพัฒนา เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวโดยชุมชน และ 

ความเป็นไปได้ในการพัฒนาขนมไทยในจังหวัด เป็นรายได้ 

ให้กับชุมชน

ชมวีดิทัศน์การทำงานเพิ่มเติม

การลงตรวจเยี ่ยมและติดตามการทำงานในพื้นที ่
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	 คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ 

ประชารัฐ ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

และประชารัฐ  ณ  ศาลากลางจังหวัดชลบุรี  โดยมีนาย 

ภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุร ี ให้การต้อนรับ 

พร้อมร่วมประชุมหารือ  และรับฟังการนำเสนอแผนการ 

ดำเนินงานของ ดร.สุดใจ ผ่องแผ้ว กรรมการบริษัท ประชารัฐ 

รักสามัคคีชลบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด นำเสนอผลการ 

ดำเนินงานของบริษัทฯ และคณะทำงานฯ ได้ตรวจเยี่ยม 

ติดตามผลการดำเนินงาน ที่ชุมชนบ้านมะขามเตี้ย ชุมชนบ้าน 

หนองชากแง้ว และร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพาดำเนินโครงการ 

พัฒนาผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อส่งเสริมการขายในตลาด 

หนองมน ซึ่งเป็นชุมชนค้าขายดั้งเดิมของจังหวัด

ตรวจเยี่ยมและติดตาม
ผลการดำเนินงาน
ณ จังหวัดชลบุรี
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560

ชมวีดิทัศน์การทำงานเพิ่มเติม

การลงตรวจเยี ่ยมและติดตามการทำงานในพื้นที ่
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	 คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ 

ประชารัฐ ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

และประชารัฐ ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน  

ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายปวิณ  

ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายเดโช  

ไชยทัพ  กรรมการบริษัท  ประชารัฐรักสามัคคีเชียงใหม่   

(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ให้การต้อนรับ และนำเสนอ 

แนวทางและผลการขบัเคลือ่นการพฒันาเศรษฐกจิฐานรากและ 

ประชารัฐจังหวัด พร้อมรับฟังการนำเสนอแผนการดำเนินงาน 

ของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ รวม 

12 จังหวัด จากนั้นได้เยี่ยมชมชุมชน อำเภอดอยสะเก็ด และ 

ร่วมพิธีเปิดงานศิลปิน OTOP

ตรวจเยี่ยมและติดตาม
ผลการดำเนินงาน
ณ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 4 มีนาคม 2560

ชมวีดิทัศน์การทำงานเพิ่มเติม

การลงตรวจเยี ่ยมและติดตามการทำงานในพื้นที ่
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ตรวจเยี่ยมและติดตาม
ผลการดำเนินงาน
ณ จังหวัดแพร่
วันที่ 5 มีนาคม 2560

	 คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ประชุม 

เชิงปฏิบัติการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ตรวจเยี่ยมและติดตามผล 

การดำเนินงาน ณ โรงแรมแพร่นครา จังหวัดแพร่ โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ  

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ให้การต้อนรับ พร้อมร่วมประชุมหารือ โดยกรรมการ 

ผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดแพร่ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด  

นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐร่วมกับผู้แทน 

กลุ่มเป้าหมายเจ้าของผลิตภัณฑ ์ ได้แก่

 - ผู้แทนกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้า/โอทอป

 - ผู้แทนกลุ่มผลิตภัณฑ์จากไม้สัก

 - ผู้แทนกลุ่มผลิตภัณฑ์จากเหล็ก	

 - ผู้แทนกลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าวหอมเมืองแพร่

 - ผู้แทนกลุ่มผลิตภัณฑ์สุรากลั่นชุมชน

	 คณะทำงานไดเ้ดนิทางลงพืน้ทีท่ำการกลุม่วสิาหกจิชมุชนหวัดง - ดอนมลู โดยม ี 

ผู้นำกลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้สัก นำเสนอข้อมูลชุมชน แนวทางการขับเคลื่อน ปัญหา 

อุปสรรค ความต้องการของชุมชน

ชมวีดิทัศน์การทำงานเพิ่มเติม

การลงตรวจเยี ่ยมและติดตามการทำงานในพื้นที ่
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ตรวจเยี่ยมและติดตาม
ผลการดำเนินงาน
ณ จังหวัดบุรีรัมย์ 
วันที่ 25 มีนาคม 2560

	 คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ 

ประชารัฐ ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

และประชารัฐ ณ  โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี 

นายอนสุรณ ์ แกว้กงัวาล ผูว้า่ราชการจงัหวดับรุรีมัย ์ ใหเ้กยีรต ิ

ต้อนรับ พร้อมทั้งนายณัฐพัชร์ ล้อธีรพันธ์ กรรมการและ 

ผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีบุรีรัมย์ (วิสาหกิจเพื่อ 

สังคม) จำกัด ได้นำเสนอแนวทางและผลการขับเคลื่อนการ 

พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ และตัวแทนบริษัท 

ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 12 จังหวัด นำเสนอแผนการดำเนินงานของแต่ละ 

จังหวัด พร้อมทั้งได้หารือแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนา 

เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

ชมวีดิทัศน์การทำงานเพิ่มเติม

การลงตรวจเยี ่ยมและติดตามการทำงานในพื้นที ่
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ตรวจเยี่ยมและติดตาม
ผลการดำเนินงาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 26 มีนาคม 2560

	 คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ 

ประชารัฐ ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

และประชารัฐ ตรวจเยี่ยมและติดตามผลงาน ณ ห้องประชุม 

พระมหาเจดีย์ชัยมงคล ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี  

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ 

และร่วมประชุมหารือ พร้อมด้วยนายสมเกียรติ ชัยคณารักษ์กูล  

กรรมการผู้จัดการ  บริษัท  ประชารัฐรักสามัคคีร้อยเอ็ด  

(วสิาหกจิเพือ่สงัคม) จำกดั นำเสนอแผนการดำเนนิงานบรษิทัฯ 

และลงพื้นที่ในชุมชน กลุ่มข้าวอินทรีย์ บ้านสำราญ ตำบล 

หนองแคน อำเภอปทุมรัตต์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน 

ด้านการเกษตร และการแปรรูป โดยมีผู้นำกลุ่มข้าวอินทรีย์  

และผู้นำกลุ่มผ้าขาวม้าลายแคนนำเสนอข้อมูลการดำเนินงาน 

แนวทางการขับเคลื่อน อุปสรรค และแนวทางในการจัดการ 

ปัญหา

ชมวีดิทัศน์การทำงานเพิ่มเติม

การลงตรวจเยี ่ยมและติดตามการทำงานในพื้นที ่
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ตรวจเยี่ยมและติดตาม
ผลการดำเนินงาน
ณ จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 22 เมษายน 2560

	 คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ 

ประชารัฐ ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

และประชารัฐ ณ ห้องประชุม โรงแรมเซ็นทารา โดยมีนาย 

ชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับ  

พรอ้มรว่มประชมุหารอืและรบัฟงัการนำเสนอแผนการดำเนนิงาน 

จากตัวแทน บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุดรธานี (วิสาหกิจ 

เพื่อสังคม) จำกัด พร้อมด้วยผู้แทนกลุ่มชุมชนนำเสนอผลการ 

ดำเนินงานในประเด็นสำคัญ ได้แก่

• ผู้แทนกลุ่มปลากะพงขาวทอง อำเภอบ้านดุง

• ผู้แทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้ามัดหมี่ดงยาง - พรพิบูลย์

ตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์

• แหล่งมรดกโลกบ้านเชียง ตำบลบ้านเชียง อำเภอ

หนองหาน

ชมวีดิทัศน์การทำงานเพิ่มเติม

การลงตรวจเยี ่ยมและติดตามการทำงานในพื้นที ่
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	 คณะทำงานขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ 

ประชารัฐ ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

และประชารัฐ ตรวจเย่ียมและติดตามผลการดำเนินงาน ณ  

สหกรณ์เครดิตยูเนียนเลิงฮังสามัคคี จำกัด โดยมีนายวิทยา  

จนัทรฉ์ลอง ผูว้า่ราชการจงัหวดัสกลนคร ใหก้ารตอ้นรบั พรอ้ม 

ร่วมประชุมหารือ รับฟังสรุปผลการดำเนินงานการขับเคล่ือน 

นโยบายสานพลังประชารัฐจังหวัดสกลนคร โดยนายเศกสรร  

ชนาวิโชติ กรรมการและผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคี 

สกลนคร  (วิสาหกิจเพ่ือสังคม)  จำกัด  และผู้แทนชุมชน  

นำเสนอความก้าวหน้าของบริษัทฯ  แผนการดำเนินงาน 

และประเด็นสำคัญจำนวน 4 กลุ่ม ดังนี้

ตรวจเยี่ยมและติดตาม
ผลการดำเนินงาน
ณ จังหวัดสกลนคร
วันที่ 23 เมษายน 2560

ชมวีดิทัศน์การทำงานเพิ่มเติม

การลงตรวจเยี ่ยมและติดตามการทำงานในพื้นที ่

1. ผู้แทนกลุ่มป่าเศรษฐกิจครอบครัว	 โดยนายชาติชาย

พุทธิไสย	 นำเสนอด้านการเกษตร

2. ผู้แทนกลุ่มข้าวหอมดอกฮัง	 โดยนายนฤทธิ์	 ไชยรักษ์

นำเสนอด้านการเกษตร

3. ผู้แทนกลุ่มอินแปง	 โดยนายธวัชชัย	 กุลวงศ์	 นำเสนอ

ด้านการแปรรูป

4. ผู้แทนหมู่บ้านจอมแจ้ง	 โดยนายประเสริฐ	 ด้างถางคำ

นำเสนอด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน

หลังจากนั้นเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเป้าหมายและ	ฟังบรรยาย 

สรุป	 ดังนี้

1. ชมวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกพริกบ้านหนองหอย

2. ศึกษาเยี่ยมชมแปลงเกษตร	 ปราชญ์เกษตร

นางบังอร	ไชยเสนา	 ตำบลเชียงเครือ

อำเภอเมืองสกลนคร
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ตรวจเยี่ยมและติดตาม
ผลการดำเนินงาน
ณ จังหวัดภูเก็ต
วันที่ 29 เมษายน 2560

	 คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ 

ประชารัฐ ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

และประชารัฐ ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ณ  

ห้อง South Sea Pearl โรงแรมเพิร์ล จังหวัดภูเก็ต โดยมี 

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้การ 

ต้อนรับ พร้อมทั้งนายวีระชัย ปรานวีระไพบูลย์ กรรมการ 

ผู้จัดการและคณะกรรมการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต  

(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด นำเสนอสรุปผลการดำเนินงาน 

การขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด 

ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ 5 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ตรัง พังงา  

ภูเก็ต และระนอง และมีการนำเสนอแผนการดำเนินงาน 

หารือแนวทางในการขับเคลื่อนงานของประชารัฐ

ชมวีดิทัศน์การทำงานเพิ่มเติม

การลงเยี่ยมชุมชนบ้านม่าหนิก ครั้งที ่ 3

การลงตรวจเยี ่ยมและติดตามการทำงานในพื้นที ่
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ตรวจเยี่ยมและติดตาม
ผลการดำเนินงาน
ณ จังหวัดพังงา
วันที่ 30 เมษายน 2560

	 คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ 

ประชารัฐ ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

และประชารัฐ ตรวจเยี่ยมและติดตามผลงานที่จังหวัดพังงา  

โดยมีนายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา  

ให้การต้อนรับพร้อมพาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวโดยชุมชน 

มีชุมชนเสม็ดนางชี อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ดูเส้นทาง 

ท่องเที่ยวโดยชุมชน จุดชมวิวเสม็ดนางชี และชุมชนบ้าน 

สามช่องเหนือ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา  

เข้ารับฟังผู้นำกลุ่มเป้าหมายนำเสนอแผนการดำเนินงาน และ 

ประเด็นสำคัญที่ต้องการข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการ 

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

	 หลังจากนั้น เข้าเยี่ยมชม สำรวจจุดท่องเที่ยวท่าเรือ 

ทับละมุและเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มขนมเมืองเก่า  

พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริม 

การตลาด
ชมวีดิทัศน์การทำงานเพิ่มเติม

การลงตรวจเยี ่ยมและติดตามการทำงานในพื้นที ่
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ตรวจเยี่ยมและติดตาม
ผลการดำเนินงาน
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 6 พฤษภาคม 2560

ชมวีดิทัศน์การทำงาน
เพิ่มเติม

	 คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ 

ประชารัฐ ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

และประชารัฐ  ณ  โรงแรมทวินโลตัส  โดยมีนายจำเริญ  

ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้การ 

ต้อนรับและสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประสาน 

และขบัเคลือ่นนโยบายสานพลงัประชารฐัประจำจงัหวดั (คสป.) 

ของจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้งประเด็นสำคัญในการ 

พฒันาเศรษฐกจิฐานรากและประชารฐั พรอ้มรว่มประชมุหารอื 

และรับฟังการนำเสนอแผนการดำเนินงาน จาก นายกรกฎ  

เตติรานนท์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี 

นครศรีธรรมราช (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และผู้แทนกลุ่ม 

เปา้หมายนำเสนอแผนการดำเนนิงาน ประเดน็สำคญัทีต่อ้งการ  

นอกจากนี้ได้ขอคำแนะนำเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา 

ของกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรปลูกส้มโอและมังคุด โดย 

นางอัมพร สวัสดิ์สุข กลุ่มแปรรูปส้มโอทับทิมสยาม โดย 

นายเจนรบ ชนะราวี และกลุ่มท่องเท่ียวโดยชุมชนลานสกา  

โดยนายกำพล ขาวอรุณ

การลงตรวจเยี ่ยมและติดตามการทำงานในพื้นที ่

Pracharaj P.1-73.indd   34 9/17/18   4:52:13 PM



35

ตรวจเยี่ยมและติดตาม
ผลการดำเนินงาน
ณ จังหวัดสงขลา
วันที่ 7 พฤษภาคม 2560

ชมวีดิทัศน์การทำงานเพิ่มเติม

	 คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ 
ประชารัฐ ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
และประชารัฐ ณ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ โดยมีนาย 
ทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นผู้ให้การ 
ต้อนรับ พร้อมสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย 
สานพลังประชารัฐจังหวัดสงขลา และนายโสภณ จะยะสกุล  
ผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสงขลา (วิสาหกิจเพื่อ 
สังคม) จำกัด พร้อมด้วยผู้นำกลุ่มเป้าหมายนำเสนอแผนการ 
ดำเนินงานและประเด็นสำคัญ ที่ต้องการข้อเสนอแนะเพื่อเป็น 
แนวทางในการพัฒนากลุ่ม จำนวน  3  กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม 
วสิาหกจิชมุชนระโนดกลว้ยหอมทองปลอดสารพษิ กลุม่แมบ่า้น 
เกษตรกรบ้านนาออก และกลุ่มท่องเท่ียวโดยชุมชนบ้านพะโคะ

การลงตรวจเยี ่ยมและติดตามการทำงานในพื้นที ่
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	 คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ 
ประชารัฐ ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
และประชารัฐ ณ  โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา  
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นผู้ให้การต้อนรับ 
กรรมการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อ 
สงัคม) จำกดั และคณะกรรมการของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 
รวม 20 จังหวัด จำนวนกว่า 50 คน เข้ารับฟังการประชุม 
หารือการทำงานร่วมกัน ระหว่างกลุ่มจังหวัดในภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ อาทิ นครชัยบุรินทร์ ร้อยแก่นสารสินธุ์ และอื่น ๆ 
นอกจากนี้ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานกับพื้นที่ 
และชุมชนของจังหวัด แล้วยังเป็นการเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่าง 
จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกด้วย หลังจากนั้นได้ 
ลงพื้นที่เพื่อไปเยี่ยมชมภูมิปัญญาท้องถิ่นสวนศิลปะ สวน 
สองปั้น ณ ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน โดยมีอาจารย์ 
ต๋อง ด่านเกวียน  (คุณวัฒนา ป้อมชัย) บรรยายประวัติ 
ความเป็นมาของชุมชน และการสร้างผลงานศิลปะดั้งเดิมจาก 
ดินเผาด่านเกวียน จากนั้นลงพื้นที่หมู่บ้านเพื่อทำเครื่องปั้น 
ดินเผาด่านเกวียน พร้อมทั้งชมพิพิธภัณฑ์ด่านเกวียน	 โดยมี  
นายเมี้ยน สิงห์ทะเล เล่าถึงวิถีชีวิตชุมชน เครื่องปั้นดินเผา  
และกระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผา และนำคณะเดินชม 
พิพิธภัณฑ์

ตรวจเยี่ยมและติดตามผล
การดำเนินงาน กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบนและตอนล่าง
วันที่ 9 กันยายน 2560

ชมวีดิทัศน์การทำงานเพิ่มเติม
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การช่วยแก้ไขปัญหา
สินค้าเกษตรล้นตลาด ปี 2560
เดือนมิถุนายน  - กรกฎาคม 2560

	 บริษัท ประชารัฐรักสามัคค ี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย)  

จำกดั รว่มมอืกบัภาคเีครอืขา่ย ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน ชว่ยเหลอื 

เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดห้วยมุ่น โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 

และลำปาง ที่มีผลผลิตออกมาเป็นจำนวนมาก ด้วยการเพิ่มช่องทาง 

การตลาดให้กับเกษตรกร 

จังหวัดอุตรดิตถ์

	 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) ประเทศ 

ไทย จำกัด จัดหาสถานที่จำหน่ายผลผลิต อาทิ ตลาดคลองผดุง  

พื้นที่หน้าอาคารสำนักงานของภาคีเครือข่าย รวมทั้งผู้ค้าปลีกสั่งซื้อ  

โดยมียอดจำหน่ายจำนวน 142.4 ตัน

	 คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลัง 

ประชารฐัประจำจงัหวดั (คสป.) และบรษิทั ประชารฐัฯ จงัหวดั ชว่ย 

จัดหาสถานที่จำหน่ายผลผลิต โดยมียอดจำหน่ายจำนวน 359.4 ตัน

	 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ช่วย 

กระจายผลผลิตออกไปทั่วประเทศและส่งจำหน่ายตรงถึงผู้บริโภค  

โดยมียอดจำหน่ายจำนวน 501.8 ตัน

จังหวัดลำปาง 

	 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีลำปาง (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จำกัด  

ประสานหา้งสรรพสนิคา้ชัน้นำทัว่ประเทศ เพือ่นำสบัปะรดไปจำหนา่ย 

ตามสาขาต่าง ๆ โดยมียอดจำหน่ายทั้งสิ้น 80 ตัน

	 รวมยอดจำหน่ายทั้งสิ้นกว่า 8.2 ล้านบาท

การร่วมแก้ปัญหาทางการเกษตร
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	 งาน “Thailand’s Best Local Product สุดยอดสินค้าหลากหลาย 

ทั่วไทย หาได้ในที่เดียว” ซึ่งจัดขึ้นตามนโยบายรัฐบาลเป็นระยะเวลา 3  

เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม  -  กรกฎาคม 2560 ณ ตลาดคลองผดุง 

กรุงเกษม โดยมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐ คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ฐานรากและประชารัฐ เป็นประธานในพิธีเปิด 

	 แบ่งออกเป็น 3 โซนด้วยกัน ได้แก่

 • โซน A เปน็การแสดงและจำหนา่ยสนิคา้ชมุชนกลุม่บรษิทัประชารฐั 

รกัสามคัคจีงัหวดั และบรษิทัเครอืขา่ยภาคเอกชนในคณะทำงานการพฒันา 

เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ นำสินค้าชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมและ 

พัฒนาให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นทั่วประเทศ มาจัดแสดงและจำหน่าย อาทิ  

ผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มีนวัตกรรม คือ เครื่องจักสาน ผ้า อาหารไทย เป็น 

ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัย  ข้าวไทย ผัก ผลไม้ ผลิตภัณฑ์ จาก 

หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน 

การออกบูธจำหน่าย
สินค้าชุมชนในงาน
Thailand’s Best Local Product
วันที่ 1 พฤษภาคม  - 31 กรกฎาคม 2560
ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม

การร่วมแสดงสินค้าและเผยแพร่ผลงาน
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	 • โซน B เป็นการแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชน กลุ่มจังหวัด  

18 กลุ่มทั่วประเทศได้คัดเลือกสินค้าเด่นและผลผลิตทางการเกษตรใน 

พื้นที่มาจำหน่าย เช่น เสื่อกกจันทบูร จังหวัดจันทบุรี ครกหินอ่างศิลา 

จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑ์เหล็กน้ำพี้ จังหวัดอุตรดิตถ์ เครื่องเงินชนเผ่า 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมลอน จังหวัดฉะเชิงเทรา ส้มโอนครชัยศรี  

จังหวัดนครปฐม ทุเรียนหลิน-หลง จังหวัดอุตรดิตถ์ และน้อยหน่า 

ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

	 • โซน C เป็นการแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชน กลุ่มจังหวัดฯ 

ได้คัดเลือกสุดยอด OTOP ชวนชิม ร้านดังของจังหวัดมาจำหน่าย เช่น 

กุยช่ายบ้านนา จากจังหวัดนครนายก ทอดมันหน่อกะลา จากจังหวัด 

นนทบุรี เนื้อโคขุนกำแพงแสน-ข้าวหมูแดง  จากจังหวัดนครปฐม  

หมูย่างเมืองตรัง จากจังหวัดตรัง ขาหมูบุรีรัมย์ จากจังหวัดบุรีรัมย์  

และก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	 ทั้งนี้ตลาดคลองผดุงกรุงเกษมเป็นตลาดที่เปิดโอกาสให้เกษตรกร  

และผู้ประกอบการได้มีแหล่งจำหน่ายและเป็นตลาดต้นแบบการกระตุ้น 

เศรษฐกิจฐานราก ผู้ประกอบการและเกษตรกรจำนวนไม่น้อยกว่า 800  

ราย นำสินค้าทางการเกษตรและอาหารประจำท้องถิ่นที่เด่นที่สุดใน 

แต่ละจังหวัดมาร่วมจำหน่ายภายในงาน

ชมวีดิทัศน์การทำงานเพิ่มเติม
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	 คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ  

จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชนในงาน OTOP Mid-Year  

2017 BEST LOCAL TO GLOBAL : ภูมิใจ ภูมิปัญญาไทย 

ระดับโลก ซึ่งเป็นงานส่งเสริมการตลาด  OTOP ที่ยิ่งใหญ่ 

ที่สุดในรอบกลางปีที่รัฐบาลให้ความสำคัญและสนับสนุนให้ 

ดำเนนิการ โดยภายในงานไดม้กีารประชาสมัพนัธแ์ละนำเสนอ 

ผลการดำเนินงาน ผ่านบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจ 

เพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด อย่างเป็นรูปธรรม เช่น  

การจำลองที่พักแบบโฮมสเตย์ด้วยการตกแต่งจากผลิตภัณฑ์ 

ชุมชน ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับชุมชน รวมไปถึงทำให้ 

เกิดการเชื่อมโยงกันอีกด้วย

การออกบูธจำหน่ายสินค้า
OTOP Mid-Year 2017

วันที่ 18 - 25 พฤษภาคม 2560 
ณ ชาเลนเจอร์ 1 - 3 อิมแพ็ค อารีน่า
เมืองทองธานี

การร่วมแสดงสินค้าและเผยแพร่ผลงาน
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	 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกรรมการ 

พัฒนาชุมชนและมูลนิธิเอกชนพัฒนาภูมิภาค จัดกิจกรรมแรลลี่  

“A Journey From Local to Global” โดยใช้เส้นทาง R3A  

กรุงเทพฯ - เชียงของ - หลวงน้ำทา - สิบสองปันนา - คุนหมิง ระยะทาง 

1,800 กิโลเมตร ระหว่างวันที่ 20 - 27 พฤศจิกายน 2560 เพื่อ 

เชื่อมความสัมพันธ์อันดี และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง 

ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมกับนำสินค้า  

OTOP ของประเทศไทยไปเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักยังต่างประเทศ  

ในงาน “นิทรรศการแสดงสินค้าจากกลุ่มประเทศแม่โขง - ล้านช้าง” 

เพื่อช่วยพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการนำผลิตภัณฑ์ OTOP  

ไปสู่ตลาดระดับโลก ซ่ึงเส้นทาง R3A ยังเป็นเส้นทางสายวัฒนธรรม 

ระหว่างไทย - จีนอีกด้วย

	 สำหรับกิจกรรมแรลลี่  “A Journey From Local  to  

Global” เปน็การขบัขีผ่า่นเสน้ทาง 3 ประเทศดว้ยกนั โดยเสน้ทาง 

ในประเทศนั้น ผู้ร่วมเดินทางไปกับคาราวานได้แวะเยี่ยมชนสินค้า 

OTOP ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และที่อำเภอเชียงของ  

จังหวัดเชียงราย จากนั้นเดินทางเข้าสู่สาธารณรัฐประชาธิปไตย 

กิจกรรมแรลลี่สินค้าชุมชน
Journey From Local to Global
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

การร่วมจัดงานเผยแพร่สินค้าในต่างประเทศ
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ชมวีดิทัศน์การทำงาน
เพิ่มเติม

การร่วมจัดงานเผยแพร่สินค้าในต่างประเทศ

ประชาชนลาว มุ่งหน้าไปยังเขตปกครองตนเองชนชาติไทย 

สิบสองปันนา โดยใช้เส้น R3A เส้นทางยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ 

ที่สำคัญ เชื่อมโยงระหว่างไทย  - ลาว  - จีน และไปจบทริป 

ที่เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมระยะทาง 

โดยประมาณ 1,800 กิโลเมตร เพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดงาน  

“นิทรรศการแสดงสินค้าจากกลุ่มประเทศแม่โขง - ล้านช้าง”  

ในวันที ่ 24 พฤศจิกายน 2560

	 โดยตลอดเส้นทางนั้น  ผู้ ร่วมเดินทางจะได้ เห็น 

บรรยากาศของการค้าขายสินค้าพื้นเมือง สินค้าที่มาจาก 

ภูมิปัญญาชาวบ้าน การทำการค้าตลอดแนวชายแดน  

รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม พฤติกรรมของ 

ผู้บริโภคในแต่ละท้องถิ่น อันนำมาซึ่งการต่อยอดทาง 

ความคิดและแนวทางในการพัฒนาสินค้า  OTOP ของ 

ประเทศไทยให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคในตลาด 

ตา่งประเทศ อกีทัง้ยงัเปน็แนวทางในการดำเนนิธรุกจิการคา้ 

กับประเทศในประชาคมอาเซียน หรือ AEC อีกด้วย
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	 คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี หัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะ 

ทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ พร้อมด้วย 

คณะกรรมการบริษัท  ประชารัฐรักสามัคคีอำนาจเจริญ  

(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ลงพื้นที่เยี่ยมชุมชนผ้าขาวม้า 

ทอมือ กลุ่มเยาวชนตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน กลุ่ม 

ทอผ้าย้อมครามบ้านคำเดือย ณ  หมู่บ้านผ้าขาวม้าชุมชน 

ดงมะยาง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ และได้ชม 

การสาธิตการย้อมผ้าขาวม้าสีธรรมชาติ ชมแฟชั่นโชว์ชุด 

ผ้าขาวม้าแปรรูปจากฝีมือชุมชน โดยผู้แทนกลุ่มชุมชนมีการ 

นำเสนอผลการดำเนนิงานของกลุม่ ซึง่นำรายไดเ้ขา้สูช่มุชนกวา่ 

250,000 - 400,000 บาท จากการทอผ้า แปรรูปผ้าขาวม้า  

รวมถึงการตัดเย็บเสื้อผ้า

ลงพื้นที่เยี่ยมชุมชน
ผ้าขาวม้าทอมือ
จังหวัดอำนาจเจริญ
วันที่ 9 ธันวาคม 2560

ชมวีดิทัศน์การทำงานเพิ่มเติม

การลงพื้นที ่ตรวจเยี ่ยมและติดตามการทำงานในพื้นที ่
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การออกบูธจำหน่าย
สินค้าชุมชนในงาน
OTOP City 2017
วันที่ 18 ธันวาคม 2560
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 - 3
อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี

	 นายสุธี  มากบุญ  รัฐมนตรีช่ วยว่ าการกระทรวง 

มหาดไทย ประธานในพิธีเปิดงาน OTOP City 2017 ภายใต้ 

แนวคิด  “ของขวัญจากภูมิปัญญา ประชารัฐ สร้างโอกาส  

สร้างอาชีพ  สร้างรายได้”  และ  ดร.กอบศักดิ์  ภูตระกูล  

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายอภิชาติ  

โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เยี่ยมชมบูธ บริษัท 

ประชารัฐรักสามัคค ี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด 

โดยมี นายฐาปน สิริวัฒนภักดี หัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะ 

ทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ นายประวิช 

สุขุม เลขานุการร่วมภาคเอกชน พร้อมด้วย นางต้องใจ  

ธนะชานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี  

วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด และคณะทำงาน  

ใหก้ารตอ้นรบั และพาเยีย่มชมโซนตา่ง ๆ ไดแ้ก ่ โซนวถิผีา้ถิน่  

โซนผลงานของนักเรียนที่เข้ารอบสุดท้ายการประกวด OTOP  

Junior Contest และโซนการร่วมพัฒนาสินค้าชุมชน

ชมวีดิทัศน์การทำงานเพิ่มเติม

การร่วมจัดงานเผยแพร่สินค้าในประเทศ
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ชมวีดิทัศน์การทำงานเพิ่มเติม
ไร่เชิญตะวนั หน้า 45 หน้า80 หน้า81

	 พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) ผู้ก่อตั้งศูนย์ 

วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน พร้อมด้วย นายฐาปน สิริวัฒน- 

ภักดี หัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ฐานรากและประชารัฐ นางต้องใจ ธนะชานันท์ กรรมการ 

ผู้จัดการบริษัท  ประชารัฐรักสามัคคี  วิสาหกิจเพื่อสังคม  

(ประเทศไทย) จำกัด และนายอาทิวราห์ คงมาลัย (ตูน  

บอดี้สแลม) ร่วมพิธีเปิดร้านค้าประชารัฐไร่เชิญตะวันเมือง 

เชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อเชื่อมโยงการค้าขายสินค้า 

ประชารัฐระหว่างจังหวัดยะลาและจังหวัดเชียงราย รวมทั้ง 

เชื่อมวิถีทางวัฒนธรรมความเป็นอยู่และสัมพันธภาพที่ดีของ 

จงัหวดัใตส้ดุกบัจงัหวดัเหนอืสดุ โดยสรา้งช่องทางการจำหนา่ย 

เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนจากทั้งสองจังหวัด

เปิดร้านค้าประชารัฐ
ไร่เชิญตะวัน เมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
วันที่ 26 ธันวาคม 2560
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การประชุมคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและประชารัฐในป ี 2560
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27 มกราคม 2560 ครั้งที่ 1/2560
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ชมวีดิทัศน์การทำงานเพิ่มเติม

27 กุมภาพันธ์ 2560 ครั้งที่ 2/2560
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

3 เมษายน 2560 ครั้งที่ 3/2560 
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

3 พฤษภาคม 2560 ครั้งที่ 4/2560 
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

29 มิถุนายน 2560 ครั้งที่ 5/2560
ณ ประชุมห้อง ราชพฤกษ์บอลรูม
สโมสรราชพฤกษ์

7 สิงหาคม 2560 ครั้งที่ 6/2560  
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

12 กันยายน 2560 ครั้งที่ 7/2560 
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
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	 คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ นำโดย พลเอก อนุพงษ์ 
เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าทีมภาครัฐ นายฐาปน  
สิริวัฒนภักดี หัวหน้าทีมภาคเอกชน นายมีชัย วีระไวทยะ ประธานบริษัท ประชารัฐ 
รักสามัคคี วิสาหกิจเพ่ือสังคม (ประเทศไทย) จำกัด นายอิสระ ว่องกุศลกิจ  
หัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ พร้อมด้วยคณะทำงาน 
ภาครัฐ ภาคเอกชน กรรมการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพ่ือสังคม  
(ประเทศไทย) จำกัด และนักพัฒนาธุรกิจชุมชน รุ่น 1 และรุ่น 2 จากโครงการ 
สานพลังเพ่ือบ้านเกิด ร่วมประชุม คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ 
ประชารัฐ ประจำเดือนธันวาคม โดยในการประชุมได้มีการรายงานผลการดำเนินงาน 
ตลอดปี 2560 ตามนโยบายสานพลังประชารัฐ ซ่ึงรวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัท 
ประชารัฐรักสามัคคี	 วิสาหกิจเพ่ือสังคม	 (ประเทศไทย) จำกัด และผลการดำเนินงาน 
ของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด	 (วิสาหกิจเพ่ือสังคม)	 จำกัด โดยมีผู้เข้าร่วม 
ประชุมกว่า  600 คน การขยายผลการจัดต้ังวิสาหกิจเพ่ือสังคม และพิจารณา 
แผนการดำเนินงานในปี 2561 ณ ห้องแซฟไฟร์ 204 - 205 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม 
เมืองทองธานี

การประชุมคณะทำงาน
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
และประชารัฐ ครั้งที ่ 8/2560
วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 
ณ ห้องแซฟ ไฟร์ 204 - 205 
อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
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แถลงข่าวผลการดำเนินงาน
ครบ 2 ปี คณะทำงาน
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
และประชารัฐ 
วันที่ 19 ธันวาคม 2560 
ณ ห้องแซฟ ไฟร์ 204 - 205
อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

	 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐ คณะทำงานการพัฒนา 

เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ พร้อมด้วย นายฐาปน  

สิริวัฒนภักดี ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะทำงานการ 

พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ร่วมแถลง  “ผลการ 

ดำเนินงาน 2 ปีของคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

และประชารฐั และแผนการดำเนนิงานในป ี 2561” พรอ้มมอบ 

รางวัล Pracharat Award แก่บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี 

จงัหวดั	 (วิสาหกิจเพ่ือสังคม)	 จำกัด และบรษิทัทีส่นบัสนนุบรษิทั 

ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด 

รวมทั้งมอบรางวัลการประกวด OTOP Junior ให้แก่โรงเรียน 

ที่ชนะเลิศและรองชนะเลิศการประกวดโครงการ  OTOP 

Junior Contest 2017 ตามลำดับ

ชมวีดิทัศน์การทำงานเพิ่มเติม

การแถลงข่าวผลงานประจำปี
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	 •  สร้างผลงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็น 

	 	 รูปธรรม

	 •  นำนวัตกรรมและองค์ความรู้เสริมสร้างเศรษฐกิจ  1.0 

  ให้มีศักยภาพและความเข้มแข็งพร้อมก้าวสู่เศรษฐกิจ 4.0

	 •  สร้างความเข้มแข็งและสานพลังทุกภาคส่วนในพื้นที่ 

	 	 เพ่ือให้เศรษฐกิจในพ้ืนท่ีเติบโตอย่างเป็นรูปธรรมและย่ังยืน

	 •  สานพลังและเชื่อมโยงเศรษฐกิจฐานรากกับเศรษฐกิจ 

	 	 ระดับประเทศอย่างเป็นรูปธรรม

แผนงานป ี 2561
	 •	 ขับเคลื่ อนงานบริษัท  ประชารัฐรักสามัคคีจั งหวัด  

  (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง  

  โดยเน้นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่จังหวัดยากจน

	 • ขยายแนวคิดการจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคม

	 •  สร้างเครือข่ายให้กว้างและลึก  ให้ เกิดความเข้าใจ 

	 	 และสร้างการยอมรับเพื่อสร้างแผนงานในระดับชุมชน

	 •  พัฒนาสินค้าชุมชนและธุรกิจชุมชนใน  3  กลุ่มงาน 

	 	 อย่างต่อเนื่อง

ผลสำเร็จของการดำเนินงานใน 2 ปี 
ที่ผ่านมา

การแถลงข่าวผลงานประจำปี
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การขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐร่วมกับกระทรวงมหาดไทย

	 คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 

ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

ในระดับชุมชน ผ่านคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อน 

นโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) กรมการ 

พัฒนาชุมชนและบริษัท  ประชารัฐรักสามัคคี  (วิสาหกิจ 

เพื่อสังคม)	 จำกัด	 ในแต่ละจังหวัด สร้างความเติบโตทาง 

เศรษฐกิจในระดับฐานรากอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก 

การเติบโตของยอดขายสินค้า OTOP ซึ่งเป็นสินค้าจากระดับ 

ชุมชน ในปี 2558  -  2559 เพิ่มขึ้น 14.8% จาก 109,000 

ล้านบาทมาเป็น 125,208 ล้านบาท และในปี 2559  - 2560 

เตบิโตขึน้อกี 23% เปน็ 154,000 ลา้นบาท รวมถงึการขยายตัว 

ของชุมชนที่เข้าร่วมในเครือข่ายเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 60,000 

กลุ่ม ผลิตสินค้าชุมชนถึงประมาณ  120,000 ชิ้น  (ตัวเลข  

ณ เดือนธันวาคม 2560) ทั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมงาน 

กับคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลัง 

ประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) จำนวน 3,017 กลุ่ม มีรายได้ 

เพิ่มแล้ว 2,410 กลุ่ม เป็นเงิน 1,748.31 ล้านบาท รายได้ 

การเติบโตของสินค้า OTOP

ตลาดประชารัฐของดีจังหวัดพิธีเปิดตลาดประชารัฐ ตลาดประชารัฐโมเดิร์นเทรด

109,000
ล้านบาท

125,208
ล้านบาท

154,000
ล้านบาท

เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3,840 บาทต่อคน มีประชาชนได้รับประโยชน์ 

จำนวน 445,280 คน เช่น กลุ่มเกษตรได้ขับเคลื่อนให้เกิด 

เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ กลุ่มแปรรูปมีการพัฒนา 

คุณภาพ มาตรฐาน และบรรจุภัณฑ์ และกลุ่มท่องเที่ยว 

โดยชุมชนเน้นเร่ืองความสะอาด ความปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน

	 นอกจากนี้ยังได้ร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายตลาด 

ประชารัฐ ดำเนินงานพัฒนาตลาดใหม่ ขยายตลาดเดิม ใน 

พื้นที่ที่เป็นตลาดธรรมชาติ หรือเป็นตลาดเดิมที่เป็นที่นิยม 

ของประชาชนอยู่แล้ว รวมถึงการดำเนินการตลาดประชารัฐ  

Modern trade โดยมีบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด  

(วสิาหกจิเพือ่สงัคม)	 จำกดั	 รว่มกบัสำนกังานพฒันาชมุชนจงัหวดั 

และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ในการขับเคลื่อนดำเนินงาน 

ให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสในการขายสินค้าในห้างสรรพสินค้า 

โดยยกเวน้คา่สถานทีอ่ยา่งนอ้ยจงัหวดัละ 1 แหง่ จากโครงการ 

ดงักลา่วสามารถสรา้งโอกาส สรา้งงาน และสรา้งรายไดใ้หก้บั 

ชุมชนอย่างยั่งยืน

2558 2559
+ 14.8% + 23%

2560
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ปีท่ี: 27 ฉบับท่ี: 9897
วันท่ี: อังคาร 2 มกราคม 2561
Section: บันเทิง/-

หน้า: 22(เต็มหน้า)

หัวข้อข่าว: 2ปี'ศก.ฐานราก-บริษัทประชารัฐ'ลุ้นขับเคล่ือนลากถึงท้ายขบวน

รหัสข่าว: C-180102037033(1 ม.ค. 61/08:10) หน้า: 4/5

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 240.69 Ad Value: 264,759 PRValue : 794,277 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

ปีท่ี: 68 ฉบับท่ี: 23608
วันท่ี: ศุกร์ 22 ธันวาคม 2560
Section: First Section/สังคมสยามรัฐ

หน้า: 4(บนขวา)

ภาพข่าว: สังคมสยามรัฐ: ประชารัฐอวอร์ด

รหัสข่าว: C-171222021034(22 ธ.ค. 60/06:12) หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 20.87 Ad Value: 17,739.50 PRValue : 53,218.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

ปีท่ี: 27 ฉบับท่ี: 9897
วันท่ี: อังคาร 2 มกราคม 2561
Section: บันเทิง/-

หน้า: 22(เต็มหน้า)

หัวข้อข่าว: 2ปี'ศก.ฐานราก-บริษัทประชารัฐ'ลุ้นขับเคล่ือนลากถึงท้ายขบวน

รหัสข่าว: C-180102037033(1 ม.ค. 61/08:10) หน้า: 3/5

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 240.69 Ad Value: 264,759 PRValue : 794,277 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

ปีท่ี: 27 ฉบับท่ี: 9897
วันท่ี: อังคาร 2 มกราคม 2561
Section: บันเทิง/-

หน้า: 22(เต็มหน้า)

หัวข้อข่าว: 2ปี'ศก.ฐานราก-บริษัทประชารัฐ'ลุ้นขับเคล่ือนลากถึงท้ายขบวน

รหัสข่าว: C-180102037033(1 ม.ค. 61/08:10) หน้า: 2/5

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 240.69 Ad Value: 264,759 PRValue : 794,277 คลิป: ขาว-ดำ(x3)
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ปีท่ี: 27 ฉบับท่ี: 9897
วันท่ี: อังคาร 2 มกราคม 2561
Section: บันเทิง/-

หน้า: 22(เต็มหน้า)

หัวข้อข่าว: 2ปี'ศก.ฐานราก-บริษัทประชารัฐ'ลุ้นขับเคล่ือนลากถึงท้ายขบวน

รหัสข่าว: C-180102037033(1 ม.ค. 61/08:10) หน้า: 1/5

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 240.69 Ad Value: 264,759 PRValue : 794,277 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

การสื่อสารแนวทางการทำงานและผลการดำเนินงาน
คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

ปีท่ี: - ฉบับท่ี: 24924
วันท่ี: จันทร์ 8 มกราคม 2561
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 3

คอลัมน์: สกู๊ปหน้า1: 'มองผล' หลังทำ 2 ปี 'ลดเหล่ือมล้ำ' ต่อที่'ประชารัฐปี 3'

รหัสข่าว: C-180108004042(8 ม.ค. 61/02:42) หน้า: 2/2

Daily News
Circulation: 810,000
Ad Rate: 2,200

Col.Inch: 63.22 Ad Value: 139,084 PRValue : 417,252 คลิป: สี่สี(x3)

ปีท่ี: - ฉบับท่ี: 24924
วันท่ี: จันทร์ 8 มกราคม 2561
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 3

คอลัมน์: สกู๊ปหน้า1: 'มองผล' หลังทำ 2 ปี 'ลดเหล่ือมล้ำ' ต่อที่'ประชารัฐปี 3'

รหัสข่าว: C-180108004042(8 ม.ค. 61/02:42) หน้า: 1/2

Daily News
Circulation: 810,000
Ad Rate: 2,200

Col.Inch: 63.22 Ad Value: 139,084 PRValue : 417,252 คลิป: สี่สี(x3)

• รายการ เคลียร์คัดชัดเจน
	 สถานีโทรทัศน์ NBT
	 เดือนพฤษภาคม 2560

• รายการ สะพานเชื่อมไทย
	 สถานีโทรทัศน์ NBT
	 เดือนพฤษภาคม 2560

• รายการ มีคำตอบ
	 สถานีโทรทัศน์ NBT
	 เดือนสิงหาคม 2560

• รายการ แพรว
	 สถานีโทรทัศน์อมรินทร์ 34
	 เดือนสิงหาคม 2560
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ผลการดำเนินงาน
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี
วิสาหกิจเพื่อสังคม
(ประเทศไทย) จำกัด
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แหล่งข้อมูล : บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด
ข้อมูลเปรียบเทียบรายได้ที่เพิ่มขึ้นของชุมชนที่ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ปี 2558 - 2559 และ 2559 - 2560

สถิติกลุ่มงานที่สร้างรายได้จากการทำงานของ
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จำแนกตามภาค

ภูมิภาค 2559 2560 รวมรายได้ทั้งสิ้น

ภาคเหนือ
(3,257 ครัวเรือน)

ภาคใต้
(4,816 ครัวเรือน)

ภาคกลาง 
(6,656 ครัวเรือน)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(17,466 ครัวเรือน)

รวมรายได้ทั้งสิ้น

การเกษตร
(1,596 ครัวเรือน)

การเกษตร
(364 ครัวเรือน)

การเกษตร
(2,426 ครัวเรือน)

การเกษตร
(4,704 ครัวเรือน)

การแปรรูป
(1,207 ครัวเรือน)

การแปรรูป
(2,757 ครัวเรือน)

การแปรรูป
(2,307 ครัวเรือน)

การแปรรูป
(9,449 ครัวเรือน)

การท่องเที่ยว
(454 ครัวเรือน)

การท่องเที่ยว
(1,695 ครัวเรือน)

การท่องเที่ยว
(1,923 ครัวเรือน)

การท่องเที่ยว
(3,313 ครัวเรือน)

3,992,600

3,992,600

-

-

140,280

43,565

96,715

-

2,976,884

1,961,414

823,470

192,000

1,382,926

445,936

936,990

-

8,492,690

16,156,659

13,874,987

1,864,922

416,750

7,579,127

1,000,222

5,278,405

1,300,500

39,261,653

10,509,055

9,495,104

19,257,494

23,596,362

5,124,159

16,665,096

1,807,107

86,593,801

20,149,259

17,867,587

1,864,922

416,750

7,719,407

1,043,787

5,375,120

1,300,500

42,238,537

12,470,469

10,318,574

19,449,494

24,979,288

5,570,095

17,602,086

1,807,107

95,086,491
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กรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด

ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน

นางสาวสมสุข บุญญะบัญชา 
กรรมการ

ประวัติการทำงาน

• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ 
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

• เลขาธิการมูลนิธิศูนย์ศึกษาที่อยู่อาศัยแห่งเอเชีย  
(Asian Coalition for Housing Rights) 

นายมีชัย วีระไวทยะ 
ประธานกรรมการ

ประวัติการทำงาน

• ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมพัฒนาประชากร
 และชุมชน
• ผู้ก่อตั้งและประธานสถาบันพัฒนา 

ประชากรและชุมชนนานาชาติ (PDI)  
บอสตัน, สหรัฐอเมริกา

• ผู้ก่อตั้งและประธานมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ
• ผู้ก่อตั้งโรงเรียนมีชัยพัฒนา

นายศุภชัย เจียรวนนท์ 
กรรมการ 

ประวัติการทำงาน

• ประธานคณะผู้บริหาร  
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

• ประธานคณะกรรมการ  
สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย 

• นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย  
ในพระบรมราชูปถัมภ์

• หัวหน้าทีมภาคเอกชนของคณะทำงาน 
โครงการสานพลังประชารัฐ 
ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ 
กรรมการ 

ประวัติการทำงาน

• ประธานกรรมการกลุ่มมิตรผล  
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด 

• ประธานอาวุโส หอการค้าไทย  
และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

• สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ
• หัวหน้าทีมภาคเอกชน  

คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ 
• คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 
• กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
กรรมการ 

ประวัติการทำงาน

• กรรมการผู้อำนวยการใหญ ่  
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

• รองประธานกรรมการหอการค้าไทย 
และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

• ที่ปรึกษาประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
(วาระปี 2559 - 2561)

• กรรมการที่ปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร ์
• กรรมการและเหรัญญิก สมาคมวัฒนธรรม 

และเศรษฐกิจไทย  - จีน
• กรรมการมูลนิธิสิริวัฒนภักด ี
• กรรมการมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
• ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์
• กรรมการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
• กรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง 
• กรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
• ประธานมูลนิธิพลังน้ำใจไทย
• กรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส 

และความเสมอภาคทางสังคม

นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป
กรรมการ 

ประวัติการทำงาน

• เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)  
พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน

• ประธานกรรมการมูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา 
• กรรมการบริหารสำนักงานกองทุนหมู่บ้าน 

และชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2560
• กรรมการขับเคลื่อนปฏิรูปเพื่อรองรับ 

การปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0  
พ.ศ. 2560
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ภาควิชาการ

ภาคประชาชน

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายภราเดช พยัฆวิเชียร 
กรรมการ 

ประวัติการทำงาน 

• นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ 

อนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ 

พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ 

ส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
• กรรมการมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรม 

แห่งกรุงเทพมหานคร

นางปรีดา คงแป้น
กรรมการ 

ประวัติการทำงาน

• ผู้จัดการโครงการ Empowering Networks  
of Vulnerable Southern Communities  
to Claim Citizenship and Land Rights  
(สนับสนุนโดย EU)

• อนุกรรมาธิการสิทธิชุมชน สภาขับเคลื่อน 
การปฏิรูปประเทศ (สปท.) (ตั้งปี 2558)

• อนุกรรมการด้านสิทธิ สถานะกลุ่มชาติพันธุ ์
และชนเผ่าพื้นเมือง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ (ตั้งปี 2559)

• คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (ตั้งปี 2559)

นางต้องใจ ธนะชานันท์
กรรมการผู้จัดการ 

ประวัติการทำงาน

• ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
สภากาชาดไทย

• ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
• ผู้บรรยายสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 

บริษัทไทย (IOD)

นางไขศรี เนื่องสิขาเพียร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านตรวจสอบ 

ประวัติการทำงาน

• กรรมการและเหรัญญิก มลูนิธิรากแก้ว
• ที่ปรึกษาฯ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลักทรัพย์
• คณะทํางานในโครงการประชารัฐ
• กรรมการ บริษัท ท๊อป ที 2015 จำกัด

นายอนันต์ ดาโลดม
กรรมการ 

ประวัติการทำงาน

• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ  
มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์  
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2559 - 2561

• ที่ปรึกษามูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทย  
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี

• นายกสมาคมศิษย์เก่ากองทุนพัฒนาความร่วมมือ 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไต้หวัน - ไทย 

• ประธานมูลนิธิอนันต์ ดาโลดม

ศ.พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบรรษัทภิบาล 

ประวัติการทำงาน

• ประธานคณะกรรมการกฎหมายภาษ ี
และกฎระเบียบสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

• รองประธานกรรมการของคณะกรรมการ 
ปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย (คปก.)  
และกรรมการคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูป 
กฎหมายในระยะเร่งด่วน 

• ประธานอนุกรรมการคณะอนุกรรมการ 
พิจารณาปรับปรุงและแก้ ไขประมวลรัษฎากร  
สมาชิกคณะทำงานอำนวยการด้านยุติธรรม 
และลดความเหลื่อมล้ำ

นางเกศรา มัญชุศรี 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบรรษัทภิบาล 

ประวัติการทำงาน

• กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย

• คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
และประชารัฐ

• คณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคม
• กรรมการ สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม  

โดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
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1. นนทบุรี สามารถเพ่ิมรายได้ให้ชุมชน 15,503,268 บาท (เกษตร 50% แปรรูป 2% ท่องเท่ียว 48%)  

มาจากสินค้า ทุเรียน ข้าว ผักปลอดสารพิษ อาหารแปรรูป และการท่องเที่ยวเกาะเกร็ด  

มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 971 ครัวเรือน

2. จันทบุรี สามารถเพิ่มรายได้ให้ชุมชน 9,069,911 บาท (เกษตร 6% แปรรูป 2% ท่องเที่ยว 92%)  

มาจากการท่องเที่ยว ชุมชนขนมแปลกริมคลองหนองบัว ผลิตภัณฑ์แปรรูปผลจันท์  

มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 687 ครัวเรือน

3. พะเยา สามารถเพิ่มรายได้ให้ชุมชน 6,714,345 บาท (เกษตร 99% ท่องเที่ยว 1%)  

มาจากสินค้าข้าว ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชนไทลื้อ มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 346 ครัวเรือน

4. หนองคาย สามารถเพิ่มรายได้ให้ชุมชน 5,149,289 บาท (เกษตร 2% แปรรูป 95% ท่องเที่ยว 3%)  

มาจากสินค้าแปรรูปปลานิล มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,319 ครัวเรือน

5. มุกดาหาร สามารถเพิ่มรายได้ให้ชุมชน 4,807,400 บาท (เกษตร 21% แปรรูป 78% ท่องเที่ยว 2%)  

มาจากสินค้าตะกร้าสานพลาสติกและผ้าย้อมคราม มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,206 ครัวเรือน

6. พระนครศรีอยุธยา สามารถเพิ่มรายได้ให้ชุมชน 4,471,105 บาท (เกษตร 1% แปรรูป 3%  

ท่องเที่ยว 97%) มาจากการส่งเสริมการท่องเที่ยว มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 298 ครัวเรือน

7. นครราชสีมา สามารถเพ่ิมรายได้ให้ชุมชน 4,355,822 บาท (แปรรูป 32% ท่องเท่ียว 68%)  

มาจากอาหารแปรรูป มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,554 ครัวเรือน

8. เชียงใหม่ สามารถเพิ่มรายได้ให้ชุมชน 4,043,502 บาท (เกษตร 100%)  

มาจากการจำหน่ายลำไยและเกษตรอินทรีย ์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 303 ครัวเรือน

9. ชุมพร สามารถเพิ่มรายได้ให้ชุมชน 2,919,135 บาท (แปรรูป 100%)  

มาจากกาแฟและกล้วยหอม มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 236 ครัวเรือน

10. ลำพูน สามารถเพิ่มรายได้ให้ชุมชน 2,559,564 บาท (เกษตร 88% แปรรูป 3% ท่องเที่ยว 9%)  

มาจากการจำหน่ายลำไย มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 180 ครัวเรือน

จังหวัดที่สามารถสร้างรายได้สูงสุดจากการร่วมงานกับ 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด  
10 อันดับแรก
(ข้อมูลตั้งแต่ปี 2559 - กุมภาพันธ์ 2561) ได้แก่

แหล่งข้อมูล : บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด 
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จังหวัดที่สามารถสร้างรายได้สูงสุดจากการร่วมงานกับ 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด  
10 อันดับแรก
(ข้อมูลตั้งแต่ปี 2559 - กุมภาพันธ์ 2561) ได้แก่

	 คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส 

และความเสมอภาคทางสังคม นำโดยนายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ  

ประธานกรรมการ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี นายพลากร  

วงค์กองแก้ว นายสุรเดช เดชคุ้มวงศ์ กรรมการ และนาง 

สีลาภรณ์ บัวสาย กรรมการและเลขานุการ ร่วมบรรยาย 

และรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง 

โอกาสและความเสมอภาคในสังคมให้กับ กรรมการบริษัท  

ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 76  

จังหวัด และได้ร่วมรับฟงัการแสดงความคดิเห็นเพือ่สร้างความ 

เข้าใจและยอมรับในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาต ิ 20 ปี เพื่อ 

ขับเคลื่อนประเทศในอีก 20 ปีข้างหน้า

	 โดยสาระสำคัญคือ การจัดตั้งกองทุนที่มีการระดมทุน 

ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม  

และภาคประชาชน เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนการทำงานของ 

ภาคส่วนต่าง  ๆ  ที่มีจิตอาสามาทำงานร่วมกับภาครัฐในการ 

สร้างสรรค์ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

บริษัทประชารัฐรักสามัคค ี
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 
ทุกจังหวัด ร่วมเสนอความคิดเห็น 
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม
วันที่ 19 ธันวาคม 2560
ณ ห้องจูปิเตอร์ 4 - 13
อาคารอิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี

ชมวีดิทัศน์
การทำงาน
เพิ่มเติม
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บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด  

จัดงานสัมมนาประจำปี กรรมการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีทั้ง  76 จังหวัด  

พร้อมด้วยนักพัฒนาธุรกิจชุมชนรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 เพื่อนำเสนอผลงานของแต่ละ 

จังหวัด แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้จากการดำเนินงานในพื้นที่ โดยในงาน 

ได้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ แนวทางการดำเนินงานด้านภาษีสำหรับวิสาหกิจ 

เพื่อสังคม รับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส การ 

บรรยายและให้คำปรึกษาด้านบัญชีและกฎหมายบริษัท เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี 

พิธีมอบรางวัล “PRACHARAT AWARD 2017” เพื่อสร้างแรงผลักดันและแรงจูงใจ 

ในการทำงานของคณะผู้บริหาร นักพัฒนาธุรกิจชุมชน โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท 

รางวัล ดังนี้

•	โลป่ระกาศเกยีรตคิณุแสดงความชืน่ชมจากคณะทำงานการพฒันาเศรษฐกจิ 

ฐานรากและประชารัฐ (E3) มอบให้แก่บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีทั้ง 76 จังหวัด 

ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ

•	บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีดีเด่น ประจำปี 2560 ด้านการบูรณาการ 

ความรว่มมอื ซึง่พจิารณาจากผลสำรวจความพงึพอใจของ 5 ภาคสว่น ประกอบดว้ย  

ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และภาคประชาชน ที่มีต่อ 

การทำงานของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด จำนวน 25 รางวัล

•	บริษัท ประชารัฐรักสามัคคียอดนิยม ประจำปี 2560 ด้านผลสัมฤทธิ์ของ 

การดำเนินงาน โดยคณะกรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจ 

เพื่อสังคม)	 จำกัด	 เป็นผู้ร่วมโหวตให้คะแนนผลงานที่ชื่นชอบ จำนวน 21 รางวัล

การสัมมนาประจำป ี 2560 
กรรมการบริษัท ประชารัฐรักสามัคค ี
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ทุกจังหวัด
ระหว่างวันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2560
ณ ห้องจูปิเตอร์ 4 - 13 อาคารอิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี

ชมวีดิทัศน์การทำงานเพิ่มเติม
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การลงตรวจเยี ่ยมและติดตามการทำงานในพื้นที ่

	 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ได้มี 

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ให้กับนักพัฒนาธุรกิจชุมชนรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ใน 

โครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิด จำนวน 3 ครั้งเพื่อพัฒนาต่อยอดโครงการสานพลัง 

เพื่อบ้านเกิด และให้นักพัฒนาธุรกิจชุมชนทั้ง  76 จังหวัดได้เสนอแผนงานการ 

ขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐที่สามารถดำเนินงานได้จริงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ 

โครงการตามวตัถปุระสงคค์รัง้ที ่ 1 วนัที ่ 1 เมษายน 2560 ศกึษาดงูาน ครีวีงโมเดล  

ณ อำเภอคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 ครั้งที่ 2 วันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2560 การอบรมการขับเคลื่อนเกษตร- 

อินทรีย์แบบบูรณาการบนพื้นฐานของการค้าที่เป็นธรรม ณ  โรงแรมสามพราน 

ริเวอร์ไซด์ ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พร้อมลงพื้นที่ศึกษา 

ดูงานที่กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์บางช้าง ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านหัวอ่าว และศึกษา 

ดูงานเรื่องการแปรรูปผลไม้อินทรีย์ต่าง  ๆ และเห็ดอินทรีย์ที่ Happy Life Farm  

(กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน  

จังหวัดนครปฐม)

 ครั้งที่ 3 วันที่ 5 - 6 กันยายน 2560 การอบรมให้องค์ความรู้ทางด้านการ 

แปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อมาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดย สำนักส่งเสริมนวัตกรรม 

และสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า และ ผศ.ดร.บัณฑิต อินณวงศ์ ภาควิชาเทคโนโลยี 

อาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ณ โรงแรมพาลัสโซ กรุงเทพมหานคร

การประชุมเชิงปฏิบัติการรายไตรมาส 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชนรุ่นที่ 1 และ
รุ่นที่ 2 โครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิด
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	 โครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิด จัดขึ้นเพื่อสร้างผู้นำการ 

พัฒนาชุมชนรุ่นใหม่ในแต่ละจังหวัดที่สามารถทำงานร่วมกับ 

ทุกภาคส่วนได้โดยผ่านการอบรม ผสมผสานการถ่ายทอด 

องค์ความรู้และการทำงานจริงในพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างทักษะ 

การพัฒนาชุมชนแบบใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง โดยนักพัฒนาธุรกิจ 

ชุมชนที่ได้รับการคัดเลือก  ได้เข้ารับการอบรม  2 เดือน  

ก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงใน 4 เรื่อง ได้แก่ การบริหาร 

ธุรกิจ การทำงานร่วมกับชุมชน การบริหารงานบริษัท และ 

การประสานงาน

	 ปัจจุบันมีนักพัฒนาธุรกิจชุมชนแล้วจำนวน  2  รุ่น  

รุ่นละ 76 คน ได้นำองค์ความรู้จากการอบรมไปพัฒนาชุมชน 

บ้านเกิดและดำเนินกิจกรรมต่าง  ๆ  ภายในชุมชน เพื่อให้ 

เกิดการพัฒนาที่ตรงกับความต้องการของประชาชน ทำให้ 

ประชาชนมีความสุข

	 โครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิด นักพัฒนาชุมชนรุ่นที่ 1 

ทำงานจริงเป็นระยะเวลา 1 ปี 8 เดือน ได้ริเริ่มโครงการกับ 

ชุมชน 1,043 โครงการทั่วประเทศ สร้างรายได้เพิ่มขึ้น 52  

ล้านบาท เพื่อต่อเนื่องความสำเร็จที่เกิดจากรุ่นที่  1 ในปี  

2560 จึงได้ดำเนินการเป็นรุ่นที่ 2 ในการคัดเลือกคนรุ่นใหม ่

ที่มีอายุระหว่าง 20 - 30 ปี เข้าร่วมโครงการจำนวน 76 คน 

เพื่อร่วมพัฒนาชุมชนในจังหวัดบ้านเกิด จังหวัดละ 1 คน  

โดยก่อนการลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง นักพัฒนาธุรกิจชุมชน 

ทุกคนจะต้องเรียนรู้แนวทางการทำงานแบบวิสาหกิจเพื่อ 

สังคม (Social Enterprise) โดยเน้นการศึกษาองค์ความรู้ 

ที่จะนำไปร่วมทำงานกับบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จังหวัด  

(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ให้เกิดความยั่งยืนอย่างเป็น 

ระบบ

โครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิด

ปฐมนิเทศนักพัฒนาธุรกิจชุมชน 
โครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิด รุ่นที่ 2
วันที่ 6 กันยายน 2560
ณ ศูนย์ C asean อาคาร CW Tower

ชมวีดิทัศน์การทำงานเพิ่มเติม
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	 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ  

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เชื่อมโยงการ 

พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) กับงานประชารัฐ 

ด้านการพัฒนาการศึกษา (E5) ผ่านโครงการ OTOP Junior 

เพื่อเป็นการเสริมสร้างวิชาชีพให้กับเยาวชนในโรงเรียน อันเป็น 

รากฐานความเข้มแข็งของชุมชน ผ่านการส่งเสริมให้นักเรียน 

ในโรงเรียนสามารถประยุกต์วิชาการมาริเริ่มการทำมาค้าขาย  

ซึง่จะเปน็อาชพีทีส่รา้งรายไดต้อ่ไปในอนาคต ทัง้นีไ้ดด้ำเนนิการ 

ร่วมกันพัฒนาให้เยาวชนเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ พัฒนา 

สินค้าท้องถิ่น ยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของ 

เยาวชนให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป ร่วมสร้าง 

ระบบและกลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมการเรียนรู้และกิจกรรม 

ทางเศรษฐกิจของชุมชนในโรงเรียน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ใน 

เรื่องการทำมาค้าขายและประกอบการตามแนวทางปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งได้มีการจัดการประกวด OTOP 

Junior Contest ขึ้นในงาน OTOP City 2017 เพื่อค้นหา 

ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 

และมัธยมศึกษาตอนต้น มีโรงเรียนจากทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 

370 โรงเรียน

โครงการ OTOP Junior
วันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2561 

ชมวีดิทัศน์การทำงานเพิ่มเติม
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	 สื่อออนไลน์เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ และเป็นช่องทางขายสินค้าชุมชน 

 - www.prsthailand.com ช่องทางแนะนำสินค้าชุมชน และเป็นจุดเชื่อมโยงผู้ค้าตรงสู่ผู้บริโภคในปัจจุบันมี

	 			ผู้เข้าชมแล้วกว่า 15,000 Views มีการแนะนำสินค้าบนระบบกว่า 200 ชนิด

 - นำสินค้าขายผ่าน AIS ฟาร์มสุข Application สร้างยอดขายกว่า 4,000 บาท ภายใน 1 วัน

	 การออกร้านค้าของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมจัดหาพื้นที่แสดงสินค้า 

ชุมชน	และรับฝากขายสินค้าในงานออกร้านต่าง ๆ กว่า 20 งาน สามารถช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชน	กว่า 200 ชุมชน	 

เป็นมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท
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	 บริษัท  ประชารัฐรักสามัคคี  วิสาหกิจ เพื่ อสั งคม  

(ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้การดำเนินงานของคณะทำงาน 

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ร่วมกับกรมการ 

พัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดทำโครงการ “ผ้าขาวม้า 

ท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย” เพื่อร่วมอนุรักษ์อาชีพการทอผ้าขาวม้า 

เฟ้นหาอัตลักษณ์ผ้าขาวม้าไทยในแต่ละท้องถิ่นให้มีความ 

โดดเด่นชัดเจน รวมทั้งเพิ่มมูลค่าให้ผ้าขาวม้า ผ่านการ 

จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและแปรรูปเป็นสินค้าต่าง  ๆ  

เสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชน

	 • สนับสนุนให้ผ้าขาวม้าทอมือของไทยจำนวนกว่า 30  

ชุด ไปสู่เวทีแฟชั่นระดับอินเตอร์ บนรันเวย์งาน  Amazon  

Fashion Week TOKYO 2017 ณ ประเทศญี่ปุ่น ด้วยฝีมือ 

การออกแบบของดีไซเนอร์สาวคนเก่ง คุณลินดา เจริญลาภ  

เจ้าของแบรนด์เสื้อผ้า LALALOVE ร่วมกับคุณโอ๋  - หทัยรัตน์  

โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่น
หัตถศิลป์ไทย

เจริญชัยชนะ เมื่อวันที ่ 20 - 22 มีนาคม 2560 

	 • มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผ้าขาวม้าทอมือผ่าน  

4  มิติ ได้แก่ การสร้างความตระหนักรู้และความสนใจใน 

ผ้าขาวม้าทอมือในกลุ่มผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ การ 

สร้างนวัตกรรมการผลิตและแปรรูปสินค้าจากผ้าขาวม้าทอมือ

	 • ออกแบบชุดราตรีผ้าขาวม้าโดย Young Designers  

ในโครงการ EISA (Education Institute Support Activity)

	 • แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างชุมชนและผู้เชี่ยวชาญ 

ในด้านต่าง ๆ อาทิ การใช้สีธรรมชาติ และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์

	 • ผลักดันการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทั้งสิ้น 13  

ลิขสิทธิ์ 8 เครื่องหมายการค้า 1 อนุสิทธิบัตร สร้างรายได้ 

รวม 3,561,356 บาท ให้กับชุมชนจำนวน 30 ชุมชน

การพัฒนาด้านงานแปรรูป
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คณะกรรมการ
โครงการ

ผ้าขาวม้าท้องถิ่น
หัตถศิลป์ ไทย

1 2 3 4 5 6 7 8
1. คุณณรงค์ บุ่ยศิริรักษ์
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
กรรมการตัดสินประเภทผ้าขาวม้าแปรรูป (Product)
2. คุณอัมพวัน พิชาลัย
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
กรรมการตัดสินประเภทวัตถุดิบธรรมชาติและสีธรรมชาติ
(Organics)
3. ดร.ขจิต สุขุม
ผู้อำนวยการสำนักลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
กระทรวงพาณิชย์ 
กรรมการตัดสินประเภทผ้าขาวม้าอัตลักษณ์ประจำชุมชน 
(Heritage)
4. หม่อมหลวงคฑาทอง ทองใหญ่
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่ม
เพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กรรมการตัดสินประเภทผ้าขาวม้าความคิดสร้างสรรค์
(Creative)

5. ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง
คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
กรรมการตัดสินประเภทวัตถุดิบธรรมชาติและสีธรรมชาต ิ
(Organics)
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรเสริญ มิลินทสูต
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
กรรมการตัดสินประเภทผ้าขาวม้าอัตลักษณ์ประจำชุมชน (Heritage)
7. คุณนิติกร กรัยวิเชียร
ผู้อำนวยการโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
กรรมการตัดสินประเภทผ้าขาวม้าความคิดสร้างสรรค์ (Creative)
8. คุณเพลินจันทร์ วิญญรัตน์
นักออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
กรรมการตัดสินประเภทผ้าขาวม้าแปรรูป (Product)

การพัฒนาด้านงานแปรรูป
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โดยแฟชั่นโชว์ชุดนี้ คุณลินดา เจริญลาภ เจ้าของแบรนด์เสื้อผ้า 

LALALOVE นำเอาเอกลกัษณล์ายตารางของผา้ขาวมา้ จบัคูส่ตีดักนั 

สวยงามมาดีไซน์ให้มีความทันสมัยและเพิ่มลูกเล่นที่ดูน่ารักเก๋ไก๋ด้วย 

ฝีมือการเพ้นท์ผ้ารูปสัตว์ และการละเล่นไทยของ Artist แถวหน้า 

ของเมอืงไทย อยา่งคณุโอ ๋ - หทยัรตัน ์ เจรญิชยัชนะ หรอื โอ ๋ ฟตูอง  

จนเป็นที่มาของแฟชั่นโชว์ชุดผ้าขาวม้าในคอลเล็กชั่น PLAY ที่ได้ไป 

โชว์บนเวทีระดับอินเตอร์ติด 1 ใน 5 ของเวทีแฟชั่นโลกที่ Amazon  

Fashion Week TOKYO 2017 และคอลเล็กชั่นนี้จะถูกนำไปแสดง 

ในงาน Trade Show Bringing Asia Together อีกด้วย

การพัฒนาด้านงานแปรรูป
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• นำเสนอนวัตกรรมเคร่ืองสีข้าวครัวเรือน 

ที่จะเป็นการกระตุ้นให้เกิดช่องทางใน 

การบริโภคข้าวในประเทศได้หลากหลาย 

สายพันธุ์มากขึ้น ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่ 

เชื่อมโยงข้าวเปลือกสดจากเกษตรกรสู่ 

ครัวเรือน

•  จะช่วยสร้างช่องทางการขายใหม่  

ให้กับชาวนาที่ผลิตข้าวคุณภาพสูง รวม

ถึงข้าวพันธุ์พื้นถิ่นต่าง ๆ

• สร้างการรับรู้ในกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ 

ถึงความหลากหลายของพันธุ์ข้าวไทย  

ตลอดจนข้าวที่ผลิตโดยวิถีเกษตรอินทรีย ์ 

รวมถึ งแสดงศักยภาพในการสร้ าง 

ผลิตภัณฑ์แปรรูปต่าง ๆ จากข้าว

โครงการ
เครื่องสีข้าว
ครัวเรือน

เครื ่องสีข้าวครัวเรือน
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ชมวีดิทัศน์การทำงานเพิ่มเติม

เครื ่องสีข้าวครัวเรือน
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โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
วันที่ 11 กันยายน 2560

	 บริษัท  ประชารัฐรักสามัคคี  วิสาหกิจ เพื่ อสั งคม  

(ประเทศไทย) จำกัด ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท ห้อง 

ปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อสนับสนุนการ 

พัฒนามาตรฐานสินค้าแปรรูปด้านอาหารและเครื่องสำอาง 

ของชุมชน โดยปัจจุบันมีบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด  

(วสิาหกจิเพือ่สงัคม)	 จำกดั	 ทีเ่ขา้รว่มโครงการ 25 จงัหวดั ไดแ้ก ่

เชียงราย แพร่ กำแพงเพชร ตาก พะเยา สุโขทัย ชุมพร 

นราธิวาส  ปัตตานี  พัทลุง  ยะลา  สุราษฎร์ธานี  ชลบุรี  

ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรปราการ 

สมุทรสาคร อ่างทอง เลย บึงกาฬ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด 

และสกลนคร รวมทั้งสิ้น จำนวน 93 ผลิตภัณฑ์

โครงการ
แล็บประชารัฐ
วันที่ 28 สิงหาคม 2560

การเชื ่อมโยงร่วมมือกับหน่วยงานต่าง  ๆ   แบบสานพลังประชารัฐ
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การเชื ่อมโยงร่วมมือกับหน่วยงานต่าง  ๆ   แบบสานพลังประชารัฐ

	 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด 

ร่วมลงนามความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงมหาดไทย  

กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสถาบันพัฒนาองค์กร 

ชุมชน (องค์การมหาชน) สร้างความปลอดภัยอาหารในโรงพยาบาลให้โรงครัว  

ร้านอาหารในโรงพยาบาลปรุงอาหารจานผัก  ผลไม้ปลอดสารพิษ เพื่อ 

สุขภาพของผู้ป่วยและประชาชน สร้างรายได้ให้เกษตรกร เริ่มในโรงพยาบาล 

ศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปทั้ง 116 แห่งในปี 2560 และจะขยายครอบคลุม 

โรงพยาบาลชุมชนครบ 780 แห่งภายในปี 2561 นี้

โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
วันที่ 11 กันยายน 2560
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เกษตรปลอดภัย จังหวัดพิษณุโลก 
	 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพิษณุโลก (วิสาหกิจเพื่อ 

สังคม) จำกัด สนับสนุนช่องทางการตลาดให้แก่ชุมชนโดยจัด 

สง่ผกัปลอดสารพษิขายในทอ็ปซเูปอรม์ารเ์กต็ในกรงุเทพมหานคร  

จงัหวดัพษิณโุลกและจงัหวดัพจิติร และมกีารควบคมุมาตรฐาน 

ความปลอดภัยให้กับสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดอาหาร 

ปลอดภัยกรีนมาร์เก็ตพิษณุโลก  จำกัด  ซึ่งประกอบด้วย  

4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนตำบลปรักแรด ชุมชนตำบลพันเสา  

ชุมชนตำบลบ่อทอง ชุมชนอำเภอวชิรบารมี รวมสมาชิกทั้งสิ้น 

89 ราย ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิม 3,000  -  

4,000 บาทต่อเดือนเป็น 10,000 - 25,000 บาทต่อเดือน

เกษตรปลอดภัย จังหวัดกาญจนบุรี
	 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีกาญจนบุรี (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) 

จำกัด ได้เริ่มโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยกับทาง 

โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา เพิ่มช่องทางในการจำหน่าย  

ดว้ยการสง่ผกัและผลไมอ้นิทรยี ์ เพือ่เปน็วตัถดุบิในการประกอบ 

อาหารของทางโรงพยาบาล โดยเริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 1  

กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 สร้างรายได้ 

ให้กลุ่มเกษตรกรรวมทั้งสิ้น 1,976,200 บาท และยังคงส่งผัก  

ผลไม้อินทรีย์มาตลอดจนถึงปัจจุบัน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ 

เป็นนักเรียน 87 คน ครู 12 คน

กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

พิษณุโลก

พิษณุโลก

โครงการเด่นระดับจังหวัด
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สร้างมาตรฐาน GAP
ของปลานิล จังหวัดพะเยา
	 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพะเยา (วิสาหกิจเพื่อ 

สังคม) จำกัด ได้ผสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย  

5 ภาคส่วน เพื่อช่วยชาวบ้านชุมชนต๊ำพระแล ตำบล 

บ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จำนวน  

140 ครวัเรอืน จดัทำมาตรฐาน GAP ของชมุชนปลานลิ 

จังหวัดพะเยาทุกบ่อ ในช่วงปี 2559  - 2560 กว่า 400 

ตัน เพิ่มมูลค่าปลานิลให้เกษตรกรจาก 40 บาท เป็น  

60 บาท สร้างยอดจำหน่ายสินค้าให้ชุมชนรวมทั้งสิ้น 

เป็นเงิน 4,964,345 บาท

โครงการเด่นระดับจังหวัด
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	 บริษัท  ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต  (วิสาหกิจเพื่อสังคม)  

จำกัด ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงาน 

พัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต  บริษัท  ไทยเบฟเวอเรจ  จำกัด  

(มหาชน)  และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต จัดงาน  

Batik Design Week 2017 ระหว่างวันที่ 7 - 10 กันยายน 2560  

ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดย 

รวบรวมกลุ่มชุมชน 31 ชุมชน ที่ผลิตผ้าบาติกจากทั่วประเทศ 

เป็นครั้งแรกในประเทศไทย จากจังหวัดภูเก็ต จังหวัดสงขลา  

จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดตาก จังหวัดอ่างทอง จังหวัดลพบุรี 

จังหวัดนครพนม รวมแล้วกว่า  30 ร้านค้า เข้าร่วมออกร้าน 

และนำเสนอผลิตภัณฑ์บาติกในรูปแบบต่าง  ๆ  เพื่อเป็นการสร้าง 

เครือข่ายด้านการผลิตและการจัดจำหน่าย รวมทั้งเป็นการ 

สนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินงานภายใต้คณะทำงานการพัฒนา 

เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ที่มุ่งเน้นสร้างรายได้ให้กับ 

ชุมชนอย่างยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาล

ผลสำเร็จที่ได้รับจากงานมีดังนี้

	 •	สร้างรายได้ระหว่าง 7 - 10 กันยายน 2560 3.3 ล้านบาท  

ไม่รวมรายการสั่งซื้อที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

	 •	ยกระดับการแปรรูปเครื่องนุ่งห่มและออกแบบเพื่อตอบ 

โจทย์ผู้บริโภคสมัยใหม่

	 •	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  

(วว.) วิจัยสร้างบล็อกบาติก เพื่อประหยัดเวลาผลิต

	 •	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพสนับสนุนเรื่อง 

แพตเทิร์นและการตัดเย็บตัวอย่าง

	 •	สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอร่วมมือในการให้ดีไซเนอร์ 

ออกแบบและแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า

	 •	การรวมตวัครัง้แรกของ Batik Community เพือ่แลกเปลีย่น 

ความรู้เรื่องการแปรรูปและการขายใหม ่ๆ 

	 •	วิจัยสีธรรมชาติเพื่อความปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อม 

ชมวีดิทัศน์
การทำงานเพิ่มเติม

งาน Batik Design Week 2017 จังหวัดภูเก็ต
วันที่ 7 - 10 กันยายน 2560 
ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เฟสติวัลภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

โครงการเด่นระดับจังหวัด
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	 ดว้ยศกัยภาพของชมุชนทอผา้ขาวมา้	 จงัหวดัอำนาจเจรญิ 

ที่มีความสามัคคีและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง	 ประกอบกับ 

การสนบัสนนุของภาครฐั	 ภาคเอกชน	 ภาคเีครอืขา่ยของบรษิทั	 

ประชารัฐรักสามัคคี	 วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย)	 จำกัด	 

และบริษัท	 ประชารัฐรักสามัคคีอำนาจเจริญ (วิสาหกิจเพื่อ 

สังคม)	 จำกัด	 ทำให้ชุมชนผ้าขาวม้าจังหวัดอำนาจเจริญ	 

มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้แบรนด์นุชบา	 ปัจจุบันได้รับ 

การกล่าวขานว่าเป็นคลัสเตอร์ผ้าขาวม้าเงินล้าน	 ทั้งในเรื่อง 

ของการต่อยอดผลิตภัณฑ์	 การแปรรูปผ้าขาวม้าให้เป็นสิ่งของ 

เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน	 การบริหารจัดการวัตถุดิบการผลิต	 

องค์ความรู้ในการใช้สีธรรมชาติ	 การได้รับการสนับสนุน 

ช่องทางการตลาด	 ทั้งการออกร้านจำหน่ายสินค้าและตลาด 

ออนไลน์	 โดยสามารถสร้างรายได้จากการขายออนไลน์กว่า 

500,000 บาท

	 ชุมชนผ้าขาวม้าจังหวัดอำนาจเจริญสามารถสร้างรายได้ 

เพิ่มจากเดิมอย่างเห็นได้ชัดในทุกกลุ่มงาน

 กลุ่มทอผ้า	 จากคนละ 5,000 บาทต่อคนต่อปี	 ปัจจุบัน 

รายได้ 20,000 - 50,000 บาทต่อคนต่อปี	 รวมทั้งสิ้นทุกชุมชน	 

ใน  7 อำเภอของจังหวัดอำนาจเจริญ	 มีรายได้ประมาณ 

250,000 - 400,000 บาทต่อเดือน

 กลุ่มแปรรูปผ้าขาวม้า	 กระเป๋าผ้าขาวม้า	 อำเภอ 

หวัตะพาน	 จากทีเ่คยจำหนา่ยไดเ้ปน็บางโอกาสในงานประจำป ี

ต่าง  ๆ  ของจังหวัดและท้องถิ่นใกล้เคียง	 ปัจจุบันมีรายได้จาก 

การตัดเย็บกระเป๋าผ้าขาวม้าเดือนละประมาณ  300,000 -  

400,000 บาทต่อเดือน	 เฉลี่ยคนละประมาณ 20,000 บาท 

ต่อคนต่อเดือน

 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า	 ปัจจุบันมีรายได้จากการตัดเย็บ 

เสื้อผ้าขาวม้าส่งจำหน่ายที่ร้านประชารัฐและยอดสั่งซื้อจาก 

กลุม่แปรรปู	 ผา้ขาวมา้นชุบา	 เฉลีย่เดอืนละประมาณ 60,000 -  

100,000 บาท

นุชบา คลัสเตอร ์
ผ้าขาวม้าเงินล้าน 
สร้างความสุขให้คนในชุมชน
จังหวัดอำนาจเจริญ

โครงการเด่นระดับจังหวัด
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	 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีชัยนาท (วิสาหกิจเพื่อสังคม)  

จำกัด ร่วมออกแบบและพัฒนาลายผ้าขึ้นมาใหม่ คือลาย 

ช่อใบมะขาม ซึ่งได้รับการจดลิขสิทธิ์ลายผ้าทอเป็นที่เรียบร้อย 

แล้ว รวมทั้งช่วยส่งเสริมด้านการตลาด และประชาสัมพันธ์ 

ผ้าทอเนินขามให้เป็นที่รู้จัก ผ่านช่องทางออนไลน์ อย่าง  

Facebook และสื่อโทรทัศน์ เช่น รายการเดอะแชร์ เก้าอี้ 

มีเรื่องเล่า ทางช่องอมรินทร์ทีวี รายการ  ไทยบันเทิง ช่วง 

หัวใจในลายผ้า ทางสถานีโทรทัศน์ Thai PBS รวมทั้งการ 

ออกงานแสดงสินค้าตามสถานที่ต่าง  ๆ เช่น งานศิลปาชีพ 

ประทีปไทย โดยชุมชนทั้ง 21 ครัวเรือน สามารถสร้างรายได้ 

จากโครงการในป ี 2560 ประมาณ 10 ล้านบาท

ผ้าทอลาย
“ช่อใบมะขาม”
ความภูมิใจ
ของชาวเนินขาม
จังหวัดชัยนาท

โครงการเด่นระดับจังหวัด
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ผ้าทอลาย
“ช่อใบมะขาม”
ความภูมิใจ
ของชาวเนินขาม
จังหวัดชัยนาท

	 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีมุกดาหาร  (วิสาหกิจเพื่อ 

สังคม) จำกัด จัดทำโครงการ  “ควบคุมคุณภาพผ้าย้อมคราม 

บ้านนายาง” เพื่อเป็นการเสริมสร้างผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพ 

มาตรฐาน ด้วยการจัดอบรมเรื่องการออกแบบตัดเย็บ แปรรูป 

ผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการจำหน่าย เชื่อมโยงด้านการตลาดและ 

การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ในรายการ ชื่นใจไทยแลนด์ 

ทางช่องอมรินทร์ทีวี เพ่ือให้เป็นท่ีรับรู้ในวงกว้าง	 รวมท้ังปรับปรุง 

และพัฒนาโรงเรือน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การสร้างศูนย์ 

การเรียนรู้เกี่ยวกับผ้าย้อมครามทอมือ จากการทำโครงการนี้ 

ได้เกิดนวัตกรรมใหม่ของผ้าย้อมมูลควาย ทำให้เพิ่มมูลค่า 

ผ้าขาวม้าขึ้นเป็นเท่าตัว พร้อมสร้างแบรนด์เวียงคราม โดย 

กลุ่มทอผ้าครามและแปรรูป จังหวัดมุกดาหาร ที่มีการเปิด 

ตลาดขายออนไลน์ผ่านทาง Facebook โดยมีจำนวนสมาชิก 

เข้าร่วม 27 ครัวเรือน สร้างรายได้เพิ่มขึ้นจาก 5,000 - 6,000  

บาทต่อเดือน เป็นประมาณ 10,000 บาทต่อเดือน

ผ้าย้อมคราม
จังหวัดมุกดาหาร

โครงการเด่นระดับจังหวัด
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	 การจัดงานวิ่งทะเลน้อยร้อยรันเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดย 

ใช้กีฬา หรือ Sport Tourism ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม 

การท่องเที่ยวโดยชุมชนและสถานที่สำคัญทางด้านต่าง  ๆ  ของ 

จังหวัดพัทลุง รวมถึงศิลปวัฒนธรรมที่สืบทอดมานาน การ 

จัดงานในครั้งนี้ได้เชื่อมโยงสินค้าของชุมชนเข้ากับการจัดงาน  

โดยการออกแบบถ้วยรางวัลที่ใช้วัสดุของท้องถิ่น	 อย่างเช่น

	 • กระจูด จำนวน 88 ถ้วย

	 • Finisher Gift จำนวน 500 ชิ้น

	 • กระเป๋ากระจูด 2,000 ใบ

	 สร้างรายได้ให้กับชุมชนรวมเป็นเงิน  721,500 บาท  

นอกจากเป็นการช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนแล้ว ยังเป็นการ 

สื่อสารถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดพัทลุงได้เป็นอย่างดี ซึ่งตรงกับ 

เป้าหมายการดำเนินงานของคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ฐานรากและประชารัฐ  (E3)  ที่เป็นฟันเฟืองสำคัญในการ 

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชารัฐ คือ “การเพิ่มรายได้ให้กับ 

ชุมชนและสร้างความสุขท่ีย่ังยืนให้แก่ผู้คนในชุมชนท่ัวประเทศ”

โครงการวิ่งทะเลน้อยร้อยรัน 
จังหวัดพัทลุง
วันที่ 23 กรกฎาคม 2560

ชมวีดิทัศน์การทำงานเพิ่มเติม

โครงการเด่นระดับจังหวัด
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เดือนตุลาคม 2560

โครงการเด่นระดับจังหวัด

	 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม)  

จำกัด จัดโครงการภูเก็ตล็อบสเตอร์ 2017 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2  

มีชุมชนกุ้งมังกรทั่วเกาะภูเก็ตเข้าร่วม 36 ชุมชน สร้างรายได้ 

ในเดือนตุลาคม  24 ล้านบาท  (รายได้  4.5 ล้านบาท ในปี   

2016) มี 200 ร้านค้าทั่วเกาะภูเก็ตร่วมขาย (จำนวนร้านค้า 

ที่เข้าร่วม 35 ร้านค้าในปี 2016) โดยมีเงินสะพัดทั้งหมด 200  

ล้านบาท (ยอดเงินสะพดั 100 ล้านบาทในป ี 2016) นอกจากนี้ 

ยังให้คำแนะนำเรื่องการท่องเที่ยวแก่ชุมชนมอแกน สะพาน 

สารสินทำให้ชุมชน มีรายได้เพิ่มขึ้น  3,000 - 5,000 บาทต่อ 

เดือน  พร้อมทั้งขยายองค์ความรู้ ไปพัฒนาชุมชนชาวเล 

แหลมตุ๊กแก หาดราไวย์

โครงการภูเก็ตล็อบสเตอร์ปี 2 จังหวัดภูเก็ต
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	 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจันทบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม)  

จำกดั รว่มกบัสำนกังานพฒันาชมุชนจงัหวดั สภาอตุสาหกรรม 

ท่องเที่ยว สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวและสำนักงานพาณิชย์ 

จังหวัดจันทบุรี  และอื่น  ๆ	 ร่วมขับเคลื่อนการท่องเที่ยว 

โดยชุมชนขนมแปลกริมคลองหนองบัว ภายในระยะเวลา 1 ปี 

สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนเพิ่มขึ้นกว่า 5 ล้านบาท และ 

มีจำนวนครัวเรือนเพิ่มขึ้นจาก  50 ครัวเรือนเป็นกว่า  200  

ครัวเรือน ด้วยการเชื่อมโยงเส้นทางเรือที่สามารถไปเชื่อมโยง 

กับชุมชนรอบข้าง เช่น ชุมชนบางสระเก้าและชุมชนเสม็ดงาม 

ที่มีป่าชายเลนอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งการส่งเสริมการประชา- 

สัมพันธ์ชุมชนให้รู้จักในวงกว้าง อาทิ การประชาสัมพันธ์  

ผ่านทางรายการชื่นใจไทยแลนด์ ช่องอมรินทร์ทีวี จัดทำ 

หนังสือ About Chan บอกเล่าเรื่องราวของชุมชนขนมแปลก 

เป็นต้น

ชุมชนขนมแปลกริมคลองหนองบัว 
จังหวัดจันทบุรี

โครงการเด่นระดับจังหวัด

ชมวีดิทัศน์การทำงานเพิ่มเติม
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	 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม)  

จำกัด พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย 5 ภาคส่วน ใช้แนวคิด 3C  

ได้แก่ Connection Creativity และ Constantly ลงมือ 

ทำงานร่วมกับชุมชนแหลมผักเบี้ย  จังหวัดเพชรบุรี  ใช้  

กระบวนการพัฒนาโดยมีชุมชนเป็นตัวตั้ง รวมทั้งการเชื่อมโยง 

สมัมาชพีเตม็พืน้ที่ โดยบรษิทัฯ ดำเนนิงานสนบัสนนุ โครงการ 

ธนาคารปูม้า  เพื่อทำการประมงอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้าง 

แลนด์มาร์คให้น่าสนใจ กระตุ้นยอดขายของชุมชน นอกจากนี้ 

ยังจัดตั้งคณะกรรมการประชารัฐระดับตำบลแหลมผักเบี้ย  

จัดอบรมอาสาสมัครนำเที่ยวท้องถิ่นชุมชนแหลมผักเบี้ย  

รวมทั้งการประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวและจัดกิจกรรม  

CSR เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน ทำให้กลุ่มวิสาหกิจแพปลา 

ชมุชนแหลมผกัเบีย้ มรีายไดเ้พิม่ขึน้ 133% ตอ่เดอืน จากเดมิ  

120,000 บาท เป็น  280,000 บาท จำนวนสมาชิกจาก  37  

ครัวเรือน เป็น 120 ครัวเรือน ขณะที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 

โดยชุมชนแหลมผักเบี้ย มีรายได้เพิ่มขึ้น จาก 30,000 บาท  

เป็น 50,000 บาทต่อเดือน

แหลมผักเบี้ย
ต้นทางทราย 
ปลายทางเกลือ
จังหวัดเพชรบุรี

โครงการเด่นระดับจังหวัด

ชมวีดิทัศน์การทำงานเพิ่มเติม
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	 บรษิทั ประชารฐัรกัสามคัคขีอนแกน่ (วสิาหกจิเพือ่สงัคม)  

จำกัด ได้ให้การสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ 

การสื่อสารเพื่อสร้างความยั่งยืน และช่องทางด้านการตลาดใน 

รูปแบบการท่องเที่ยว แหล่งวัฒนธรรมของบ้านโคกสง่า หมู่ 6 

จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง ในเรื่องการ 

เลี้ยงงู โดยการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดแผน 

การท่องเที่ยว ร่วมกับการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น  

ทำให้หมู่บ้านงูจงอาง เป็นที่รู้จักและเป็นสถานที่ที่คนมา 

เยี่ยมเยียนจังหวัดขอนแก่น ต้องมาชมวิถีชีวิตที่มีเอกลักษณ์ 

อีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย มีการเพิ่มระบบการเก็บตั๋วขาย 

บตัรเขา้ชมหมูบ่า้นงู เพือ่ทำใหร้ายไดเ้ขา้หมูบ่า้นมคีวามชดัเจน 

และเพิ่มกลยุทธ์ทางการตลาดขายบัตรแบบกรุ๊ปทัวร์ รวมทั้ง 

เชือ่มหนว่ยงานเขยีนโครงการปรบัภมูทิศันแ์ละสถานทีท่อ่งเทีย่ว 

ในหมู่บ้านงูจงอาง สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนตลอดปี  

2560 เป็นเงิน 517,217 บาท

หมู่บ้านท่องเที่ยวงูจงอาง จังหวัดขอนแก่น

โครงการเด่นระดับจังหวัด
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	 กลุ่มนครชัยบุรินทร์  เกิดจากการรวมกลุ่มของบริษัท  
ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และ 
สุรินทร์ เป็นการรวมตัวของภาคอีสานตอนล่างเพื่อประสานความ 
ร่วมมือในการส่งเสริมการขายสินค้าท้องถิ่น พัฒนาเกษตรอินทรีย ์ 
และส่งเสริมการท่องเที่ยว อาทิ การเปิดตลาดการขายรูปแบบ 
ใหม่ ทำ Roadshow เพิ่มช่องทางออนไลน์ สั่งซื้อสินค้าผ่าน 
แอพพลิเคชั่น  โดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน  
ได้แก่ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ  
บุรีรัมย์ และสุรินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
DIPA ทั้งนี้มีการจัดกิจกรรมเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการน้ำ 
และกระจายน้ำ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ครบ 
วงจร การแข่งขันข้าวหอมมะลิแปลงใหญ่ โครงการขับเคลื่อน 
เครือข่ายไหมไทย และโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่ม ี
คุณภาพและได้มาตรฐาน สร้างคุณค่าสู่สากล เช่นจัดเทศกาล 
ภาพยนตร์นานาชาต ิ นครชัยบุรินทร ์ เป็นต้น

กลุ่มนครชัยบุรินทร์: นครราชสีมา
ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ 

การเชื่อมโยงระหว่างจังหวัด
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กลุ่มนครชัยบุรินทร์: นครราชสีมา
ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ 

การเชื่อมโยงระหว่างจังหวัด

	 กลุ่มเพชรสมุทรคีรี เกิดจากการรวมกลุ่มกันของบริษัท  

ประชารัฐรักสามัคคี จังหวัดเพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทร- 

สงคราม และประจวบคีรีขันธ์ เป็นการรวมตัวของภาคกลาง 

ตอนล่างเพื่อประสานความร่วมมือ เน้นการพัฒนาแหล่ง 

ท่องเที่ยวโดยชุมชนเเละผลิตภัณฑ์ในชุมชน สร้างกระบวนการ 

ความร่วมมือ จาก 8 เเหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดเพชร- 

สมุทรคีรี มีชุมชนที่ร่วมดำเนินการ 8 ชุมชน จาก 4 จังหวัด  

ประกอบด้วย ชุมชนถ้ำเสือ  ชุมชนแหลมผักเบี้ย ชุมชน 

ยางน้ำกลัดใต้ ชุมชนถ้ำรงค์ (ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี)  

ชุมชนท่าคา (ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม) ชุมชนดอน 

ไก่ดี (ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร) ชุมชนบ้านทุ่งสะท้อน  

(ทีอ่ยูใ่นพืน้ทีจ่งัหวดัประจวบครีขีนัธ)์ เหน็ไดจ้ากโครงการ ASA  

CAN : Co - Create สถาปนิกอาสา  -  ประชารัฐ ออกแบบ 

ภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวชุมชน 4 ชุมชน ออกแบบปรับปรุง 

สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม และภูมิทัศน์ชุมชน และได้นำผลงาน 

การออกแบบเสนอสู่สาธารณะเมื่อเดือน กันยายน  2560  

ณ โรงแรมรอยัล ไดมอน จังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มเพชรสมุทรคีรี: เพชรบุรี
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 
ประจวบคีรีขันธ ์
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	 กลุ่มผ้าบาติก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เกิดจากความ 

ร่วมมือกันของ  4 ชุมชน  60 ครัวเรือนในพื้นที่  3 จังหวัด 

ชายแดนภาคใต้ มุ่งเน้นการสร้างรายได้ ส่งเสริมฐานการทำ 

ผ้าบาติก แปรรูปเพิ่มมูลค่า พัฒนาลายผ้า และเพิ่มคุณภาพ 

ในการตัดเย็บ โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันพัฒนา 

อุตสาหกรรมสิ่งทอ ในด้านการส่งเสริมความชำนาญเทคนิค 

การตัดเย็บ  พัฒนาแนวคิดในการขายสินค้า  และสร้าง 

ช่องทางการขายโดยการร่วมมือกับนักออกแบบชื่อดัง จาก 

ตราสินค้า SODA สร้างความสำเร็จได้มากถึง 500,000 บาท 

ไม่รวมถึงรายการสั่งซื้อในอนาคต อีก 1,000,000 ล้านบาท  

โดยใช้ฐานการผลิตจาก 3 จังหวัด ในการผลิตผ้าบาติก 1,000 

ตัว มูลค่า  700,000 บาท และยังสร้างรายได้ให้กลุ่มปลา 

กเุลาเคม็ตนัหยงเปาว์ ผลติสนิคา้ และกระเปา๋ปลากเุลา และ 

ปลากุเลาเค็ม กว่า 500,000 บาท 

การเชื่อมโยงระหว่างจังหวัด

กลุ่มผ้าบาติก
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้:
ยะลา ปัตตานี นราธิวาส
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การเชื่อมโยงระหว่างจังหวัด

	 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสงขลา (วิสาหกิจเพื่อสังคม)  

จำกัด ได้มีการส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มวิสาหกิจ 

ชุมชนผลิตภัณฑ์จากลูกปัดมโนราห์บ้านขาว อำเภอระโนด  

จังหวัดสงขลา โดยนำสินค้าที่ทำจากลูกปัดมโนราห์จัดแสดง 

และจำหน่ายเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าสู่กลุ่มเป้าหมาย 

ที่เหมาะสมและมีกำลังซื้อสูง ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 

และห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต ได้แก่ โคมไฟ 

ห้อย โคมไฟตั้งโต๊ะ พวงกุญแจ ต่างหู และกระเป๋า เป็นต้น 

ทำให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากลูกปัดมโนราห์บ้านขาว 

เป็นที่รู้จักในวงกว้าง มียอดการสั่งซื้อล่วงหน้า สามารถสร้าง 

รายได้ให้กลุ่มและสมาชิก 30 ครัวเรือนกว่า 50,000 บาท จาก 

เดิมสร้างรายได้เพียง 15,000 บาทต่อเดือน

กลุ่มมโนราห์: สงขลา
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ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย รว่ม 

กับคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

และประชารัฐ ให้ความสำคัญกับการพัฒนา 

วิสาหกิจเพื่อสังคมและการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ฐานรากในระดับชุมชน โดยยึดมั่นประโยชน์ 

ของทุกภาคส่วน ภายใต้วิสัยทัศน์ To make 

the Capital Market work for everyone  

โดยไดส้ง่เสรมิผูป้ระกอบการในระดบัรากหญา้ 

ทั้งในส่วนที่เป็นงานด้านความรับผิดชอบทาง 

สังคมหรือ  CSR และงานที่จะดำเนินการ 

อย่างเป็นระบบเพื่อส่งเสริมให้ เกิดธุรกิจ 

ขนาดเล็กใหม่ ๆ (StartUp) ขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

รวมทั้งให้การสนับสนุนสินค้าแปรรูป เช่น  

ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าจากชุมชนที่ร่วมโครงการ 

กับบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี  วิสาหกิจ 

เพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด มาเป็น 

เครื่องแต่งกายในช่วงเทศกาลและประดับ 

ตกแต่งสถานที่ในการจัดงานต่าง  ๆ  อย่าง 

ต่อเนื่อง 

	 ในปีที่ผ่านมา เทสโก้ โลตัส ได้ดำเนินโครงการประชารัฐถึง 22 โครงการ โดยหนึ่ง 

ในนั้นคือโครงการรับซื้อและกระจายผลิตภัณฑ์ชุมชนที่นำมาจัดเป็นกระเช้าของขวัญ 

หลากหลายรูปแบบ รับซื้อตะกร้าสานงานหัตถกรรมจากวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเสื่อกก บ้าน 

บางพลวง อำเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบรุ ี เพือ่นำมาจดัเปน็กระเชา้กลุม่พรเีมีย่ม บรรจ ุ

ผลิตภัณฑ์นำเข้าจากทั่วทุกมุมโลก โดยได้รับซื้อกระเช้าทั้งหมด 6,000 ใบใน 4 รูปแบบมา 

จัดเป็นกระเช้าปีใหม่ นอกจากนี้ เทสโก้ โลตัส ได้เป็นช่องทางการกระจายสินค้าโอทอป 

จาก 200 ชมุชนทัว่ประเทศ ผา่นรา้นคา้ของเทสโก ้ โลตสั กวา่ 1,800 สาขาและแพลตฟอรม์ 

ออนไลน ์ เพือ่ขยายโอกาสทางธรุกจิใหก้บัสนิคา้ชมุชน สรา้งความมัน่คงใหเ้ศรษฐกจิฐานราก  

จะสามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนมากกว่า 15,000,000 ล้านบาท และสร้างโอกาสให้ลูกค้า 

ประชาชนไดเ้ลอืกซือ้กระเชา้ปใีหมท่ีม่คีวามสวยงามและมเีอกลกัษณอ์นัโดดเดน่เปน็ของขวญั 

สำหรับช่วงเทศกาล

บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาร์ทเม้นสโตร์ จำกัด

เทสโก้ โลตัส

	 บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาร์ทเม้นสโตร์ จำกัด จัดทำโครงการ  

“ตลาดชุมชนเชียงใหม่อาหารปลอดภัย” เปิดจำหน่ายวันเสาร์และ 

อาทิตย์ ทุกวัน ณ Jing Jai Farmer’s Market Chiang Mai เพื่อ 

เป็นพื้นที่จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรให้กับเกษตรกรในพื้นที่ 

จังหวัดเชียงใหม่  โดยมุ่งเน้นผู้ผลิตนำผลผลิตทางการเกษตร 

มาจำหน่ายด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า ต่อสังคม 

ส่วนรวม ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกผักโดยลดการใช้สารเคมีทางการ 

เกษตร รวมถึงตั้งเป้าเป็นตลาดจำหน่ายพืชผักผลไม้อาหารปลอดภัย 

ตัวอย่าง และเป็นตลาดไร้กล่องโฟม เน้นใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก  

ลดการใช้ถุงพลาสติก ลดการสร้างขยะในตลาดฯ และจัดกิจกรรม 

ที่ เป็นประโยชน์ต่อสังคมให้มีสุขภาพที่ดีของชุมชนโดยรอบและ 

ส่งเสริมการขายให้กับเกษตรกร
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บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

	 บริษัทฯ  ได้ร่วมงานกับคณะทำงานการ 

พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐอย่างใกล้ชิด 

โดยดำเนินการสนับสนุนนโยบายช่วยเหลือเกษตรกร 

ชาวใต้ที่ปลูกลองกองต่อเนื่องจากปี 2559 ได้ร่วม 

ให้ความรู้เรื่องการปลูกข้าวหอมมะลิอย่างถูกวิธี 

ตามมาตรฐาน GAP ทำให้ขายผลผลิตได้ราคาสูง  

ร่วมงานในการประชาสัมพันธ์ให้เกิดความเข้าใจงาน 

ประชารัฐในวงกว้าง นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงงาน 

พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐด้านการ 

ศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ในการสร้างวิชาชีพในระดับ 

ชุมชน รวมทั้งการให้ความรู้แก่เยาวชนอีกด้วย

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
	 บริษัทฯ ได้ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

ฐานรากตามนโยบายสานพลังประชารัฐร่วม 

กับคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

และประชารัฐ โดยทำงานเชื่อมโยงกับงาน 

ประชารฐัดา้นการเกษตร เชือ่มโยงองคค์วามรู ้

ระหว่างกลุ่มงานเกษตรกับเกษตรแปลงใหญ่ 

และลงพื้นที่สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจ 

ฐานรากของจังหวัดขอนแก่นร่วมกับบริษัท  

ประชารัฐรักสามัคคี  วิสาหกิจเพื่อสังคม  

(ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ประชารัฐ 

รักสามัคคีขอนแก่น  (วิสาหกิจเพื่อสังคม)  

จำกัด

	 ธนาคารกรุงเทพให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจการให้เกิดการบูรณาการทั้งในด้าน 

เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ตามแนวทางการพฒันาธรุกจิใหเ้จรญิเตบิโตอยา่งยัง่ยนื 

ซึ่งเป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน โดยธนาคารกรุงเทพได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบาย 

สานพลังประชารัฐ โดยมีเป้าหมายหลักในการสร้างรายได้ให้ชุมชน ประชาชนมีความสุข  

ด้วยการสนับสนุนชุมชนเพื่อพัฒนาสินค้า และสนับสนุนช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า 

ชุมชนในพื้นที่สำนักงานของธนาคารทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังได้ร่วมลงทุนเป็นผู้ถือหุ้น 

ในบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี  (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ทุกจังหวัด จังหวัดละ  

390,000 บาท รวมเป็นเงิน 29.64 ล้านบาท นอกจากนี้ยังให้การสนับสนุนประชาสัมพันธ์ 

โครงการต่าง  ๆ ของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด  

ผ่านสื่อต่าง ๆ ของธนาคาร เช่น หน้าจอตู้เอทีเอ็ม เป็นต้น 
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โครงการพัฒนาเครือข่ายพื้นที่ปฏิบัติการทางสังคม
เพื่อการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวม
(HAB - Social Lab Network)
	 พัฒนาต้นแบบ  “ช่องสาริกาโมเดล”  (HAB’s  Model)  ด้วย  

สำนักงานกิจกรรมเพื่อสังคม สำนักพัฒนาความยั่งยืน เครือเบทาโกร  

(CSC) ได้พัฒนาโมเดลการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวม (Holistic  

Area - based Community Development : HAB) ขึ้นที่ตำบลช่อง- 

สาริกา จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่ปี  2550 ได้ดำเนินงานตาม 3 หลักการ  

ได้แก่ พัฒนาชุมชนแบบองค์รวม (Holistic) กำหนดขอบเขตการพัฒนา 

(Area - based) กลยุทธ์การขับเคลื่อน

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
	 ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ร่วมพัฒนา 

งานในระดับพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร สนับ- 

สนนุการแกป้ญัหาการระบาดของแมลงศตัรพูชื 

ในมะพร้าวน้ำหอม  การเพิ่มมูลค่าสินค้า 

การเกษตร  และส่งเสริมการดำเนินการ 

โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย โดย 

การสนับสนุนฟาร์มผักปลอดภัย ให้มีการ 

จำหน่ายผลผลิตให้กับโรงพยาบาลในจังหวัด 

สมทุรสาคร และเพิม่องคค์วามรูเ้รือ่งการเลีย้ง 

สตัวน์ำ้และประมงชายฝัง่ใหก้บัชมุชน รวมทัง้ 

สนับสนุนการพัฒนาเครื่องเบญจรงค์กลุ่ม 

บ้านดอนไก่ดี พัฒนาผลิตภัณฑ์ Collection  

ใหม่ ภายใต้แนวคิด “เบญจรงค์มีชีวิต สีสัน 

ฤดูร้อน”  ส่ง เสริม  ผลักดันสู่ตลาดโลก  

นอกจากนี้บริษัทฯ  ยังได้สนับสนุนชุมชน 

ท้องถิ่นพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน  

เช่น อุทยานประวัติศาสตร์พันท้ายนรสิงห์  

(โคกขาม) ฟาร์มเกลือทะเลและสปาเท้า  

รวมทั้งสนับสนุนโฮมสเตย์ที่ดอนไก่ดี ซึ่งเป็น 

สถานที่ผลิตเครื่องเบญจรงค์

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
	 ด้วยวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ	 ที่จะเป็นผู้นำสร้างสรรค์ตลาดการสื่อสารโทรคมนาคมใน 

ประเทศไทย	 และมุ่งหมายที่จะเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้รับการยอมรับสูงสุด	 จึง 

ได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมายกระดับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ	 ภายใต้แนวคิด Digital  

For Thais	 เพื่อร่วมกับภาครัฐในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยใน 4 ด้านหลัก  ๆ	 คือ  

1. ด้านสาธารณสุข	 2. ด้านการศึกษา	 3. สถานที่สำหรับ Start Up และผู้ประกอบการ 

ยุคดิจิทัล	 และ 4. ด้านเกษตรกรรมและผู้ประกอบการในชุมชน	 โดยบริษัทฯ	 ร่วมกับบริษัท	 

ประชารัฐรักสามัคคี	 วิสาหกิจเพื่อสังคม	 (ประเทศไทย)	 จำกัด	 ยกระดับการใช้ชีวิตและ 

การประกอบอาชีพของเกษตรกรและผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานราก	 ผ่านแอพพลิเคชั่น 

“ฟาร์มสุข”  เพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการสร้างช่องทางในการซื้อ  -  ขายสินค้า	 และลดรายจ่าย 

ด้วยข้อมูลจากคลังความรู้ทางด้านภูมิปัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการทำการเกษตรจากผู้เชี่ยวชาญ 

ชั้นนำ	 รวมทั้งเพิ่มมูลค่าของสินค้า	 ด้วยข้อมูลการเพาะปลูกจากอุปกรณ์	 IoT,	 ความรู้ 

ด้านบรรจุภัณฑ์	 และการสร้างความแตกต่างให้สินค้า	 พร้อมทั้งยังช่วยให้ผู้บริโภคได้รับ 

ความสะดวกสบาย	 และมั่นใจในสินค้าที่ได้รับอีกด้วย

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
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บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
	 บรษิทัฯ ดำเนนิโครงการรา้นประชารฐัสขุใจตอ่เนือ่งมาจากป ี 2559  

โดยมีการสร้างรายได้ต่อให้กับสินค้าชุมชนในพื้นที่ปั๊มน้ำมัน  ปตท.  

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาและส่งเสริม 

การใช้พลังงานทดแทนในรูปแบบต่าง ๆ จึงได้ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา 

ดำเนินการวิจัยการใช้เซลล์แสงอาทิตย์ซึ่งได้ทดลองดำเนินการแบบ 

ติดตั้งลอยน้ำ ณ สระเก็บน้ำพระราม 9 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  

และได้ขยายผลการใช้เซลล์แสงอาทิตย์ ในระดับชุมชน จึงมีแผนใน 

การพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อประโยชน์กับธุรกิจในระดับฐานราก 

เช่น การตากแห้ง การอบแห้ง หรือการสูบน้ำ เป็นต้น

บริษัท ปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทฯ ร่วมกับ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศ 

ไทย) จำกัด สนับสนุนการพัฒนาสินค้าชุมชนซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าได้ 

จากการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ทั้งในด้านการออกแบบและการใช้วัสดุที่ทันสมัย 

โดยได้ร่วมออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่ผลไม้ซึ่งช่วยยืดอายุของผลไม้ได้  

นอกจากนี้ยังให้การท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยช่วยในการสนับสนุนวัสดุก่อสร้าง 

ที่ผลิตโดยบริษัทฯ  เพื่อสร้างศาลากระชังกุ้งมังกรเพื่อให้ชุมชนผู้ เลี้ยง 

กุ้งมังกรจังหวัดภูเก็ตได้ใช้ประโยชน์ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชม  

ร่วมกับบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
	 ธนาคารกสิกรไทย ได้ร่วมขับเคลื่อนนโยบายสาน 

พลังประชารัฐในคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

และประชารัฐ (E3) ในพื้นที่ของจังหวัดน่าน โดยลงพื้นที่ 

ร่วมกับคณะทำงานบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจ 

เพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด และคณะทำงานบริษัท  

ประชารัฐรักสามัคคีน่าน (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เพื่อ 

สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก อาทิ การทำ 

เกษตรอินทรีย์แปลงพริก การทำไร่ฟักทองอินทรีย์ การ 

ทำฝายตะบันน้ำ การประปาภูเขา เป็นต้น นอกจากนี้ 

ยังสนับสนุนกระเช้าผลิตภัณฑ์ปีใหม่ของชุมชนต่าง  ๆ  ทั่ว 

ประเทศอีกด้วย
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บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง  แอนด์  พับลิชชิ่ง  จำกัด (มหาชน)

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
จำกัด (มหาชน)

	 บรษิทั อมรนิทร ์ พริน้ติง้	แอนด	์พบัลชิชิง่ จำกดั	(มหาชน) รว่มกบั บรษิทัไทยเบฟเวอเรจ 

จำกัด (มหาชน) และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด 

ให้การสนับสนุนรายการ  ชื่นใจไทยแลนด์ สารคดีเชิงท่องเที่ยวบวกความคิดสร้างสรรค์   

เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง โดยนำเสนอเรื่องราวของ 

ชมุชนตา่ง  ๆทัว่ประเทศ	ภายใตก้ารดำเนนิงานของบรษิทั ประชารฐัรกัสามคัค ี (วสิาหกจิเพือ่สงัคม) 

จำกัด ทุกจังหวัดที่อยู่ใน  3 กลุ่มงาน ได้แก่ เกษตร แปรรูป และท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ออกอากาศทางช่อง  AMARIN TV HD อมรินทร์ทีวีช่อง 34 ทุกวันเสาร์ เวลา 17.00 น. 

รีรันทุกวันพุธ เวลา  22.45 น. เริ่มออกอากาศวันแรก  3 กรกฎาคม  2559 ถึงปัจจุบัน 

(3 มีนาคม 2561) ออกอากาศไปแล้วรวม 73 ตอน ตัวอย่างชุมชนที่ออกอากาศทางช่อง 

Amarin TV HD อาทิ ชุมชนบ้านหน้าทับ บ้านแหลมโฮมสเตย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ชุมชนอ่าวสลัด เกาะกูด จังหวัดตราด เกาะนาคาใหญ่ จังหวัดภูเก็ต ชุมชนบ้านเดื่อ 

จังหวัดหนองคาย บ้านห้องแซง จังหวัดยโสธร เป็นต้น นอกจากนี้ยังสนับสนุนการจัดทำ 

และเผยแพร่ข่าวสารโครงการต่าง  ๆ  ของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม 

(ประเทศไทย) จำกัด อาทิ โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย การออกร้านจำหน่าย 

สินค้าชุมชนในงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม อีกด้วย

	 บริษัทฯ สนับสนุนโครงการสานพลังประชารัฐของรัฐบาล โดยเข้าร่วมเป็น 

คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุน 

การดำเนินโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในภาพรวม 

ใน 3 กลุ่มงานคือ เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยร่วมเข้าเป็นผู้ถือหุ้น 

ในบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม	 (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 

1 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ซึ่งนำไปบริหารจัดการและเผยแพร่ 

องคค์วามรู ้ สรา้งความเชือ่มโยงตลาดในระดบัประเทศ สง่เสรมิการพฒันารปูลกัษณ์ 

ตราสินค้า ผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการเครื่องสีข้าวระดับครัวเรือน โครงการ 

ผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย โครงการร้านประชารัฐรักสามัคคี โครงการ 

สานพลังเพื่อบ้านเกิด	รุ่นที ่ 2 เป็นต้น
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
	 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ภูมิใจที่ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย  

ริเริ่มงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ และก่อตั้งเครือข่ายบริษัท ประชารัฐ 

รักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ใน 76 จังหวัด และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี  

วสิาหกจิเพือ่สงัคม (ประเทศไทย) จำกดั โดยไดร้บัความรว่มมอืเปน็อยา่งดจีากทกุภาคสว่น 

ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ในทุก 

พื้นที่ทั่วประเทศ และยังได้ร่วมทุนในทุกบริษัท บริษัทละ 1 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  

77 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนประเดิมในการจัดตั้งบริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคมทั้ง 77 แห่ง 

โดยบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม)	 จำกัด	 จะเป็นหน่วยงานในการ 

ประสานความเชื่อมโยงทุกภาคส่วน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานใน 3 กลุ่มงาน ได้แก่  

เกษตร แปรรูป และท่องเที่ยวโดยชุมชน ร่วมกับชุมชนเป้าหมาย สร้างรายได้ให้กับชุมชน 

ในปีที่ผ่านมามากกว่า 80 ล้านบาท นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่น 

หัตถศิลป์ไทยปี 2560 และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าขาวม้าของชุมชน อาทิ เสื้อผ้าขาวม้า 

สายคล้องขวดจากผ้าขาวม้า สมุดและกระเป๋าผ้าขาวม้า และผลิตภัณฑ์กระเช้าปีใหม่ 

ของชุมชน มูลค่ากว่า  2.2 ล้านบาท รวมทั้งให้การสนับสนุนงานทะเลน้อย ร้อยรัน  

จังหวัดพัทลุง งาน  Tour De Farm การแข่งขันปั่นจักรยาน จังหวัดนครราชสีมา 

เพื่อสนับสนุนเรื่องของการท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดอีกด้วย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ 

จำกัด (มหาชน)	 ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกกลุ่ม	 Dow	 Jones	 Sustainability	 Indices	 

(DJSI)	 ในระดับ	World	 ในปี	พ.ศ.	 2560	และคงมุ่งมั่นสานต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชน 

ควบคู่ไปกับความยั่งยืนของธุรกิจ	 อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ตามเป้าหมาย	 Sustainable	 Development	 Goals	 (SDGs)	 17	 ข้อ	 ขององค์การสหประชาติ 

ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงานของคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 

(E3)  ซึ่ งมี เป้าหมายหลักคือ  “การเพิ่มรายได้ ให้ชุมชน  ประชาชนมีความสุข” 

โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินงาน และเพื่อให้การขับเคลื่อนงาน 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีผลเป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่องในระยะยาว
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ตัวอย่างการดำเนินงานของประชารัฐรักสามัคคีส่วนกลางไตรมาส 1/2560

 ก.พ. 2560 จัดการอบรมชุมชนผู้ผลิตผ้าขาวม้าทอมือ
 มี.ค. 2560 งาน Amazon Fashion Week Tokyo 2017 / เริ ่มความร่วมมือโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย

ตัวอย่างการดำเนินงานของประชารัฐรักสามัคคีส่วนกลางไตรมาส 2/2560

 เม.ย. 2560 รณรงค์ใช้ผ้าขาวม้าช่วงเทศกาลสงกรานต์  /  ผลักดันสินค้าชุมชนเผยแพร่บน www.prsthailand.com
 พ.ค.  - ก.ค. 2560 คัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมโครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิด รุ่น 2 
 มิ.ย. 2560 จัดการประกวดผลงานผ้าขาวม้าในโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย

ตัวอย่างการดำเนินงานของประชารัฐรักสามัคคีส่วนกลางไตรมาส 3/2560

 ก.ค. 2560 เปิดร้านค้าประชารัฐที่อาคาร CW Tower
 ส.ค. 2560 สร้างความร่วมมือกับ Central Lab / จัดแสดงผลงานแฟชั่นผ้าขาวม้าที่ออกแบบโดยนักออกแบบรุ่นใหม่  /
	 ประชาสัมพันธ์เครื ่องสีข้าวครัวเรือนในงานข้าว สด สร้าง สุข

 ก.ย. 2560 ปฐมนิเทศโครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิดรุ ่น 2 
ตัวอย่างการดำเนินงานของประชารัฐรักสามัคคีส่วนกลางไตรมาส 4/2560

 ก.ย.  - ธ.ค. 2560 จัดทำกระเช้าปีใหม่สินค้าชุมชน
 ก.ย.  - ธ.ค. 2560 ร่วมผลักดันโครงการ oToP Junior
 พ.ย. 2560 ร่วมผลักดันโครงการตลาดประชารัฐ

ประเภทกลุ่มงาน

จำนวนโครงการ

รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินการ

251,223,702

772

บาท

โครงการ

การแปรรูป การเกษตร การท่องเที่ยว

52.0%

14.0%

34.0%

จำนวนชุมชน

2,132 ชุมชน

จำนวนชุมชนในโครงการตามภูมิภาค

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคใต้

345

666

556

565
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หลักการและแนวคิด
ในการทำงาน
ของคณะทำงาน
การพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและประชารัฐ

ภาคผนวก
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แนวคิดเพื่อรากฐานที่แข็งแรงและยั่งยืน
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐมีอะไรบ้าง

สิ่งแวดล้อม
1. อนุรักษ์ธรรมชาติ เช่น 
ผืนป่า ผืนดิน ต้นน้ำ 
ท้องทะเล
2. สร้างวินัยในการจัดการ
ขยะอย่างเป็นรูปธรรม
3. รณรงค์การบริหาร
จัดการน้ำเสีย

เป้าหมาย

กลุ่มงาน

กระบวนการ

หลักการ

โครงสร้าง

ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง

สร้างรายได้ให้ชุมชน
ประชาชนมีความสุข

แปรรูปเกษตร ท่องเที ่ยว
โดยชุมชน

การเข้าถึง
ปัจจัยการผลิต

การสร้าง
องค์ความรู้

การตลาด การสื่อสาร
เพื่อการรับรู ้

การบริหารจัดการ
เพื่อความยั่งยืน

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 76 แห่ง

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หลักการดำเนินงานที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้งและสัมมาชีพเต็มพื้นที่

องค์ความรู้
1. สร้างวิชาชีพในระดับชุมชน
เช่น โครงการ OTOP
2. ให้ความรู้แก่เยาวชน

1

3

5

76

1
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หลักการของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

	 แนวคิดการจัดตั้งบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด 

เกิดขึ้นเพื่อการพัฒนาชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืน 

โดยยึดถือหลักการยึดพ้ืนท่ีเป็นตัวต้ัง บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี 

จังหวัด จะเกิดจากการทำงานร่วมกันของ 5 ภาคส่วนที่สำคัญ 

ในจังหวัดนั้น  ๆ  เอง ที่มีความเข้าใจในบริบทของพื้นที่จังหวัด 

ตนเองว่ามีความต้องการในการพัฒนาอย่างไร ในสภาพภูมิ  -  

สังคมที่มีลักษณะเฉพาะตัว โดยมีบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี  

วสิาหกจิเพือ่สงัคม (ประเทศไทย) จำกดั คอยใหก้ารสนบัสนนุ 

ในด้านต่าง  ๆ  ที่จำเป็น พร้อมทั้งเชื่อมโยงบริษัท ประชารัฐ 

รักสามัคคีจังหวัดอื่น  ๆ  ทั่วประเทศ และองค์กรภาคีต่าง  ๆ  

เข้าด้วยกัน ให้เกิดเป็นรูปแบบใหม่ในการบริหารจัดการ การ 

พัฒนาชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยและในโลกขึ้น
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รัฐ  สนับสนุน ช่วยเรื ่องนโยบาย โครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุนเงินทุนผ่านสถาบัน 
การเงินภาครัฐ ตามหลักเกณฑ์การปล่อยเงินกู้
เอกชน  ขับเคลื่อน  ช่วยเรื ่องความรู้ด้านการบริหารจัดการ  การเชื ่อมโยงตลาด  
การทำแผนธุรกิจ สนับสนุนเงินทุนผ่านธนาคารพาณิชย์ และโครงการพี่ช่วยน้อง
วิชาการ  ให้องค์ความรู้  ช่วยเรื ่องค้นคว้าวิจัย  พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและ 
วิชาการด้านการเกษตรและการแปรรูป
ประชาสังคม  สร้างความเข้มแข็ง ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสร้างความ 
เชื ่อมโยงระหว่างชุมชน
ประชาชน/ธุรกิจชุมชน  ลงมือทำ  เข้าใจ  ต้องการ  และลงมือทำ  เป็นเจ้าของ 
ผลิตภัณฑ์ เป็นผู้ผลิต ให้บริการ ดำเนินธุรกิจ

การทำงานร่วมกันของ 5 ภาคส่วน

ผลักดันนโยบายจากระดับพื้นที่
(Bottom - up approach)
• ความต้องการของชุมชนเป็นตัวตั้ง
• เน้นอัตลักษณ์ความโดดเด่นของพื้นที่
• การเชื ่อมโยงของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ในระดับ 
   กลุ่มจังหวัดและในระดับประเทศ
• นำเอากรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จมาแลกเปลี่ยน  
 และประเด็นปัญหามาช่วยกันบูรณาการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

24%

76%

บริษัทเอกชนระดับประเทศ
• ให้ศักยภาพ 5 กระบวนการ
• พัฒนาส่งเสริมองค์ความรู้
• ช่วยหาช่องทางการตลาด

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด 
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 76 จังหวัด
• ความต้องการของพื้นที่
• การเชื ่อมโยงซึ่งกันและกัน
• ประเด็นเรื ่องราวในพื้นที่ 

สัดส่วนการถือหุ้น บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
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 -  สร้างความเข้าใจในพื้นที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
 -  บูรณาการเชื ่อมโยงของทุกภาคส่วนในพื้นที่
 -  เชื ่อมโยงแนวทางการดำเนินงานจากคณะทำงานขับเคลื่อน
 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากประชารัฐส่วนกลาง

 -  ค้นหาชุมชนที่มีความพร้อมเข้าร่วม SE
 -  บริหารจัดการ SE จังหวัด สร้างรายได้ในชุมชน
 เพื่อให้ชุมชนมีความสุขอย่างยั่งยืน
 -  หาช่องทางการตลาดและการจัดจำหน่ายในระดับจังหวัด
 -  ส่งเสริมสินค้าชุมชนในจังหวัดให้เป็นที่รับรู ้ในระดับประเทศ

 -  ประกอบสัมมาชีพในสามกลุ่มหลัก
 การเกษตร
 การแปรรูป
 การท่องเที ่ยวโดยชุมชน

คณะกรรมการประสาน
และขับเคลื่อนนโยบายสานพลัง
ประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด 
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด 
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

สิทธิ์การออกเสียง
ภาคส่วนละ 20%

แต่ละภาคส่วนสามารถถือหุ้นได้ ไม่จำกัดสัดส่วน

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ของแต่ละจังหวัด
ทำงานร่วมกับคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ

ประจำจังหวัด (คสป.) อย่างใกล้ชิดเป็นหนึ่งเดียว

คณะกรรมการบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิ์การออกเสียงถูกกำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับ 
ของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 

เพื่อให้ทุกส่วนมีสิทธิ์ในการออกเสียงอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการผู้จัดการ

ชุมชนเกษตร ชุมชนแปรรูป ชุมชนการท่องเที่ยว
โดยชุมชน

สัมมาชีพเต็มพื้นที่

ภาคเอกชน ภาค
วิชาการ

ภาค
ประชาสังคม

ภาค
ประชาชน

ภาครัฐ
(เจ้าหน้าที่หรือ

พนักงานของรัฐ) 
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ก้าวแรกแห่งการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
และประชารัฐ
	 ภายหลังจากการที่รัฐบาลได้ประกาศใช้โครงการ  “สาน 

พลังประชารัฐ”  เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ใหม่ในการขับเคลื่อน 

เศรษฐกิจของประเทศไทย คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ฐานรากและประชารัฐ (E3) โดยมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นหัวหน้าทีมภาครัฐ  

และนายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่  

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นหัวหน้าทีมภาค 

เอกชน ก็เริ่มต้นภารกิจการทำงานในทันที โดยมีเป้าหมาย 

หลักในการสร้างรายได้ให้ชุมชน ประชาชนมีความสุข

	 คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 

ดำเนินงานในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากผ่านกลไกประชารัฐ 

ตามนโยบายของรัฐบาล โดยเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วน 

ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และ 

ภาคประชาชน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าทั้ง 

ระบบ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง จนถึงปลายทาง เพราะการ 

แก้ปัญหาทุกอย่างต้องเริ่มต้นจากต้นทางหรือเหตุแห่งปัญหา 

ก่อน

	 ทั้งนี้ คณะทำงานฯได้น้อมนำแนวทางการพัฒนามาจาก 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

ตามกระแสพระราชดำรัสในเรื่องยุทธศาสตร์ในด้านการพัฒนา 

คอื “เขา้ใจ เขา้ถงึ และพฒันา” โดยเปน็การเขา้ใจและเขา้ถงึ 

ประชาชนในพื้นที่ว่ามีความต้องการหรือยังขาดในเรื่องใด  

เพื่อจะนำมาสู่แนวทางกระบวนการแก้ไขปัญหา ก่อนนำไปสู่ 

ปลายทาง คือการพัฒนาที่ตรงกับความต้องการของประชาชน  

ทำให้ประชาชนมีความสุข มีรายได้ที่เพียงพอในการเลี้ยงตน  

สามารถที่จะเสียสละช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมได้อย่างยั่งยืน 

ต่อไป

13 มกราคม 2559 
ประชุมคณะทำงานการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ครั้งที ่ 1 
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

29 เมษายน 2559 
พลเอก ประยุทธ ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เป็นประธานในการจัดตั้งบริษัท ประชารัฐรักสามัคค ี
วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด 
ณ ตึกสันติไมตร ี ทำเนียบรัฐบาล
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	 ภาคีที่เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ อาทิ สถาบันพัฒนาองค์กร 

ชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ  พอช. ปฏิบัติการพัฒนาชุมชนครอบคลุม 6,447 ตำบล 

ทั่วประเทศ และพัฒนาความร่วมมือกับมูลนิธิสัมมาชีพ ในการสนับสนุนความเข้มแข็ง 

เศรษฐกิจฐานรากภายใต้ยุทธศาสตร์ประชารัฐปี 2559 จำนวน 1,500 ตำบล ปี  2560  

จำนวน 2,500 ตำบล โดยร่วมมือระหว่างสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  

มูลนิธิสัมมาชีพ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ประกอบด้วยสันนิบาตสหกรณ์แห่ง 

ประเทศไทย, สำนกังานสรา้งเสรมิกจิการเพือ่สงัคมแหง่ชาต ิ (สกส.), กรมการพฒันาชมุชน,  

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, กรมการค้าภายใน, ธนาคารเพื่อการเกษตรและ 

สหกรณ์การเกษตร, ธนาคารออมสิน, สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ,  

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน), สโมสร 

โรตารีสัมพันธวงศ์, เครือข่ายไทยพีจีเอสออร์แกนิคพลัส, สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา 

เกษตรกร, บริษัทเอสซีอีอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, องค์การบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อ 

การทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนื (องคก์ารมหาชน), เครอืขา่ยธรุกจิ Biz Club Thailand, สมาพนัธ ์

เอสเอม็อไีทย, สำนกังานกองทนุหมูบ่า้นและชมุชนเมอืงแหง่ชาต,ิ กรมสง่เสรมิอตุสาหกรรม,  

บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จำกดั (มหาชน), บรษิทั นำ้ตาลมติรผล จำกดั (มหาชน), บรษิทั  

ปตท. จำกดั (มหาชน), สภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย, ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

เป็นต้น

4 มกราคม
พ.ศ. 2559

การประชุมครั้งสำคัญ
เพื่อเป้าหมายเดียวกัน

6 มกราคม
พ.ศ. 2559 

พูดคุยเพื่อต่อยอดงาน

13 มกราคม
พ.ศ. 2559 

การร่วมแรงร่วมใจ
เพื่อคนไทยทั้งประเทศ

ในระยะแรกของการทำงาน 
คณะทำงานภาคเอกชนได้ 
มีการประชุมหารือร่วมกับ 
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 

 (องค์การมหาชน)

ได้มีการหารือในคณะทำงาน 
ภาคเอกชนอีกครั้ง ซึ่งจาก 
การประชุมดังกล่าว ทำให้ 
คณะทำงานได้ รับทราบ 
ข้อมูลในด้านต่าง  ๆ  มาก 
ยิ่ งขึ ้น  และได้นำข้อมูล 
เหล่านี้ไปต่อยอดแผนการ 
ดำเนินงานที่ เป็นรูปธรรม 

ในเวลาต่อมา

เหตุการณ์สำคัญในวันนี ้
คื อ  หน่ ว ย ง านภาค รั ฐ  
ภาคเอกชน  และองค์กร 
ชุมชน  รวมมากกว่า  30  
องค์กร ได้ร่วมกันลงนาม 
บนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอื 
(MOU)  “สร้างสัมมาชีพ 
เต็มพื้นที่ โดยใช้พื้นที่เป็น 
ตัวตั้งสู่เศรษฐกิจฐานราก 

ที่ยั่งยืน”

6 มกราคม 2559 
คณะทำงานภาคเอกชนประชุมหารือร่วมกับ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
ณ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
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31 มีนาคม พ.ศ. 2559 
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
เป็นประธานเปิดบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี 
ภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด  
เป็นแห่งแรก 

ก้าวแรกที่สำคัญ
จัดตั้งบริษัท 
ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต
(วิสาหกิจเพื่อสังคม)  
จำกัด เป็นแห่งแรก
	 ภายหลังจากที่คณะทำงานฯ ได้ทำการลงพื้นที่ที่จังหวัดภูเก็ต 

เรียบร้อยแล้ว ก็ได้นำข้อมูลและปัญหาต่าง  ๆ  ที่ได้รับทราบจากชุมชน 

ในพื้นที่มาวิเคราะห์และสร้างรูปแบบบริษัท วิสาหกิจเพื่อสังคม และ 

ในที่สุดก็ได้มีการจัดตั้ง  “บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจ 

เพื่อสังคม) จำกัด” ซึ่งถือเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมในเครือข่ายสานพลัง 

ประชารฐัแหง่แรกของประเทศไทย และในขณะเดยีวกนักย็งัเปน็จงัหวดั 

ต้นแบบสำหรับการจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคมในจังหวัดอื่น  ๆ  ต่อไป 

อีกด้วย
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31 มีนาคม พ.ศ. 2559 
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
เป็นประธานเปิดบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี 
ภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด  
เป็นแห่งแรก 

จัดตั้ง
บริษัท ประชารัฐ
รักสามัคค ี
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) 
จำกัด 
ครบ 76 จังหวัด
สร้างมาตรฐาน
ในการพัฒนาชุมชน

28  พฤศจิกายน  2559  จัดตั้ งบริษัท  

ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจ 

เพื่อสังคม)  จำกัด  ครบ  76 จังหวัด  

พรอ้มทัง้สรา้งความเขา้ใจในเรือ่งวสิาหกจิ 

เพื่อสังคม และหลักการดำเนินงานของ 

วิสาหกิจเพื่อสังคมให้ครบทั้ง 76 จังหวัด  

เป็น เป้าหมายแรกของคณะทำงาน  

เพื่อเป็นเวทีสำหรับความร่วมมือของ 

ทั้ง  5 ภาคส่วน  เพื่อบรรลุเป้าหมาย 

ในการสร้างรายได้ให้ชุมชน ประชาชน 

มีความสุข ซึ่งหัวใจหลักคือการสร้าง 

ความเขา้ใจในหลกัการของการดำเนนิงาน 

ในรูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคมของบริษัท  

ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจ 

เพื่อสังคม) จำกัด

ระยะที่ 1
ภายใน 30 เม.ย. 2559

แผน : จัดตั้ง 5 จังหวัด
ผล : จัดตั้ง 5 จังหวัด
ภายใน 29 เม.ย. 2559

ตราด สงขลา สระบุรี ชัยนาท อุทัยธานี  
กาญจนบุรี แพร่ ศรีสะเกษ มุกดาหาร  

นครราชสีมา อ่างทอง นครนายก นครพนม 
นนทบุรี ขอนแก่น นครศรีธรรมราช  
เชียงราย ประจวบคีรีขันธ์ อำนาจเจริญ  
ลำพูน พระนครศรีอยุธยา กาฬสินธุ์  
สุรินทร์ นครปฐม ตรัง มหาสารคาม  

พะเยา ชลบุรี ระยอง บึงกาฬ สมุทรสาคร 
ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ  

ปทุมธานี นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ ตาก

ภูเก็ต เชียงใหม่ 
อุดรธานี เพชรบุรี 
บุรีรัมย์

ชุมพร พิษณุโลก
ร้อยเอ็ด สระแก้ว 

น่าน อุบลราชธานี 
สกลนคร

จันทบุรี หนองคาย ราชบุรี สิงห์บุรี  
ชัยภูมิ พังงา ลพบุรี แม่ฮ่องสอน  

สุโขทัย ยโสธร เลย กระบี่ ลำปาง  
พิจิตร อุตรดิตถ์ สตูล นราธิวาส  

สุราษฎร์ธานี พัทลุง ยะลา  
หนองบัวลำภู ปัตตานี สุพรรณบุร  ี 
สมุทรสงคราม กำแพงเพชร ระนอง

ระยะที่ 2
ภายใน 30 มิ.ย. 2559
แผน : จัดตั้ง 6 จังหวัด
ผล : จัดตั้ง 7 จังหวัด
ภายใน 23 มิ.ย. 2559

ระยะที่ 3
ภายใน 30 ก.ย. 2559
แผน : จัดตั้ง 7 จังหวัด
ผล : จัดตั้ง 38 จังหวัด
ภายใน 30 ก.ย. 2559

ระยะที่ 4
ภายใน 30 ธ.ค. 2559
แผน : จัดตั้ง 58 จังหวัด
ผล : จัดตั้ง 26 จังหวัด
ภายใน 28 พ.ย. 2559

Pracharaj P.74-114.indd   105 9/17/18   4:58:38 PM



106

เริ่มเดินเครื่องเต็มกำลัง
	 พลเอก ประยทุธ ์ จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ี เปน็ประธานในการ 

จดจดัตัง้บรษิทั ประชารฐัรกัสามคัค ี วสิาหกจิเพือ่สงัคม (ประเทศไทย)  

จำกัด ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที ่ 29 เมษายน 2559 

	 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย)  

จำกัด มีความมุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนสานพลังกันเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ฐานรากและประชารัฐ ให้สามารถลงมือปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและ 

แม่นยำ ทั้งในระดับพื้นที่จังหวัดและระดับประเทศ เพื่อไปสู่เป้าหมาย 

สูงสุด นั่นก็คือการอยู่ดีกินดีของประชาชน เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง  

ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น

31 มีนาคม พ.ศ. 2559 พลเอก อนุพงษ  ์  
เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
เป็นประธานเปิดบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี 
ภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด  
เป็นแห่งแรก 

29 เมษายน 2559 
พลเอก ประยุทธ ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เป็นประธานในการจัดตั้งบริษัท ประชารัฐรักสามัคค ี
วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด 
ณ ตึกสันติไมตร ี ทำเนียบรัฐบาล
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การประชุม High-Level Political Forum on
Sustainable Development in 2017 (HLPF)
วันที่ 10-19 ก.ค. 2560 ณ กรุงนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา

	 คณุฐาปน สริวิฒันภกัด ี หวัหนา้ทมีภาคเอกชน คณะทำงานการพฒันาเศรษฐกจิฐานราก 

และประชารัฐ ร่วมคณะผู้แทนรัฐบาลไทย	นำโดย นาย ดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงต่างประเทศเข้าร่วมการประชุม High-Level Political Forum on Sustainable 

Development in 2017 (HLPF) เพื่อร่วมนำเสนอ	Voluntary National Reviews ในการ 

ดำเนนิงานการขบัเคลือ่นการพฒันาเศรษฐกจิฐานรากและประชารัฐตามนโยบายสานพลังประชารัฐ 

ท่ีสหประชาชาติ	นครนิวยอร์ก

	 เพือ่แถลงความคบืหนา้ในการดำเนนิงานของประเทศไทยสูก่ารบรรลเุปา้หมายความยัง่ยนื 

ขององค์การสหประเทศชาต ิ (SDGs: Sustainable Development Golds)	

29 เมษายน 2559 
พลเอก ประยุทธ ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เป็นประธานในการจัดตั้งบริษัท ประชารัฐรักสามัคค ี
วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด 
ณ ตึกสันติไมตร ี ทำเนียบรัฐบาล
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ร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ...

แบ่งเป็น 6 หมวด

ความคืบหน้าเรื่อง พ.ร.บ.
วิสาหกิจเพื่อสังคม
พัฒนาการงานขับเคลื่อนนโยบาย
เพื่อส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย

วิสาหกิจ
เพื่อสังคมในไทย

	 ในปัจจุบัน องค์กรในภาคเอกชนมีการดำเนินงานเพื่อ 

สังคมอย่างแพร่หลายประกอบกับการประกอบกิจการหรือการ 

ดำเนินการของภาคเอกชนจำนวนมาก มีเป้าหมายเพื่อที่จะ 

แก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อม แต่ 

ยังขาดกลไกในการสร้างความร่วมมือที่ยั่งยืนระหว่างภาคส่วน 

ต่าง  ๆ ดังนั้น  เพื่อให้การช่วยเหลือชุมชนและสังคมของ 

ผู้ประกอบกิจการภาคเอกชนในลักษณะดังกล่าวเป็นไปอย่างม ี

ประสิทธิภาพ และช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคม สมควร 

กำหนดมาตรการในด้านต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการ 

จากภาคเอกชนเข้ามาประกอบกิจการหรือดำเนินการเพื่อ 

สังคมมากยิ่งขึ้น อีกทั้งกำหนดให้มีการประสานงาน การ 

สนับสนุน และให้ความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผล 

ให้ชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อมได้รับการแก้ไขปัญหาและ 

พัฒนาอย่างเหมาะสมและยั่งยืนต่อไป จึงได้มีการจัดทำร่าง  

พระราชบัญญัติวิสาหกิจเพื่อสังคมขึ้น

2553

 จัดตั้งสำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ  
(สกส.)

2554

 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมกิจการ 
เพื่อสังคม (การจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ 
เพื่อสังคมแห่งชาติ หรือ  คกส.)

2558

 ร่าง  พ.ร.บ. ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม  
ได้รับความเห็นชอบโดยสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)  
และเสนอต่อ  ครม.

2559

 พระราชกฤษฎีกาประมวลรัษฎากรฉบับที่ 621  
(สิทธิประโยชน์ทางภาษีวิสาหกิจเพื่อสังคม)

2560

 กระบวนการรับฟังความคิดเห็นร่าง  พ.ร.บ. 
ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (ฉบับ  กระทรวงการคลัง) 

 มติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ร่าง  พ.ร.บ. ส่งเสริม 
วิสาหกิจเพื่อสังคมเสนอต่อ  ครม. 
(ปรับแก้จากฉบับ  กระทรวงการคลัง) 

 การแก้ไขระเบียบสำนักนายกฯ เปลี่ยนแปลงเลขานุการ 
จาก  สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ 
เป็นกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม

2561

 กระบวนการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เสียตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 77  
ดำเนินการ วันที่ 31 มกราคม 2561

 รับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ www.SME.go.th ตั้งแต่ 
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

 การจัดทำรายงานรับฟังความคิดเห็นและรายงาน 
การศึกษาเพื่อจัดตั้งกองทุนเสนอกลับ  ครม.  
(ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561) 

หมวด
1

หมวด
3

หมวด
5

หมวด
2

หมวด
4

หมวด
6

วิสาหกิจเพื่อสังคม

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งชาติ

การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งชาติ

กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

บทกำหนดโทษ 
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การรับรองการจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคม

	 พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่า 

ด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 621) เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม  

2559 ได้กำหนดคำจำกัดความของ วิสาหกิจเพื่อสังคม และ 

กำหนดให้มีการรับรองสถานะของวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อการ 

รับการยกเว้นภาษีเงินได้ และอธิบดีกรมสรรพากรได้ออก 

ประกาศ รายชื่อหน่วยงานรับรองการเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม  

(ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 3 มีนาคม 2560 ซึ่งประกาศในราชกิจจา- 

นุเบกษา  เมื่อวันที่  4 พฤษภาคม  2560 กำหนดให้คณะ 

กรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ ตามระเบียบ 

สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม 

แห่งชาติ พ.ศ. 2554 และกรมการพัฒนาชุมชน สำหรับการ 

รับรองการเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมที่จัดตั้งขึ้นตามนโยบาย สาน 

พลังประชารัฐ เป็นหน่วยงานรับรองการเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม

หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๗๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 
 
 
 
 

พระราชกฤษฎีกา 
ออกตามความในประมวลรัษฎากร 

ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  (ฉบับที่  ๖๒๑) 
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๔  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

เป็นปีที่  ๗๑  ในรัชกาลปัจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล  บางกรณี 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๒  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  

พุทธศักราช  ๒๕๕๗  และมาตรา  ๓  (๑)  แห่งประมวลรัษฎากร  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ 
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร  (ฉบับที่  ๑๐)  พ.ศ.  ๒๔๙๖  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตรา 
พระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า  “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร  
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  (ฉบับที่  ๖๒๑)  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้ 
“วิสาหกิจเพื่อสังคม”  หมายความว่า  บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการขายสินค้าหรือการให้บริการ  โดยมุ่งส่งเสริมการจ้างงานในท้องถ่ิน 
ที่วิสาหกิจเพื่อสังคมตั้งอยู่  หรือมีเป้าหมายในการจัดตั้งตั้งแต่แรกเร่ิมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน  
สังคม  หรือสิ่งแวดล้อม  โดยมิได้มุ่งสร้างกําไรสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วน  และนําผลกําไรไม่น้อยกว่า

การรับรองการจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งแรก
บริษัท  ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด
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	 ขณะนี้ บริษัทประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม  

(ประเทศไทย) จำกัด เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งแรกของ 

ประเทศไทยที่ได้ดำเนินการยื่นคำขออนุมัติเป็นวิสาหกิจเพื่อ 

สังคม เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 และได้รับการรับรองจากกรม 

การพัฒนาชุมชนให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม ตามหลักเกณฑ์ 

การพิจารณาดังนี้ 

 1. บริษัทนิติบุคคลที่จัดตั้งตามนโยบายสานพลังประชา- 

รัฐ มีเป้าหมายเพื่อสังคม มีคำว่า  “วิสาหกิจเพื่อสังคม”  อยู่ใน 

ชื่อบริษัท 

 2. มีการนำผลกำไรไปลงทุนในกิจการต่าง  ๆ  ของตนเอง 

หรือใช้ประโยชน์เพื่อสังคม

 3. มีการดำเนินงานที่โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล และ 

ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามพระราชกฤษฎีกาออกตาม 

ความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่  

621 ปี 2559 บริษัทประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม)  

จำกัด อีก 76 จังหวัด สามารถทยอยดำเนินการขอรับรอง 

จดัตัง้เพือ่เปน็วสิาหกจิเพือ่สงัคม โดยในระหวา่งการดำเนนิการ 

ก็สามารถทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างประโยชน์และรายได้ 

ให้กับชุมชน ด้วยการระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  

ขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดขึ้นอย่างเป็น 

รูปธรรมอันจะนำไปสู่เป้าหมายหลักของคณะทำงานการพัฒนา 

เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ คือสร้างรายได้ให้ชุมชน  

ประชาชนมีความสุข
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 รัฐบาลมีนโยบายจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เพื่อใช้ ในการขับเคลื่อนการพัฒนา 
ประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง  
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นำไปสู่ 
การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการ 
ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุข 
ของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาค และเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันในระบบ 
เศรษฐกิจได ้ ภายในป ี 2579 
 เนื่องจากสภาพแวดล้อมการพัฒนาและความท้าทายที่ประเทศไทยจะเผชิญมีทั้งปัจจัยภายนอก 
และภายในประเทศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกรอบและแนวทาง 
ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว

ร่างพระราชบัญญัติ
ยุทธศาสตร์ชาต ิ 20 ปี

ปัจจัยภายนอกประเทศ
อาทิ

ปัจจัยภายในประเทศ
อาทิ

 กระแสโลกาภิวัตน์
 การเคลื่อนย้าย
 เสรีของคน เงินทุน
 ข่าวสาร เทคโนโลยี
 สินค้าและบริการ

  ความเหลื่อมล้ำ
 ในหลายมิติ ส่งผล
 ต่อการสร้างความ
 สามัคคีในสังคม 
 และเป็นข้อจำกัด
 ต่อการยกระดับ
 ศักยภาพทุนมนุษย์

   การเปลี่ยนแปลง
  อย่างก้าวกระโดดของ
 เทคโนโลย ี พลิกโฉมส่งผล 
 ต่อธุรกิจและการดำเนิน 
ชีวิตของประชาชน

  โครงสร้างประชากร
  เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
 อย่างสมบูรณ์ วัยเด็ก
และวัยทำงานลดลง

การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก
และการแย่งชิงแรงงาน

และเงินทุน

เศรษฐกิจขยายตัวช้า

หลักบริหารจัดการที่ดี 
 ของระบอบประชาธิปไตย 
  และสิทธิมนุษยชน
   มีความเข้มข้น

  ข้อจำกัดด้าน
 ทรัพยากรธรรมชาติ
 และแรงงาน ส่งผล
 ต่อต้นทุนการผลิต
  และความเป็นอยู่
   ของประชาชน

ความเป็นเมืองที่
 เติบโตอย่างต่อเนื่อง
 ภายใต้ข้อจำกัดและ
 กฎเกณฑ์การใช้
 พื้นที่และเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

 ความอ่อนแอของ
 การบริหารราชการ
 แผ่นดินจำเป็นต้อง
 ปฏิรูประบบราชการ
 และการเมือง 
 เพื่อให้เกิดการ
บริหารราชการที่ดี
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มั่ง
คั่ง

ยั่งยืน

มั่นคง

3

4

5

6

ความมั่นคง

การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน การพัฒนา

และเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบ

การบริหารจัดการ
ภาครัฐ

การสร้าง
โอกาสความเสมอภาค

และเท่าเทียมกัน
ทางสังคม

การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

	 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐเป็นส่วนหน่ึงของ 

ยทุธศาสตรท์ี	่4	ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งโอกาส	ความเสมอภาค	

และความเท่าเทียมกันทางสังคม	 ที่มุ่งตอบโจทย์การสร้าง 

ความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม 

ของประเทศ	 	ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่สำคัญของประเทศอยู่ใน 

ภาคการเกษตรและพื้นที่ชนบท	 	ซึ่งถือเป็นรากฐานของประเทศ

ที่คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ	 (E3)	

ดำเนินการช่วยเหลือและสนับสนุนให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น	

เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีความสุข

	 เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส	และ 

ความเสมอภาคทางสังคม	 	 ในการ	 “สร้างความเป็นธรรม	และ 

ลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ	 กระจายศูนย์กลางความเจริญทาง 

เศรษฐกิจและสังคม		เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นกำลัง 

ของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ	 	 และเพิ่มขีดความสามารถ 

ของชมุชนทอ้งถิน่ในการพฒันา	การพึง่พาตนเอง	และการจดัการ 

ตนเองเพือ่สรา้งสงัคมคณุภาพ”		จะสามารถบรรลผุลไดส้ว่นหนึง่ 

จากการรวมพลังกันในทุกภาคส่วน	ภาครัฐ	ภาคเอกชน	ภาควิชาการ 

ภาคประชาสังคม	 และภาคประชาชน	 ในการสร้างรายได้ให้ 

ประชาชนมคีวามสขุอนัเปน็เปา้หมายของคณะทำงานการพฒันา 

เศรษฐกจิฐานรากและประชารฐั	(E3)		โดยมตีวัชีว้ดัดงันี	้1.ความ 

แตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างประชากร 

2.ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน	 3.ความก้าวหน้าในการ

พัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ	

สังคมและเทคโนโลยี	4.คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ

ร่างยุทธศาสตร ์ 20 ปี ฉบับสรุปย่อ
มีการแบ่งยุทธศาสตร์ออกเป็น 6 ด้าน

เป้าหมายสำคัญของยุทธศาสตร์ด้านที่ 4
  การลดความเหลื่อมล้ำ
  สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ

1.1.	ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก

1.2.	ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค

1.3.	กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร

1.4.	เพิ่มผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย	ให้เป็น

	 แรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความริเริ่มสร้างสรรค์		

	 มีความปลอดภัยในการทำงาน

1.5.	สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับ 

	 คนทุกช่วงวัย	ทุกเพศภาวะและทุกกลุ่ม

1.6.	ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนยากจน

	 และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง

1.7.	สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข	

	 และการศึกษา	โดยเฉพาะสำหรับผู้มีรายได้น้อยและ

	 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส

1.8.	สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

	 อย่างทั่วถึง

1

2

1
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  การกระจายศูนย์กลางความเจริญ
  ทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี

2.1.	พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ	สังคมและ 

	 เทคโนโลยีในภูมิภาค

2.2.	กำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่ม

	 จังหวัดในมิติต่าง	ๆ

2.3.	จัดระบบเมืองที่เอื้อต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพ

	 และปลอดภัย	ให้สามารถตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและ

	 แนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต

2.4.	ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการ

	 แผ่นดิน	เพื่อวางระบบและกลไกการบริหารงาน

	 ในระดับภาค	กลุ่มจังหวัด

2.5.	สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บนฐานข้อมูลความรู้	

	 เทคโนโลยีและนวัตกรรม

2.6.	การพัฒนากำลังแรงงานในพื้นที่

  การเสริมสร้างพลังทางสังคม

3.1.	สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน	ไม่ทอดทิ้งกัน	และมีคุณธรรม

3.2.	การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

3.3.	สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ	ภาคเอกชน

	 ภาควิชาการ	ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน

3.4.	ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรี

	 ในการสร้างสรรค์สังคม

3.5.	สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม	

3.6.	สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสร้างสรรค์ 

	 เพื่อรองรับสังคมยุคดิจิทัล

  การเพิม่ขดีความสามารถของชมุชน
  ท้องถ่ินในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง
  และการจัดการตนเอง

4.1.	ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน	ให้มีขีดความ

	 สามารถในการจัดการวางแผนชีวิต	สุขภาพ		ครอบครัว	

	 การเงินและอาชีพ

4.2.	เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและ

	 การพึ่งพากันเอง

4.3.	สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง	ๆ	เพื่อสร้าง

	 ประชาธิปไตยชุมชน	

4.4.	สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน

	 นายฐาปน	สริวิฒันภกัด	ี	หวัหนา้ทมีภาคเอกชน		คณะทำงาน 

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ	 (E3)	 ได้รับแต่งตั้ง 

เป็นคณะกรรมการร่างยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี	 	คณะยุทธศาสตร ์

ที่	 4	 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง

สังคม	 	 ได้ให้ความสำคัญในการเสริมสร้างพลังทางสังคม	 โดย 

เฉพาะเรื่องการสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนที่มีการระดมทุนร่วม 

ระหว่างภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 ภาควิชาการ	 ภาคประชาสังคม	

และภาคประชาชน	 เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนการทำงานของ 

ภาคส่วนต่าง	 ๆ	ที่มีจิตอาสามาทำงานร่วมกันกับภาครัฐในการ 

สรา้งสรรคค์วามมัน่คง	มัง่คัง่	ยัง่ยนื	เพือ่เอือ้ใหส้ามารถสนบัสนนุ 

ความคิดริเริ่มที่สร้างสรรค์ของภาคส่วนต่างๆ	ที่ไม่ใช่ข้าราชการ 

หรอืพนกังานของรฐั		ตลอดจนสง่เสรมิใหม้กีารตรวจสอบทีย่ดืหยุน่ 

และคำนึงถึงผลลัพธ์เป็นหลัก	 นอกจากนี้ยังสนับสนุนประเด็น 

ของการลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ	 การ 

กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม	และการ 

เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา	 พึ่งพา 

ตนเอง		และการจดัการตนเอง	ทีเ่ปน้ยทุธศาสตรส์ำคญัทีจ่ะสรา้ง 

โอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคมได้	 ซึ่ง 

เปน็เปา้หมายเดยีวกนักบัการทำงานของคณะทำงานการพฒันา

เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ	(E3)		
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ตัวอย่าง
ผลการดำเนินงาน
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
76 จังหวัดทั่วประเทศ
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ข้อมูลการดำเนินโครงการ

กระบี่
ตัวอย่างผลการดำเนินงาน

ด้านเกษตร
 โครงการอาหารปลอดภัยจังหวัดกระบี่ จัดส่งผลผลิตผักปลอดภัย 

เขา้สูโ่รงพยาบาลกระบีต่ัง้แตว่นัที ่ 4 ธนัวาคม 2560 สรา้งรายได ้

แก่กลุ่มเกษตรกรแล้วกว่า 162,858 บาท

	 (ข้อมูล ณ วันที ่ 22 กุมภาพันธ ์ 2561)

ด้านแปรรูป
 โครงการเพ่ิมช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าชุมชน ท้ังช่องทางออนไลน์ 

และออฟไลน์ สร้างรายได้ตั้งแต่ปี 2560 ถึงปัจจุบันแก่ชุมชน  

356,590 บาท 

 โครงการตลาดประชารัฐ Modern Trade 

ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ร่วมกับ 

ภาคีเครือข่ายและคณะทำงานประสานและขับเคลื่อนนโยบาย 

สานพลังประชารัฐ ลงพื้นที่  4 ชุมชนเป้าหมาย คือ ชุมชน 

ท่องเที่ยวแหลมสัก  บ้านทุ่งหยีเพ็ง  บ้านนาตีน  และบ้าน 

หนองทะเล วิเคราะห์ศักยภาพชุมชน สำรวจและจัดทำเส้นทาง 

ท่องเที่ยว	 พร้อมทั้งจัดหาตลาด

จังหวัด กระบี่

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

2 

16 

6 

2 

20 

8 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)

43,788 

974,240 

5,000 

515,935 

2,844,585 

309,615 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)จังหวัด กระบ่ี

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด กระบี่

3

9

21

14

12 3
11

27

18

16

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำนวนโครงการรายกลุ่มงาน

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำนวนโครงการแบ่งตาม 5 กระบวนการ

รายได้ชุมชนจากการดำเนินงาน (บาท)

“ถิ่นหอยเก่า  เขาตระหง่าน  ธารสวย  รวยเกาะ  เพาะปลูกปาล์ม 
งามหาดทราย  ใต้ทะเลสวยสด  มรกตอันดามัน”

วันที่จดทะเบียน 9 พฤศจิกายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำนวนกรรมการ 10 คน จำนวนผู้ถือหุ้น 61 ราย 
ที่อยู่ เลขที่ 39 ถนนมหาราช ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี ่
จังหวัดกระบี่ 81000

คุณชาญฤทธิ์ เพิ่มทรัพย ์  
กรรมการผู้จัดการ
08-9997-8915

p.chanrit@gmail.com

คุณปัทมา ซัง  
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-5081-6940
patthama.s@prsthailand.com

คุณอุไรรัตน์ สายเส็น  
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-7287-4348
yuya_ohho@hotmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
831,600,493 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำนวน 2,792 ครัวเรือน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน	

จำนวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

45

5,544

1,453,940

กลุ่ม

คน

บาท
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ข้อมูลการดำเนินโครงการ

กาญจนบุรี
ตัวอย่างผลการดำเนินงาน

ด้านเกษตร
 พริก งาอินทรีย ์ ตำบลนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์

 ส่งเสริมและสนับสนุนช่องทางการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร

ด้านแปรรูป
 ปลาส้ม  (ปลากระมัง) พริกกะเหรี่ยง (พริกแห้ง พริกคั่วบด  

งาสกัด ใช้ในการทำเป็นเครื่องเวชภัณฑ์ ตำบลนาสวน อำเภอ 

ศรีสวัสดิ์

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
 ท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม คนไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง  

ตำบลนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

3 

- -

3 

1 1 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด กำญจนบุรี

1,671,529 

- -

2,706,886 

- -

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด กำญจนบุรี

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด กำญจนบุรี

2

3

3

3

2

2

3

3

3

2

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

3 

- -

3 

1 1 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด กำญจนบุรี

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำนวนโครงการรายกลุ่มงาน

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำนวนโครงการแบ่งตาม 5 กระบวนการ

รายได้ชุมชนจากการดำเนินงาน (บาท)

“แคว้นโบราณ  ด่านเจดีย์  มณีเมืองกาญจน ์  
สะพานข้ามแม่น้ำแคว  แหล่งแร่น้ำตก”

วันที่จดทะเบียน 29 กันยายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำนวนกรรมการ 10 คน จำนวนผู้ถือหุ้น 35 ราย
ที่อยู ่ ชั้น 2 ศูนย์โอทอป ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุร ี
อำเภอเมืองกาญจนบุร ี จังหวัดกาญจนบุร ี 71000

คุณทิวาพร ศรีวรกุล 
กรรมการผู้จัดการ
08-1857-2500

asara_a1@hotmail.com

คุณวัชรพล เครือแสง 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

06-2174-1025
mexs2009@hotmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
1,906,766,236 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน	

จำนวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

46

2,292 

1,432,705

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำนวน 153 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำเนินโครงการ

กาฬสินธุ์
ตัวอย่างผลการดำเนินงาน

ด้านเกษตร
 ข้าวมาเยอ เข้าสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกข้าวเหนียว 

เขาวง ตำบลหนองผือ หมู่ที ่ 8 อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

 การทำข้าวนาแปลงใหญ่และการปลูกถั่วลิสงพืชทนแล้ง เป็น 

การรณรงค์ใช้วิธีไถกลบแทนการเผาตอซัง

ด้านแปรรูป
 โครงการ Fashion Show ผ้าพื้นเมือง กลุ่ม “ร้อยแก่นสารสินธุ์”  

ภายใต้แนวคิด“ผ้าพื้นเมืองที่ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน” โดยกำหนด 

ให้ทุกจังหวัดในกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์นำส่งผ้าฝ้ายพื้นเมือง 

อนัโดดเดน่ของแต่ละจังหวัดจำนวน 15 ผืน ให้จังหวัดมหาสารคาม 

เป็นผู้ออกแบบและตัดเย็บ 

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
 ศิลปะบนแปลงนา (Rice Code)	 โดยมีพื้นที่ดำเนินโครงการคือ  

บริเวณรอบ ๆ เขตโบราณสถานพระธาตุยาคู

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

1 

2 

1 

2 

3 3 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด กำฬสินธ์ุ

- - -

277,460 

-

214,725 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด กำฬสินธ์ุ

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด กำฬสินธ์ุ

1

2

3
2

1

3

4

5
3

2

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำนวนโครงการรายกลุ่มงาน

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำนวนโครงการแบ่งตาม 5 กระบวนการ

รายได้ชุมชนจากการดำเนินงาน (บาท)

“หลวงพ่อองค์ดำลือเลื่อง  เมืองฟ้าแดดสงยาง  โปงลางเลิศล้ำ  วัฒนธรรมผู้ไท 
ผ้าไหมแพรวา  ผาเสวยภูพาน  มหาธารลำปาว  ไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี”

วันที่จดทะเบียน 14 กันยายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำนวนกรรมการ 8 คน จำนวนผู้ถือหุ้น 108 ราย 
ที่อยู ่ เลขที ่ 214/10 อาคารรุ่งเรือง อพาร์ตเมนต ์ ถนนภิรมย ์
ตำบลกาฬสินธุ ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ ์ จังหวัดกาฬสินธุ ์ 46000

คุณภัทรา วรามิตร  
กรรมการผู้จัดการ
09-7987-8942

pattraw@yahoo.co.th

คุณอรวรรณ หงส์วุฒิ  
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

09-8915-6284
yusagix@gmail.com

คุณราชัน ภูกาบเพชร 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-5645-3710
naymos_sport@hotmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
3,295,802,316 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน	

จำนวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

65

9,488

1,697,550

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำนวน 137 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำเนินโครงการ

กำแพงเพชร
ตัวอย่างผลการดำเนินงาน

ด้านเกษตร
 โครงการแลกเปลี่ยนผลผลิตทางการเกษตรระหว่างกล้วยไข่  

กำแพงเพชรกับลำไยลำพูน เพื่อกระจายผลผลิตที่ล้นตลาด 

ทำให้ชุมชนมีรายได้ 21,000 บาท

 โครงการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร 

(เมลอน) สรา้งรายไดต้ัง้แตป่ี 2560 ถงึปจัจบุนัแกช่มุชน 94,935  

บาท

ด้านแปรรูป
 โครงการแปรรูปผ้าขาวม้าแบรนด์ Pacharat สร้างรายได้แก่ 

ชุมชน 356,590 บาท

 โครงการเพิ่มมูลค่าการแปรรูปมะนาว ผลิตภัณฑ์สบู่มะนาว 

และเจลล้างหน้าสูตรมะนาวน้ำผึ้ง โดยร่วมกันทำกับชุมชนตั้งแต่ 

กระบวนการผลิต บรรจุภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ สร้างแบรนด์ให้ 

กับชุมชนภายใต้แบรนด์  Wangthong ทำให้ชุมชนมีรายได้   

48,305 บาท และกำลังจะพัฒนาเป็นสครับเกลือมะนาว

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

2 

3 

-

2 

5 

-

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด ก ำแพงเพชร

58,601 67,645 

-

58,601 

271,425 

-

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด ก ำแพงเพชร

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด ก ำแพงเพชร

1 2

5

2

0

1

2

6

2

0

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

2 

3 

-

2 

5 

-

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด ก ำแพงเพชร

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำนวนโครงการรายกลุ่มงาน

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำนวนโครงการแบ่งตาม 5 กระบวนการ

รายได้ชุมชนจากการดำเนินงาน (บาท)

“กรุพระเครื่อง  เมืองคนแกร่ง  ศิลาแลงใหญ่  กล้วยไข่หวาน   
น้ำมันลานกระบือ  เลื่องลือมรดกโลก”

คุณนริศรา ปานฤทธิ์ 
ผู้จัดการ

09-5949-6593
narisara2506@gmail.com

คุณชวรรณพร นาคนาม 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

09-4547-9401
chawanporn.n@prsthailand.com

คุณสุดารัตน ์ เนียมนิ่ม 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-7568-2132
sudaratt.nm@gmail.com

วันที่จดทะเบียน 28 พฤศจิกายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำนวนกรรมการ 15 คน จำนวนผู้ถือหุ้น 107 ราย 
ที่อยู ่ 8/1 หมู่ที ่ 13 (ปั๊ม ปตท.ธรรมรัตน์) ตำบลนครชุม  
อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
1,163,026,304 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน	

จำนวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

42

5,276

1,252,380

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำนวน 923 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำเนินโครงการ

ขอนแก่น
ตัวอย่างผลการดำเนินงาน

ด้านเกษตร
 โครงการอาหารปลอดภัย โดยรวบรวมข้อมูลและเมนูอาหาร 

จากสองโรงพยาบาลในเฟสแรก ได้แก่ โรงพยาบาลขอนแก่น  

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น เพื่อเชื่อมโยงชนิดผัก 

แก่โรงพยาบาล

 โครงการส่งเสริมช่องทางการขายข้าวทับทิมชุมแพ

 โครงการขอนแก่นพรีเมี่ยมบีฟ

ด้านแปรรูป
 ประสานกลุ่มน้ำข้าวฮางและซีเรียลอบกรอบ  ทดลองตลาด  

ฝากขายร้าน OTOP ศาลากลาง และ OTOP โรงแรมโฆษะ

 โครงการกระเช้าปีใหม่ 2561 ร่วมมือกับทางเครือข่ายโอทอป 

จังหวัดขอนแก่น จัดกระเช้าสินค้าประชารัฐ โอทอป และ  

KKMM ได้ยอดรวมการจัดจำหน่าย 305,956 บาท จำนวน  

244 กระเช้า 

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
 การท่องเที่ยวโดยชุมชนหมู่บ้านงูจงอางแห่งประเทศไทย กลุ่ม 

เกิดรายได้เพิ่มขึ้นถึง 8 เท่าจากการขายบัตรเข้าชมและรอบ 

การแสดงโชว ์ รายไดก้ลุม่ในปจัจบุนั 508,217 บาท ในระยะ  

5 เดือนหลังจากบริษัทฯเข้าไปเป็นที่ปรึกษา

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

7 

5 

2 

7 

6 

3 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด ขอนแก่น

474,362 

881,764 

707,577 

474,362 

940,764 

707,680 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด ขอนแก่น

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด ขอนแก่น

3
5

144

5

3

5

16

6

7

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำม
ย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำนวนโครงการรายกลุ่มงาน

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำนวนโครงการแบ่งตาม 5 กระบวนการ

รายได้ชุมชนจากการดำเนินงาน (บาท)

คุณสุเมธ มั่งคั่ง  
กรรมการผู้จัดการ
06-2958-5924

sumate@oryza-world.com

คุณสุภาวด ี แซ่ตั้ง  
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-2744-2669
suphawadee.s

@prsthailand.com

คุณพจนา คุณมี 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

09-5961-6324
pompaam.pp@gmail.com

“พระธาตุขามแก่น  เสียงแคนดอกคูน  ศูนย์รวมผ้าไหม  ร่วมใจผูกเสี่ยว   
เท่ียวขอนแก่นนครใหญ่  ไดโนเสาร์สิรินธรเน่  สุดเท่เหรียญทองแรกมวยโอลิมปิก”

วันที่จดทะเบียน 22 สิงหาคม 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำนวนกรรมการ 12 คน จำนวนผู้ถือหุ้น 123 ราย 
ที่อยู ่ เลขที ่ 177/54 หมู่ที ่ 17 อาคารหอการค้าจังหวัดขอนแก่น
ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
40000

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
5,736,787,162 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน	

จำนวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

78

8,304

28,215,679

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำนวน 1,815 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำเนินโครงการ

จันทบุรี
ตัวอย่างผลการดำเนินงาน

ด้านเกษตร
 เกษตรพรีเมี่ยมและเกษตรคุณภาพ อาทิ มังคุด ทุเรียน ลำไย  

และอื่น  ๆ  มาบูรณาการร่วมกันกับกลุ่ม Young Smart Farmer  

(YSF) สถาบันทุเรียนไทย  สหกรณ์ท่าใหม่  และสมาคม 

ผู้ประกอบการทุเรียนและมังคุด ในด้านต่าง ๆ

 เชื่อมโยงผู้ผลิตและผู้ประกอบการโรงแรม โรงพยาบาลต่าง  ๆ   

ในจังหวัด เช่น ไข่ไก่อารมณ์ดี

ด้านแปรรูป
 สร้างต้นแบบการสร้างแบรนด์สินค้า พัฒนาบรรจุภัณฑ์ และ 

สร้างคุณค่าให้สินค้าพื้นถิ่นและสินค้าอัตลักษณ์ของเมืองจันท์  

ภายใต้แบรนด ์“ผลจันท์”

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
 ชุมชนขนมแปลกริมคลองหนองบัว

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

2 

1 

2 2 

3 3 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด จันทบุรี

771,670 

167,851 

3,615,000 

771,670 

230,781 

4,215,000 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด จันทบุรี

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด จันทบุรี

1
2

5
3

1

1

2

8

5

3

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำนวนโครงการรายกลุ่มงาน

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำนวนโครงการแบ่งตาม 5 กระบวนการ

รายได้ชุมชนจากการดำเนินงาน (บาท)

“น้ำตกลือเลื่อง  เมืองผลไม้  พริกไทยพันธุ์ดี  อัญมณีมากเหลือ  เสื่อจันทบูร 
สมบูรณ์ธรรมชาติ  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี”

วันที่จดทะเบียน 5 ตุลาคม 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำนวนกรรมการ 10 คน จำนวนผู้ถือหุ้น 13 ราย
ที่อยู ่ เลขที ่ 41 ถนนมหาราช ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุร ี  
จังหวัดจันทบุรี 22000

คุณชายพงษ ์ นิยมกิจ
กรรมการผู้จัดการ
09-8398-7961

chaipong.arincare 
@gmail.com

คุณจิรยา ประพรต  
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

09-0131-5191
jiraya.p@prsthailand.com

คุณธีรวีร์ สีหรัตนวงศ ์  
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

09-6645-9919
dh.Siharatanavongs 

@gmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
1,476,417,991 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน	

จำนวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

38

9,676

5,620,840

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำนวน 347 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำเนินโครงการ

ฉะเชิงเทรา
ตัวอย่างผลการดำเนินงาน

ด้านเกษตร
 1. พัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ 2. โดยทางกลุ่มมีการปลูก 

เมลอนได้พัฒนาต่อยอดการปลูกเมลอนสายพันธุ์พิเศษพันธุ์สีขาว 

ในพ้ืนท่ีเกษตรปลอดภัย ปลูกโดยมาตรฐานระบบโรงเรือน ทางเรา 

ไดเ้ขา้ไปใหก้ารสนบัสนนุใหม้มีาตรฐานมากขึน้ 3. ลงพืน้ทีเ่กษตร 

ปลอดภยัสงูของกลุม่เกษตรธรรมชาต ิ ตำบลบางพระ ในโครงการ  

9101

ด้านแปรรูป
 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ โดยกลุ่มมีการผลิต  

เครื่องประดับต่าง  ๆ  จากหญ้าแฝก ตะกร้าสาน ทางบริษัทได้ 

เข้าไปให้คำแนะนำต่าง  ๆ  เกี่ยวกับการต่อยอดผลิตภัณฑ์และ 

การหาช่องทางการจำหน่ายเพิ่มเติม พร้อมทั้งรับฟังปัญหาต่าง ๆ  

ที่เกิดขึ้นของกลุ่ม พร้อมร่วมกันหาแนวทางแก้ไข 

อื่น ๆ 
 การจัดจำหน่ายกระเช้าเมลอนปีใหม่  2561  (ธ.ค.  2560 -  

ม.ค.  2561) จำนวน  285 กระเช้า สร้างรายได้เข้าบริษัท 

จำนวน 57,953 บาท และสร้างรายได้ให้กับชุมชนผู้ปลูก 

เมลอนจำนวน 19,980 บาท 

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

2 2 

1 

2 2 

1 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด ฉะเชิงเทรำ

354,190 

44,000 50,000 

354,190 

44,000 50,000 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด ฉะเชิงเทรำ

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด ฉะเชิงเทรำ

0

0

4

0

1
0

0

4

0

1

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำนวนโครงการรายกลุ่มงาน

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำนวนโครงการแบ่งตาม 5 กระบวนการ

รายได้ชุมชนจากการดำเนินงาน (บาท)

“แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต  พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร   
พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย  อ่างฤๅไนป่าสมบูรณ์”

วันที่จดทะเบียน 28 กันยายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำนวนกรรมการ 9 คน จำนวนผู้ถือหุ้น 79 ราย 
ที่อยู ่ 452 ถนนฉะเชิงเทรา- บางปะกง ตำบลหน้าเมือง 
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

คุณร่มไทร ทิพยเศวต  
กรรมการผู้จัดการ
08-6771-0270

romsai2501@gmail.com

คุณพรรณิภา ทะนาไธสง  
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

09-3239-9938
phannipha.t@prsthailand.com

คุณศิริพร ฉุนตู 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-8205-9490
anny_kittykung 

@windowslive.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
2,746,004,584 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน	

จำนวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

43

5,724

29,200,460

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำนวน 71 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำเนินโครงการ

ชลบุรี ตัวอย่างผลการดำเนินงาน

ด้านเกษตร
 รวบรวมจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรในการ  Rebranding สับปะรด 

ศรีราชา

 ได้นำผลผลิตสับปะรดศรีราชาร่วมจำหน่ายในงาน  “ท็อปส์ เพื่อ 

เกษตรกรไทย ร่วมใจประชารัฐ” ณ ห้างเซ็นทรัล ชลบุรี

ด้านแปรรูป
 นำผลผลิตปลานิลแดดเดียวร่วมจำหน่ายในงาน  “ท็อปส์ เพื่อ 

เกษตรกรไทย ร่วมใจประชารัฐ” ณ ห้างเซ็นทรัล ชลบุรี 

 ประชาสัมพันธ์กลุ่มผู้ประกอบการจักสานพนัสนิคม โดยประสาน 

กับรายการ  เดอะแชร์ เก้าอี้มีเรื่อง ซึ่งออกอากาศไปเมื่อวันศุกร์ 

ที ่ 12 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา

อื่น ๆ  
 โครงการจัดจำหน่ายกระเช้าประชารัฐและ Road Show	 ระหว่าง 

วันที่ 4 ธันวาคม 2560 - 5 มกราคม 2561 จำหน่ายได้ทั้งหมด  

171 กระเช้า จำนวนเงิน 147,945 - 421,120 บาท บริษัท 

มีรายได้จากการดำเนินงาน 23,270.50 บาท

 โครงการอบรมจดักระเชา้ประชารฐั/กระเชา้ปใีหม ่ มผีูป้ระกอบการ 

เข้าร่วมทั้งหมด 30 ราย สามารถขยายช่องทางจัดจำหน่าย 

เป็นเงิน 2,546,800 บาท

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

3 

1 

2 

3 

2 2 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด ชลบุรี

500,000 

3,622,390 

1,560,000 

500,000 

3,622,390 

1,560,000 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด ชลบุรี

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด ชลบุรี

2
4

66

4

2

4

7
6

4

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำนวนโครงการรายกลุ่มงาน

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำนวนโครงการแบ่งตาม 5 กระบวนการ

รายได้ชุมชนจากการดำเนินงาน (บาท)

“ทะเลงาม  ข้าวหลามอร่อย  อ้อยหวาน
จักสานดี  ประเพณีวิ่งควาย”

วันที่จดทะเบียน 22 กันยายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำนวนกรรมการ 10 คน จำนวนผู้ถือหุ้น 156 ราย
ที่อยู ่ เลขที ่ 67 (อาคารศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที ่ 9 ชั้น 2)  
หมู่ที ่ 1 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุร ี จังหวัดชลบุร ี 20000

คุณสุดใจ ผ่องแผ้ว 
กรรมการผู้จัดการ
08-1907-1111

knunnina@gmail.com

คุณจุรีรัตน ์ โพธิ์เอี่ยม  
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

09-8703-8793
june.jureerat@gmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
1,919,931,144 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน	

จำนวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

43

1,672

8,706,060

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำนวน 390 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำเนินโครงการ

ชัยนาท ตัวอย่างผลการดำเนินงาน

ด้านเกษตร
 สนับสนุนกลุ่มสหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์ ผลักดันการตลาด 

ข้าวขาวเจ๊ก ข้าวพันธุ์พื้นเมืองจังหวัดชัยนาท ให้ออกจำหน่าย 

ตามงานเทศกาลต่าง  ๆ  ในจังหวัดชัยนาท มียอดจำหน่ายสินค้า 

รวม 200,000 บาท 

ด้านแปรรูป
 โครงการผ้าทอโบราณลาวเวียงบ้านเนินขาม ลายช่อใบมะขาม 

โดยชาวบ้าน มีรายได้จากการขายผ้าทอลายช่อใบมะขามและ 

ลายโบราณได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1 - 2 ล้านบาทต่อเดือน 

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
 ต่อยอดโครงการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหมู่บ้านลาวเวียง  

เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเขาราวเทียนทอง

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

2 

14 

-

2 

14 

1 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด ชัยนำท

324,205 

11,005,500 

-324,205 

11,005,500 

1,600,000 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด ชัยนำท

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด ชัยนำท

1

3

2
0 2

4

1

3

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

2 

14 

-

2 

14 

1 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด ชัยนำท

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำนวนโครงการรายกลุ่มงาน

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำนวนโครงการแบ่งตาม 5 กระบวนการ

รายได้ชุมชนจากการดำเนินงาน (บาท)

“หลวงปู่ศุขลือชา  เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ   
นามระบือสวนนก  ส้มโอดกขาวแตงกวา”

วันที่จดทะเบียน 27 กันยายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำนวนกรรมการ 9 คน จำนวนผู้ถือหุ้น 13 ราย
ท่ีอยู่ ห้องสมาคมส่งเสริมการท่องเท่ียวจังหวัดชัยนาท
(ศาลากลางหลังเก่า ช้ัน 2) เลขที ่ 73/7 ถนนพรหมประเสริฐ
ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000

คุณสาธิต เหล่าสุวรรณ  
กรรมการผู้จัดการ
08-1953-9924

goodban@hotmail.com

คุณศุภกร เดชนันทรัตน ์  
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

06-2684-5428
supagorn.d@prsthailand.com

คุณเศรษฐสิทธิ์ จำเรียง 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-4596-6136
earth.orchid@hotmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
659,762,242 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน	

จำนวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

36

2,084

9,240,120

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำนวน 574 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำเนินโครงการ

ชัยภูมิ
ตัวอย่างผลการดำเนินงาน

ด้านเกษตร
 เชื่อมโยงตลาดข้าวฮางงอกอินทรีย์ให้กับเกษตรกร สร้างรายได้ 

เพิ่มขึ้น

ด้านแปรรูป
 เชื่อมโยงตลาดผงจมูกข้าวฮางงอกกับเซ็นทรัล โคราช ครีม 

รังไหม GI

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
 การท่องเที่ยวโดยชุมชน  4 ตำบลภูแลนคา,  ท่องเที่ยวเชิง 

วัฒนธรรมไหมบ้านเสี้ยวน้อย

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

3 

10 

3 3 

12 

3 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด ชัยภูมิ

125,000 

470,764 

239,000 

125,000 

494,764 

239,000 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด ชัยภูมิ

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด ชัยภูมิ

5

6

14
8

7

5

6

15

8

7

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำนวนโครงการรายกลุ่มงาน

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำนวนโครงการแบ่งตาม 5 กระบวนการ

รายได้ชุมชนจากการดำเนินงาน (บาท)

“ชัยภูมิ  เมืองผู้กล้า  พญาแล”

วันที่จดทะเบียน 19 ตุลาคม 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำนวนกรรมการ 10 คน จำนวนผู้ถือหุ้น 135 ราย
ที่อยู ่ เลขที ่ 310/90 ถนนนนทนาคร ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองชัยภูม ิ จังหวัดชัยภูม ิ 36000

คุณสิทธิพล สุทธิศักดิ์ภักด ี  
กรรมการผู้จัดการ
08-1816-1929

popeyesport@hotmail.com

คุณปริญญา สุวรรณศรี  
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

09-8341-4569
parinya.s@prsthailand.com

คุณธวัชชัย เดชวิจารณ์  
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

09-8650-0920
tamtawatchai.d@gmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
1,393,800,900 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน	

จำนวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

60

10,728

1,606,319

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำนวน 1,312 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำเนินโครงการ

ชุมพร
ตัวอย่างผลการดำเนินงาน

ด้านเกษตร
 กาแฟแปลงใหญ ่ กล้วยอินทรีย์

ด้านแปรรูป
 ผลิตภัณฑ์อาบน้ำ  Prow แปรรูปกล้วยเล็บมือนาง  กาแฟ  

จานกาบกลว้ย แปง้กลว้ย ชาดอกกาแฟ นำ้ตาลจาก สบัปะรด 

เสียบไม้

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
 ลอ่งแพแลหมอกเมอืงพะโตะ๊ ทอ่งเทีย่วศกึษาดงูานชมุชนบา้นพอ่ 

ตาหินช้าง ท่องเที่ยวชุมชนบ้านพันวาล (ผาเปิดใจ)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

1 

14 

2 

6 

22 

5 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด ชุมพร

-

2,937,135 

36,000 127,075 

3,176,915 

68,000 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด ชุมพร

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด ชุมพร

6
8

17
11

8

8

11

31

21

18

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

1 

14 

2 

6 

22 

5 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด ชุมพร

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำนวนโครงการรายกลุ่มงาน

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำนวนโครงการแบ่งตาม 5 กระบวนการ

รายได้ชุมชนจากการดำเนินงาน (บาท)

“ชุมพรประตูภาคใต้  ไหว้เสด็จในกรม  ชมไร่กาแฟ   
แลหาดทรายรี  ดีกล้วยเล็บมือ  ขึ้นชื่อรังนก”

วันที่จดทะเบียน 20 มิถุนายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำนวนกรรมการ 8 คน จำนวนผู้ถือหุ้น 13 ราย 
ที่อยู ่ เลขที ่ 117 หมู่ที ่ 6 ตำบลทุ่งคา 
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86100

คุณณัฏณิชา คงแก้ว  
ผู้จัดการ

08-2480-2131
ladyfirst_bewitch 

@hotmail.com

คุณชัชพงค ์ แสงมงคล  
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-2484-1425
chatchaphong.s

@prsthailand.com

คุณสุพัตรา เหล่าสุข 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

09-3715-8816
suphattra.mm@gmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
1,007,140,115 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน	

จำนวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

40

8,524

9,356,300

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำนวน 784 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำเนินโครงการ

เชียงราย
ตัวอย่างผลการดำเนินงาน

ด้านเกษตร
 รวบรวมเครือข่ายเกษตรปลอดภัย เพื่อทดลองวางแผนการผลิต  

ให้ตรงกับความต้องการของตลาด 

ด้านแปรรูป
 โครงการส่งเสริมการแปรรูปสับปะรดนางแล ภูแล เพื่อเพิ่ม 

มูลค่าผลผลิตเมื่อประสบปัญหาราคาตกต่ำ โดยนำไปผลิตเป็น 

น้ำยาทำความสะอาด ทำให้ปัจจุบันได้มีการผลิตน้ำยาทำความ 

สะอาดต่าง  ๆ และได้เชื่อมโยงภาคส่วนวิชาการ มหาวิทยาลัย 

ราชภฏัเชยีงราย ดแูลดา้นมาตรฐาน โดยเสนอขายใหก้บัโรงแรม 

ร้านอาหาร รายได้ที่เกิดขึ้นจากกลุ่มผู้ผลิตประมาณ 20,000  

บาทในระยะเวลา 2 เดือน

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
 พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงเกษตรบ้านแม่สาด โดย 

ได้เข้าไปเป็นที่ปรึกษาในด้านการบริหารจัดการ การตลาด และ 

การสื่อสารเพื่อสร้างความยั่งยืน และเริ่มมีรายได้เข้าสู่ชุมชน 

เฉลี่ยเดือนละ 38,000 บาท

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

3 

-

4 

3 

2 

4 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด เชียงรำย

- -

700,000 

340,000 

107,700 

700,000 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด เชียงรำย

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด เชียงรำย

2

6
6

5 1
3

8

7

6

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

3 

-

4 

3 

2 

4 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด เชียงรำย

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำนวนโครงการรายกลุ่มงาน

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำนวนโครงการแบ่งตาม 5 กระบวนการ

รายได้ชุมชนจากการดำเนินงาน (บาท)

“เหนือสุดในสยาม  ชายแดนสามแผ่นดิน 
ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา  ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง”

วันที่จดทะเบียน 31 สิงหาคม 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำนวนกรรมการ 10 คน จำนวนผู้ถือหุ้น 4,000 ราย 
ที่อยู ่ เลขที ่ 632 ชั้น 1 อาคารศาลากลางจังหวัดเชียงราย
ถนนแม่ฟ้าหลวง  ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 57100

คุณวิรุณ คำภิโล  
กรรมการผู้จัดการ
08-1881-2312

viroon.kumpilo@gmail.com

คุณจาร ุ ชัยพินิจ  
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-0442-5796
jaru.c@prsthailand.com 

คุณวัชระ ยุง 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-2612-8312
watchara.y@prsthailand.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
2,884,638,785 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน	

จำนวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

55

6,600

3,007,870

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำนวน 141 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำเนินโครงการ

เชียงใหม่
ตัวอย่างผลการดำเนินงาน

ด้านเกษตร
 การเชื่อมโยงตลาด  Tops Supermarket เพื่อรับซื้อผลผลิต 

ลำไยมัดช่อจากเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ และรับซื้อ 

ผลผลิตเกษตรอินทรีย์จากวิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิก และ 

การจัดกิจกรรมขายผักเปลือยทุกวันอาทิตย์

 การประสานเชื่อมโยงกลุ่มลำไยอำเภอพร้าวกับบริษัท ประชารัฐ 

รักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด และ 

เครือข่ายหอการค้าไทย ในการกระจายผลผลิตลำไย

ด้านแปรรูป
 ร่วมยกระดับการแปรรูปกาแฟและขยายเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 

กาแฟ ๙ ดอยจังหวัดเชียงใหม่

 การประสานการจดทะเบียน GI ของวิสาหกิจชุมชนกาแฟสด 

บ้านแม่ตอน ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
 การบูรณาการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

ในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่เป้าหมายประชารัฐ  

10 หมู่บ้าน โครงการท่องเที่ยววัฒนธรรมตามวิถีประชารัฐ 

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

2 

1 1 

2 

1 1 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด เชียงใหม่

4,043,502 

484,610 

-

4,103,502 

704,610 

-

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด เชียงใหม่

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด เชียงใหม่

0

2

3
2

2

1

3

4

3

3

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

2 

1 1 

2 

1 1 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด เชียงใหม่

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำนวนโครงการรายกลุ่มงาน

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำนวนโครงการแบ่งตาม 5 กระบวนการ

รายได้ชุมชนจากการดำเนินงาน (บาท)

“ดอยสุเทพเป็นศรี  ประเพณีเป็นสง่า   
บุปผชาติล้วนงามตา  นามล้ำค่านครพิงค์”

วันที่จดทะเบียน 29 เมษายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำนวนกรรมการ 9 คน จำนวนผู้ถือหุ้น 96 ราย 
ที่อยู ่ เลขที ่ 158 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที ่ 1 ตำบลวัดเกต
อำเภอเมืองเชียงใหม ่ จังหวัดเชียงใหม ่ 50000

คุณเดโช ไชยทัพ 
กรรมการผู้จัดการ
08-1594-7676

sdf_cm@yahoo.com

คุณมัลยิกา มณีผ่อง  
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-8402-1685
munyika.m@prsthailand.com

คุณฉัตรปาริชาต ิ ชัยชน 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-2612-8312
watchara_yung@hotmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
10,247,357,875 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน	

จำนวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

38

996

62,552,836

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำนวน 303 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำเนินโครงการ

ตรัง
ตัวอย่างผลการดำเนินงาน

ด้านเกษตร
 โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ร่วมกับโรงพยาบาลตรัง 

มีการรวมกลุ่มเกษตรกรที่ส่งผลผลิตที่มีคุณภาพเข้าสู่โรงพยาบาล 

ตรัง สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรประมาณ 400,000 บาท 

ด้านแปรรูป
 ส่ง เสริมในเรื่ องบรรจุภัณฑ์  ให้คำแนะนำในการเปลี่ยน 

บรรจุภัณฑ์น้ำพริกฝรั่งให้กับกลุ่มแปรรูปไม้ผลรัษฎา หมู่ที่ 4  

ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จากราคา 20 บาทเป็น 35 บาท

 จัดหาช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับสหกรณ์กองทุนสวนยาง 

บ้านหนองครก จำกัด หมู่ที่ 8 ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา  

จำหน่ายสินค้าที่ตลาดประชารัฐของดีจังหวัดตรัง 

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
 จดัทำโปรแกรมนำเทีย่วรปูแบบตา่ง  ๆของถำ้วงัพระยาพชิยัสงคราม  

หมู่ท่ี 4 ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา โดยประชาสัมพันธ์ 

เพื่อสร้างการรับรู้ผ่านทางโซเชียลมีเดีย  และจัดตั้ง  “ตลาด 

วิถีชุมชนบ้านหน้าเขา” พร้อมทำแผนธุรกิจชุมชนร่วมกับชุมชน 

เพื่อการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

1 

3 

1 

2 

3 

2 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด ตรัง

- 85,950 -

2,968,028 

85,950 96,590 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด ตรัง

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด ตรัง

1

4

66

2

1 4

77

2

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำนวนโครงการรายกลุ่มงาน

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำนวนโครงการแบ่งตาม 5 กระบวนการ

รายได้ชุมชนจากการดำเนินงาน (บาท)

“ชาวตรังใจกว้าง  สร้างแต่ความดี”

วันที่จดทะเบียน 20 กันยายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำนวนกรรมการ 10 คน จำนวนผู้ถือหุ้น 1,193 ราย 
ที่อยู ่ เลขที ่ 8 ถนนโรงพัก ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง  
จังหวัดตรัง 92000

คุณลือพงษ์ อ๋องเจริญ  
กรรมการผู้จัดการ
09-3619-1166

luephong1@gmail.com

คุณเจณิสตา อักษรช ู  
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

09-8247-2928
janista.a@prsthailand.com

คุณทิพพา ศรีนคร 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

09-8879-8990
annthippathippa@hotmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
1,282,500,680 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน	

จำนวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

10

10,580

1,826,440

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำนวน 294 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำเนินโครงการ

ตราด
ตัวอย่างผลการดำเนินงาน

ด้านเกษตร
 เชือ่มโยงขอรบัการสนบัสนนุกลอ่งผลไมจ้ากเกษตรกรและสหกรณ์ 

จังหวัด

 เชื่อมโยงผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในพื้นที่และห้างสรรพสินค้า  

The Mall Group

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
 ร่วมมือกับบริษัท เกาะช้าง อินเตอร์เนชั่นนอล จำกัด เพื่อดู 

สถานที่ในการทำทัวร ์

 โครงการท่องเที่ยวบ้านด่านใหม ่ กิจกรรมชมสวนชิมทุเรียน

 ประชาสัมพันธ์ในรายการ  ชื่นใจไทยแลนด์ ช่องอมรินทร์ทีวี   

โครงการท่องเที่ยวบ้านด่านใหม่

 ประชาสัมพันธ์ในรายการ  ชื่นใจไทยแลนด์ ช่องอมรินทร์ทีวี   

โครงการท่องเที่ยวบ้านอ่าวสลัด

โครงการต่อเนื่อง
 นำเสนอของบประมาณจากจังหวัดเพื่อสนับสนุนกล่องผลไม้ 

จากเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

2 

1 

2 2 

1 

2 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด ตรำด

213,500 

-

512,650 

213,500 

-

512,650 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด ตรำด

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด ตรำด

1

1

53

1

1

1

5

3

1

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำนวนโครงการรายกลุ่มงาน

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำนวนโครงการแบ่งตาม 5 กระบวนการ

รายได้ชุมชนจากการดำเนินงาน (บาท)

“เมืองเกาะครึ่งร้อย  พลอยแดงค่าล้ำ  ระกำแสนหวาน
หลังอานหมาดี  ยุทธนาวีเกาะช้าง  สุดทางบูรพา”

วันที่จดทะเบียน 5 กันยายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำนวนกรรมการ 8 คน จำนวนผู้ถือหุ้น 289 ราย
ที่อยู ่ เลขที ่ 28/4 หมู่ที ่ 2 ตำบลวังกระแจะ  
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000

คุณอุทัย ตันชัย 
ประธานกรรมการ
06-2456-6935

prtratco.ltd.2559@gmail.com

คุณบุณยาพร คงธนจิระวัฒน์  
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-7614-9727
boonyaporn.k@prsthailand.com

คุณธีรนุช ชูส่งแสง 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

09-5082-2379
reemzaa@hotmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
715,337,488 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน	

จำนวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

41

3,504

9,977,400

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำนวน 91 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำเนินโครงการ

ตาก
ตัวอย่างผลการดำเนินงาน

ด้านเกษตร
 อบรมพฒันาแกนนำเกษตรกร เพือ่พฒันามาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์

จงัหวดัตาก ผา่นระบบการรบัรองแบบมสีว่นรว่ม หลกัสตูรพฒันา 

ผู้ตรวจรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

ด้านแปรรูป
 การรว่มกบัสำนกังานพฒันาชมุชนตาก พฒันาผลิตภัณฑ ์ OTOP  

เพื่อพัฒนาเป็น OTOP MASTER PIECE ของเด่น โดน ดัง  

จังหวัดตาก ปี 2560 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการค้า  

และการลงทุนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ส่งเสริมการ 

พัฒนาผลิตภัณฑ ์ OTOP จำนวน 10 ชนิด อาทิ

	 1.	 ผลิตภัณฑ์หินแกรนิต

	 2.	 ผ้าทอปกากะญอ (ผ้าทอชาวเขา)

	 3.	 ผลิตภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
	 สร้างแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนแห่งใหม่ของจังหวัดตากผ่าน  

3 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่  3 หมู่ท่ี 5 หมู่ท่ี 6 ตำบลแม่ระมาด  

อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ภายใต้แนวคิด “หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ 

สรา้งสมัมาชพีวถิพีอเพยีง” เชือ่มโยง 3 กลุม่งาน เกษตร แปรรปู  

และการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

1 

3 

1 1 

3 

2 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด ตำก

1,155,000 

76,000 32,254 

1,155,000 

76,000 

260,254 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด ตำก

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด ตำก

1

3

4

2

2

2
4

5

3

3

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

1 

3 

1 1 

3 

2 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด ตำก

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำนวนโครงการรายกลุ่มงาน

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำนวนโครงการแบ่งตาม 5 กระบวนการ

รายได้ชุมชนจากการดำเนินงาน (บาท)

“ธรรมชาติน่ายล  ภูมิพลเขื่อนใหญ่   
พระเจ้าตากเกรียงไกร  เมืองไม้และป่างาม”

วันที่จดทะเบียน 29 กันยายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำนวนกรรมการ 19 คน จำนวนผู้ถือหุ้น 47 ราย
ที่อยู ่ เลขที ่ 103/2 อาคารสำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 
ชั้น 1  ถนนสายเอเชีย (แม่สอด-ริมเมย) ตำบลแม่สอด 
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  63110

คุณพรรณทิพย์ ไชยชนะ  
กรรมการผู้จัดการ
08-1971-8428

tipgems@hotmail.com

คุณภาณุวัฒน ์ ปาเจริญ  
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-8231-4378
phanuwat.p@prsthailand.com

คุณณัฐวัตร นำมา 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-4951-7827
nattawat334@gmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
1,517,112,093 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน	

จำนวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

40

7,392

39,679,710

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำนวน 218 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำเนินโครงการ

นครนายก
ตัวอย่างผลการดำเนินงาน

ด้านเกษตร
 ประสานงานนำผักกูด/ใบชะมวง/มะดันเข้าจำหน่ายแบบขายขาด 

ในแมคโคร นครนายก

 เชื่อมโยงให้กลุ่มเกษตรกรออกบูธจำหน่ายสินค้า ณ แมคโคร  

นครนายก/งานโอทอปนครนายก ณ ห้างฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต/ 

งานมหกรรมเกษตรปลอดภัยที่สยามพารากอน

ด้านแปรรูป
 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าตอง/คีรีวัน/BERRY  

BLOOM

 โครงการพัฒนาแปรรูปสินค้าจากมะดันให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

กลุ่มผู้ปลูกมะดันและแปรรูปมะดัน  และกลุ่มผลไม้แปรรูป 

บางอ้อ

 โครงการพัฒนาแปรรูปสินค้าจากกล้วยให้กลุ่มแม่บ้านคีรีวัน

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
 สร้างท่องเที่ยวโดยชุมชนคีรีวันจากความร่วมมือร่วมใจพัฒนาของ 

ชาวบ้านในชุมชน 

 ประสานกับหน่วยงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงาน 

นครนายก ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว 

โดยชุมชน

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

2 

15 

1 

3 

15 

1 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด นครนำยก

-

70,000 

49,300 

-

70,000 

49,300 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด นครนำยก

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด นครนำยก

1

2

18
18

18
2

2

1818

18

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

จังหวัด ตำก

1

3

4

2

2

2
4

5

3

3

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

2 

15 

1 

3 

15 

1 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด นครนำยก

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำนวนโครงการรายกลุ่มงาน

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำนวนโครงการแบ่งตาม 5 กระบวนการ

รายได้ชุมชนจากการดำเนินงาน (บาท)

“นครนายก  เมืองในฝันที่ใกล้กรุง  ภูเขางาม 
น้ำตกสวย  รวยธรรมชาต ิ ปราศจากมลพิษ”

วันที่จดทะเบียน 11 สิงหาคม 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำนวนกรรมการ 8 คน จำนวนผู้ถือหุ้น 289 ราย
ที่อยู ่ เลขที ่ 4- 390 ถนนสุวรรณศร ตำบลนครนายก
อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000

คุณสุมาล ี นาคสุข
กรรมการผู้จัดการ
08-7094-0066

pookyntd@hotmail.com

คุณภัทรพบ ปฐมมหาธนเดช
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-4912-4589
binyoulive@hotmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
1,343,849,709 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน	

จำนวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

47

3,108

1,318,400

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำนวน 13 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำเนินโครงการ

นครปฐม
ตัวอย่างผลการดำเนินงาน

ด้านเกษตร
 โครงการหาตลาดให้กับเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย

 MOU ร่วมมือกับมูลนิธิสังคมสุขใจเพื่อพัฒนาจังหวัดนครปฐม 

สู่เกษตรอินทรีย์

 MOU วิสาหกิจชุมชนบ้านดอนตูม (มะเขือเทศราชินี)

ด้านแปรรูป
 โครงการแปรรูปมะเขือเทศราชินีเพื่อเพิ่มมูลค่ากับมหาวิทยาลัย 

ศิลปากร

 โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าแปรรูปร่วมกับห้างสรรพสินค้า

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
 ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเกาะลัดอีแท่น อำเภอสามพราน  

ทางช่องไทยพีบีเอส รายการ เวทีสาธารณะ

 ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวคลองมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล  

ทางช่องอมรินทร์ทีวี

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

2 

-

1 

2 

-

1 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด นครปฐม

230,380 

-

156,700 

230,380 

-

156,700 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด นครปฐม

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด นครปฐม

3

3

3

3

2

3

3

3

3

2

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

2 

-

1 

2 

-

1 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด นครปฐม

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำนวนโครงการรายกลุ่มงาน

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำนวนโครงการแบ่งตาม 5 กระบวนการ

รายได้ชุมชนจากการดำเนินงาน (บาท)

“ส้มโอหวาน  ข้าวสารขาว  ลูกสาวงาม  ข้าวหลามหวานมัน  สนามจันทร์งามล้น 
พุทธมณฑลคู่ธานี  พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า  สวยงามตาแม่น้ำท่าจีน”

วันที่จดทะเบียน 16 กันยายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำนวนกรรมการ 11 คน จำนวนผู้ถือหุ้น 39 ราย 
ท่ีอยู่ เลขท่ี 51 หมู่ท่ี 2 อาคารปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 
มหาราชิน ี (วัดไร่ขิง) ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
73210

คุณณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล 
ประธานกรรมการ
08-9742-3522

prs.thailand.np@gmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
11,552,192,208 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน	

จำนวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

35

5,192

84,756,700

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำนวน 227 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำเนินโครงการ

นครพนม
ตัวอย่างผลการดำเนินงาน

ด้านเกษตร
 เชื่อมโยงโรงพยาบาลนครพนมและโรงแรมภายในจังหวัดในการ 

รับซื้อผลผลิตเกษตรปลอดภัย

 โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในช่วงผลผลิตล้นตลาด

 การสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการผลิตและการขอรับรองมาตรฐาน 

สินค้าเกษตรอินทรีย์

ด้านแปรรูป
 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าข้าวพญาหงส์และไก่งวง  

นครพนม

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
 โครงการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไชยบุรีและบ้าน 

ท่าเรือ

 จัดทำแผนที่ท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 

ในชุมชนบ้านไชยบุรีและชุมชนบ้านท่าเรือ ร่วมกับชุมชนและ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 ทำแผนที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยการชูประเด็น 

เอกลักษณ ์ 8 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

1 

5 

2 

1 

5 

2 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด นครพนม

418,500 

127,000 

-

418,500 

127,000 

-

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด นครพนม

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด นครพนม

1
2

8
5

5
1

2

8

5

5

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพ่ือสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

1 

5 

2 

1 

5 

2 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด นครพนม

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำนวนโครงการรายกลุ่มงาน

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำนวนโครงการแบ่งตาม 5 กระบวนการ

รายได้ชุมชนจากการดำเนินงาน (บาท)

“พระธาตุพนมค่าล้ำ  วัฒนธรรมหลากหลาย  เรณูผู้ ไท  เรือไฟโสภา 
งามตาฝั่งโขง  จรรโลงวัฒนธรรม  เชื่อมโยงอินโดจีน”

วันที่จดทะเบียน 18 สิงหาคม 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำนวนกรรมการ 9 คน จำนวนผู้ถือหุ้น 21 ราย
ที่อยู ่ เลขที ่ 182/7 ถนนพินิจรังสรรค์ ตำบลในเมือง 
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000

คุณวรพงษ์ บุพศิริ  
กรรมการผู้จัดการ
08-1592-8361

pah_111@yahoo.com

ส.อ.พรหมรินทร ์ เดชบุรัมย ์  
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-1545-5615
prommarin.d@prsthailand.com

คุณปฏิพัทธ์ ทองไพรวัลย์ 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-5755-6647
patipat_54@hotmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
958,143,776 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน	

จำนวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

41

22,400

143,690,420

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำนวน 393 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำเนินโครงการ

นครราชสีมา
ตัวอย่างผลการดำเนินงาน

ด้านแปรรูป
 เชื่อมโยงการตลาด โดยเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงเจรจา 

การซื้อขายสินค้าชุมชนระหว่างบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด  

(มหาชน) กบักลุม่วสิาหกจิชมุชนแมบ่า้นเกษตรคมึมะอสุวนหมอ่น  

จำนวน 2,300 ผืน ในราคาผืนละ 50 บาท เป็นเงิน 115,000  

บาท

 ตลาดประชารัฐโมเดิร์นเทรด ณ เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา  

 สามารถรองรบัผูป้ระกอบการไดก้วา่ 50 รา้น เดอืนพฤศจกิายน  

 2560 ถึงมกราคม 2561 รวมทั้งสิ้น 924,982 บาท

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

3 

11 

1 

3 

15 

1 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด นครรำชสีมำ

72,500 

2,411,698 

-72,500 

2,673,128 

-

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด นครรำชสีมำ

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด นครรำชสีมำ

1
1

10

3
4

1

2

15

4

5

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพ่ือสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

3 

11 

1 

3 

15 

1 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด นครรำชสีมำ

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำนวนโครงการรายกลุ่มงาน

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำนวนโครงการแบ่งตาม 5 กระบวนการ

รายได้ชุมชนจากการดำเนินงาน (บาท)

“เมืองหญิงกล้า  ผ้าไหมดี  หมี่โคราช 
ปราสาทหิน  ดินด่านเกวียน”

วันที่จดทะเบียน 11 สิงหาคม 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำนวนกรรมการ 7 คน จำนวนผู้ถือหุ้น 12 ราย 
ที่อยู ่ เลขที ่ 1919/4 ถนนเดชอุดม ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

คุณมนตร ี จงวิเศษ  
กรรมการผู้จัดการ
08-6989-2222

mk4thai@hotmail.com

คุณกษมน อึ่งหนองบัว  
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-4686-8303
kasamon.u@prsthailand.com

คุณปวเรศ เสยกระโทก  
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-5241-4240
pawarateza@hotmail.co.th

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
3,809,676,293 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน	

จำนวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

56

6,336

8,899,256

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำนวน 969 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำเนินโครงการ

นครศรีธรรมราช
ตัวอย่างผลการดำเนินงาน

ด้านแปรรูป
 ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกเคลือบน้ำยางพารา
	 จากการต่อยอดผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกเคลือบน้ำยางพารา 

ส่งผลให้เกิดการเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบทั้งสองชนิด อีกทั้งผ้าบาติก 

ที่ได้รับการเคลือบน้ำยางพารายังมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้น 

 หลาดหน้าพระธาตุ
	 ซึ่งเป็นตลาดประชารัฐประเภทของดีประจำจังหวัด  อยู่ 

ในการกำกับดูแลของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครศรีธรรมราช 

และหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นการเพิ่มช่องทางการ 

จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนต่าง  ๆ และก่อให้เกิดรายได้อย่าง 

ต่อเนื่อง และทั้งนี้ยังส่งผลให้เกิดการสะพัดของเม็ดเงินมากกว่า  

1 ล้านบาทต่อสัปดาห์

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

1 

8 

1 1 

8 

1 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด นครศรีธรรมรำช

-

250,000 

420,000 

-

297,000 

610,000 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด นครศรีธรรมรำช

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด นครศรีธรรมรำช

7

8

10
9

8

7

8

109

8

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

1 

8 

1 1 

8 

1 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด นครศรีธรรมรำช

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำนวนโครงการรายกลุ่มงาน

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำนวนโครงการแบ่งตาม 5 กระบวนการ

รายได้ชุมชนจากการดำเนินงาน (บาท)

“เราชาวนครฯ  อยู่เมืองพระ  มั่นอยู่ในสัจจะศีลธรรม 
กอปรกรรมดี  มีมานะพากเพียร  ไม่เบียดเบียนทำอันตรายผู้ใด”

วันที่จดทะเบียน 29 สิงหาคม 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,391,000 บาท
จำนวนกรรมการ 11 คน จำนวนผู้ถือหุ้น 19 ราย 
ที่อยู ่ เลขที ่ 6/24 หน้าโรงแรมทวินโลตัส ถนนพัฒนาการคูขวาง
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

คุณกรกฏ เตติรานนท์ 
กรรมการผู้จัดการ
09-8995-6964

korakot.tetiranon@gmail.com

คุณเจนรบ ชนะราวี  
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

09-2381-1103
janerob.c@prsthailand.com

คุณนันทพร บุญชู 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-4848-3543
jstblacker@hotmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
1,926,815,625 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน	

จำนวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

38

1,176

15,929,490

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำนวน 200 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำเนินโครงการ

นครสวรรค์
ตัวอย่างผลการดำเนินงาน

ด้านเกษตร
 โครงการข้าวประชารัฐนครสวรรค์ (ช่วยเหลือชาวนา) ช่วยให้ 

ชาวนามีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการเพ่ิมมูลค่าข้าวและการประชาสัมพันธ์ 

จากบริษัทฯ

 โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ 

ส่งเสริมการทำเกษตรให้ได้มาตรฐาน GAP

 โครงการข้าวประชารัฐนครสวรรค์ ช่วยชาวนา เป็นของขวัญ  

เทศกาลปีใหม่

โครงการต่อเนื่อง
•	 ส่งเสริมความรู้ใหม่ในการแปรรูปสินค้า เช่น แปรรูปฝรั่งหยี  

น้ำฝรั่ง และข้าว เป็นต้น

•	 สง่เสรมิการพฒันาบรรจภุณัฑแ์ละคณุภาพสนิคา้แปรรปู เชือ่มกบั 

ร้านอาหารและโรงแรม

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

3 

-

3 

4 

-

3 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด นครสวรรค์

1,649,185 

- -

1,649,185 

- -

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด นครสวรรค์

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด นครสวรรค์

2

0

3
3

0

2

0

4

3

0

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพ่ือสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

3 

-

3 

4 

-

3 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด นครสวรรค์

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

3 

-

3 

4 

-

3 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด นครสวรรค์

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำนวนโครงการรายกลุ่มงาน

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำนวนโครงการแบ่งตาม 5 กระบวนการ

รายได้ชุมชนจากการดำเนินงาน (บาท)

“เมืองสี่แคว แห่มังกร พักผ่อนบึงบอระเพ็ด  
ปลารสเด็ดปากน้ำโพ”

วันที่จดทะเบียน 29 กันยายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,374,000 บาท
จำนวนกรรมการ 9 คน จำนวนผู้ถือหุ้น 361 ราย  
ที่อยู ่ เลขที ่ 300/1 หมู่ที ่ 3 ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์  
จังหวัดนครสวรรค์ 60240

คุณประพนธ์ อุดมทอง 
กรรมการผู้จัดการ
09-3524-4625

prapon.u@gmail.com

คุณจินดาภา กลิ่นเมือง  
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-6976-6422
jindapa.k@prsthailand.com

คุณบุญญรัตน์ สามงามมี 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-9639-2848
yui.nae1114swwt@gmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
1,816,728,510 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน	

จำนวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

72

5,744

3,841,789

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำนวน 362 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำเนินโครงการ

นนทบุรี
ตัวอย่างผลการดำเนินงาน

ด้านเกษตร
 ส่งเสริมการปรับปรุงคุณภาพผักปลอดสารพิษและหาช่องทาง 

การตลาดให้เข้าจำหน่ายใน TOPS SUPERMARKET

 พัฒนาศักยภาพการผลิตและจำหน่ายกล้วย ส่งเสริมการ 

รวมกลุ่มเพื่อพัฒนาผลผลิตกล้วยให้เป็นกล้วยปลอดสารพิษ 

และให้มีอำนาจในการต่อรองทางการตลาดมากขึ้น 

ด้านแปรรูป
 การส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ 

แปรรูปเครื่องสำอางจากนมแพะ 

 จัดงาน  The  bes t  o f  Nonthabur i  2017  ณ  เซ็นทรัล  

รัตนาธิเบศร์ (30 มิถุนายน  - 4 กรกฎาคม 2560) เพื่อส่งเสริม 

ช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ มียอดจำหน่ายรวม  

6,756,840 บาท 

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
 การท่องเที่ยวโดยชุมชนตลาดน้ำประชารัฐวัดแคนอก 

 ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตลาดน้ำประชารัฐไทรน้อยเพื่อให้ 

ชุมชนมีช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้า และได้ประชาสัมพันธ์ 

การท่องเที่ยวโดยชุมชนตลาดน้ำประชารัฐไทรน้อยให้เป็นที่รู้จัก 

ของนักท่องเที่ยวมากขึ้น

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

6 

3 
4 

8 

5 
4 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด นนทบุรี

7,934,934 

710,566 

7,541,220 
7,934,934 

8,855,886 

7,541,220 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด นนทบุรี

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

ผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

6 

3 
4 

8 

5 
4 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด นนทบุรี

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำนวนโครงการรายกลุ่มงาน

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำนวนโครงการแบ่งตาม 5 กระบวนการ

รายได้ชุมชนจากการดำเนินงาน (บาท)

“พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา 
วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ”

วันที่จดทะเบียน 26 สิงหาคม 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำนวนกรรมการ 9 คน จำนวนผู้ถือหุ้น 11 ราย 
ที่อยู ่ เลขที ่ 9/325 หมู่ที ่ 6 ตำบลเสาธงหิน  
อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุร ี 11140

คุณสุรสีห ์ ศรีอินสุทธิ์
กรรมการผู้จัดการ
09-99299-9789

kitv360@gmail.com

คุณพรสวรรค จินพุทธ
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-2471-2225
polsawan.j@prsthailand.com

คุณอานนท์ รักแจ้ง 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

09-0564-5294
anon.gard@gmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
1,346,514,690 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน	

จำนวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

44

1,460

5,201,450

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำนวน 1,997 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำเนินโครงการ

นราธิวาส
ตัวอย่างผลการดำเนินงาน

ด้านเกษตร
 ลองกอง

 ข้าวท้องถิ่น

 มังคุด

ด้านแปรรูป
 ข้าวเกรียบปลา (กรือโป๊ะ) 

 ผ้าทอพื้นเมือง

 ผลิตภัณฑ์กระจูด

 แป้งข้าว 

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน

 การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ บ้านจุฬาภรณ์ 12 อำเภอสุคิริน

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

1 

9 

2 2 

19 

3 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด นรำธิวำส

-

477,044 

201,000 

-

526,664 

201,000 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด นรำธิวำส

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด นรำธิวำส

3
10

9
2

4

7

16

20

4

7

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

1 

9 

2 2 

19 

3 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด นรำธิวำส

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำนวนโครงการรายกลุ่มงาน

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำนวนโครงการแบ่งตาม 5 กระบวนการ

รายได้ชุมชนจากการดำเนินงาน (บาท)

“ทักษิณราชตำหนัก ชนรักศาสนา นราทัศน์เพลินตา 
ปาโจตรึงใจ แหล่งใหญ่แร่ทอง ลองกองหอมหวาน”

วันที่จดทะเบียน 10 พฤศจิกายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,100,000 บาท
จำนวนกรรมการ 9 คน จำนวนผู้ถือหุ้น 13 ราย
ที่อยู ่ เลขที ่ 379 ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส 96000

คุณภานุมาศ ชนากานต ์  
กรรมการผู้จัดการ
08-1540-0220

pakornfang@gmail.com

คุณวาฟา มะซอ  
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-7633-3352
wafa.m@prsthailand.com

คุณจุฑามาศ จันทร์งาม 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

09-8280-8389
chutamat.ap@gmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
1,139,199,082 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน	

จำนวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

40

4,240

2,939,200

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำนวน 1,056 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำเนินโครงการ

น่าน ตัวอย่างผลการดำเนินงาน

ด้านเกษตร
 งานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ครั้งที่ 2 โดยการนำเกษตรกรและ 

ผู้ประกอบการร้านอาหารมาร่วมบันทึกสัญญาข้อตกลงร่วมกัน 

ในการกระจายสินค้าการเกษตรในจังหวัดน่าน

ด้านแปรรูป
 โครงการแปรรูปผ้าทอเมืองน่านร่วมกับหอการค้าจังหวัดและ  

องคก์ารบรหิารการพฒันาพืน้ทีพ่เิศษเพือ่การทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนื	 

(อพท.) ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกลุ่มผ้าทอมือของกลุ่มทอผ้า 

บ้านเชียงราย บ้านนาซาว บ้านซาวหลวง และบ้านนาปง  

โดยการแปรรูปออกแบบเป็นชุดสำหรับหัวหน้าหน่วยงานต่าง  ๆ  

ในจังหวัดน่าน และทำเป็นผ้าจับครอบแก้วกันร้อน 

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
 พัฒนาศักยภาพชุมชนบ้านดอนไชย ตำบลกลางเวียง อำเภอ 

เวียงสา จังหวัดน่าน ให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ 

เชิงธรรมชาติ เนื่องจากมีทรัพยากรที่สมบูรณ์และมีวัฒนธรรมที่ 

โดดเด่น อีกทั้งได้จัดกิจกรรมทางการตลาดส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ชุมชน

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

3 

1 1 

4 

1 1 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด น่ำน

2,900,000 

- -

3,107,402 

150,000 57,315 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด น่ำน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด น่ำน

1

1

4

4

2
1

1

4

4

2

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

3 

1 1 

4 

1 1 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด น่ำน

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำนวนโครงการรายกลุ่มงาน

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำนวนโครงการแบ่งตาม 5 กระบวนการ

รายได้ชุมชนจากการดำเนินงาน (บาท)

“แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร ์  
แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง” 

วันที่จดทะเบียน 22 มิถุนายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำนวนกรรมการ 10 คน จำนวนผู้ถือหุ้น 82 ราย 
ที่อยู ่ เลขที ่ 38/10 ถนนมหายศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน
จังหวัดน่าน 55000

คุณประทุม จิณเสน  
กรรมการผู้จัดการ
08-6513-7777

pratoom@e-refillcall.com

คุณวริฏฐา มงคล  
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-8137-5529
warittha.m@prsthailand.com

คุณณัฐพงส์ บุญดี 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-0847-9320
nattapong.dee2560@gmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
922,295,784 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน	

จำนวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

44

15,824

57,994,809

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำนวน 5 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำเนินโครงการ

บึงกาฬ
ตัวอย่างผลการดำเนินงาน

ด้านเกษตร
 โครงการสับปะรดชัยพรและห้วยเล็บมือ 

 โครงการน้ำยางพาราสด 

ด้านแปรรูป
 สบู่สับปะรดและน้ำยาซักผ้าสับปะรด  (เกิดแบรนด์  “คั๊กแท๊ะ”  

และทางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กำลัง 

วิจัยและทดลองผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานและคุณสมบัติ  

ที่ต้องการของสบู่  และกำลังออกแบบบรรจุภัณฑ์  รวมถึง 

สรรพคุณตามที่นักวิจัยค้นพบฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรีย 

 ปลาร้าบองสุก (เกิดแบรนด์ “บองนัว” และบรรจุภัณฑ์แบบใหม่)

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
 ทอ่งเทีย่วโดยชมุชนบา้นคำแคนพฒันานา (ภทูอก) (รว่มวางแผน 

การพัฒนากับทางท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานพัฒนาชุมชน  

และสำนักงานพาณิชย์)

 ทอ่งเทีย่วโดยชมุชนหนองเสนห่ ์ (ลงพืน้ทีท่ำความเขา้ใจในแนวทาง 

การพัฒนา)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

1 

2 

1 1 

3 

2 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด บงึกำฬ

247,558 

810,000 

-

247,558 

810,000 

-

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด บงึกำฬ

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด บงึกำฬ

4

4

44

4

6

6

66

6

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำนวนโครงการรายกลุ่มงาน

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำนวนโครงการแบ่งตาม 5 กระบวนการ

รายได้ชุมชนจากการดำเนินงาน (บาท)

“ภูทอกแหล่งพระธรรม ค่าล้ำยางพารา งามตาแก่งอาฮง 
บึงโขงหลงเพลินใจ น้ำตกใสเจ็ดสี ประเพณีแข่งเรือ เหนือสุดแดนอีสาน  
นมัสการหลวงพ่อใหญ่ ศูนย์รวมใจศาลสองนาง”

วันที่จดทะเบียน 27 กันยายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำนวนกรรมการ 10 คน จำนวนผู้ถือหุ้น 129 ราย 
ที่อยู ่ เลขที ่ 261 หมู่ที ่ 9 ตำบลบึงกาฬ 
อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

ว่าที่ร้อยตรีภูมิพันธ ์ บุญมาตุ่น  
กรรมการผู้จัดการ
09-5169-0156

boonmatcn@gmail.com

คุณสถาพร เหง่าศรีลา 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

09-1020-1236
staporn.n@prsthailand.com

คุณวิททิกฤษ ห้วยทราย  
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

06-5538-7141
wittikrit10@hotmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
586,793,980 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน	

จำนวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

48

4,408

16,276,213

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำนวน 407 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำเนินโครงการ

บุรีรัมย์
ตัวอย่างผลการดำเนินงาน

ด้านเกษตร
 ผ้าภูอัคนี : ยอดขายผ้าภูอัคนีในปี 2560 ที่ผ่านมา 230,430  

บาท

ด้านแปรรูป
 ขายสินค้าและบริการ ปี 2560 เป็นเงินประมาณ 714,000  

บาท 

 ข้าวอินทรีย์สารัช : ปี 2560 รายได้เพิ่มขึ้นจากปี 2559  

ประมาณ 54,000 บาท 

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
 ท่องเที่ยวโดยชุมชนสนวนนอก  :  รายได้จากการต้อนรับ 

นักท่องเที่ยว

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

2 

3 

1 

4 

3 

1 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด บุรีรัมย์

976,540 

6,378,800 

2,724,341 

1,500,000 

10,390,000 

2,851,841 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด บุรีรัมย์

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด บุรีรัมย์

2

2

32

3

4

5

8

7

7

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำนวนโครงการรายกลุ่มงาน

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำนวนโครงการแบ่งตาม 5 กระบวนการ

รายได้ชุมชนจากการดำเนินงาน (บาท)

“เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ
ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม”

วันที่จดทะเบียน 29 เมษายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำนวนกรรมการ 7 คน จำนวนผู้ถือหุ้น 39 ราย
ที่อยู ่ เลขที ่ 1 ถนนรมย์บุร ี ตำบลในเมือง  
อำเภอเมืองบุรีรัมย ์ จังหวัดบุรีรัมย ์ 31000

คุณวุฒิพงษ์ เหลืองอุดมชัย  
กรรมการผู้จัดการ
08-1547-3511

teang.2013578@gmail.com

คุณรังษิยา กันซวง 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-7435-9714
rangsiya.k@prsthailand.com

คุณพัฒนชัย ลิมไธสง 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-7717-9998
kaokie.su.sp@gmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
1,531,349,984 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน	

จำนวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

76

20,504

25,493,200

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำนวน 6 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำเนินโครงการ

ปทุมธานี
ตัวอย่างผลการดำเนินงาน

ด้านเกษตร
 จัดทำโครงการศาสตร์พระราชา เรียนรู้วิถีชาวนา หาความสุข  

เพื่อเป็นต้นแบบที่อำเภอหนองเสือ ตำบลบึงกาสาม ปีนี้ได้ 

ดำเนินโครงการไปแล้ว 6 ไร่ ไร่ละ 40,000 บาท มีผู้เข้าร่วม 

เช่าพื้นที่ 6 ราย รายได้ทั้งหมด 240,000 บาท 

ด้านแปรรูป
 โครงการคาราวานสินค้าประชารัฐและของดีจังหวัด บริษัท 

ประชารฐัรกัสามคัคปีทมุธาน ี (วสิาหกจิเพือ่สงัคม) จำกดั จัดหา 

ช่องทางการตลาดให้กับชุมชนได้จัดจำหน่ายสินค้า มีชุมชน 

เข้าร่วม 30 ชุมชน

 เร่ิมโครงการเม่ือ 20 พฤศจิกายน 2560 รวมยอด 4 เดือน  

ชุมชนมีรายได้ท้ังหมด 518,318 บาท

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

2 2 

-

2 2 

-

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด ปทมุธำนี

560,700 499,350 

-

663,600 

1,384,036 

-

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด ปทมุธำนี

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด ปทมุธำนี

2

2

4

4

3

2

2

4

4

3

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

2 2 

-

2 2 

-

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด ปทมุธำนี

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

2 2 

-

2 2 

-

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด ปทมุธำนี

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำนวนโครงการรายกลุ่มงาน

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำนวนโครงการแบ่งตาม 5 กระบวนการ

รายได้ชุมชนจากการดำเนินงาน (บาท)

“ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ  
พระตำหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรม”

วันที่จดทะเบียน 29 กันยายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,100,000 บาท
จำนวนกรรมการ 11 คน จำนวนผู้ถือหุ้น 143 ราย 
ที่อยู ่ เลขที ่ 90/21 หมู่ที ่ 4 ถนนสุขาภิบาล 4 ตำบลบ้านฉาง 
อำเภอเมืองปทุมธาน ี จังหวัดปทุมธาน ี 12000

คุณสิทธิพล ภู่สมบุญ  
กรรมการผู้จัดการ
08-1902-5224

p_sittiphol@yahoo.com

คุณวันเฉลิม โพธิ์ทอง
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-3078-4721
wanchalerm.p

@prsthailand.com

คุณพรไพเลิส ดวงจันทร์ 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-4876-7214
pilert7214@gmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
843,693,287 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน	

จำนวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

41

1,800

1,040,000

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำนวน 838 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำเนินโครงการ

ประจวบคีรีขันธ์
ตัวอย่างผลการดำเนินงาน

ด้านเกษตร
 ดำเนนิโครงการพฒันาและยกระดบัมาตรฐานสนิคา้เกษตรอนิทรยี ์ 

เพื่อต่อยอดสู่ตลาดเกษตรอินทรีย ์

 ส่งเสริมพื้นที่ปลูกข้าวและพัฒนามาตรฐานการผลิตสู่ข้าวอินทรีย์  

ในพ้ืนท่ีตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน พ้ืนท่ี 470 ไร่  57  

ครัวเรือน 

ด้านแปรรูป
 ดำเนินการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าของชุมชนจำนวน  5 ชนิด  

ได้แก่ น้ำผลไม้ผงพร้อมดื่ม กระยาสารท ชีสเชคไส้สับปะรด  

ผลไม้อบแห้ง และน้ำพริก เพ่ือเพ่ิมช่องทางการตลาด

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
 ประชาสัมพันธ์ชุมชนเป้าหมาย 2 ชุมชน ได้แก่ บ้านหัวตาลแถว  

อำเภอสามร้อยยอด และบ้านรวมไทย อำเภอกุยบุรี ผ่าน 

รายการ ชื่นใจไทยแลนด์ 

 ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน  

บ้านห้วยเกรียบ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน โดยการ 

ประชาสัมพันธ์ผ่านการสมัครเข้าร่วมแข่งขันในรายการ  ชุมชน 

ชวนเที่ยว ปีที่ 3 ตอน ชุมชน ชวนชิม ของการท่องเที่ยวแห่ง 

ประเทศไทย

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

3 

5 

-

3 

6 

1 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

25,870 

16,090 

-

25,870 

34,090 

19,060 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

0 5

8

12

2
7

10

3

4

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

3 

5 

-

3 

6 

1 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำนวนโครงการรายกลุ่มงาน

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำนวนโครงการแบ่งตาม 5 กระบวนการ

รายได้ชุมชนจากการดำเนินงาน (บาท)

“เมืองทองเนื้อเก้า มะพร้าวสับปะรด  
สวยสดหาดเขาถ้ำ งามล้ำน้ำใจ”

วันที่จดทะเบียน 31 สิงหาคม 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำนวนกรรมการ 10 คน จำนวนผู้ถือหุ้น 23 ราย 
ที่อยู ่ เลขที ่ 335 หมู่ที ่ 3 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77210

คุณราตรี พิศุทธิ์ชโลทร
กรรมการผู้จัดการ
06-2597-1997

r.ratee5858@gmail.com

คุณนันทวรรณ โยโร
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-1869-6086
nantawan.y@prsthailand.com

คุณณัฐ สระสวย 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

0-85692-0445
srasuay.s@hotmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
562,461,850 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน	

จำนวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

45

1,900

15,068,240

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำนวน 186 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำเนินโครงการ

ปราจีนบุรี
ตัวอย่างผลการดำเนินงาน

ด้านเกษตร
 วิเคราะห์ศักยภาพชุมชนกลุ่มผู้ปลูกผักเชดฉลูน้ำ

 หาแหล่งจัดจำหน่ายในกรุงเทพฯ

ด้านแปรรูป
 ออกบูธจำหน่ายสินค้าที่ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม

 จัดจำหน่ายกระเช้าต้อนรับเทศกาลปีใหม่และเทศกาลที่สำคัญ 

ตลอดทั้งปี

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
 วเิคราะหศ์กัยภาพชมุชนบา้นดงกระทงยาม สำรวจแหลง่ทอ่งเทีย่ว 

ที่ห้วยสโมง

 วิเคราะห์ศักยภาพชุมชน ค้นหาอัตลักษณ์ บ้านโคกปีบ และ 

บ้านบางแตน

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

1 

2 

-

2 2 

-

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด ปรำจีนบุรี

4,500 

148,711 

-4,500 

148,711 

-

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด ปรำจีนบุรี

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด ปรำจีนบุรี

11

2

2

3

1

2

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

1 

2 

-

2 2 

-

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด ปรำจีนบุรี

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำนวนโครงการรายกลุ่มงาน

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำนวนโครงการแบ่งตาม 5 กระบวนการ

รายได้ชุมชนจากการดำเนินงาน (บาท)

“ศรีมหาโพธิ์คู่บ้าน ไผ่ตงหวานคู่เมือง
ผลไม้ลือเลื่อง เขตเมืองทวารวดี”

วันที่จดทะเบียน 27 กันยายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำนวนกรรมการ 8 คน จำนวนผู้ถือหุ้น 100 ราย  
ที่อยู ่ ศูนย์ราชการพัฒนาชุมชนจังหวัด ชั้น 3 (ชั่วคราว) ตำบลหน้าเมือง  
อำเภอเมืองปราจีนบุร ี จังหวัดปราจีนบุร ี 25000

คุณพลอยนภัส เรืองแสงศิลป ์  
กรรมการผู้จัดการ
08-1850-9206

pcprsthailand@gmail.com

คุณเกษวล ี เกิดจังหวัด 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-6141-4870
kadvalee.k@prsthailand.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
2,399,861,260 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน	

จำนวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

41

3,156

740,200

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำนวน 35 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำเนินโครงการ

ปัตตานี
ตัวอย่างผลการดำเนินงาน

ด้านเกษตร
 โครงการส้มโอบูโกบ้านต้นมะขาม ชุมชนสามารถต่อยอดได้ 

หลังจากที่บริษัทเข้าไปส่งเสริมช่องทางการตลาด สร้างรายได้แก่ 

กลุ่มเกษตรกรหลังเข้าร่วมโครงการ กิโลกรัมละ 150 บาท

 โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ทุเรียนทรายขาว เกิดการยกระดับ  

เพ่ิมมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์ และ  มียอดส่ังจองทาง  ระบบอิเล็ก- 

ทรอนิกส์ปีละ 85,000 บาท

ด้านแปรรูป
 ผ้าบาติกชายแดนใต้ เกิดการเชื่อมโยงกับบริษัท ประชารัฐ 

รักสามัคคีสงขลา เรื่องการตัดเย็บที่มีฝีมือและมีคุณภาพ เพิ่ม 

มูลค่าปีละ 200,000 บาทแก่ชุมชน 

 โครงการแปรรูปปลากุเลาตันหยงเปาว์ ชุมชนมีบรรจุภัณฑ์ 

ที่ทันสมัย และเพิ่มรายได้ให้ชุมชนปีละ 286,419 บาท

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

2 

6 

1 

2 

7 

1 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด ปัตตำนี

47,230 

406,426 

-
47,230 

779,540 

-

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด ปัตตำนี

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

ผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

2 

6 

1 

2 

7 

1 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด ปัตตำนี

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำนวนโครงการรายกลุ่มงาน

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำนวนโครงการแบ่งตาม 5 กระบวนการ

รายได้ชุมชนจากการดำเนินงาน (บาท)

“เมืองงามสามวัฒนธรรม ศูนย์ฮาลาลเลิศล้ำ ชนน้อมนำศรัทธา  
ถิ่นธรรมชาติงามตา ปัตตานีสันติสุขแดนใต้”

วันที่จดทะเบียน 18 พฤศจิกายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำนวนกรรมการ 9 คน จำนวนผู้ถือหุ้น 11 ราย 
ที่อยู ่ เลขที ่ 11 ถนนหนองจิก ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตาน ี  
จังหวัดปัตตาน ี 94000

คุณวรุต ชคทิศ
กรรมการผู้จัดการ
08-9668-5899

warutcub8@hotmail.com

คุณสุรีณา เจะสะมาแอ
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-2827-1267
sureena.j@prsthailand.com

คุณซาญาณี แวอาลี 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-7395-0327
noosa_indy@hotmal.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
1,984,387,335 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน	

จำนวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

76

9,012

408,700

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำนวน 80 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำเนินโครงการ

พระนครศรีอยุธยา
ตัวอย่างผลการดำเนินงาน

ด้านแปรรูป
 พฒันาผลติภณัฑก์ลุม่ทอผา้ขาวมา้ อำเภอภาชี มสีมาชกิในกลุม่  

10 -  15 คน โดยขั้นตอนต่อไปจะพัฒนาลายผ้า แล้วนำไป 

เชื่อมกับกลุ่มเย็บกระเป๋าในอำเภอท่าเรือต่อไป

 กลุ่มโรตีสายไหม บังอิมรอน: (มีสมาชิก 19 ราย) อำเภอเมือง 

มีความต้องการยืดอายุของแป้งโรตีให้นานขึ้นเพื่อเป็นของฝาก 

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
 บ้านไทรน้อย: อำเภอบางบาล (มีสมาชิกโฮมสเตย์ 16 ครัวเรือน)  

จัดทำแผนที่เดินดินและจุดการเรียนรู้แต่ละบ้าน

 คลองรางจระเข้ อำเภอเสนา (มีสมาชิกโฮมสเตย์ 6 ครัวเรือน)  

จัดทำแผนที่เดินดินและจุดการเรียนรู้แต่ละบ้าน

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

-

6 

2 

4 

6 

2 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด พระนครศรีอยุธยำ

- 232,030 

10,573,431 

- 232,030 

10,573,431 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด พระนครศรีอยุธยำ

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด พระนครศรีอยุธยำ

3 3

65

4

4

6

10

8

6

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

-

6 

2 

4 

6 

2 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด พระนครศรีอยุธยำ

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำนวนโครงการรายกลุ่มงาน

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำนวนโครงการแบ่งตาม 5 กระบวนการ

รายได้ชุมชนจากการดำเนินงาน (บาท)

“ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี
คนดีศรีอยุธยา เลอคุณค่ามรดกโลก”

วันที่จดทะเบียน 12 กันยายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำนวนกรรมการ 5 คน จำนวนผู้ถือหุ้น 103 ราย
ที่อยู ่ เลขที ่ 126 หมู่ที ่ 3 ตำบลคลองสวนพล ู อำเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

คุณปราณ ี ด่านชัยวิโรจน์ 
กรรมการผู้จัดการ
08-1816-5442

seayutthaya@gmail.com

คุณปัทมาภรณ ์ ทองล้วน  
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-0135-4587
puttamaporn.t@prsthailand.com

คุณพิยุทธ จะรึกรัมย์ 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-6550-5137
piyoot.j@prsthailand.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
2,992,818,912 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน	

จำนวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

59

3,568

29,301,180

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำนวน 1,401 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำเนินโครงการ

พะเยา
ตัวอย่างผลการดำเนินงาน

ด้านเกษตร
 โครงการกระเจี๊ยบเขียวปลอดภัยสร้างรายได้รายวัน
	 ส่งเสริมพื้นที่ปลูกกระเจี๊ยบเขียว  พื้นที่นำร่อง  30 ไร่   

ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนสิงหาคม  2560 ซ่ึงชุมชนมีรายได้ 

จากการขายผลผลิตปี 2560 จำนวน 132,120 บาท และไดข้ยาย 

พื้นที่ปลูกเป็น 200 ไร่

 โครงการพัฒนาอาชีพ ยกระดับรายได้ประชาชน 
	 ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับกลุ่มชุมชนในการทำธุรกิจ  

โดยมีแบบแผนธุรกิจชุมชนเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนกิจการของ 

ผู้ประกอบการ ซึ่งมีกลุ่มผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการในปี   

2560 - 2561 จำนวน 23 ราย ซ่ึงปัจจุบันโครงการสามารถพัฒนา 

ผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ใหม่ให้กับชุมชนรวม  20 ผลิตภัณฑ์  

และสร้างรายได้ให้กลุ่ม/ชุมชนจำนวน 1,041,400 บาท

ด้านแปรรูป
 โครงการตลาดนัดประชารัฐ

 เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 และได้จัด 

กิจกรรมทุกสัปดาห์แรกและสัปดาห์ที่สองของทุกเดือน ปัจจุบัน 

มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการจำนวน 120 ราย โครงการสร้าง 

รายได้ให้กับชุมชนจำนวน 1,106,035 บาท

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

6 

1 

2 

6 

2 2 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด พะเยำ

6,674,345 

- 40,000 

9,353,205 

- 40,000 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด พะเยำ

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด พะเยำ

3
6

9
6

6

3

6

10

7

7

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำนวนโครงการรายกลุ่มงาน

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำนวนโครงการแบ่งตาม 5 กระบวนการ

รายได้ชุมชนจากการดำเนินงาน (บาท)

“กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง  
บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง งามลือเลื่องดอยบุษราคัม”

วันที่จดทะเบียน 20 กันยายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำนวนกรรมการ 10 คน จำนวนผู้ถือหุ้น 13 ราย 
ที่อยู ่ เลขที ่ 167/9 หมู่ที ่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลท่าวังทอง
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

คุณจรัส สุทธิกุลบุตร 
กรรมการผู้จัดการ
08-1881-8333

jr.asia@hotmail.com

คุณอธิวัฒน์ ปิยะนันท์วงค์ 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

09-7048-6225
athiwat.p@prsthailand.com

คุณปัณนยวรรธน์ วงศไชย 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-6414-9821
pannayawat.w@gmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
1,273,302,536 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน	

จำนวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

38

7,652

10,441,420

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำนวน 346 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำเนินโครงการ

พังงา
ตัวอย่างผลการดำเนินงาน

ด้านเกษตร
 โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยจังหวัดพังงา จัดส่งผักให้ 

ทางโรงพยาบาลพังงาและโรงพยาบาลตะกั่วป่ารอบแรกในเดือน 

มีนาคม

 โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ทุเรียนสาลิกา ข้าวไร่ดอกข่า และ 

ผักเหมียง (อยู่ระหว่างดำเนินการในป ี 2561)

ด้านแปรรูป
 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ Brand TAKUAPA 

Original จากเดิมผลิตภัณฑ์ถุงละ 10 บาท เพิ่มมูลค่าเป็น 

กล่องละ 35 บาท

 โครงการ  “เมืองแห่งสีสันบาติกพังงาอันดามัน” โดยมี 48  

ครัวเรือนเข้าร่วมโครงการ สร้างรายได้สูงถึง 217,000 บาท  

บริษัทฯได้กำไรจากโครงการรวมทั้งสิ้น 28,213 บาท 

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
 ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนและคณะกรรมการ 

ประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด 

(คสป.) ลงพื้นที่ 5 ชุมชนเป้าหมาย คือ บ้านสามช่องเหนือ  

บ้านโคกไคร บ้านท่าดินแดง บ้านท่าเขา และบ้านท่าค่าย  

วิเคราะห์ศักยภาพชุมชน สำรวจและจัดทำเส้นทางท่องเที่ยว

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

4 

2 

1 

5 

2 

1 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด พังงำ

12,048 

273,000 

160,500 

624,238 

290,197 

160,500 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด พังงำ

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด พังงำ

5

5

66

6

6

6

7
7

7

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

4 

2 

1 

5 

2 

1 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด พังงำ

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำนวนโครงการรายกลุ่มงาน

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำนวนโครงการแบ่งตาม 5 กระบวนการ

รายได้ชุมชนจากการดำเนินงาน (บาท)

“แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก  
แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร”

วันที่จดทะเบียน 19 ตุลาคม 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำนวนกรรมการ 15 คน จำนวนผู้ถือหุ้น 122 ราย 
ที่อยู ่ เลขที ่ 642 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา
จังหวัดพังงา 82000

เฉลิมชาต ิ เจนเจนประเสริฐ 
ผู้จัดการ

08-7264-2669
janejaneprasert@gmail.com

คุณศุทธิณี ปริญญา  
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

sutthinee.p@prsthailand.com

คุณชัยณฤทธิ์ บุตรเลี่ยม 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-1077-7421
chainarit09@hotmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
612,805,507 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน	

จำนวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

42

3,712

2,064,000

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำนวน 51 ครัวเรือน

Pracharaj Fact sheet 136-156 ���������-���������.indd   148 9/17/18   5:03:01 PM



149

ข้อมูลการดำเนินโครงการ

พัทลุง
ตัวอย่างผลการดำเนินงาน

ด้านเกษตร
 โครงการคลินิคเกษตรประชารัฐฯเคลื่อนที่ (คลินิคเกษตรสุขเขียว)  
ให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชอินทรีย์ โรคของพืช การให้ปุ๋ย  

บำรุงดูแลพืชให้มีผลผลิตที่มีคุณภาพ

ด้านแปรรูป
 ส่งเสริมการแปรรูปปลาดุกร้าชุมพล สูตรพิเศษหมักสมุนไพร 

สูตรเงาะป่าซาไก ส่งเสริมช่องทางการตลาดและการพัฒนา 

บรรจุภัณฑ์

 แปรรูปข้าวสังข์หยด กล้วยฉาบเมืองลุง

 กระเป๋าปักศิลปาชีพ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านหัวป่าเขียว

 ปักลูกปัดมโนราห์ (แบรนด์จเร วาโย)
 สบู่พลูนาโอ่/ร่มเมือง แปรรูปใบพลูตกเกรดที่ไม่สามารถจำหน่าย 

ได้เป็นสบู่ ออกแบบโลโก้บรรจุภัณฑ์ให้กับกลุ่ม และส่งเสริม 

ช่องทางการตลาด

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
 ท่องเที่ยวโดยชุมชน เกาะหมาก อำเภอปากพะยูน (เขา ป่า  

นา เล)

 ท่องเที่ยวเชิงเกษตร  บ้านท่าช้าง  ตำบลพนางตุง  อำเภอ 

ควนขนุน

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

2 

6 

3 3 

8 

6 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด พัทลุง

71,273 
136,000 

48,000 

166,305 

743,140 

112,000 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด พัทลุง

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด พัทลุง

9
8

1011

11

14

13

16
17

16

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำนวนโครงการรายกลุ่มงาน

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำนวนโครงการแบ่งตาม 5 กระบวนการ

รายได้ชุมชนจากการดำเนินงาน (บาท)

“เมืองหนังโนรา อู่นาข้าว พราวน้ำตก แหล่งนกน้ำ  
ทะเลสาบงาม เขาอกทะลุ น้ำพุร้อน”

วันที่จดทะเบียน 18 พฤศจิกายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำนวนกรรมการ 9 คน จำนวนผู้ถือหุ้น 12 ราย 
ที่อยู ่ เลขที ่ 186/2 หมู่ที ่ 2 ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง 
จังหวัดพัทลุง 93000

คุณเงินวสวัตต ์ ลิ่มทวีสกุล 
กรรมการผู้จัดการ
08-6898-8998

ngoenwaswat@yahoo.com

คุณอานนท ์ ขำแก้ว 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

09-5438-7956
anon.k@prsthailand.com

คุณนิรมล ทองคำ 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-0714-6015
plamniramon@gmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
1,218,115,652 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน	

จำนวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

57

4,196

572,200

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำนวน 624 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำเนินโครงการ

พิจิตร
ตัวอย่างผลการดำเนินงาน

ด้านแปรรูป
 ชุมชนที่ปลูกมะม่วง/ส้มโอ/ข้าว/มะยงชิด/มะนาว

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
 ชุมชนที่แปรรูปมะม่วง/ส้มโอ/ข้าว/มะยงชิด/กระเป๋าผักตบชวา

 ชุมชนย่านเก่าวังกรด 

 ชุมชนบ้านดงโฮจิมินห์

 บ้านเขารูปช้าง

 บ้านโพธิ์ประทับช้าง

 ท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านวังทับไทร

 บ้านเขาโล้น/บ้านบึงสามัคคี

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

2 2 2 2 

3 

2 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด พจิติร

-

45,000 

7,000 

-

48,000 

7,000 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด พจิติร

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด พจิติร

2

3

5
3

4

2

3

5

3

4

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำนวนโครงการรายกลุ่มงาน

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำนวนโครงการแบ่งตาม 5 กระบวนการ

รายได้ชุมชนจากการดำเนินงาน (บาท)

“ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน  
เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพชร รสเด็ดส้มท่าข่อย  
ข้าวเจ้าอร่อยลือเลื่อง ตำนานเมืองชาละวัน”

วันที่จดทะเบียน 28 ตุลาคม 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำนวนกรรมการ 7 คน จำนวนผู้ถือหุ้น 19 ราย
ที่อยู ่ เลขที ่ 9/38 ถนนศรีมาลา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร
จังหวัดพิจิตร 66000

คุณพิชชาภา พลสว่าง  
กรรมการผู้จัดการ
08-9437-7792

brookshop_1@yahoo.com

คุณพุทธิชชา พรหมกร  
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-2695-9709
puttitcha.p@prsthailand.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
456,932,230 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน	

จำนวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

54

10,404

40,368,660

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำนวน 200 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำเนินโครงการ

พิษณุโลก
ตัวอย่างผลการดำเนินงาน

ด้านแปรรูป
 กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ดำบ้านเซิงหวาย

 กลุ่มพันเสาฟาร์ม

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
 พัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างแบรนด์ให้กับกลุ่มบ้านเซิงหวาย

 พัฒนาตัวผลิตภัณฑ ์ แพ็กเกจ กลุ่มบ้านวังส้มซ่า

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
 การวางแผนการพัฒนาหมู่บ้านวังส้มซ่าให้เป็นหมู่บ้านท่องเท่ียว

 ชุมชนบ้านผารังหมี

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

2 

1 1 

3 

2 

1 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด พษิณุโลก

-

398,240 

-

1,601,562 

840,240 

-

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด พษิณุโลก

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด พษิณุโลก

1

2

2

4

2

2

2

3
5

2

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำนวนโครงการรายกลุ่มงาน

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำนวนโครงการแบ่งตาม 5 กระบวนการ

รายได้ชุมชนจากการดำเนินงาน (บาท)

“พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ  
หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำและน้ำตกหลากตระการตา”

วันที่จดทะเบียน 21 มิถุนายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำนวนกรรมการ 9 คน จำนวนผู้ถือหุ้น 67 ราย 
ที่อยู ่ เลขที ่ 99 หมู่ที ่ 9 อุทยานวิทยาศาสตร ์ ภาคเหนือตอนล่าง  
มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

คุณวรัญญา หอมธูป 
กรรมการผู้จัดการ
08-6929-1745

anongthip_thapho@hotmail.com

คุณเนตรสมร บัวระพา  
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-5119-8787
first_3_2@hotmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
729,824,685 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน	

จำนวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

38

4,896

24,851,170

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำนวน 687 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำเนินโครงการ

เพชรบุรี
ตัวอย่างผลการดำเนินงาน

ด้านเกษตร
 โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยจังหวัดเพชรบุรี โดย 

การจัดส่งผลผลิตผักปลอดภัยเข้าสู่โรงพยาบาลพระจอมเกล้า 

จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 สร้างรายได้ 

แก่เกษตรกรแล้วกว่า 257,000 บาท

ด้านแปรรูป
 พัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์  “ขนมเปี๊ยะเม็ดบัวหลวงราชินี”  

ร่วมกับชุมชนหนองจอก 

ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
 ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี จัดอบรมอาสาสมัคร 

นำเที่ยวท้องถิ่น สร้างอาสาสมัครนำเที่ยวท้องถิ่นให้กับชุมชน  

ชุมชนละ 15 คน รวมทั้งสิ้น 120 คน พร้อมจัดทำแผ่นพับและ 

วีดิทัศน์แนะนำการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้กับทั้ง 8 ชุมชนใน 4  

จังหวัด รวมทั้งจัดทำ website: www.petchsamutkhiritravel. 

go.th เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนเป็นที่รู้จักมากขึ้น

 ประสานงานกับบริษัท TCC Assects (Thailand) company 

Limited ในการทำกิจกรรม CSR ในพื้นที่ชุมชนแหลมผักเบี้ย

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

18 

5 6 

28 

5 

16 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด เพชรบุรี

49,584 

470,550 

194,800 

49,584 

470,550 

808,510 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด เพชรบุรี

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด เพชรบุรี

2

0

53

3

2

0

76

5

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

18 

5 6 

28 

5 

16 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด เพชรบุรี

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำนวนโครงการรายกลุ่มงาน

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำนวนโครงการแบ่งตาม 5 กระบวนการ

รายได้ชุมชนจากการดำเนินงาน (บาท)

“เขาวังคู่บ้าน ขนมหวานเมืองพระ
เลิศล้ำศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม”

วันที่จดทะเบียน 29 เมษายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำนวนกรรมการ 7 คน จำนวนผู้ถือหุ้น 92 ราย 
ที่อยู ่ เลขที ่ 555 หมู่ที ่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลไร่ส้ม
อำเภอเมืองเพชรบุร ี จังหวัดเพชรบุรี 76000

ดร.กรัณย ์ สุทธารมณ์ 
กรรมการผู้จัดการ
08-2888-8099

karunryd@gmail.com

คุณศิริประภา ยิ้มแย้ม  
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-3926-6056
siriprapa.y@prsthailand.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
3,342,243,259 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน	

จำนวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

50

2,908

8,934,218

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำนวน 307 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำเนินโครงการ

เพชรบูรณ์
ตัวอย่างผลการดำเนินงาน

ด้านแปรรูป

 บรษิทัประชารฐัรกัสามคัคเีพชรบรูณ์	 (วสิาหกจิเพือ่สงัคม)	 จำกดั	 
ได้ดำเนิน	 โครงการตลาดประชารัฐของดีจังหวัดเพชรบูรณ์ 

เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายพืชผักปลอดภัย (กรีนมาร์เก็ต 

เพชรบูรณ์) สินค้าชุมชนและผลิตภัณฑ์ OTOP และเป็นการ 

สร้างงาน สร้างอาชีพ  และเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน  โดยมี 

ผู้ประกอบการเข้าร่วมจัดจำหน่ายสินค้ามากกว่า	 50  ราย 

ซึ่งยอดจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการทุกรายเบื้องต้น 

รวมทั้งสิ้นประมาณ 500,000 บาท

โครงการต่อเนื่อง
 สนับสนุนโครงการส่งเสริมการให้ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์

 โครงการเวทีสานพลังประชารัฐเชิงปฏิบัติการเพื่อการท่องเที่ยว 

โดยชมุชนพืน้ที	่ 4	 ตำบล	 อำเภอเขาคอ้	 จงัหวดัเพชรบรูณ	์ โดย 

สร้างความเข้าใจกับชุมชน

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

1 

4 

1 

2 

4 

2 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด เพชรบูรณ์

1,850,000 

350,482 

-

2,052,120 

350,482 

-

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด เพชรบูรณ์

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด เพชรบูรณ์

0 1

63

4
0

1

8

3

5

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

1 

4 

1 

2 

4 

2 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด เพชรบูรณ์

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำนวนโครงการรายกลุ่มงาน

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำนวนโครงการแบ่งตาม 5 กระบวนการ

รายได้ชุมชนจากการดำเนินงาน (บาท)

“เมืองมะขามหวาน อุทยานน้ำหนาว
ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง”

วันที่จดทะเบียน 30 กันยายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,046,000 บาท
จำนวนกรรมการ 10 คน จำนวนผู้ถือหุ้น 623 ราย 
ที่อยู ่ เลขที ่ 47 ถนนนิกรบำรุง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์  
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

คุณวุฒิชัย โรจน์ทิพยรัก 
กรรมการผู้จัดการ
08-1785-8359

nootza2534@gmail.com

คุณปานระว ี ทัดทาน 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

09-3393-1858
panrawee.t@prsthailand.com

คุณนภา เย็นเอี่ยม 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-2774-2724
sonr-030135@hotmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
1,485,263,900 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน	

จำนวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

37

2,908

28,789,500

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำนวน 124 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำเนินโครงการ

แพร่
ตัวอย่างผลการดำเนินงาน

ด้านเกษตร

 พัฒนาช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มสหกรณ์ผู้เลี้ยงผึ้งวังธง	 และ 

ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีการฉีดส้มเพื่อฟื้นฟูต้นส้มที่เสื่อมสภาพ	 

และยังได้ร่วมกับเครือข่ายล้านนาสีเขียว	 ในการดำเนินโครงการ 

อาหารปลอดภัย	 สุขใจที่เมืองแพร่	 เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก 

พืชผักปลอดสารพิษ

ด้านแปรรูป

 ร่วมกับสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับมอบโรงงาน 

ศูนย์นวัตกรรมอาหารแปรรูปจังหวัดแพร่	 จากองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดแพร่	 เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์การแปรรูปอาหารในระดับ 

ภาคเหนือ	 ส่งเสริมชุมชนบ้านนาคูหาในการแปรรูปสาหร่ายเตา	 

โดยเพิ่มมูลค่าให้กับสาหร่ายเตา	 จากเดิมที่ขายกิโลกรัมละ	 100	 

บาท	 เมือ่ผา่นการแปรรปูเปน็สาหรา่ยเตาผงและสบูจ่ะเพิม่มลูคา่ 

เป็นกิโลกรัมละ	 2,000	 บาท	

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน

 พัฒนาศักยภาพชุมชนนาคูหา	 ตำบลสวนเขื่อน	 อำเภอเมืองฯ	 
จังหวัดแพร่	 ให้เป็นหมู่บ้านท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์	 และได้จัดกิจกรรม 

ทางการตลาดส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชนไทล้ือบ้านถ่ิน	 ชุมชนไทล้ือ 

แห่งเดียวของจังหวัดแพร่

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

3 

4 

1 

3 

4 

1 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด แพร่

99,000 

900,000 

-
107,420 

1,048,390 

-

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด แพร่

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด แพร่

2

3

6
5

3

2

3

65

3

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำนวนโครงการรายกลุ่มงาน

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำนวนโครงการแบ่งตาม 5 กระบวนการ

รายได้ชุมชนจากการดำเนินงาน (บาท)

“หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง  
ลือเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม”

วันที่จดทะเบียน 14 กรกฎาคม 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำนวนกรรมการ 10 คน จำนวนผู้ถือหุ้น 1,448 ราย 
ที่อยู ่ เลขที ่ 3 ถนนเหมืองหิต ตำบลในเวียง  
อำเภอเมืองแพร ่ จังหวัดแพร ่ 54130

คุณโสภิตา กฤตาวรนนท์
กรรมการผู้จัดการ
09-5451-4114

pracharat.phrae@gmail.com

คุณปรัชวินทร ์ สมศักดิ์
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-1626-7903
pratchawin.s@prsthailand.com

คุณทัชพร สุริยา 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

09-3236-7386
tacha.parn2536@

hotmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
728,018,210 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน	

จำนวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

46

2,908

13,601,400

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำนวน 106 ครัวเรือน

Pracharaj Fact sheet 136-156 ���������-���������.indd   154 9/17/18   5:03:23 PM



155

ข้อมูลการดำเนินโครงการ

ภูเก็ต
ตัวอย่างผลการดำเนินงาน

ด้านเกษตร
 โครงการสับปะรดภูเก็ตแท้ “อ่องหลาย โป๊ป่ีเป่งอ้าน 2018” 

 ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการยกระดับสู่การเป็นสินค้า	 Hi-End	 

และได้รับการตอบรับเป็นอย่างสูงจากการที่ผลิตภัณฑ์อ่องหลาย	 

(สับปะรดภูเก็ต)	 ราคาลูกละ	 1,543	 บาท	 และราคาสูงถึง	 15,430 

บาท	 ได้รับการสั่งจองครบทั้งหมดตามจำนวนที่ได้เปิดจองไว้

 งาน Phuket Lobster Festival 2017 

 จัดโดย	 บริษัท	 ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต	 (วิสาหกิจเพื่อสังคม)	

จำกัด	 ต่อเนื่องเป็นปีที่	 2 

ด้านแปรรูป
 งาน Batik Design Week 2017
	 รวบรวมกลุ่มชุมชนที่ผลิตผ้าบาติกจากทั่วประเทศครั้งแรก 

ในประเทศไทย สร้างเครือข่ายในการผลิตและจำหน่ายในการ 

สนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกัน รายได้ระหว่าง 7 - 10 กันยายน 

3.3 ล้านบาท

 โครงการ OTOP Junior
	 เพื่อเสริมสร้างวิชาชีพให้กับเยาวชนในโรงเรียน	

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
 งานตรุษจีนย้อนอดีตเมืองภูเก็ต 2017 

 สร้างรายได้ให้ชุมชนสับปะรด 63,920 บาท/ชุมชนบ้านแพะ  

นาเหนือ 62,700 บาท/ชุมชนบาติก 37,250 บาท

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

4 

13 

5 
6 

15 

6 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด ภูเกต็

4,254,595 
6,094,845 

1,437,150 

24,308,600 

6,109,895 
4,017,150 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด ภูเกต็

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด ภูเกต็

10

9

1510

9

13

13

25

15

14

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

4 

13 

5 
6 

15 

6 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด ภูเกต็

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำนวนโครงการรายกลุ่มงาน

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำนวนโครงการแบ่งตาม 5 กระบวนการ

รายได้ชุมชนจากการดำเนินงาน (บาท)

“ไข่มุกอันดามัน สวรรค์เมืองใต้ หาดทรายสีทอง  
สองวีรสตรี บารมีหลวงพ่อแช่ม”

วันที่จดทะเบียน 31 มีนาคม 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำนวนกรรมการ 10 คน จำนวนผู้ถือหุ้น 82 ราย 
ที่อยู ่ เลขที ่ 3 บลูมังกี ้ ถนนพังงา ซอย 3 ตำบลตลาดใหญ่
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

คุณวีระชัย ปรานวีระไพบูลย ์  
กรรมการผู้จัดการ
08-1370-7576

peeteeeng@gmail.com

คุณวีรธิป แสงสุริยงค ์  
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-2457-7648
nays600guard@hotmail.com

คุณชิตพล อินฤธิพงศ์ 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

09-1043-6366
chitchamp25@gmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
1,769,178,320 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน	

จำนวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

36

4,444

30,899,870

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำนวน 262 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำเนินโครงการ

มหาสารคาม
ตัวอย่างผลการดำเนินงาน

ด้านเกษตร
 โครงการรับซื้อข้าวประชารัฐ เป็นโครงการต่อเนื่องที่ทำทุกฤดู 

การทำนา โดยรับซื้อข้าวจากเกษตรกรในจังหวัด จำนวน 100  

ตันขึ้นไป เพื่อส่งขายตามออร์เดอร์ โดยในปี 2561 นี้ได้มีการ 

ประสานงานส่งข้าวเข้าขายกับอาลีบาบากรุ๊ปและโรงพยาบาล 

ทุกแห่งในจังหวัดมหาสารคาม

ด้านแปรรูป
 โครงการแปรรูปผ้าทอ เป็นการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มทอผ้า  

“กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไหมฝ้ายงัวบาพัฒนา”  ให้สินค้ามีความ 

ทันสมัย และแปรรูปสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน 

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
 โครงการบรรพชาสามเณรฯเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

โดยชุมชนด้านวัฒนธรรมสะพานไม้แกดำ อำเภอแกดำ จังหวัด 

มหาสารคาม โดยจัดกิจกรรมตักบาตรสามเณร 89 รูป โดย 

ทุกวันพระจะมีการตักบาตรที่สะพานไม้ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว 

ให้ไปเที่ยวสะพานไม้แกดำ สร้างรายได้เพิ่มให้กับคนในชุมชน

ผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

3 

4 

1 

4 4 

1 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด มหำสำรคำม

1,128,269 

225,720 

542,990 

2,089,582 

488,362 542,990 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด มหำสำรคำม

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด มหำสำรคำม

3
4

7

4

5

4

5

8

5

6

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำนวนโครงการรายกลุ่มงาน

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำนวนโครงการแบ่งตาม 5 กระบวนการ

รายได้ชุมชนจากการดำเนินงาน (บาท)

“พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม  
ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักศิลานคร”

วันที่จดทะเบียน 20 กันยายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,065,000 บาท
จำนวนกรรมการ 16 คน จำนวนผู้ถือหุ้น 32 ราย 
ที่อยู ่ เลขที ่ 188 หมู่ที ่ 14 ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม 
จังหวัดมหาสารคาม 44000

คุณปฏิมา เหล่าชัย  
กรรมการผู้จัดการ
08-1171-2977

patimatowmate@yahoo.com

คุณลภัสรดา พลคำมาก
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-7492-1715
laphasrada.p@prsthailand.com

คุณอาริตา นรานรัมย์ 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

06-4995-9532
aritarikata@gmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
1,205,753,797 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน	

จำนวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

45

9,764

8,368,211

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำนวน 342 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำเนินโครงการ

มุกดาหาร
ตัวอย่างผลการดำเนินงาน

ด้านเกษตร
 โครงการขายข้าวช่วยชาวนา มี 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมข้าว 

อินทรีย์พรีเมียม และกิจกรรมผูกป่ินโตข้าว เร่ิมดำเนินการ 

เดือนมิถุนายน 2560 สิ้นสุดเดือนพฤษภาคม 2561 เป็นการ 

สร้างความรู้ ความเข้าใจ เป็นต้นแบบในการปลูกข้าวอินทรีย์ 

ของจังหวัดมุกดาหาร และเป็นศูนย์การเรียนรู้การทำนาข้าว 

อินทรีย ์

ด้านแปรรูป
 โครงการผ้าขาวม้าโบราณสร้างสรรค์ เป็นการนำเอาภูมิปัญญา  

ท้องถิ่น คิดค้นนวัตกรรมใหม่ คือ “ผ้าย้อมมูลควาย” เพื่อสร้าง 

จุดเด่นและเอกลักษณ์  และสามารถเพิ่มมูลค่าจากผืนละ  

80 บาท เป็น 600 ถึง 1,500 บาท สามารถสร้างรายได้เฉลี่ย  

105,000 บาท/ปี

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
 โฮมสเตย์บ้านแข้ หมู่บ้านที่มีความโดดเด่นในการจักสาน จึง 

ผลักดันให้หมวกสานต้นกกเป็นผลิตภัณฑ์คู่โฮมสเตย์ และการ 

บริหารจัดการการต้อนรับนักท่องเที่ยว สามารถสร้างรายได้ 

เฉลีย่เพิม่จากเดมิถงึ 48,000 บาท ระหวา่งเดอืนพฤศจกิายน 

ถึงธันวาคม

 

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

5 
6 

1 

5 

10 

2 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด มุกดำหำร

1,035,998 

3,730,065 

93,000 

1,035,998 

3,785,405 

118,200 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด มุกดำหำร

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด มุกดำหำร

9
11

1211

9

11

13

17
16

14

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

5 
6 

1 

5 

10 

2 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด มุกดำหำร

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำนวนโครงการรายกลุ่มงาน

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำนวนโครงการแบ่งตาม 5 กระบวนการ

รายได้ชุมชนจากการดำเนินงาน (บาท)

“หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน 
กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน”

วันที่จดทะเบียน 5 สิงหาคม 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำนวนกรรมการ 10 คน จำนวนผู้ถือหุ้น 386 ราย 
ที่อยู ่ เลขที ่ 93/25 ถนนมุกดาหาร - ดอนตาล ตำบลศรีบุญเรือง
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

คุณจิรโรจน์ เรืองกิตต์ชัยกุล
กรรมการผู้จัดการ
08-3288-8882

jirarotha@gmail.com

คุณศุภกร อิ่มสนิท
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-1059-1193
supakorn.e@prsthailand.com

คุณวิสุดา เจริญสุข 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

06-3523-2685
wichie.bym@gmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
744,445,427 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน	

จำนวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

41

5,388

79,291,430

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำนวน 1,497 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำเนินโครงการ

แม่ฮ่องสอน
ตัวอย่างผลการดำเนินงาน

ด้านเกษตร
โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยหมักบ้านวังคัน  ตำบล 

แม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน รายได้สะสมรวม 32,000 บาท

ด้านแปรรูป
 โครงการส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยอบธัญพืชบ้านวังคัน  

ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน รายได้

สะสมรวม 14,000 บาท

โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเกสรถ่ัวดาวอินคา ตำบลแม่ลาน้อย  

อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน รายได้สะสมรวม 79,440  

บาท

 โครงการส่งเสริมกลุ่มทอผ้าบ้านหนองขาวกลาง ตำบลห้วยปูลิง  

อำเภอเมอืงแมฮ่อ่งสอน จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน รายไดร้วม 47,300 

บาท

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านวังคัน  

ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน รายได้ 

สะสมรวม 27,500 บาท

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

3

6

1 

3

6

1 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด แม่ฮ่องสอน

32,080 

- -

272,080 

29,500 24,000 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด แม่ฮ่องสอน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด แม่ฮ่องสอน

0 7

1
2

0
0

7

1
2

0

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

3 

6 

1

3 

6 

1

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด แม่ฮ่องสอน

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำนวนโครงการรายกลุ่มงาน

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำนวนโครงการแบ่งตาม 5 กระบวนการ

รายได้ชุมชนจากการดำเนินงาน (บาท)

“หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดี 
ประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง”

วันที่จดทะเบียน 26 ตุลาคม 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำนวนกรรมการ 13 คน จำนวนผู้ถือหุ้น 19 ราย  
ที่อยู ่ สำนักงานกาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส 
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
58000

คุณพยุงศักดิ์ วงศ์วานิชย์ 
กรรมการผู้จัดการ
09-0754-5313

payongsak@hotmail.com

คุณพิทักษ์ เกษมจิต 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-6117-9233
pitak.k@prsthailand.com

คุณคมกฤษย์ เจนใจ 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-0791-9056
pommankub999@hotmail.com

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำนวน 8 ครัวเรือน

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
213,936,725 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน	

จำนวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

45

3,000

5,218,694

กลุ่ม

คน

บาท
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ข้อมูลการดำเนินโครงการ

ยโสธร
ตัวอย่างผลการดำเนินงาน

ด้านเกษตร
เชื่อมโยงตลาดแตงโมให้กับเกษตรกร ส่งมอบรอบแรกได้ 560  

กิโลกรัม รอบสองได้ 250 กิโลกรัม

ด้านแปรรูป
เชื่อมโยงตลาดระหว่างถั่วลิสงบ้านนาเวียงกับบริษัท บิ๊กแคท  

ดี.ซี. จำกัด

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
การจัดทำแพ็คเกจทัวร์ให้กับนักท่องเที่ยว ปฏิทินการท่องเที่ยว 

ให้กับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตำบลห้องแซง

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

1

2

11

2

1

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด ยโสธร

30,000 

810,000 

20,000 30,000 

810,000 

20,000 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรดำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด ยโสธร

รำยได้ชุมชนจำกกำรดำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด ยโสธร

0 2

4
3

3 0
2

4

3

3

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

1 

2 

11 

2 

1

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด ยโสธร

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำนวนโครงการรายกลุ่มงาน

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำนวนโครงการแบ่งตาม 5 กระบวนการ

รายได้ชุมชนจากการดำเนินงาน (บาท)

“เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด 
แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ”

วันที่จดทะเบียน 27 ตุลาคม 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำนวนกรรมการ 5 คน จำนวนผู้ถือหุ้น 14 ราย
ที่อยู ่ เลขที ่ 1 ถนนประปา อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000

คุณไพศาล แจ่มจำรัส 
กรรมการผู้จัดการ
08-1876-8766

paisal123@gmail.com

คุณวรรณรักษ ์ ศิริวงศ์  
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-6305-3334
wannaruk.s@prsthailand.com

คุณสุเมธ บุญพิมพ์ 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-5754-8350
carring-you555@hotmail.com

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำนวน 274 ครัวเรือน

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
1,531,298,764 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน	

จำนวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

47

14,108

10,256,000

กลุ่ม

คน

บาท
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ข้อมูลการดำเนินโครงการ

ยะลา ตัวอย่างผลการดำเนินงาน

ด้านเกษตร
 ส่งเสริมการปลูกกล้วยหินเพื่อการจำหน่าย 

ด้านแปรรูป
โครงการสินค้าชุมชนสู่ตลาดโมเดิร์นเทรด เริ่มตั้งแต่วันที่  9  

ตุลาคม  2560 โดยมีการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ผ่านการ 

พิจารณาให้วางจำหน่าย จำนวน 9 กลุ่ม และนำสินค้าวาง 

จำหน่าย จำนวน 3 สาขา ประกอบด้วย บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 

สาขาปัตตาน ี สาขาคลองแห และบิ๊กซ ี เอ็กซ์ตร้า หาดใหญ ่

โครงการผลิตลูกบอลซักผ้าจากยางพารา ส่งเสริมในเรื่องผลิต  

และพฒันาบรรจภุณัฑ์ ใหค้ำแนะนำชอ่งทางการจำหนา่ย ราคา 

ขายเดิม 80 บาท เป็น 120 บาท

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
ร่วมกับชุมชนในการจัดทำโปรแกรมนำเที่ยวรูปแบบต่าง  ๆ โดย 

ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ผ่านทางโซเชียลมีเดีย 

บริษัทฯติดต่อรายการ  ชื่นใจไทยแลนด์ ช่องอมรินทร์ ทีวี เพื่อ 

โปรโมทแหล่งท่องเที่ยวและวิถีชุมชน จัดอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 

พร้อมบัตรมัคคุเทศก์สีชมพู

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

1 

7 

1 1 

7 

2 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด ยะลำ

3,150,000 

599,500 

150,000 

3,150,000 

1,092,143 

150,000 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรดำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด ยะลำ

รำยได้ชุมชนจำกกำรดำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด ยะลำ

6

7

9
8

7

6

7

109

8

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

1

7 

11

7 

2

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด ยะลำ

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำนวนโครงการรายกลุ่มงาน

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำนวนโครงการแบ่งตาม 5 กระบวนการ

รายได้ชุมชนจากการดำเนินงาน (บาท)

“ใต้สุดแดนสยาม เมืองงามชายแดน”

วันที่จดทะเบียน 17 พฤศจิกายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำนวนกรรมการ 9 คน จำนวนผู้ถือหุ้น 11 ราย 
ที่อยู ่ เลขที ่ 244 ถนนพิพิธภักด ี ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา 
จังหวัดยะลา 95000

คุณอิศราวุธ อับดุลการี
กรรมการผู้จัดการ
08-1767-7256

shukrancenter@hotmail.com

คุณอาหามัด แวดะแซ
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-0863-8090
ahamad.w@prsthailand.com

คุณวสุธรา แสงทอง 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-7479-0993
wasutara_s

@prsthailand.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
1,549,399,923 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน	

จำนวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

40

7,528

1,488,570

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำนวน 26 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำเนินโครงการ

ร้อยเอ็ด
ตัวอย่างผลการดำเนินงาน

ด้านเกษตร
 ข้าวหอมมะล ิ สมาชิกกลุ่มมีรายได้เพิ่มมากขึ้น 

 กลุ่มปลูกผักปลอดภัยเชื่อมโยงธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร 

ในจังหวัดร้อยเอ็ด 

 โครงการผักปลอดภัยเข้าสู่โรงพยาบาล

ด้านแปรรูป
 กลุ่มถั่วป่านทอง  สมาชิกกลุ่มมีรายได้ เพิ่มมากขึ้น/กลุ่มมี  

ช่องทางการจำหน่ายที่เพิ่มขึ้น 

 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากข้าวหอมมะลิ ได้รับรอง  

มาตรฐานและมีออร์เดอร์ส่งออกไปต่างประเทศ 

 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง 

และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายในตลาด

809,396 
704,000 

-

1,209,396 

704,000 

10,000 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด ร้อยเอ็ด

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด ร้อยเอ็ด

2
2

32

2

5

9

12
11

10

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

2 

4 

2 

5 5 5 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด ร้อยเอ็ด

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำนวนโครงการรายกลุ่มงาน

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำนวนโครงการแบ่งตาม 5 กระบวนการ

รายได้ชุมชนจากการดำเนินงาน (บาท)

“สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณ ี
มหาเจดีย์ชัยมงคล งามน่ายลบึงพลาญชัย เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ”

วันที่จดทะเบียน 21 มิถุนายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำนวนกรรมการ 10 คน จำนวนผู้ถือหุ้น 93 ราย 
ที่อยู ่ เลขที ่ 555 หมู่ที ่ 17 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 
จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 (ปัจจุบันตั้งอยู่ที่สำนักงานหอการค้า ชั้น 5 
ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นการชั่วคราว)

คุณวิรุฬห์ มงคลศรีสวัสดิ ์  
กรรมการผู้จัดการ
08-4618-9999

petcharatgroup@gmail.com

คุณขวัญพัฒน์ ไชยประเสริฐ 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-8737-2346
lomanpeace101@gmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
2,588,482,949 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน	

จำนวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

87

38,236

75,263,475

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำนวน 1,140 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำเนินโครงการ

ระนอง ตัวอย่างผลการดำเนินงาน

ด้านเกษตร
 ข้าวไร ่ บ้านคลองวัน ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี

ด้านแปรรูป
 ผลิตภัณฑ์น้ำแร่บ้านพรรั้ง 

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
 ชุมชนท่องเที่ยวแหลมนาว อำเภอสุขสำราญ

 ชุมชนท่องเที่ยวม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ ชุมชนท่องเที่ยว 

เกาะคณฑ ี อำเภอเมืองระนอง

โครงการต่อเนื่อง
 รถโพถ้องจำลอง : จัดหาช่องทางการจำหน่าย และส่งเสริม 

ช่างฝีมือที่ทำรถโพถ้องจำลองให้เป็นวิทยากรสอนประชาชนที่ 

สนใจทำเป็นอาชีพเสริม เพื่อขยายกำลังการผลิตและผลักดันให้ 

เป็นของดีเมืองระนอง

 การท่องเที่ยวของหมู่บ้านทับหลี และการล่องแพชมดอกจิก  

อำเภอกระบุรี

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

-

2 

1 1 

5 

3 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด ระนอง

-

67,800 

-5,030 

69,800 

552,068 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด ระนอง

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด ระนอง

0 2

33

3

0

2

77

8

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำนวนโครงการรายกลุ่มงาน

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำนวนโครงการแบ่งตาม 5 กระบวนการ

รายได้ชุมชนจากการดำเนินงาน (บาท)

“คอคอดกระ ภูเขาหญ้า กาหยูหวาน
ธารน้ำแร่ มุกแท้เมืองระนอง”

วันที่จดทะเบียน 28 พฤศจิกายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำนวนกรรมการ 12 คน จำนวนผู้ถือหุ้น 16 ราย 
ที่อยู ่ เลขที ่ 48/10 ถนนกำลังทรัพย ์ ตำบลเขานิเวศน ์
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000

คุณนิตย ์ อุ่ยเต็กเค่ง 
ประธานกรรมการ
08-1956-4333

nit.utk2288@gmail.com

คุณพิชญา โยธินวัฒนบำรุง 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-2435-9133
dance_733@hotmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
875,018,321 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน	

จำนวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

40

7,320

10,054,408

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำนวน 131 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำเนินโครงการ

ระยอง
ตัวอย่างผลการดำเนินงาน

ด้านเกษตร
 พัฒนาปุ๋ยชุมชนเพื่อการค้า โดยการเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 

เพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการและการตลาดให้ชุมชน 

มีรายได้เพิ่มขึ้น จัดทำถุงปุ๋ยจำนวน  10,000 กระสอบ เพื่อ 

สร้างรายได้ให้กับชุมชน

 จัดหาพื้นที่ขายสินค้าทางการเกษตรและผลผลิตของชุมชน

ด้านแปรรูป
 สนับสนุนการวิจัยแปรรูปทุเรียนทอด เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มี 

คุณภาพและเกิดความหลากหลายมากขึ้น

 จัดทำกระเช้าปีใหม ่ สนับสนุนผลผลิตชุมชนในจังหวัดระยอง

 ต่อยอดผลิตภัณฑ์กระจูด ชุมชนบ้านมาบเหลาชะโอน เป็น 

แพ็คเกจร่วมกับสินค้าอื่น ๆ 

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
 ลงสำรวจพื้นที่การท่องเที่ยวโดยชุมชนปากน้ำประแส เพื่อสร้าง 

รูปแบบการพัฒนาให้กับชุมชน

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

2 

3 

1 

3 3 

1 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด ระยอง

188,500 

18,000 

60,000 

188,500 

18,000 

60,000 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด ระยอง

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด ระยอง

0 2

6

1

1

0

2

7

2

2

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำนวนโครงการรายกลุ่มงาน

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำนวนโครงการแบ่งตาม 5 กระบวนการ

รายได้ชุมชนจากการดำเนินงาน (บาท)

“ผลไม้รสล้ำ อุตสาหกรรมก้าวหน้า 
น้ำปลารสเด็ด เกาะเสม็ดสวยหรู สุนทรภู่กวีเอก”

วันที่จดทะเบียน 23 กันยายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำนวนกรรมการ 15 คน จำนวนผู้ถือหุ้น 23 ราย
ที่อยู ่ เลขที ่ 888 ถนนมาบชลูด ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง 21150

คุณอนุชิดา ชินศิระประภา  
กรรมการผู้จัดการ
08-1821-4216

anantachai_c@yahoo.com

คุณพัฒก ์ เกษรแพทย์ 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-7687-2081
pat_kasornpath@hotmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
2,546,775,727 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน	

จำนวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

37

5,408

33,521,201

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำนวน 83 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำเนินโครงการ

ราชบุรี
ตัวอย่างผลการดำเนินงาน

ด้านเกษตร
 ชมพู่ อำเภอโพธาราม

ด้านแปรรูป
 ปลาสลิด อำเภอบางแพ

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
 ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง  

ตำบลดอนโพ อำเภอโพธาราม ตำบลดอนแร่ อำเภอเมืองฯ 

จังหวัดราชบุรี

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

18 

- 1 

24 

- 1 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด รำชบุรี

1,033,987 

-

300,000 

1,134,696 

-

300,000 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด รำชบุรี

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด รำชบุรี

0
0

17

3

9

0

1

22

5

14

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพ่ือสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

18 

- 1 

24 

- 1 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด รำชบุรี

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำนวนโครงการรายกลุ่มงาน

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำนวนโครงการแบ่งตาม 5 กระบวนการ

รายได้ชุมชนจากการดำเนินงาน (บาท)

“คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่
ตื่นใจถ้ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดี”

วันที่จดทะเบียน 7 ตุลาคม 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,297,000 บาท
จำนวนกรรมการ 14 คน จำนวนผู้ถือหุ้น 45 ราย 
ที่อยู ่ เลขที ่ 128 หมู่ที ่ 6 ตำบลพิกุลทอง อำเภอเมืองราชบุร ี
จังหวัดราชบุร ี 70000

คุณณรงค์ศักดิ์ ชื่นสุชน
กรรมการผู้จัดการ
08-1881-8199

narongsak@nccoconut.co.th

คุณอัมพิกา มังคละ
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

09-9267-3244
umpika.m@prsthailand.com

คุณสิริวิมล พนมวิจิตร 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-3060-7557
sirivimol.chompv@gmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
8,512,510,268 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน	

จำนวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

42

4,620

14,537,600

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำนวน 11 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำเนินโครงการ

ลพบุรี
ตัวอย่างผลการดำเนินงาน

ด้านเกษตร
	 จากการสำรวจกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าวในจังหวัดลพบุรี 

ที่ผ่านมา เช่น เกษตรกร โรงสีข้าว และวิสาหกิจชุมชน จัดการ 

ประชุมวิสาหกิจชุมชนและร่วมวางแผนการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ 

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้านการตลาด บริษัทได้มีการสำรวจ 

ตลาดข้าวจากในโรงสีและพื้นที่จำหน่ายข้าวในจังหวัดลพบุรี เพื่อ 

ให้ทราบข้อมูล Demand Side และ Supply Side ซ่ึงทำให้เห็นว่า 

ราคาข้าวในตลาดมีการเปล่ียนแปลง เพื่อเป็นการสำรวจตลาดและ 

ข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคข้าวของคนในจังหวัดลพบุรี ผลการ 

สำรวจที่ผ่านมาพบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เช่น ข้อมูลจากโรงสี  

ที่พบว่า ผู้บริโภคเลือกบริโภคข้าวบางประเภทที่เกษตรกรในจังหวัด 

ไม่ได้ปลูกข้าวชนิดนี ้ เป็นต้น 

	 ดังนั้น บริษัทฯจึงร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  

ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ ร่วมขับเคลื่อน  

โครงการ “ข้าวลพบุรี เพื่อคนลพบุรี” เพื่อวางแผนพัฒนาเกษตรกร 

ผู้ปลูกข้าวให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เริ่มพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำ  

กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อให้แผนพัฒนามีประสิทธิภาพและ 

เห็นผลชัดเจน สามารถเชื่อมโยงได้ทั้ง 3 กลุ่มงาน คือ เกษตร  

แปรรูป ท่องเท่ียวโดยชุมชน เพ่ือสร้างรายได้ให้ชุมชน ประชาชน 

มีความสุข

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

1 

3 

-

2 

3 

1 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด ลพบุรี

-

1,846,941 

--

1,846,941 

-

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด ลพบุรี

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด ลพบุรี

3

3

44

4

5

5

66

6

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

1 

3 

-

2 

3 

1 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด ลพบุรี

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำนวนโครงการรายกลุ่มงาน

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำนวนโครงการแบ่งตาม 5 กระบวนการ

รายได้ชุมชนจากการดำเนินงาน (บาท)

“วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง ปรางค์สามยอดลือเลื่อง 
เมืองแห่งดินสอพอง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกริกก้อง แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์”

วันที่จดทะเบียน 25 ตุลาคม 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำนวนกรรมการ 8 คน จำนวนผู้ถือหุ้น 647 ราย 
ที่อยู ่ เลขที ่ 449 หมู่ที ่ 5 ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุร ี
จังหวัดลพบุร ี 15000

คุณไพศาล ตันตสุทธิกุล  
กรรมการผู้จัดการ
08-9892-2256

paisalselopburi@gmail.com

คุณวรรณวิสา ราชอาษา  
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-5601-3351
vanvisa.r@prsthailand.com

คุณเกริกฤทธิ์ วงศ์ละมาย 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

06-4106-6388
nana_benz@hotmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
1,582,368,998 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน	

จำนวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

37

2,980

9,643,082

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำนวน 51 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำเนินโครงการ

ลำปาง
ตัวอย่างผลการดำเนินงาน

ด้านเกษตร
 นำผลผลิตทางการเกษตรของเครือข่ายประชารัฐรักสามัคคี 

ลำปาง จากวิสาหกิจเกษตรอินทรีย์เวียงตาล ตำบลเวียงตาล  

อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ซึ่งทางบริษัทได้ทำการเชื่อมโยง 

ตลาดกับห้างสรรพสินค้าบิ๊กซ ี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ลำปาง

ด้านแปรรูป
 ชุมชนท่ามะโอ ตำบลเวียงเหนือ เป็นชุมชนที่อยู่ในเขตกำแพง 

เมืองโบราณเขลางค์นคร รุ่นที่จัดทำตลาดต่อยอดการท่องเที่ยว 

ในพื้นที่ถนนวังเหนือ โดยใช้ชื่อว่ากาดเวียงเหนือ

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

4 

2 

1 

5 

2 2 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด ล ำปำง

15,000 

132,700 
120,000 

15,000 

132,700 
120,000 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด ล ำปำง

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด ล ำปำง

3

3

6

5

5

3

3

7

6

6

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำนวนโครงการรายกลุ่มงาน

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำนวนโครงการแบ่งตาม 5 กระบวนการ

รายได้ชุมชนจากการดำเนินงาน (บาท)

“ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม  
งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก”

วันที่จดทะเบียน 8 พฤศจิกายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำนวนกรรมการ 6 คน จำนวนผู้ถือหุ้น 68 ราย 
ที่อยู ่ เลขที ่ 38 ถนนพหลโยธิน ตำบลชมพ ู อำเภอเมืองลำปาง 
จังหวัดลำปาง 52100

คุณบุญศักดิ ์ ชัยสุทธิวงศ์ 
กรรมการผู้จัดการ
08-9433-0160

jinniny@hotmail.com

คุณสุปราณ ี ราชาตัน 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-1883-1052
supraneeguy@hotmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
736,877,480 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน	

จำนวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

59

3,460

5,335,000

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำนวน 661 ครัวเรือน

Pracharaj Fact sheet 157-192 ��������.indd   166 9/17/18   5:05:12 PM



167

ข้อมูลการดำเนินโครงการ

 ตัวอย่างผลการดำเนินงาน

ด้านเกษตร
 การขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรอินทรีย์อำเภอละ 1 กลุ่ม รวม 8 กลุ่ม  

ส่งเสริมการตลาด หาช่องทางการจำหน่ายลำไยและมะม่วง 

มหาชนก 

ด้านแปรรูป
 การยกระดับมาตรฐานสินค้าแปรรูปชุมชนอย่างน้อย 8 กลุ่ม  

และหาช่องทางการจำหน่าย โดยเพิ่มช่องทางการขายออนไลน์ 

มากยิ่งขึ้น 

ด้านท่องเที่ยว
 ผลักดันการทำท่องเที่ยวโดยชุมชนในแต่ละพื้นที่อำเภอ สร้าง 

เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนผ่านทางบริษัทฯด้วยระบบการ 

ตลาดออนไลน์และแพลตฟอร์มการท่องเที่ยว เพื่อให้สอดคล้อง 

กับเทรนด์ของนักท่องเที่ยวในอนาคต

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

6 

3 
2 

9 

3 3 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด ล ำพูน

2,245,264 

84,650 
229,650 

2,245,264 

84,650 

509,650 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด ล ำพูน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด ล ำพูน

3
6

104

5

4

6

14

6

8

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ลำพูน

ผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำนวนโครงการรายกลุ่มงาน

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำนวนโครงการแบ่งตาม 5 กระบวนการ

รายได้ชุมชนจากการดำเนินงาน (บาท)

“พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง
กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวีศรีหริภุญไชย”

วันที่จดทะเบียน 12 กันยายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำนวนกรรมการ 10 คน จำนวนผู้ถือหุ้น 214 ราย
ที่อยู ่ เลขที ่ 249/3 หมู่ที ่ 3 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน 51000

คุณพิรุณ จันทร์ธรรม  
กรรมการผู้จัดการ
08-6114-1810

lngo62@hotmail.com

คุณวิชินันท์ สิงห์น้อย 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-4740-0773
s.wichinun@gmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
2,175,480,759 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน	

จำนวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

56

17,144

925,340

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำนวน 180 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำเนินโครงการ

เลย
ตัวอย่างผลการดำเนินงาน

ด้านแปรรูป
 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค้ากล้วยหอมทอง

 เชื่อมโยงกับทุนของภาครัฐในการสนับสนุนการพัฒนาตลาดเป็น 

จุดพักรถ

 พัฒนาบรรจุภัณฑ์เพ่ือรองรับตลาดอาหารเบรก เช่น น้ำหมากเม่า 

ขนมขาไก่กล้วย กล้วยอบ

 การเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับผ้าขาวม้า

 ให้คำปรึกษาเรื่องการวางผังโรงผลิตให้ได้มาตรฐาน อย.

โครงการต่อเนื่อง
 ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชน เช่น อ่างน้ำเลย อำเภอ 

ภหูลวง บา้นกกบก อำเภอวงัสะพงุ บา้นหาดเบีย้ อำเภอปากชม  

ล่องแพน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

-

3 

2 

-

5 

2 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด เลย

- 29,370 --
845,645 

14,545,000 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด เลย

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด เลย

3

3

44

4

5

5

66

6

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

-

3 

2 

-

5 

2 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด เลย

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

-

3 

2 

-

5 

2 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด เลย

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำนวนโครงการรายกลุ่มงาน

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำนวนโครงการแบ่งตาม 5 กระบวนการ

รายได้ชุมชนจากการดำเนินงาน (บาท)

“เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไม้งามสามฤดู
ถิ่นที่อยู่อริยสงฆ์ มั่นคงความสะอาด”

วันที่จดทะเบียน 28 ตุลาคม 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำนวนกรรมการ 7 คน จำนวนผู้ถือหุ้น 373 ราย 
ที่อยู ่ เลขที ่ 17/19 ถนนพาณิชย์พัฒนา ตำบลกุดป่อง
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000

คุณอรรถพล สำลีพันธุ์ 
กรรมการผู้จัดการ
08-4388-8166

athapon.s@gmail.com

คุณณิชา อนุเศรษฐพงศ์ 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-7355-8026
niche.a@prsthailand.com

คุณดลยา พลเสน 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-7508-4409
donlaya.p@prsthailand.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
1,335,906,409 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน	

จำนวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

41

11,756

69,296,140

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำนวน 252 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำเนินโครงการ

 ตัวอย่างผลการดำเนินงาน

ด้านเกษตร
 โครงการขายทุเรียนภูเขาไฟออนไลน์ สร้างรายได้กว่า 132,400  

บาท

ด้านแปรรูป
 โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์บรรจุภัณฑ์ชาหอมแดง

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

2 

- -

2 

- -

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด ศรีสะเกษ

132,400 

- -

132,400 

- -

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด ศรีสะเกษ

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด ศรีสะเกษ

0

0

22

0
0

0

22

0

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ศรีสะเกษ

ผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

2 

- -

2 

- -

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด ศรีสะเกษ

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

2 

- -

2 

- -

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด ศรีสะเกษ

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำนวนโครงการรายกลุ่มงาน

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำนวนโครงการแบ่งตาม 5 กระบวนการ

รายได้ชุมชนจากการดำเนินงาน (บาท)

“หลวงพ่อโตคู่บ้าน ถิ่นฐานปราสาทขอม ข้าวหอมกระเทียมดี มีสวนสมเด็จ
เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒนธรรม เลิศล้ำสามัคคี”

วันที่จดทะเบียน 4 สิงหาคม 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำนวนกรรมการ 10 คน จำนวนผู้ถือหุ้น 66 ราย 
ที่อยู ่ เลขที ่ 74 หมู่ที ่ 10 ตำบลโพธิ ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ 
จังหวัดศรีสะเกษ 33000

คุณอรพิน ภูนาสูง
กรรมการผู้จัดการ
08-1967-3893

aurapin_pun@bscm.co.th

คุณไพลิน สารบรรณ
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-2066-3000
pailin09ch@gmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
3,551,191,103 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน	

จำนวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

41

9,244

214,654,641

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำนวน 10 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำเนินโครงการ

สกลนคร
ตัวอย่างผลการดำเนินงาน

ด้านเกษตร
 พริกปลอดภัย สนับสนุนให้ปลูกในระบบพริกปลอดภัย พบว่า 

ปัญหาด้านสุขภาพลดลง ต้นทุนต่ำลง แต่ราคาพริกที่ได้กลับ 

สูงขึ้น ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทได้ทำการเชื่อมโยงตลาดให้กลุ่ม 

โดยการขายผลสด ขนส่งทางเครื่องบินเพื่อความสดใหม ่

 ป่าเศรษฐกิจครอบครัว เพิ่มพื้นที่ป่าในจังหวัดสกลนครให้ได้  

50% ของพืน้ทีจ่งัหวดัภายใน 20 ป ี และการใชป้ระโยชนจ์ากปา่ 

ให้ได้มากที่สุด

ด้านแปรรูป
 ผ้าย้อมครามสกลนคร  บริษัทประชารัฐรักสามัคคีสกลนคร 

ตัดชุดให้ศิลปินเกาหลีในการถ่ายทำการประชาสัมพันธ์สินค้า 

เอสโคล่า

 น้ำหมากเม่า สนับสนุนในด้านการตลาด อาทิ การออกร้าน  

จำหน่ายสินค้า การพัฒนาเป็นสินค้าใหม่ คือการขายเม่า 

อิตาเลี่ยนโซดาเป็นแก้วพร้อมดื่ม

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
 หมู่บ้านหนองส่านเป็นหมู่บ้านบนเทือกเขาภูพาน มีทัศนียภาพ 

ที่สวยงามแตกต่างจากพื้นที่อีสานที่อื่น หมู่บ้านล้อมรอบด้วยป่า  

มีธรรมชาติที่สวยงาม มีวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ที่น่าสนใจ จึง 

นำทั้งหมดมาทำเป็นเส้นทางการท่องเที่ยว

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

6 

4 

2 

6 

4 

3 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด สกลนคร

356,780 

56,000 

-

356,780 

146,000 

-

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด สกลนคร

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด สกลนคร

4

5

8

5

6

4

5

9

5

6

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำนวนโครงการรายกลุ่มงาน

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำนวนโครงการแบ่งตาม 5 กระบวนการ

รายได้ชุมชนจากการดำเนินงาน (บาท)

“พระธาตุเชิงชุมคู่บ้าน พระตำหนักภูพานคู่เมือง งามลือเลื่องหนองหาน 
แลตระการปราสาทผึ้ง สวยสุดซึ้งสาวภูไท ถิ่นมั่นในพุทธธรรม”

วันที่จดทะเบียน 20 มิถุนายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำนวนกรรมการ 10 คน จำนวนผู้ถือหุ้น 155 ราย 
ที่อยู ่ เลขที ่ 1892/3 ถนนสุขเกษม ตำบลธาตุเชิงชุม
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000

คุณเศกสรร ชนาวิโชต ิ  
กรรมการผู้จัดการ
08-1072-0950

sakeson@walsuperstore.com

คุณมริสา จันทลือชัย 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

09-1354-9953
marisa.c@prsthailand.com

คุณพรพิมล มิ่งมิตรมี 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

09-8476-3184
m.mingmitmee@gmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
2,074,694,541 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน	

จำนวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

60

7,236

40,003,900

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำนวน 223 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำเนินโครงการ

 ตัวอย่างผลการดำเนินงาน

ด้านเกษตร
	 ตลาดกรีนโซนเปิดมาแล้วกว่า 7 เดือน เป็นตลาดสุขภาพ 

ของคนเมืองหาดใหญ่ จำหน่ายสินค้าเกษตรตามฤดูกาล 

	 เปน็ตลาดประชารฐัของดจีงัหวดัสงขลา สอดรบักับโครงการ  

“ตลาดประชารฐั” ทีม่กีารบรูณาการทัง้ภาครฐัและเอกชน มุง่สง่เสรมิ 

ให้มีพื้นที่ตลาดใหม่/ขยายพื้นที่ตลาดเดิม ทำให้ประชาชนมีพื้นที่ 

ค้าขายมากขึ้น และยังได้รับเลือกจากทางจังหวัดให้มีการ Kick off  

ตลาดประชารัฐ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นวันเปิดตลาด 

ประชารัฐพร้อมกันทั่วประเทศ 

	 มีการซื้อขายส่ง การสั่งจองล่วงหน้าผ่านแอพพลิเคชั่น  

(Hatyai Go Green) ทำให้ได้สินค้าตามต้องการ พอใจทั้งคนซื้อ 

คนขาย และในตลาดยังซื้อง่ายขายคล่องผ่าน QR Code สอดรับ 

กับโครงการสังคมไร้เงินสด ก้าวสู่ยุค Thailand 4.0

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

1 

8 

2 2 

8 

2 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด สงขลำ

360,500 

497,990 

-

887,874 

766,510 

-

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด สงขลำ

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด สงขลำ

7

7

11
11

11

7

7

12

11

11

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

สงขลา

ผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

1 

8 

2 2 

8 

2 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด สงขลำ

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำนวนโครงการรายกลุ่มงาน

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำนวนโครงการแบ่งตาม 5 กระบวนการ

รายได้ชุมชนจากการดำเนินงาน (บาท)

“นกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล  
เสน่ห์สะพานติณ ถิ่นธุรกิจแดนใต้”

วันที่จดทะเบียน 20 กันยายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำนวนกรรมการ 6 คน จำนวนผู้ถือหุ้น 8 ราย
ที่อยู ่ เลขที ่ 73 อาคารชิตยาแมนชั่น ถนนเพชรเกษม ซอย 5
ตำบลคอหงส ์ อำเภอหาดใหญ ่ จังหวัดสงขลา 90110

คุณกนกวรรณ วีระเดชะ  
ผู้จัดการ

09-3581-8863
joo_066@hotmail.com

คุณธฤต วิศาลกิจ 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-0549-1691
tharid.w@prsthailand.com

คณุนจุรนิทร ์ สวุรรณชาตร ี
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

09-3574-5683
nootjarinsu@gmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
2,404,623,856 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน	

จำนวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

60

44,928

4,770,000

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำนวน 281 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำเนินโครงการ

สตูล ตัวอย่างผลการดำเนินงาน

ด้านเกษตร
 โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ร่วมกับโรงพยาบาลสตูล

 ข้าวอัลฮัมดุลลิละห ์

 สนับสนุนเรื่องการส่งเสริมด้านการตลาด จัดหาตลาดในการ 

จัดจำหน่ายข้าวอัลฮัมฯ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 

ด้านแปรรูป
 บริษัทฯส่งเสริมในเรื่องการตลาดของขนมผูกรัก เป็นการเพิ่ม 

ช่องทางการขายให้กับกลุ่มทั้งในจังหวัด (ตลาดประชารัฐของดี 

จังหวัด) และจังหวัดใกล้เคียง (ตลาดกรีนโซน จังหวัดสงขลา) 

 กลุ่มการแปรรูปอาหารทะเล  (ปลาดอกไม้  ปลาแดดเดียว  

สมันปลา สมันกั้ง สมันกุ้ง สมันปู) ส่งเสริมพัฒนาต่อยอด 

ผลติภณัฑแ์ปรรปูอาหารทะเล ทัง้ดา้นการตลาด ดา้นการพฒันา 

บรรจุภัณฑ์  ตลอดจนการพัฒนาด้านมาตรฐานต่าง  ๆ  ของ 

ผลิตภัณฑ์ ซึ่งตอนนี้อยู่ในกระบวนการดำเนินงานของทุกด้าน 

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
 วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกาะยะระโตด ตำบลเกาะสาหร่าย  

อำเภอเมืองสตูล

 วิสาหกจิชุมชนทอ่งเที่ยวบ้านทา่ข้ามควาย ตำบลนาทอน อำเภอ 

ทุ่งหว้า

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

1 

3 

4 

1 

4 

5 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด สตูล

- 4,991 

1,390,000 

-

257,129 

1,820,500 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด สตูล

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด สตูล

1
1

6

2
1

1

2

8

3

1

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

1 

3 

4 

1 

4 

5 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด สตูล

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำนวนโครงการรายกลุ่มงาน

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำนวนโครงการแบ่งตาม 5 กระบวนการ

รายได้ชุมชนจากการดำเนินงาน (บาท)

“สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์”

คุณประยูร โขขัด  
กรรมการผู้จัดการ
08-1478-6704

khokhad@hotmail.com

คุณอมลรดา นาคฤทธิ ์  
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

09-8083-5747
amonrada.n@prsthailand.com

คุณกอปกาญจน ์ นิมิตานันท ์ 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-3657-6205
gm556201@gmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
881,901,570 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน	

จำนวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

40

2,952

10,116,900

กลุ่ม

คน

บาท

วันที่จดทะเบียน 8 พฤศจิกายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำนวนกรรมการ 8 คน จำนวนผู้ถือหุ้น 9 ราย
ที่อยู ่ อาคารพิพิธภัณฑ์ภาพถ่าย การท่องเที่ยวสตูล ถนนสตูลธาน ี
ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำนวน 30 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำเนินโครงการ

สมุทรปราการ
ตัวอย่างผลการดำเนินงาน

ด้านเกษตร
 เชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสลิด จัดตั้งโครงการ 

“เกษตรแปลงใหญ่”

 รวมกลุ่มเกษตรกร จัดตั้งวิสาหกิจชุมชน “กลุ่มอนุรักษ์ปลาสลิด  

บางบ่อ” 

 ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร ์ (IG) ปลาสลิดบางบ่อ

ด้านแปรรูป
 โครงการจัดประกวดผลิตภัณฑ์อาหาร การแปรรูปปลาสลิด  

จังหวัดสมุทรปราการ 

 พัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาสองน้ำ โดยการให้คำปรึกษาเรื่องสถานที่ 

ผลิตให้ได้รับมาตรฐาน อย.

 การพัฒนารสชาติและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ปลาสลิด

 หาตลาดในการจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการ 

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
 ร่วมกับอำเภอพระสมุทรเจดีย์พัฒนาชุมชน  โดยการนำสื่อ  

รายการทีวีมาถ่าย

 ร่วมประชุมและจัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 

ในอำเภอพระสมุทรเจดีย์

 ร่วมจัดกิจกรรมแรลลี่วันเดียวเที่ยวปากน้ำ (One Day Trip in  

Samutprakan)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

1 1 1 1 

2 

1 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด สมุทรปรำกำร

30,000 

266,417 

63,000 

30,000 

266,417 

63,000 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด สมุทรปรำกำร

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด สมุทรปรำกำร

1

2

3

2

2

1
2

32

2

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

1 1 1 1 

2 

1 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด สมุทรปรำกำร

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำนวนโครงการรายกลุ่มงาน

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำนวนโครงการแบ่งตาม 5 กระบวนการ

รายได้ชุมชนจากการดำเนินงาน (บาท)

“ป้อมยุทธนาวี พระเจดีย์กลางน้ำ ฟาร์มจระเข้ใหญ่ งามวิไลเมืองโบราณ 
สงกรานต์พระประแดง ปลาสลิดแห้งรสดี ประเพณีรับบัว 
ครบถ้วนทั่วอุตสาหกรรม” 

วันที่จดทะเบียน 28 กันยายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำนวนกรรมการ 7 คน จำนวนผู้ถือหุ้น 277 ราย 
ที่อยู ่ เลขที ่ 120/6 หมู่ที ่ 6 ถนนเทพารักษ ์ ตำบลบางเมือง 
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

คุณอนันตชัย คุณานันทกุล  
ประธานกรรมการ
08-1915-0888

anantachai@siameaster.com

คุณทิพวรรณ สะท้าน  
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

09-4762-4227
thippawan.s@prsthailand.com

คุณฉัตรทริกา แซ่อึ่ง 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-7882-5657
111chadtarika@gmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
3,075,275,038 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน	

จำนวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

58

580

696,820

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำนวน 50 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำเนินโครงการ

สมุทรสงคราม
ตัวอย่างผลการดำเนินงาน

ด้านเกษตร
พัฒนาต้นแบบกล่องส้มโอเพื่อเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลต่าง ๆ  

โดยได้แบบกล่องมาจากเกษตรจังหวัด ทั้งนี้กล่องที่สวยงาม 

สามารถเพิ่มมูลค่าให้สินค้าได้ รวมทั้งต้นทุนกล่องที่มีราคาสูง  

ดังนั้นนอกจากผลสด จึงแปรรูปเป็นรูปแบบต่าง  ๆ  ที่สามารถ 

ยืดอายุสินค้าและเพิ่มมูลค่าได้มากขึ้น เช่น เปลือกส้มโอเชื่อม  

เป็นต้น

ด้านแปรรูป
 พัฒนากล่องสินค้าเพื่อส่งออนไลน์ผ่านช่องทาง LAZADA ให้ 

ได้มาตรฐานและมีความสวยงาม 

สร้างแบรนด์ a little bit ต่อยอดน้ำตาลมะพร้าวแท้และน้ำหวาน 

ดอกมะพร้าวของชุมชน 

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
ตลาดน้ำท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็น 

ตลาดน้ำโบราณที่แสดงถึงวิถีชีวิตชุมชนชาวอัมพวาในสมัยก่อน 

ได้เป็นอย่างด ี

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

3 

1 1 

3 

2 

1 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด สมุทรสงครำม

8,730 

- -

8,730 

50,000 

-

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรดำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด สมุทรสงครำม

รำยได้ชุมชนจำกกำรดำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด สมุทรสงครำม

2

2

4

4

4

3

2

5

5

5

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำนวนโครงการรายกลุ่มงาน

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำนวนโครงการแบ่งตาม 5 กระบวนการ

รายได้ชุมชนจากการดำเนินงาน (บาท)

“เมืองหอยหลอด ยอดลิ้นจี่ มีอุทยาน ร.2 
แม่กลองไหลผ่าน นมัสการหลวงพ่อบ้านแหลม”

วันที่จดทะเบียน 22 พฤศจิกายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำนวนกรรมการ 11 คน จำนวนผู้ถือหุ้น 116 ราย 
ที่อยู ่ เลขที ่ 200 หมู่ที ่ 5 ตำบลแหลมใหญ ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75000

คุณภานุพัฒน ์ ศิริบุญญาวงศ์ 
กรรมการผู้จัดการ
09-2614-3553

siribunyawong@gmail.com

คุณปาริชาต ปรีดี 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-0213-5938
parichat.p@prsthailand.com

คุณกฤตพจน์ แก้วทอง  
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

09-1309-2900
krittapoj_por@hotmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
657,864,908 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน	

จำนวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

47

3,364

18,080,830

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำนวน 302 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำเนินโครงการ

สมุทรสาคร
ตัวอย่างผลการดำเนินงาน

ด้านเกษตร
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากดอกเกลือและได้ส่งตรวจวิจัยร่วมกับ 

บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

ด้านแปรรูป
ออกแบบชิ้นงานใหม่  พาไปศึกษาดีไซน์ต่างประเทศและ 

รูปแบบที่ร่วมสมัย

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
สร้างจุดเด่นให้หมู่บ้านโดยสร้างจุดเช็กอินให้กับหมู่บ้านและ 

ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง

โครงการต่อเนื่อง
โครงการ “เกษตรก้าวไกลสู่การแปรรูปยั่งยืน”

 โครงการเบญจรงค์พรีเมียร์ (เบญจรงค์มีชีวิต) 6,000 บาทต่อ 

ครัวเรือน รายได้รวมของหมู่บ้าน 2,015,000 บาทต่อเดือน

โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากดอกเกลือ

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

3 

4 

3 3 

6 

3 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด สมุทรสำคร

27,500 

- -

27,500 

- -

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรดำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด สมุทรสำคร

รำยได้ชุมชนจำกกำรดำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด สมุทรสำคร

4

5

6
4

4

5

6

7

5

5

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพ่ือสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำนวนโครงการรายกลุ่มงาน

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำนวนโครงการแบ่งตาม 5 กระบวนการ

รายได้ชุมชนจากการดำเนินงาน (บาท)

“เมืองประมง ดงโรงงาน 
ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์”

วันที่จดทะเบียน 27 กันยายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำนวนกรรมการ 12 คน จำนวนผู้ถือหุ้น 32 ราย 
ที่อยู ่ เลขที ่ 1240/7 ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000

คุณชนาธิป ตั้งกุลไพศาล
กรรมการผู้จัดการ
08-1648-8416

thiraphong.chansiri
@Thaiunion.com

คุณสายฝน เอี่ยมจำรัส
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

09-7951-8596
saifon.a@prsthailand.com

คุณเมธาพร เต็มรุ่ง 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-3139-0209
gugkik.bsru@gmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
3,274,452,874 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน	

จำนวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

41

1,612

21,036,03

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำนวน 10 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำเนินโครงการ

สระแก้ว
ตัวอย่างผลการดำเนินงาน

ด้านเกษตร
 โครงการด้านการเกษตร ได้แก่ การส่งเสริมและเข้าช่วยพัฒนา 

เกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าว มะนาว และลำไย 

ด้านแปรรูป
 โครงการด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ ์ ได้แก่ น้ำผึ้งมะนาว

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 โครงการด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ ตลาดคนเดิน 5 ชนเผ่าซึ่ง 

ในปี 2561 ทางบริษัทประชารัฐฯสระแก้วได้มีแผนดำเนินการ 

พัฒนาสินค้าแปรรูปชุมชน อย่างผลิตภัณฑ์จากเห็ด จากกลุ่ม 

ศนูยเ์รยีนรูก้ารเพาะเหด็ เพือ่เปน็การสง่เสรมิคนพกิารดอ้ยโอกาส 

ให้สร้างอาชีพเพาะเห็ด และด้านการท่องเที่ยวชุมชน อย่าง 

โครงการตลาดประชารัฐ ของดี we for you โดยจะมีทั้งภาค 

การผลิต แปรรูป และท่องเที่ยวในโครงการ

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

1 

3 

-

1 

3 

1 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด สระแก้ว

-

767,680 

--

767,680 

-

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด สระแก้ว

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด สระแก้ว

3

3

1
1

0

4

3

3

2

0

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำนวนโครงการรายกลุ่มงาน

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำนวนโครงการแบ่งตาม 5 กระบวนการ

รายได้ชุมชนจากการดำเนินงาน (บาท)

“ชายแดนเบื้องบูรพา ป่างามน้ำตกสวย  
มากด้วยรอยอารยธรรมโบราณ ย่านการค้าไทย - เขมร”

วันที่จดทะเบียน 22 มิถุนายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำนวนกรรมการ 8 คน จำนวนผู้ถือหุ้น 352 ราย 
ที่อยู ่ เลขที ่ 206/1 ถนนสุวรรณศร ตำบลสุวรรณศร
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000

คุณเอกชัย ล้อเจริญวัฒนะชัย 
กรรมการผู้จัดการ
08-1856-7283

ak_lo@hotmail.com

คุณกชกร เพชรนุกูลเกียรติ 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

09-6239-1070
kotchakorn.p@prsthailand.com

คุณอดิศร จินาพันธ์ 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-6140-7911
19adisorn@gmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
3,159,605,800 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน	

จำนวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

49

7,740

2,310,600

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำนวน 55 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำเนินโครงการ

สระบุรี
ตัวอย่างผลการดำเนินงาน

ด้านเกษตร
โครงการเทศกาลข้าวใหม่ ประชารัฐร่วมใจ เกี่ยวข้าวเจ๊กเชย  

อินทรีย ์ (GI) ที่ปลูกในปีที ่ 1

ด้านแปรรูป
สง่เสรมิเพิม่ชอ่งทางการตลาดในการจำหนา่ยสนิคา้และผลิตภัณฑ ์

ชุมชน

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
น้ำตกเจ็ดสาวน้อย

ฟาร์มสายทอง ไร่มัลเบอร์ร ี่

สวนผักสลัดครูสรรเสริญ

ไร่องุ่นภูนวพันธ์

สวนเบญจมาศ บิ๊กเต้

วัดถ้ำดาวเขาแก้ว

บ้านไร่สมเกียรต ิ โฮมสเตย์

การทำอาหารจากมัลเบอร์ร ี่

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

1 1

-

2

1 1

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด สระบุรี

-

4,119,342 

--

4,119,342 

-

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรดำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด สระบุรี

รำยได้ชุมชนจำกกำรดำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด สระบุรี

1

1

2

1

1

3

3

4

2

2

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

1 1

-

2

1 1

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด สระบุรี

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

1 1 

-

2 

1 1 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด สระบุรี

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำนวนโครงการรายกลุ่มงาน

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำนวนโครงการแบ่งตาม 5 กระบวนการ

รายได้ชุมชนจากการดำเนินงาน (บาท)

“พระพุทธบาทสูงค่า เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ฐานผลิตอุตสาหกรรม 
เกษตรนำล้ำแหล่งเที่ยว หนึ่งเดียวกะหรี่ปั๊บนมดี ประเพณีตักบาตรดอกไม้งาม 
เหลืองอร่ามทุ่งทานตะวัน ลือลั่นเมืองชุมทาง”

วันที่จดทะเบียน 28 กันยายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำนวนกรรมการ 9 คน จำนวนผู้ถือหุ้น 34 ราย 
ที่อยู ่ เลขที ่ 139/4 หมู่ที ่ 1 ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรต ิ
จังหวัดสระบุรี 18240

คุณอัศวิน ไขรัศมี
กรรมการผู้จัดการ
08-5123-7365

asawin@banriecoffee.com

ว่าที่ร้อยตร ี วันเผด็จ กาเรียน
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-2167-3218
wanphadet.k@prsthailand.com

คุณชลธิชา นาวาน้อย 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-9239-4369
cholthichanavanoi@gmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
1,205,868,887 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน	

จำนวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

41

4,512

78,273,790

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำนวน 1,355 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำเนินโครงการ

สิงห์บุรี
ตัวอย่างผลการดำเนินงาน

ด้านเกษตร
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมเขียว

เพิม่ชอ่งทางการตลาด และรว่มจดับธูแสดงสนิคา้กลว้ยหอมเขยีว 

ในงานประจำปีของจังหวัด

กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยหวานบ้านจักรสีห์

สร้างองค์ความรู้ด้านการผลิตและการตลาดให้กับผู้ประกอบการ

ขอมาตรฐานรับรอง GAP ของแปลงอ้อยที่เป็นแหล่งวัตถุดิบ

 ให้คำแนะนำเรื่องการสร้างห้องบรรจุผลิตภัณฑ์เพื่อให้ขั้นตอน 

การผลิตมีความสะอาดและลดการปนเปื้อนในระหว่างการผลิต 

และประสานวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรีเร่ืองการยืดอายุผลิตภัณฑ์ 

 เพิ่มช่องทางการตลาดให้หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนน้ำอ้อย 

เป็นเครื่องดื่มที่ใช้ในการจัดประชุม

กลุ่มเกษตรกรโครงการเกษตรครบวงจร เกษตรกรเข้มแข็ง

ส่งเสริมการตลาดข้าวปลอดภัย โดยร่วมจัดบูธแสดงสินค้าข้าว 

ปลอดภัยที่ได้รับมาตรฐาน GAP และ GMP

กลุ่มเกษตรกรผักปลอดภัยบ้านดอนตะโหนด ในโครงการ  

โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย

 เริ่มส่งผักเข้าโรงพยาบาลตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน  -  ปัจจุบัน  

รวมเป็นเงินทั้งหมด 45,942 บาท

ส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มเกษตรกร

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

2 

1 1 

3

1 1 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด สิงห์บุรี

22,500 

- -

69,162 

- -

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด สิงห์บุรี

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด สิงห์บุรี

1

1

3
2

3
1

2

43

3

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

2 

1 1

3 

1 1

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด สิงห์บุรี

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำนวนโครงการรายกลุ่มงาน

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำนวนโครงการแบ่งตาม 5 กระบวนการ

รายได้ชุมชนจากการดำเนินงาน (บาท)

“ถิ่นวีรชนคนกล้า คู่หล้าพระนอน 
นามกระฉ่อนช่อนแม่ลา เทศกาลกินปลาประจำปี”

วันที่จดทะเบียน 18 ตุลาคม 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำนวนกรรมการ 11 คน จำนวนผู้ถือหุ้น 397 ราย  
ที่อยู ่ เลขที ่ 88/8 หมู่ที ่ 4 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุร ี
จังหวัดสิงห์บุร ี 16120

คุณสายพิน ชูเชื้อ 
กรรมการผู้จัดการ
08-2724-0322

sas715sas@gmail.com

คุณชมพูนุช แสงกระจ่าง 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

09-0141-3611
chompoonut.s@prsthailand.com

คุณปานิดา สิงห์สา  
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-3734-5339
panida.ploy0223@gmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
407,338,050 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน	

จำนวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

39

48,516

14,858,474

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำนวน 35 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำเนินโครงการ

สุโขทัย
ตัวอย่างผลการดำเนินงาน

ด้านแปรรูป
 เพิ่มมูลค่าของผลผลิต (ส้ม) แปรรูปส้มเป็นสบู่ส้ม ครีมอาบน้ำ  

และครีมบำรุงผิว ประชาสัมพันธ์ส้มชนาลัย by แม่สิน ในงาน 

ลอยกระทง งานสกัการะแมย่า่ประจำป ี 2561 ฯลฯ ออกบธูตา่ง ๆ  

จนสรา้งรายไดใ้หก้ลุม่ 100,000 บาท และตอ่ยอดเรือ่งทอ่งเทีย่ว 

โดยชุมชนโดยทำงานร่วมกับพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์ 

สุโขทัย - ศรีสัชนาลัย - กำแพงเพชร (อพท.4)

 ออกแบบโลโก้ “ลุงเปี๊ยก” และประสานงานกับทางมหาวิทยาลัย 

ราชมงคลล้านนาให้ความรู้ในการทำพาสเจอไรซ์น้ำผักผสมผลไม้  

และขอพื้นที่ให้ออกบูธในงานต่าง  ๆ ประสานกับผู้ประกอบการ 

โรงแรมเพือ่จำหนา่ยผกัจนสรา้งรายไดใ้หก้ลุม่เพิม่ขึน้ 50,000 บาท

 พัฒนาโลโก้และแพ็คเกจให้กลุ่มมะม่วงกวนบ้านย่านยาวสุขใจ 

และขอพื้นที่ออกบูธ สร้างรายได้ให้กลุ่มเพิ่มขึ้น 14,500 บาท

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

4 4 

-

4 4 

1 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด สุโขทยั

45,610 

16,585 

-

45,610 

16,585 

75,000 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด สุโขทยั

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด สุโขทยั

4

5

8

3

7

4

5

8

3

7

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

4 4 

-

4 4 

1 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด สุโขทยั

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำนวนโครงการรายกลุ่มงาน

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำนวนโครงการแบ่งตาม 5 กระบวนการ

รายได้ชุมชนจากการดำเนินงาน (บาท)

“มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา 
งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบราณ สักการะแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข”

วันที่จดทะเบียน 27 ตุลาคม 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,125,000 บาท
จำนวนกรรมการ 10 คน จำนวนผู้ถือหุ้น 120 ราย 
ที่อยู ่ ปั๊ม ปตท.บ้านสวน เลขที ่ 384/17 หมู่ที ่ 2 ตำบลบ้านสวน 
อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64220

คุณวัฒนินทร์ เรืองวิชัยวัฒน์
กรรมการผู้จัดการ
08-1888-3939

tramwaythai2016@gmail.com

คุณพัชรพรรณ พุ่มชื่น
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-1532-8753
tarr239@gmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
938,339,918 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน	

จำนวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

36

8,048

920,560

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำนวน 156 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำเนินโครงการ

สุพรรณบุรี
ตัวอย่างผลการดำเนินงาน

ด้านเกษตร
 การส่งเสริมการปลูกแห้วอินทรีย์ พื้นที่ตำบลวังยาง อำเภอ 

ศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โครงการนี้มีเกษตรกรเข้าร่วม 

โครงการ 6 ราย พื้นที่ใช้ในการทดลอง 7.5 ไร่ โดยใช้หลักการ 

การทำเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรต้นแบบ

ด้านแปรรูป
 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปข้าวเกรียบแห้วซึ่งเป็นพืชพื้นถิ่น 

ของอำเภอศรีประจันต์  จังหวัดสุพรรณบุรี  บริษัทฯได้ช่วย 

ประสานงานไปยังมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตโคกโคเฒ่า 

ให้ช่วยออกแบบสติ๊กเกอร์ของข้าวเกรียบแห้วให้มีเอกลักษณ์ 

โดนเด่นและเป็นที่น่าสนใจแก่ลูกค้า

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
 บางแม่หม้ายโฮมสเตย์ ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า  

ได้มีการลงพื้นที่สำรวจชุมชนและให้คำแนะนำแก่สมาชิกกลุ่ม 

เพื่อดึงศักยภาพของชุมชนออกมา และได้จัดทำคูปองส่วนลด 

ส่งไปยังหน่วยงานการท่องเที่ยวและกีฬาของแต่ละจังหวัด เพื่อ 

ให้เป็นการจูงใจให้หน่วยงานเข้ามาจัดกิจกรรม

 ถนนคนเดินหรรษาวินยานุโยค ตั้งอยู่ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง 

ได้มีการวางแผนร่วมกันที่จะพัฒนาตลาดให้สอดคล้องกับการ 

ท่องเที่ยวเมืองทวารวดี

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

5 

16 

2 

5 

16 

2 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด สุพรรณบุรี

59,340 

306,975 

372,575 

59,340 

306,975 

372,575 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด สุพรรณบุรี

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด สุพรรณบุรี

2

4

9

1

2

2
4

9

1

2

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

5 

16 

2 

5 

16 

2 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด สุพรรณบุรี

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำนวนโครงการรายกลุ่มงาน

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำนวนโครงการแบ่งตาม 5 กระบวนการ

รายได้ชุมชนจากการดำเนินงาน (บาท)

“เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม 
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง”

วันที่จดทะเบียน 3 พฤศจิกายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำนวนกรรมการ 10 คน จำนวนผู้ถือหุ้น 74 ราย 
ที่อยู ่ เลขที ่ 193 หมู่ที ่ 1 ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

คุณสุวรรณา จิวัฒนไพบูลย์ 
กรรมการผู้จัดการ
08-6332-1401

suwanna@xonadur.com

คุณปรัชนันท ์ สีห์ทับยงพล 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-0302-1035
paratchanan.s@prsthailand.com

คุณบุณยาพร สุขโข 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-4206-3614
tom16378@gmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
1,803,847,454 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน	

จำนวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

42

14,452

638,280

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำนวน 50 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำเนินโครงการ

สุราษฎร์ธานี
ตัวอย่างผลการดำเนินงาน

ด้านแปรรูป
	 ผลผลิตจากทั้ง  5 คลัสเตอร์ได้เข้าสู่กระบวนการแปรรูป 

โดยชุมชนภายใต้การสนับสนุนของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีฯ  

อาทิเช่น 

 คลัสเตอร์มะพร้าว : ได้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางภายใต้ 

แบรนด์เกาะพะงัน สินค้าน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น สินค้าแปรรูป 

จากกะลามะพร้าว

 คลัสเตอร์อาหารทะเล  :  สินค้าแปรรูปอาหารทะเล น้ำพริก 

หอยนางรม ผลิตภัณฑ์ปลาแห้ง กุ้งแห้ง และกะปิ

 คลัสเตอร์ปศุสัตว์ : ไข่เค็มไชยา ไอศกรีมไข่เค็ม

 คลัสเตอร์สมุนไพร : สินค้าแปรรูปจากสมุนไพรเป็นสบู่ โลชั่น  

ยาสระผม ยาสีฟัน เป็นต้น

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
 เสน้ทางการทอ่งเทีย่วโดยชมุชน โดยคลสัเตอรม์ะพรา้ว : เสน้ทาง 

มะพร้าวเกาะพะงัน เส้นทางเรียนรู้วิถีคนในบาง

 เส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยคลัสเตอร์ผักและผลไม้

 เส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยคลัสเตอร์ปศุสัตว ์ : เส้นทาง 

ไข่เค็มไชยา

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

3 

4 

2 

3 

5 

3 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด สุรำษฎร์ธำนี

-

253,519 

--

435,772 

270,000 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด สุรำษฎร์ธำนี

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด สุรำษฎร์ธำนี

4

6

86

6

4

7

10

6

7

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

3 

4 

2 

3 

5 

3 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด สุรำษฎร์ธำนี

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำนวนโครงการรายกลุ่มงาน

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำนวนโครงการแบ่งตาม 5 กระบวนการ

รายได้ชุมชนจากการดำเนินงาน (บาท)

“เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย 
หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ”

วันที่จดทะเบียน 14 พฤศจิกายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,376,000 บาท
จำนวนกรรมการ 9 คน จำนวนผู้ถือหุ้น 14 ราย 
ที่อยู ่ เลขที ่ 531/29 ซอย 22 ถนนชนเกษม ตำบลตลาด 
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี 84000

คุณธัญญะ พูลสวัสดิ์
กรรมการผู้จัดการ
09-4782-4451

thanyah_ph@hotmail.com

คุณณมน ชูเพ็ญ
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

09-7335-2825
namon.c@prsthailand.com

คุณดุษฏี ศิริวุฒิ 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-4308-9304
kik084@hotmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
3,015,516,589 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน	

จำนวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

48

14,988

18,090,949

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำนวน 1,428 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำเนินโครงการ

สุรินทร์
ตัวอย่างผลการดำเนินงาน

ด้านเกษตร
วิสาหกิจชุมชนเพื่อผู้บริโภคเกษตรยั่งยืน

 วิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเองตามวิถีเกษตรพอเพียง

ด้านแปรรูป
กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านไพรษร

กลุ่มทอเสื่อกกบ้านกุดหลวง

กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านหนองบึง 

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
กลุ่มโฮมสเตย์บ้านอ้อมแก้ว

ล่องแพตามลำน้ำชี

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

1 

2 

-

1 

2 

-

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด สุรินทร์

40,000 

257,250 

-

40,000 

257,250 

-

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรดำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด สุรินทร์

รำยได้ชุมชนจำกกำรดำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด สุรินทร์

0
0

3

0
1

0

0

3

0

1

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำนวนโครงการรายกลุ่มงาน

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำนวนโครงการแบ่งตาม 5 กระบวนการ

รายได้ชุมชนจากการดำเนินงาน (บาท)

“สุรินทร์ ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมงาม ประคำสวย ร่ำรวยปราสาท
ผักกาดหวาน ข้าวสารหอม งามพร้อมวัฒนธรรม”

วันที่จดทะเบียน 14 กันยายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำนวนกรรมการ 6 คน จำนวนผู้ถือหุ้น 13 ราย 
ที่อยู ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (OTOP)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร ์ ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองสุรินทร ์ จังหวัดสุรินทร ์ 32000

คุณทวีศักดิ์ นากด ี
กรรมการผู้จัดการ
06-2681-5688

tnakdee@gmail.com

คุณรัตนา หวังชอบ 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

09-7335-2825
rattana.w@prsthailand.com

คุณบุญฑิยา พื้นนวล 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-0767-5108
nan.wuzun@gmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
1,679,190,149 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน	

จำนวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

12,648

3,364

24,389,750

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำนวน 830 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำเนินโครงการ

หนองคาย
ตัวอย่างผลการดำเนินงาน

ด้านการเกษตร
ชุมชนได้รับความรู้การเลี้ยงปลานิลกระชังพร้อมวิธีการให้อาหาร 

ที่คุ้มค่า การเข้าถึงแหล่งทุนกว่า 30 ครัวเรือน แก้ไขปัญหา 

ต้นทุนค่าธรรมเนียมรายปีในการเลี้ยงปลานิลกระชังแม่น้ำโขง 

ทั้งจังหวัด ปัจจัยการผลิต 263 ราย เชื่อมโยงหาช่องทางตลาด  

โครงการอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล เป็นต้น

ด้านแปรรูป
มีกลุ่มแปรรูปปลานิลกระชังแดดเดียว จำนวน 2 กลุ่ม สร้าง 

รายได ้ 50,000 - 100,000 บาท/เดอืน (กนัยายน 2560) ปจัจบุนั 

กำลังสร้างการรับรู้แบรนด์ปลานิลน้ำโขง  โดยชูจุดเด่นใน 

คอนเซ็ปต์  Fish&Firm เป็นปลานิล  Fitness ที่ว่ายทวนน้ำ  

ออกกำลงักายตลอดเวลา พรอ้มพฒันาบรรจภุณัฑท์ีโ่ดนใจตลาด  

สามารถยืดอายุสินค้า คุ้มค่าต่อการลงทุน

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
เกิดแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ปัจจุบันมีกลุ่มมาท่องเที่ยวแล้วอย่าง 

ต่อเนื่อง พร้อมเกิดผลิตภัณฑ์หลายชนิดตามมา คือ ปลานิล 

แดดเดียว	 ปลาเชียง ปลาส้ม น้ำพริกปลาร้า ไส้กรอกปลา 

หนังปลาทอดกรอบ ซี่โครงปลา พร้อมสินค้าชุมชนประเภท 

อื่น ๆ ที่สามารถสร้างรายได้ต่อชุมชน เป็นต้น

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

4 

6 6 

4 

7 

6 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด หนองคำย

316,805 

5,576,780 

433,300 316,805 

6,112,259 

433,300 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรดำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด หนองคำย

รำยได้ชุมชนจำกกำรดำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด หนองคำย

4
5

12
12

15

4

5

13
13

16

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำนวนโครงการรายกลุ่มงาน

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำนวนโครงการแบ่งตาม 5 กระบวนการ

รายได้ชุมชนจากการดำเนินงาน (บาท)

“วีรกรรมปราบฮ่อ หลวงพ่อพระใส สะพานไทย - ลาว”

วันที่จดทะเบียน 6 ตุลาคม 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำนวนกรรมการ 10 คน จำนวนผู้ถือหุ้น 17 ราย
ที่อยู ่ เลขที ่ 153 หมู่ที ่ 1 ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย 
จังหวัดหนองคาย 43000

คุณจิรนันท ์ สกุลตั้งไพศาล 
กรรมการผู้จัดการ
08-9828-0818

jiranun_ccw@hotmail.com

คุณสุชาต ิ คัดทรายขาว  
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-5451-3734
suchat.k@prsthailand.com

คุณกนกพร เล็กภักดี 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

09-6492-6878
kukkik.302537@gmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
633,711,440 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน	

จำนวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

45

4,296

8,360,265

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำนวน 1,586 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำเนินโครงการ

หนองบัวลำภู
ตัวอย่างผลการดำเนินงาน

ด้านเกษตร
 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผัก 

 กลุ่มแปรรูปกล้วย (กล้วยหอมนาวัง) 

ด้านแปรรูป
 กลุ่มแปรรูปใยบวบ 

 กลุ่มจักสานกระติ๊บข้าว 

 กลุ่มเครื่องสำอางสมุนไพร 

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

1 

2 

1 

2 2 

1 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด หนองบัวล ำภู

119,591 

78,815 

166,500 

119,591 

78,815 

166,500 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด หนองบัวล ำภู

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด หนองบัวล ำภู

0 1

32

3
0

1

4

2

4

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำนวนโครงการรายกลุ่มงาน

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำนวนโครงการแบ่งตาม 5 กระบวนการ

รายได้ชุมชนจากการดำเนินงาน (บาท)

“ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อุทยานแห่งชาติภูเก้า - ภูพานคำ 
แผ่นดินธรรมหลวงปู่ขาว เด่นสกาวถ้ำเอราวัณ
นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน”

วันที่จดทะเบียน 17 พฤศจิกายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำนวนกรรมการ 19 คน จำนวนผู้ถือหุ้น 17 ราย 
ที่อยู ่ เลขที ่ 151 หมู่ที ่ 2 อาคารลิ้มชัยอุทิศ ถนนวิจารณ์รังสรรค์ 
ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภ ู จังหวัดหนองบัวลำภ ู
39000

คุณธนวิทย ์ คงสุริยะ
กรรมการผู้จัดการ
08-9422-9930

kusupplyandtravel@gmail.com

คุณสุนิสา กองฆ้อง
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

09-3451-6858
sunisa.k@prsthailand.com

คุณนัฐพงษ์ นามโฮง 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-1183-7680
nusnamhong@hotmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
865,454,769 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน	

จำนวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

50

8,876

3,423,670

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำนวน 58 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำเนินโครงการ

อ่างทอง
ตัวอย่างผลการดำเนินงาน

ด้านเกษตร
 วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลาหนองขโมย  (กลุ่มส่งเสริมอาชีพการ 

เกษตรผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ) 

 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปรับปรุงมะม่วงคุณภาพดีเพื่อการส่งออก 

 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกระเจี๊ยบเขียวส่งออกและผลไม้ราชสถิตย ์

 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อการส่งออก 

 กลุ่มผู้ปลูกกระเจี๊ยบเขียว หมู่ที่ 2 บ้านลานช้าง 

 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกชะอม หมู่ที่ 3 บ้านหนองโพธิ ์

ด้านแปรรูป
 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน 

 กลุ่มสตรีกระเป๋าหนังตำบลบ้านแห 

 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรำมะสัก 

 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอาภานวดแผนไทยบางเจ้าฉ่า 

 กลุ่มจักสานกระเป๋าจากเชือกมัดฟาง 

 กลุ่มจักสานผักตบชวาไชยภูม ิ

 กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านบางตาแผ่น 

 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพจักสานไม้ไผ่ 

 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโพธิ์รังนกสามัคค ี

 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปั้นตุ๊กตาชาววัง 

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

2 

9 

-

2 

10 

-

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด อ่ำงทอง

500,000 

2,430,794 

-

500,000 

3,819,534 

-

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด อ่ำงทอง

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด อ่ำงทอง

2

2

22

2

3

3

4

3

3

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

2 

9 

-

2 

10 

-

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด อ่ำงทอง

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำนวนโครงการรายกลุ่มงาน

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำนวนโครงการแบ่งตาม 5 กระบวนการ

รายได้ชุมชนจากการดำเนินงาน (บาท)

“พระสมเด็จเกษไชโย หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ วีรไทยใจกล้า ตุ๊กตาชาววัง
โด่งดังจักสาน ถิ่นฐานทำกลอง เมืองสองพระนอน”

วันที่จดทะเบียน 11 สิงหาคม 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำนวนกรรมการ 9 คน จำนวนผู้ถือหุ้น 160 ราย 
ที่อยู ่ เลขที ่ 1/2 ถนนเทศบาล 14 ตำบลตลาดหลวง
อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000

คุณศุภากร ฉัตรภัทรไชย 
กรรมการผู้จัดการ
08-5192-8318

supakorn8318@gmail.com

คุณพัชร ี อรุณสุวรรณ  
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-4370-0498
pacharee.a@prsthailand.com

คุณสุณิสา โพธิ์ขวัญ 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-8421-1218
bb_ss_tt@hotmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
1,167,117,218 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน	

จำนวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

46

4,312

19,966,019

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำนวน 164 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำเนินโครงการ

อำนาจเจริญ
ตัวอย่างผลการดำเนินงาน

ด้านเกษตร
โครงการขายข้าวเปลือก สร้างรายได้กว่า 329,350 บาท

 โครงการแปรรูปแก้วกาแฟจากแก้วไม้ตาล สร้างมูลค่า 18,750  

บาท

ด้านแปรรูป
 โครงการตัดเสื้อผ้าขาวม้าทอมือ สร้างรายได ้ 700,000 บาท

 โครงการกระเปา๋เซต 2 ใบ พรอ้มสมดุโนต้ สรา้งรายได ้ 294,000 

บาท

 โครงการกระเป๋าผ้าขาวม้าทอมือ สร้างรายได ้ 138,000 บาท

 โครงการกระเป๋าเอกสาร สร้างรายได ้ 19,500 บาท

โครงการตดัเยบ็สายคลอ้งคอจากผา้ขาวมา้ทอมอืสำหรบัหอ้ยนำ้ดืม่  

สร้างรายได ้ 350,000 บาท

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

2 

10

-

2 

13

-

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด อ ำนำจเจริญ

426,050 

2,256,651 

-

426,050 

2,741,608 

-

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรดำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด อำนำจเจริญ

รำยได้ชุมชนจำกกำรดำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด อ ำนำจเจริญ

10

9

1211

10

13

12

15

14

13

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

2

10 

-

2

13 

-

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด อ ำนำจเจริญ

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำนวนโครงการรายกลุ่มงาน

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำนวนโครงการแบ่งตาม 5 กระบวนการ

รายได้ชุมชนจากการดำเนินงาน (บาท)

“พระมงคลมิ่งเมือง แหล่งรุ่งเรืองเจ็ดลุ่มน้ำ งามล้ำถ้ำศักดิ์สิทธิ์ 
เทพนิมิตพระเหลา เกาะแก่งเขาแสนสวย เลอค่าด้วยผ้าไหม 
ราษฎร์เลื่อมใสใฝ่ธรรม”

วันที่จดทะเบียน 9 กันยายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำนวนกรรมการ 9 คน จำนวนผู้ถือหุ้น 635 ราย 
ที่อยู ่ เลขที ่ 500 หมู่ที ่ 7 ถนนชยางกูร ตำบลบุ่ง
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000

คุณเพ็ญศิริยา ตั้งตระกูลวงค์
กรรมการผู้จัดการ
08-9722-9130

pensiriyaipad@gmail.com

คุณธิตาภรณ ์ ภูโอบ
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-3350-8358
titaphorn.p@prsthailand.com

คุณภักดี พลเยี่ยม 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

06-2197-3195
ogannig7@gmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด

1,524,894,070 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน	

จำนวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

40

4,328

1,866,055

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำนวน 6,508 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำเนินโครงการ

อุดรธานี
ตัวอย่างผลการดำเนินงาน

ด้านเกษตร
ส่งเสริมการปลูกพืชหลังนา ในพื้นที่อำเภอหนองหาน ตำบลพังงู  

ตำบลดงเรือง และตำบลบ้านเชียง ปลูกข้าวโพดก่ำหวาน เพื่อ 

เป็นรายได้เสริมในช่วงว่างจากการทำนา

 ส่งเสริมเกษตรกรให้หันมาทำเกษตรปลอดภัย เพื่อปรับเปลี่ยน 

เป็นเกษตรอิทรีย์ ได้ให้เกษตรกรสมัครตรวจแปลงกับสำนักงาน 

ส่งเสริมวิชาการเกษตร

ด้านแปรรูป
ผา้มดัหมีย่อ้มคราม บา้นโพนทอง หมูท่ี ่ 5 และ 6 ตำบลอุม่จาน  

อำเภอประจักษ์ศิลปาคม บริษัทฯได้มีการประสานพัฒนาชุมชน 

จงัหวดัใหเ้ขา้มาสนบัสนนุกลุม่ในเรือ่งองคค์วามรูใ้นการยอ้มสจีาก 

สีธรรมชาติ และมัดหมี่ลวดลายที่ทันสมัยในการทอผ้าคลุมไหล่  

ผ้าถุง

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
การท่องเที่ยวสะพานหิน บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าลี่  

อำเภอกุมภวาปี  การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลกลุ่มอาชีพต่าง  ๆ  

มีการประสานหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาควิชาการเข้าไปร่วม 

เพื่อหาแนวทางการพัฒนาในด้านต่าง ๆ การปรับปรุงภูมิทัศน์

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

4 

3 3 

4 

3 3 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด อุดรธำนี

144,000 

6,300,000 

770,000 

12,330,080 

6,300,000 

770,000 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรดำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด อุดรธำนี

รำยได้ชุมชนจำกกำรดำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด อุดรธำนี

7

7

98

9

7

7

9
8

9

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำนวนโครงการรายกลุ่มงาน

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำนวนโครงการแบ่งตาม 5 กระบวนการ

รายได้ชุมชนจากการดำเนินงาน (บาท)

“กรมหลวงประจักษ์สร้างเมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมห้าพันปี
ธานีผ้าหมี่ขิด ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง”

วันที่จดทะเบียน 29 เมษายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 1,390,000 บาท
จำนวนกรรมการ 10 คน จำนวนผู้ถือหุ้น 7 ราย  
ที่อยู ่ บริษัท สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จำกัด 
ถนนรอบเมือง ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมืองอุดรธาน ี
จังหวัดอุดรธาน ี 41000

สวาท ธีระรัตนนุกูลชัย 
กรรมการผู้จัดการ
08-0871-9999

sawat_eng@hotmail.com

คุณประกฤษฎ์ สุภี 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

09-3384-0618
toei_snare@hotmail.com

คุณถาวร ธรรมโกฎ 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

06-4252-0700
thawonthammakot

@hotmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
4,039,305,114 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน	

จำนวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

62

6,648

7,315,220

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำนวน 45 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำเนินโครงการ

อุตรดิตถ์ ตัวอย่างผลการดำเนินงาน

ด้านการเกษตร
ข้าวเพชรพิชัย ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชุมชนมีช่องทางในการ  

ตลาดมากขึ้น อีกทั้งข้าวเพชรพิชัยยังเป็นที่รู้จักมากขึ้นอีกด้วย

ควีน ราชินีเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ได้วางขายในห้างสรรพสินค้า 

ช้ันนำ ท้ังแม็คโคร เซ็นทรัล และห้างสรรพสินค้าในจังหวัด 

อุตรดิตถ์อีกด้วย

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
ถนนสายวัฒนธรรมลาวเวียงเป็นที่รู้จักของคนในวงกว้าง และ 

ได้เพิ่มวันในการจัดตลาดจากเดิมจัดแค่วันศุกร์ของต้นเดือน ได้ 

เพิ่มเป็นวันศุกร์และวันเสาร์ของทุกต้นเดือน

อื่นๆ
โครงการตลาดประชารัฐของดีจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ได้จัดขึ้น 

ในงานกาชาดประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 7 - 16 มกราคม  

2561 ทีผ่า่นมา สรา้งรายไดใ้หก้บัชมุชนแลว้เบือ้งตน้มากกวา่  

400,000 บาท

ตลาดประชารัฐโมเดิร์นเทรด  ที่ได้จัดขึ้นไปเมื่อวันที่ 13 - 15  

กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา สร้างรายได้ให้กับชุมชนแล้ว 

เบื้องต้นประมาณ 46,500 บาท

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

2 

1 1 

3 3 

1 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด อุตรดติถ์

- - -

400,000 

1,046,000 

-

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรดำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด อุตรดติถ์

รำยได้ชุมชนจำกกำรดำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด อุตรดติถ์

0 0

2

0

1
0

0

2

0

1

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำนวนโครงการรายกลุ่มงาน

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำนวนโครงการแบ่งตาม 5 กระบวนการ

รายได้ชุมชนจากการดำเนินงาน (บาท)

“เหล็กน้ำพี้ลือเลื่อง เมืองลางสาดหวาน 
บ้านพระยาพิชัยดาบหัก ถิ่นสักใหญ่ของโลก”

วันที่จดทะเบียน 8 พฤศจิกายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำนวนกรรมการ 11 คน จำนวนผู้ถือหุ้น 178 ราย 
ที่อยู ่ เลขที ่ 26 ถนนราษฎร์สนาน ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

คุณกฤติ ปาละบุญมา 
กรรมการผู้จัดการ
08-6415-8907

packagingkritt@hotmail.com

คุณวันวดี สีหะอำไพ 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

09-3290-6268
wanwadee.s@prsthailand.com

คุณศราวุธ คำสาเลา 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-7311-0789
myhomeutt@gmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
1,061,435,076 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน	

จำนวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

59

9,628

10,391,460

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำนวน 78  ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำเนินโครงการ

อุทัยธานี
ตัวอย่างผลการดำเนินงาน

ด้านเกษตร
โครงการปลาแรดลุ่มแม่น้ำสะแกกรัง อยู่ระหว่างรวบรวมฐาน 

การผลิตปลาแรดแปลงใหญ่

โครงการเกษตรอินทรีย์ อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลการผลิต  

เพื่อจัดทำฐานการผลิต

ด้านแปรรูป
โครงการแปรรูปปลาแรด (แหนมปลาแรด)

 โครงการจัดหาช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่ชุมชน

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
 โครงการท่องเที่ยวบ้านเขาเขียว อยู่ระหว่างการประสานงานกับ 

ป่าไม้

โครงการทอ่งเทีย่วตำบลทุง่พง อยูร่ะหวา่งการจดัทรปิการทอ่งเทีย่ว

 โครงการจัดหาช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่ชุมชน การ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่ท่องเที่ยวแต่ละจุดท่องเที่ยวสะพานหิน 

กลุ่มอาชีพ และการทำเส้นทางการท่องเที่ยว

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

4 
3 

2 

4 

10 

2 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด อุทยัธำนี

219,400 

129,400 

327,640 

219,400 223,504 

327,640 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด อุทยัธำนี

รำยได้ชุมชนจำกกำรดำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด อุทยัธำนี

2

2

4

4

3

2

2

5

4

3

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำนวนโครงการรายกลุ่มงาน

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำนวนโครงการแบ่งตาม 5 กระบวนการ

รายได้ชุมชนจากการดำเนินงาน (บาท)

“อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว ส้มโอบ้านน้ำตก 
มรดกโลกห้วยขาแข้ง แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือ”

วันที่จดทะเบียน 29 กันยายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 1,349,000 บาท
จำนวนกรรมการ 10 คน จำนวนผู้ถือหุ้น 13 ราย 
ที่อยู ่ เลขที ่ 8/11 ถนนรักการด ี ตำบลอุทัยใหม ่ อำเภอเมืองอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธาน ี 61000

คุณจักรินทร ์ เถระปัญญา
กรรมการผู้จัดการ
080-812-9037

jakarinuthai@gmail.com

คุณวิไลวรรณ สมสุด
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

093-139-2406
wilaiwan.s@prsthailand.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
4,039,305,114 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน	

จำนวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

50

3,332

1,978,810

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำนวน 265 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำเนินโครงการ

อุบลราชธานี
ตัวอย่างผลการดำเนินงาน

 พัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวดอกฝ้ายสายใยคนริมโขง  (ESAN  

COTTON VILLAGE) บูรณาการแบบประชารัฐ

พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลเขมราฐ 

 พัฒนาการท่องเที่ยวอุทยานธรณีผาชัน-สามพันโบก  (GEO  

Park)

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตำบลชีทวน 

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

3 

2 

1 

3 3 

5 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด อุบลรำชธำนี

192,140 

1,013,496 

70,000 

192,140 

1,013,496 

70,000 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรดำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด อุบลรำชธำนี

รำยได้ชุมชนจำกกำรดำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด อุบลรำชธำนี

5

5

4

5

5

10

10

9

10

10

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำนวนโครงการรายกลุ่มงาน

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำนวนโครงการแบ่งตาม 5 กระบวนการ

รายได้ชุมชนจากการดำเนินงาน (บาท)

“อุบลเมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซ่บหลาย หาดทรายแก่งหิน 
ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา 
ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร ์ ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิ่น ดินแดนอนุสาวรีย์คนดีศรีอุบล”

วันที่จดทะเบียน 23 มิถุนายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,376,000 บาท
จำนวนกรรมการ 9 คน จำนวนผู้ถือหุ้น 51 ราย 
ที่อยู ่ เลขที ่ 188 หมู่ที ่ 7 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธาน ี
จังหวัดอุบลราชธาน ี 34000

คุณพองาม ปรีดาสันติ์
กรรมการผู้จัดการ
08-1876-2818

porngam.seubon@gmail.com

คุณนันทวัฒน ์ บุญกระสินธ์
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-7695-8633
nunthawat.b@prsthailand.com

คุณณัฐวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-8115-7071
nuttawut.song@gmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
3,581,690,892 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน	

จำนวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

72

6,548

24,588,590

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำนวน 762 ครัวเรือน
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สำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมการปกครอง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
องค์การตลาด
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กรมสรรพากร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.)
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กรมการข้าว
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
กรมประมง
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
กระทรวงพาณิชย์
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
กรมการค้าภายใน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
สำนักงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าสินค้า กรมส่งเสริมการส่งออก
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรมกิจการผู้สูงอายุ
สถาบันอาหาร
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท พาเนล พลัส จำกัด
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด
บริษัท ทักษิณปาล์ม (2521) จำกัด
บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโก้โลตัส)
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด
บริษัท มติชน จำกัด
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
สมาคมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย
สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.)
สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
สมาคมโรงแรมไทย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศูนย์เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ศูนย์ยูนูสธุรกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ - คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Sasin Management Consulting
ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต 
สถาบันปฏิรูปประเทศไทย (สปท.) วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต 
ศูนย์ศึกษาและพัฒนากิจการเพื่อสังคม (SE Center RSU)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
สถาบันคลังสมองของชาติ
สถาบันไทยพัฒน์
สถาบันพัฒนาศักยภาพการแข่งขันประเทศไทย
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
สำนักพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมปิดทองหลังพระ
มูลนิธิชัยพัฒนา
มูลนิธิมั่นพัฒนา
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
มูลนิธิรากแก้ว สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ
มูลนิธิสัมมาชีพ

รายชื่อหน่วยงานสำคัญ
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ที่ปรึกษา
พลเอก อนุพงษ์	 เผ่าจินดา	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (หัวหน้าทีมภาครัฐ)
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี
นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ดร.กอบศักดิ์  ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
นายกฤษฎา  บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน
ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์/ราษฎรอาวุโส
นายฐาปน	 สิริวัฒนภักดี	 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (หัวหน้าทีมภาคเอกชน)
นายอิสระ ว่องกุศลกิจ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
นางเกศรา มัญชุศรี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
นพ.อำพล จินดาวัฒนะ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 
นายพลากร วงค์กองแก้ว กรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ
นายสมชาติ ภาระสุวรรณ ผู้อำนวยการ สถาบันองค์กรพัฒนาชุมชน (องค์การมหาชน)
นายวิชัย อัศรัสกร บริษัท พาเนล พลัส จำกัด
นายศุภชัย เจียรวนนท์ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
นายฤทธิ์ ธีระโกเมน บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
นายสรัญ รังคสิริ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
นายยุทธนา เจียมตระการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา บริษัท ทักษิณปาล์ม (2521) จำกัด
นางสาวบุษบา จิราธิวัฒน์ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
นายอภิชาต ิ  โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (เลขานุการร่วมภาครัฐ)
นายประวิช สุขุม บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (เลขานุการร่วมภาคเอกชน)
นายมีชัย วีระไวทยะ ประธานกรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด
นายอนันต์ ดาโลดม กรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด
นายภราเดช พยัฆวิเชียร กรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด
นางสาวสมสุข บุญญะบัญชา กรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด
นางปรีดา คงแป้น กรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด
ศ.(พิเศษ) กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบรรษัทภิบาล 

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด
นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านตรวจสอบ 

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด
นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
นายถาวร พรหมมีชัย เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ
นางลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
นางสายพิรุณ น้อยศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
นายสมคิด จันทมฤก ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน 
นายวิชาญ อิงศรีสว่าง ผู้ตรวจราชการกรมประมง
นายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมปิดทองหลังพระ

 จัดทำข้อมูล
นางต้องใจ ธนะชานันท์
นายสุรพล เศวตเศรนี
นางชาลอต โทณวณิก
นางธารทิพย ์ ศิรินุพงศ์
นางอรสา โตสว่าง
ม.ล.รดีเทพ เทวกุล
นายวิรัช เมฆสัมพันธ์
นางภาวิน ี ไชยสิทธิ์
ดร.การดี เลียวไพโรจน์
นายสุวัฒน ์ บุญเตี้ย
นางปุณณภา ฮิรามัทซึ
นางสาวชนกานต ์ บุญเอี่ยม
นางสาวพลอยนิตา หาญวิเศษธนันต์
นายสิน รัตนพันธุ์
นายสุทิวัส นภาพงษ์
นางสาววิภารัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์
นางสาวสราญลักษณ ์ ลัดดาสวัสดิ์
นางสาวพรรษา ริมกาญจนวัฒน์
นางสาวกรกนก วงษ์สุวรรณ
นางสาวปิยนุช ลัยนันท์
นายมนุ อนงค์
นายกิตติกันต ์ จุลทอง
นายเสกสรร สันตินันตรักษ์
นางสาวอัญญา หล่อพิศาลชัย
นางสาวมลิสา มิลินทรางกูร
นายยศศักดิ ์ อุดมสินธ์
นายพงศธร  กลางแท่น
นายชัยวัฒน์  แสงทะมาต
นายอัสกรณ์  ใจโพธา
นายสราวุธ  พุทธรักษา
นางสาวพินิจพรรณ  วัผมนากาล
นายปริญญา  สุวรรณโณ
นางสาวนัทธมน  เติมวรกุล
นางสาวณัฐ  เองไพบูลย์
นางสาวสุจินดา  ชนะวงศ์
นายณรงค์ฤทธิ์  ปันทิ

 ศิลปกรรมและเรียบเรียง
นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์
นางระริน อุทกะพันธุ ์ ปัญจรุ่งโรจน์
นางสาวอภิณห์พัศณ ์ บุญสมธรรม
นางสาวอุษณีย ์ วิรัตกพันธ์
นายองอาจ จิระอร
นางสาวทัศพร สนิธวรรณะ
นายวรัญชัย รักษาเกียรติ
นายพงศ์ โรจนเสถียร
นางสาวมนุรดา พรชนะรักษ์
นายปราโมทย ์ ผ่องสุวรรณ์
นายอนุสรณ ์ วิศิลฏ์ศิลป
นางสาววันทนา อันพัฒนากูล
นางสาววรรณา ตั้งแสงประทีป
นางสาวนันทนา พวงนาค
นางสาวปุริษา ตาสาโรจน์
นายพิชชากร วรสิทธิกร
นางสาวอรณัญช์ สุขเกษม
นายขจร พีรกิจ
นายบุญช่วย วณิชพันธุ์
นางสาวสุรสวด ี หนูจันทร์
นางนพมณี ชัยจรูญรัตน์
นางสาวสมศรี เปรมฤทธิ์
นางสาวศิริลักษณ ์ พาหุรัตน์
นายจิราวุฒิ จิตต์แก้ว
นายศุธีรัชต ์ สุวรรณเกตุนนท์
นายพัฒนศักดิ์ เจริญสุข
นายวราพงษ์ เกิดแก้ว
นางสาวธิดารัตน ์ มองพิมาย
นายชัยวัฒน ์ ฐิติเวศน์
นางสาวภัทรวี เกษรศิลป์
นายจักรกฤษณ ์ นาคประเสริฐ
นางสาวอนงค์วรรณ ลิ่มจีน

 สนับสนุนข้อมูล
นางสาววิบูลย์ลักษณ ์ ร่วมรักษ์
นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์
นายอดิศักดิ ์ เทพอาสน์
นางรชตภร โตดิลกเวชช์
นายปราโมทย ์ พรประภา
นายนพฎล เดชอุดม
นายวิเชฐ ตันติวานิช
นายกมลนัย ชัยเฉนียน
นายโฆษิต สุขสิงห์
ดร.เอกพล ณ สงขลา
นายวรวัฒน์ ศรียุกต์
นายคมกฤช นาคะลักษณ์
นางสาวสลิลลา สีหะพันธ์
นางลดาวัลย ์ กันทวงศ์
นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์
นายยาญชัย ตันติรัฐพงศ์
นางสาวเพ็ญมาศ เฮงปริญญาธร
นายจอมกิตต ิ ศิริกุล
นางสาวโชติกา บุณยรังษี
นางสาวชลิดา จันทร์สิริพงศ์
นายโยธิน ธรรมจำรัส
นายวิทูร ซื่อวัฒนากุล
นางสาวนพเก้า สุจริตกุล
นางสาวกุลวดี จันทรปาน
ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ
ดร.อนุรักษ ์ เรืองรอบ
นางสาวกฤตยา สัจจพงศธร
นายภูริสร์ รักจำรูญ
นายพรหมพันธ ์ กองพลพรม
นางสาวสาริศา ไทเศรษฐวัฒน์กุล
นางสาวกุลริศา สิทธิไชย
นางสาวสุธาสิน ี แท่นอ่อน
นางสาวรติพร คุ้มทรัพย์
นางสาวเพ็ญแข ศรีสุทธิกุล
นายไพบูลย ์ บูรณสันติ
นายวาทกานต ์ ช่อแก้ว
นางสาวนันทนา หวังธงชัยเจริญ
นายราเชนทร ์ คูวงษ์วัฒนาเสรี
นายสันชัย พัฒนะวิชัย
นายพงศธร กาญจนะจิตรา
นางสาวบุษบา ธรรมรักษ์
นายภูมิวัชร ์ อุดมทรัพย์
นายธวัชชัย แก้วคงคา
นางสาวพรพรรณ เดชะพหุล
นางรมณ คูวงษ์วัฒนาเสรี
ว่าที่ร้อยตรี อิสระพงศ์ สินรอด
นาย ณ น่าน สงวนพงษ์
นายไกรฤทธิ ์ จันทร์แช่มช้อย
นางสาวมนัสวีย ์ ทรัพย์พร้อม
นางสาวปิยวรรณ สาภาวัลย์
นายจักริน วรสารพิทักษ์
นายอรรพล ไชยกอง
นางสาวกุลธิดา ตันเจริญ
ว่าที่ร้อยตรี พิทักษ ์ ดาวัน
นางอมราภรณ์  ทรงอาวุธ
นางสาวอภิสรา เกษอินทร์
นางสาวพรสุดา ณ สงขลา
นางสาวมนทิรา เข็มทอง
นายปรวีย ์ สารจันทร์
นางสาววันด ี ศรีขวัญ
นางสาวภัทรลภา สุริโย
นางสาวฌานิฎา ศรีสิทธิชัยสกุล
นายเฉลิมวิทย ์ เดือนกลาง
นางสาววรษิกา สีหะจุฬากูร
นายกนต์ธร ศรีชุมจันทร์
นายทองคูณ บุญศร
นายสรสาสน ์ สีเพ็ง
นางสาวสุนีย ์ เอนกพิพัฒน์
นางสาวเตือนใจ บุญทิม
นายร่องกี้ พลเยี่ยม
นายกู้เกียรต ิ ญาติเสมอ
นางสาวสุพัตรา สอแส
นายฉัตริน สุวรรณหงส์
นางอาภร โพธิ์เจริญ
นางสาวจิตรานุช เกียรติอดิศร
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กระบี่
ประธานกรรมการ คุณแสงชัย  วสุนธรา
รองประธาน คุณกิตติสัณท์ กิจค้า
รองประธาน คุณชาญฤทธิ์ เพิ่มทรัพย์
กรรมการ คุณธีรพจน์  กษิรวัฒน์
กรรมการ คุณประเสริฐ  ชาตวิทยบุตร
กรรมการ คุณวีระเดช  แซ่ฮ่อ

กาญจนบุรี
ประธานกรรมการ คุณธีรชัย  ชุติมันต์
รองประธาน คุณปัญญา  วุฒิประจักษ์           
กรรมการ คุณกิติยา  เลขานุมาศกำพล
กรรมการ คุณไฉน  เรืองพยุงศักดิ์
กรรมการ คุณเชษฐพงศ์  นาคะตระกูลพันธ์
กรรมการ คุณพิพัฒน์  แก้วจิตคงทอง
กรรมการ คุณรสวรรณ  จงไมตรีพร
กรรมการ คุณวิโลด  หลำเล็ก
กรรมการ คุณสหัสนัย  ยืนยงค์

กาฬสินธุ์
ประธานกรรมการ -
รองประธานกรรมการ คุณสุขี ซองศิริ
กรรมการ คุณเกษม จิรัฐพิกาลพงศ์
กรรมการ คุณคำสี แสนศรี
กรรมการ คุณดอกแก้ว รัชโพธิ์
กรรมการ คุณธนิต แสงพันธุ์
กรรมการ คุณนิคม อุปชีวะ
กรรมการ คุณวาสนา ภูผานิล
กรรมการ คุณวิไวลักษณ์ เวชยาพันธุ์

กำแพงเพชร
ประธาน คุณธำรง อัศวสุธีรกุล
รองประธาน คุณพิทักษ์ มหบุญพาชัย
รองประธาน คุณสรวิชญ์ ธันยบูรณ์สถาพร
กรรมการ คุณชำนาญ วัฒนศิริ 
กรรมการ คุณนิกร ภากรนิพัทธ์
กรรมการ คุณบัณฑิต ผาณิตพิเชฐวงศ์
กรรมการ คุณพรชัย พัฒนศักดิ์ภิญโญ
กรรมการ คุณพิชิต เกษสุวรรณ์ 
กรรมการ คุณยุวดี คงอินทร์  
กรรมการ คุณรังสรรค์ มีโพธิ์
กรรมการ คุณรังสรรค์ สบายเมือง
กรรมการ คุณวิศรุต สือพัฒธิมา
กรรมการ คุณสุรินท์ พิชัย 
กรรมการ คุณเสริมวุฒิ  สุวรรณโรจน์
กรรมการ คุณอนันต์ เหลืองคุณวัฒน์ 

ขอนแก่น
ประธานกรรมการ คุณชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์
กรรมการ คุณกฤตพล  สมมาตย์
กรรมการ คุณเข็มชาติ สมใจวงษ์
กรรมการ คุณชนาภา  หันจางสิทธิ์
กรรมการ คุณธนัท โฆษะวิสุทธิ์
กรรมการ คุณปัญญา เกิดศักดิ์  ณ แวงน้อย
กรรมการ คุณสนอง รวยสูงเนิน
กรรมการ คุณสมศักดิ์ คุณเงิน
กรรมการ คุณสมเกียรติ บันจันตา
กรรมการ คุณสุทิน เวียนวิวัฒน์

จันทบุรี
ประธานกรรมการ คุณจอมศักดิ์   ภูติรัตน์ 
รองประธานกรรมการ คุณบุญลือ  ปราศราคิน
กรรมการ คุณกานน  ธรรมเจริญ
กรรมการ คุณกาหลง  เพิ่มพูล 
กรรมการ คุณเฉลิมพล   สายัณห์ 
กรรมการ คุณนิธิศ  ธนะมูลกรรมการ 
กรรมการ คุณเรวัต   นิยมวงศ์ 
กรรมการ คุณอภิรดี   ศิริวิจิตรกุล
กรรมการ คุณอุกฤษฏ์   วงษ์ทองสาลี

ฉะเชิงเทรา
ประธานกรรมการ คุณวัฒนา  รัตนวงศ์
รองประธานกรรมการ คุณจิตรกร  เผด็จศึก
กรรมการ คุณจอมพงษ์   ชูทับทิม 

กรรมการ คุณเจษฎา  มิ่งสมร
กรรมการ คุณพิชัย  อธิเกียรติ์
กรรมการ คุณสมเจตน์   ทัศนา 
กรรมการ คุณสุนทร  กระตุฤกษ์ 

ชลบุรี
ประธานกรรมการ คุณสุนทร  ธัญญวัฒนกุล 
รองประธานกรรมการ คุณพิสมัย  สีหวัลลภ 
กรรมการ คุณจันทร์เพ็ญ  ชาญชลสมุทร
กรรมการ คุณไพชยนต์  กังวลกิจ 
กรรมการ คุณภิติวัจน์  วงษ์จิรโรจน์ 
กรรมการ คุณสุกลภัทร  ใจจรูญ 
กรรมการ คุณสุดา ประกอบกิจ
กรรมการ คุณสุดใจ  ผ่องแผ้ว 
กรรมการ คุณเอกรัฐ  ศรีสุข 
ชัยนาท
ประธานกรรมการ - 
รองประธานกรรมการ คุณนภัสกรณ์ ธูปแก้ว
กรรมการ คุณดวงพร  อิฐรัตน์
กรรมการ คุณดุสิทธิ์  จันทร์กระจ่าง
กรรมการ คุณประพันธ์  ภู่สุดแสวง
กรรมการ คุณราเชณ  อินทรมงคล
กรรมการ คุณวิเชียร  อ่วมสุข
กรรมการ คุณสถาพร  ถาวรอธิวาสน์
กรรมการ คุณสำรวม  ปานหลุมข้าว

ชัยภูมิ
ประธานกรรมการ คุณบัณฑูรย์ เกียรติก้องชูชัย
รองประธานกรรมการ คุณธนกร ภัทรานุพันธ์ 
กรรมการ คุณกาญจนา นิโรธรังสี
กรรมการ คุณปราโมทย์ ขวัญชัยรัตนภูมิ
กรรมการ คุณยุทธพล ทวะชาลี
กรรมการ คุณวรวัฒน์ บุญหลาย
กรรมการ คุณวุฒิพงศ์ ครอบบัวบาน
กรรมการ คุณวิชิต นิเวศน์รังสรรค์
กรรมการ คุณอุดม รักษาคำ

ชุมพร
ประธานกรรมการ คุณสุรพงษ์ ณรงค์น้อย 
รองประธานกรรมการ คุณนิคม ศิลปศร
รองประธานกรรมการ คุณสุรางค์ วัชรพงศ์
กรรมการ คุณกิตติ กิตติชนม์ธวัช
กรรมการ คุณณัฏฐณิชา คงแก้ว
กรรมการ คุณทิพรัตน์ บัวสุวรรณ
กรรมการ คุณนุสนธิ์ บัวชาวเกาะ
กรรมการ คุณเบญจา รัตนมณี
กรรมการ คุณปราณี ภุมรินทร์
กรรมการ คุณวิรัช กำเนิดโทน

เชียงราย
ประธาน คุณพรเทพ  อินทะชัย
กรรมการ คุณกิตติ         ทิศสกุล
กรรมการ คุณขจิตพรรณ คำลือ
กรรมการ คุณชาตรี        ภิรบรรณ
กรรมการ คุณดำรงศักดิ์  จงไพโรจน์โฆษิต
กรรมการ คุณประนอม    เชิมชัยภูมิ
กรรมการ คุณภูมิพัฒน์     คงวารินทร์
กรรมการ คุณวิวัฒษ์       กณะบุตร

เชียงใหม่
ประธานกรรมการ คุณพงษ์ศํกดิ์  อังกสิทธิ์
กรรมการ คุณกนกศักดิ์  ดวงแก้วเรือน
กรรมการ คุณจุลนิตย์  วังวิวัฒน์
กรรมการ คุณธารทิพย์  ศิรินุพงศ์
กรรมการ คุณณรงค์  คองประเสริฐ
กรรมการ คุณณรงค์  ตนานุวัฒน์
กรรมการ คุณเปรมฤดี  กุลสุ
กรรมการ คุณโอฬาริก  ศรีวงศ์ 

ตรัง
ประธานกรรมการ คุณสมชัย   เจียรนัยศิลป์ 
รองประธานกรรมการ คุณณัฐนนท์   โพธิเมธานนท์
รองประธานกรรมการ คุณนิมิตร  นิลวัตร
กรรมการ คุณกฤษณะ  บวรศุภศรี

กรรมการ คุณจินดา  ทับเที่ยง
กรรมการ คุณชลิต  วิประกษิต
กรรมการ คุณอดิศร  ตันเองชวน
กรรมการ คุณอ้วน คงพินิจพานิชกิจ

ตราด
ประธานกรรมการ คุณอุทัย  ตันชัย 
รองประธานกรรมการ คุณชัยวัฒน์   ปริ่มผล
กรรมการ คุณพิทยา  หอมไกรลาศ 
กรรมการ คุณพิพัฒน์  ฤกษ์สหกุลกรรมการ 
กรรมการ คุณศิริวรรณ  บุตราช 
กรรมการ คุณสมโภชน์   วาสุกรี
กรรมการ คุณสว่าง  ชื่นอารมณ์ 
กรรมการ คุณสุธี  แสงประชุม 
กรรมการ คุณอมฤทธิ์   พูลสวัสดิ์ 

ตาก
ประธานกรรมการ คุณนิยม ไวยรัชพานิช
รองประธานกรรมการ คุณอมรพันธุ์  พลูสวัสดิ์
กรรมการ คุณกาญจนา เจริญสุข
กรรมการ คุณบัญญัติ พุ่มพันธ์
กรรมการ คุณประยุทธ เจริญทรัพย์
กรรมการ คุณประเสริฐ จึงกิจรุ่งโรจน์
กรรมการ คุณวิมลรัตน์ ทิพย์ปัญญา
กรรมการ คุณสุวดี อำไพ

นครนายก
ประธานกรรมการ คุณปิยะชาติ จันลา    
รองประธานกรรมการ คุณมงคล ตีระวรานนัท์    
กรรมการ คุณการัณยภาส ใจหลัก   
กรรมการ คุณชัยยศ ชาวระนอง       
กรรมการ คุณเชาวลิต ภูมี               
กรรมการ คุณอรกัญญา นิลบุตรดา  

นครปฐม
ประธานกรรมการ คุณณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล 
รองประธานกรรมการ คุณวันชัย        สวัสดิ์แดง
รองประธานกรรมการ คุณอรุณรัตน์  พวงศรีทอง 
กรรมการ คุณคำนวณ  ไพโรจน์สถาพร 

กรรมการ คุณชฤทธิพร  เม้งเกร็ด 
กรรมการ คุณพรเทพ  ปัถวี 
กรรมการ คุณวันชัย  นิ้วประสิทธิ์ 

นครพนม
ประธานกรรมการ คุณชาญยุทธ อุปพงษ์ 
รองประธานกรรมการ คุณธนูศร ปัญญาสาร 
กรรมการ คุณประยงค์ เฟื้องใต้ 
กรรมการ คุณยศรที ต่อยอด 
กรรมการ คุณวรพงษ์ บุพศิริ  
กรรมการ คุณวสุมล เนตรกิจเจริญ 

กรรมการ คุณสมคิด จันโทวาท
กรรมการ คุณสมัย สามิต 
กรรมการ คุณสุเทพ อติวรรณกุล
กรรมการ คุณอริสา แสงมณี 

นครราชสีมา
ประธานกรรมการ คุณสมควร งูพิมาย
รองประธานกรรมการ คุณกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท
รองประธานกรรมการ คุณนรินทิพย์ กาญจนศิริ
รองประธานกรรมการ คุณสันทนา ธรรมสโรจน์
กรรมการ คุณกานต์พิชชา เตรนาวิทย์
กรรมการ คุณบัวเรียน สุโพธิ์
กรรมการ คุณมนตรี จงวิเศษ
กรรมการ คุณวัชรินทร์ วิชิตยุทธภูมิ
กรรมการ คุณสุวัฒน์ จึงวิวิฒนาภรณ์

นครศรีธรรมราช
ประธานกรรมการ คุณสุรินทร์  สิริชยานนท์ 
กรรมการ คุณสุทิน  พรชัยสุรีย์
กรรมการ คุณเสาวลักษณ์ ภักดีประพันธ์

สนับสนุนข้อมูล
นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์
นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์
นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์
นางรชตภร โตดิลกเวชช์
นายปราโมทย์ พรประภา
นายนพฎล เดชอุดม
นายวิเชฐ ตันติวานิช
นายกมลนัย ชัยเฉนียน
นายโฆษิต สุขสิงห์
ดร.เอกพล ณ สงขลา
นายวรวัฒน์ ศรียุกต์
นายคมกฤช นาคะลักษณ์
นางสาวสลิลลา สีหะพันธ์
นางลดาวัลย์ กันทวงศ์
นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์
นายยาญชัย ตันติรัฐพงศ์
นางสาวเพ็ญมาศ เฮงปริญญาธร
นายจอมกิตติ ศิริกุล
นางสาวโชติกา บุณยรังษี
นางสาวชลิดา จันทร์สิริพงศ์
นายโยธิน ธรรมจำรัส
นายวิทูร ซื่อวัฒนากุล
นางสาวนพเก้า สุจริตกุล
นางสาวกุลวดี จันทรปาน
ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ
ดร.อนุรักษ์ เรืองรอบ
นางสาวกฤตยา สัจจพงศธร
นายภูริสร์ รักจำรูญ
นายพรหมพันธ์ กองพลพรม
นางสาวสาริศา ไทเศรษฐวัฒน์กุล
นางสาวกุลริศา สิทธิไชย
นางสาวสุธาสินี แท่นอ่อน
นางสาวรติพร คุ้มทรัพย์
นางสาวเพ็ญแข ศรีสุทธิกุล
นายไพบูลย์ บูรณสันติ
นายวาทกานต์ ช่อแก้ว
นางสาวนันทนา หวังธงชัยเจริญ
นายราเชนทร์ คูวงษ์วัฒนาเสรี
นายสันชัย พัฒนะวิชัย
นายพงศธร กาญจนะจิตรา
นางสาวบุษบา ธรรมรักษ์
นายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์
นายธวัชชัย แก้วคงคา
นางสาวพรพรรณ เดชะพหุล
นางรมณ คูวงษ์วัฒนาเสรี
ว่าที่ร้อยตรี อิสระพงศ์ สินรอด
นาย ณ น่าน สงวนพงษ์
นายไกรฤทธิ์ จันทร์แช่มช้อย
นางสาวมนัสวีย์ ทรัพย์พร้อม
นางสาวปิยวรรณ สาภาวัลย์
นายจักริน วรสารพิทักษ์
นายอรรพล ไชยกอง
นางสาวกุลธิดา ตันเจริญ
ว่าที่ร้อยตรี พิทักษ์ ดาวัน
นางอมราภรณ์  ทรงอาวุธ
นางสาวอภิสรา เกษอินทร์
นางสาวพรสุดา ณ สงขลา
นางสาวมนทิรา เข็มทอง
นายปรวีย์ สารจันทร์
นางสาววันดี ศรีขวัญ
นางสาวภัทรลภา สุริโย
นางสาวฌานิฎา ศรีสิทธิชัยสกุล
นายเฉลิมวิทย์ เดือนกลาง
นางสาววรษิกา สีหะจุฬากูร
นายกนต์ธร ศรีชุมจันทร์
นายทองคูณ บุญศร
นายสรสาสน์ สีเพ็ง
นางสาวสุนีย์ เอนกพิพัฒน์
นางสาวเตือนใจ บุญทิม
นายร่องกี้ พลเยี่ยม
นายกู้เกียรติ ญาติเสมอ
นางสาวสุพัตรา สอแส
นายฉัตริน สุวรรณหงส์
นางอาภร โพธิ์เจริญ
นางสาวจิตรานุช เกียรติอดิศร
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นครสวรรค์
ประธานกรรมการ คุณสมยศ นะลำเลียง
รองประธานกรรมการ คุณสุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล
กรรมการ คุณนิภา สุพิชญางกูร
กรรมการ คุณพิลอ ศรีสุข
กรรมการ คุณพัฒน์นรี ธนะพิมพ์เมธา
กรรมการ คุณภิญโญ ตั้งมั่น
กรรมการ คุณระเบียบ ยิ้มเทียน
กรรมการ คุณสุชาติ ทรัพย์ขำ

นนทบุรี
ประธาน - 
กรรมการผู้จัดการ คุณสุรสีห์ ศรีอินทร์สุทธิ์
กรรมการ คุณกฤษณะ วจีไกรลาศ
กรรมการ คุณธนทัต ชวาลดิษฐ
กรรมการ คุณประสาน ประวัติรุ่งเรือง 
กรรมการ คุณไพรัตน์ เอื้อชูยศ
กรรมการ คุณรอด ฟูวงศ์เจริญ
กรรมการ คุณเรืองศักด์ แสงเพ็ญพราว 
กรรมการ คุณเลิศมงคล วราเวณุชย์ 
กรรมการ คุณเอ็นดู ซื่อวจี 

นราธิวาส
ประธานกรรมการ คุณปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดช 
กรรมการ คุณกรรณิกา ดำรงวงศ์
กรรมการ คุณกิตติ หวังธรรมมั่ง
กรรมการ คุณโทดิลก ศิริวัลลภ
กรรมการ คุณนิอาแซ ซีอุเซ็ง
กรรมการ คุณนัยนา ฤทธิภักดี
กรรมการ คุณพงศ์ศักดิ์ ชุติเชาวน์กุล
กรรมการ คุณเมธา เมฆารัฐ
กรรมการ คุณแวฮามะ บากา

น่าน
ประธานกรรมการ คุณสมบัติ  ชินสุขเสริม 
กรรมการ คุณแจ่มใส  ต๊ะแก้ว
กรรมการ คุณชูศิลป์  สารรัตนะ
กรรมการ คุณฑิฆัมพร  กองสอน
กรรมการ คุณมณี มณเฑียร
กรรมการ คุณวรพจน์  รอดวิเศษ
กรรมการ คุณวัชรี  พรมทอง
กรรมการ คุณศรีรุ่ง   รัตนศิลา

บึงกาฬ
ประธานกรรมการ คุณเจตน์ เกตุจำนงค์ 
รองประธานกรรมการ คุณสุรศักดิ์ ชัยชิต 
กรรมการ คุณจิดาภา พิมพ์ศรี 
กรรมการ คุณจักรพงค์   บุญหลาย
กรรมการ คุณชาดี ผ่านชมพู
กรรมการ คุณธงศักดิ์ ใจพิทักษ์ธรรม 
กรรมการ คุณบุญธรรม แสงกล้า 
กรรมการ คุณปังทอง สีม่วง 
กรรมการ คุณวิไล คุณชื่น

บุรีรัมย์
ประธาน คุณกิตติเดช   เกื้อกิตติวงศ์  
รองประธาน คุณปรีชา  พรหมบุตร  
รองกรรมการ คุณวุฒิพงศ์  เหลืองอุดมชัย  
รองกรรมการ คุณสุรพล  เศวตเศรนี
กรรมการ คุณณัชอิสร์    ศรีสุขพรชัย
กรรมการ คุณวาสนา   ปาละสาร
กรรมการ คุณสำรวย  ศรีมะเรือง  

ปทุมธานี
ประธาน คุณสุรพงษ์ เป้ากลาง 
กรรมการ คุณทองสุข สีลิค 
กรรมการ คุณทัชเชษฐ์ นิยมสุข 
กรรมการ คุณปกรณ์พัฒน์  เทพเอื้อตระกูล  
กรรมการ คุณเพ็ญรุ่ง เสาะแสวง
กรรมการ คุณศักดา  เที่ยงวิบูลย์วงศ์   

ประจวบคีรีขันธ์
ประธานกรรมการ คุณณรงค์พงศ ์ โพธิสมบัติ 
รองประธานกรรมการ คุณนิพนธ์ สุวรรณนาวา
รองประธานกรรมการ คุณศุรอัฐ ณรงค์ฤทธิ์
กรรมการ คุณโพสิทธิ์ เครือวัลย์
กรรมการ คุณลิษา อึ้งเห่ง
กรรมการ คุณวัชรินทร์ จันทร์เดช

กรรมการ คุณสราวุธ ลิ้มอรุณรักษ์
กรรมการ คุณสุคนธ์ สุขอนุเคราะห์
กรรมการ คุณอำพัน รุ่งแจ้ง

ปราจีนบุรี
ประธานกรรมการ คุณชุมพล  สมใจ 
รองประธานกรรมการ คุณชาญชัย  จินดาสถาพร
กรรมการ คุณกฤติยา  ทรัพยะโตษก
กรรมการ คุณเกรียงศักดิ์ อุดมสิน 
กรรมการ คุณแดง ปิ่นแก้ว 
กรรมการ คุณบุญศรี   จันทร์ชัย 
กรรมการ คุณมาโนช  วีระกุล
กรรมการ คุณโรฒวศิน   รัตนะเสาวคนธ์ 

ปัตตานี
ประธานกรรมการ คุณตติยะ ฉิมพาลี
กรรมการ คุณกฤษฏา ณ สงขลา
กรรมการ คุณจรินทร ปราดเปรื่อง
กรรมการ คุณเจริญ ชัยชนะโชติ
กรรมการ คุณณัฐศศิ มณีโชติ
กรรมการ คุณประยูรเดช คณานุรักษ์
กรรมการ คุณเสนีย์ อิจิ
กรรมการ คุณอับดลรอนี ยีกับจี

พระนครศรีอยุธยา
ประธาน - 
กรรมการ คุณเกรียงไกร  ด่านชัยวิจิตร
กรรมการ คุณจิระพันธุ์  พิมพ์พันธุ์
กรรมการ คุณเฉลิม  อภิวาท  
กรรมการ คุณบัญชา  พวงสวัสดิ์
กรรมการ คุณพากร  วังศิลาบัตร 
กรรมการ คุณมยุรี ศรีนาค  

พังงา
ประธานกรรมการบริหาร คุณวัลลภา ธีระสานต์ 
กรรมการ คุณกฤษณา แซ่ลิ่ม
กรรมการ คุณกัณฐัศ กุลวานิช
กรรมการ คุณจักรริน ใจเย็น
กรรมการ คุณชำนาญ พึ่งถิ่น
กรรมการ คุณณัชนารากรณ์ แซ่ตัน
กรรมการ คุณธีระพงศ์ ตันติเพชราภรณ์
กรรมการ คุณพรดารา ประมูลทรัพย์
กรรมการ คุณวุฒิ ห้องล่อง
กรรมการ คุณสมเกียรติ รัตนรังษิวัฒน์
กรรมการ คุณสมใจ ชมขวัญ
กรรมการ คุณสันติสุข ณ ถลาง
กรรมการ คุณองอาจ อติเศรษฐ์ 
กรรมการ คุณเอนก จิวะรัตน์

พัทลุง
ประธานกรรมการบริหาร คุณนาที รัชกิจประการ
กรรมการ คุณแก้ว สังข์ชู
กรรมการ คุณโกศล พรหมช่วย
กรรมการ คุณธงชัย นพรัตน์
กรรมการ คุณภัคจิรา เณรพึ่ง
กรรมการ คุณโยธิน เขาไข่แก้ว
กรรมการ คุณสิทธิชัย ลาภานุพัฒนกุล
กรรมการ คุณสมบูรณ์ ปิ่นสุวรรณ

พิจิตร
ประธานกรรมการ คุณสุธนต์  เทียนเฮง
กรรมการ คุณจิตตานันท์  โพธิ์หิรัญ
กรรมการ คุณบดินทร์  มีลาภ
กรรมการ คุณมิ่งขวัญ  พุกเปี่ยม
กรรมการ คุณอะมร  บัวผัน
กรรมการ คุณอำนาจ  รุ่งเรือง

พิษณุโลก
ประธานกรรมการ คุณวรรณศิริ   นิ่มพิทักษ์พงศ์ 
รองประธานกรรมการ คุณอุบล  พุทธรักษ์
กรรมการ คุณณัฐกร  โซ่จินดามณี
กรรมการ คุณธนบดี   พงษ์ประพันธ์
กรรมการ คุณบุญทรัพย์   เลิศรุจิกุล
กรรมการ คุณวิลาวัณย์   ภัทรพิชิต
กรรมการ คุณสมคิด  คำแหง  
กรรมการ คุณศิริ  ทิวะพันธุ์
กรรมการ คุณศิลปานันต์  ลำกูล  

เพชรบุรี
ประธานกรรมการ คุณสุรินทร์  พิกุลทอง 
กรรมการ คุณจินดา  กาญจน์กีรติ
กรรมการ คุณโฉมยง  โต๊ะทอง
กรรมการ คุณถนอม  ภู่เงิน
กรรมการ คุณธารทิพย์  ศิรินุพงศ์
กรรมการ คุณประภาส  อินทนู

เพชรบูรณ์
ประธาน คุณธีรพร  พรพฤฒิพันธุ์ 

แพร่
ประธานกรรมการ คุณเอกชัย  วงศ์วรกุล 
กรรมการ คุณปารย์  ปราศจากศัตรู 

กรรมการ คุณภาสกร หม้อกรอง 
กรรมการ คุณเวธิต สุนทรญาติ 
กรรมการ คุณศุกรี อยู่สุข
กรรมการ คุณสมนึก สุวรรณชัย
กรรมการ คุณสมปอง ดวงจิต 
กรรมการ คุณเสรี  ทรงศักดิ์ 
กรรมการ คุณอดิศร ไชยบุญเรือง
กรรมการ คุณเอมอร พรหมดี

พะเยา
ประธานกรรมการ คุณจรัส สุทธิกุลบุตร
กรรมการ คุณจริยา วรรณพัฒน์      
กรรมการ คุณณรงค์ชัย สุทธิกุลบุตร
กรรมการ คุณทรงวุฒิ หาญธัญพงศ์
กรรมการ คุณพัทยา บุนนาค 
กรรมการ คุณมุกดา อินต๊ะสาร  
กรรมการ คุณศรีวรรณ ปวงงาม    
กรรมการ คุณสัญญา ทองนอก  
กรรมการ คุณเอื้ออังกูร สุขใจ

ภูเก็ต
ประธานกรรมการ คุณประเจียด อักษรธรรมกุล
กรรมการ คุณกนกพรรณ ปรานวีระไพบูลย์
กรรมการ คุณก้องศักดิ์ คู่พงศกร
กรรมการ คุณจรรยาวรรณ สุวัณณาคาร
กรรมการ คุณธีระศักดิ์ ผลงาม
กรรมการ คุณปิยะนุช หงษ์หยก
กรรมการ คุณพภัสสรณ์ สมพรานนท์
กรรมการ คุณพรรธน์รวี 
จิตตาปัญญานุกูล
กรรมการ คุณอรสา โตสว่าง

มหาสารคาม
ประธาน คุณสุทิน  พรมงคลชัย 
รองประธานกรรมการ คุณโฆษิต  เหล่าสุวรรณ 
รองประธานกรรมการ คุณธาดา  กิจชัย 
กรรมการ คุณกิตติ    ธรรมบูรณวิทย์
กรรมการ คุณจันทรา   ทองประดิษฐ์
กรรมการ คุณณรงค์  เหล่าสุวรรณ
กรรมการ คุณบุญล้วน  รัตนพล
กรรมการ คุณปัณณิสาร์  จันทร์ลุน
กรรมการ คุณพรชัย  สัจจพงษ์ 
กรรมการ คุณลักขณา  เมธานิธิกุล
กรรมการ คุณวรวุฒิ    นวสฤษฎ์กุล 
กรรมการ คุณวีระยุทธ์   วณิชปัญจพล
กรรมการ คุณสุนิษา  พรลักษมณี
กรรมการ คุณโสรยา    คณาสวัสดิ์

มุกดาหาร
ประธานกรรมการ คุณภมร เชาว์ศิริกุล 
กรรมการ คุณคำสิงห์  ทองขอน 
กรรมการ คุณทอง เหมือนเหลา
กรรมการ คุณปรีชา  พาลุกา 
กรรมการ คุณสนอง  แสนเสร็จ 
กรรมการ คุณสมยศ  ชาญจึงถาวร 
กรรมการ คุณสามารถ  แสนสุข
กรรมการ คุณสัจจา วงศ์กิตติธร 
กรรมการ คุณอิดิธ  นามประกาย

แม่ฮ่องสอน
ประธานกรรมการ คุณเสกสรร   มะลาง    
กรรมการ คุณจิตสุนทร สถิตยุติธรรม 
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กรรมการ คุณณิชาภัทร ศรีสถิตย์ธรรม
กรรมการ คุณสุรัตน์ เจแฮ
กรรมการ คุณเสนีย์ อังคะรุด 

ยะลา
ประธานกรรมการ คุณกันต์พงษ์   ลิ่มกาญจนา
รองประธานกรรมการ คุณชานนท์   เจ๊ะหะมะ
รองประธานกรรมการ  คุณอับดุลกอเดร์ ยูโซะ
กรรมการ คุณจตุพร   กรศิริอนันต์
กรรมการ คุณจักรกฤษณ์ ธัญญคุณากรสกุล
กรรมการ คุณทรงวุฒิ   ดำรงกูล
กรรมการ คุณวรรณา เจริญปัญญาศักด์ิ
กรรมการ คุณสมชาย  ดิษฐ์พงศ์ภักดี
กรรมการ คุณอุดม   ลักษณะ

ยโสธร
ประธานกรรมการ คุณขวัญพัฒน์ เชื้อวณิชย์ 
กรรมการ คุณจุฬาพร  กรธนทรัพย์
กรรมการ คุณเรียง  จันทร์แจ้ง 
กรรมการ คุณเสถียรพงศ์ ภูคำ 

ร้อยเอ็ด
ประธานกรรมการ คุณสมเกียรติ  ชัยคณารักษ์กูล 

รองประธาน คุณประวิน  จำปาแก้ว
กรรมการ คุณดำรง  รัตนเมธาธร
กรรมการ คุณนิพนธิ์  แก้วกาหลง
กรรมการ คุณบุษยมาศ  มาศเกษม
กรรมการ คุณเรืองชัย  ชัยนิคม
กรรมการ คุณวิรุฬห์  มงคลศรีสวัสดิ์
กรรมการ คุณวิศิษฏ์  มงคลศรีสวัสดิ์
กรรมการ คุณศรายุทธ  อันทะไชย์
กรรมการ คุณอำนวย  ตันซู้

ระนอง
ประธานกรรมการ คุณนิตย์ อุ่ยเต็กเค่ง
กรรมการ คุณจีระวรรณ เศวตะดุล
กรรมการ คุณชะลิต ระวังภัย
กรรมการ คุณธีระพล ชลิศราพงศ์
กรรมการ คุณประกวด ตันโสภณ
กรรมการ คุณพรศักดิ์ แก้วถาวร
กรรมการ คุณพวงพรรณ์ ธนาชาติบรรจง
กรรมการ คุณรุ่งระพี มหพันธ์ทิพย์
กรรมการ คุณวิโรจน์ ร่มเย็น

ระยอง
ประธานกรรมการ คุณอนุชิดา  ชินศิริประภา 
รองประธานกรรมการ คุณประจวบ  จำเนียรศรี 
รองประธานกรรมการ คุณปราณี   ภู่แพร
กรรมการ คุณกุลวดี   จันทรปาน
กรรมการ คุณชนิดา  จันทร์บัว
กรรมการ คุณณัฐวัฒน์   วิเศษสุวรรณ
กรรมการ คุณนพดล  ตั้งทรงเจริญ 
กรรมการ คุณนิตยา  พลีพรหม
กรรมการ คุณบวรรัตน์   โล่งจิตร 
กรรมการ คุณประดิษฐ์   เนตรอนงค์
กรรมการ คุณสุธีรา  ผ่องใส
กรรมการ คุณสุรพล   สุทธจินดา 
กรรมการ คุณสุริยน   วันเพ็ญ
กรรมการ คุณสันติชัย   ธาราสันติสุข
กรรมการ คุณอภิชญา  เดชไกรวัลย์ 

ราชบุรี
ประธานกรรมการ คุณธิดา  กวงเมี้ย 
กรรมการ คุณดรุณี  วัฒน์นครบัญชา
กรรมการ คุณราเชนทร์  สุขหวานอารมณ์
กรรมการ คุณวรนพ  เกิดทวี
กรรมการ คุณวศิน  เงินอเนก

ลพบุรี
ประธานกรรมการ คุณธวัชชัย  เศรษฐจินดา 
รองประธานกรรมการ คุณสมนึก  เต็งชาตะพันธุ์
กรรมการ คุณกาสัก  เต๊ะขันหมาก
กรรมการ คุณชัยยงค์   เวงสูงเนิน
กรรมการ คุณเด่นศักดิ์   ดวงดี
กรรมการ คุณธันย์วรัชญ์ หลีทองหล่อ
กรรมการ คุณวุฒิสาร  พนารี
กรรมการ คุณสุรเชษฐ์  แก้วคำแสน

ลำปาง
ประธานบริษัท คุณชูฤทธิ์ อันนารา 
กรรมการ คุณชลิตร์ คุณวุฒิ
กรรมการ คุณชูเกียว เอื้อชัยชีพ
กรรมการ คุณธาดา สุระสะ 
กรรมการ คุณประภาส รัตนประทีป 
กรรมการ คุณปัทมา กฤษณรักษ์
กรรมการ คุณพันธ์ศักดิ์ ศรีวงษ์ 
กรรมการ คุณภรณ์รพี ตรียกูล
กรรมการ คุณสกล สุพรรณบรรจง
กรรมการ คุณสามารถ พุทธา
กรรมการ คุณสุดา จอมดวง 
กรรมการ คุณสุรภา ศรีสัปปุริส

ลำพูน
ประธานกรรมการ คุณอรทัย  ออประยูร 
กรรมการ คุณธนกฤต  อินต๊ะปัน 
กรรมการ คุณประเสริฐ มูลงาม
กรรมการ คุณวิชาญ  จาระธรรม
กรรมการ คุณวิโรจน์  สายพันธุ์ 
กรรมการ คุณสุนัย  จันทร์สว่าง 
กรรมการ คุณสุเทพ  ธนกุล
กรรมการ คุณอำไพ  ไชยพิจิตร

เลย
ประธานบริษัท คุณเกรียงศักดิ์ ตันกิจเจริญ 
รองประธาน คุณขัตติยะ อ่วมจันทร์
รองประธาน คุณกัลยภรณ์ พรหมเทศ
กรรมการ คุณเชิด สิงห์คำป้อง
กรรมการ คุณธีระศักดิ์ ศุภพิทักษ์ไพบูลย์
กรรมการ คุณประสาร เรืองใสส่อง
กรรมการ คุณพิชิต พระพินิจ
กรรมการ คุณพิสมัย สันหาชนานันท์
กรรมการ คุณสุเทพ เกตุทองมา

ศรีสะเกษ
ประธานกรรมการ คุณวิทยา  วิรารัตน์  
รองประธานกรรมการ คุณสฤษฎ์   นาควารินทร์   
รองประธานกรรมการ คุณสิริพงศ์  อังคสกุลเกียรติ    
กรรมการ คุณกิจติพงษ์   ประชาชิต       
กรรมการ คุณนริตา    ไตรสรณกุล       
กรรมการ คุณบุญมี   สุระโคตร  
กรรมการ คุณรัฐวิทย์  อังคสกุลเกียรติ    
กรรมการ คุณสมหวัง    พุ่มไม้  

สกลนคร
ประธานกรรมการ คุณสมบูรณ์  จิระวัฒนาสมกุล   
รองประธานกรรมการ คุณสรรค์สนธิ บุณโยทยาน
กรรมการ คุณโฆษิต ศรีภูธร              
กรรมการ คุณประพันธ์ เตชะสกลกิจกูร 
กรรมการ คุณปรีชา ธรรมวินทร
กรรมการ คุณเพชรพรรณ จันทเกตุ             
กรรมการ คุณสุขสมัย สมพงษ์  
กรรมการ คุณสมบูรณ์ โล่อุทัย            

สงขลา
ประธานกรรมการ คุณสมพร  สิริโปราณานนท์ 
กรรมการ คุณกวิศพงษ์  ศิริธนนนท์สกุล
กรรมการ คุณชัยวุฒิ  บุญวิวัฒนาการ
กรรมการ คุณมานะ  ศรีพิทักษ์
กรรมการ คุณโสภณ  จะยะสกูล

สตูล
ประธานกรรมการ คุณวิทชัย  อรุณอร่ามศักดิ์ 
กรรมการ คุณชัยพร  เอ้งฉ้วน
กรรมการ คุณนพคุณ  เลียงประสิทธิ์
กรรมการ คุณมานิตย์   กวีรัชน์
กรรมการ คุณศรศักดิ์   อังสุภานิช
กรรมการ คุณสมเกียรติ   เลียงประสิทธิ์
กรรมการ คุณสุรักษ์  ติ้นสกุล
กรรมการ คุณอาณัติ   โชติพัฒนกิจ

สมุทรปราการ
ประธานกรรมการที่ปรึกษา คุณสมชัย ไทยสงวนวรกลุ  
ประธานกรรมการบริหาร คุณอนันตชัย คุณานันทกุล  
รองประธานกรรมการ คุณสุชาดา นันทะพานิชสกุล  
รองประธานกรรมการ คุณสุวัจชัย  ฉัตรชุมสาย  
กรรมการ คุณชยุตม์พงศ์ สุขเจรญิผล  
กรรมการ คุณวรรณศริ ลิปิสุนทร   
กรรมการ คุณเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล  

สมุทรสงคราม
ประธานกรรมการ คุณมงคล  สุขเจริญคณา 
รองประธาน คุณสมพร สมุทรโสภากุล 
กรรมการ คุณกานดา      พาเจริญ
กรรมการ คุณจิรวัฒน์ ชาญวิทย์วัฒนกิจ
กรรมการ คุณชัยยันต์ อยู่ศิริ
กรรมการ คุณชัยยันต์ เจียมศิริ
กรรมการ คุณชัยวัฒน์ อารยอสนี 
กรรมการ คุณมานพ      จันทร์ฤทธิ์
กรรมการ คุณรัชนี         แสนสุดสวาสดิ์
กรรมการ คุณวงศ์อนันต์ สุขเจริญคณา 
กรรมการ คุณสุริยา หรือประเสริฐ

สมุทรสาคร
ประธานกรรมการ คุณธีรพงศ์  จันศิริ 
รองประธาน คุณปรีชา  ศิริแสงอารำพี
กรรมการ คุณกิตติพงษ์ เจริญคงธรรม
กรรมการ คุณโกศล หนูสมแก้ว
กรรมการ คุณชวพล วัฒนพรมงคล
กรรมการ คุณเดชชาติ เอี่ยมสิทธิอนันต์ 
กรรมการ คุณนุชนาต ติธรรม 
กรรมการ คุณไพวัลย์      ชำนินาวากุล
กรรมการ คุณภิญโญ โพธิเพียนทอง
กรรมการ คุณสุทัศน์        ตระกูลบางคล้า
กรรมการ คุณอำไพ          หาญไกรวิไลย์

สระแก้ว
ประธานกรรมการ คุณเอกชัย  ล้อเจริญวัฒนะชัย
กรรมการ คุณกิติศักดิ์   พิมพิลา
กรรมการ คุณเขียน  ทองจอก
กรรมการ คุณคำหมุน  สืบสิงห์ 
กรรมการ คุณชนิตา  ฉัตรรุ่งรังษี 
กรรมการ คุณนิ่มนวล  นาโพธิ์ตอง 
กรรมการ คุณบรรพต  กองหมอก 
กรรมการ คุณประพฤติ   เคแสง
กรรมการ คุณพรสมพล   อดทน
กรรมการ คุณวิเชียร  บุญออม
กรรมการ คุณสมพงษ์   เหมรัตนพันธ์
กรรมการ คุณสุภาพร  เฉลิมศรี 

สระบุรี
ประธานกรรมการ คุณบุญโชค    ขนาบแก้ว  
รองประธานกรรมการ คุณชัยพฤกษ์ ทองเปี่ยม  
รองประธานกรรมการ คุณวรรณภา ชินชูศักดิ์  
กรรมการ คุณประดิษฐ์   เวียงสิงขร  
กรรมการ คุณปสุตา    ธนาธิวัฒน์   
กรรมการ คุณนายนคร อุทัยกัณฑ์  
กรรมการ คุณนารีรัช อุทัยแสงสกุล  
กรรมการ คุณนาวี     ตั้งมโนวิริยะกุล  
กรรมการ คุณวสันต์    มงคลลาภกิจ  

สิงห์บุรี
ประธานกรรมการ คุณวิจิตร  เลิศไพบูลย์วงศ์
รองประธานกรรมการ คุณกฤษดา  ประสงค์สุขสันต์
รองประธานกรรมการ คุณชารินทร์   สิงห์ดี
รองประธานกรรมการ คุณศุภสิทธิ์   ภูพงษ์พานิช
กรรมการ คุณณัฐพิสิฐ  เจริญถิรวิสิฐ
กรรมการ คุณสมจิต   โชติพืช

สุโขทัย
ประธานกรรมการ คุณโกวิทย์  ทรงคุณ 
รองประธานกรรมการ คุณพรพรรณ ดิลกวัฒนา
กรรมการ คุณกฤษณ์  พรอำนวยทรัพย์
กรรมการ คุณเฉลิมรัตน์  เกษรสกุล
กรรมการ คุณฐิติมา  ไชยพานิช
กรรมการ คุณเทียนชัย ทองวินิศิลปะ
กรรมการ คุณประพฤทธิ์  เธียรสิทธิพร
กรรมการ คุณสนธิวัฒน์ ทวาทศปกรณ์
กรรมการ คุณสุจิต  เยาวรัตน์
กรรมการ คุณสุทธิศักดิ์  ศรีปา
กรรมการ คุณสุรพล  อังศิริจินดา
กรรมการ คุณเสกสรร  ไทยรุ่งโรจน์
กรรมการ คุณองอาจ  เพ็งเอี่ยม
กรรมการ คุณอุฬาร์  ศรีประทักษ์

สุพรรณบุรี
ประธานกรรมการ คุณสุเทพ มิตรเกื้อกูล 
รองประธานกรรมการ คุณพรชัย บุญแสง 
กรรมการ คุณประสาร    เพชรมอญ 
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กรรมการ คุณพชรพรรณ    มาตรศรี 
กรรมการ คุณวรภพ ฉิมพันธ์ 
กรรมการ คุณวิลาศ     มณีอินทร์
กรรมการ คุณวีระ ตั้งวุทฒิไกรวิทย์
กรรมการ คุณสมพงษ์ ศรีศักดา
กรรมการ คุณสุเนตร วังกรานต์
กรรมการ คุณเสน่ห์      บุญสุข 

สุราษฎ์ธานี
ประธานกรรมการ คุณธัญญะ พูลสวัสดิ์ 
รองประธานกรรมการ คุณจิตรหรรษ์ เหมะกุล
รองประธานกรรมการ คุณอรรณพ   ยังวนิชเศรษฐ
กรรมการ คุณกัลยารัตน์   เทพเลื่อน
กรรมการ คุณนนทิภัค   เพียรโรจน์
กรรมการ คุณประเวศน์  ราชพิบูลย์
กรรมการ คุณปรียนันท์   เทพนวล
กรรมการ คุณวีระธรรม   ยิ้มวรรณ
กรรมการ คุณอาทิตย์   มติธรรม
กรรมการ คุณเอกลักษณ์ จันทร์อุดม

สุรินทร์
ประธานกรรมการ คุณสมบัติ  สมบูรณ์เทอดธนา
กรรมการ คุณไกรยุทธ  แสวงสุข
กรรมการ คุณตู้  สมนึก
กรรมการ คุณลาวัณย์  งามชื่น
กรรมการ คุณสมบูรณ์  การินทร์
กรรมการ คุณอาทร  แสงโสมวงศ์

หนองคาย
ประธานกรรมการ คุณมนนิภา  โกวิทศิริกุล
รองประธานกรรมการ คุณจิดาภา   สุนทรธนากุล
รองประธานกรรมการ คุณอนุชิต  สกุลคู
กรรมการ คุณมนตรี   จงตระการสมบัติ
กรรมการ คุณวรากร  เจียรเสริมสิน
กรรมการ คุณวิวัฒน์ชัย  จิวาศักดิ์อภิมาศ
กรรมการ คุณวิษณุ  พิลาสุทธิ์
กรรมการ คุณสุรศักดิ์  ศศิวิลาสกร
กรรมการ คุณสุชัยรัตน์  โค้วตระกูล

หนองบัวลำภู
ประธานกรรมการ คุณจารุวัฒน์  ศรีซุย 
รองประธานกรรมการ คุณศรัณยา  สุวรรณพรหม
กรรมการ คุณณพล  เชยคำแหง
กรรมการ คุณทิชากร  นิลกษาปน์
กรรมการ คุณปาลิตา  คำพิบูลย์
กรรมการ คุณพงษ์แสน  บุญธรรม
กรรมการ คุณรุ่งศักดิ์  สันตินันตรักษ์
กรรมการ คุณวิทวัส  วทานิโยบล
กรรมการ คุณอรัญ  กราบไกรแก้ว

อ่างทอง
ประธานกรรมการ คุณเรืองชัย ลิ้มบูรณพันธ์ 
รองประธานกรรมการ คุณปัญญา งานเลิศ
กรรมการ คุณมะนู ครองญาติ
กรรมการ คุณประดิษฐ เรืองรัตน์
กรรมการ คุณปราณี จันทวร
กรรมการ คุณอภิจิต ชวรัตน์เจริญกิจ
กรรมการ คุณเอนก สีเขียวสด

อุดรธานี
ประธานกรรมการ คุณเสนีย์  จิตตเกษม 
กรรมการ คุณฉายา  ตยางค์นนท์
กรรมการ คุณเฉลิมชัย  ไชยวงศ์
กรรมการ คุณทินนากร  ทองเผ้า
กรรมการ คุณโทวรายุส์  ตรีวัฒนสุวรรณ
กรรมการ คุณธนัชชัย  สามเสน
กรรมการ คุณพิศมัย  ธารเลิศ
กรรมการ คุณภาคภูมิ  ปุผมาศ
กรรมการ คุณอำนาจ  ผการัตน์

อุทัยธานี
ประธานกรรมการ คุณศุภวิชญ์ เอี่ยมละออ 
รองประธานกรรมการ คุณทรงวุฒิ ทัพศิริ
รองประธานกรรมการ คุณวงศ์เกษม ศาสตระคมฤทธิ์
กรรมการ คุณเจตน์  เลี๊ยบฮวด 
กรรมการ คุณดิเรก  ธัญญการ 
กรรมการ คุณธงชัย  น่วมภุมรินทร์
กรรมการ คุณธวัช  แกว่นเขตรการณ์

กรรมการ คุณสว่าง  เกิดสรรค์
กรรมการ คุณสุธาสินี  เหมะ
กรรมการ แอนณา  แยบเขตรกรณ์

อุตรดิตถ์
ประธาน คุณเพ็ชรเกษม ส่งศิริ 
กรรมการ คุณธเนศ สุนพงศรี
กรรมการ คุณประดับ ปิ่นนาค
กรรมการ คุณประพันธ์ แจ้งเอี่ยม
กรรมการ คุณพงศ์ศักดิ์ สุขสุสินธุ์
กรรมการ คุณเรืองเดช วงศ์หล้า
กรรมการ คุณวิเชียร แสงวิวัฒน์เจริญ
กรรมการ คุณษกะ ฌานรานนท์
กรรมการ คุณสุรชัย วาณิชย์ปกรณ์
กรรมการ คุณอัษฎางค์ สีหาราช

อุบลราชธานี
ประธานกรรมการ คุณเพ็ญพักตร์ ศรีทอง 
กรรมการ คุณจำลอง พรมสวัสดิ
กรรมการ คุณณัฏฐภัค อติเชษฐ์ธนิศ
กรรมการ คุณธนพรรณ ธานี
กรรมการ คุณประภัสสร อุราสาย
กรรมการ คุณมะลิวัลย์ ไชยสงคราม
กรรมการ คุณรัตนากร ฑีฆธนานนนท์
กรรมการ คุณศราวุธ เผ่าภูรี

อำนาจเจริญ
ประธานกรรมการ คุณอธิการณ์ หริ่งเจริญ 
รองประธานกรรมการ คุณวินัย มีชัย 
รองประธานกรรมการ คุณอิทธิพล กาญจนพิมล     
กรรมการ คุณเกษมสันต์ แสงสิงแก้ว
กรรมการ คุณคเณศ        ดาโรจน์            
กรรมการ คุณธีระพล   จึงวิวัฒนาภรณ์   
กรรมการ คุณบุญยง        สาระ 
กรรมการ คุณไพศาล อาจธะขันธ์
กรรมการ คุณสุพรรณ สืบสิงห์            
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