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พระปฐมบรมราชโองการ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562

เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด 

และครองแผ่นดินโดยธรรม  

เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร 

ตลอดไป
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หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

พอประมำณ

มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี

คุณธรรม

“หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (SEP: Sufficiency Economy Philosophy)
สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ

(SDGs: Sustainable Development Goals)
จะท�าให้สามารถสร้างรายได้ เพิ่มความสุขให้กับประชาชนในชุมชนได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน”

พลังงานสะอาด งานที่ดีและการเติบโต

ทางเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม	นวัตกรรม 

และโครงสร้างพื้นฐาน

ลดความเหลื่อมล�้า ชุมชนที่ยั่งยืน บริโภคและผลิต 

อย่างมีความรับผิดชอบ

รับมือกับการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

ใช้ทรัพยากรทางทะเล

อย่างยั่งยืน

ใช้ระบบนิเวศ

บนแผ่นดินอย่างยั่งยืน

สังคมที่สงบสุข

ยุติธรรม	และสถาบันที่มั่นคง

ความร่วมมือ

เพื่อความยั่งยืน

เป้าหมายความยั่งยืน

ขจัดความยากจน ยุติความหิวโหย สุขภาพและ

ความเป็นอยู่ที่ดี

การศึกษา

ที่มีคุณภาพ

ความเสมอภาค

ทางเพศ

น�้าสะอาด

และสุขอนามัย

งานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ได้น้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

มาเป็นกรอบแนวคิดในการท�างาน

ควำมรู้
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พลเอก อนุพงษ์ เผ่�จินด�
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
หัวหน้าทีมภาครัฐ

 

ตามที่รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการพัฒนาประเทศและมีความมุ่งมั่นอย่างยิ่ง 
ในการด�าเนินนโยบาย	 “สานพลังประชารัฐ”	 ให้ทุกภาคส่วนได้ประสานความร่วมมือและด�าเนินการ 
แก้ไขปัญหา	สร้างสรรค์แนวคิดเพื่ออนาคตของประเทศไทย	โดยมีคณะท�างานประชารัฐ	จ�านวน	12	คณะ	
เป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนเพื่อเป้าหมายในการลดความเหลื่อมล�้า	 พัฒนาคุณภาพคน	 
และเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ	โดยในการประชุมเชิงปฏบิตักิารพฒันากลไกขบัเคลือ่น
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก	และประชารัฐระดับประเทศ	ผมได้มอบนโยบายที่เปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วน

สำรจำกหัวหนำ้ทีมภำครัฐ

บูรณาการการท�างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ	 รวมทั้งได้สื่อสาร

เจตนารมณ์เพื่อเป้าหมายส�าคัญในการสร้างรายได้ให้ชุมชน	 ประชาชน 

มีความสุข	 โดยน้อมน�าพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จ 

พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ	พระวชริเกล้าเจ้าอยูหั่ว	

มาเป็นแนวทางในการด�าเนินงาน	 คือ	 สืบสานรักษา	 และต่อยอด 

การด�าเนนิงานตามศาสตร์พระราชา	และหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

ในด้านการพฒันา	คอื	เข้าใจ	เข้าถงึ	และพฒันา	ซึง่สอดคล้องกับเป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืน	17	ข้อขององค์การสหประชาชาติ	โดยมีคณะกรรมการ

ประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจ�าจังหวัด	 (คสป.)	

ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละจังหวัดเป็นประธานในการขับเคลื่อน	

วางแผน	และน�าเสนองาน	เพื่อประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ	

โดยกรมการพัฒนาชุมชนซึ่งใกล้ชิดประชาชน	 และมีข้าราชการประจ�า 

อยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ	 จะท�างานร่วมกับชุมชน	 โดยการให้ค�าแนะน�า 

แก่ชาวบ้าน	เป็นผู้ประสานงานระหว่างกลุ่ม	องค์กร	หน่วยงาน	เครือข่าย	

กับส่วนราชการต่าง	 ๆ	 และคณะท�างานฯ	 ยังได้ด�าเนินงานร่วมกับ 

ภาคเอกชน	และบริษัท	ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด	 (วิสาหกิจเพื่อสังคม)	

จ�ากัด	 76	 แห่ง	 และบริษัท	 ประชารัฐรักสามัคคี	 วิสาหกิจเพ่ือสังคม	

(ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 โดยภาคเอกชนมีส่วนส�าคัญอย่างยิ่งในการ 

ช่วยพัฒนาเทคนิคการท�างานเพื่อส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาสินค้า 

และบรกิารของชุมชน	อาทิ	การแปรรปูผลิตภณัฑ์	ระบบขนส่งกระจายสินค้า	
และระบบการตลาด	

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	 คณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและประชารัฐได้ด�าเนินโครงการเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
อย่างสร้างสรรค์	พร้อมผลกัดนัเป้าหมายส�าคญัต่อไปในอนาคต	โดยยงัคง
มุ่งมั่นขับเคลื่อน	3	กลุ่มงาน	ได้แก่	กลุ่มงานเกษตร	แปรรูป	และท่องเที่ยว
โดยชุมชนผ่านการด�าเนินการใน	 5	 กระบวนงาน	 ท้ังการเข้าถึงปัจจัย 
การผลิต	 การสร้างองค์ความรู ้	 การตลาด	 การส่ือสารสร้างการรับรู ้	 
และการบรหิารจัดการ		เพือ่พัฒนาสนิค้าให้มคีณุภาพดยีิง่ขึน้ด้วยนวตักรรม
ต่าง	ๆ 	นอกจากนี	้ยงัส่งเสรมิการเพิม่มลูค่าให้กบัสนิค้าชมุชนและการจดัหา
ช่องทางการตลาดทีม่ศีกัยภาพ	เพือ่ให้เศรษฐกจิในชมุชนเตบิโตอย่างยัง่ยนื	
ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ	สอดคล้อง
กับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี	เพื่อความมั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืน	
โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง	

ผมขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ร ่วมกันท�างานอย่างแข็งขัน 
และต่อเน่ืองเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างมั่นคง 
และยั่งยืน	เพื่อการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในประเทศ	โดยเฉพาะ
ผู้มีรายได้น้อยให้สามารถสร้างรายได้เพื่อการด�ารงชีพผ่านการด�าเนิน
โครงการต่าง	ๆ	ที่ประสบความส�าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม		 	

(อนุพงษ์ เผ่าจินดา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
หัวหน้าทีมภาครัฐ

พลเอก
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น�ยฐ�ปน สิริวัฒนภักดี
กรรมการผู้อำานวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน)
หัวหน้าทีมภาคเอกชน

สำรจำกหัวหนำ้ทีมภำคเอกชน

 

ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายสานพลังประชารัฐภายใต้การน�าของพลเอก	 ประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 
นายกรัฐมนตรี	 และได้จัดตั้งคณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ	 (E3)	 โดยมี 
พลเอก	 อนุพงษ์	 เผ่าจินดา	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	 ในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐ	 ด�าเนินการ 
ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคเอกชนขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

ตลอดระยะเวลากว่า	 5	 ปี	 โดยมุ่งเน้นความร่วมมือจากทุกภาคส่วน	 
ทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชน	ภาควิชาการ	ภาคประชาสังคม	และภาคประชาชน	
ด�าเนินการโดยยึดปฏิบัติตามแนวพระราชด�าริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง	เพื่อสร้างโอกาส	สร้างรายได้	พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	
และเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง	โดยมุ่งเน้นงานใน	3	กลุ่มงาน	
ประกอบด้วย	 เกษตร	แปรรูป	 และท่องเที่ยวโดยชุมชน	และด�าเนินการ 
ภายใต้	 5	 กระบวนการ	 ได้แก่	 การเข้าถึงปัจจัยการผลิต	 การสร้าง 
องค์ความรู้	 การตลาด	 การสื่อสารสร้างการรับรู้	 และการบริหารจัดการ	 
โดยมี	 บริษัท	 ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด	 (วิสาหกิจเพ่ือสังคม)	 จ�ากัด	 
76	แห่ง	บรษิทั	ประชารฐัรักสามคัค	ีวสิาหกิจเพ่ือสงัคม	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	
และคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ 
ประจ�าจังหวัด	 (คสป.)	 ร ่วมขับเคลื่อนและยึดกรอบความร่วมมือ	 
ชุมชนลงมือท�า	 เอกชนขับเคลื่อน	 รัฐบาลสนับสนุน	 อันจะเป็นฐานราก 
ให้ประเทศไทยสามารถขับเคลื่อนการเติบโตที่ยั่งยืน	

ภาพรวมของผลการด�าเนินงานที่ผ ่านมาในระดับประเทศ 
มีมากกว่า	 1,044	 โครงการ	 จ�านวนชุมชนที่ได้รับประโยชน์มีท้ังหมด	 
3,296	 ชุมชน	 (78,827	 ครัวเรือน)	 รวมสามารถสร้างรายได้เพ่ิมขึ้น 
ทั้งสิ้นกว่า	 1	 พันล้านบาท	 โดยในกลุ่มงานเกษตรได้ด�าเนินโครงการ 
ร่วมกับชุมชนกว่า	1,000	ชุมชนทั่วประเทศ	ด้วยการส่งเสริมการท�าเกษตร
ทฤษฎีใหม่	 เกษตรปลอดภัย	 เกษตรที่ทันสมัย	 รวมถึงการช่วยพัฒนา 
ระบบโลจิสติกส์	 และช่องทางการจ�าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร	 
ส�าหรับกลุ ่มงานแปรรูปได้ด�าเนินงานร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน	
กระทรวงมหาดไทย	พัฒนาและยกระดับสินค้าชุมชนให้ตรงใจผู้บริโภค	
รักษาอัตลักษณ์ควบคู่ไปกับความต้องการของตลาด	 โดยน�านวัตกรรม 
การแปรรูปมาใช ้ในการสร ้างมูลค ่าเพิ่มให ้กับสินค ้าการเกษตร 
และหัตถกรรมในชุมชน	โดยเฉพาะสินค้า	OTOP	ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน 

(นายฐาปน สิริวัฒนภักดี)

กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)
หัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

ได้จัดตัง้	OTOP	Trader	เพือ่เป็นแกนกลางในการบริหารจัดการการพฒันา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน	 ส่งเสริมการจัดจ�าหน่ายทั่วประเทศ	 ร่วมกับบริษัท 
ประชารฐัรกัสามคัค	ี วสิาหกจิเพือ่สงัคมในจังหวดัต่าง	ๆ	 	และในส่วนของ 
กลุ ่มงานท่องเท่ียวโดยชุมชน	 ได้ส ่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยว 
โดยชุมชนให้มีมาตรฐาน	พร้อมกับพัฒนาสินค้าเพื่อให้ชุมชนสามารถ 
มีรายได้จากการจ�าหน่ายในพื้นที	่

ผมในนามของคณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
และประชารฐั	ขอขอบคณุทกุภาคส่วนท่ีได้ร่วมผลกัดนัการด�าเนนิงานเพือ่ 
สร้างประโยชน์และความเข้มแขง็ให้กบัประเทศชาต	ิและหวงัเป็นอย่างยิง่ 
ว่าความพยายามและความร่วมมืออย่างต่อเนื่องจะสร้างรายได้ให้กับ
ชุมชน	 ให้ประชาชนมีความสุข	 อันเป็นเป้าหมายส�าคัญของงานพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากของเรา	 เพื่อลดความเหลื่อมล�้าและสร้างความยั่งยืนที่
สมดลุตามยทุธศาสตร์ที	่4	ในยทุธศาสตร์ชาต	ิ20	ปี	สอดคล้องกบัเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง	17	ข้อขององค์การสหประชาชาต	ิโดยเฉพาะข้อ	17	 
ในการสร้างความร่วมมือกันทุกภาคส่วน	 (Partnerships	 for	 the	goals)	
และคณะท�างานฯ	จะยงัคงเดนิหน้าต่อเพ่ือพฒันาชุมชน	ให้ชุมชนลงมอืท�า	
เอกชนขับเคลื่อน	 รัฐบาลสนับสนุน	 โดยพิจารณาบริบทของพื้นท่ี	 
ความพร้อมของภูมิสังคมและคนในพื้นที่ตามแผนชุมชน	 ซึ่งเป็นปัจจัย
ส�าคัญของการพัฒนา	

ในปี	2563	และปี	2564	ที่จะถึงนี	้ผมมีความยินดีที่ทุกภาคส่วน
จะยังคงยึดม่ันในการร่วมแรงร่วมใจกันขับเคลื่อนงานน้ีอย่างต่อเนื่อง 
ผมขอขอบคุณและให้ก�าลังใจ	 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกภาคส่วน 
จะร่วมกันส่งเสริมการด�าเนินงานของเครือข่ายประชารัฐรักษาสามัคคี 
ที่ได้ร่วมกันสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างรายได้และความสุขให้ประชาชนคนไทย
อย่างยั่งยืนสืบไป
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1
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี
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1 นโยบาย “สานพลังประชารัฐ” ของรัฐบาลภายใต้การน�า 
ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เกิดจากการ
ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันแก้ปัญหา 
และคดิหาทางสร้างอนาคตให้ประเทศไทย โดยมุง่มัน่ลดควำมเหล่ือมล�ำ้ 
พัฒนำคุณภำพคน และเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน

หลักการและแนวคิดในการทำางาน
ของคณะท�ำงำนกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจฐำนรำกและประชำรัฐ
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วิสัยทัศน์ 20 ปีของรัฐบำล 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

วิสัยทัศน ์
ประเทศพัฒนาแล้วอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ควำมมั่นคง
การมีความมั่นคง ปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน 
และปัจเจกบุคคล มีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง ประเทศ 
มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลาง 
และเป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น�าไปสู่การบริหารประเทศ 
ท่ีต่อเน่ืองและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถ 
ผนึกก�าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคง 
ในชีวิต มีงานและรายได้ที่ม่ันคง พอเพียงต่อการด�ารงชีวิต มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน 
และน้�า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ควำมยั่งยืน
การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ สร้างรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี  
ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ 
การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก  
ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น  
คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทรเสียสละเพื่อมุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างย่ังยืน  
ใหค้วามส�าคญักบัการมสีว่นรว่มของประชาชนทกุภาคสว่นในสงัคม ยดึถอืและปฏบิตัติามหลกัปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน

ควำมมั่งคั่ง
ประเทศไทยมกีารขยายตวัของเศรษฐกจิอยา่งตอ่เนือ่งจนเขา้สูก่ลุม่ประเทศรายไดส้งู ความเหลือ่มล้�า 
ของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น มีความ
สามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสููง สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ  
สรา้งฐานเศรษฐกจิและสงัคมแหง่อนาคต และเปน็จดุส�าคญัของการเชือ่มโยงในภมูภิาค ทัง้การคมนาคม
ขนส่ง การผลิต การค้าการลงทุน และการท�าธุรกิจ มีบทบาทส�าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก  
เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง มีความสมบูรณ์ ในทุนที่จะสามารถ 
สรา้งการพฒันาตอ่เนือ่ง ไดแ้ก ่ทนุมนษุย ์ทนุทางปญัญา ทนุทางการเงนิ ทนุทีเ่ปน็เครือ่งมอืเครือ่งจกัร 
ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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(พ.ศ. 2561- 2580)
20 ปียุทธศำสตร์ชำติ

ยทุธศาสตร์ชาต	ิ20	 ปี	 (พ.ศ.	2561	 -	2580)	 เป็นยทุธศาสตร์ชาติ	 
ฉบบัแรกของประเทศไทยตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	ซ่ึงจะต้อง
น�าไปสู ่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์	 “ประเทศไทย 
มคีวามมัน่คง	มัง่คัง่	ยัง่ยืน	เป็นประเทศพฒันาแล้ว	ด้วยการพฒันาตามหลกั
ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง”	เพือ่ความสขุของคนไทยทกุคน	โดยยกระดบั
ศกัยภาพของประเทศในหลากหลายมติ	ิพฒันาคนในทกุมติแิละในทกุช่วงวยั 
ให้เป็นคนด	ีเก่ง	และมคีณุภาพ	สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีภาครัฐ 
ของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม	 โดยการประเมินผล 
การพฒันาตามยทุธศาสตร์ชาต	ิประกอบด้วย	1)	ความอยู่ดีมสีขุของคนไทย 
และสังคมไทย	 2)	 ขีดความสามารถในการแข่งขัน	 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
และการกระจายรายได้	 3)	 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ	 
4)	 ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม	5)	 ความหลากหลาย 
ทางชวีภาพ	คณุภาพสิง่แวดล้อม	และความยัง่ยืนของทรพัยากรธรรมชาต	ิ 
6)	ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการและการเข้าถงึการให้บรกิารของภาครฐั	

การพฒันาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาตจิะมุง่เน้น	
การสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 
โดยประกอบด้วย	 6	 ยุทธศาสตร์	 ได้แก่	 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	
ยทุธศาสตร์ชาตด้ิานการสร้างความสามารถในการแข่งขนั	ยทุธศาสตร์ชาติ
ด้านการพฒันาและเสรมิสร้างศกัยภาพทรพัยากรมนษุย์	 ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	 ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 
และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร 
จดัการภาครฐั

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐเป ็นส่วนหนึ่ง 
ของยทุธศาสตร์ที	่4	ยทุธศาสตร์ชาตด้ิานการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสงัคม	ทีมุ่ง่ตอบโจทย์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลือ่มล�า้
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	 ปัญหาความเหลื่อมล�้าที่ส�าคัญ 
ของประเทศอยู่ในภาคการเกษตรและพื้นที่ชนบท	 ซึ่งถือเป็นรากฐาน 
ของประเทศทีค่ณะท�างานการพฒันาเศรษฐกจิฐานรากและประชารฐั	 (E3)	
ด�าเนนิการช่วยเหลอืและสนบัสนนุให้ชมุชนมรีายได้เพิม่ขึน้	เพือ่ให้ประชาชน
ในชมุชนมคีวามสขุ	

เป ้าหมายของยุทธศาสตร ์ชาติด ้านการสร ้างโอกาสและ 
ความเสมอภาคทางสงัคมในการ	“สร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล�า้
ในทุกมติ	ิกระจายศนูย์กลางความเจรญิทางเศรษฐกจิและสงัคม	เพิม่โอกาส
ให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นก�าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ	 
และเพิม่ขดีความสามารถของชมุชนท้องถิน่ในการพฒันา	การพึง่พาตนเอง
และการจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ”	 จะสามารถบรรลุผลได้ 
ส่วนหนึง่จากการรวมพลงักนัในทกุภาคส่วน	ทัง้ภาครฐั	ภาคเอกชน	ภาควชิาการ	 
ภาคประชาสังคม	และภาคประชาชน	 ในการสร้างรายได้ให้ประชาชน 
มีความสุขอนัเป็นเป้าหมายของคณะท�างานการพฒันาเศรษฐกจิฐานราก
และประชารฐั	(E3)	โดยมตีวัช้ีวดัดงันี	้1.	ความแตกต่างของรายได้และการ 
เข้าถงึบรกิารภาครฐัระหว่างประชากร	2.	ความก้าวหน้าของการพฒันาคน	 
3.	 ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัด	 เป็นศูนย์กลางความเจริญ 
ทางเศรษฐกจิ	สงัคม	และเทคโนโลยี	4.	คณุภาพชวีติของประชากรสงูอายุ

ยทุธศาสตร์ชาตด้ิานความม่ันคงมีเป้าหมายการพฒันาท่ีส�าคญั	คอื	
ประเทศชาติมั่นคง	 ประชาชนมีความสุข	 เน ้นการบริหารจัดการ 
สภาวะแวดล้อมของประเทศให้มคีวามมัน่คง	ปลอดภยั	เป็นเอกราช	อธิปไตย	
และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ	ตั้งแต่ระดับชาติเป็น	สังคม	ชุมชน	 
มุง่เน้นการพฒันาคน	เครือ่งมอื	เทคโนโลย	ีและระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่
ให้มีความพร้อม	สามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ	 
และทุกระดับความรุนแรง	 ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต	 ใช้กลไก 
การแก้ไขปัญหาแบบบรูณาการทัง้กบัส่วนราชการ	ภาคเอกชน	ประชาสงัคม	
และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ	 รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลก 
บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล	 ตัวช้ีวัดประกอบด้วย	 (1)	 ความสุข 
ของประชากรไทย	 (2)	ความมัน่คงปลอดภยัของประเทศ	 (3)	ความพร้อม
ของกองทัพ	 หน่วยงานด้านความมั่นคง	 และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ	 
ภาคเอกชน	และภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมัน่คง	
(4)	 บทบาทและการยอมรับในด้านความม่ันคงของไทยในประชาคม 
ระหว่างประเทศ	 และ	 (5)	 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคง 
แบบองค์รวม	

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	 
มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศ 
ในหลากหลายมติบินพืน้ฐานแนวคดิ	3	ประการ	 ได้แก่	 (1)	 “ต่อยอดอดีต”	 
โดยมองกลบัไปทีร่ากเหง้าทางเศรษฐกจิ	 อตัลกัษณ์	วฒันธรรม	ประเพณี	 
วิถีชีวิต	 และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลาย	 รวมทั้ง 
ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่น	 ๆ	น�ามาประยุกต์ 
ผสมผสานกบัเทคโนโลยแีละนวตักรรม	เพือ่ให้สอดรับกบับรบิทของเศรษฐกจิ
และสังคมโลกสมัยใหม่	 (2)	 “ปรับปัจจุบัน”	 เพื่อปูทางสู่อนาคต	ผ่านการ 
พฒันา	โครงสร้างพืน้ฐานของประเทศในมติต่ิาง	ๆ 	ทัง้โครงข่ายระบบคมนาคม 
และขนส่ง	 โครงสร้างพืน้ฐานวทิยาศาสตร์	 เทคโนโลย	ีและดจิทัิล	และการ 
ปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต	
และ	 (3)	 “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต”	 ด้วยการเพิ่มศักยภาพของ 
ผู้ประกอบการ	พัฒนาคนรุ่นใหม	่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจเพื่อตอบสนอง 
ต่อความต้องการของตลาด	 ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ท่ีรองรับอนาคต	 
บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน	 พร้อมทั้งการส่งเสริม	 
และสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้ 
และการจ้างงานใหม่	 ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก	 
ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี	 รวมถึงการเพิ่มขึ้น 
ของคนช้ันกลางและลดความเหลือ่มล�า้ของคน	ในประเทศได้ในคราวเดยีวกนั	

ยทุธศาสตร์ชาตด้ิานการพฒันาและเสรมิสร้างศกัยภาพทรพัยากร
มนุษย์มีเป ้าหมายการพัฒนาที่ส�าคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและ 
ในทกุช่วงวยัให้เป็นคนด	ีเก่ง	และมคีณุภาพ	โดยคนไทยมคีวามพร้อมทัง้กาย	
ใจ	สติปัญญา	 มีพัฒนาการท่ีดีรอบด้าน	และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย	 
มจิีตสาธารณะ	รบัผดิชอบต่อสงัคมและผูอ้ืน่	มธัยสัถ์	อดออม	โอบอ้อมอารี	
มวีนิยั	รกัษาศลีธรรม	และเป็นพลเมืองดขีองชาต	ิมหีลกัคดิทีถ่กูต้อง	มทีกัษะ
ท่ีจ�าเป็นในศตวรรษท่ี	21	 มีทักษะการสือ่สารภาษาองักฤษและภาษาที	่ 3	 
และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น	 มีนิสัยรักการเรียนรู ้และการพัฒนาตนเอง 
อย่างต่อเนือ่งตลอดชีวติ	สูก่ารเป็นคนไทยทีม่ทีกัษะสงู	 เป็นนวตักร	นกัคิด	 
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ผู้ประกอบการ	 เกษตรกรยุคใหม่	 และอื่น	 ๆ	 โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	 ประกอบด้วย	 
7	 ประเด็น	 ได้แก่	 1.	 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	 มุ่งเน้น 
ให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์	 
2.	การพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ	มุง่เน้นการพัฒนาคนเชงิคณุภาพ	
ในทุกช่วงวยั	3.	ปฏริปูกระบวนการเรยีนรูท้ีต่อบสนองต่อการเปลีย่นแปลง 
ในศตวรรษท่ี	 21	 มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ 
ตลอดเวลา	 4.	 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย	 
5.	การเสรมิสร้างให้คนไทยมสีขุภาวะทีด่	ีครอบคลมุทัง้ด้านกาย	ใจ	สตปัิญญา	 
และสงัคม	6.	การสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการพฒันาและเสรมิสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	 7.	 การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการ 
สร้างคณุค่าทางสงัคมและพฒันาประเทศ	

ยทุธศาสตร์ชาตด้ิานการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม	
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส�าคัญที่ให้ความส�าคัญในการดึงเอาพลังของ 
ภาคส่วนต่าง	ๆ 	ทัง้ภาคเอกชน	ประชาสงัคม	ชมุชนท้องถิน่	มาร่วมขบัเคลือ่น	 
โดยการสนบัสนนุการรวมตวัของประชาชนในการร่วมคดิร่วมท�าเพือ่ส่วนรวม	
การกระจายอ�านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดิน 
ในระดบัท้องถิน่	การเสรมิสร้างความเข้มแข็งของชมุชนในการจัดการตนเอง	
และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ	 เศรษฐกิจ	
สงัคม	และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรทีม่คีณุภาพ	สามารถพึง่ตนเอง	
และท�าประโยชน์แก่ครอบครัว	 ชุมชน	 และสังคมให้นานที่สุด	 โดยรัฐ 
ให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรม 
และทัว่ถงึ	ตวัชีว้ดัประกอบด้วย	(1)	ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึง
บรกิารภาครฐัระหว่างกลุม่ประชากร	 (2)	ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน	
(3)	ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญ 
ทางเศรษฐกจิ	สงัคม	และเทคโนโลย	ีและ	(4)	คณุภาพชวีติของประชากรสงูอาย	ุ

โดยประเดน็ยทุธศาสตร์ชาตด้ิานการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสงัคม	ประกอบด้วย	4	ประเดน็	ได้แก่	

1.	 การลดความเหล่ือมล�้า	 สร ้างความเป็นธรรมในทุกมิติ	 
โดย	 (1)	ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก	 (2)	ปฏิรูประบบภาษีและการ 
คุ้มครองผู้บริโภค	 (3)	กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร	 
(4)	 เพิม่ผลติภาพและคุม้ครองแรงงานไทยให้เป็นแรงงานฝีมอืทีม่คีณุภาพ
และมีความริเริ่มสร้างสรรค์	 มีความปลอดภัยในการท�างาน	 (5)	 สร้าง 
หลกัประกนัทางสงัคมทีค่รอบคลมุและเหมาะสมกบัคนทกุช่วงวยั	 ทุกเพศ
ภาวะ	และทกุกลุม่	 (6)	ลงทนุทางสงัคมแบบมุง่เป้าเพือ่ช่วยเหลอืกลุม่คน
ยากจนและกลุม่ผูด้้อยโอกาสโดยตรง	(7)	สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึง
บรกิารสาธารณสขุและการศกึษา	โดยเฉพาะส�าหรบัผู้มรีายได้น้อยและกลุม่
ผู้ด้อยโอกาส	 และ	 (8)	 สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการ 
ยตุธิรรมอย่างทัว่ถงึ	ยุทธศาสตร์ชาตด้ิานการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสงัคม	

2.	 การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 
และเทคโนโลย	ี โดย	 (1)	พฒันาศนูย์กลางความเจรญิทางเศรษฐกจิ	สงัคม	
และเทคโนโลยีในภูมิภาค	 (2)	 ก�าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ของแต่ละกลุม่จงัหวดัในมติต่ิาง	ๆ	(3)	จดัระบบเมืองทีเ่อือ้ต่อการสร้างชีวติ
และสังคมท่ีมีคณุภาพและปลอดภยั	 ให้สามารถตอบสนองต่อสงัคมสงูวยั
และแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต	 (4)	 ปรับโครงสร้าง 
และแก้ไขกฎหมายระเบียบบรหิารราชการแผ่นดนิ	 เพือ่วางระบบและกลไก	 
การบริหารงานในระดับภาค	กลุ่มจังหวัด	 (5)	 สนับสนุนการพัฒนาพื้นท่ี 
บนฐานข้อมลู	ความรู	้เทคโนโลยี	และนวตักรรม	และ	(6)	การพฒันาก�าลงั
แรงงานในพืน้ที่	

3.	 การเสริมสร้างพลังทางสังคมโดย	 (1)	 สร้างสังคมเข้มแข็ง 
ท่ีแบ่งปัน	 ไม่ทอดทิ้งกัน	 และมีคุณธรรม	 โดยสนับสนุนการรวมตัว 

และดงึพลงัของภาคส่วนต่าง	ๆ	 (2)	การรองรบัสงัคมสงูวยัอย่างมคุีณภาพ	 
(3)	 สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 ภาควิชาการ	 
ภาคประชาสงัคม	และภาคประชาชน	 (4)	 ส่งเสรมิความเสมอภาคทางเพศ
และบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม	 (5)	 สนับสนุนการพัฒนา 
บน	ฐานทนุทางสงัคมและวฒันธรรม	และ	(6)	สนบัสนนุการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและสือ่สร้างสรรค์เพือ่รองรบัสงัคมยคุดจิิทลั	

4.	 การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา 
การพึง่ตนเองและการจัดการตนเอง	 โดย	 (1	 )	 ส่งเสรมิการปรบัพฤติกรรม 
ในระดับครัวเรือนให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต	 
สขุภาพ	ครอบครวั	การเงนิ	และอาชพี	 (2)	 เสรมิสร้างศกัยภาพของชุมชน 
ในการพึง่ตนเองและการพึง่พากนัเอง	 (3)	สร้างการมส่ีวนร่วมของภาคส่วน
ต่าง	ๆ	 เพือ่สร้างประชาธิปไตยชุมชน	และ	 (4)	สร้างภมิูคุม้กนัทางปัญญา 
ให้กบัชุมชน

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ 
เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม	มเีป้าหมายการพฒันาท่ีส�าคญัเพ่ือน�า	ไปสูก่ารบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ	 ทั้งมิติด้านสังคม	 เศรษฐกิจ	 
สิ่งแวดล้อม	ธรรมาภบิาล	และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกัน 
ทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ	 ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง 
ในการก�าหนดกลยทุธ์และแผนงาน	และการให้ทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้องได้เข้ามา	
มีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้	 โดยเป็นการ 
ด�าเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน	 ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ	 
สิ่งแวดล้อม	 และคุณภาพชีวิต	 โดยให้ความส�าคัญกับการสร้างสมดุล 
ทัง้	3	ด้าน	อนัจะน�าไปสูค่วามยัง่ยนืเพือ่คนรุน่ต่อไปอย่างแท้จรงิ	โดยประเดน็
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
ต่อสิง่แวดล้อมประกอบด้วย	6	ประเดน็	ได้แก่	1.	สร้างการเติบโตอย่างยัง่ยนื
บนสงัคมเศรษฐกจิสเีขยีว	2.	สร้างการเติบโตอย่างยัง่ยนืบนสงัคมเศรษฐกจิ
ภาคทะเล	 3.	 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพ 
ภูมิอากาศ	 4.	พัฒนาพื้นที่เมือง	 ชนบท	 เกษตรกรรม	และอุตสาหกรรม 
เชิงนเิวศ	มุง่เน้น	ความเป็นเมอืงทีเ่ตบิโตอย่างต่อเนือ่ง	5.	พฒันาความมัน่คง 
ทางน�า้	พลงังาน	และเกษตรทีเ่ป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม	6.	ยกระดบักระบวนทัศน์ 
เพือ่ก�าหนดอนาคตประเทศ	

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ	 มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส�าคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐ 
ท่ียึดหลัก	 “ภาครัฐของประชาชน	 เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม”	 
โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท	ภารกิจ	แยกแยะบทบาท 
หน่วยงานของรัฐท่ีท�าหน้าท่ีในการก�ากับหรือในการให้บริการ	 ยึดหลัก 
ธรรมาภบิาล	ปรบัวฒันธรรมการท�างานให้มุง่ผลสมัฤทธิแ์ละผลประโยชน์	 
ส่วนรวม	มคีวามทนัสมยั	และพร้อมทีจ่ะปรบัตวัให้ทนัต่อการเปลีย่นแปลง
ของโลกอยู่ตลอดเวลา	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน�านวัตกรรม	 เทคโนโลยี 
ข้อมลูขนาดใหญ่	ระบบ	การท�างานทีเ่ป็นดจิิทลัเข้ามาประยกุต์ใช้อย่างคุม้ค่า	
โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด ้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการภาครัฐประกอบด้วย	 8	ประเด็น	 ได้แก่	 1.	ภาครัฐท่ียึด
ประชาชนเป็นศนูย์กลาง	ตอบสนองความต้องการ	และให้บรกิารอย่างสะดวก
รวดเร็ว	 โปร่งใส	 2.	ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการ	 3.	ภาครัฐมีขนาด 
เลก็ลง	เหมาะสมกบัภารกจิ	ส่งเสรมิให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมส่ีวนร่วม
ในการพัฒนาประเทศ	 4.	 ภาครัฐมีความทันสมัย	 5.	 บุคลากรภาครัฐ 
เป็นคนดแีละเก่ง	ยดึหลกัคณุธรรม	จรยิธรรม	มจิีตส�านกึ	มคีวามสามารถสูง	
มุ่งมั่น	 และเป็นมืออาชีพ	 6.	 ภาครัฐมีความโปร่งใส	 ปลอดการทุจริต 
และประพฤตมิิชอบ	7.	กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกบับรบิทต่าง	ๆ 	 
และมเีท่าทีจ่�าเป็น	8.	กระบวนการยุตธิรรมเคารพสทิธิมนษุยชนและปฏิบติั
ต่อประชาชนโดยเสมอภาค	
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แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ	 23	แผน	แผน

แม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาตทิัง้	23	ฉบบัเป็นการก�าหนดประเดน็ในลกัษณะท่ีมีความบรูณาการและเช่ือมโยงระหว่างยทุธศาสตร์ชาติ
ด้านที่เกี่ยวข้อง	และประเด็นการพัฒนาจะไม่มีความซ�้าซ้อนกันระหว่างแผนแม่บทฯ	 เพื่อให้ส่วนราชการสามารถน�าแผนแม่บทฯ	 
ไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันการเกิดความสับสน	 โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นแผน 
ระดับที่	 2	 ที่มีความส�าคัญในการเป็นแนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์	 
และถ่ายทอดไปสูแ่นวทางในการปฏบิตัใินแผนระดบัที	่3	ของหน่วยงาน	ตามมตคิณะรฐัมนตรีเมือ่วนัที	่4	ธันวาคม	2560	แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง	 23	ฉบับจึงมีการก�าหนดองค์ประกอบของแผนตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุผลท่ีต้องมีการระบุ
แนวทางการพัฒนาและการด�าเนินแผนงาน	/	โครงการต่าง	ๆ	ที่ต้องสามารถสะท้อนผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นรูปธรรม	โดยแผนที่มีความเกี่ยวข้องกับคณะยุทธศาสตร์ที่	4	คือ	แผนที่	16	เศรษฐกิจฐานราก	

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	 ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก	 จึงมีเป้าหมายเพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก 
และเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง	สามารถพึ่งตนเอง	ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน	มีคุณธรรม	และเป็นระบบ
เศรษฐกิจทีเ่อือ้ให้เกดิการพฒันาด้านอืน่	 ๆ	ในพืน้ท่ี	 เกดิการสร้างอาชพีและการกระจายรายได้	และลดปัญหาความเหลือ่มล�า้และไม่ 
เสมอภาคจากระดับชุมชน	โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก	ประกอบด้วยแผนย่อย	2	แผน	ได้แก	่

1) กำรยกระดบัศกัยภำพกำรเป็นผูป้ระกอบกำรธรุกจิ	 โดยการเพิ่มพูนองค์ความรู้และทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ
ธุรกิจของเกษตรกร	 แรงงานทั่วไป	 และกลุ่มประชากรที่มีรายได้น้อยและไม่ม่ันคงให้เป็นผู้ประกอบการ	 ผ่านการสนับสนุน 
การช่วยเหลือทางวิชาการต่าง	 ๆ	 เพื่อยกระดับองค์ความรู้และทักษะที่ส�าคัญและจ�าเป็นในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า	 เพื่อ 
ยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและก่อให้เกิดการสร้างรายได้ได้ด้วยตนเอง	 รวมถึงการบริหารจัดการหนี้สิน	
ครอบคลุมทั้งหนี้ในระบบและนอกระบบ	 เพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างยั่งยืน	และการใช้ความรู้	 เทคโนโลยี	 และนวัตกรรม	 
มายกระดับห่วงโซ่อุปทานให้เป็นห่วงโซ่คุณค่าที่สามารถก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนได้อย่างเป็นธรรม

2) กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมและกลไกทีส่่งเสริมกำรพฒันำเศรษฐกจิฐำนรำก	 เน้นส่งเสริมการรวมกลุ่มในรูปแบบที่มี
โครงสร้างกระจายรายได้	ทัง้วสิาหกจิชมุชน	สหกรณ์	และวสิาหกจิเพือ่สงัคม	การพฒันาช่องทางการตลาดและเครอืข่าย	เพือ่ให้เกิด
การจดัการกลไกการตลาดครบวงจรในรปูแบบการค้าทีเ่ป็นธรรม	รวมถงึการมีกตกิาให้เกดิโครงสร้างกระจายรายได้ให้กบัเศรษฐกจิ
ชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม	 การส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุนและทรัพยากรต่าง	 ๆ	 ท่ีจ�าเป็น	 และการบริหารจัดการกลไกต่าง	 ๆ	 
เพื่อให้เศรษฐกิจชุมชนมีทุนในการพัฒนาสินค้าและยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ

การพฒันาเศรษฐกจิฐานรากตามแนวทางของยทุธศาสตร์ชาตด้ิานการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคมได้ก�าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์	 เน้นตอบโจทย์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล�้าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	 เพื่อให้ 
การเติบโตของประเทศเป็นการเติบโตที่ย่ังยืน	 ผ่านการส่งเสริมเศรษฐกิจระดับชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง	 มีศักยภาพ 
ในการแข่งขัน	 สามารถพึ่งพาตนเองได้	 ซึ่งจะช่วยก่อให้เกิดการยกระดับมาตรฐานการครองชีพและความเป็นอยู่ของประชาชน 
ในชุมชนให้ดีขึ้น	 โดยทุกคนได้รับประโยชน์อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม	 โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ประเด็นเศรษฐกิจ
ฐานราก	มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาและประเด็นยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้อง	ดังนี้

1. เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

	 	 -	 ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว	เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน

	 	 -	 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น

 1.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

	 	 -	 สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลือ่มล�า้ในทุกมิติ	

	 	 -	 กระจายศนูย์กลางความเจรญิทางเศรษฐกจิและสังคม	เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นก�าลัง 
	 	 	 ของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ	

	 	 -	 เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา	การพึ่งตนเอง	และการจัดการตนเอง 
	 	 	 เพื่อสร้างสังคมคุณภาพ

2. ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
 2.1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

	 	 -	 การเกษตรสร้างมูลค่า

	 	 	 1)	 เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

	 	 	 2)	 เกษตรแปรรูป

	 	 -	 พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่

	 	 	 1)	 สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด
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 2.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

	 	 -	 การลดความเหลื่อมล�้า	สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ

	 	 	 1)	 ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก

	 	 	 2)	 กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร

	 	 -	 การกระจายศนูย์กลางความเจรญิทางเศรษฐกจิ	สังคม	และเทคโนโลยี	

	 	 	 1)	 การพัฒนาก�าลังแรงงานในพื้นที่

เป้ำหมำยและตวัชีว้ดัของแผนแม่บทภำยใต้ยทุธศำสตร์ชำต ิประเดน็เศรษฐกจิฐำนรำก 

เป้ำหมำย ตัวชี้วัด
ค่ำเปำ้หมำย

ปี 2561 - 2565 ปี 2566 - 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580

รายได้ 
ของประชากร 

กลุ่มรายได้น้อย
เพิ่มขึ้น 

อย่างกระจาย 
และอย่างต่อเนื่อง

ดัชนีการพัฒนา
อย่างทั่วถึง 

(คะแนน)

4.30 คะแนน 4.40 คะแนน 4.50 คะแนน 4.60 คะแนน

เพื่อให้การด�าเนินการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากสามารถด�าเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้	 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต	ิประเด็นเศรษฐกิจฐานราก	จึงมีแผนย่อยทั้งหมดจ�านวน	2	แผน	ได้แก่	การยกระดับศักยภาพ
การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจและการสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกท่ีส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก	 โดยมีรายละเอียด 
ของแต่ละแผนย่อยดังนี้

(1) แผนย่อยกำรยกระดับศักยภำพกำรเป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจ เน้นการเพิ่มพูนองค์ความรู ้และทักษะในการ 
เป็นผู้ประกอบการธุรกิจของเกษตรกร	 แรงงานทั่วไป	 และกลุ่มประชากรที่มีรายได้น้อยและไม่มั่นคงให้เป็นผู้ประกอบการ	 
ผ่านการสนับสนุนการช่วยเหลือทางวิชาการต่าง	 ๆ	 เพื่อสร้างเสริมองค์ความรู้และทกัษะทีส่�าคญัและจ�าเป็นในการสร้างมลูค่าเพิม่ 
ให้กบัสนิค้า	เพือ่ยกระดบัและเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขันและก่อให้เกดิการสร้างรายได้ได้ด้วยตนเอง	รวมถงึการบรหิารจัดการ
หนีส้นิ	ครอบคลมุทัง้หนีใ้นระบบและนอกระบบเพือ่การแก้ไขปัญหาหน้ีสนิอย่างยัง่ยนื	และการใช้ความรู	้เทคโนโลย	ีและนวตักรรม	 
มายกระดับห่วงโซ่อุปทานให้เป็นห่วงโซ่คุณค่าที่สามารถก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนได้อย่างเป็นธรรม

 แนวทำงกำรพัฒนำ

 1) เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้และพัฒนำทักษะให้กับกลุ่มผู้มีรำยได้น้อย เพื่อยกระดับสู่กำรเป็นผู้ประกอบกำร 
ธรุกจิ โดยสร้างโอกาสและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้ทั้งทางด้านเทคโนโลยี	 การจัดการ	การบริหารจัดการความเสี่ยง	 
และการตลาด	มีทักษะต่าง	ๆ	ทีส่อดคล้องและจ�าเป็นต่อการยกระดับเป็นผู้ประกอบการ	มีความรู้ความเข้าใจด้านบัญชีการผลิต	 
การควบคุมต ้นทุน	 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	 การจัดการคุณภาพและมาตรฐานผลผลิตของตนให ้สามารถ 
แข่งขันได้	 สามารถเชื่อมโยงและผสมผสานบูรณาการองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับองค์ความรู้ที่สร้างขึ้นใหม ่
มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับภูมิสังคมของชุมชนที่ครบวงจร	ครอบคลุมทั้งต้นน�้า	 กลางน�้า	 และปลายน�้า	 โดยยึดแนวหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง	

 2) บริหำรจัดกำรหนี้สินอย่ำงยั่งยืน	 โดยการสร ้างภูมิคุ ้มกันทางการเงินให้กับประชากรที่มีรายได้น ้อย 
ผ่านการส่งเสรมิการประยกุต์ใช้หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงและส่งเสรมิความรูแ้ละวนัิยทางการเงิน	การจัดท�าบญัชคีรวัเรอืน	 
น�าไปสูก่ารออมเพือ่เป็นทนุและหลกัประกนัในการลงทนุ	พฒันามาตรการแก้ปัญหาหนีน้อกระบบอย่างยัง่ยนืและปรบัโครงสร้างหนี้ 
ให้สอดคล้องกับศักยภาพในการช�าระหนี้เพื่อป้องกันหนี้เสียที่อาจส่งผลต่อความน่าเชื่อถือในการขอสนับสนุนแหล่งทุน

เป้ำหมำยและตวัชีว้ดั

เป้ำหมำย ตัวชี้วัด
ค่ำเปำ้หมำย

ปี 2561 - 2565 ปี 2566 - 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580

ศักยภาพและ 
ขีดความสามารถ

ของเศรษฐกิจ
ฐานรากเพิ่มขึ้น

อัตราการเติบโต
ของรายได้ของ
กลุ่มประชากร

ร้อยละ 40  
ที่มีรายได้ต�า่สุด 
(เฉลี่ยร้อยละ)

ไม่ต�่ากว่า 
ร้อยละ 15 ต่อปี

ไม่ต�่ากว่า 
ร้อยละ 20 ต่อปี

ไม่ต�่ากว่า 
ร้อยละ 20 ต่อปี

ไม่ต�่ากว่า 
ร้อยละ 20 ต่อปี
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(2) แผนย่อยกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำก	 เน้นส่งเสริมการรวมกลุ่ม 
ในรูปแบบที่มีโครงสร้างกระจายรายได้	 ทั้งวิสาหกิจชุมชน	สหกรณ์	 และวิสาหกิจเพ่ือสังคม	 การพัฒนาช่องทางการตลาดและ 
เครอืข่าย	เพือ่ให้เกดิการจดัการกลไกการตลาดครบวงจรในรปูแบบการค้าทีเ่ป็นธรรม	รวมถงึการสร้างกตกิาให้เกดิโครงสร้างกระจาย
รายได้ให้กับเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม	 การส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุนและทรัพยากรต่าง	 ๆ	 ท่ีจ�าเป็น	และการบริหาร
จัดการกลไกต่าง	 ๆ	 เพื่อให้เศรษฐกิจชุมชนมีทุนในการพัฒนาการสินค้าและยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ	 รวมถึงการส่งเสริม
สถาบันการเงินชุมชนให้มีบทบาทในการดูแลให้ค�าแนะน�าในการจัดการหนี้สิน

 แนวทำงกำรพัฒนำ

 1) ส่งเสรมิและพัฒนำกลไกและโครงสร้ำงดดูซับมลูค่ำทำงเศรษฐกจิและกำรกระจำยรำยได้กลบัสู่ชมุชน	 เพื่อสร้าง 
การเติบโตและการหมุนเวียนของเศรษฐกิจฐานราก	ผ่านการรวมตัวของสมาชิกในชุมชนและกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคส่วน
ต่าง	 ๆ	อาทิ	 สหกรณ์	 ร้านค้าชุมชน	วิสาหกิจชุมชน	และวิสาหกิจหรือกิจการเพื่อสังคม	ที่ส่งเสริมการถือหุ้นโดยสมาชิกในชุมชน	 
เพือ่ให้ผลประโยชน์ทีเ่กิดขึน้ตกกลบัสูส่มาชกิ	รวมทัง้การพฒันาช่องทางและศนูย์กลางตลาดสนิค้าชมุชนโดยครอบคลมุถงึช่องทาง
ตลาดออนไลน์และช่องทางตลาดอื่น	ๆ	

 2) ส่งเสริมให้มีนวัตกรรมทำงกำรเงินเพื่อสนับสนุนแหล่งทุนให้กับเศรษฐกิจชุมชน อาทิ	 ตลาดทุนในการ 
ท�าหน้าที่เป็นกลไกในการจัดสรรทรัพยากรด้านเงินทุนเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ระดมเงินทุนและผู้ลงทุน	ผ่านเครื่องมือ
ทางการเงินที่หลากหลายที่สามารถพัฒนาขึ้นให้มีความเหมาะสมกับความต้องการระดมทุนในจ�านวน	 เงื่อนไขเวลา	และต้นทุนที่
เหมาะสมกับความต้องการของผู้ระดมเงินทุนและชุมชน	 รวมทั้งส่งเสริมให้มีกลไกการเปิดเผยข้อมูลและกลไกราคาที่สามารถ 
ช่วยให้ชุมชนสามารถระดมเงินทุนที่เหมาะสมกับความต้องการ	พัฒนาระบบก�ากับ	 /	ระบบมาตรฐานบัญช	ีการใช้รูปแบบสินเชื่อ 
รูปแบบใหม่	 ๆ	 ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของเศรษฐกิจชุมชน	 รวมทั้งการส่งเสริมให้ธนาคารเฉพาะกิจที่มีอยู่ 
ในปัจจุบันสามารถยกระดับเป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนด้านเงินทุนและบริหารสภาพคล่อง

 3) พัฒนำกลไกกำรใช้ประโยชน์ที่ดินสำธำรณะ โดยการพัฒนาฐานข้อมูลที่ดินให้มีความครอบคลุมทั้งประเทศ	 
โดยแยกตามประเภทการใช้ประโยชน์	ผู้ครอบครอง	ที่มีความทันสมัย	โดยให้เป็นข้อมูลสาธารณะที่เปิดเผย	และสามารถสืบค้นได้	
พัฒนากลไกเพื่อท�าหน้าที่รับฝากที่ดินจากเอกชนและน�ามาหมุนเวียนสร้างประโยชน์โดยให้ผู้มีรายได้น้อย	 รวมทั้งปรับระบบ 
การบริหารจัดการที่ดินของรัฐทั้งในเขตปฏิรูปที่ดิน	พื้นที่ป่าเสื่อมโทรม	และที่สาธารณะ	 เพื่อให้เกิดผลิตภาพของการใช้ประโยชน์
ที่ดินที่สูงขึ้น

เปำ้หมำยและตัวชี้วัด

เป้ำหมำย ตัวชี้วัด
ค่ำเปำ้หมำย

ปี 2561 - 2565 ปี 2566 - 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580

1. ผู้ประกอบการ 
    เศรษฐกิจ 
    ฐานราก 
    มีรายได้ 
    เพิ่มขึ้น   
    อย่างต่อเนื่อง

อัตราการ
เติบโตของ

มูลค่าเศรษฐกิจ
ฐานรากของ
มูลค่าสินค้า 

OTOP  
(เฉลี่ยร้อยละ)

อย่างน้อย 
ร้อยละ 30  
ของปีฐาน

อย่างน้อย 
ร้อยละ 40  
ของปีฐาน

อย่างน้อย 
ร้อยละ 50  
ของปีฐาน

อย่างน้อย 
ร้อยละ 50  
ของปีฐาน

2. กลุ่มประชากร  
    รายได้ต�่าสุด  
    ร้อยละ 40  
    มีความสามารถ 
    ในการบริหาร 
    จัดการหนี้สิน 
     ได้มี 
    ประสิทธิภาพ 
    เพิ่มขึ้น 
    อย่างต่อเนื่อง

สัดส่วนภาระหนี้
ต่อรายได้ (debt 
service ratio) 

(ร้อยละ)

ร้อยละ 55 ร้อยละ 50 ร้อยละ 45 ร้อยละ 40
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โครงการสานพลังประชารัฐเน้นการสร้างความมีส่วนร่วมและ	 “สานพลัง”	 ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และภาคประชาชน	 
โดยทุกภาคส่วนจะร่วมกันบูรณาการเพื่อพัฒนาสังคม	 เศรษฐกิจ	 และสิ่งแวดล้อมให้เจริญเติบโตอย่างเข้มแข็ง	 ส่งผลให้ประเทศไทยและประชาชน 
มีความ	 “มั่นคง	มั่งคั่ง	 ยั่งยืน”	 การสานพลังประชารัฐจะน�ามาซ่ึงความเปลี่ยนแปลง	การปฏิรูป	และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยตั้งแต่ระดับฐานราก	 
ผ่านการพัฒนาชุมชนทั่วประเทศให้สามารถประกอบธุรกิจได้บนฐานความรู้ที่ถูกต้องและยั่งยืน

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทรำบกำรแต่งตั้ง
คณะท�างานสานพลังประชารัฐ 12 คณะ
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558  
(คณะทำางานสิ้นสุดเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562)

กลุ่ม Value Driver (6D)

ตัวขับเคลื่อน

D1. การยกระดับบวัตกรรมและผลิตภาพ
D2. การส่งเสริม SMEs & Start-up
D3. การส่งเสริมการท่องเที่ยวและ MICE
D4. การส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ
D5. การพัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรม 

ที่เป็น New S-Curve

D6. การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่

ปัจจัยกำรสนับสนุน

E1. การดึงดูดการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้าง 
ขั้นพื้นฐานของประเทศ

E2.  การยกระดับคุณภาพชีวิต 
E3. กำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและประชำรัฐ
E4. การปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐ
E5. การศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้น�า
E6. ประชารัฐเพื่อสังคมยกระดับชีวิตผู้พิการ - สูงวัย

กลุ่ม Enable Driven (6E) 

ลดควำมเหลื่อมล้�ำ พัฒนำคุณภำพคน เพิ่มขีดควำมสำมำรถ 
ในกำรแข่งขัน

ยุทธศำสตร์หลัก (Grand Strategy)

4 เสำหลัก 1) ธรรมาภิบาล
 2) นวัตกรรมและผลิตภาพ
 3) การยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์
 4) การมีส่วนร่วมในความมั่งคั่ง

“โครงกำรสำนพลังประชำรัฐ”
จุดเริ่มต้นของ

จากแนวนโยบายของพลเอก	ประยุทธ์	 จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี	 ที่ประสงค์จะเห็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
ของประเทศให้เติบโตไปสู่อนาคต	 รองนายกรัฐมนตรี	 สมคิด	 จาตุศรีพิทักษ์	 ได้รับมอบหมายให้ด�าเนินการจัดตั้งคณะท�างานสานพลังประชารัฐขึ้น 
โดยให้ประกอบด้วยคณะท�างานด้านต่าง	 ๆ	 12	 คณะ	ที่จะท�างานเพื่อหาแนวทางพัฒนาประเทศใน	 12	ด้าน	 ซึ่งมีความส�าคัญต่ออนาคตของชาติ	 
โดยแต่ละคณะท�างานมีรัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข้องเป็นหัวหน้าคณะท�างานภาครัฐ	และมีผู้บริหารจากองค์กรชั้นน�าในประเทศเป็นผู้น�าคณะท�างาน 
ภาคเอกชน	 โครงการสานพลังประชารัฐได้จัดให้มีการร่วมประชุมหารือและก�าหนดแนวทางร่วมกันเป็นครั้งแรกในวันที่	 20	 กันยายน	 2558	 
และมีการประกาศแต่งตั้งคณะท�างานทั้ง	12	คณะ	ในวันที่	15	ธันวาคม	2558
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พลเอก	ประยุทธ์	 จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี	 เน้นย�้าความส�าคัญของการรวมพลังประชารัฐทั้ง	 3	ภาคส่วน	 ว่าเป็นการรวมพลังความเหมือน 
บนความแตกต่าง	ความเหมือนคือ	มีวิสัยทัศน์เดียวกันในการสร้างความมั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืน	ตามแผนยุทธศาสตร์ชาต	ิ20	ปี	และมีความแตกต่าง	
คือ	 1.	 ภาครัฐมีอ�านาจ	มีเครื่องมือ	บริหารงานในกรอบของกฎหมาย	 โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง	 2.	 ภาคเอกชนและภาควิชาการมีองค์ความรู้	
ประสบการณ์	ต้องมองผลประโยชน์ของชาตเิป็นส�าคญัและต้องมจีติท่ีเป็นสาธารณะ	3.	ภาคประชาชนเป็นภาคท่ีมีพลงั	ต้องมีจิตส�านึกร่วมกนั	มีโครงสร้าง
ที่ทุกคนเป็นหุ้นส่วน	มีความรู้รักสามัคคีเป็นที่ตั้ง	ซึ่งประชารัฐที่ประกอบไปด้วย	3	ภาคส่วนนี้จะเป็นแรงส�าคัญในการขับเคลื่อนประเทศชาติ

คณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ 
ประชารัฐ	 หรือคณะท�างาน	 E3	 ด�าเนินการภายใต้การน�า 
ของพลเอก	อนุพงษ์	เผ่าจินดา	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทย	 
ในฐานะหัวหน้าทีมงานภาครัฐ	 และคุณฐาปน	สิริวัฒนภักด	ี
กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่	 บริษัท	 ไทยเบฟเวอเรจ	 จ�ากัด	
(มหาชน)	ในฐานะหัวหน้าทีมท�างานภาคเอกชน	โดยด�าเนนิงาน
ผ่านกลไกประชารัฐตามนโยบายของรัฐบาล	 โดยเป็น 
ความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 
ภาควชิาการ	ภาคประชาสงัคม	และภาคประชาชน	เพือ่ร่วมกนั 
ขบัเคลือ่นประเทศไปข้างหน้าทัง้ระบบตัง้แต่ต้นทาง	กลางทาง 
จนถึงปลายทาง

กำรตั้งคณะท�ำงำน 
กำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและประชำรัฐ

4 มกร�คม 2559
คณะทำ�ง�นภ�คเอกชนร่วมประชุมห�รือกับสถ�บันพัฒน�องค์กร
ชุมชน (องค์ก�รมห�ชน) ณ สถ�บันพัฒน�ชุมชนองค์ก�รมห�ชน

6 มกร�คม 2559
คณะทำ�ง�นภ�คเอกชนประชุมห�รือเพื่อนำ�ข้อมูลไปต่อยอด

แผนก�รดำ�เนินง�นที่เป็นรูปธรรมในเวล�ต่อม�  
ณ ศูนย์ก�รประชุมแห่งช�ติสิริกิติ์
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คณะทำ�ง�นภ�ครัฐ

พลเอก อนุพงษ์ เผ่�จินด�
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

หัวหน้�ทีมภ�ครัฐ
(30 สิงหาคม 2557 - ปัจจุบัน)

น�ยสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ 
รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี

(30 สิงหาคม 2557 - 15 ธันวาคม 2559)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
(15 ธันวาคม 2559 - 23 พฤศจิกายน 2560) 

รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตร ี
(23 พฤศจิกายน 2560 - 8 พฤษภาคม 2562)

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

(19 สิงหาคม 2558 - 15 ธันวาคม 2559)

รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี
(15 ธันวาคม 2559 - 23 พฤศจิกายน 2560)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
(23 พฤศจิกายน 2560 - 29 มกราคม 2562)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(10 กรกฎาคม 2562 - 15 กรกฎาคม 2563)

น�ยสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
(15 ธันวาคม 2559 - 23 พฤศจิกายน 2560)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย ์
(23 พฤศจิกายน 2560 - 29 มกราคม 2562)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
(10 กรกฎาคม 2562 - 15 กรกฎาคม 2563)

พลตำ�รวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์
(31 สิงหาคม 2557 - 23 พฤศจิกายน 2560)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
(23 พฤศจิกายน 2560 - 8 พฤษภาคม 2562)

น�ยสมพล เกียรติไพบูลย์
ประธานที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ

(15 ธันวาคม 2558 - 15 กรกฎาคม 2563)

น�ยฉัตรชัย พรหมเลิศ 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

(1 ตุลาคม 2560 - ปัจจุบัน)

น�งส�วชุติม� บุณยประภัศร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(15 ธันวาคม 2559 - 23 พฤศจิกายน 2560)

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
(23 พฤศจิกายน 2560 - 10 กรกฎาคม 2562)

รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
(30 มกราคม 2562 - 10 กรกฎาคม 2562)

พลเอก ฉัตรชัย ส�ริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(20 สิงหาคม 2558 - 23 พฤศจิกายน 2560) 

รองนายกรัฐมนตร ี
(23 พฤศจิกายน 2560 - 8 พฤษภาคม 2562)

น�ยกฤษฎ� บุญร�ช 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

(1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2560)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(23 พฤศจิกายน 2560 - 10 กรกฎาคม 2562)
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คณะทำ�ง�นภ�คเอกชน
น�ยฐ�ปน สิริวัฒนภักดี
กรรมการผู้อำานวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน)
หัวหน้�ทีมภ�คเอกชน

ประวัติก�รทำ�ง�นด้�นสังคม
• รองประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
• ที่ปรึกษาประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วาระปี 2559 - 2561)
• กรรมการที่ปรึกษาสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร ์
• กรรมการและเหรัญญิกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย - จีน
• กรรมการมูลนิธิสิริวัฒนภักด ี
• กรรมการมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์แห่งชาต ิ
• ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
• กรรมการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
• กรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง 
• กรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
• ประธานมูลนิธิพลังน้ำาใจไทย
• กรรมการจัดทำายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
• ประธานมูลนิธิสถาบันพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย

น�ยอิสระ ว่องกุศลกิจ
ประธานกรรมการกลุ่มมิตรผล 
บริษัท น้ำาตาลมิตรผล จำากัด

ประวัติก�รทำ�ง�นด้�นสังคม
• ประธานอาวุโสหอการค้าไทยและสภาหอการค้า
 แห่งประเทศไทย 
• สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
• หัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ
• คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 
• กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

น�ยแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป 
อดีตเลขาธิการคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ (สช.)
สมาชิกวุฒิสภา

ประวัติก�รทำ�ง�นด้�นสังคม
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
 ในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาต ิ
• อดีตประธานมูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา 
• กรรมการบริหารสำานักงานกองทุน
 หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2560

น�ยแพทย์อำ�พล จินด�วัฒนะ 
กรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 
สมาชิกวุฒิสภา

ประวัติก�รทำ�ง�นด้�นสังคม 
• ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร
 ราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ
 ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคี
 ปรองดอง (ป.ย.ป.) 
• สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)

น�ยศุภชัย เจียรวนนท์ 
ประธานคณะผู้บริหาร 
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำากัด

ประวัติก�รทำ�ง�นด้�นสังคม
• ประธานคณะกรรมการฯ เครือข่ายโกลบอล
 คอมแพ็กประเทศไทย 
• หัวหน้าทีมภาคเอกชนของคณะทำางานโครงการ 
 สานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐาน 
 และการพัฒนาผู้นำา
• ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• กรรมการในคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
• ที่ปรึกษาสภาหอการค้าไทยแห่งประเทศไทย

น�งเกศร� มัญชุศรี
อดีตกรรมการและผู้จัดการ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประวัติก�รทำ�ง�นด้�นสังคม
• คณะทำางานประชารัฐเพื่อสังคม
• กรรมการสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม
 โดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง

น�ยวิชัย อัศรัสกร
กรรมการ
บริษัท พาเนล พลัส จำากัด

ประวัติก�รทำ�ง�นด้�นสังคม
• รองประธาน
 องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) 
• รองประธานกรรมการ 
 หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำา 
 และการเกษตร (สสนก.)
• กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
   และกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิิดชอบ 
   ต่อสังคม ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน)
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น�ยยุทธน� เจียมตระก�ร 
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ - การบริหารกลาง 
บริษัท ปูนซิเมนต์ ไทย จำากัด (มหาชน)

ประวัติก�รทำ�ง�นด้�นสังคม
• ที่ปรึกษามูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
• คณะกรรมการอำานวยการศูนย์ความเป็นเลิศ
 ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา
• คณะกรรมการมูลนิธิรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้าฯ

น�ยวิสุทธิ วิทยฐ�นกรณ ์
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท น้ำามันพืชไทย จำากัด (มหาชน)

ประวัติก�รทำ�ง�นด้�นสังคม
• นายกสมาคมเดอะบอสส์ 
• ที่ปรึกษาคณะวิทยาการเรียนรู้
 และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
• ประธานมูลนิธิการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม 
• ประธานศูนย์ประสานงานองค์การเอกชน
 จังหวัดนครปฐม

น�ยธน�รักษ์ พงษ์เภตร� 
กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท ทักษิณปาล์ม (2521) จำากัด

ประวัติก�รทำ�ง�นด้�นสังคม
• รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
• กรรมการบริหารสำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

น�งส�วบุษบ� จิร�ธิวัฒน์ 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำากัด

ประวัติก�รทำ�ง�นด้�นสังคม
• Co-Chair, Italian - Thai 
 Business Forum และกรรมการ
 รองเลขาธิการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
• ที่ปรึกษาสมาคมผู้ค้าปลีกไทย

น�ยสมช�ติ ภ�ระสุวรรณ 
ผู้อำานวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

ประวัติก�รทำ�ง�นด้�นสังคม
• คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาการรุกล้ำา
 ลำาน้ำาสาธารณะ (คลองลาดพร้าว)
• คณะทำางานประชารัฐเพื่อสังคม (ภาครัฐ)
• คณะกรรมการพิจารณาติดตามและประเมินผล
 การวิจัยแผนงานท้าทายไทย เรื่องสังคมไทย
 ไร้คอร์รัปชัน
• คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

น�ยอภิช�ติ โตดิลกเวชช์
อดีตอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 
สมาชิกวุฒิสภา 
(7 พฤศจิกายน 2562 - ปัจจุบัน)

ประวัติก�รทำ�ง�นด้�นสังคม
• อดีตเลขานุการร่วมภาครัฐ

น�ยฤทธิ์ ธีระโกเมน 
ประธานกรรมการ 
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 
จำากัด (มหาชน)

ประวัติก�รทำ�ง�นด้�นสังคม
• ประธานฝ่ายกิจกรรมเพื่อประชาชนมูลนิธิโรคตับ
• กรรมการกองทุนพัฒนาระบบงานหัวใจ 
 และหลอดเลือด โรงพยาบาลศิริราช 
• กรรมการมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร  
 อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

น�ยประวิช สุขุม 
ผู้อำานวยการสำานักสื่อสารองค์กร
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด 
(มหาชน)

ประวัติก�รทำ�ง�นด้�นสังคม
• เลขานุการร่วมภาคเอกชน

น�ยสรัญ รังคสิริ 

ประวัติก�รทำ�ง�นด้�นสังคม
• ประธานสโมสรฟุตบอลพีทีที ระยอง 

• ผู้จัดการทีมฟุตซอลไทย

น�ยนิสิต จันทร์สมวงค์
อธิบดีกรมที่ดิน

ประวัติก�รทำ�ง�นด้�นสังคม
• อดีตเลขานุการร่วมภาครัฐ

น�ยสุทธิพงษ์ จุลเจริญ
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

ประวัติก�รทำ�ง�นด้�นสังคม
• เลขานุการร่วมภาครัฐ

หมายเหตุ:  การดำาเนินงานของคณะทำางานภาครัฐและภาคเอกชนสิ้นสุด  
                 ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562
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13 มกร�คม 2559 

ประชุมคณะทำ�ง�นก�รพัฒน� 
เศรษฐกิจฐ�นร�กและประช�รัฐ  

ครั้งที่ 1

13 มกร�คม 2559 

ก�รลงน�มบันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือ 
(MOU) “สร�้งสัมม�ชีพเต็มพื้นที่

โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งสู่เศรษฐกิจฐ�นร�ก 
ที่ยั่งยืนต�มแนวท�งประช�รัฐ”   

และในวันที่	14	มกราคม	2559	คณะท�างานฯ	ประชุมหารือเพื่อพิจารณาหลักการและบทบาท
ของคณะท�างาน	 กรอบการท�างาน	 เป้าหมาย	 กรอบระยะเวลา	 วิธีการท�างาน	 เพื่อน�าเสนอหัวหน้า 
คณะท�างานภาครัฐและคณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐพิจารณา	 โดยมีการร่าง
กรอบหลักการและบทบาท	ดังนี้	ลดความเหลื่อมล�้า	โดยสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน	เอาความต้องการ
ของชุมชนเป็นตัวตั้งบนรากฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	และความร่วมมือแบบประชารัฐ		
มุ่งสร้างรายได้และความสุขให้ชุมชน	

คณะท�างาน	 E3	 ได้จัดการประชุมเพื่อร่วมก�าหนดแนวทางการท�างานครั้งแรกเมื่อวันที่	 13	
มกราคม	 2559	ณ	ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	 พร้อมกับจัดให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความ 
ร่วมมือ	(MOU)	“สร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที	่โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งสู่เศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืนตามแนวทาง 
ประชารัฐ”	 ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ	ภาคเอกชน	ภาคประชาสังคม	และองค์กรในระดับชุมชนกว่า	 
30	องค์กร	ในการสร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที	่โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืน	
ซึ่งถือเป็นหมุดหมายส�าคัญในการพัฒนาแนวทางการท�างานท่ียั่งยืนและมีประสิทธิภาพ	 หลังจากนั้น 
คณะท�างานลงพืน้ทีแ่ละประชมุร่วมกนัทกุเดอืนเพือ่หารปูแบบกลยทุธ์ทีจ่ะใช้ในการขบัเคลือ่นการท�างาน	
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ต่อมาคณะท�างานได้พฒันากรอบความคดิในการท�างานโดยยดึชมุชนเป็นตวัตัง้	เกดิเป็นรหสั	
1	 /	3	 /	5	 /	76	 /	1	ที่ใช้ขับเคลื่อนงาน	เลข	1	คือ	1	 เป้าหมายในการสร้างรายได้ให้ชุมชน	ประชาชน 
มีความสุข	เลข	3	คือ		3	กลุ่มงาน	ได้แก่	เกษตร	แปรรูป	และท่องเที่ยวโดยชุมชน	ซึ่งได้รับการพิจารณา
จากคณะท�างานแล้วว่าประชาชนกว่า	30	ล้านคน	ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม	การน�าสินค้าเกษตร
มาแปรรูปจะสามารถสร้างมูลค่าให้แก่สินค้าของชุมชน	และส่งเสริมให้มีการท�าเกษตรแบบประณีต 
และปลอดภยัทีส่ามารถสร้างรายไดต่้อผลผลติสงูขึ้น	และยงัดีต่อสุขภาพของผูผ้ลิตและผู้บรโิภค	ในส่วน
ของการท่องเทีย่วโดยชมุชนเป็นการส่งเสรมิให้เกดิการหมนุเวยีนทางเศรษฐกจิในพืน้ทีแ่ละพฒันาคณุภาพ
ชีวิตและความเป็นอยู ่พื้นฐานให้ดีขึ้น	 หากชุมชนสามารถบริหารจัดการการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง 
บนพืน้ฐานทรพัยากรทีม่	ีกจ็ะสามารถดงึดดูนกัท่องเทีย่วต่างถิน่ให้เข้ามาใช้บรกิารและซือ้สนิค้าในชมุชน	
ท้ังน้ีสามกลุ่มงานที่กล่าวมาข้างต้นมีกระบวนการท�างานร่วมกัน	 5	 ด้าน	 คือการเข้าถึงปัจจัยการผลิต	
การสร้างองค์ความรู ้	 การตลาด	 การสื่อสารสร้างการรับรู ้	 และการบริหารจัดการเพ่ือความยั่งยืน	 
ดังน้ัน	 ผู้ท่ีมีจิตอาสาและมีความรู้ความสามารถทั้ง	 76	 จังหวัด	 สามารถร่วมกันเติมเต็มในสิ่งที่ชุมชน 
ขาด	ผ่านบรษิทั	ประชารฐัรกัสามคัคจีงัหวดั	(วสิาหกิจเพือ่สงัคม)	จ�ากดั	ทีค่รอบคลมุพืน้ที	่76	จงัหวดั 
โดยมีบริษัท	 ประชารัฐรักสามัคคี	 วิสาหกิจเพื่อสังคม	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 ท�าหน้าท่ีในฐานะ 
บริษัทส่วนกลาง		

แต ่ เดิมการจัดตั้ งประชารัฐรักสามัคคี 	 วิสาหกิจเพื่อสั งคม 	 มี เป ้าหมายส�าคัญ 
เพียงอย่างเดียวคือ	 “การเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน”	 แต่หลังจากนายฐาปน	 สิริวัฒนภักดี	 ลงพื้นท่ี 
และได้พบปะกับ	พ่อค�าเดื่อง	 ภาษี	 ปราชญ์ชาวบ้านที่จังหวัดบุรีรัมย์	 คณะท�างานได้รับฟังแนวคิด 
ที่ชี้ให้เห็นถึงความส�าคัญของการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ซึ่งความพอเพียง	พอดี	
สามารถน�ามาซึง่ชวีติทีม่คีวามสขุ	คณะท�างานจงึน�าแนวคดิน้ีมาเพิม่เตมิในเป้าหมายของการท�างานเป็น	 
“สร้างรายได้ให้ชุมชน	ประชาชนมีความสุข”

ต่อมาในวนัที	่18	มนีาคม	2559	คณะท�างานฯ	ได้น�าเสนอแนวคดิ	“ประชารฐัรกัสามคัค	ีวิสาหกิจ
เพือ่สังคม”	ให้แก่	พลเอก	ประยทุธ์	จนัทร์โอชา	นายกรฐัมนตร	ีทีจั่งหวดัอดุรธาน	ีพร้อมทัง้น�าเสนอแนวคดิ
ดังกล่าวในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในครั้งนั้นด้วย	

18 มีน�คม 2559   
นำ�เสนอแนวคิดวิส�หกิจเพื่อสังคม 
ประช�รัฐรักส�มัคคี ณ จังหวัดอุดรธ�นี
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แนวคิดเพื่อรำกฐำนที่แข็งแรงและยั่งยืน 
กำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและประชำรัฐมีอะไรบำ้ง

สิ่งแวดล้อม

1. อนุรักษ์ธรรมชาติ เช่น 
	 ผืนป่า ผืนดิน ต้นน�้า 
	 ท้องทะเล
2. สร้างวินัยในการจัดการ
	 ขยะอย่างเป็นรูปธรรม
3. รณรงค์การบริหาร
		 จัดการน�้าเสีย

หลักการดำาเนินงานที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้งและสัมมาชีพเต็มพื้นที่

1

3

5

76

1

เป้�หม�ย

กลุ่มง�น

กระบวนก�ร

หลักก�ร

โครงสร้�ง

สร้างรายได้ให้ชุมชน
ประชาชนมีความสุข

แปรรูปเกษตร ท่องเที่ยว 
โดยชุมชน

ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด 76 แห่ง 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ�ากัด

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การสื่อสาร
เพื่อการรับรู้

การตลาด การบริหารจัดการ
เพื่อความยั่งยืน

การสร้าง
องค์ความรู้

การเข้าถึง
ปัจจัยการผลิต

องค์คว�มรู้
1.	 สร้างวิชาชีพในระดับ
ชุมชน	เช่น	โครงการ	
OTOP

2.	 ให้ความรู้ 
แก่เยาวชน
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 คคัมาสกัรฐัราชะรป ี
 ดักำจ

หลักกำรของบริษัท ประชำรัฐรักสำมัคคีจังหวัด  
(วิสำหกิจเพื่อสังคม) จ�ำกัด
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รัฐ 
สนบัสนุน ชว่ยเร่ืองนโยบายโครงสรา้ง 
พื้นฐาน สนับสนุนเงินทุนผ่านสถาบัน
การเงินภาครัฐ ตามหลักเกณฑ์  
การปล่อยเงินกู ้

เอกชน
ขับเคลื่อน ช่วยเรื่องความรู้ด้านการ
บริหารจัดการ การเชื่อมโยงตลาด 
การท�าแผนธุรกิจ สนับสนุนเงินทุน
ผ่านธนาคารพาณิชย์และโครงการ 
พี่ช่วยน้อง

วิช�ก�ร
ให้องค์คว�มรู้ ช่วยเร่ืองค้นคว้า
วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต 
แ ล ะ วิ ช า ก า ร ด้ า น ก า ร เ ก ษ ต ร 
และการแปรรูป

ประช�สังคม
สร้�งคว�มเข้มแข็ง  ช่วยสร้าง 
ความเข้มแข็ ง ให้ชุมชนและสร้าง 
ความเชื่อมโยงระหว่างชุมชน

ประช�ชน / ธุรกิจชุมชน
ลงมือทำ� เข้าใจ ต้องการ และลงมือท�า 
เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ เป็นผู้ผลิต  
ให้บริการ ด�าเนินธุรกิจ

ภำคส่วน

ร่วมกันของ
กำรท�ำงำน
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บริษัท ประชำรัฐรักสำมัคคีจังหวัด (วิสำหกิจเพ่ือสังคม) จ�ำกัด  
ทั้ง 76 จังหวัด เป็นวิสำหกิจเพื่อสังคมระดับจังหวัด

สัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิ์การออกเสียงถูกก�าหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับ 
ของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีสิทธิ์ในการออกเสียงอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

สิทธิ์การออกเสียงภาคส่วนละ 20%

ภ�ค 
เอกชน

ภ�ค
วิช�ก�ร

ภ�ค
ประช�สังคม

ภ�ค
ประช�ชน

ภ�ครัฐ
(เจ้าหน้าที่หรือ

พนักงานของรัฐ) 

แต่ละภ�คส่วนส�ม�รถถือหุ้นได้ ไม่จำ�กัดสัดส่วน

สัดส่วนการถือหุ้น บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

24%

76% ผลักดันนโยบ�ยจ�กระดับพื้นที่ (Bottom-up Approach)
• ความต้องการของชุมชนเป็นตัวตั้ง
• เน้นอัตลักษณ์ความโดดเด่นของพื้นที่
• การเชื่อมโยงของบริษัท ประชารัฐรักสามัคค ี 
 ในระดับกลุ่มจังหวัดและในระดับประเทศ
• น�าเอากรณีศึกษาที่ประสบความส�าเร็จมาแลกเปลี่ยน  
 และประเด็นปัญหามาช่วยกันบูรณาการแก้ ไขปัญหาร่วมกัน

บริษัทเอกชนระดับประเทศ

• ให้ศักยภาพ 5 กระบวนการ
• พัฒนาส่งเสริมองค์ความรู้
• ช่วยหาช่องทางการตลาด

บริษัท ประช�รัฐรักส�มัคคีจังหวัด (วิส�หกิจเพื่อสังคม) จำ�กัด  76  จังหวัด
• ความต้องการของพื้นที่
• การเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน
• ประเด็นเรื่องราวในพื้นที่ 
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บริษัท ประชำรัฐรักสำมัคคีจังหวัด (วิสำหกิจเพื่อสังคม) จ�ำกัด ของแต่ละจังหวัด 
ท�ำงำนร่วมกับคณะกรรมกำรประสำนและขับเคลื่อนนโยบำยสำนพลังประชำรัฐ 
ประจ�ำจังหวัด (คสป.) อย่ำงใกล้ชิดเป็นหนึ่งเดียว

• สร้างความเข้าใจในพื้นที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
• บูรณาการเชื่อมโยงของทุกภาคส่วนในพื้นที่
• เชื่อมโยงแนวทางการด�าเนินงานจากคณะท�างานขับเคลื่อน
 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากประชารัฐส่วนกลาง

• ค้นหาชุมชนที่มีความพร้อมเข้าร่วม SE
• บริหารจัดการ SE จังหวัด สร้างรายได้ในชุมชน 

เพื่อให้ชุมชนมีความสุขอย่างยั่งยืน
• หาช่องทางการตลาดและการจัดจ�าหน่ายในระดับจังหวัด
• ส่งเสริมสินค้าชุมชนในจังหวัดให้เป็นที่รับรู้ในระดับประเทศ

• ประกอบสัมมาชีพในสามกลุ่มหลัก
 การเกษตร
 การแปรรูป
 การท่องเที่ยวโดยชุมชน

บริษัท ประชำรัฐรักสำมัคคีจังหวัด 
(วิสำหกิจเพื่อสังคม) จ�ำกัด

คณะกรรมกำรประสำนงำนและขับเคลื่อนนโยบำย
สำนพลังประชำรัฐประจ�ำจังหวัด (คสป.)

คณะกรรมกำรบริษัท

กรรมกำรผู้จัดกำร

ชุมชนเกษตร ชุมชนแปรรูป ชุมชนการท่องเที่ยว
โดยชุมชน

สัมมาชีพเต็มพื้นที่

บริษัท ประชำรัฐรักสำมัคคีจังหวัด (วิสำหกิจเพื่อสังคม) จ�ำกัด  
มีขอบข่ำยหนำ้ที่ดังนี้คือ 

1. ค้นหาชมุชนทีม่คีวามพร้อมเข้าร่วมกบับรษิทั ประชารฐัรกัสามคัคจีงัหวดั (วสิาหกจิเพือ่สงัคม) จำากดั  
 ในการพฒันาตวัชมุชนเอง
2. บริหารจัดการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำากัด  
 ให้สร้างรายได้ในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีความสุขอย่างยั่งยืน
3. ให้คำาแนะนำาเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารและพัฒนาสินค้าแก่ชุมชน
4. หาช่องทางการตลาดและการจัดจำาหน่ายในระดับจังหวัด
5. ส่งเสริมสินค้าชุมชนในจังหวัดให้เป็นที่รับรู้ ในระดับประเทศ 

บริษัท	ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด	(วิสาหกิจเพื่อสังคม)	จ�ากัด	76	แห่ง	รวบรวมบุคลากร	5	ภาคส่วนจากในพื้นที่ให้ร่วมกันดูแลชุมชนในพื้นที่ 
ตัวเอง	 โดยมีบริษัท	ประชารัฐรักสามัคคี	 วิสาหกิจเพื่อสังคม	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	มีบทบาทในการระดมทรัพยากรจากหน่วยงานภาคเอกชนรายใหญ่ 
ในประเทศมาช่วยขบัเคลือ่นโดยมคีณะกรรมการประสานและขบัเคลือ่นนโยบายภาครฐั	(คสป.)	คอยช่วยประสานให้สามารถบรูณาการพลงัจากภาครัฐ
ในพื้นที่ในการสนับสนุนการท�างานของชุมชน
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โดยคณะท�างานฯ	ได้ส�ารวจพื้นที่จังหวัดภูเก็ต	ซึ่งเป็นการน�าร่อง	 
ได้น�าข้อมูลและปัญหาต่าง	ๆ	ที่ได้รับทราบจากชุมชนในพื้นที่มาวิเคราะห์
และสร้างรูปแบบบริษัท	 วิสาหกิจเพื่อสังคม	 จนในท่ีสุดได้มีการจัดตั้ง
บริษัท	ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต	 (วิสาหกิจเพื่อสังคม)	จ�ากัด	 ในวันที	่ 31	
มีนาคม	2559	ณ	ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต	โดยมีพลเอก	อนุพงษ์	เผ่าจินดา	
รฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย	ในฐานะหวัหนา้ทมีภาครฐั	คณะท�างาน 
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ	 ร่วมเป็นประธานในการ 
จดจัดตั้ง	พร้อมด้วยนายฐาปน	สิริวัฒนภักดี	 กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่	 
บริษัท	 ไทยเบฟเวอเรจ	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน	 
คณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ	 และนายจ�าเริญ	 
ทิพญพงศ์ธาดา	 ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต	 ร่วมจดจัดต้ัง	 โดยบริษัท	 
ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต	 (วิสาหกิจเพื่อสังคม)	 จ�ากัด	 ถือเป็นวิสาหกิจ 
เพือ่สงัคมในเครอืขา่ยสานพลงัประชารฐัแหง่แรกของประเทศไทย	และเปน็ 
จังหวัดต้นแบบส�าหรับการจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคมในจังหวัดอื่น	 ๆ	 
ต่อไปด้วย

เปิดบริษัท ประช�รัฐรักส�มัคคีภูเก็ต (วิส�หกิจเพื่อสังคม) จำ�กัด  
ซึ่งเป็นวิส�หกิจชุมชนแห่งแรกของประเทศไทย ณ จังหวัดภูเก็ต

นอกจากนี้ยังมีการจดจัดตั้งบริษัท	ประชารัฐรักสามัคคี	วิสาหกิจ
เพื่อสังคม	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด	และ	บริษัท	ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด	
(วสิาหกจิเพือ่สงัคม)	จ�ากดั	4	จงัหวดั	ในวนัที	่29	เมษายน	2559	ณ	ตกึสนัติ
ไมตรี	ท�าเนียบรัฐบาล	โดยมี	พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี	
เป็นประธานในการจดจัดต้ัง	 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท�างานให้มากข้ึน	 

พิธีเปิดโครงก�รก�รจัดตั้งบริษัท ประช�รัฐรักส�มัคคี วิส�หกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำ�กัด โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอช� น�ยกรัฐมนตรี เป็นประธ�น 
ก�รจดจัดตั้งบริษัท ประช�รัฐรักส�มัคคี วิส�หกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำ�กัด และบริษัท ประช�รัฐรักส�มัคคีจังหวัด (วิส�หกิจเพื่อสังคม) จำ�กัด 4 จังหวัด  
ณ ตึกสันติไมตรี ทำ�เนียบรัฐบ�ล

โดยมีความมุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนสานพลังกันเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและประชารฐั	ให้สามารถลงมือปฏบิตัไิดอ้ยา่งถกูตอ้งและแมน่ย�า 
ท้ังในระดับพ้ืนท่ีและระดับประเทศ	เพ่ือไปสูงเป้าหมายของในการด�าเนินงาน	
คือ	สร้างรายได้ให้ชุมชน	ประชาชนมีความสุข
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หลงัจากนัน้ได้ด�าเนนิการจดจดัตัง้บรษิทั	ประชารฐัรกัสามคัคจัีงหวดั	(วสิาหกจิเพือ่สงัคม)	จ�ากดั	ครบ	76	จังหวดั	เม่ือวนัท่ี	28	พฤศจิกายน	2559	
พร้อมสร้างความเข้าใจเรื่องวิสาหกิจเพื่อสังคมและหลักการด�าเนินงานของวิสาหกิจเพื่อสังคมให้ครบท้ัง	 76	 จังหวัด	 โดยแบ่งการด�าเนินงาน 
ออกเป็น	 4	 ระยะ	 ให้แล้วเสร็จในวันที่	 30	 ธันวาคม	 2559	และด�าเนินการเสร็จในแต่ละระยะได้เร็วกว่าแผน	 จนครบ	 76	 จังหวัด	 ภายในวันที่	 28	 
พฤศจิกายน	2559

ภูเก็ต, เชียงใหม่, 
อุดรธานี, เพชรบุรี, 
บุรีรัมย์

ภายใน 30 เม.ย. 2559 
แผน : จัดตั้ง 5 จังหวัด
ผล : จัดตั้ง 5 จังหวัด 
ภ�ยใน 29 เม.ย. 2559

ชุมพร, พิษณุโลก,
ร้อยเอ็ด, สระแก้ว, 
น่าน,	อุบลราชธานี,
สกลนคร

ภายใน 30 มิ.ย. 2559
แผน : จัดตั้ง 6 จังหวัด
ผล : จัดตั้ง 7 จังหวัด
ภ�ยใน 23 มิ.ย. 2559

ตราด, สงขลา, สระบุรี,	ชัยนาท, อุทัยธานี, 
กาญจนบุรี, แพร่, ศรีสะเกษ, มุกดาหาร, 
นครราชสีมา, อ่างทอง, นครนายก, นครพนม, 
นนทบุรี, ขอนแก่น, นครศรีธรรมราช, เชียงราย, 
ประจวบคีรีขันธ์, อ�านาจเจริญ, ล�าพูน, 
พระนครศรีอยุธยา, กาฬสินธุ์,	สุรินทร์, นครปฐม, 
ตรัง, มหาสารคาม, พะเยา, ชลบุรี, ระยอง, บึงกาฬ, 
สมุทรสาคร, ปราจีนบุรี, ฉะเชิงเทรา, สมุทรปราการ, 
ปทุมธานี, นครสวรรค์, เพชรบูรณ์, ตาก

ภายใน 30 ก.ย. 2559
แผน : จัดตั้ง 7 จังหวัด
ผล : จัดตั้ง 38 จังหวัด
ภ�ยใน 30 ก.ย. 2559

จันทบุรี, หนองคาย, ราชบุรี, สิงห์บุรี, ชัยภูมิ, พังงา, 
ลพบุรี, แม่ฮ่องสอน, สุโขทัย, ยโสธร, เลย, กระบี่,  
ล�าปาง, พิจิตร, อุตรดิตถ์, สตูล, นราธิวาส, 
สุราษฎร์ธานี, พัทลุง, ยะลา, หนองบัวล�าภู, ปัตตานี, 
สุพรรณบุรี, สมุทรสงคราม, ก�าแพงเพชร, ระนอง

ภายใน 30 ธ.ค. 2559
แผน : จัดตั้ง 58 จังหวัด
ผล : จัดตั้ง 26 จังหวัด
ภ�ยใน 28 พ.ย. 2559

ระยะท่ี 

1

ระยะท่ี 

2

ระยะท่ี 

3

ระยะท่ี 

4
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การรับรองการจัดตั้ง แห่งแรกวิส�หกิจเพื่อสังคม

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร	 ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร	 (ฉบับท่ี	 621)	 เม่ือวันท่ี	 24	 สิงหาคม	2559	 ได้ก�าหนด 
ค�าจ�ากัดความของวิสาหกิจเพ่ือสังคม	 และก�าหนดให้มีการรับรองสถานะ
ของวิสาหกิจเพ่ือสังคม	 เพ่ือการรับการยกเว้นภาษีเงินได้	 และอธิบดี 
กรมสรรพากรได้ออกประกาศรายช่ือหน่วยงานรับรองการเป็นวิสาหกิจ 
เ พ่ือสังคม	 (ฉบับท่ี	 1)	 ลงวันท่ี	 3	 มีนาคม	 2560	 ซ่ึงประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา	 เม่ือวันท่ี	4	พฤษภาคม	2560	ก�าหนดให้คณะกรรมการ 
สร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคมแห่งชาติ	ตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 

บริษัท ประช�รัฐรักส�มัคคี วิส�หกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำ�กัด

การเสริมสร้างกิจการเพ่ือสังคมแห่งชาติ	พ.ศ.	 2554	และกรมการพัฒนา 
ชุมชน	ส�าหรับการรับรองการเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมท่ีจัดต้ังข้ึนตามนโยบาย 
สานพลังประชารัฐ	เป็นหน่วยงานรับรองการเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม	

โดยบริษัท	ประชารัฐรักสามัคคี	 วิสาหกิจเพ่ือสังคม	 (ประเทศไทย)	
จ�ากัด	 เป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมแห่งแรกของประเทศไทยท่ีได้ด�าเนินการ 
ย่ืนค�าขออนุมัติเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคม	 เม่ือวันท่ี	 3	 มีนาคม	 2560	 และ 
ได้รับการรับรองจากกรมการพัฒนาชุมชนให้เป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคม	 
ตามหลักเกณฑ์การพิจารณา	ดังน้ี	

• ประกาศพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย 
ก า ร ย ก เ ว้ น รั ษ ฎ า ก ร  ( ฉ บั บ ที่  
604)  การยกเว้นภาษี เงินได้แก่   
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 
สำาหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
เ พื่ อ ล ง ทุ น สิ น ท รั พ ย์ บ า ง ก ร ณี   
เ พ่ื อ ก ร ะ ตุ้ น ร ะ บ บ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ 
ในระยะส้ันเพ่ิมข้ึน รวมท้ังจะช่วย 
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศในระยะยาว

นิติบุคคลที่จัดตั้งตามนโยบาย
สานพลังประชารัฐมีเป้าหมาย
เพื่อสังคม มีคำาว่า “วิสาหกิจ 
เพื่อสังคม” อยู่ในชื่อบริษัท 

มีการนำาผลกำาไรไปลงทุน 
ในกิจการต่าง ๆ ของตนเอง 
หรือใช้ประโยชน์เพื่อสังคม

1 2 3
มีการดำาเนินงานที่โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลและได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้
ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ฉบับท่ี 621 ปี 2559 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำากัด อีก 76 จังหวัด 
สามารถทยอยดำาเนินการขอรับรองจัดตั้งเพ่ื่อเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยในระหว่าง
การดำาเนินการก็สามารถทำางานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างประโยชน์และรายได  ้
ให้แก่ชุมชน ด้วยการระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมอันจะนำาไปสู่เป้าหมายหลักของคณะทำางาน 
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มาตรา 
๑๕

และเมื่อวันที่	 22	พฤษภาคม	2562	 	มีพระราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม	
พ.ศ.	2562		อย่างเป็นทางการ	ลงวันที่	19	พฤษภาคม	2562			โดยมีสาระส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของคณะท�างาน
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ		และบริษัท	ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด	(วิสาหกิจเพื่อสังคม)	จ�ากัด		ดังนี้

กจิการทีจ่ะจดทะเบยีนเปน็วสิาหกจิเพือ่สงัคมตามพระราชบญัญตันิี	้ตอ้งมวัีตถปุระสงคเ์พือ่สงัคมเปน็เปา้หมายหลกัของกจิการ	
และต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
	 (๑)	 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการจ้างงานแก่บุคคลผู้สมควรได้รับการส่งเสริมเป็นพิเศษ	การแก้ไขปัญหาหรือพัฒนา

ชมุชน	สงัคม	หรอืสิง่แวดลอ้ม	หรอืเพือ่ประโยชนส์ว่นรวมอืน่หรอืคนืประโยชนใ์หแ้กส่งัคมตามทีร่ฐัมนตรปีระกาศก�าหนด
	 (๒)	 มีรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบมาจากการจ�าหน่ายสินค้าหรือการบริการ	 เว้นแต่กิจการที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันก�าไร

ให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นอาจมีรายได้น้อยกว่าร้อยละห้าสิบมาจากการจ�าหน่ายสินค้าหรือการบริการ	 ท้ังนี้	 
ตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด

	 (๓)	 น�าผลก�าไรไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตาม	 (๑)	 และแบ่งปันก�าไรให้แก่ผู้เป็นเจ้าของกิจการ 
หรือผู้ถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละสามสิบของผลก�าไรทั้งหมด	 โดยให้ถือว่าการลงทุนในกิจการของตนเองซ่ึงมีกระบวนการ
ผลิตหรือการบริการที่มีลักษณะตาม	 (๑)	หรือการขยายกิจการเพื่อวัตถุประสงค์ตาม	 (๑)	ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ประกาศก�าหนดเป็นการน�าผลก�าไรไปใช้เพื่อสังคม

	 (๔)	 มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
	 (๕)	 ไม่เคยถูกเพิกถอนการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม	 เว้นแต่พ้นก�าหนดสองปีนับถึงวันยื่นค�าขอจดทะเบียน 

เพื่อขอรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนตามพระราชบัญญัตินี้
			(๖)	 ไม่มีหุ้นส่วน	กรรมการ	หรือผู้มีอ�านาจจัดการแทนนิติบุคคล	หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละยี่สิบห้าขึ้นไป	 ซ่ึงเคย

เป็นหุ้นส่วน	กรรมการ	หรือผู้มีอ�านาจจัดการแทนนิติบุคคล	หรือผู้ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละยี่สิบห้าขึ้นไป	 ในกิจการที่เคย 
ถูกเพิกถอนการจดทะเบียนตาม	 (๕)	 เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนร่วมหรือรู้เห็นกับการกระท�าของนิติบุคคล 
ท่ีเป็นเหตุให้ถูกเพิกถอนการจดทะเบียน	การค�านวณก�าไรและการแบ่งปันก�าไรตาม	(๓)	และการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีตาม	
(๔)	ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด 

ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง	เรียกว่า	“คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม”	ประกอบด้วย
	 (๑)	 นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย	เป็นประธานกรรมการ
	 (๒)	 กรรมการโดยต�าแหน่ง	จ�านวนสิบสองคน	ได้แก่	ปลัดกระทรวงการคลัง	ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนษุย์	ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ปลดักระทรวงพาณชิย์	ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	
ปลัดกระทรวงแรงงาน	ปลัดกระทรวงมหาดไทย	ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	เลขาธิการคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย	์ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	และประธาน
สมาคมธนาคารไทย

	 (๓)	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจ�านวนแปดคน	 ได้แก่	 ผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือกลุ่ม
กิจการเพื่อสังคม	จ�านวนสามคน	ผู้ปฏิบัติงานในภาคเอกชน	จ�านวนสามคน	และผู้ทรงคุณวุฒิอื่น	จ�านวนสองคน	โดย 
ผู้ปฏิบัติงานในภาคเอกชนและผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจะต้องมาจากผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญในด้านการเงินด้านการลงทุน	

มาตรา 
๕ 

ในวันท่ี	 16	มกราคม	 2561	คณะท�างานฯ	 ได้จดจัดตั้งมูลนิธิสถาบันพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย	
จ�ากัด	 หรือ	 (สพวสท.)	 เพื่อให้เป็นองค์กรที่ท�าหน้าท่ีส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมทั่วประเทศให้ด�าเนินการ 
ได้อย่างม่ันคงและย่ังยืน		โดยมีภารกิจหลักในการสรา้งความเขา้ใจและตระหนกัถงึประโยชนใ์นการใชว้สิาหกจิเพือ่สงัคมขบัเคลือ่น
เศรษฐกจิฐานรากใหพ้ฒันาความเปน็อยูท่ีด่ขีึน้กบัชุมชนอยา่งยัง่ยนื	รวมทัง้เช่ือมโยงการด�าเนนิงาน	บรษิทั	ประชารฐัรกัสามคัคี	
วิสาหกิจเพื่อสังคม	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	อย่างใกล้ชิด
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ด้านกฎหมาย	 ด้านสื่อสารมวลชน	 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ด้านการสาธารณสุข	 ด้านการศึกษา 
ด้านการพัฒนาสังคม	 ด้านการตลาด	 หรือด้านการออกแบบ	ทั้งน้ี	 ให้แต่งต้ังด้านละไม่เกินหนึ่งคนให้ผู้อ�านวยการ 
เป็นกรรมการและเลขานกุาร	และให้ผูอ้�านวยการแตง่ตัง้เจ้าหนา้ทีใ่นส�านกังานเปน็ผูช่้วยเลขานกุาร	จ�านวนไมเ่กนิสามคน

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอ�านาจดังต่อไปนี้
	 (๑)	 ก�าหนดยุทธศาสตร์	 นโยบาย	และแผนการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งชาติ	 เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา

อนมุตั	ิเพือ่ใหส้ว่นราชการและหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งถอืปฏบิตัิ	รวมทัง้เรง่รดัใหม้กีารด�าเนนิงานใหเ้ปน็ไปตามยทุธศาสตร์	
นโยบาย	และแผนการส่งเสริมอย่างมีประสิทธิภาพ

	 (๒)	 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมตามที่ส�านักงานเสนอ
	 (๓)	 เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีการก�าหนดนโยบายส่งเสริมการประกอบกิจการของวิสาหกิจเพื่อสังคมโดยการ

ก�าหนดสิทธปิระโยชนด์า้นภาษอีากรตามมาตรา	๕๙	(๒)	มาตรการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐัตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตามมาตรา	 ๕๙	 (๓)	 สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายอื่นตาม 
มาตรา	๕๙	(๔)	และสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรแก่บุคคลซ่ึงให้การสนับสนุนกิจการของวิสาหกิจเพ่ือสังคมตามมาตรา	๖๓

	 (๔)	 เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้มีการปรับปรุงกฎหมาย	 ระเบียบข้อบังคับ	หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้อง
กับแผนการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งชาติ

	 (๕)	 สนบัสนุนการศึกษาวจิัยเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการด�าเนินกิจการของวิสาหกิจเพือ่สังคมและกลุ่มกิจการเพือ่สังคม
	 (๖)	 จัดให้มีสมัชชาวิสาหกิจเพื่อสังคม
	 (๗)	 ก�าหนดให้วิสาหกิจเพื่อสังคมน�าส่งเงินสมทบหรือเสียเงินเพิ่มเข้ากองทุนตามมาตรา	๑๓
	 (๘)	 ใหค้วามเหน็ชอบความตกลงหรอืความรว่มมือระหวา่งส�านักงานกบัหน่วยงานตา่งประเทศหรอืองคก์ารระหวา่งประเทศ
	 (๙)	 แต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา	๗๑
	(๑๐)	 ควบคมุดแูลส�านกังานให้ด�าเนนิกจิการใหเ้ปน็ไปตามกฎหมายและวตัถปุระสงคท์ีก่�าหนดไว	้ก�าหนดนโยบายการบรหิาร

งาน	และใหค้วามเหน็ชอบแผนการด�าเนินงานและงบประมาณของส�านักงาน	รวมทัง้ออกระเบยีบ	ขอ้บังคบั	หรอืประกาศ
เกี่ยวกับส�านักงานในเรื่องดังต่อไปนี้
(ก)	การบรหิารงานบคุคล	การเงิน	การพสัด	ุการบญัชี	และการจ�าหน่ายทรพัยส์นิจากบญัชีเปน็สญู	รวมท้ังการด�าเนนิการ 

หรือการบริหารงานอื่นที่จ�าเป็นของส�านักงาน
(ข)	การสรรหา	การจ้าง	การปฏิบัติงาน	และการประเมินผลงานของผู้อ�านวยการการรักษาการแทน	และการมอบให้ 

ผู้อื่นปฏิบัติงานแทน
(ค)	การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
(ง)	 การก�าหนดเครื่องแบบผู้อ�านวยการ	เจ้าหน้าที	่และลูกจ้างของส�านักงานและเครื่องหมายของส�านักงาน
(จ)	การก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียม	ค่าตอบแทน	หรือค่าบริการในการด�าเนินงานของส�านักงานตามมาตรา	๒๕	(๖)

	(๑๑)	 แต่งตั้งและถอดถอนผู้อ�านวยการ
	(๑๒)	 ก�ากับการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้
	(๑๓)	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นหน้าที่และอ�านาจของคณะกรรมการ	 หรือ 

ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

คณะท�างานและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง	 อาทิ	 ส�านัก 
นายกรัฐมนตรี	 กระทรวงมหาดไทย	กระทรวงการคลัง	 กระทรวงพาณิชย์	
และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 ได้ร่วมกันผลักดัน 
การจัดตั้งบริษัทในรูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือ	 และมีการจัดต้ัง
ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมขึ้นเป็นหน่วยงานของรัฐ	 ที่ไม  ่
เป็นส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ 
งบประมาณ	หรือกฎหมายอื่นๆ	 ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจมีฐานะเป็น
นิตบิคุคลและอยู่ในก�ากบัของนายกรฐัมนตร	ีโดยใช้กลไกแบบ	Bottom-up	

Approach	 คือการให้น�้าหนักผู ้ถือหุ้นในบริษัท	 ประชารัฐรักสามัคคี	
วิสาหกิจเพื่อสังคม	 (จังหวัด)	 ท้ัง	 5	 ภาคส่วนเท่ากัน	 ไม่ว่าผู ้ถือหุ ้น 
ในแต่ละภาคส่วนจะมีจ�านวนแตกต่างกันหรือไม ่ 	 และให้บริษัท 
ในระดับจังหวัดท้ัง	 76	 จังหวัดขึ้นมาเป็นผู ้ถือหุ ้น	 จังหวัดละ	 1%	 
ของบริษัท	ประชารัฐรักสามัคค	ี วิสาหกิจเพื่อสังคม	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด	
ส�าหรับ	24%	ที่เหลือคณะท�างานได้เชิญชวน	24	บริษัทเอกชนขนาดใหญ่
ในประเทศเข้าร่วมถือหุ้นอีกบริษัทละ	 1	หุ้น	 เพื่อเป็นการสานพลังร่วมกัน
ในทุกระดับ

มาตรา 
๑๙
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พระราชบัญญัติ 

ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๑๙  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว    
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกบัมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๗  และมาตรา  ๔๐  ของรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย  
บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้  เพ่ือให้
การก ากับดูแลการประกอบกิจการของวิสาหกิจเพ่ือสังคมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  อันเป็นการจัดระเบียบ
การประกอบอาชีพเพียงเท่าที่จ าเป็นและเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค  ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับ
เงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า  “พระราชบัญญัติส่ งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม   
พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

้หนา   ๓๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้  
“วิสาหกิจเพ่ือสังคม”  หมายความว่า  บริษัท  ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล  หรือนิติบุคคลอื่น  ที่ตั้งขึ้น

ตามกฎหมายไทย  ซึ่งด าเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิต  การจ าหน่ายสินค้า  หรือการบริการ  โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสังคมเป็นเป้าหมายหลักของกิจการ  และได้รับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ 

“กลุ่มกิจการเพ่ือสังคม”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดา  กลุ่มบุคคล  ชุมชน  หรือนิติบุคคล 
ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย  ซึ่งด าเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิต  การจ าหน่ายสินค้า  หรือการบริการ  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสังคมเป็นเป้าหมายหลักของกิจการ  และได้รับการจดแจ้งเป็นกลุ่มกิจการเพ่ือสังคม  
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 
“ผู้อ านวยการ”  หมายความว่า  ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 
“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 
“นายทะเบียน”  หมายความว่า  ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมหรือ 

ผู้ซึ่งผู้อ านวยการมอบหมาย 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  
มาตรา ๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มีอ านาจแต่งตั้ง

พนักงานเจ้าหน้าที่และออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
ประกาศนั้น  เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

หมวด  ๑ 
วิสาหกิจเพื่อสังคม 

 
 

มาตรา ๕ กิจการที่จะจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมตามพระราชบัญญัตินี้  ต้องมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสังคมเป็นเป้าหมายหลักของกิจการ  และต้องมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๓๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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(๑) มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือส่งเสริมการจ้างงานแก่บุคคลผู้สมควรได้รับการส่งเสริมเป็นพิเศษ  
การแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาชุมชน  สังคม  หรือสิ่งแวดล้อม  หรือเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมอื่นหรือคืนประโยชน์
ให้แก่สังคมตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

(๒) มีรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบมาจากการจ าหน่ายสินค้าหรือการบริการ  เว้นแต่กิจการ
ที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันก าไรให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นอาจมีรายได้น้อยกว่าร้อยละห้าสิบมาจาก  
การจ าหน่ายสินค้าหรือการบริการ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศ
ก าหนด 

(๓) น าผลก าไรไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบไปใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ตาม  (๑)  และแบ่งปันก าไร
ให้แก่ผู้เป็นเจ้าของกิจการหรอืผู้ถือหุน้ไดไ้ม่เกนิร้อยละสามสิบของผลก าไรทั้งหมด  โดยให้ถือว่าการลงทุน
ในกิจการของตนเองซึ่งมีกระบวนการผลิตหรือการบริการที่มีลักษณะตาม  (๑)  หรือการขยายกิจการ 
เพ่ือวัตถุประสงค์ตาม  (๑)  ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก าหนดเป็นการน าผลก าไรไปใช้เพ่ือสังคม 

(๔) มีการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
(๕) ไม่เคยถูกเพิกถอนการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคม  เว้นแต่พ้นก าหนดสองปีนับถึง

วันยื่นค าขอจดทะเบียนเพื่อขอรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๖) ไม่มีหุ้นส่วน  กรรมการหรือผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติบุคคล  หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นตั้งแต่

ร้อยละยี่สิบห้าขึ้นไป  ซึ่งเคยเป็นหุ้นส่วน  กรรมการหรือผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติบุคคล  หรือผู้ถือหุ้น
ตั้งแต่ร้อยละยี่สิบห้าขึ้นไป  ในกิจการที่เคยถูกเพิกถอนการจดทะเบียนตาม  (๕)  เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า 
ตนมิได้มีส่วนร่วมหรือรู้เห็นกับการกระท าของนิติบุคคลที่เป็นเหตุให้ถูกเพิกถอนการจดทะเบียน 

การค านวณก าไรและการแบ่งปันก าไรตาม  (๓)  และการก ากับดูแลกิจการที่ดีตาม  (๔)  ให้เป็นไป
ตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด  

มาตรา ๖ การจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคมมีสองประเภท  ดังต่อไปนี้ 
(๑) วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันก าไรให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น 
(๒) วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ประสงค์จะแบ่งปันก าไรให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น 
วิสาหกิจเพ่ือสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันก าไรให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นตาม  (๑)   

ให้สามารถด าเนินการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือบริษัทจ ากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
หรือบริษัทมหาชนจ ากัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดได้  โดยให้ถือว่าวัตถุประสงค์ในการน า
ผลก าไรไปใช้เพื่อสังคมเป็นการแบ่งปันก าไรอันจะพึงได้แต่กิจการที่ท านั้น 

การเปลี่ยนแปลงประเภทของวิสาหกิจเพ่ือสังคมตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

้หนา   ๓๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

มาตรา ๗ กิจการใดประสงค์จะเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมให้ยื่นค าขอจดทะเบียนต่อส านักงาน
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และแบบที่ส านักงานประกาศก าหนด  โดยค าขอต้องประกอบด้วยรายการ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อกิจการและที่ตั้งของนิติบุคคล 
(๒) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
(๓) มติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น  ข้อตกลงของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนหรือมติของคณะกรรมการ

ของนิติบุคคล 
(๔) ชื่อและที่อยู่ของผู้มีอ านาจท าการแทนนิติบุคคล 
(๕) หนังสือบริคณห์สนธิ  ถ้ามี 
(๖) หนังสือแสดงเจตนารมณ์การจัดตั้งวิสาหกิจเพ่ือสังคมและรายละเอียดของกิจการ 

ซึ่งด าเนินกิจการมาแล้วตามระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนด 
(๗) ความประสงค์ที่จะจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมตามมาตรา  ๖  (๑)  หรือ  (๒) 
(๘) รายการอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
มาตรา ๘ เมื่อส านักงานได้รับค าขอจดทะเบียนและนายทะเบียนเห็นว่ากิจการที่ยื่นค าขอ

มีวัตถุประสงค์และลักษณะตามมาตรา  ๕  และมาตรา  ๗  ให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนและ 
ออกใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนแก่กิจการนั้น  และประกาศให้สาธารณชนทราบเป็นการทั่วไป 

กิจการที่จดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง  อาจใช้ค าว่า  “วิสาหกิจเพื่อสังคม”  ประกอบในชื่อกิจการ
ตามใบส าคัญแสดงการรับจดทะเบียนดังกล่าวก็ได้ 

การเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศ
ก าหนด 

ในกรณีที่นายทะเบียนมีค าสั่งไม่รับจดทะเบียน  ให้มีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการ
วินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา  ๗๑ 

มาตรา ๙ ห้ามมิให้บุคคลใดใช้ค าว่า  “วิสาหกิจเพ่ือสังคม”  ประกอบเป็นชื่อในการด าเนิน
กิจการเกี่ยวกับการผลิต  การจ าหน่ายสินค้า  การบริการ  หรือการอื่น ๆ  เว้นแต่เป็นผู้ได้รับการจดทะเบียน
ตามมาตรา  ๘ 

มาตรา ๑๐ ในกรณีที่ใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุดใน
สาระส าคัญ  ให้วิสาหกิจเพ่ือสังคมยื่นค าขอรับใบแทนใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนดังกล่าวต่อนายทะเบียน
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ทราบการสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุดดังกล่าว 

้หนา   ๓๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

รายละเอียดเพิ่มเติม
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ในวนัที	่13	ธนัวาคม	2562	พลเอก	อนพุงษ	์เผา่จนิดา	รฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย	ในฐานะหวัหนา้ทมีภาครฐั	พรอ้มนายฐาปน	สริวัิฒนภักดี	 
กรรมการผูอ้�านวยการใหญ	่บรษิทั	ไทยเบฟเวอเรจ	จ�ากดั	(มหาชน)	ในฐานะหัวหน้าทมีภาคเอกชน	คณะท�างานการพฒันาเศรษฐกจิฐานรากและประชารฐั 
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐระดับประเทศ	 โดยมอบนโยบายให้กับพัฒนาการจังหวัด	
76	จังหวัด	และกรรมการบริษัท	ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด	 (วิสาหกิจเพื่อสังคม)	จ�ากัด	76	จังหวัด	 ในการด�าเนินการตามนโยบายสานพลังประชารัฐ 
อย่างต่อเนื่อง	 ถือเป็นการเริ่มต้นการท�างานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐรอบใหม่	 โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงมหาดไทย 
และภาคเอกชนเป็นหลัก

มอบนโยบายสานพลังประชารัฐต่อเนื่อง



หลักการและแนวคิดในการท�างานของคณะท�างาน 
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

3736

    

 ชุมชนลงมือทำ�

       

เอกชนขับเคลื่อน

      

 รัฐบ�ลสนับสนุน
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สร้างโอกาสในการเรียนรู้  
สานพลังสร้างเครือข่ายยกระดับชุมชนสู่ระดับประเทศ

เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนการท�างานตามเป้าหมายของคณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ คือสร้างรายได้ให้ชุมชน  
ประชาชนมีความสุข คณะท�างานฯ จึงให้บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ�ากัด เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนการท�างาน 
ร่วมกับเครือข่าย จึงเกิดเป็นโครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิดขึ้นและเป็นกลไกในการเชื่อมโยงการท�างานกับเครือข่ายทั้ง 76 จังหวัด รวมทั้งผลักดัน 
ให้เกิดโครงการที่จะเป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดให้กับชุมชนเศรษฐกิจฐานราก เช่น กลุ่มงานเกษตร ได้แก่ โครงการโรงพยาบาล
อาหารปลอดภัย ได้ท�างานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศ กลุ่มงานแปรรูป ได้แก่ โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์
ไทย โครงการสะพายสายแนว กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน ได้แก่ รายการชื่นใจไทยแลนด์ โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 
ซึง่เป็นโครงการขนาดใหญ่ทีส่ร้างความมส่ีวนร่วมของชมุชนได้จ�านวนมาก สร้างโอกาสในการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้รวมทัง้การร่วมงานกบัหน่วยงานทีท่�างาน
พัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง เช่น งาน OTOP อีกทั้งยังสร้างโอกาสด้วยการสร้างช่องทางการตลาดใหม่ให้กับชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมกับภาคเอกชน
ขนาดใหญ่หรือระหว่างชุมชน  สร้างเป็น Cluster  ใหม่ท�าให้เกิด Value Chain ใหม่อย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งยังพัฒนาแนวความคิดไปสู่เยาวชนผ่านโครงการ 
OTOP Junior  และการท�าแผนชุมชนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ
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เพื่อบ้ำนเกิด
สำนพลัง
โครงการ

“สานพลงัเพือ่บ้านเกิด” นบัเป็นโครงการระดบัประเทศในล�าดบัแรก 
ที่คณะท�างานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ มอบหมายให้  
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ�ากัด  
เป็นผู้ด�าเนินการ โดยการคัดเลือกเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีจิตส�านึกรักบ้านเกิด 
มีจิตอาสาเข้าท�างานร่วมกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีระดับจังหวัด 
ท้ัง 76 แห่งท่ัวประเทศมาเป็นผู้น�าการพัฒนาชุมชนรุ่นใหม่ในต�าแหน่ง  
“นกัพฒันาธรุกจิชมุชน” เป็นการสร้างประสบการณ์ความรู ้ความเป็นผูน้�า 
เเละความสามารถในการเเก้ปัญหาในการท�างานในพื้นที่

การด�าเนินงานของโครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิด มุ ่งเน้น 
การพัฒนาทักษะด้านธุรกิจและทักษะด้านการพัฒนาชุมชน ผสมผสาน
การถ่ายทอดองค์ความรู้ควบคู่ไปกับการท�างานในพื้นที่จริง โดยเชื่อมโยง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งสามห่วงโซ่ ได้แก่ พอประมาณ  
มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันตัวเองที่ดี และสองคุณค่า คือ ความรู้และคุณธรรม 
ซึ่งตรงกับ Sustainable Development Goals หรือ SDGs 17 ข้อ  
ของสหประชาชาติ นักพัฒนาธุรกิจชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกจะมีโอกาส 
ได้เรียนรู้และเข้าร่วมพัฒนาชุมชนในบ้านเกิดของตนเอง เรียนรู้แนวทาง
การท�างานแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) แนวทาง 
การบริหารและการสื่อสารแบบผู้น�า ตลอดจนได้รับประสบการณ์ที่ดี 
จากผู้บริหารระดับสูงของเครือข่ายธุรกิจระดับชาติผู้สนับสนุนโครงการ  
รวมถึงการสร้างเครือข่ายกับผู้น�าชุมชนรุ่นใหม่ทั่วประเทศ และมีรายได้
ตลอดระยะเวลาการท�างาน 2 ปี 



เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะท�ำงำนกำรพัฒนำ

4342

”

“

โ ค ร ง ก า ร ส า น พ ลั ง เ พื่ อ บ ้ า น เ กิ ด 
ด�าเนินงานมา 2 รุ่นติดต่อกัน โดยรุ่นที่ 1 เริ่มขึ้น
ในช่วงกลางปี 2559 ได ้คัดเลือกเยาวชน 
คนรุ่นใหม่ 76 คน เข้าร่วมฝึกอบรมและพัฒนา
องค์ความรู้ในด้านต่างๆ อย่างเข้มข้นก่อนลง
ปฏบิตังิานในพืน้ทีจ่รงิตามภมูลิ�าเนาของตนเอง 
โดยท�างานร่วมกับหน่วยงานทั้ง 5 ภาคส่วน 
ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม  
ภาควิชาการ เเละภาคประชาชน ในรุ ่นที่ 1  
นักพัฒนาธุรกิจชุมชนหลายคนแสดงให้เห็นถึง
ความมุ ่งมั่นและความทุ ่มเท ทั้งพลังกาย 
และพลังใจในการท�างาน เพราะต่างมเีป้าหมาย
เดียวกันคือการสร้างรายได้ให้ชุมชน ประชาชน

มคีวามสขุ ท�าให้ภายหลงัสิน้สดุสญัญาการท�างาน 2 ปีกบับรษัิท ประชารฐั 
รักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ�ากัด เมื่อวันที่ 4 กันยายน 
2561 นักพัฒนาธุรกิจชุมชนหลายคนได้รับการพิจารณาจากองค์กรชั้นน�า
ระดับประเทศให้เข้าร่วมงาน 

ในขณะที่รุ่นที่ 2 เริ่มด�าเนินการขึ้นในช่วงกลางปี 2560 มีเยาวชน
ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น 643 คน ผ่านการคัดเลือกรอบแรก 
415 คน เข้าสู่กระบวนการสัมภาษณ์ โดยแยกตามภูมิภาค จนได้ผู้ผ่าน 
เข ้ารอบ เพื่อร ่วมกิจกรรมอบรมสัมมนา และได้รับการสัมภาษณ์ 
โดยคณะผูบ้รหิารระดบัสงูในรอบสดุท้าย จนเหลอืเพยีง 76 คนเพือ่ลงพืน้ที ่
ปฏิบัติงานร่วมกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีในจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย

ส�าหรับในช่วง 6 เดือนสุดท้ายของการปฏิบัติงาน บริษัทฯ  
ได้จดัท�า โครงการ “จดุประกายสานพลงัเพือ่บ้านเกดิ” ขึน้มา มวีตัถปุระสงค์ 
เพื่อส่งเสริมให้นักพัฒนาธุรกิจชุมชนมีการวางแผนในการท�างานร่วมกับ
ชุมชนอย่างชัดเจน มีการปฏบิตังิานอย่างต่อเน่ือง จนสามารถสร้างผลงาน
ได้อย่างเป็นรูปธรรมตามแนวทางการพัฒนาชุมชนโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง 
ซ่ึงประกาศผลการแข่งขันและมอบรางวัลในพิธีปิดโครงการสานพลัง 
เพื่อบ้านเกิด รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา

นับเป็นอกีหน่ึงโครงการท่ีได้เสรมิทักษะความรูแ้ละความสามารถ
ให้แก่เยาวชน เพื่อให้เป ็นฟันเฟืองส�าคัญในการขับเคลื่อนสังคม 
และประเทศชาติต่อไปในอนาคต

นอกจากทักษะด้านธุรกิจและทักษะด้านการพัฒนาชุมชนแล้วนั้น คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี  
ยังได้เสริมแนวทางในการด�าเนินงานกับนักพัฒนาธุรกิจชุมชนว่าต้องอาศัยแนวคิด  
“ใจ คิด ท�ำ” เพื่อเป็นพลังขับเคล่ือนในการท�างาน  ใจ (Sincere & Honest) คือ การมี 
ความจรงิใจและซื่อสัตย์ต่อผู้อื่นเป็นพื้นฐาน โดยมีหลักการประเมินตนเอง คือ ควำมเชื่อใจ 
ควำมมั่นใจ ควำมถูกใจ และควำมทันใจ คิด (Resilience - Patience, Positive thinking,  
Hard working) คือ ความตั้งใจและไม่ลดละ เพราะสิ่งเหล่านี้จะท�าให้เกิดความเพียร 
และน�าไปสู่การเกิดปัญญาซึ่งสามารถประเมินตนเองจากการมีความตั้งใจดี ปรารถนาดี 
ต่อตนเองและผูอ้ืน่ และท�ำ (Positive contribution to everyone) คอื ผลลพัธ์ของงานทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อทุกคนและทุกฝ่าย โดยประเมินตนเองจากความสนใจ ความใส่ใจ และความเข้าใจ
ในงานที่ก�าลังปฏิบัติอยู่ 
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บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) 
จ�ากัด ร่วมพัฒนาเครื่องสีข้าวขนาดกะทัดรัด ร่วมกับบริษัท นาทวี 
เทคโนโลยี จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตเครื่องสีข้าวมากกว่า 20 ปี
ใช้ได้กับข้าวหลากหลายสายพันธุ์ การพัฒนานวัตกรรม “เครื่องสีข้าว 
ครวัเรอืน” จะช่วยสร้างช่องทางขายใหม่ให้กับชาวนาทีผ่ลติข้าวคณุภาพสงู
รวมถึงข้าวพันธุ์พื้นถ่ินต่างๆ และประชาชนมีทางเลือกในการเลือกซื้อ 
ข้าวได้หลากหลายสายพันธุ์และส่งเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรโดยตรง  
โดยเครื่องสีข้าวครัวเรือนนี้สามารถสีข้าวเปลือกจากชาวนาเป็นข้าวสาร
ภายใน 5 นาที ด้วยข้าวไทยพันธุ์ต่างๆ ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง 
หลากหลายชนิด เน้นการใช้ชีวิตตามวิถีแห่งเศรษฐกิจพอเพียงกล่าวคือ  
สีข้าวเมื่อต้องการบริโภคในปริมาณที่พอเหมาะกับการบริโภคแต่ละครั้ง 
ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ความสดใหม่ของข้าวและยังคงวิตามินและสารอาหาร 
อย่างครบถ้วน 

เป้าหมายส�าคญัของการพฒันานวตักรรมเครือ่งสข้ีาวในครวัเรอืน
ครั้งน้ีคือการผลักดันให้เกิดห่วงโซ่อุปทานใหม่ มุ่งเน้นการสร้างช่องทาง 
การตลาดใหม่ให้แก่เกษตรกร สามารถจ�าหน่ายข้าวสายพันธุ์พื้นเมืองตรง
ให้แก่ผู้บริโภคในราคาที่สูงกว่าการขายในรูปแบบเดิม นอกจากน้ีจะช่วย 
ส่งเสริมให้เกษตรกรมีทักษะการผลิต การอบแห้ง คัดเลือก บรรจุ  
และขนส่งให้มีคุณภาพก่อนส่งตรงถึงผู้บริโภคนับเป็นการสร้างรายได้ 
แก่เกษตรกรโดยตรงอีกด้วย

จากเป้าหมายส�าคัญในการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวไทย การผลิต
เครื่องสีข้าวครัวเรือนขนาดเล็กเป็นช่องท่างหนึ่งในการผลักดันช่องทาง 
การตลาดให้กับข้าวไทย บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม 
(ประเทศไทย) จ�ากัด ได้ร่วมมอืกบับรษิทัประชารฐัรกัสามคัคปีระจ�าจังหวดั 
และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด�าเนินการผลิตข้าวเปลือก
พร้อมขายให้กบัผูบ้รโิภค โดยได้มกีารรบัซือ้ข้าวเปลอืกจากชมุชนทัว่ประเทศ 

จ�านวน 15 สายพันธุ ์  และมีการบรรจุใส่ขวด ขวดละ 300 กรัม 
วางจัดจ�าหน่ายใน RICE LAB ห้างสามย่านมิตรทาวน์ 

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) 
จ�ากัด ยังคงมีความมุ ่งมั่นในการท�างานร ่วมกับหน่วยงานต่างๆ  
ในการพัฒนาและสร้างมูลค่าให้กับข้าวไทยให้เกิดขึ้นเพื่อเป็นประโยชน ์
กับสังคมต่อไปในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาต่อยอดเครื่องสีข้าว 
ครัวเรือนขนาดเล็กให้มีน�้าหนักเบาและราคาที่คนทั่วไปสามารถซื้อหาไป
ใช้ได้ในทกุครวัเรอืน ตลอดจนการมเีครือ่งสข้ีาวขนาดกลางและจดุกระจาย 
ข้าวเปลือกพร้อมกับการสีข้าวสดเพื่อให้คนเมืองและคนไทยได้มีโอกาส 
ได้รับประทานข้าวไทยหลากหลายสายพันธุ์ให้มากขึ้น และได้เห็นคุณค่า 
ของข้าวไทยพันธุ ์พื้นเมืองต่าง ๆ ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ข้าวไทย 
ให้ลูกหลานและคนรุ่นใหม่ได้รู้จักและสืบทอดในสังคมไทยต่อไป

โครงการ

เครื่องสีข้ำว
ครัวเรือน
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แนวคิดในกำรผลิตเครื่องสีข้ำวครัวเรือนขนำดเล็ก 
ร่วมกับบริษัทประชำรัฐ

ทางบริษัทมีแนวคิดที่จะเพิ่มช ่องทางการเชื่อมโยงผู ้ผลิต 
ข้าวเปลือกเข้ากับผู้บริโภคโดยให้ชาวนาได้มีโอกาสจ�าหน่ายข้าวเปลือก 
ถึงผู้บริโภคโดยตรง ด้วยการสนับสนุนจากเครือข่ายของประชารัฐฯ  
ในการหาช่องทางการขาย และทางนาทวีในส่วนผู ้คิดค้นและผลิต 
เครื่องสีข้าวขนาดเล็กส�าหรับใช้ในครัวเรือน โดยมุ ่งหวังให้ผู ้บริโภค 
ได้รับประทานข้าวสดใหม่หลากหลายพันธุ์ และชาวนาได้ขายข้าวเปลือก 
ในราคาที่เป็นธรรม

ควำมฝันกำรท�ำเคร่ืองสีข้ำวขนำดเล็กของคนไทยของบริษัทประชำรัฐ 
และบริษัทนำทวี

ส�าหรบักลุม่ของเกษตรกรชาวนา ทางนาทวมีเีป้าหมายทีอ่ยากให้ 
ชาวนาสามารถเพิ่มมูลค่าของผลิตผลที่ผลิตได้ โดยแทนที่จะจ�าหน่าย 
ข้าวเปลอืกให้แต่กบัโรงสหีรอืพ่อค้าคนกลางเท่าน้ัน สามารถน�าผลผลติตวัเอง
มาสีเป็นข้าวสารแล้วน�าออกจ�าหน่าย จะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้มากยิ่งข้ึน 
อีกท้ังยังมีข้าวสารไว้บริโภคเอง โดยไม่ต้องไปซ้ือข้าวสารมาบริโภค 
เหมือนในปัจจุบันท่ีชาวนาจะขายข้าวเปลือกไปจนหมด แล้วไปซ้ือข้าว 
มาบรโิภค คนทานกไ็ด้ข้าวด ีๆ ตรงจากเกษตรกรผูผ้ลติ ส่วนชาวนากไ็ด้เงนิ
เต็มเม็ดเต็มหน่วย ไม่ต้องน�าข้าวไปรวมเยอะ ๆ แล้วสี ซ่ึงข้าวอาจจะ 
ไปปนกบัของคนอืน่ โดยเฉพาะผูป้ลกูข้าวอนิทรย์ีจะค่อนข้างล�าบากในการ 
หาโรงส ีเพราะจะมีส่วนสูญเสียไปในกระบวนการผลิตค่อนข้างมาก

สัมภำษณ์ผู้ร่วมผลิต

นายณัฐพล เทพศิลป์วิสุทธิ์  
ต�าแหน่ง รองผู้จัดการ 
บริษัท นาทวี เทคโนโลยี จ�ากัด

สัมภำษณ์ผู้ซื้อ

คุณมีชัย วีระไวทยะ 

ผู้บริหำรโรงเรียนมีชัยพัฒนำที่มีเจตนำสั่งซื้อเคร่ืองสีข้ำวครัวเรือน 
ขนำดเล็กจ�ำนวน 100 เครื่อง

โรงเรยีนมชียัพฒันาเป็นโรงเรยีนทางเลอืก มวีตัถปุระสงค์ในการสร้าง
เยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เป็นคนดี มีวินัย มีความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ 
สามารถคดินอกกรอบและค้นคว้าหาค�าตอบ พร้อมทีจ่ะเป็นผูป้ระกอบการ
การเกษตรและธรุกจิเพือ่สงัคม และเป็นผูน้�าในการพฒันาชมุชนในอนาคต 
โดยทางโรงเรียนฯ ได้ท�าการเปิดรับนักเรียนประจ�าจากหลายจังหวัด

เด็กไทยส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าข้าวปลูกอย่างไร  
จ�านวนหนึ่งรู้ว่าปลูกอย่างไร แต่ไม่รู้ว่าสีอย่างไร  

เราอยากให้เด็กไทยได้รู้ว่าข้าวสีอย่างไร 
เป็นการเรียนรู้ที่ส�าคัญมาก  

ทั้ง ๆ ที่ชาวนาเป็นกระดูกสันหลังแต่เด็กไทยเรา 
ไม่รู้ว่าข้าวสีอย่างไร  

ต่อไปนี้ อยากให้เด็กโรงเรียนต่าง ๆ สีข้าวเอง  
โดยให้เด็กซื้อข้าวเปลือกจากชาวบ้าน 

แล้วมาสีเอง เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนสนใจเกษตร 
อย่างยั่งยืน และเป็นการแปรรูปด้วย ..”

“
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เริ่มด�าเนินการมาตั้งแต่กลางปี 2560 โดยการบูรณาการร่วมมือ 
ระหว่างบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย)  
จ�ากัด กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ มหาวิทยาลัย โดยมีเครือข่ายประชารัฐ 
รักสามัคคีเป็นผู ้ประสานงานชุมชนเพื่อหาแหล่งวัตถุดิบท่ีปลอดภัย 
ท้ังภายในจังหวัดและจังหวัดใกล ้ เคียง การรวมกลุ ่มเกษตรกร  
รวบรวมวัตถุดิบ บริการจัดส่ง การขนส่งไปยังโรงพยาบาลในจังหวัด 
ท่ีเข้าร่วมโครงการ เป้าหมายส�าคัญคือ การสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร 
และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ที่มีตลาดในการส่งผักผลไม้ปลอดภัย 
อย่างยั่งยืน ประชาชนในประเทศมีสุขภาพดีและมีความสุข  

ในปี 2562 บริษัทประชารัฐรักสามัคคี ระดับจังหวัดส่งผัก 
และผลไม้ปลอดภัยเข้าโรงพยาบาลแล้ว 41 แห่งทั่วประเทศ และสร้าง 
รายได้ให้แก่ชมุชนแล้ว 99,283,374.83 บาท และนอกเหนอืจากการส่งผกั
ผลไม้ปลอดภัยเข้าโรงพยาบาลในพื้นท่ีแล้ว บริษัทประชารัฐจังหวัด
กาญจนบุรี  ได้มีการขยายตลาดอย่างยั่งยืนขยายเครือข่าย จัดส่งผัก 
และผลไม้ปลอดภัยเข้าสู่โรงพยาบาลในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  
จ�านวน 7 โรงพยาบาล ได้แก่

โรงพยาบาลเดก็ โรงพยาบาลสงฆ์  สถาบนัมะเรง็แห่งชาติ  สถาบนั
บ�าราศนราดรู  สถาบนัประสาทวทิยา โรงพยาบาลนวมนิทร์ 9  โรงพยาบาล
มหาวชิราลงกรณ - ธัญบุรี (ศูนย์มะเร็งคลอง 10)

*ข้อมูลเมื่อเดือน 31 ม.ค. 63

กระบวนกำรท�ำงำนของโครงกำร

โครงการ โรงพยำบำล
อำหำรปลอดภัย

ปชร. จว.

2   ยืนยันการสั่งซื้อ 3   จัดสรรโควต้าการผลิตที่เป็นธรรม

เครือข่ายเกษตรกร

4    จัดส่ง

เกษตรกรเครือข่ายเกษตรกร

5    รับสินค้า

ปชร. ปทท.

9    ประชุมร่วมกัน
สาธารณสุข

ส่งใบสั่งซื้อทุกสัปดาห์
ส�าหรับการสั่งซื้อ 

สัปดาห์ถัดไป

1   สั่งซื้อ

โรงพยาบาล

ส่งใบสั่งซื้อที่ได้รับ 
ให้กับเครือข่าย

วางแผนการสั่งซื้อไปยัง 
กลุ่มเกษตรกรแต่ละราย 

และแจ้งยอดการสั่ง 
ทาง LINE group หรือโทรศัพท์

• ปลูกผักและสั่งซื้อ 
demand  
จากเครือข่ายฯ

• กรณีครั้งแรกต้อง
วางแผนการปลูก  
45 - 60 วัน

• รับสินค้า 
จากเกษตรกรและ 
ส่งให้กับโรงพยาบาล

• ตรวจสอบสินค้า 
และรับใบวางบิล

โรงพยาบาล

7    ช�าระค่าสินค้า 15 วัน

ปชร. จว.

เพื่อ update  
ความคืบหน้า ปัญหา 
และอุปสรรคต่าง ๆ

6    รับใบวางบิลและช�าระเงินให้กับเกษตรกรทันที

รายงานการด�าเนินการ8
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โครงกำรโรงพยำบำลอำหำรปลอดภัย
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บทสัมภำษณ์ประชำรัฐจังหวัด

1. บรษิทั ประชารฐัรกัสามคัคกีาญจนบรีุ  
(วสิาหกจิเพือ่สงัคม) จ�ากัด

บรษิทัประชารฐัรกัสามคัคกีาญจนบุร ี (วิสาหกิจเพือ่สังคม) จ�ากดั 
ได้ด�าเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยมาอย่าง 
ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 โดยมีเครือข่ายเกษตรกรจาก 5 อ�าเภอ  รวมสมาชิก 
206 ราย เข้าร่วมโครงการ นอกจากการส่งผักและผลไม้เข้าโรงพยาบาล 
พหลพลพยุหเสนาแล้ว ตั้งแต่ต้นปี 2562 ที่ผ่านมา เราสามารถสร้าง 
เครือข ่ายและเชื่อมโยงผลผลิตเข ้าสู ่ โรงพยาบาลต่าง ๆ ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวม 7 โรงพยาบาล สร้างรายได ้
ให้แก่กลุ่มเกษตรกรมากกว่า 10 ล้านบาท

การด�าเนินการของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีกาญจนบุรี  
(วิสาหกจิเพือ่สงัคม) จ�ากัด มกีารบูรณาการตามแนวทางประชารฐั ด้วยการ
จดัท�าบนัทกึข้อตกลง มหีน่วยงานร่วมบรูณาการรวม 14 หน่วยงาน โดยมี
สาระส�าคญัคอื เกษตรกรจะได้รบัเงนิมากขึน้ โดยโรงพยาบาลตกลงจะซ้ือผกั
จากเกษตรกร หากเป็นผกัปลอดภยัโรงพยาบาลจะเพิม่ราคาผักให้ในอตัรา 
ร้อยละ 30 ของราคาผกัในตลาด หากเป็นผกัอนิทรย์ี โรงพยาบาลจะเพิม่ราคา
ผักให้ในอัตราร้อยละ 40 ของราคาผักที่จ�าหน่ายในตลาด ทั้งนี้เกษตรกร 
จะได้รับเงินเร็วข้ึน โดยบริษัทประชารัฐจะจ่ายเงินให้เกษตรกรทันที 
ทีเ่กษตรกรส่งผกั อกีทัง้ผูบ้รโิภคจะมัน่ใจในการบรโิภคผกั เนือ่งจากมกีาร
ก�าหนดมาตรฐานการรับรองโดยใช้ระบบ PGS และมาตรฐาน Organic 
Thailand

นำงทิวำพร ศรีวรกุล  
กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีกาญจนบุรี  
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

ภำคเหนือ

1 พษิณโุลก                 18,504,954.55  บาท
2 พะเยา   1,034,015.00 บาท
3 เพชรบูรณ์   1,975,595.60 บาท
4 ล�าพูน   1,894,000.00 บาท
5 น่าน    8,000,000.00 บาท
6 ล�าปาง 177,936.50 บาท

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

1 ศรีสะเกษ    1,734,368.00 บาท
2 หนองบัวล�าภ ู    1,501,738.80 บาท
3 ร้อยเอ็ด    1,965,600.00 บาท
4 อุบลราชธานี   769,040.00 บาท
5 หนองคาย    1,692,457.50 บาท
6 สุรินทร์    3,000,000.00 บาท
7 อุดรธาน ี    1,785,535.00 บาท

ภำคกลำง

1 กาญจนบุร ี 14,320,667.95 บาท
2 นนทบุรี         282,688.00 บาท
3 นครปฐม    235,780.00 บาท
4 เพชรบุร    571,509.00 บาท
5 อ่างทอง    170,400.00 บาท
6 สิงห์บุร ี  292,501.50 บาท
7 ลพบุร ี   877,838.13 บาท
8 สระบุรี 78,015.00 บาท
9 สมุทรสาคร  2,600,000.00 บาท
10 จันทบุรี    3,250.00 บาท

ภำคใต้

1 ตรัง   21,465,844.83 บาท
2 กระบี ่ 5,275,136.30 บาท
3 ชุมพร 277,201.00 บาท
4 พังงา 790,373.00 บาท
5 สตูล 296,260.00 บาท
6 สุราษฎร์ธานี   164,068.90 บาท

2. บรษิทั ประชารฐัรกัสามคัคพีษิณโุลก   
(วสิาหกจิเพือ่สงัคม) จ�ากดั

โครงการอาหารปลอดภัยจังหวัดพิษณุโลก เป็นการท�างาน 
ในรูปแบบประชารัฐ ประกอบด้วยภาครัฐภาคเอกชน ภาควิชาการ  
ภาคประชาสงัคม และภาคประชาชน ข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นโครงการทีส่ามารถ
ขับเคลื่อน โดยมีภาคเอกชน (บริษัท ประชารัฐฯ)  
เป ็นตัวกลางในการประสานงาน มีภาครัฐ  
(โรงพยาบาลพทุธชนิราช) ซึง่เป็นเจ้าของงบประมาณ 
มีภาคประชาชนเป็นผู้ผลิต โดยได้รับการส่งเสริม 
จากภาควิชาการ (มหาวิทยาลัยนเรศวร) และ 
ภาคประชาสงัคม (สถาบนัสีแ่ยกอนิโดจนี) โดยบรษิทั
ประชารฐัฯ ด�าเนนิการส่งเสรมิ สนบัสนนุใน 5 กระบวนการ และการเชือ่มโยง 
การสนบัสนนุ โดยใช้กลไก คสป. จะช่วยยกระดบัคณุภาพชวีติของประชาชน
ได้อย่างเป็นรปูธรรม

รำยได้สะสมตั้งแต่เริ่มโครงกำรถึง 31 ธ.ค. 2562 = 91,736,774.56 บำท

ปัจจุบันประชารัฐรักสามัคคีระดับจังหวัดส่งผักและผลไม้ปลอดภัย 
เข้าโรงพยาบาลแล้ว 29 แห่งทั่วประเทศ และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนแล้ว  
91,736,774.56 บาท 
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มีการบริหารงาน การจัดการที่มีธรรมาภิบาล สามารถ 
ตรวจสอบได้ เป็นรปูธรรม มรีะบบ มขีัน้ตอนการท�างานทีช่ดัเจน สามารถ
ตรวจสอบ สอบทานย้อนกลบัได้

สิง่ส�าคญัคอืการด�าเนนิงานทีมุ่ง่เน้นให้ทกุคน ทกุฝ่ายท่ีเกีย่วข้อง 
รบัรูถ้งึการบรหิารจดัการทีส่่งผลต่อความคุม้ค่า คุม้ทนุ เป็นธรรมต่อทกุฝ่าย 
อาท ิ โรงพยาบาลได้รบัสนิค้าทีม่คีณุภาพและมรีาคาทีเ่หมาะสม เกษตรกร
ได ้รับผลตอบแทนที่ เป ็นธรรมและรวดเร็ว  รวมถึงค ่าส ่วนต ่าง 
ของราคาสินค้าจากการท�าหน้าที่เป็นคนกลางของบริษัท ประชารัฐฯ  
ส่งผลย้อนกลบัมาพฒันาเศรษฐกิจฐานราก และเกษตรกรได้รบัการส่งเสรมิ
ให้มคีวามรูใ้นการบรหิารจดัการระบบทางการเงนิให้ดขีึน้ พร้อมท้ังยกระดบั 
การพฒันาผ่านกระบวนการประชารฐั ซึง่บรษิทั ประชารฐัฯ เกดิการเรยีนรูง้าน 
มบีคุลากรทีต้่องผ่านประสบการณ์ทีย่ากล�าบาก ด้วยความขยนัและอดทน 
สามารถด�ารงคงอยู่ท่ามกลางกระแสการเปล่ียนแปลง โดยยึดหลกัการ SE 
เป็นส�าคญั

3. บรษิทั ประชารัฐรักสามคัคตีรัง   
(วสิาหกจิเพือ่สงัคม) จ�ากดั

ด้านผูข้าย > จงัหวดัตรงัเป็นจงัหวดัทีผู่ค้นมอีาชพีเกษตรกรจ�านวน
มาก โดยเฉพาะยางพาราและปาล์มน�า้มนั แต่ปัจจบุนัราคายางและปาล์ม
ตกต�่ามาก เกษตรกรส่วนใหญ่ผันตัวเองมาปลูกพืชผักที่สามารถกิน 
และขายเพือ่สร้างรายได้เล้ียงปากท้อง อกีทัง้สภาพภมูปิระเทศและอากาศ
เหมาะส�าหรบัการเพาะปลกู

ด้านผูบ้รโิภค > สนิค้าเกษตรส่วนใหญ่ส่งให้แก่โรงพยาบาลตรงั ซ่ึง
โรงพยาบาลตรงัเป็นโรงพยาบาลศนูย์ มผีูป่้วยเข้ามารบัการรกัษาจ�านวนมาก
ไม่ต�า่กว่า 500 เตยีง การบรโิภคด้านอาหารจงึเป็นสิง่ส�าคญั ผูป่้วยทีเ่ข้ามา
รบัการรกัษาได้กินอาหารทีป่ลอดสารเคม ีปลอดภยั ถกูสขุลกัษณะ และได้รบั 
คณุค่าทางอาหารทีม่ปีระโยชน์อย่างแท้จรงิ

จดุเด่นของโครงการอาหารปลอดภัยจงัหวดัตรัง

1. มเีกษตรกรจ�านวนมากทีป่ลกูพชืผกัปลอดสารพษิ 

2. พืชผักส่วนใหญ่เป็นผักท้องถิ่นที่สามารถเลี่ยงการใช้สารเคมี 
ได้ง่ายต่อการเพาะปลกู และได้ผลผลติดี

3. โรงพยาบาลตรงัให้ความร่วมมอืทีด่กีบัการรบัซือ้สนิค้าเกษตร
ปลอดสารของชาวบ้าน

คุณค่าที่ส�าคัญของโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย คือ 
เป็นการสร้างรายได้ให้เกษตรกร ผู้ประสบปัญหาเศรษฐกิจยางพารา 
และปาล์มน�้ามันตกต�่า ซึ่งเกษตรกรตรังร้อยละ 90 ประสบปัญหาเหล่านี้  
บรษัิทประชารฐัรกัสามคัคตีรงั (วสิาหกจิเพือ่สงัคม) จ�ากดั จึงเร่งแก้ปัญหา
ให้กบัเกษตรกร โดยเป็นทางเลอืกหนึง่ให้เกษตรกรมรีายได้เพิม่ขึน้ ชาวบ้าน
มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งผลักดันให้การท�าเกษตรลดการใช้สารเคมี  
เพือ่เป็นประโยชน์ต่อผูบ้รโิภคท้ังชาวตรงัและจังหวดัใกล้เคยีง

ส�าหรบัแผนงานในปี 2563 นอกเหนอืจากการเช่ือมโยงตลาดสนิค้า
เกษตรของกลุม่วสิาหกจิชุมชน กลุม่เกษตรกร กบัประชารฐัระดบัจงัหวดัไป
สูโ่รงพยาบาลแล้ว แนวทางการด�าเนินงานโครงการอาหารปลอดภยัในระดับ
ประเทศจะมกีารขยายเครอืข่ายการด�าเนนิงานโครงการโรงพยาบาลอาหาร
ปลอดภัยเข้าสู่ภาคธุรกิจ ด้วยการเชื่อมโยงตลาดผักและผลไม้ปลอดภัย   
รวมท้ังเกษตรอินทรีย์เข้าสู่อุตสาหกรรมอาหารและร้านอาหาร โดยการ 
เริ่มต้นบริษัทแรกกับบริษัท S&P และร้านอาหารในภาคธุรกิจต่าง ๆ  
ทัง้ในต่างจงัหวดัและในกรงุเทพฯ มากยิง่ขึน้ ถอืเป็นอกีแนวทางหนึง่ทีช่่วย
สร้างรายได้ เพิม่ความสขุให้แก่เกษตรอย่างยัง่ยนื ด้านสขุภาพของเกษตรกร
และผู้บริโภค ลดการใช้สารเคมีและลดการปลดปล่อยออกสู่อากาศ น�้า  
และดนิ เพือ่ทีจ่ะลดผลกระทบทีม่ต่ีอสขุภาพของมนษุย์และสิง่แวดล้อมอีกด้วย

นำยลือพงษ์ อ่องเจริญ  
กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีตรัง   
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

นำงสำววรัญญำ  หอมธูป  
กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพิษณุโลก  
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด
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เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะท�ำงำนกำรพัฒนำ

โครงการ
ผ้าขาวม้าท้องถิ่น
หัตถศิลป์ไทย

นับตั้งแต่โครงการ “ผ ้าขาวม้าท ้องถ่ินหัตถศิลป์ไทย”  
เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา  
ทางโครงการฯ ได้มีกิจกรรมต่างๆ มากมายโดยมีวัตถุประสงค์ในการ
ด�าเนินโครงการฯ คือ

• ท�างานร่วมกับชุมชนผู้ผลิต โดยเฉพาะอย่างย่ิง “ทายาท 
ผ้าขาวม้าไทย” ในการพัฒนาการแปรรปูผลติภณัฑ์ ส่งเสรมิ
ช่องทางการจัดจ�าหน่าย และเชื่อมโยงชุมชนให้เกิดเป็น 
เครือข ่ายที่สามารถร ่วมกันท�างานและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ร่วมกันได้

• สนับสนุนกลุ ่มเยาวชนและคนรุ ่นใหม่ในการสืบสาน 
และพัฒนาการออกแบบผลติภณัฑ์ผ้าขาวม้าทอมอืท้ังในด้าน 
ลายผ้า เทคนิคการทอ และการแปรรูปให้มีความร่วมสมัย
ยิ่งขึ้น

• ปลุกกระแสและความเข้าใจอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ผู้บริโภค
มองเห็นคุณค่าของผ้าขาวม้าทอมือ ทั้งในด้านศิลป
วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ

ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาโครงการได้มีการจัดกิจกรรม 
หลากหลายรปูแบบ เพ่ือให้บรรลวัุตถุประสงค์ของโครงการ ก่อเกิดเป็น 
3 ปีแห่งการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผ้าขาวม้าทอมือ โดยมีกิจกรรม
ต่างๆ ดังนี้

ภาพรวมการทำางาน 3 ปี  
แห่งการสร้างแรงบันดาลใจ

วีดิทัศน์ภาพรวมการด�าเนินโครงการ “ผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย”

12 - 20 ส.ค.
วันเปิดโครงการผ้าขาวม้า 
ท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย @ อาคาร 
ชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

13 ส.ค. - 19 ก.ย.
รับสมัครชุมชนส่งชิ้นงานผ้า 
เข้าร่วมโครงการ

29 ต.ค. - 6 พ.ย.
น�าชุมชนผู้ผลิตไปร่วมออกร้าน 
ในงานบ้านและสวนแฟร์ @ อาคาร 
ชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

6 - 7 ธ.ค.
การคัดเลือกผ้าขาวม้าจากชุมชน 
ผู้ผลิต จ�านวน 502 ชุมชน

2560

11 ก.พ.
ถ่ายแฟชั่นผ้าขาวม้า ชุด Play 
จาก LaLaLove ลงนิตยสาร
แพรว ฉบับวันที่ 25 มี.ค.

13 - 15 ก.พ.
งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการชุมชน 
ผู้ผลิตผ้าขาวม้า

20 ก.พ. - 15 พ.ค.
เปิดรับสมัครผลงานการประกวด
ชิ้นงานผ้าขาวม้า  
4 ประเภท
• ผ้าขาวม้าอัตลักษณ์ชุมชน
• ผ้าขาวม้าความคิดสร้างสรรค์
• ผ้าขาวม้าจากวัตถุดิบธรรมชาติ
• ผ้าขาวม้าแปรรูป

21 ก.พ. - 28 มี.ค.
น�าชุมชนผู้ผลิตไปร่วมออกร้าน
ในงาน OTOP TO THE TOWN 
ณ เมืองทองธานี

15 มี.ค. - 30 เม.ย.
การประกวดภาพถ่าย ผ้าขาวม้า
ผ่านอินสตาแกรม 3 หมวด
• ผ้าขาวม้าทั่วไทย
• ผ้าขาวม้าสร้างสรรค์
• ผ้าขาวม้าขบขัน

20 - 25 มี.ค
น�าชุดผ้าขาวม้าคอลเล็คชั่น 
play ไปแสดงในงาน Amazon 
TOKYO Fashion Week 2017

29 - 31 มี.ค.
น�าชุมชนผู้ผลิตไปร่วมออกร้าน
ในงานอาคเนย์ Green Mart

4 เม.ย.
ประชาสัมพันธ์การสวมใส่ 
ผ้าขาวม้าในงานสงกรานต์ 
โดยกระทรวงวัฒนธรรม  
@ ท�าเนียบรัฐบาล

10 เม.ย. - 15 พ.ค.
การประกวดออกแบบชุดราตรี
ผ้าขาวม้า โครงการผ้าขาวม้า 
Young Designer  
เพื่อลงนิตยสารสุดสัปดาห์  
ฉบับวันที่ 1 ส.ค.

13 - 16 เม.ย.
ร่วมงาน ‘Water Festival 2017 
เทศกาลวิถีน�้า วิถีไทย ครั้งที่ 3’  
@ เอเชียทีค และงาน ‘สงกรานต์
เมษา ผ้าขาวม้า ยกสยาม’  
@ สยามสแควร์

1 - 2 มิ.ย.
ตัดสินการประกวดชิ้นงาน 
ผ้าขาวม้า 4 ประเภท  
จ�านวน 248 ชุมชน

17 มิ.ย.
รายการชื่นใจไทยแลนด์ลงพื้นที่ 
กลุ่มทอผ้าฝ้ายพื้นเมือง 
บ้านสะง้อ จังหวัดบึงกาฬ

25 - 27 มิ.ย.
งาน ‘ผ้าขาวม้า ผ้าสารพัน’  
@ เซ็นทรัลเวิลด์

22 - 30 ก.ค.
น�าชุมชนผู้ผลิตไปร่วมออกร้าน 
ในงาน ‘บ้านและสวนแฟร์ 
Midyear 2017’  
@ ไบเทคบางนา

19 ส.ค.
มอบรางวัลแก่ชุมชนที่ได้รับ
รางวัลจากการประกวด 
ชิ้นงานในงาน ‘The Charm  
of Pakaoma’ 
@ อาคารชาเลนเจอร์  
อิมแพ็ค เมืองทองธานี
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21 มี.ค.
งานแถลงข่าวเปิดโครงการ  
ผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย 
2561 @ C ASEAN  
เปิดรับสมัครผลงานการประกวด
ออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า 
ในหัวข้อ “นวอัตลักษณ์”

22 - 23 มี.ค.
งานตลาดผ้าขาวม้า 
@ THE STREET รัชดา  
ทอมือ = ทอใจ = ช่วยชุมชน

13 - 15 เม.ย.
ชุมชุมผู้ผลิตร่วมออกบูธ 
ในงาน Water Festival 2018 
เทศกาลวิถีน�้า วิถีไทย ครั้งที่ 4  
@ เอเชียทีค

19 - 23 เม.ย.
จัดแสดงแฟชั่นโชว์ชุดผ้าขาวม้า 
จากแบรนด์ LaLaLove  
และชุดราตรีจากการออกแบบ 
ของ Young Designer ในงาน 
STYLE 2018 จัดโดย 
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
(DITP) กระทรวงพาณิชย์ 

4 พ.ค.
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง 
ความร่วมมือสนับสนุน 
การด�าเนินงานโครงการผ้าขาวม้า
ท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ร่วมกับ 
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์ @ C Asean 
รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

9 - 18 พ.ค.
งานสัมมนาเชิงปฎิบัติการ 
‘โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่น
หัตถศิลป์ไทย ระดับภูมิภาค’  
ทั้ง 5 พื้นที่

11 - 19 ส.ค.
งานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP 
ก้าวไกลด้วยพระบารมี 2018 
@อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค 
เมืองทองธานี
• แสดงผลงานและมอบรางวัล 

การประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ผ้าขาวม้า ‘นวอัตลักษณ์’

• น�าชุมชนผู้ผลิตจากโครงการ 
ผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย
ร่วมออกบูธ
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โครงการระดับประเทศ

1 ก.ย. - 31 ต.ค.
นิทรรศการโชว์ผลงานการประกวด
ของ Young Designer  
@ CW TOWER

25 - 29 ก.ย.
ผู้ชนะการประกวด ‘นวอัตลักษณ์’ 
ศึกษาดูงาน Bunka Fashion 
School ณ ประเทศญี่ปุ่น 

1 ต.ค. - 15 พ.ย.
ประชาสัมพันธ์และร่วมส่งภาพถ่าย
ผ้าขาวม้าผ่านอินสตาแกรม  
เข้าประกวดในหัวข้อ ‘ผ้าขาวม้า
ทอใจ’

17 - 21 ต.ค.
งาน STYLE จัดแสดงผลงาน 
การประกวดในหัวข้อ ‘นวอัตลักษณ์’ 
3 สาขา ได้แก่ ออกแบบแฟชั่น 
ออกแบบเคหะสิ่งทอ และออกแบบลาย
ผ้า @ ไบเทค บางนา

1 - 10 ธ.ค.
งาน ‘ผ้าขาวม้าทอใจ’ ฉลอง 
ครบรอบ 2 ปี โครงการผ้าขาวม้า
ท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย  
@ เซ็นทรัลเวิลด์
• แฟชั่นโชว์ชุดผ้าขาวม้าและนิทรรศการ

ภาพถ่ายอินสตาแกรม
• ประชาสัมพันธ์ lookbook ชุดผ้าขาวม้า  

collection: TAW JAI (ทอใจ) 
• น�าชุมชนผู้ผลิตจากโครงการผ้าขาวม้า

ท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทยร่วมออกบูธ

15 - 23 ธ.ค.
ชุมชนโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่น
หัตถศิลป์ไทยร่วมออกบูธในงาน 
OTOP CITY 2018  
@ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค 
เมืองทองธานี

22 - 26 พ.ค.
ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า และน�าชุมชน 
ผู้ผลิตจากโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่น
หัตถศิลป์ไทยร่วมจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์  
@ Central World

1 มิ.ย.
Workshop การประดิษฐ์มาลัยกร 
ผ้าขาวม้าและบูเก้ผ้าขาวม้าให้แก่ 
ผู้เข้าประกวดนางสาวถิ่นไทยงาม 
ประจ�าปี 2562 @ ESC Studio

1 มิ.ย. - 15 ส.ค.
ประชาสัมพันธ์และร่วมส่งภาพถ่าย 
ผ้าขาวม้าผ่านอินสตาแกรม ในหัวข้อ 
‘วิถีเมืองแห่งอาเซียน’  
และ ‘ศิลปวัฒนธรรมแห่งอาเซียน’ 

15 - 23 มิ.ย.
ร่วมออกบูธในงาน ‘OTOP MIDYEAR 
2019’ @ อาคารชาเลนเจอร์  
อิมแพ็ค เมืองทองธานี

28 - 30 มิ.ย.
ชุมชนในโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่น
หัตถศิลป์ไทยร่วมออกบูธ 
และจัดกิจกรรม workshop มาลัยกร 
ผ้าขาวม้า ในงาน SET Social Impact 
Fair 2019 ผ้าเปลี่ยนโลก  
@ MBK Center

30 ก.ค.
ศิลปินแกรมมี่เชิญชวนมอบ  
‘มาลัยกรผ้าขาวม้า’ เป็นของขวัญ 
แทนความรักเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

1 - 2 ส.ค
ความร่วมมือโครงการผ้าขาวม้า 
ท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย โครงการ EISA  
น�าคณาจารย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
ลงพื้นที่ชุมชนบ้านฮ่องแฮ่ และชุมชน 
บ้านสวนปอ จังหวัดร้อยเอ็ด  
เพื่อพัฒนาต่อยอดการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า

10 - 18 ส.ค.
ชุมชนในโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่น
หัตถศิลป์ไทย ร่วมออกบูธในงาน  
ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP  
ก้าวไกลด้วยพระบารมี 2019  
@ อาคารชาเลนเจอร์  
อิมแพ็ค เมืองทองธานี

2 ก.ย.
ประกาศผลรายชื่อผู้ชนะ 
การประกวดภาพถ่ายอินสตาแกรม
ผ้าขาวม้า

6 - 8 ก.ย.
นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ลงพื้นที่ชุมชนกลุ่มน�้ามอญแจ้ซ้อน 
จังหวัดล�าปาง เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิต 
และพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า 
ทอมือให้แก่กลุ่มน�้ามอญแจ้ซ้อน

25 - 29 ก.ย.
‘PAKAOMA ART STREET’  
@ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์
• แสดงผลงานการประกวดออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า หัวข้อ ‘ASEAN 
METROPOLIS’

• พิธีมอบรางวัลการประกวดออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าและภาพถ่าย 
อินสตาแกรม

• ชุมชนโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์
ไทยร่วมออกบูธจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์

• Workshop: DIY จากผ้าขาวม้า 

12 - 23 ต.ค.
ชุมชนโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่น
หัตถศิลป์ไทยร่วมออกบูธในงาน  
‘เฉลิมกรุงเฉลิมพระเกียรติ’  
@ ดิ โอลด์ สยาม พลาซ่า

28 ต.ค. - 1 พ.ย.
ผู้ชนะการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์
ผ้าขาวม้า ศึกษาดูงานการออกแบบ  
ณ กรุงไทเป สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

4 - 11 พ.ย.
ชุมชนโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่น
หัตถศิลป์ไทย ร่วมออกบูธงาน 
‘MITRTOWN CRAFT SCENE’  
ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ 

15 - 23 ธ.ค.
ชุมชนโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่น
หัตถศิลป์ไทยร่วมออกบูธงาน OTOP 
CITY 2019 @ อาคารชาเลนเจอร์  
อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
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28 - 29 ม.ค.
ประสานความร่วมมือระหว่าง
โครงการผ้าขาวม้าฯ และโครงการ 
EISA น�าคณาจารย์มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ ลงพื้นที่ชุมชน
เปือยหัวดง และบ้านภูไท จังหวัด
อ�านาจเจริญ เพื่อพัฒนาต่อยอด
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า

15 ก.พ.
หนังสือผ้าขาวม้าทอใจ สืบสาน
สายใยแห่งการแบ่งปัน ที่บอกเล่า
เรื่องราวถึง
• ผลงานสร้างสรรค์ของนักออกแบบ

รุ่นใหม่
• ทายาทผ้าขาวม้าไทย
• พลังของชุมชนโครงการผ้าขาวม้า

ท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย

8 - 17 มี.ค.
ชุมชนโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่น
หัตถศิลป์ไทย ร่วมออกบูธในงาน 
‘ย้อนวันวานตลาดมิ่งเมือง’  
@ ดิ โอลด์ สยาม พลาซ่า

1 เม.ย. - 19 ก.ค.
เปิดรับสมัครผลงานการประกวด
ออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า 
ในหัวข้อ ‘ASEAN METROPOLIS’

11 - 16 เม.ย.
แฟชั่นโชว์ชุดผ้าขาวม้า ภายใต้
ความร่วมมือจากโครงการ 
ผ้าขาวม้าฯ โครงการ EISA  
และมหาวิทยาลัยธรุกิจบัณฑิตย์ 
ในธีม ‘ม่วนซื่นตื่นข้าวเหนียว  
โฮแซว เลาะเลี้ยวแดนอีสาน’  
@ Central Plaza Westgate

13 - 15 เม.ย.
ประชาสัมพันธ์การประกวด
ออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า 
และจ�าหน่ายสินค้าแปรรูป 
จากผ้าขาวม้าทอมือของโครงการฯ 
ในงาน Water Festival 2019 
เทศกาลวิถีน�า้ วิถีไทย ครั้งที่ 5  
@ เอเชียทีค

14 พ.ค.
แฟชั่นโชว์ชุดผ้าขาวม้า ภายใต้
ความร่วมมือจากโครงการ 
ผ้าขาวม้าฯ โครงการ EISA  
และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
ในธีม ‘Nine of wands’  
@ THE STREET RATCHADA

กิจกรรมประจำาปี 2562

การประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า
‘PAKAOMA ASEAN METROPOLIS’ (อตัลกัษณ์แห่งคณุค่า 

ผ้าขาวม้าอาเซียน) เป็นหัวข้อการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ผ้าขาวม้าในโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ประจ�าปี 2562 
ท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และบุคคลท่ัวไป ได้มีโอกาส
แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการออกแบบ 
เพ่ือพัฒนาสินค้าผ้าขาวม้าทอมือให้มีอัตลักษณ์ท่ีชัดเจน และสร้าง
การรบัรูใ้นวงกว้าง เปลีย่นแปลงมุมมอง และส่งเสรมิให้เห็นถึงคุณค่า
ของ “ผ้าขาวม้าทอมือ” ซึ่งเป็นการสืบสานภูมิปัญญาของชุมชน 
และเป็นการอนุรักษ์ศิลปะการทอผ้าขาวม้าให้คงอยู่ รวมทั้งยกระดับ
มาตรฐานการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าทอมือในระดับสากล 
ต่อไป โดยจัดการแข่งขันในระดับนักเรียน นักศึกษา และระดับบุคคล
ทั่วไป ซึ่งแบ่งสาขาการประกวดออกเป็น

• สาขาออกแบบเสื้อผ้า
• สาขาออกแบบเครื่องใช้และเครื่องประดับ
• สาขาออกแบบเคหะสิ่งทอ
• สาขาออกแบบลายผ้า
โดยมีผู้ส่งชิ้นงานเข้าประกวดท้ังสิ้น 294 ชิ้นงาน และมี 

ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศจ�านวน 48 ชิ้นงาน

ภาพรวมการประกวดออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า ปี 2562
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เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะท�ำงำนกำรพัฒนำ

รางวัลชนะเลิศ  
ประเภทนักเรียน นักศึกษา  
สาขาออกแบบเสื้อผ้า

 ผมรู้จักโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย 
มา 2 ปีและชื่นชอบผ้าขาวม้ามาอยู่ก่อนแล้ว จึงได้เลือก 
‘กรุงเทพมหานคร’ เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ 

เพราะเป็นสิ่งใกล้ตัวที่สุด เป็นเมืองที่มีเทคโนโลยี 
และสถาปัตยกรรมที่เจริญรุ่งเรืองมาก แต่ท่ามกลาง 

ความเจริญนั้น ยังมีวัฒนธรรมดั้งเดิม 
ของสถาปัตยกรรม วัดวาอาราม และความโมเดิร์นของตึกสูง 

โดยชุดที่ส่งเข้าประกวดพยายามออกแบบให้สวมใส่ได้จริง  
ใส่ไปท�างานได้ เทคนิคเพิ่มเติมที่ใช้ คือน�าผ้ามาพลีท  
เพื่อให้ ได้ความโมเดิร์นผสมผสานกับผ้าขาวม้า 

 ส�าหรับโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย  
ท�าให้ผมรู้ว่าการน�าผ้าขาวม้าซึ่งเป็นอัตลักษณ์ 

ของท้องถิ่นมาสร้างคุณค่าใหม่ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น  
เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจอย่างยิ่งทั้งต่อตัวผมเอง 

และชุมชนผ้าขาวม้า 

สรัล เจียมจรัสโชติ
สาขาออกแบบแฟชั่นดีไซน์  

วิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต

รางวัลชนะเลิศ  
ประเภทบุคคลทั่วไป  
สาขาออกแบบเสื้อผ้า
THE GOLDEN OF ASEAN 

ธีระวัฒน์ จันทร์เส็ง

 ชุดนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากเจดีย์ชเวดากอง (ประเทศ 
เมียนมา) ประตูชัย (ประเทศลาว) และวัดอรุณราชวราราม 

ราชวรมหาวิหาร (ประเทศไทย) น�ามาประยุกต์และผสมผสาน 
กับรูปทรงเรขาคณิต ให้เข้ากับแบบเสื้อผ้าที่ทันสมัย ชุดนี้สามารถ 

ใส่ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง ความพิเศษของชุด คือน�าผ้าขาวม้า 
ที่เป็นผืนและที่เป็นเศษวัสดุเหลือใช้มาตัดต่อให้เป็นผ้าขาวม้าผืน

ใหม่ ความรู้สึกของผมตั้งแต่ที่ได้เข้ามาสัมผัสกับผ้าขาวม้าตลอด 
ช่วงเวลาที่ผ่านมา ผมอยากให้ทุกส่วนที่มีบทบาทช่วยกันพัฒนา
ผ้าขาวม้าแบบว่าน�าไปใช้ ได้มาก ๆ เพราะตอนนี้ผ้าขาวม้าในไทย 

ที่ท�าแล้วขายได้มีไม่ถึงสิบแบรนด์ที่ขายได้เรื่อย ๆ ตลอดทั้งปี  
ผมจึงอยากมีส่วนช่วยท�าตรงนี้ให้ประสบความส�าเร็จได้ 

 ผ้าขาวม้าในแต่ละท้องถิ่นมีอัตลักษณ์ของชุมชนที่แตกต่างกันไป  
ถ้านักออกแบบได้มีโอกาสลงมือไปร่วมช่วยคิด ช่วยท�ากับชุมชน 

จะสามารถพัฒนาและช่วยเหลือชุมชนได้อย่างแท้จริง 

รางวัลชนะเลิศ  
ประเภทนักเรียน นักศึกษา สาขาออกแบบเครื่องใช้และเครื่องประดับ
KAOMA YAPONG 

 พวกเราได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบ
มาจาก ‘YAPONG DANCE’ เป็นการเต้น

ของชาว Betawi ซึ่งการเต้นร�านี้ 
เป็นสัญลักษณ์ของความสุขและชุมชนสังคม

จากงานเฉลิมฉลองในกรุงจาการ์ตา  
จึงอยากท�าเครื่องใช้เครื่องประดับให้ดูมีสีสัน 

สนุกสนาน และใช้งานได้ 2 ฟังก์ชัน คือ  
เป็นสร้อยคอและผ้าคาดผมได้ 

 พวกหนูรู้สึกว่าผ้าขาวม้ามีแต่คนมีอายุใส่ 
ไม่ทันสมัย ในฐานะคนรุ่นใหม่ 

จึงอยากยกระดับของผ้าขาวม้าขึ้นมา  
โดยโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย

ได้เปิดโอกาสให้เด็กรุ่นใหม่ 
ได้มีโอกาสร่วมสืบสานผ้าขาวม้าท้องถิ่น 

ของประเทศไทยต่อไป 

กัญญาภัค แก้วขาว 
วณิชยา งามวิริยะวงศ์
สาขาศิลปอุตสาหกรรม  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

THE DIFFERENTLY OF BANGKOK

ความรู้สึก 
ของกรรมการตัดสิน
การประกวด 
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ผ้าขาวม้า ปี 2562  
สาขาออกแบบเสื้อผ้า
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รางวัลชนะเลิศ 
ประเภทบุคคลทั่วไป 
สาขาออกแบบเครื่องใช้และเครื่องประดับ
THE REFLECTION OF WAT ARUN 

 ผลงานชิ้นนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากพระปรางค์
วัดอรุณราชวราราม โดยท�ากระเป๋าเลียนแบบ 

มาจากสถาปัตยกรรมย่อมุมขององค์พระปรางค์ 
ตรงหูกระเป๋าเป็นพวงมาลัย ได้แรงบันดาลใจจาก

การไปท�าบุญที่วัดในตอนเช้า ก่อนหน้านี้ดิฉันไม่รู้ว่า
ผ้าขาวม้าใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างเพราะไม่ได้ใช้เอง  
แต่พอมาออกแบบและลงมือท�า ความคิดเปลี่ยนไป 
สามารถน�ามาตัดเป็นชุดใช้ ได้จริงในชีวิตประจ�าวัน 
ปัจจุบันผ้าขาวม้าไม่ได้เชยอีกต่อไปแล้ว สามารถ 

น�ามาพัฒนาต่อยอดทั้งในเรื่องลวดลายและรูปทรง 
เกิดมุมมองใหม่ๆ และเชื่อว่าผ้าขาวม้าสามารถ 
ท�าอะไรได้มากกว่าที่คิด เพียงแต่ต้องดึงคุณค่า 

ออกมา เพิ่มเรื่องราวเพื่อเพิ่มมูลค่า  
ท�าให้คนรู้สึกว่าผ้าขาวม้าก็ท�าแบบนี้ได้ 

ไพลิน ศิริพานิช

 Noong - Hohm Collection หรือนุ่ง - ห่ม เป็นชุดเคหะสิ่งทอ 
จากผ้าขาวม้าที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการนุ่งโสร่งของชาวเมียนมา 

ในเมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา ซึ่งการนุ่งผ้าแบบนี้พบเห็นได้มาก 
ในประเทศแถบอาเซียน ผมจึงหยิบยกการพับทบผ้าเพื่อน�ามานุ่ง 

หรือโพกมาเป็นเทคนิคในการออกแบบชุดหมอนอิงและเบาะรองนั่ง 

 ผมรู้สึกว่าผ้าขาวม้าเป็นผ้าไทยที่จับต้องได้ง่ายมาก และรู้สึกว่า 
ผ้าขาวม้าค่อนข้างมีเรื่องราวและอยู่กับคนไทยมาค่อนข้างนาน  

แต่ความที่อยู่มานาน คนอาจมองข้ามคุณค่าของมันไป โครงการ 
ผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทยนี้เป็นเหมือนการเปิดวิสัยทัศน์ใหม่  

สิ่งที่เรามีอยู่แล้ว แน่นอนว่าค�าว่าวัฒนธรรม มันมีชีวิต มีเกิด 
ก็ต้องมีดับ วัฒนธรรมบางอย่างเราก็หายไป แต่เรื่องผ้าขาวม้า 
เป็นองค์ความรู้ เป็นฝีมือการทอของชาวบ้านเกี่ยวกับเรื่องงาน
หัตถกรรม ควรมีต่อไปในอนาคต แต่อาจเปลี่ยนไปในรูปแบบอื่น  

การคงอยู่ของผ้าขาวม้าอาจจะไม่ได้เป็นแบบเดิม เช่น แต่ก่อนเราใช้ 
ผ้าขาวม้ามาพาดเอว โพกหัว ปัจจุบันเราเอามาท�าเป็นผลิตภัณฑ์ 

อย่างอื่น อาจจะเปลี่ยนบริบทของมันต่อไปเรื่อย ๆ  
แต่จะไม่มีจุดสิ้นสุดอย่างแน่นอน 

รางวัลชนะเลิศ  
ประเภทบุคคลทั่วไป สาขาเคหะสิ่งทอ
Noong - Hohm จับผ้าขาวม้ามาแต่งตัว

ชยากร พุ่มชุมพล

ความรู้สึกของกรรมการ
ตัดสินการประกวดออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า ปี 2562 
สาขาออกแบบเครื่องใช้ 
และเครื่องประดับ

ความรู้สึก 
ของกรรมการตัดสิน
การประกวดออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า 
ปี 2562 สาขาออกแบบ
เคหะสิ่งทอ

รางวัลชนะเลิศ
ประเภทนักเรียน นักศึกษา สาขาออกแบบลายผ้า
Sultan Omar Ali Saifuddien Mosque

อธิวัฒน์  พูลพาณิชย์ 
ปริญญาโท คณะมัณฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร

 ผลงานชิ้นนี้ ผมได้แรงบันดาลใจมาจากมัสยิดสุลต่านโอมาร์อาลีไซฟุดดิน 

(Sultan Omar Ali Saifuddien Mosque) ประเทศบรูไน มัสยิดแห่งนี้ 

เป็นเหมือนมินิทัชมาฮาล ความสวยงามที่ประทับใจ คือ แสงที่ตกกระทบ

มายังช่องแสงของมัสยิดแล้วทอดลงบนพื้น คือแสงแห่งอารยธรรม 

และความศรัทธา ผมใช้แรงบันดาลใจตรงนี้ในการออกแบบลายผ้าชิ้นนี้  

โดยใช้เทคนิคออกแบบกราฟิกผสมผสาน ดึงองค์ประกอบรูปแบบ 

บางส่วนที่เป็นแสงตกกระทบมาจนเกิดเป็นลายใหม่

ผมรู้สึกว่าหลายคนยังไม่เห็น ยังไม่เชื่อว่าคนไทยจริงๆ แล้วท�าอะไรได้ไกล 

กว่าที่คิด ส�าหรับผมการออกแบบลายผ้าขาวม้าต้องมองรอบด้าน 

ทั้งวัตถุประสงค์ สไตล์ รูปแบบที่ควรจะเป็น และความเป็นสากล  

ภูมิปัญญาไทยของเราสามารถไปได้ไกลกว่าที่คิดแน่นอน 
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เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะท�ำงำนกำรพัฒนำ

การประกวดภาพถ่ายผ้าขาวม้าผ่านอินสตาแกรม
เพ่ือส่งเสริมให้คนรุ ่นใหม่ได้เห็นคุณค่าของผ้าขาวม้าทอมือ 

ซึ่งเป็นผ้าสารพัดประโยชน์ท่ีผสมผสานอยู่ในวัฒนธรรมต่างๆ วิถีการใช้
ของคนท้ังในประเทศไทยและประเทศแถบอาเซยีน จงึได้มกีารจดัประกวด
ภาพถ่ายผ่านอินสตาแกรม ภายใต้แนวคิด “PAKAOMA ASEAN” ขึ้น  
โดยแบ่งการประกวดออกแบบเป็น 2 หัวข ้อคือ “ศิลปวัฒนธรรม 

รางวัลชนะเลิศ 
ประเภทบุคคลทั่วไป  
สาขาออกแบบลายผ้า
กรุงเทพมหานครที่ไม่เคยหลับใหล

สลิลา เขมโชติกูร

 ดิฉันเลือกกรุงเทพฯ เป็นแรงบันดาลใจ 
ในการออกแบบเพราะเกิดที่กรุงเทพฯ  

ซึ่งเป็นเมืองที่ไม่เคยหลับใหล ภาพแสงไฟยาม
ค�่าคืน สลับกับวิถีการใช้ชีวิตในตอนกลางวัน 

โดยใช้เทคนิคการมัดหมี่ซ้อนและเส้นไหม 
หลายประเภท สีที่ใช้เป็นสีธรรมชาติทั้งหมด  

เพราะเป็นกระบวนการที่ไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม 
ลดการปนเปื้อนของสารเคมีในน�้าทิ้งด้วย 

 สมัยก่อนเราใช้ผ้าขาวม้าเพื่อการนุ่งห่มทั่วไป 
เช็ดเหงื่อ ซับ อาบน�้า การใช้งานอาจจะไม่เหมือน
ในยุคนี้ ดังนั้น การออกแบบลายของผ้าขาวม้า 

หากมีการออกแบบให้มีองค์ประกอบศิลป์ 
มากยิ่งขึ้น มีจุดเด่น จุดรอง จะท�าให้ผ้าขาวม้า 

มีจุดดึงดูดความสนใจในรูปแบบใหม่ 

ความรู้สึกของกรรมการ
ตัดสินการประกวด
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ผ้าขาวม้า ปี 2562  
สาขาออกแบบลายผ้า

แห่งอาเซียน” และ “วิถีเมืองแห่งอาเซียน” โดยมีผู้ให้ความสนใจและร่วม 
ส่งภาพถ่ายผ้าขาวม้าผ่านอินสตาแกรม เข้าร่วมประกวดไม่น้อยกว่า  
1,000 รปู ซึง่ภาพเหล่านัน้สะท้อนให้เหน็ว่าผ้าขาวม้าได้เข้าไปเป็นส่วนหน่ึง
ของศิลปะและวัฒนธรรมของเมือง รวมถึงสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตการใช้
ผ้าขาวม้าของคนในเมืองนั้นอีกด้วย
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แรงบันดาลใจสู่การสร้างสรรค์และการยกระดับผ้าขาวม้าทอมือ

Collection X Pakaoma แบรนด์ LaLaLove 
โดย คุณลินดา เจริญลาภ 

แรงบนัดาลใจในการสร้างคอลเลค็ชัน่ผ้าขาวม้าของคณุลนิดา เจรญิลาภ มองว่าผ้าขาวม้า 
เป็นผ้าเอนกประสงค์ของไทยและมีติดอยู่ทุกบ้าน ด้วยสีสันสดใส แปลกใหม่ เต็มไปด้วย 
ความสนุกสนาน สะท้อนเป็นเรื่องราวบอกเล่าความเป็นมาของผ้าขาวม้ารวมเข้ากับวิถีคนเมือง 
ไปสูส่ายตาคนทัว่โลก โดยได้มโีอกาสน�าคอลเลค็ช่ันผ้าขาวม้าชดุนีไ้ปแสดงในงาน Amazon Tokyo 
Fashion Week 2017 ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

คอลเลค็ชัน่ต่างๆ ของแบรนด์ TITA (ทท่ีา) เป็นความตัง้ใจผสมผสานระหว่าง 
ไอเดียคนรุ่นใหม่ร่วมกับการพัฒนาชุมชนให้สนุกคิด ออกแบบ เติบโตไปพร้อมเรา  
เราเลอืกใช้ผ้าขาวม้าทอมอืต่างๆ จากชมุชน ออกแบบภายใต้แนวคดิ “ผ้าไทยใส่สนกุ”  
ให้คนสุขและสนุกกับการแต่งตัวแบบ Mix & Match โดยเอาผ้าไทยไปอยู่ในสไตล ์
ของคนรุ่นใหม่ แล้วทุกคนจะค่อยๆ ช่วยกันสานต่อผ้าไทยในแบบฉบับของตัวเอง

TiTA
โดย คุณนพมณี (ผลพาณิชย์) ชัยจรูญรัตน์

โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย เล็งเห็นถึงศักยภาพของ
ผ้าขาวม้าไทยที่สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นเสื้อผ้า เครื่องใช้เครื่องประดับ  
ท่ีสร้างความตื่นตาตื่นใจ รวมถึงการเพ่ิมมูลค่าผ้าขาวม้าท่ีจะเป็นการ
เพ่ิมรายได้ให้กับชุมชนอีกทางหน่ึง โดยตลอดระยะเวลาที่ผ ่านมา 

โครงการผ้าขาวม้าท้องถ่ินหัตถศิลป์ไทยได้รับความร่วมมือและการ
สนับสนุนจากภาคีทุกภาคส่วน เพ่ือเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์
ผ้าขาวม้าทอมือ ดังนี้
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นอกจากโลกของแฟชัน่แล้ว ทกุวันนียั้งมกีารเพ่ิมมลูค่าของผ้าขาวม้าในรปูแบบต่างๆ เพ่ือให้ 
เป็นการสานต่อการทอผ้าขาวม้าไม่ให้เลือนหายไป ที่ส�าคัญเป็นการเพิ่มรายได้เลี้ยงชีพของชุมชน 
อกีด้วย โดยในปีทีผ่่านมาทางโครงการผ้าขาวม้าท้องถ่ินหตัถศลิป์ไทย ได้มโีอกาสพัฒนาและส่งเสรมิ 
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของผ้าขาวม้า อาทิ

บูเก้ผ้าขาวม้า 
ซึ่งได้มีการพัฒนารูปแบบการเพ่ิมมูลค่าที่ต ่อยอดมาจากมาลัยกรผ้าขาวม้า ท่ีน�า 

ผ้าขาวม้าหนึ่งผืนมาพับ พัน ผูก เกิดเป็นช่อดอกไม้ผ้าขาวม้า ผสมกับการตกแต่งที่สวยงาม 
เสมอหนึ่งช่อดอกไม้ธรรมชาติ ท�าให้บูเก้ผ้าขาวม้าสามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคในการส่งมอบแทน 
ความรู้สึกดีๆ ให้แก่ผู้รับ และสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องรักษ์โลก ซึ่งหลังจากใช้งานเสร็จแล้วเมื่อน�า 
บูเก้ผ้าขาวม้าดังกล่าวมาตัดด้ายท่ีมีการผูกรวมกันเป็นช่อจะกลับกลายเป็นผ้าขาวม้าสารพัน
ประโยชน์ได้อย่างเช่นเดิม โดยบูเก้ผ้าขาวม้าได้รับการพัฒนาจากบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี
อ�านาจเจริญ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด ปัจจุบันได้มีการจ�าหน่ายบูเก้ผ้าขาวม้าไม่ต�่ากว่า 500 ช่อ 
และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนมากกว่า 250,000 บาท

ผ้าขาวม้าขนแกะ
ด้วยนวัตกรรมและวัตถุดิบที่มีความ

เชื่อมโยงจากหลายแหล่งท่ีมาและแหล่งผลิต
ต่างๆ ปัจจุบันได้มีการทอผ้าขาวม้าผสมผสาน
กับเส้นใยขนแกะ ท�าให้ได้ผ้าขาวม้าทอมือ 
ที่มีสีสันท่ีสวยงามจากการย้อมสีธรรมชาติ
และเส้นใยจากขนแกะ ท�าให้ผ้าขาวม้าขนแกะ 
มีความอ่อนนุ่มและให้ความอบอุ่นจากเส้นใย 
ดงักล่าว ปัจจบุนัเริม่มกีารทอผ้าขาวม้าขนแกะกัน 
ในชุมชนร้อยรักษ์ บ้านฮ่องแฮ่ จังหวัดร้อยเอ็ด

นอกจากการพัฒนาผ้าขาวม้าจากชุมชนผู้ผลิตเองแล้ว ชุมชน 
ผู ้ผลิตยังได ้รับความร ่วมมือจากภาคีทุกภาคส่วนท้ังจากภาครัฐ 
และภาคเอกชน ในการสนับสนุนและส่งเสริมโครงการผ้าขาวม้าท้องถ่ิน
หัตถศิลป์ไทย อาทิ

โครงการ Education Institute Support Activity 
(EISA)

ในการประสานและต่อยอดกับมหาวิทยาลัยในเครือข ่าย 
เพ่ือร่วมพัฒนารูปแบบผ้าขาวม้าให้มีความทันสมัย ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ 
เช่น กระเป๋าไฉไลจากผ้าขาวม้าของชมุชนผูผ้ลติบ้านสวนปอ จงัหวัดร้อยเอด็ 
ซึ่งมีเอกลักษณ์ผ้าขาวม้าที่มีสีสันจัดจ้านสะดุดตาแก่ผู้พบเห็น คณาจารย์
จากภาควิชาออกแบบแฟชัน่ คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยักรงุเทพ  
ได้มีโอกาสลงพื้นที่และพูดคุยกับผู้น�าชุมชน จึงได้ออกแบบวางแพตเทิร์น
ให้กับผ้าขาวม้า ‘ไฉไล’ เกิดเป็นกระเป๋า ‘ไฉไล’ ที่มีสีสันสะดุดตา รูปทรง 
ที่มีหลายขนาดเพ่ือตอบสนองให้ตรงกับความต้องการของผู ้บริโภค 
ท�าให้กระเป๋า ‘ไฉไล’ ได้รับเสียงตอบรับจากผู้บริโภคเป็นจ�านวนมาก  
และสร้างรายได้ให้กับชุมชนในปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า 120,000 บาท
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บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำากัด 
ได้ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม

ของโครงการผ้าขาวม้าท้องถ่ินหัตถศิลป์ไทย 
โดยน�าศิลปินดาราในสังกัด 10 ท่าน เข้าร่วม
ประชาสัมพันธ์มาลัยกรผ้าขาวม้าเพ่ือส่งมอบ
แทนความรักเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 

นอกจากนี้ยังมีองค์กรทั้งภาครัฐ เช่น กรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 
ในการผลักดัน เสริมสร้างองค์ความรู้ในการเป็นผู้ประกอบการของชุมชน
ผู้ผลิตผ้าขาวม้า รวมถึงหน่วยงานภาคเอกชน อาทิ ตลาดหลักทรัพย์  
ดิ โอลด์ สยาม พลาซ่า กลุ่มบริษัท เซ็นทรัล อาคเนย์ ศูนย์การค้าสามย่าน 
มิตรทาวน์ ฯลฯ ที่เปิดโอกาสในการสนับสนุนพื้นที่ให้แก่ชุมชนในโครงการ
ผ้าขาวม้าท้องถ่ินหัตถศิลป์ไทยในการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์และจัด
กิจกรรมต่างๆ ของโครงการฯ ตลอดปี 2562 ทั้งนี้ ชุมชนผู้ผลิตผ้าขาวม้า 
มรีายได้จากการจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ร่วมกับทางโครงการผ้าขาวม้าท้องถ่ิน 
หัตถศิลป์ไทย โดยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาค 
เอกชน เป็นเงินจ�านวนทั้งสิ้น 6,276,716 บาท 
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 “พลังชุมชน” คือ ความส�าเร็จของแบรนด์นุชบาในวันนี้  

เรามีพลังของชุมชนเป็นต้นทุน รายได้ของชุมชนเป็นตัวชี้วัด ดิฉันเชื่อว่า 

เบ้าหลอมจริงๆ ของการท�างานของนุชบา คือ หลักการพัฒนาชุมชน ซึ่งเรา

ได้เรียนรู้ร่วมกันกับโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย เราให้โอกาส

ชุมชนและจะเก้ือหนุนในความเป็นชาวบ้าน ท�าให้ชาวบ้านเชื่อมั่นทุกอย่าง 

และเราจะเดินไปด้วยกัน 
ในเรือ่งของการสร้างเครอืข่ายระหว่างชมุชนผ้าขาวม้าในรปูแบบ

คลัสเตอร์ (Cluster) หลังจากที่ทางนุชบาได้มีโอกาสร่วมงานกับโครงการ
ผ้าขาวม้าท้องถ่ินหัตถศลิป์ไทยท่ีให้นชุบาผลติเสือ้ผ้าขาวม้าทอมอื จ�านวน 
700 ตัว ภายในเวลาเพียงเดือนครึ่ง สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพในการผลิต
และจัดการของเครือข่ายชุมชน โดยนุชบามีความเชื่อมั่นว่างานดังกล่าว 
ถ้าท�าส�าเร็จเท่ากับว่าชุมชนเราได้เปลี่ยนโลกของสินค้าชุมชนท่ีบริษัท 
เอกชนใหญ่ๆ เคยปรามาสว่า พอได้ท�าจรงิๆ ก็ท�าไม่ได้หรอก ท�าไม่ทนั และ
เราจะได้ลบภาพสบประมาทท่ีว่า ช่วยชือ้หน่อย แต่พอจะซือ้จรงิๆ ก็ไม่มขีอง  
ตรงนี้เป็นภาพที่เคยเกิดกับสินค้าโอทอป เราจึงมารวมพลังกันและใช ้
จุดแข็งของเราเชิญกลุ่มแต่ละกลุ่มมาคุยถึงแผนการท�างาน ลงทุนอย่างนี้  
คุณมีหน้าท่ีขาย คุณต้องท�าสีนี้ โทนนี้ บ้านนี้ย้อม บ้านนี้ทอ บ้านนี้ตัด  
เราต้องแบ่งหน้าท่ีกันท�างาน รวมถึงได้ท�าการตระเตรียมวางแผนกรณ ี
มเีหตฉุกุเฉนิหรอืความเสีย่งต่างๆ ทีอ่าจเกิดขึน้ได้ในระหว่างทาง เราจะต้อง 
สามารถบริหารความเสี่ยงต่างๆ เช่น การค�านวณเรื่องของต้นทุน  
เรือ่งของคนทอ เรือ่งการตดัเย็บ ฯลฯ ซึง่การท่ีเราเตรยีมการไว้ก่อน หากเกิด 
ปัญหาขึ้นเราจะไม่ตกใจและสามารถแก้ปัญหาได้ทัน ซึ่งเราสามารถ 
ด�าเนนิการตามค�าสัง่ซือ้ท้ังหมดได้ทนัภายในระยะเวลาท่ีก�าหนด เป็น 45 วัน 
ทีเ่ป็นวันมหัศจรรย์ว่าชมุชนท�าได้ แต่ต้องมตัีวกลางหรอืใครมาช่วยบรหิาร
จัดการให้ 

ชุมชนลงมือทำา เอกชนขับเคลื่อน รัฐบาลสนับสนุน 
เป็นพลังสำาคัญในการผลักดันโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย

ธนิดา คุณณัฐณิชา 
แบรนด์นุชบา 
ดินแดนผ้าขาวม้า จังหวัดอ�านาจเจริญ

หลังจากได้มีการสร้างคลัสเตอร์ในระดับอ�าเภอจึงเลื่อนข้ึนมาสู่
การสร้างคลัสเตอร์ระดับจังหวัด โดยเริ่มต้นจากคลัสเตอร์ภายในจังหวัด 
เช่น อ�าเภอลืออ�านาจเป็นคลัสเตอร์ผ้าขาวม้าทอสีธรรมชาติ อ�าเภอพนา
ทอผ้าขาวม้าสีสังเคราะห์ให้สดใส อ�าเภอปทุมราชวงศา ทอผ้าขาวม้า 
ย้อมคราม อ�าเภอหัวตะพาน เย็บแปรรูปอย่างเดียว น่ีเป็นคลัสเตอร์ 
ที่บอกว่าใครถนัดอะไรก็น�าไปท�าเลย พอเกิดการเติบโตในระดับจังหวัด  
เริ่มมีจังหวัดอื่นมาร่วมกับเรา เช่น อ�าเภอส�าโรง อ�าเภอนาตาล อ�าเภอ
เขมราฐ ของจังหวัดอุบลราชธานี ซ่ึงได้ทราบข้อมูลจากที่เราได้ร่วมงาน 
กับโครงการผ้าขาวม้าท้องถ่ินหัตถศิลป์ไทยในระดบัภูมภิาค ชมุชนเหล่าน้ัน 
จะมีความเชื่อมั่นและแรงบันดาลใจ พร้อมที่จะสร้างคลัสเตอร์ไปกับเรา

ปัจจุบัน ‘นุชบา’ เป็นแบรนด์ท่ีมีศักยภาพในการผลิตสินค้า 
จ�านวนมากเพื่อป้อนตลาด นับว่าเป็นการพัฒนาที่ไม่หยุดย้ังของแบรนด์
ท้องถ่ิน ซึ่งได้น�าประสบการณ์การท�างานร่วมกับองค์กรใหญ่ และเปิด 
มุมมองความคิดในเรื่องการพัฒนาให้กว้างไกลมากขึ้น “การท่ีดิฉัน 
มีโอกาสได้สัมผัสและเรียนรู้กับโครงการผ้าขาวม้าท้องถ่ินหัตถศิลป์ไทย  
บริษัทประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพ่ือสังคม (ประเทศไทย) จ�ากัด  
และบริษัทเอกชนใหญ่ๆ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมการท�างาน เร่ืองคอนเน็กชั่น 
ทางธุรกิจของเขาว่ามอียู่ทุกหนทกุแห่ง อยู่กับเรารอบตวั และแรงสนบัสนนุ 
จากทุกคนไม่ว่าจะเป็นผ้าขาวม้า 1 ผืน กระเป๋า 1 ใบ กระเป๋าใส่เหรียญได้  
แต่ต้องคนละไม่น้อยกว่า 1 ใบ จะท�าให้สนิค้าชุมชนอย่างผ้าขาวม้ามโีอกาส
ที่จะยืนอยู่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป”
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“สายใยแห่งความผูกพัน ก่อเกิดเป็นผ้าขาวม้าทอใจ เพื่อสืบสานสายใยแห่งการแบ่งปัน”

สุพัตรา แสงกองมี
ทายาทผ้าขาวม้าไทยโครงการ 
ผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย
กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านสะง้อ  
(ผ้าขาวม้าดารานาคี)  
จังหวัดบึงกาฬ 

 การเปลี่ยนแปลงความคิดไม่ยากเท่าเปลี่ยนใจคน 

ในชุมชน “เราบอกคุณยายแบบบ้านๆ ว่าหนูจะท�าเอง ยายต้องเชื่อใจ

หนูนะ จากความพยายามในวันน้ันทุกวันน้ีแยมไม่ได้เดินอยู่บน 

เส้นทางนี้คนเดียว แต่ทุกคนในชุมชน คือผู ้สนับสนุนสืบทอด

ภูมิป ัญญาและวัฒนธรรมบ้านสะง้อ ท�าให้ผ้าขาวดารานาคี 

มีเอกลักษณ์ทั้งรูปแบบและสีธรรมชาติจากดินโคลนแม่น�้าโขง  

สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาทในปีที่ผ่านมา 

สุจินต์ โพธิวิจิตร 
สมาชิกกลุ่มทอผ้าและตัดเย็บ 
บ้านหาดเสี้ยว จังหวัดสุโขทัย

 การคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของผ้าขาวม้าบ้านหาดเสี้ยว 

ถึงแม้ว่าเราจะมีการปรับรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความร่วมสมัยมาก 

แค่ไหนก็ตามแต่สิ่งหนึ่งที่เป็น ‘รากฐาน’ ส�าคัญในการท�างานของกลุ่ม 

คือ การคงไว้ซ่ึงเอกลักษณ์ของผ้าทอบ้านหาดเสี้ยว รักษารากเหง้า

ของชุมชนและมีเร่ืองราวของเราอยู่ในผืนผ้าหรือในผลิตภัณฑ์นั้นๆ  

ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจที่เหนือกว่าค�าว่าเงินทองหรือยอดขาย 

 ความคิดเหน็ทีแ่ตกต่างระหว่างรุน่น�ามาสูค่วามส�าเรจ็ “ผมเรยีนมาเป็นทฤษฎีแบบหนึง่ 

สิ่งที่แม่สอนเป็นภาคปฏิบัติอีกแบบตามประสบการณ์ของแม่ แนวคิดและการท�างานหลายๆ อย่าง

ไม่เข้ากนั ต้องมกีารปรับกันคนละคร่ึงทาง ในทีสุ่ดผมได้ผ้าขาวม้าลาย ‘ช่อน้อยดอยเฮอื’ ทีเ่กิดจาก 

ความคิดสร้างสรรค์ร่วมกันและการน�าเทคนิคสมัยใหม่ผสมผสานภูมิปัญญาแบบดั้งเดิม 

อิฐธิพงษ์ ทิพราชา
ทายาทผ้าขาวม้าไทยโครงการ 
ผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย
กลุ่มทอผ้าฝ้ายอ�าพัน จังหวัดเชียงใหม่

พัชรินทร์ ชัยรัตน์ 
สมาชิกกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์

พื้นเมืองบ้านดินทรายอ่อน 
จังหวัดหนองบัวล�าภู

การพัฒนาของชุมชนผู้ผลิตจ�าเป็นต้องมีองค์ความรู ้และชุมชน 

ต้องมีโอกาสเรียนรู้จากโลกภายนอก 

 เมื่อก่อนดิฉันไม่เคยเห็นความส�าคัญเรื่องการย้อมสีธรรมชาติ  

แต่หลังจากได้รับความรู ้จากโครงการผ้าขาวม้าท้องถ่ินหัตถศิลป์ไทย  

ว่าให้กลับมามองสิ่งที่อยู่รอบตัวในชุมชนที่สามารถน�าอะไรในชุมชนมาท�า 

สีธรรมชาติได้บ้าง สิ่งที่เราพบ คือฝักคูณที่เคยเห็นว่าไม่มีค่า กลับน�ามา 

ย้อมฝ้ายขาวให้ออกมาสวยงามและเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าขาวม้ามากยิ่งขึ้น 

  เชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์ต้องเร่ิมจากสิ่งท่ีมี จังหวัด

ปทมุธานมีพ้ืีนทีป่ลกูบัวเยอะ เราจงึคิดว่าจะใช้ประโยชน์จากบวัได้อย่างไรบ้าง  

โชคดีที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ ในการท�าใยบัวจากผู้เฒ่าในชุมชน

มอญสามโคก ท�าให้สามารถน�าใยบัวมาสร้างสรรค์เป็นผ้าขาวม้าใยบัว  

และเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์แปรรูปของผ้าขาวม้าได้อีกมากมาย 
วรเทพ ลิมติยะโยธิน
สมาชิกวิสาหกิจชุมชนคอตตอนดีไซน์ 
จังหวัดปทุมธานี
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โครงการสานประชารัฐซึ่งมีจุดหมายหลักในการเพิ่มรายได้ 
และความสุขให้แก่ชุมชน ได้จัดตั้ง “โปรเจคสะพายสายแนว” ในเดือน
เมษายน 2018 ด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายสถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมและสิ่งทอ นักออกแบบจิตอาสา โดยมีวัตถุประสงค์เพือ่ให้
องค์ความรู ้พฒันาศกัยภาพชมุชนในด้านเทคนคิการทอ รปูแบบ สสีนั สร้าง
มลูค่าเพิม่ให้ผลติภณัฑ์ และยกระดบัย่ามไทยให้ตรงใจผูบ้รโิภค นอกจากนี้
ยังมีการร่วมมือกับดีไซเนอร์ระดับประเทศ เช่น แบรนด์ ASAVA และ
ดีไซเนอร์ท้องถิ่น ในการพัฒนารูปแบบสินค้าและการจัดจ�าหน่าย

นอกจากการมอบองค ์ความรู ้ที่ ช ่ วยต ่อยอดผลิตภัณฑ ์  
กลุ่มสะพายสายแนวได้ช่วยให้สินค้าจากชุมชนเป็นที่รู ้จักมากยิ่งขึ้น 
เพื่อเพิ่มโอกาสการในการขาย โดยพัฒนาช่องทางการตลาดที่สามารถ 
เข้าถึงผู้บริโภค ทั้งในช่องทางปกติ เช่น การร่วมจัดแสดงสินค้าในงาน 
OTOP งานบ้านและสวน และการพัฒนาช่องทางขายสินค้าออนไลน ์
ผ่านเพจเฟซบุ๊กสะพายสายแนว โดยตลอด 20 เดือนที่ผ่านมาสามารถ 
ช่วยชุมชนที่เข้าร่วมให้สร้างรายได้มากถึง 10,214,116 บาท 

คุณตั้ม ทายาทรุ่นที่ 6 ของกลุ่มทอผ้าลาวครั่ง บ้านนาตาโพ 
อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ซ่ึงมีสมาชิกในกลุ่มผ้าทอ จ�านวน 77 คน เล่าว่า 
โครงการสะพายสายแนวช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม การได้
วางขายสินค้าในช่องทางที่หลากหลายส่งผลให้กลุ่มเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 
และการไปออกบธูแต่ละครัง้สามารถสร้างรายได้ให้หมูบ้่านเกอืบล้านบาท 
ช่วยสร้างแรงใจให้ชาวบ้านในชุมชนพร้อมด�าเนินชีวิตต่อไป ปัจจุบัน 
ทางกลุ่มมีการพัฒนาศูนย์แสดงสินค้าและสาธิตการทอผ้า ท�าให้สามารถ
จัดแสดงสินค้าของทางกลุ่มและเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน

ขณะเดียวกันโครงการสะพายสายแนวยังท�าให้ทายาทในชุมชน
หันกลับมาสนใจสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น และต่อยอด 
ความส�าเรจ็จากกลุม่ผ้าทอของบรรพบุรษุ เช่น คณุก้ามป ูกลุม่ฝ้ายเปลอืกไม้ 

แม่แจ่ม อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีสมาชิก 260 คน  
ได้ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ ยกระดับงานฝ้ายเปลือกไม้
แม่แจ่มของแม่ มาต่อยอดเป็นแบรนด์ของตนเอง ภายใต้

โครงการ
สะพำย

สายแนว
สร้างรายได้ให้ชุมชนกว่า 10 ล้านบาท ในระยะเวลา 20 เดือน

ชื่อ ‘Najai’ ณ โหล่งฮิมคาว จ.เชียงใหม่ สามารถสร้างรายได้มากกว่าเดิม
ถึงหนึ่งเท่าตัว

คุณซอ ลูกหลานไตลื้อ บ้านศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย 
เปิดพพิธิภณัฑ์ผ้าทอไตลือ้เพือ่ส่งต่อรากเหง้าสูรุ่น่ลกูรุน่หลาน และพฒันา
สินค้าอย่างสร้างสรรค์ท้ังการออกแบบ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ 
ที่มีเอกลักษณ์ แต่สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยไอเดียการตัดเย็บโดยดีไซเนอร ์
ช่ือดังจากแบรนด์ ASAVA โดยในปัจจุบันสินค้าเป็นท่ีรู ้จักท้ังในไทย 
และในต่างประเทศ

เพื่อเป็นการต่อยอดความส�าเร็จของโครงการ ในปีนี้โครงการ 
สะพายสายแนวได ้เปลี่ยนชื่อเป ็นโครงการ “สารพัดสรรพศิลป์”  
เพื่อขยายโอกาสให้ชุมชนต่าง ๆ จากท่ัวประเทศได้เข้าถึงผู ้บริโภค 
ในช่องทางออนไลน์มากขึ้น ผ่านทางเพจ “สารพัดสรรพศิลป์ - สะพาย 
สายแนว” ซึ่งจะสามารถสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชนได้มากยิ่งขึ้น



โครงการระดับประเทศ

5958

สารพดัสรรพศลิป์ เป็นเฟซบุ๊กแฟนเพจทีเ่ปลีย่นชือ่จากเพจสะพาย
สายแนว ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเพิ่มช่องทางการขายสมัยใหม่ให้กับสินค้าชุมชน 
เริ่มด�าเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตร
ใจดีคือบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) 
จ�ากดั สถาบนัพฒันาอตุสาหกรรมสิง่ทอ และบรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากดั 
(มหาชน) เพื่อช่วยชุมชนท�าย่ามทั่วประเทศที่เราเลือกและมีส่วนเข้าไป
ร่วมพัฒนาในหลาย ๆ ด้านในการยกระดับมูลค่าสินค้า เพื่อให้ชาวบ้าน 
ผู ้ผลิตย่ามได้มีโอกาสโปรโมตและขายสินค้าได้มากขึ้น และเรียนรู ้
การจัดการช่องทางการตลาดออนไลน์เพื่อท�าเพจของตัวเองได้ในอนาคต 

สารพัดสรรพศิลป์ 
(Saraphad of Sabphasilp)

วันนี้มีสมาชิก 3,064 คน (25 ชุมชน) จาก 17 จังหวัดทั่วประเทศ 
สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนมาแล้วกว่า 11 ล้านบาท ส�าหรับชาวบ้านเอง 
รายได้อาจเป็นสิ่งส�าคัญที่สุด แต่สิ่งที่เราท�าได้ดีมากคือการยกระดับงาน
ได้ไกลมาก ชาวบ้านสามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าเดิม พัฒนาเทคนิคการทอ  
สีธรรมชาติ พัฒนาจนก�าไรมากขึ้นมากและมีการพัฒนาทายาทให้มา 
สานต่องานของพ่อแม่ด้วย 

ล่าสุดจากสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19 เพจสารพัดสรรพศิลป ์
ได้รบัอาสาเป็นสือ่กลางช่วย 94 ชมุชน ขายสนิค้าออนไลน์ส�าหรบัคนทีเ่กบ็
ตวัอยูบ้่านในเดอืนเมษายน-พฤษภาคม 2563 สร้างรายได้ให้ชุมชนเป็นเงนิ 
4 ล้านบาท และช่วยอีก 500 คนที่ตกงานช่วงเวลาดังกล่าวให้มีรายได ้
จากการช่วยชุมชนขายสินค้าอีกด้วย

สินค้ำชิ้นแรก 
ของสำรพัดสรรพศิลป์ 
ภำยใต้แบรนด์ SOS
#สัญญาณจากใจ 
เพื่อรอยยิ้มคนไทยทุกคน

ช่วงวิกฤติโควิด-19 ชุมชนผู้ปลูกมะม่วงน�้าดอกไม้สีทองเกรด
พรีเมียมจากหลายจังหวัด ได้ส่งสัญญาณถึงบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด 
(มหาชน) ว่าประสบปัญหามะม่วงสง่ออกไมไ่ด้ บรษิัทจึงชว่ยรบัซื้อมะม่วง 
10 ตัน แปรรูปเป็นไอศกรีมมะม่วง Mango Sorbet 140,000 แท่ง  
และเพจสารพัดสรรพศิลป์เป็นช่องทางหน่ึงในการโปรโมตเพื่อการรับรู้  
ช่วยขายออนไลน์และน�าไปออกอีเว้นต์ด้วย รายได้ไม่หักค่าใช้จ่าย 
จากการขายทั้งหมดน�ากลับไปช่วยเหลือชุมชนต่อไป 

รายละเอียดเพิ่มเติม
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โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว

อมรินทร์ทีวี ช่อง 34 เอชดี

โดยชุมชนผำ่นรำยกำร

“ชื่นใจไทยแลนด์”

หลงัจากโครงการสานพลงัประชารฐัได้เข้าไปสนบัสนนุและพฒันา 
การท่องเทีย่วโดยชมุชนในพืน้ทีต่่าง ๆ  ทัว่ประเทศ จนหลายชมุชนสามารถ
พัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่นอย่างเป็น
ระบบ โครงการสานพลงัประชารฐัได้น�าเรือ่งราวและความส�าเรจ็ของชมุชน
ต่าง ๆ  ทัว่ประเทศภายใต้การด�าเนนิงานของเครอืข่ายประชารฐั 76 จงัหวดั 
มาบอกเล่าผ่านรายการชื่นใจไทยแลนด์ ซึ่งเป็นสารคดีเชิงท่องเที่ยวบวก
ความคดิสร้างสรรค์ โดยออกอากาศเป็นครัง้แรกในวนัที ่3 กรกฎาคม 2559 
ทางสถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวี ช่อง 34 เอชดี โดยได้รับการสนับสนุน 
งบประมาณในการผลติรายการจากบรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากดั (มหาชน) 

ปัจจบุนัรายการชืน่ใจไทยแลนด์ออกอากาศมาแล้ว 3 ปีตดิต่อกนั 
รวมท้ังสิ้น 6 ซีซั่น 164 ตอน น�าเสนอเรื่องราวของ 151 ชมุชนทีป่ระสบ 
ความส�าเรจ็ในการพฒันาการท่องเทีย่วโดยชุมชนใน 70 จังหวัด (ข้อมูล  

ณ เดือนธันวาคม 2562) นับเป็นหนึ่งในรายการคุณภาพที่การันตีความ
ส�าเร็จด้วย 2 รางวัล ได้แก่ “รางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
ประจ�าปี 2560” ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ของไทย ซึ่งจัด
โดยคณะกรรมการพฒันาสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์แห่งชาต ิและ “รางวลั 
Press Awards 2019” หรือเณศไอยรา ในประเภทรายการส่งเสริม
อุตสาหกรรมบันเทิงดีเด่น ซ่ึงจัดโดยชมรมสมาพันธ์สื่อสารมวลชน 
แห่งประเทศไทย และมูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทย

ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา รายการช่ืนใจไทยแลนด์ ได้รบัความสนใจ 
จากผู้ชมเป็นอย่างดี ส่งผลให้ชุมชนเป็นที่รู้จัก และมนีกัท่องเทีย่วเดนิทาง
ไปเยือนเพิ่มมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมาช่วยสร้างรายได้ให้แก่ผู ้ประกอบ 
การท่ีพกั ร้านอาหาร ร้านจ�าหน่ายสนิค้าท่ีระลกึได้มากกว่าร้อยละ 50 อาท ิ
บ้านผาฮ้ี จังหวัดเชียงราย (รายได้เพิ่ม 6.5 เท่าต่อปี) บ้านปางงุ ้น  
จังหวัดแพร่ และบ้านแหลมนาว จังหวัดระนอง (รายได้ต่อครัวเรือนเพิ่ม  
1 เท่าตัว) บ้านแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (รายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นกว่า  
2.4 หม่ืนบาท) บ้านท่าช้อง จังหวดัพทัลงุ (รายได้ต่อเดอืนเพิม่กว่า 10 เท่าตัว)
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นอกจากความส�าเร็จในเชิงรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น ทางรายการ 
ยังได้ช่วยชุมชนต่าง ๆ ต่อยอดองค์ความรู ้ด้านการท่องเที่ยวชุมชน  
โดยส่งผู ้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถไปให้ค�าปรึกษาและให้แนวคิด 
ในการพัฒนาสินค้าท้องถิ่นให้มีความสวยงามและดึงดูดใจผู้บริโภค อาทิ 
ผลติภณัฑ์สบูข่องบ้านห้วยยืน่ จงัหวดั น่าน 
การแปรรูปไทลื้อของบ้านหาดบ้าย 
จังหวัดเชียง รายการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
และออกแบบโลโก้ของกลุม่ทอผ้าศรวีชิยั 
จังหวัดบึงกาฬ การพัฒนาผลิตภัณฑ์
แปรรปูจากเปลอืกส้มโอโดยบ้านบุ้งสบิสี่ 
จังหวัดชัยภูมิ การพัฒนาบรรจุภัณฑ  ์
ทองม้วนโดยวดักระทุม่ จงัหวดัฉะเชงิเทรา 
และการพฒันาผลิตภณัฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รโีดยบ้านดอนโตนด จงัหวดัสงิห์บรุี

น อ ก จ า ก นี้ ชุ ม ช น ที่ มี ค ว า ม โ ด ด เ ด ่ น ยั ง ไ ด ้ รั บ เ ชิ ญ ใ ห  ้
เข้าร่วมจัดแสดงผลงานและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชน 
ในโซนชื่นใจไทยแลนด์ ณ งาน “บ้านและสวนแฟร์” ในปี 2561 (2 ครั้ง) 
และปี 2562 (1 ครั้ง) อาทิ ชุมชนผาฮี้ จังหวัดเชียงราย กลุ่มสิ่งประดิษฐ์
จากเศษผ้าบ้านสบสาย จงัหวดัแพร่ ชมุชนเทวาผ้าไท จงัหวดัหนองบวัล�าภู  

กลุ่มผลิตภัณฑ์ย้อมห้อมบ้านนา
คหูาจงัหวดัแพร่ ชมุชนท�าเครือ่งเงนิ 
บ้านละอูบ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ท�าให้ชุมชนเป็นที่รู ้จักมากขึ้น 
และยังช่วยชุมชนสร้างรายได้
จากการวางจ�าหน่ายสนิค้าท่ีผลติ
โ ด ย ชุ ม ช น เ ป ็ น จ� า น ว น ม า ก 
โดยในปี 2561 สามารถช่วย

ชุมชนท่ีเข้าร่วมงานสร้างรายได้จากการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนมูลค่า
รวม 2,269,162 บาท และในปี 2562 รวม 1,652,050 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม
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ข้อมูลผลสัมฤทธิ์จาก 
รายการชื่นใจไทยแลนด์ปี 2562

ผลสัมฤทธิ์ต่อชุมชนจำกรำยกำรชื่นใจไทยแลนด์ Season 5 - 6 (ปี 2562)

ชุมชน / จังหวัด ก่อนออกรำยกำร สิ่งที่รำยกำรให้ หลังออกรำยกำร
ระดับ 

ควำมพึงพอใจ 
ของชุมชน (10)

บ้านผาฮี้ เชียงราย รายได้ < 1 ล้านบาท / ปี ต่อยอดแบบลายกระเป๋า รายได้ 6.5 ล้านบาท / ปี 9

อัยเยอร์เวง ยะลา ชุมชนไม่เป็นที่รู้จัก สอนท�ากระเป๋า นักท่องเที่ยวเพิ่ม 40% 7

บ้านแหลมนาว ระนอง รายได้ 5,000 บาท / ครัวเรือน ปรับปรุงโฮมสเตย์ รายได้ 10,000 บาท / ครวัเรอืน 8

บ้านแม่กลางหลวง เชียงใหม่ นกัท่องเทีย่ว 4,000 คน / 
สปัดาห์

สร้างจุดเช็กอินถ่ายภาพ นักท่องเท่ียว10,000 คน / 
สปัดาห์

10

บ้านแม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน รายได้ชุมชน 45,000 บาท / 
เดือน

ออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์ รายได้ชุมชน 69,000 บาท / 
เดือน

8

ชุมชนบ้านโตนปาหนันสตูล แหล่งท่องเทีย่วยังไม่เป็นทีรู่จ้กั ออกแบบแผนที่ 
และป้ายบอกทาง

นักท่องเที่ยวเพิ่ม 70% 8

บ้านห้วยยื่น น่าน ชุมชนไม่เป็นที่รู้จัก ท�าผลิตภัณฑ์สบู่ + แพ็คเกจ นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 30% 6

บางขุนไทร เพชรบุรี ยังไม่เป็นที่รู้จัก สร้างจุดเช็กอิน นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 40% 7

บ้านดอนไชย น่าน รายได้ชุมชน 30,000 บาท / 
เดือน

ออกแบบเสื้อโดยใช้ผ้าลาย 
น�้าไหล

รายได้ชุมชน 50,000 บาท / 
เดือน

7

เกาะลิบง ตรัง นักท่องเที่ยว 3,000 คน / วัน พัฒนาของที่ระลึก นักท่องเที่ยว 20,000 คน / วัน 10

ชุมชนเขาย่า พัทลุง ยังไม่เป็นที่รู้จัก จุดเช็กอิน นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 60% 10

บ้านท่าดินแดง พังงา ยังไม่เป็นที่รู้จัก สร้างบูธร้านขายของ นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 20% 5

บ้านหาดบ้าย เชียงราย รายได้ชุมชน 5,000 บาท / วัน แปรรูปผ้าไทลื้อ รายได้ชุมชน 7,000 บาท / วัน 8

บ้านท่าช้าง พัทลุง รายได้ต่อคน 3,000 บาท /
เดือน บาท / วัน

พัฒนาผลิตภัณฑ์กระจูด 
ร่วมกบัผ้าขาวม้าของเครอืข่าย

รายได้ต่อคน 800 - 1,000 บาท 
/ เดอืน

10

กลุ่มทอผ้าศรีวิชัย บึงกาฬ รายได้จ�าหน่ายสินค้า 70,000 
บาท / เดือน

พัฒนาบรรจุภัณฑ์  
และออกแบบโลโก้

รายได้จ�าหน่ายสินค้า 
200,000 บาท / เดือน

9

บ้านปางงุ้น แพร่ รายได้ต่อครัวเรือน 15,000 
บาท / เดือน

พัฒนาของที่ระลึกจากไม้ รายได้ต่อครัวเรือน  
30,000 บาท / เดือน

9

บ้านบุ่งสิบสี่ ชัยภูมิ ชุมชนไม่เป็นที่รู้จัก ผลิตภัณฑ์แปรรูป 
จากเปลือกส้มโอ

นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 30% 9
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ชุมชน / จังหวัด ก่อนออกรำยกำร สิ่งที่รำยกำรให้ หลังออกรำยกำร
ระดับ 

ควำมพึงพอใจ 
ของชุมชน (10)

ชุมชนพรหมโลก
นครศรีธรรมราช

ยังไม่ได้เปิดเส้นทางท่องเที่ยว แผ่นพับประชาสัมพันธ์ นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 20% 9

ท่องเที่ยวบ้านดอนสีนนท์
ฉะเชิงเทรา

รายได้จากกลุ่มศึกษาดูงาน พัฒนาผลิตภัณฑ์และ 
บรรจุภัณฑ์ทองม้วนโรงเรียน

รายได้ชุมชนเพิ่มขึ้น 30% 
จากนักท่องเที่ยว

10

บ้านดอนโตนด สิงห์บุรี รายได้ชุมชน 20,000 บาท / 
เดือน

พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ข้าวไรซ์เบอร์รี่

รายได้ชุมชนเพิ่มขึ้น 30% 10

ห้วยหยวกป่าโซ / บ้านแสนสุข 
เชียงราย

นักท่องเที่ยว 3 ล้านคน / ปี  
(ส่วนใหญ่ชาวจีน)

พัฒนาผลิตภัณฑ์เสื้ออาข่า นักท่องเที่ยวชาวไทย  
เพิ่มขึ้น 20%

7

บ้านเขาพิทักษ์
สุราษฎร์ธานี

นักท่องเที่ยว 20 คน / สัปดาห์ พัฒนาตลาดเพื่อชุมชน นักท่องเที่ยว 100 คน / 
สัปดาห์

10

ชุมชนท่องเที่ยว 
อ�าเภอด�าเนินสะดวก ราชบุรี

ไม่เคยมีเส้นทางท่องเที่ยว 
โดยชุมชน

พัฒนากิจกรรม 
ท่องเที่ยวชุมชน

ได้รับการติดต่อจากผู้ชม 
ทางบ้านจ�านวนมาก

10

บ้านยูงงาม ตรัง นักท่องเที่ยว 200 - 300 คน /
สัปดาห์

ต่อยอดผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 25% 10

บ้านถ�า้น�้าพุ สระบุรี ชุมชนหยุดการจ�าหน่ายสินค้า
ที่ตลาดมานาน

ต่อยอดผลิตภัณฑ์กะหรี่ปั๊บ สร้างรายได้ในช่วงเทศกาล
ออกพรรษากว่า 20,000 บาท

9
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ในปีที่ผ ่านมา คณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
และประชารัฐ (E3) เดินหน ้าพัฒนาการท ่องเที่ยวโดยชุมชน  
คือ “โครงการท่องเท่ียวโดยชุมชน ตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต”  
ที่จัดขึ้นเพื่อน้อมร�าลึก ยกย่อง และเชิดชูองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต  
พระบูรพาจารย์ สายวัดป่ากรรมฐาน เนื่องในวาระครบรอบ 150 ปี  
ชาตกาล และในโอกาสทีอ่งค์การการศกึษา วทิยาศาสตร์ และวฒันธรรม
แห่งสหประชาชาติ หรือองค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศ 
ให้องค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เป็นบุคคลส�าคัญของโลก สาขาสันติภาพ 
ในปี 2563 - 2564 

โครงการดงักล่าวมวีตัถุประสงค์เพือ่สนบัสนนุให้เกิดการสบืสาน 
รักษา ต่อยอดหลักค�าสอนและวัตรปฏิบัติขององค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 
ส่งเสริมให้เกิดการด�าเนินการตามหลัก บ.ว.ร. (บ้าน วัด โรงเรียน)  
และขยายผลไปสู่ บ.ว.ร. 2 (บริษัท วิสาหกิจชุมชน ราชการ) และช่วย
กระตุน้เศรษฐกิจในระดบัชมุชนผ่านการท่องเทีย่ว โดยรายได้จะกระจาย
เข้าสู่ผู้ประกอบการร้านค้าชุมชน ร้านอาหาร โฮมสเตย์ ผู้ผลิตสินค้า 
และของที่ระลึก และพัฒนาจนสามารถเกิดเป็นวิสาหกิจเพื่อชุมชนใหม่
ขึ้นมา 

การด�าเนนิโครงการเน้นให้มกีารประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนได้
เดินทางไปเรียนรู้ประวัติและวัตรปฏิบัติอันงดงามขององค์หลวงปู่มั่น  
ภูริทัตโต ในพื้นที่ต่าง ๆ ที่ท่านได้จ�าพรรษาหรือจาริกธุดงค์ มีการจัดท�า
เส้นทางธุดงค์และพื้นที่จ�าพรรษา ณ วัดและสถานที่ส�าคัญ 34 แห่ง  
โดยอ้างองิจากหนงัสอืชวีประวตัแิละหนงัสอืปฏปิทาขององค์หลวงปูม่ั่น 
ภูริทัตโต โดยชุมชนต่าง ๆ ในเส้นทางธุดงค์ได้เข้ามามีส่วนร่วมใน 
การศึกษาชีวประวัติและเกร็ดข้อมูลความรู้ต่าง ๆ จนสามารถถ่ายทอด
เรื่องราว พร้อมแนวหลักธรรมค�าสอนขององค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 
ให้แก่ผู้ที่มาเยือน 

ตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 
โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ส�าหรับเส้นทางโครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามรอย 
องค์หลวงปู่มั่นในระยะที่ 1 ประกอบด้วยพื้นที่หลัก 4 จุด ได้แก่

• ภาคกลาง - จังหวัดลพบุรี (วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร 
และวัดทุ ่งสิงห์โต) กรุงเทพมหานคร (วัดปทุมวนาราม
ราชวรวิหารและวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร)
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• ภาคเหนือ - จังหวัดเชียงใหม่ (วัดถ�า้เชียงดาว วัดป่าดาราภิรมย์ และวัดเจดีย์หลวง)

• ภาคอีสานตอนล่าง - จังหวัดอุบลราชธานี (อนุสรณ์สถาน 
หลวงปู ่มั่น บ้านค�าบง และถ�้าภูหล่น สถานที่ปฐมสมถ 
วิปัสนากัมมัฏฐาน)

• ภาคอสีานตอนบน - จงัหวดัสกลนคร (วดัป่าภูรทิตัตถริาวาส 
อ�าเภอพรรณานิคม วัดป่าสุทธาวาส อ�าเภอเมืองสกลนคร  
และวัดป่านาคนิมิตต์ อ�าเภอโคกศรีสุพรรณ) 

• จั งหวัดนครพนม  (วัดโพธิ์ ชัย  อ� า เภอศรีสงคราม  
วัดพระธาตุพนม และวัดเกาะแก้วอัมพวัน อ�าเภอธาตุพนม) 
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) ร่วมกับกรมการพัฒนา
ชมุชน กระทรวงมหาดไทย และมลูนธิสิริวิฒันภกัด ีเปิดเส้นทางแห่งศรทัธา
สายธรรมะ ภายใต้ชื่อ “โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามรอย 
องค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต” เพื่อถวายเป็นอาจาริยบูชาแด่องค์หลวงปู่มั่น  
ภูริทัตโต เนื่องในโอกาสที่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม
แห่งสหประชาชาติ หรือองค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศยกย่อง
เชิดชู หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ให้เป็นบุคคลส�าคัญของโลก สาขาสันติภาพ  
ในวาระปี 2563 - 2564 และเนื่องในวาระเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปี  
ชาตกาล เพื่อเชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เดินทางเข้าไปเรียนรู้
ประวัติ วัตรปฏิบัติอันงดงาม รวมทั้งปฏิปทาค�าสอนขององค์หลวงปู่มั่น  
ภูริทัตโต เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางพระปฐมบรมราชโองการในพระบาท
สมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวในการ “สบืสาน รกัษา และต่อยอด” พร้อมน�าเอาหลกั
ค�าสอนและวัตรปฏิบัติขององค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เพื่อให้อนุชนรุ่นหลัง
ได้ศึกษาและน�าไปปฏิบัติสืบไป นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสรมิให้เกดิการ
ท�างานร่วมกนัระหว่างบ้าน วดั โรงเรยีน ภายใต้หลกัการ “บวร” และพัฒนา
เป็นบริษัท วิสาหกิจชุมชน ราชการ ที่ประสานสอดคล้องกับผู้มีจิตศรัทธา
ต่อการท�าดีได้บูรณาการความร่วมมือ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้
ของชุมชนจากโครงการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เป็นการกระจายรายได้เข้าสู่
วิสาหกิจ ผู้ประกอบการร้านค้าชุมชน ร้านอาหารโฮมสเตย์ ผู้ผลิตสินค้า
ชุมชน ของที่ระลึก และพัฒนาจนมีวิสาหกิจเพื่อสังคมเกิดใหม่ขึ้นมาได้ 

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่บริษัท 
ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) และในนามมูลนิธิสิริวัฒนภักดี  
และในนามประธานกรรมการโครงการฯ ได้กล่าวในพธิเีปิดว่า “ถอืเป็น 
นิมิตหมายอันดียิ่งในการผสานความร่วมมือครั้งส�าคัญระหว่างบริษัท  
ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากดั (มหาชน) กรมการพฒันาชมุชน กระทรวงมหาดไทย 
มูลนิธิสิริวัฒนภักดี ร่วมเปิดเส้นทางแห่งศรัทธาสายธรรมะ พร้อมเปิดตัว
โครงการท่ีจงัหวัดลพบรุเีป็นทีแ่รกภายใต้ชือ่ “โครงการท่องเทีย่วโดยชมุชน 
ตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต” ที่นอกจากจะเป็นการช่วยส่งเสริม 
และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนแล้ว ยังเป็น 
การเล่าขานเรื่องราวซึ่งถือเป็นข้อมูลเฉพาะในท้องถ่ิน เป็นเกร็ดความรู ้

ที่ผู้รู้ในชุมชนจะถ่ายทอดให้กับผู้มาเยือนหรือนักท่องเที่ยวให้ได้รับทราบ 
โดยตามประวัติขององค์หลวงปู่มั่น ท่านได้เดินทางจาริกเพื่อบ�าเพ็ญเพียร 
และธุดงค์หาความสงบในการปฏบิตัธิรรมและเจรญิสตใินสถานท่ีท่ีต่าง ๆ  
มากมาย ทั้งที่เป็นวัดในเมือง ชนบท ป่าเขา และถ�้าสูง หลายจังหวัด 
ในประเทศไทยและประเทศเพือ่นบ้าน ซ่ึงสถานท่ีเหล่าน้ีล้วนเป็นหลกัฐาน
ส�าคัญท่ีบอกเล่าเรื่องราวและนิมิตอันน่าอัศจรรย์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการ 
ปฏิบัติธรรมขององค์หลวงปู่มั่นที่มีคุณค่ายิ่งแก่ผู้ที่เลื่อมใสศรัทธา 

และหวังเป ็นอย ่างยิ่งว ่าโครงการนี้จะช ่วยสร ้างการรับรู ้  
เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดกุศลจิตอันเป็นมงคลแก่ชีวิตให้กับทุกท่าน ที่ได้
เดนิทางเยีย่มเยอืนสถานท่ีส�าคญัในเส้นทางเจรญิธรรมขององค์หลวงปูม่ัน่ 
เพื่อให้ทุกคนได้ยึดถือในคุณความดี และเพื่อเป็นอาจาริยบูชาเชิดชู
เกยีรตคิณุขององค์หลวงปูม่ั่น ท่ีได้รบัการยกย่องเชิดชูให้เป็นบคุคลส�าคัญ
ของโลก และได้ร ่วมกันน้อมระลึกถึงพระคุณขององค์หลวงปู่ม่ัน  
ที่ได้บ�าเพ็ญคุณประโยชน์อย่างมากมายไว้แก่พระศาสนาและสังคมไทย 
พร้อมน้อมน�าหลักค�าสอนมาปฏิบัติสืบต่อไป” 

และในวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 ได้จัดให้มีการ
แถลงข่าวเปิดตัวเส้นทางศรัทธาธรรมของพระอาจารย์ใหญ่แห่งกองทัพ
ธรรม องค์หลวงปู ่ ม่ัน ภูริทัตโต ในพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ณ วัดป่าภูริทัตตถิราวาส จังหวัดสกลนคร ซึ่งนับเป็นพื้นที่มีความส�าคัญ 
โดยเฉพาะเป็นเส้นทางวาระแห่งการละสังขารซึ่งท่านเคยจ�าพรรษา 
และพักวิเวกในช่วงสุดท้ายในชีวิตสมณะ และมั่นหมายว่าท่านจะละ
สงัขารในพืน้ที ่จังหวัดสกลนคร โดยม ีนายอดศิกัดิ ์เทพอาสน์ ทีป่รกึษา
กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)  
ในฐานะประธานคณะท�างานโครงการท่องเท่ียวโดยชุมชนตามรอย 
องค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พร้อมด้วยคณะท�างาน และนายมนต์สิทธิ์ 
ไพศาลธนวัฒน์ ผู ้ว ่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยหัวหน้า 
ส่วนราชการระดับจังหวัดและผู ้น�าชุมชน ร่วมงานแถลงข่าวโดยมี 
รายละเอียดที่น่าสนใจ ดังนี้

• วัดป่านาคนมิติต์ ต.ตองโขป อ.โคกศรสีพุรรณ ท่านได้เลอืกจ�าพรรษา
ที่เสนาสนะป่าบ้านนามน หรือวัดป่านาคนิมิตต์ เพราะพระอาจารย์ 
ทั้งหลายที่เป็นศิษย์ได้มานมัสการฟังธรรมมากขึ้นโดยไม่ได้นัดหมาย 
เป็นปีที่ท่านกลั่นกรองความเพียรของคณะศิษย์โดยอุบายวิธีต่าง ๆ  
ท้ังเทศน์อบรม ท้ังใช้อุบายขู่เข็ญไม่ให้นอนใจในการท�าความเพียร 
พร้อมท้ังให้อุบายในธรรมปฏิบัติด้วย บนกุฏิหลวงปู่ม่ันยังเป็นเหมือน
ศาลาแสดงธรรมของหลวงตาท่านที่ช่ือว่า “มุตโตทัย” ในปี 2485  
และสถานท่ีน้ียังเป็นท่ีก�าเนิดบันทึกพระธรรมเทศนาท่ีส�าคัญของ 
หลวงปู่มั่น คือ “ มุตโตทัย “ ที่บันทึกครั้งแรก ณ วัดนี้ โดยพระอาจารย์
วิริยังค์ 
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• วัดป่าภูริทัตตถิราวาส ต.นาใน อ.พรรณานิคม หรือวัดป่าหนองผือ 
นาใน ท่านได้จ�าพรรษาในช่วงปัจฉิมวัยเป็นระยะเวลา 5 ปี ซึ่งนับเป็น
สถานที่พ�านักนานที่สุด และใช้เป็นที่สั่งสอนลูกศิษย์ ต่อมาลูกศิษย์ 
ได้เป็นครูบาจารย์วัดป่า สายพระอาจารย์มั่นมากมาย

• วัดป่ากลางโนนภู่ ต.ไร่ อ.พรรณานิคม วาระสุดท้ายก่อนนิพพาน 
อาการป่วยของท่านหนักขึ้นทุกวัน องค์ท่านทราบถึงความเป็นไป 
ในอนาคตแล้วปรารภที่จะไปมรณภาพที่วัดป่าสุทธาวาส จึงได้มีการ 
จะน�าท่านไปยังวัดป่าสุทธาวาส โดยอาราธนาท่านพักบนคานหาม  
และแวะพกัทีศ่าลาหลงัเลก็วัดป่าบ้านกลางโนนภูก่่อนเป็นเวลา 10 วนั

• วัดป่าสุทธาวาส ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร เป็นสถานที่ที่ท่าน 
เคยธดุงค์มาจ�าพรรษา และช่วงอาพาธหนกั ท่านประสงค์จะมาละสงัขาร 
ที่วัดแห่งนี้และในที่สุดได้มรณภาพเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2492  
รวมอายุได้ 80 ปี 58 พรรษา

นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งพื้นที่ส�าคัญใน จ.นครพนม ได้แก่  
วัดโพธิชั์ย ต.สามผง อ.ศรสีงคราม โดยท่านได้ปักกลด จ�าพรรษา 3 - 4 พรรษา 
และเปลี่ยนแปลงความเชื่อของชาวบ้านจากการนับถือผีมาเป็นนับถือ 
หลักธรรมค�าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งต่อมาได้มีการเปลี่ยนจาก
วัดมหานิกายเป็นวัดธรรมยุติในเวลาต่อมา

เมื่อเดินทางมาตามรอยค�าสอนของหลวงปู่มั่นแล้ว ยังมีสถานที ่
ที่น่าสนใจในชุมชน ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าฝ้ายย้อมครามบ้าน 
อนูดง กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีเปลือกไม้บ้านผักค�าภู จ.สกลนคร โฮมสเตย์
ชุมชน กิจกรรมตักบาตรข้าวเหนียว ณ ถนนธรรม บ้านหนองผือ รวมไปถึง 
ฐานการเรียนรู้การทอผ้าไหม มัดหมี่ และศูนย์จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
สามผง จ.นครพนม รอต้อนรับทุกท่าน เมื่อเดินทางมาตามรอยศรัทธา 
อีกด้วย

ทางด้านนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
สกลนคร กล่าวว่า “ขอขอบคณุทางบรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากดั (มหาชน) 
ท่ีได้จัดท�า “โครงการท่องเทีย่วโดยชุมชน ตามรอยองค์หลวงปูม่ัน่ ภูรทิตัโต” 
ซึง่เป็นโครงการทีม่วีตัถปุระสงค์และมวีสิยัทศัน์ตรงกบัทางจงัหวดัสกลนคร 
ในการท่องเท่ียวตามรอยหลวงปูม่ัน ซ่ึงเป็นพื้นท่ีในวาระสุดท้ายของท่าน 
ซึ่งท�าให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดสกลนคร ในแต่ละ
ชุมชนต่างก็มีอัตลักษณ์เฉพาะตัวท่ีมีเสน่ห์ โครงการน้ีจะเป็นการช่วย
ประชาสมัพนัธ์ ยกระดบัการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยนื กจิกรรมท่ีเราท�ากนั เช่น 
บณิฑบาตตามรอยหลวงปูม่ัน่ การตกับาตรข้าวเหนยีว นบัเป็นการส่งเสรมิ
การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมอย่างแท้จรงิ ช่วยเสรมิสร้างมลูค่าทางเศรษฐกจิ
ในชุมชน วถิชีีวติการขายผ้าคราม ชาวบ้านและชุมชนมรีายได้ ชุมชนเข้มแขง็ 
สามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมถึงผลพลอยได้ทางเศรษฐกิจก็จะตามมา 
อีกด้วย ซึ่งเป็นการน�าองค์ความรู้ด้านการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
ไปพัฒนาบนฐานทรัพยากรของชุมชนที่มีอยู่ ให้เกิดเป็นกิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยว จากการร่วมมือกันในโครงการนี้ คาดว่าจะมีคนรุ่นใหม่รับรู้  
เกิดแรงศรัทธา เข้ามาตามรอยหลวงปู่มั่นมากขึ้น จากเดิมที่มีเพียงผู้ใหญ่ 
ผูส้งูอาย ุเข้ามาเป็นส่วนใหญ่ นอกจากการท่องเทีย่วแล้ว ยงัเป็นการร่วมกนั 
เชิดชูเกียรติของหลวงปู่มั่น บูรพาจารย์แห่งอีสาน พระอาจารย์ใหญ่ 
แห่งกองทัพธรรม ซึ่งท่านได้ฝากมรดกธรรมและค�าสอนไว้กับชาวบ้าน 
และชุมชนในพื้นที่อย่างมากมาย และได้ร่วมกันสืบสานค�าสอนมาจนถึง
ปัจจุบัน”

โดยโครงการจะให้ข้อมูลส�าคัญ 35 แห่งทั่วประเทศที่หลวงปู่ม่ัน
ได้จารกิไปในพืน้ทีต่่าง ๆ  ผ่านการประชาสมัพนัธ์ทาง www.luangpumun-
cbt.org ให้ประชาชนและผู้ที่ศรัทธาได้ศึกษา พร้อมทั้งข้อมูลสถานที่ 
และแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อช่วยผลักดันการท่องเที่ยวโดยชุมชน  
ซ่ึงเป็น 1 ใน 3 กลุม่งานในการพฒันาเศรษฐกจิฐานราก คอื เกษตร แปรรปู 
และท่องเท่ียวโดยชุมชน ของคณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
และประชารฐั ซึง่โครงการนีจ้ะช่วยขบัเคลือ่นไปตามเป้าหมายยทุธศาสตร์
ชาติด้านการท่องเที่ยว ที่ต้องการยกระดับให้ประเทศไทยเป็นจุดหมาย 
ปลายทางการท ่อง เที่ ยวระดับโลก โดยที่ จุดหมายปลายทาง 
การท ่องเที่ ยวอาจจะเริ่มต ้นจากชุมชน ติดตาม 
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ WWW.LUANCPUMUN-CBT.
ORG

รายละเอียดเพิ่มเติม
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ระยะเวลากว่า 4 ปี ตั้งแต่ปี 2559 ที่คณะท�างานการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและประชารฐั ได้ร่วมจดัแสดงและจ�าหน่ายสนิค้าชมุชน
ภายใต้ชื่อว่า OTOP จัดโดยกรมการพัฒนาการชุมชน (พช.) เพื่อเป็นการ
ส่งเสรมิการตลาดทีร่ฐับาลและภาครฐัให้ความส�าคญั และให้การสนบัสนนุ
ให้ด�าเนินการ โดยภายในงานได้มีการประชาสัมพันธ์และมีการน�าเสนอ 
ผลการด�าเนินงานผ่านบริษัทประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม 
(ประเทศไทย) จ�ากัด อย่างเป็นรูปธรรม เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่ช่วย
สร้างแรงบันดาลใจให้ชุมชน สร้างรายได้หมุนเวียนธุรกิจได้เป็นอย่างดี  
โดยในแต่ละปีมาพร้อมกับความย่ิงใหญ่ของการแสดงสินค้าที่คัดสรรมา
จากสดุยอดสนิค้าแต่ละต�าบล อ�าเภอ ไปจนถึงระดบัจงัหวัด น�ามาจ�าหน่าย
ในราคาท่ีถูกและคุ้มค่า รวมไปถึงสินค้าทั่วไทยที่หาได้ยาก ถือเป็นการ 
จัดจ�าหน่ายสินค้าท่ีมาจากภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างแท้จริง ท�าให้เห็นว่า
ทุกปีมีผู้สนใจเข้าร่วมเยี่ยมชมและอุดหนุนสินค้าชุมชนเป็นจ�านวนมาก  
ก่อให้เกิดรายได้ชุมชนหมุนเวียนอย่างมหาศาล ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึง 
การสนับสนุนโครงการสานพลังประชารัฐ อันเป็นก�าลังใจและแรง 
ขับเคลือ่นการด�าเนนิงานในการส่งเสรมิสนิค้าชมุชน เพือ่ให้ชมุชนมรีายได้
อย่างยั่งยืนต่อไป

งำน “OTOP Midyear” ถือเป็นงานส่งเสรมิการตลาด
สินค้า OTOP และกระตุ้นเศรษฐกิจกลางปี (ช่วงเดือนมิถุนายน)  
ท่ีส�าคญังานหนึง่ของประเทศไทย ผ่านการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิระดบั
ฐานรากให้เตบิโต เข้มแขง็ และเชือ่มโยงไปยงัเศรษฐกจิระดบัมหภาค  
เสรมิสร้างความเข้มแขง็ให้ชมุชนโดยการยกระดบัผูผ้ลติ ผูป้ระกอบการ 
สินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้งส่งเสริมด้านการตลาดให้มี
ศักยภาพมากขึ้น 

การร่วมงานกับ
กรมการพัฒนาชุมชน
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ปี 2562 ที่จัดภายใต้แนวคิด OTOP Signature: “รักษา 
เอกลกัษณ์ สร้างสรรค์นวตักรรม” ภายในงานพบกบั OTOP ทีม่คีณุภาพ
มาตรฐานระดับสากลท่ีมาจากท่ัวประเทศ มากกว่า 25,000 รายการ  
2,500 บธู แล้วยงัมีกจิกรรมไฮไลต์เดด็ โปรโมช่ันโดนใจนักช็อปอกีมากมาย 
อาทิ OTOP Signature ของดีมีเอกลักษณ์จากทั่วประเทศ, OTOP  
Innovation ผลิตภัณฑ์จากการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาไทย ผลงาน
สะท้อนคุณค่าภูมิปัญญาของศิลปิน OTOP การจ�าลองความงดงาม 
ของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 8 หมู่บ้าน จาก 4 ภูมิภาค OTOP 
BRANDNAME / OTOP ON BOARD ภูมิปัญญาไทยดังไกลสู่สากล  
รวมไปถงึ OTOP ชวนชิม สดุยอดอาหารขึน้ช่ือจากท่ัวประเทศและอาหารถิน่
รสไทยแท้ เมนูอาหารถิ่นหาชิมยากแบบต้นต�ารับแท้ ๆ โดยตลอด  
9 วันได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากพี่น้องประชาชน มีผู้เข้าร่วมงาน
มากกว่า 3 แสนคน สร้างยอดสั่งซื้อให้กับผู้ประกอบการได้มากกว่า  
154 ล้านบาท และมียอดจ�าหน่ายรวมมากถึง 1,175 ล้านบาท โดยในวัน 
พิธีเปิดงานได้รับเกียรติจากพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในงาน โดยมีคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี 
กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)  
ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
และประชารัฐ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ พร้อมเข้าเยี่ยมชม
นิทรรศการของคณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 
ซ่ึงประกอบไปด้วย 3 โซน ได้แก่ “โซนย่าม” สะพานสายแนว เป็นโซน 
ที่มีคนให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง เพราะสินค้ามีความน่าสนใจ 
และมีความหลากหลาย อีกทั้งมีแกลเลอรี่ย ่าม จึงท�าให้มีคนสนใจ 
เข้าเยี่ยมชมตลอด “โซนผ้าขาวม้า” เป็นโซนที่มีคนสนใจจ�านวนมาก 
ประกอบไปด ้วยสินค ้ากระเป ๋า  พวงมาลัย หนังสือผ ้าขาวม ้า  
และ “โซนอาหาร” ประกอบด้วย ชาใบข้าวหอมมะลิ ไก่ไม่เกาต์ ทองม้วน 
และขนมหม้อแกงกรอบโดยทั้งหมดนี้จัดขึ้นมาเพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทาง 
ในการจดัจ�าหน่ายและผลกัดนัสนิค้าของชมุชนเพือ่สร้างรายได้ให้กบัชมุชน  
โดยสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนที่มาร่วมจ�าหน่ายในบูธเป็นเงิน 
8,680,800 บาท
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งาน “ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล  
ด้วยพระบารมี” โดยมีวัตถุประสงค์จัดข้ึนเนื่องในโอกาส 
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และด้วย
ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค ์ทรงมีต ่อพสกนิกร 
ชาวไทย ที่ทรงส่งเสริมอาชีพและช่วยเหลือราษฎรให้มีอาชีพเสริม 
เพิ่มพูนรายได้อย่างกว้างขวาง ภายใต้โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ 
และมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ท�าให้เกิดการเผยแพร่มรดกทาง
ภมูปัิญญาไทยไปสูน่กัท่องเทีย่วชาวไทยและชาวต่างประเทศ เปรยีบ
ประดุจทรงเป็นพระประทีปส่องสว่างน�าทางพสกนิกรไทยทั้งชาติ  
ซึง่มส่ีวนส�าคญัยิง่ต่อการพฒันาเศรษฐกจิของแต่ละภมูภิาค ประกอบ
กับรัฐบาลมีนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการ 
หนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) โดยส่งเสริมการเช่ือมโยง
ผลิตภัณฑ์จากชุมชนสู่ตลาดโลกทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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ปี 2562 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ภูมิปัญญาคู่แผ่นดิน หัตถศิลป์
แห่งแพรพรรณ” เน้นภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริม 
ศลิปาชพีฯ และภมูปัิญญาไทยผ่านสนิค้าโอทอป สะท้อนถงึศลิปวัฒนธรรม 
วิถีชีวิตท่ีเรียบง่ายและความสามารถด้านหัตถศิลป์ของคนไทย ซึ่งได้รับ
การยกย่องว่าเป็นหนึง่ในศาสตร์และศลิป์แห่งโลกตะวนัออกทีม่เีอกลกัษณ์
เฉพาะตัว และสร้างช่ือเสียงในระดับสากล สอดคล้องกับกลยุทธ์  
“Less is more” ซึ่งเป็นเทรนด์การใช้ชีวิตของคนยุคใหม่ ในวันพิธีเปิดงาน
ได้รับเกียรติจากพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
มหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยมี คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี 
กรรมการผู ้อ�านวยการใหญ่ ในฐานะหัวหน้าคณะท�างานการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ให้การต้อนรับและเยี่ยมชมนิทรรศการ 
ผ้าทอไทลื้อ มูลนิธิสถาบันพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย 
ที่ท�าการตกแต่งได ้อย ่างโดดเด่น สวยงาม ท�าให้เป ็นที่น ่าสนใจ 
ของผู้เข้าชมงาน ประกอบด้วย “โซนสะพายสายแนว” “กาแฟดอยผาฮี้ 
เ ชียงราย และคุกกี้มะพร ้าว ภู เก็ต” และ “พิพิธภัณฑ์ไทยลื้อ”  
ซึ่งโซนพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวมีผู ้คนให้ความสนใจเข้ามาเยี่ยมชมตลอด  
โดยสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนที่มาร่วมจ�าหน่ายในบูธเป็นเงิน 
2,879,254 บาท
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งาน “OTOP CITY” งานจัดแสดงและจ�าหน่ายสินค้า 
ที่จัดขึ้นในช่วงปลายปี (เดือนธันวาคม) เป็นการส่งเสริมและเพิม่ 
ช่องทางการตลาดสนิค้าหนึง่ต�าบลหนึง่ผลติภณัฑ์ เป็นการสร้างงาน 
สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชน ผู้ผลิต และผู้ประกอบการ  
โดยเน้นสินค้าประเภทของขวัญจากภูมิปัญญาไทย ที่คัดสรรสินค้า
ทั่วประเทศ หลากหลายของขวัญ เพื่อขับเคล่ือนเศรษฐกิจ 
ฐานรากให้เชื่อมโยงเศรษฐกิจมหภาค 

ปี 2562 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เทศกาลของขวัญปีใหม่  
ของฝากถูกใจ ผลิตภัณฑ์ทั่วไทยรวมไว้ใน OTOP City 2019”  
เป็นการร่วมฉลองปีใหม่กระตุ้นเศรษฐกิจไทย ชวนคนไทยส่งความสุข 
ปีใหม่ด้วยกระเช้าของขวัญจากสินค้าชุมชน พบกับคาราวานของขวัญ 
และสินค้า OTOP กว่า 2 หม่ืนรายการ ให้เกิดการกระจายรายได้ 
และเกิดการหมุนเวียนในระดับฐานรากในงาน OTOP City 2019  
ระหว ่างวันที่  15 -  23 ธันวาคม 2562 โดยในวันพิธี เป ิดงาน  
คณุทรงศกัดิ ์ทองศร ีรฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน
เปิดงานในพิธี ร่วมด้วยคุณบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวง
มหาดไทย คุณสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  
คุณโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน โดยมี ผู้บริหารจาก
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) ให้การต้อนรับบริเวณนิทรรศการ 
คณะท�างานการพฒันาเศรษฐกจิฐานรากและประชารฐั พร้อมเข้าเยีย่มชม
นิทรรศการของคณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 
ท่ีประกอบไปด้วย 4 โซน ได้แก่ “โซนผ้าขาวม้า” “โซนกาแฟอินทรีย์”  
“โซนน�้าผลไม ้อินทรีย ์”  และ “โซนสะพายสายแนว” ท่ีจัดขึ้นมา 
เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการจัดจ�าหน่ายและผลักดันสินค้าของชุมชน 
เพือ่สร้างรายได้ให้กบัชมุชน โดยบรรยากาศภายในงานเตม็ไปด้วยคนทีใ่ห้
ความสนใจเข้ามาชมชุดผ้าขาวม้าและสนใจซื้อสินค้าเป็นจ�านวนมาก  
โดยสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนที่มาร่วมจ�าหน่ายในบูธเป็นเงิน 
5,010,644 บาท 
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หมายเหตุ *ไม่ได้เข้าร่วมงาน

ปี 2560 - 2662          

ปี งำน วนัที่ จ�ำนวนชมุชน 
ทีเ่ข้ำร่วม

รำยได้จำก
โครงกำร 
ผ้ำขำวม้ำ 
ท้องถ่ิน

หตัถศลิป์ไทย

รำยได้จำก
โครงกำร
สะพำย 
สำยแนว

รำยได้ 
จำกชมุชนใน

เครือข่ำยบริษทั
ประชำรัฐ 

รักสำมคัคี
ประเทศไทย 
(วสิำหกจิ 
เพือ่สงัคม) 

จ�ำกดั

รวม 
(บำท)

2560 งานศิลปาชีพประทีปไทย 
OTOP ก้าวไกล 
ด้วยพระบารมี

12 - 20 ส.ค. 60 6 8,900 *0 *0 8,900

2561 งาน OTOP Mid Year

งานศิลปาชีพประทีปไทย 
OTOP ก้าวไกล 
ด้วยพระบารมี

งาน OTOP City 

9 - 17 มิ.ย. 61

11 - 19 ส.ค. 61

 
15 - 23 ธ.ค. 61

16

3 

30

*0

25,089

998,050

949,210

*0

1,729,105

18,200

*0

76,950

967,410

25,089

2,804,105

2562 งาน OTOP Mid Year

งานศิลปาชีพประทีปไทย 
OTOP ก้าวไกล 
ด้วยพระบารมี

งาน OTOP City 

15 - 23 มิ.ย. 62

10 - 18 ส.ค. 62

15 - 23 ธ.ค. 62

2

13

12

40,503

1,318,380

1,464,700

745,137

*0

1,560,874

45,765

1,560,874

1,985,070

790,902

2,879,254

5,010,644

รวม 82 3,815,119 4,984,326 3,686,859 12,486,304



เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะท�ำงำนกำรพัฒนำ

7574

กำรสนับสนุนพื้นที่ออกบูธจัดแสดง 
และจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ชุมชนตลอดปี 2562
สร้างรายได้ให้ชุมชนรวมกว่า 13.2 ล้านบาท

 ตลอดปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ�ากัด ด�าเนินการออกบูธจัดแสดงและจ�าหน่ายสินค้า 
พร้อมประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมถึงเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รวมถึงภาคีเครือข่าย เปิดพื้นที่ให้ชุมชนภายใต้การขับเคลื่อน 
ของเครือข่ายประชารัฐรักสามัคคีน�าสินค้าชุมชนมาจ�าหน่ายอย่างต่อเนื่อง รวม 47 งาน โดยมี 101 ชุมชนจากทั่วประเทศเข้าร่วม 

9 ธ.ค. 2561 - 15 ม.ค. อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน�้าแห่งรัตนโกสินทร์ ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า

11 - 14 มกราคม สมโภชพระอาราม 191 ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

19 - 20 มกราคม Farm Chokchai Tour De Farm 7 ณ ฟาร์มโชคชัย 3 จ.นครราชสีมา

9 กุมภาพันธ์ Byrd & Heart High School, Class Reunion Concert ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

20 - 24 กุมภาพันธ์ บ้านและสวน Select ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

26 กุมภาพันธ์ Deloitte SEAFA Gala Dinner 2019 ณ โรงแรมแบงค็อก แมริออท เดอะสุรวงศ์

6 มีนาคม ASEAN+3 Conference for Social Enterprises ณ โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดา

8 - 17 มีนาคม ย้อนวันวาน ตลาดมิ่งเมือง ณ ดิ โอลด์ สยาม พลาซ่า

14 - 15 มีนาคม ออกบูธจ�าหน่ายผลไม้อินทรีย์ ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

16 - 17 มีนาคม ZAAP on Sale ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

21 - 22 มีนาคม ออกบูธจ�าหน่ายผลไม้อินทรีย์ ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

27 - 28 มีนาคม Thailand Corporate Sustainability Symposium ณ ศูนย์ C Asean อาคาร CW Tower

28 - 29 มีนาคม ออกบูธจ�าหน่ายผลไม้อินทรีย์ ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9 - 10 เมษายน ASEAN Gastronomy Tourism Fair & Forum ณ ศูนย์ C Asean อาคาร CW Tower

10 เมษายน 2562 งานสงกรานต์ อยู่เย็นเป็นสุข ณ อาคาร CW Tower

10 - 11 เมษายน ออกบูธจ�าหน่ายผลไม้อินทรีย์ ณ อาคาร True Tower

13 - 15 เมษายน Water Festival 2019 ณ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์

18 - 19 เมษายน ออกบูธจ�าหน่ายผลไม้อินทรีย์ ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

25 - 26 เมษายน ออกบูธจ�าหน่ายผลไม้อินทรีย์ ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

22 - 26 พฤษภาคม งานผ้าขาวม้าอาเซียนศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

24 - 25 พฤษภาคม ออกบูธจ�าหน่ายผลไม้อินทรีย์ ณ อาคาร True Tower

15 - 23 มิถุนายน OTOP Midyear 2019 ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี

26 - 28 มิถุนายน Green Mart ณ อาคเนย์ ส�านักงานใหญ่

28 - 29 มิถุนายน The 9th Social Business Day: Making Money is Happiness,  
Making Other People Happy is Super Happiness ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์
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28 - 30 มิถุนายน ผ้าเปลี่ยนโลก ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์

5 - 7 กรกฎาคม Thailand Social Expo 2019 ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี

8 - 11 กรกฎาคม Hong Kong Fashion Week & Trade Fair 2019 ณ Hong Kong Conventional & Exhibition Center

17 - 18 กรกฎาคม Social Impact Day ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3 - 11 สิงหาคม บ้านและสวนแฟร์ Midyear 2019 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

10 - 18 สิงหาคม ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี 2562 ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี

16 กันยายน สัมมนาเพื่อสังคม “แนวพระราชด�าริ ภูมิคุ้มกันสังคม วัคซีนธุรกิจยั่งยืน ลดเหลื่อมล�้า หนุนเศรษฐกิจฐานราก  
จากเหนือจดชายแดนใต้” โดยหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

20 กันยายน งานประชุมร่วมกับ BOI ณ ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (The Board of Investment of Thailand 
หรือ BOI)

2 - 3 ตุลาคม ThaiBev Group Conference ณ โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค

4 ตุลาคม ThaiBev Expo 2019 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพ

12 - 23 ตุลาคม เฉลิมกรุง เฉลิมพระเกียรติ ณ ดิ โอลด์ สยาม พลาซ่า

16 - 18 ตุลาคม Let’s get right ณ ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์

2 - 3 พฤศจิกายน สวีแด ดูแล สุขภาพ ณ ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์

4 พฤศจิกายน Pitch @ Palace ASEAN in Bangkok ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม

4 - 11 พฤศจิกายน ตลาดยามเย็น ณ สามย่านมิตรทาวน์

8 - 11 พฤศจิกายน เมืองสุขสยาม เสียงสุขแห่งสายน�้า ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม

9 - 11 พฤศจิกายน River Festival 2019 ณ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์

11 - 13 พฤศจิกายน นิทรรศการรักษ์หัวใจ (Good Health is The Best Wealth 2019) ณ ธนาคารกรุงเทพ ส�านักงานใหญ่

4 - 15 ธันวาคม Royal Project Gastronomy Festival ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

5 - 14 ธันวาคม งานวันพ่อแห่งชาติ ณ ท้องสนามหลวง

7 - 8 ธันวาคม 333 ปีจากแวร์ ซายน สู่สวนหลวง ร. 9 ณ สวนหลวง ร. 9

15 - 23 ธันวาคม OTOP City 2019 ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี

18 - 20 ธันวาคม Gift & Green Mart ณ อาคเนย์ ส�านักงานใหญ่
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ร้านประชารัฐรักสามัคคี
ปี 2562 สร้างรายได้ให้ชุมชน 13 ล้านบาท 



โครงการระดับประเทศ

7776

ร้านประชารฐัรกัสามคัค ีโดยบรษิทั ประชารฐัรกัสามคัค ีวสิาหกจิ
เพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ�ากัด จัดตั้งขึ้นภายใต้แนวคิดการพัฒนา 
ช ่องทางการขายระดับประเทศ โดยใช ้ เป ็นศูนย ์ รวมจัดแสดง 
และจ�าหน่ายผลติภัณฑ์ชมุชนจากเครอืข่ายประชารฐัรกัสามคัคแีบบถาวร
เปิดด�าเนินการมาตั้งแต่ช่วงปลายไตรมาสที่ 3 ของ 2560 ณ อาคารซี 
ดบัเบิล้ยู ทาวเวอร์ ถนนรชัดาภเิษก ทกุวนัจนัทร์ - ศกุร์ เวลา 09.30 - 18.00 น.

นอกจากด�าเนินการขายปลีก รับสั่งผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่าน 
หน้าร้านและผ่านช่องทาง Online แล้ว ปัจจุบันยังเชื่อมโยงเข้าสู ่ 
องค์กรขนาดใหญ่ อาทิ ส�านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 
(TCEB) บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด 
(มหาชน) บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด ดีลอยท์ ประเทศไทย  
Spice of Asia Co., Ltd. บริษัท เอ็ม บี  เค จ�ากัด (มหาชน)  
บริษัท เอ็น.ซี.ซี.อิมเมจ จ�ากัด ฯลฯ ในรูปแบบ made to order เพื่อใช ้
ในการจัดงานสัมมนา กิจกรรมของบริษัท รวมไปถึงกระเช้าของของขวัญ
ในเทศกาลต่างๆ อีกด้วย 

นบัตัง้แต่ปี 2560 จนถงึปัจจบุนั ร้านประชารฐัรกัสามคัค ีสนบัสนนุ
ช่องทางการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนรวมแล้วกว่า 159,000 รายการ 
จาก 425 ชมุชน ประกอบไปด้วย เครือ่งดืม่ (8.88%) ผ้าและเครือ่งแต่งกาย 
(0.31%) อาหาร (22.56%) ของใช้ในครัวเรือน (63.93%) สมุนไพร 
ไม่ใช่อาหาร (0.97%) และเกษตร (2.88%) สามารถสร้างรายได้ให้แก ่
ชุมชนไปแล้วรวมกว่า 13 ล้านบาท
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โครงการ OTOP Junior คือโครงการที่มุ ่ งสร ้างภูมิคุ ้มกันให ้กับเยาวชนท่ีเป ็น 
นักเรียนในเครือข่ายท่ีคณะท�างานได้มีส่วนเข้าไปท�างาน ไม่ว่าจะเป็นโครงการโรงเรียนประชารัฐ 
(CONNEXT ED) หรอืโครงการโรงเรยีนร่วมพฒันา Partnership School หรอืโครงการเพือ่การอนุรกัษ์
และพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า OUR Khung BangKachao โดยการมุ่งเน้นให้ทุกโรงเรียนพัฒนา
โครงการที่สามารถพัฒนาทักษะอาชีพ การท�ามาค้าขายให้แก่เยาวชน ครอบครัว ตลอดจนชุมชน 
และส่งเสริมให้ร่วมกันท�าแผนชุมชน และน�าเอาของดีของเด่นของชุมชนมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ 
OTOP Junior ต่อไป 

ในกระบวนการของโครงการนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน  
สร้างกระบวนการคิด ภาวะผู้น�า และความรับผิดชอบ รวมถึงสร้างวินัยทางการออม การท�าบัญชี 
ครัวเรือน คุณครูและนักเรียนสามารถเริ่มต้นท�าธุรกิจขนาดเล็กโดยได้ความรู ้และค�าแนะน�า  
ด้านวิธีการสร้างแบรนด์ การออกแบบ บรรจุภัณฑ์ การน�าเสนอผลิตภัณฑ์สู่ตลาด จากความเข้าใจ
สู่ความคิดสร้างสรรค์ ร่วมกันฝึกคิดลงมือปฏิบัติเพื่อสร้างคุณค่า ผลิตภัณฑ์ 

โครงการ OTOP
Junior

โครงการ OTOP Junior 
 

โ ค ร ง ก า ร  OTOP Junior 
คือโครงการที่มุ่งสรางภมูิคุ้มกนัให้กบัเยาวชนที่เป็นนกัเรียนในเคร่ือข่ายท่ีคณะท างานได้มีส่วนเข้าไปท างาน 
ไม่ว่าจะเป็นโครงการโรงเรียนประชารัฐ (CONNEXT ED) หรือโครงการ โรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership 
School หรือโครงการเพื่อการอนุ รักษ์และพัฒนาพื น้ที่คุ้ งบางกะเจ้า  OUR Khung BangKachao 
โดยการมุ่งเน้นให้ทกุโรงเรียนพฒันาครงการที่สามารถพฒันา ทกัษะอาชีพ การท ามาค้าขาย ให้แกเ่ยาวชน 
ค ร อบค รั ว  ต ล อดจน  ชุ ม ช น  แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ ร่ ว ม กั น ท า แ ผ น ชุ ม ช น  แ ล ะ น า เ อ า ข อ ง ดี  
ของเด่นของชมุชนมาต่อยอดเป็นผลิตภณัฑ์ OTOP Junior ต่อไป  

ในกระบวนการของโครงการนี น้ักเรียน  จะได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน 
สร้างกระบวนการคิด ภาวะผู้น าและ ความรับผิดชอบ รวมถึงสร้างวินยัทางการ ออม การท าบญัชีครัวเรือน 
คณุครูและนกัเรียนสามารถเร่ิมต้นท า ธุรกิจขนาดเล็กโดยได้ความรู้และค าแนะน า ด้านวิธีการสร้างแบรนด์ 
การออกแบบ  บรรจุภัณฑ์ การน าเสนอผลิตภัณฑ์สู่ตลาด  จากความเข้าใจสู่ความคิดสร้างสรรค์  
ร่วมกนัฝึกคิดลงมือปฏิบติัเพื่อสร้างคณุค่า ผลิตภณัฑ์  

 
 

“ค ำวำ่ พอเพียงในกำรใชชี้วิต 
ข อ ง ค รั ว เ รื อ น 
จ ะ ร ว ม เ อ ำ ทั้ ง วิ นั ย ท ำ ง ด้ ำ น ก ำ ร เ งิ น 

กำรวำงแผนชีวิตวำ่จะตั้งใจท ำประโยชน์ใหก้บัส่วนรวม ใหก้บัสังคม 
จะท ำหนำ้ท่ีของเรำอยำ่งดีท่ีสุด” 

 

“

”

ค�าว่าพอเพียงในการใช้ชีวิต 
ของครัวเรือน จะรวมเอาทั้งวินัย 
ทางด้านการเงิน การวางแผนชีวิต 
ว่าจะตั้งใจท�าประโยชน์ให้กับ 
ส่วนรวม ให้กับสังคม จะท�าหน้าที่ 
ของเราอย่างดีที่สุด

คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชนได้เคยบรรยาย 
ถึงแนวคิดนี้กับนักพัฒนาธุรกิจชุมชนไว้อย่างชัดเจนดังนี้ 

“ผมเคยมีโอกาสติดตาม ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล เดินทางไปที่จังหวัดน่าน เพื่อลง 
พืน้ทีชุ่มชนท่ีคณุชายท่านได้ให้ความช่วยเหลอืมาอย่างยาวนาน ผมได้พบกบัพี ่ๆ  บางท่าน 
ในชุมชนที่มีความยากล�าบาก จ�าเป็นต้องกู้หนี้ยืมสินกับสถาบันการเงินและกองทุนต่าง ๆ 
ซึ่งท�าให้ผมคิดว่า มีความจ�าเป็นต้องคิดหาวิธีช่วยพี่ ๆ ในการบริหารจัดการหนี้สินเหล่าน้ี 
ซึ่งอาจจะเริ่มจากการท�าบัญชีครัวเรือน การสร้างรายได้ และการสร้างวินัยทางการเงิน  
ซึ่งเรื่องเหล่านี้นับว่าเป็นเรื่องยาก”
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รายละเอียดเพิ่มเติม

“เหตผุลทีพู่ดถึงเรือ่งนีเ้พราะว่าจรงิ ๆ  แล้วแม้แต่คนในกรงุเทพฯ เอง 
ก็ไม่สามารถจะมีบัญชีครัวเรือนเป็นหนึ่งเดียว เราอาจจะมีบัญชีส่วนตัว 
ของเรา แล้วก็มีบัญชีค้าขาย ก็คือในบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ ฉะน้ัน 
ถ้าเกดิแนะน�าให้ทางด้านคนในชมุชนทีเ่ขาประกอบธรุกิจการค้าอยูใ่ห้ค่อย ๆ  
รู้ต้นทุน รู้ค่าใช้จ่าย ประหยัดค่าใช้จ่าย ก็เป็นการเพิ่มรายได้ สามารถ 
สร้างผลก�าไรและก็สร้างความต่อเนื่องได้”

“นักพัฒนาธุรกิจชุมชนจะต้องลงไปช่วยปลูกฝังเร่ืองดังต่อไปน้ี 
เพื่อสร้างวัฏจักรใหม่ให้แก่ชุมชน

1. วินัยทางด้านการเงิน
2. ความเข้าใจทางด้านการตลาด
3. ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อที่เราจะได้มีแนวทางว่าท�าอย่างไร 

ให้พี่ ๆ น้อง ๆ ชาวบ้านค่อย ๆ ปรับเปลี่ยนความคิดขึ้นมา ทั้ง 3 เรื่องนี ้
จะน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลง”

“พี่น้องชาวบ้านรู ้อยู ่แล้วว่า โตขึ้นมาแล้วต้องท�ามาหากิน  
แต่ท�าอย่างไรที่จะเปลี่ยนจากการท�ามาหากินให้เริ่มท�ามาค้าขาย  
รู้จักค้าขายเป็น เพราะอะไร ถามว่าท�าไมต้องเปลี่ยน เพราะทุกวันนี้พี่น้อง
ชาวบ้านมีกล้วย มีปลา หมู เห็ด เป็ด ไก่ มีข้าวกิน แต่ไม่พอกับการใช้ชีวิต

ในสังคม เพราะเราต้องมีเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง ต้องมี 
เรื่องของโทรศัพท์มือถือ ต้องมีค่ารถที่ต้องเดินทาง ฉะนั้นจ�าเป็นท่ีจะต้อง
ใช้จ่ายเม็ดเงินในการด�ารงชีพ”

“จากนั้นก็มาสู่ค�าถามต่อไปว่า ท�าอย่างไรให้ค�าว่าพออยู่พอกิน
มาเป็นค�าว่าพอเพียงในการใช้ชีวิตของครัวเรือน”

“ค�าว่าพอเพียงในการใช้ชีวิตของครัวเรือน จะรวมเอาทั้งวินัย 
ทางด้านการเงิน การวางแผนชีวิตว่าจะตั้งใจท�าประโยชน์ให้กับส่วนรวม
ให้กับสังคม จะท�าหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุด ไม่ใช่เพียงแค่ว่าท�าเพราะว่า
ท�าไปอย่างนั้น สิ่งเหล่านี้เป็นในเรื่องของความคิด”

“Mindset ที่ว่า ความรู้ความเข้าใจนั้นจะท�าให้เขาสามารถพึ่งพา
ตนเองได้ เพราะการพึ่งพาตนเองนั้นท�าให้ไม่ต ้องเบียดเบียนใคร  
ไม่เป็นภาระแก่สังคมโดยรวม จะท�าให้คนเรามีความเชื่อมั่นในศักดิ์ศร ี
ของตนและท้ายท่ีสุดจะสามารถร่วมสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่สังคม 
โดยรวมได้”

OTOP Junior ได้จัดการประกวดผลงานของน้อง ๆ นักเรียน 
ทั่วประเทศมาแล้ว 3 ครั้ง ตั้งแต่ปี 2560 - 2562

จ�ำนวนโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร

ปีที่ 1 - 3 (พ.ศ. 2560 - 2562)

จ�ำนวนทั้งหมด 674 โรงเรียน
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การด�าเนินงานของคณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ   
และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ�ากัด

8180

3การด�าเนินงาน 
ของคณะท�ำงำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำก

และประชำรัฐ และบริษัท ประชำรัฐรักสำมัคคี
วิสำหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ�ำกัด
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ตลอดระยะเวลากว่า 4 ปีที่ผ ่านมา คณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ด�าเนินการตามกรอบความร่วมมือ  
“ชุมชนลงมือท�า เอกชนขับเคลื่อน รัฐบาลสนับสนุน” พร้อมน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพระปฐมบรมราชโองการ 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้าหมายความยั่งยืน 17 ด้านขององค์การสหประชาชาติ จนสามารถด�าเนินโครงกำร 
กว่ำ 900 โครงการ ลดความเหลื่อมล�้าและสร้างความยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจฐำนรำกใน 3,000 ชุมชน คณะท�างานเดินหน้าท�างานอย่างต่อเนื่อง 
ในช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาล เพื่อ “สร้างรายได้ให้ชุมชน ประชาชนมีความสุข” โดยได้รับนโยบายในการด�าเนินงานจากพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและหัวหน้าทีมภาครัฐ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

ระดับประเทศ ท�าให้การด�าเนินงานในปี 2562 มีความก้าวหน้าและความส�าเร็จในหลายด้าน

แม้บทบาทของคณะท�างานเศรษฐกิจฐานรากประชารัฐ 
ทั้ง 12 คณะจะสิ้นสุดไปโดยปริยายในระหว่างการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลใหม่ 
แต่คณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ยังคงเดินหน้า
ท�างานอย่างต่อเนื่องเพื่อ “สร้างรายได้ให้ชุมชน ประชาชนมีความสุข”  
โดยในวนัที ่13 ธนัวาคม 2562ได้มกีารจดัการประชมุเชงิปฏบิตักิารพฒันา
กลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐระดับประเทศ
ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 400 คน ร่วมรับฟัง
นโยบายการด�าเนินงานจาก พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าคณะท�างานภาครัฐ ในโอกาสน้ี  
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา ได้กล่าวขอบคุณภาคีเครือข่ายภาคเอกชน 
ทุกหน่วยงานที่ได ้ช ่วยกันขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
และประชารัฐ ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา ท�าให้ชุมชนที่เข้าร่วม 
มีความเข้มแข็งและได้รับการส่งเสริมพัฒนาในหลายด้าน จนสามารถ 
ขับเคลื่อนโครงการที่มีผลส�าเร็จเป ็นรูปธรรมในหลาย ๆ จังหวัด 
กว่า 900 โครงการ อาทิ  โครงการผ้าขาวม้าท้องถิน่ หตัถศลิป์ไทย โครงการ 
สานพลังเพื่อบ้านเกิด โครงการเครื่องสีข้าวขนาดครัวเรือน โครงการ 
โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย โครงการสะพายสายแนว และแหล่งตลาด
เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย เป็นต้น

ในอนาคตเป้าหมายต่อไปของคณะท�างานคือการขับเคลื่อน  
5 กระบวนการอย่างต่อเนื่อง อันได้แก่ การเข้าถึงปัจจัยการผลิต การสร้าง
องค์ความรู้ การตลาด การสื่อสารสร้างการรับรู้ และการบริหารจัดการ 
เพื่อความย่ังยืน โดยมีกลไกขับเคลื่อนงานในพื้นที่ 2 กลไก ได้แก่  
คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ 
ประจ�าจังหวัด (คสป.) ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และบริษัท  
ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด 76 แห่ง  
ซึ่งมีบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ�ากัด 
ท�าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงขับเคลื่อนงานภายใต้แนวคิดวิสาหกิจเพื่อสังคม  
หรือ Social Enterprise (SE)

ในปี 2562 ชุมชนได้ที่เข้าร่วมกับโครงการสานพลังประชารัฐ 
ได้แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการในหลายด้านจนสามารถยืนได้ด้วยตัวเอง 

อย่างเข้มแข็ง ยกตัวอย่างเช่น วิสาหกิจเพื่อสังคมกลุ่มปักผ้าด้วยมือ  
จังหวัดเชียงราย ในโครงการสะพายสายแนว ท่ีได้รับ “รางวัลวิสาหกิจ 
ส่งเสริมภูมิปัญญาชุมชนยอดเยี่ยม” จากงาน “THAILAND TOP SME 
AWARDS 2019”

อีกหน่ึงความส�าเร็จของการด�าเนินงานในปี 2562 โครงการ SE 
อ�าเภอ (ชมุชนดมีรีอยยิม้) ซึง่เป็นโครงการทีด่�าเนนิงานในรปูแบบวสิาหกจิ 
เพื่อสังคม (Social Enterprise) เพื่อแก้ปัญหาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และขยายไปสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน เน้นการเช่ือมโยงความร่วมมือในระดับอ�าเภอ ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการพฒันาพืน้ทีด้่านสงัคม เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อม  
โดยด�าเนินการตามความต้องการและศกัยภาพของแต่ละชุมชนเป็นตวัต้ัง 
โครงการดังกล่าวยังมีแนวคิดในการใช้พลังของคนรุ่นใหม่ในการกลับมา
พฒันาท้องถิน่ ให้นกัพฒันาธรุกจิชมุชนเป็นแกนน�าในการท�างานเชือ่มกบั 
ภาคส่วนต่าง ๆ โดยในปีท่ีผ่านมา ได้ด�าเนินการแล้วใน 15 อ�าเภอ  
12 จังหวัด

ใ น ส ่ ว น ข อ ง มู ล นิ ธิ ส ถ า บั น พั ฒ น า วิ ส า ห กิ จ เ พื่ อ สั ง ค ม 
แห่งประเทศไทย (สพวสท.) ท่ีจัดตั้งขึ้นในปี 2561 ได้เริ่มด�าเนินงาน 
อย่างเข้มข้นในปี 2562 เพื่อสร้างการรับรู้ในเรื่องของวิสาหกิจเพื่อสังคม  
พร้อมเช่ือมโยงการด�าเนินงาน บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจ 
เพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ�ากัด ผ่านเวทีการสัมมนาและกิจกรรมต่าง ๆ 
อาทิ งาน ASEAN+3 Conference for Social งาน Thailand  
Sustainability Forum 2019: Fostering Social Enterprises และงาน  
2019 YSEALI Summit: Advancing Partnership for Sustainability



การด�าเนินงานของคณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ   
และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ�ากัด
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มูลนิธิสถำบันพัฒนำวิสำหกิจ
เพื่อสังคมแห่งประเทศไทย (สพวสท.)

มูลนิธิสถาบันพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย (สพวสท.) (Social Enterprise Development Institute 
(Thailand) Foundation) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ 5 ประการ คือ 

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือใน “โครงการร่วมใจพัฒนา
ชุมชนย่านกะดีจีน” ณ ศูนย์ C asean เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562  
เพื่อสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาชุมชนย่านกะดีจีน 
ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม 
และเป็นที่ตั้งของสถานที่ส�าคัญของหลายศาสนาให้เป็นชุมชนตัวอย่าง
ในด้านการบริหารจัดการชุมชนอัจฉริยะ พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผ่าน
กระบวนการทางศลิปะและวฒันธรรม โดยเปน็การลงนามรว่มกนั 5 องคก์ร 
ไดแ้ก ่วดัประยรุวงศาวาสวรวหิาร มลูนธิสิถาบันพฒันาวสิาหกจิเพือ่สงัคม
แห่งประเทศไทย มูลนิธิบางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ สถาบันนวัตกรรม
ชุมชนอัจฉริยะแห่งประเทศไทย C asean และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี 
วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ�ากัด 

จัดงานสัมมนา วิสาหกิจเพื่อสังคม : กลไกสู่การพัฒนา 
อย่างยั่งยืน” (Thailand Sustainability Forum 2019 : Fostering Social 
Enterprises) ณ ศูนย์ C asean เมื่อวันท่ี 27 มิถุนายน 2562 พร้อม 
จัดเสวนาเรื่อง “พ.ร.บ. ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม : มิติใหม่ในการพัฒนา
ประเทศ” โดยมี ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล อดีตรัฐมนตรีประจ�าส�านักนายก
รัฐมนตรี ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ กรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านกฎหมาย ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ คุณนภา 
เศรษฐกร อธิบดกีรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร รว่มเสวนา ด�าเนนิรายการ
โดยคุณต้องใจ ธนะชานันท์ และงาน The 9th Social Business Day :  
Making Money is Happiness, Making Other People Happy is Super 
Happiness โดยมูลนิธิสถาบันพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย
ร่วมกับ C asean และ Yunus Center จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย 
ระหว่างวันท่ี 27 - 30 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ C asean และโรงแรม 
เซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีเป้าหมายส�าคัญเพื่อสร้างการ
รบัรู ้ความเขา้ใจในขอ้ปฏบิตั ิและแลกเปลีย่นประสบการณก์ารด�าเนนิงาน
ของวิสาหกิจเพื่อสังคม พร้อมเชื่อมโยงวิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย 
สู่เครือข่ายระดับโลก มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,500 คน จาก 62 ประเทศ 
ทั่วโลก โดยในงานดังกล่าวยังได้น�าเสนอแนวทางการท�างานและตัวอย่าง 
ความส�าเร็จของเครือข่ายประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด รวมถึงน�าส่วนหนึ่ง
ของผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าเยี่ยมชมพื้นท่ีปฏิบัติงานจริงของชุมชนกุฎีจีน 
ประชารัฐรักสามัคคีสมุทรสงครามและนครปฐมอีกด้วย

ส่งเสริมการพัฒนา
วิสาหกิจเพื่อสังคม 

ทั่วประเทศให้ด�าเนินการ
ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

เสริมสร้างความเข้าใจ 
อันเป็นประโยชน์ 

ต่อการด�าเนินการของ
วิสาหกิจเพื่อสังคม 

ทั่วประเทศ

สนับสนุนการพัฒนา 
การวิจัย การให้ความรู ้

ด้านธรรมาภิบาล กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับ 

วิสาหกิจเพื่อให้เกิดการ
ด�าเนินงานที่ถูกต้อง 

อย่างมั่นคง

ด�าเนินการหรือร่วมมือ 
กับองค์กรการกุศล 

เพื่อการกุศล และองค์การ
สาธารณประโยชน์ 

เพื่อสาธารณประโยชน์

ไม่ด�าเนินการเกี่ยวข้อง 
กับทางการเมืองแต่อย่างใด

ภารกิจหลักของมูลนิธิฯ ในปีที่ผ่านมา เน้นการสื่อสารสร้างการ
รับรู้ในเรื่องของวิสาหกิจเพื่อสังคม พร้อมเชื่อมโยงการด�าเนินงาน บริษัท  
ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ�ากัด สู่เครือข่าย 
ในต่างประเทศ ผ่านเวทีการสัมมนาและกิจกรรมต่าง ๆ  ประกอบด้วย 

1 2 3 4 5
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ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม
แห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมหอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ เม่ือวันท่ี 12 มกราคม 2563 โดยมีนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์  
ที่ปรึกษาประธานกรรมการมูลนิธิฯ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธาน
กรรมการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการและเลขานุการมูลนิธิฯ  
ร่วมประชุม โดยนางต้องใจ ธนะชานันท์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิฯ 
รายงานผลการด�าเนินกิจการของมูลนิธิตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ถึง 
เดอืนธนัวาคม 2562 และรว่มเสวนาประชาคมเมอืงเชยีงใหม ่รว่มขบัเคลือ่น
เครือข่ายในการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ร่วมกันต่อไป

ASEAN +3 Conference for Social Enterprises โดยร่วมกับ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ British Council 
และสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม เมื่อวันที่ 6 - 8 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม 
สวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดา เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์
ระหว่างผู้ประกอบการและผู้มีส่วนร่วมในงานวิสาหกิจเพื่อสังคมในกลุ่ม
ประเทศ ASEAN +3 มีผู้เข้าร่วมงานหลักกว่า 500 คน จาก 13 ประเทศ  
โดยไดม้โีอกาสน�าเสนอแนวทางการท�างานของวสิาหกิจเพือ่สงัคม โดยใช้
กิจการของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) 
จ�ากัด เป็นตัวอย่างอีกด้วย

Scaling Up the Social Impact โดยร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ C asean  
เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในเรื่องของวิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศ
ต่าง ๆ  อาทิ Helianti Hilman จากบริษัท Javara ประเทศอินโดนีเซีย 
Rico Gonzalez ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้อ�านวยการบริหาร xchange บริษัท
บ่มเพาะธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศฟิลิปปินส์ Alfie Othman ผู้น�า raiSE 
หรือศูนย์ส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคมสิงคโปร์ เป็นต้น โดยมูลนิธิฯ ได้สร้าง
เครือข่ายวิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทยโดยเฉพาะด้านการศึกษา  
คือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีกด้วย โดยในงานดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมฟัง
กว่า 80 คน

2019 YSEALI Summit : Advancing Partnership for 
Sustainability โดยร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ�า
ประเทศไทย และ C asean จัดการประชุมดังกล่าวภายใต้แนวคิด  
“ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” ขึ้น ระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 3 ตุลาคม 
2562 ณ โรงแรม เลอ เมริเดียน ภูเก็ต บีช รีสอร์ต โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้าง
เครอืขา่ยระดบัภมูภิาคและพฒันาทกัษะความเปน็ผูน้�าใหก้บักลุม่เยาวชน
อาเซียน จ�านวน 150 คน จาก 10 ประเทศอาเซียน และติมอร์-เลสเต  
รวมถึงผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลไทยและสหรัฐอเมริกา



การด�าเนินงานของคณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ  
และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ�ากัด

8584

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกขับเคลื่อน

กำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำก
และประชำรัฐระดับประเทศ
วัน - เวลา : วันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2562

 เวลา 08.00 - 17.00 น.
สถานที่ : โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ 

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) 
จ�ากัด ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
กลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐระดับประเทศ 
ก�าหนดระยะเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่  12 - 14 ธันวาคม 2562  
ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรงุเทพฯ ส�าหรบัวนัที ่12 และ 14 ธนัวาคม 2562 
เป็นการทบทวนผลการด�าเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและประชารัฐ และเหลียวหลังแลหน้าความเป็นมา แนวคิด 
กระบวนงาน ก้าวย่างสู่ความส�าเร็จของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
และประชารัฐ การเสวนาวิสาหกิจเพื่อสังคมในมุมมองของคนรุ่นใหม่ 
ถอดรหัสความส�าเร็จของประชารัฐจังหวัด และปิดท้ายด้วยข้อควรรู ้
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

ส�าหรับในวันที่  13  ธันวาคม 2562 ได ้ รับ เกียรติจาก  
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะ
หัวหน้าทีมภาครฐั และนายฐาปน สริวิฒันภกัด ีกรรมการผูอ้�านวยการใหญ่ 
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน  
ถือเป็นการเริ่มต้นการท�างานรอบใหม่ของคณะท�างานอย่างต่อเนื่อง 
โดยเป็นการร่วมมือของภาคเอกชนและกระทรวงมหาดไทยเป็นหลัก 

• ยังคงด�าเนินการตามนโยบายสานพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่อง เน้นย�า้
บทบาทหน้าที่ของกรมการพัฒนาชุมชน ซ่ึงมีข้าราชการอยู่ประจ�า
พื้นที่ทั่วประเทศ มีหน้าที่ให้ค�าปรึกษาแก่ชาวบ้าน เป็นผู้ประสานงาน

ระหว่างกลุ่ม องค์กร หน่วยงาน เครือข่าย กับส่วนราชการต่าง ๆ
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• เน้นย�้าบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อน
นโยบายสานพลังประชารัฐจังหวัด (คสป.) ให้ขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากเชิงพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม  
โดยต้องมีการประชุมและบูรณาการการขับเคลื่อนของ 5 ภาคส่วน 
เข้าด้วยกัน พร้อมประเมินศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ 

• เน้นย�้าบทบาทหน้าที่ของเครือข่ายประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด ในการ
เข้าไปประกอบกิจการการหาช่องทางการตลาดกลุ ่มเป้าหมาย 
และการกระจายสินค้า สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถ 
ของบริษัทฯ รวมไปถึงรูปแบบธุรกิจ (Business Model) พร้อมท�างาน
คู่ขนานกับ คสป.

• สนับสนุนการรวมกลุ ่มที่มีผลิตภัณฑ์คล ้ายกันหรือเหมือนกัน  
เพื่อง่ายต่อการช่วยเหลือ

• ให้ความส�าคัญกับการสนับสนุนการท�าเกษตรแบบอินทรีย์หรือเกษตร
ที่มีความปลอดภัย ตอบโจทย์คนรักสุขภาพ ขับเคลื่อนวาระอาหาร
ปลอดภยัโดยกลไกประชารฐัสูโ่รงพยาบาล โรงเรยีน โรงแรม ร้านอาหาร 
ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ไปจนถึงปลายทาง

• สนับสนุนให้กลุ่มเป้าหมายมีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต�่า 
นอกจากนีย้งัจัดให้มกีารเสวนา “แนวทางการสนบัสนนุเครอืข่าย

ประชารัฐรักสามัคคีโดยภาคเอกชน” ซึ่งได้รับเกียรติจากนายทรงวุฒิ  
พรมจนี ธนาคารกรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน) นายณชัอสิร์ ศรสีขุพรชยั ทีป่รกึษา 
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ HOMEPRO  
นายพงษ์พันธ์ บริษัท ปตท.น�้ามันและการค้าปลีก จ�ากัด (มหาชน)  
และนางสาวอโนชา ศิริขจร อมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34 ก่อนจะปิดท้ายด้วย
การ Pitching ผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ 
เครอืข่ายประชารฐัรกัสามคัคจีงัหวดั โดยมผีูแ้ทนภาคเอกชน ประกอบด้วย 
นางสาวธีรนันท์ กรศรีทิพา สามย่านมิตรทาวน์ นางสาวอโนชา ศิริขจร 
อมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34 นายสมชาย สิทธิกา เครือเบทาโกร นายธนาวุฒิ 
ศุภางคะรัตน์ Siam Rise Travel และนางนภัสจิรา อิงคโรจน์ฤทธิ์  

เทสโก้ โลตสั ร่วมรบัฟังและให้ข้อเสนอแนะในการพฒันา
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น
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องค์กรภำคีเครือขำ่ย

รำยได้ที่เกิดขึ้นกับชุมชน แยกตำมกลุ่มงำน

 กลุ่มงำน / ปีโครงกำร  2559  2560  2561 2562 รวมรำยได้ท้ังส้ิน

การเกษตร  27,494,962  77,819,675  110,234,442 196,429,467  411,978,546

การท่องเที่ยว 2,705,566 58,580,067 64,762,786  71,557,923 197,606,342

การแปรรูป 16,648,203 57,633,151 127,246,533  191,395,039  392,922,926

รวมรายได้ทั้งสิ้น  46,848,731  194,032,893 302,243,761  459,382,429 1,002,507,814

ภำพรวมผลกำรด�ำเนินงำนระดับประเทศ 

จ�ำนวนโครงกำร 1,044 โครงการ

ประเภทกลุ่มงำน

จ�ำนวนชุมชน

3,296 ชุมชน (78,827 ครัวเรือน)

จ�ำนวนชุมชนในโครงกำรตำมภูมิภำค

ภำคเหนือ 786
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 785
ภำคกลำง 883
ภำคใต้ 842

 กำรท่องเที่ยว กำรเกษตร  กำรแปรรูป

32.0%

55.0%
14.0%

รำยได้ที่เพิ่มขึ้นจำกกำรด�ำเนินกำรในปี 2562

459,382,429 บำท
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1
กาญจนบุุรีี

8

เพชรีบูุรีณ์์

10

ลพบุุรีี
11

สิิงห์์บุุรีี

5 นนทบุุรีี

7

สิมุุทรีสิาครี
9

รีาชบุุรีี

3

ขอนแก่น

12

อุบุลรีาชธานี

13

สิกลนครี

2

ภููเก็ต กรีะบุี�

4

พิษณุ์โลก

6

กลุ่มง�นเกษตร 
ที่ประสบความสำาเร็จ 

ในด้านต่างๆ 

1

2

3

โครงก�รอ�ห�รปลอดภัย
จังหวัดก�ญจนบุรี
ผลลัพธ์เชิงปรีิมุาณ์
• เครืือข่่ายเกษตรือินทรืีย์ 10 อำาเภอ 120 ครืัวเรืือน
• สรื้างรืายได้้เพิ่ิ�มให้้ชุุมชุน 15,051,762 บาท
• ส่งผัักเข่้าโรืงพิ่ยาบาลจำำานวน 8 โรืงพิ่ยาบาล

ผลลัพธ์เชิงคุณ์ภูาพ (Impact)
• เกิด้การืต่อยอด้โครืงการือาห้ารืปลอด้ภัย ได้้แก่ การืสนับสนุนรืถห้้องเย็น

ในการืข่นส่งผัักปลอด้ภัย
• เกษตรืเชุื�อมั�นและมีแนวทางในการืปรัืบเปลี�ยนจำากเกษตรืเชุิงเด้ี�ยวส่่เกษตรื

อินทรืีย์และผัสมผัสาน
• มีแผันการืข่ยายโรืงพิ่ยาบาลเข่้าส่่โรืงพิ่ยาบาลศิิรืิรืาชุ

Phuket Lobster
จังหวัดภูเก็ต
ผลลัพธ์เชิงปรีิมุาณ์
• สรื้างรืายได้้ 103,500,000 บาท
• เกิด้เงินห้มุนเวียนสะพิ่ัด้เด้ือนสิงห้าคม 200 ล้านบาท

ผลลัพธ์เชิงคุณ์ภูาพ (Impact)
• สรื้าง Brand Phuket Lobster เป็นอัตลักษณ์์สำาคัญที�ห้้ามพิ่ลาด้ในการืเที�ยว

ภ่เก็ตข่องนักท่องเที�ยว
• ผัุด้รื้านข่ายเมน่กุ้งมังกรื ภ่เก็ต 200 รื้านค้า 500 เมนส่รื้างสรืรืค์
• ชุุมชุนมีรืายได้้ชุ่วง Low Season คือสิงห้าคมข่องทุกปี + ภาคีเครืือข่่าย ภ่เก็ต

พิ่ังงา รืะนอง
• ศิ่นย์วิจำัยฯ ผัลิตอาห้ารืกุ้งรืาคาถ่กและเพิ่าะพิ่ันธุ์์ุล่กกุ้งสำาเรื็จำเพิ่ื�อปล่อยลงทะเล

ไก่ KKU1
จังหวัดขอนแก่น
ผลลัพธ์เชิงปรีิมุาณ์
• สรื้างรืายได้้เพิ่ิ�มให้้ชุุมชุน 4,071,243 บาท
• เกษตรืกรืผั่้เลี�ยงไก่ 110 ครืัวเรืือน

ผลลัพธ์เชิงคุณ์ภูาพ (Impact)
• เกิด้นวัตกรืรืมการืเลี�ยงไก่ KKU1 คณ์ะเกษตรืศิาสตร์ื มห้าวิทยาลัยข่อนแก่น

ได้้ทำาการืพัิ่ฒนาวิจัำยไก่ย่ริืคและคอเรืสเตอรือลตำ�า ผ้่ัเป็นโรืคเก๊าท์สามารืถทานได้้
• แปรืร่ืปผัลิตภัณ์ฑ์์จำากไก่ KKU1 ได้้แก่ ไก่ย่างพิ่ร้ือมทาน / ไส้อั�วไก่
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การดำำาเนิินิงานิของคณะทำำางานิการพััฒนิาเศรษฐกิจฐานิรากและประชารัฐ  
และบริษัทำ ประชารัฐรักสามััคคี วิิสาหกิจเพ่ั�อสังคมั (ประเทำศไทำย) จำากัดำ

10

13

โครงก�รข้�วคนลพับุรี เพัื่อคนลพับุรี โดยคนลพับุรี 
จังหวัดลพับุรี
ผลลัพธ์เชิงปรีิมุาณ์
• สรื้างรืายได้้เพิ่ิ�ม 11,451,869 บาท

ผลลัพธ์เชิงคุณ์ภูาพ (Impact)
• บรืิห้ารืจำัด้การืจำำาห้น่ายข่้าวสารืให้้ห้น่วยงานรืาชุการื โรืงเรืียน

โรืงงาน และบรืิษัทเอกชุนได้้
• เรืยีนรื่ว้ธิ์ุพีิ่ฒันาการืเกษตรืและชุอ่งทางการืตลาด้จำำาห้นา่ยผัลผัลติ

ทางการืเกษตรื

โครงก�รเพัิ่มมูลค�่สินค�้เกษตรฟักทำอง
จังหวัดสิงห์บุรี
ผลลัพธ์เชิงปรีิมุาณ์
• สรื้างรืายได้้ 193,016 บาท
• สมาชุิก 7 รืาย พิ่ื�นที�แปลงรืวม 23 ไรื่

ผลลัพธ์เชิงคุณ์ภูาพ (Impact)
• กลุ่มฯ มีรืะบบบรืิห้ารืจำัด้การืที�ด้ี การืปรืะชุุมที�ต่อเนื�อง การืเสนอ

รืาคา รืะบบการืเงินบัญชีุที�คล่องตัว
• มีรืายได้้เพิ่ิ�มห้ลังจำากการืเก็บเกี�ยวนาข่้าวถึง 70%
• เชุื�อมโยงกับโครืงการืเกษตรืเพิ่ื�ออาห้ารืปลอด้ภัย

โครงก�รป่�เศรษฐกิจครอบครัว
จังหวัดสกลนคร
ผลลัพธ์เชิงปรีิมุาณ์
• สรื้างรืายได้้ 55,400 บาท

ผลลัพธ์เชิงคุณ์ภูาพ (Impact)
• เกิด้พืิ่�นที�ตัวอย่างแปลงป่านำาร่ือง บ้านโคกสะอาด้ ตำาบลอุ่มจำาน

อำาเภอกุสุมาลย์ ส่งเสริืมการืเพิิ่�มผัลผัลิตจำากป่า ทำารืะบบนำ�า
สปรืิงเกอรื์ ทด้ลองเพิ่าะเลี�ยงห้อยเด้ื�อเพิ่ื�อเก็บเมือกใชุ้ในการืผัลิต
เครืื�องสำาอาง การืรืับซืื้�อผัลผัลิตจำากการืเพิ่าะพัิ่นธ์ุุ์กล้าไม้ การืจำัด้
ทำา

12 โครงก�รขับเคลื่อนเกษตรอินทำรีย์ Ubon PGS 
organic โรงพัย�บ�ลอ�ห�รปลอดภัย 
จังหวัดอุบลร�ชธ�นี
ผลลัพธ์เชิงปรีิมุาณ์
• สรื้างรืายได้้ 805,404 บาท รืพิ่. 3 แห้่ง
• เครืือข่่ายที�เข่้ารื่วม 19 อำาเภอ 230 คน มีพิ่ื�นที�เกษตรือินทรืีย์

กว่า 1,770 ไรื่

ผลลัพธ์เชิงคุณ์ภูาพ (Impact)
• เกิด้เครืือข่่ายเกษตรือินทรืีย์ Ubon PGS organic 19 อำาเภอ

รืว่มข่บัเคลื�อนการืพิ่ฒันามาตรืฐานเกษตรือินทรีืย์ PGS (ตรืวจำแปลง
/ แก้ไข่ปัญห้า / แลกเปลี�ยนเรืียนรื่้ / เชุื�อมโยงตลาด้)

• ได้้รัืบงบสนับสนุนก่อสร้ืางโรืงเรืือนปล่กผัักคัด้กรืองแสง 50 โรืง
จำากงบจำังห้วัด้ งบปรืะมาณ์ 7 ล้านบาท
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โครงก�รผักปลอดภัย
จังหวัดนนทำบุรี
ผลลัพธ์เชิงปรีิมุาณ์
• สรื้างรืายได้้ 1,280,100 บาท

ผลลัพธ์เชิงคุณ์ภูาพ (Impact)
• กลุ่มเกษตรืกรืผัลิตผัักปลอด้ภัยบ้านนาห้มอน สมาชุิก 30 รืาย
• เกิด้ชุ่องทางการืข่ายผัักปลอด้ภัย ได้้แก่ TOPs, ตลาด้จำรืิงใจำ

โครงก�รอ�ห�รปลอดภัย
จังหวัดพัิษณุโลก
ผลลัพธ์เชิงปรีิมุาณ์
• สรื้างรืายได้้ 19,933,790 บาท

ผลลัพธ์เชิงคุณ์ภูาพ (Impact)
• เป็นตัวกลางในการืเชุื�อมโยงรืะห้ว่างเกษตรืกรืและโรืงพิ่ยาบาล
• ชุุมชุนเข่้าร่ืวมโครืงการื 6 ชุุมชุน

โครงก�รตล�ดผักและผลไม้ปลอดภัยในสถ�นประกอบก�ร
จังหวัดสมทุำรส�คร
ผลลัพธ์เชิงปรีิมุาณ์
• วิสาห้กิจำชุุมชุนคลองตัน PGS 5 รืาย
• สร้ืางรืายได้้เพิิ่�มให้้ชุุมชุน  123,400 บาท

ผลลัพธ์เชิงคุณ์ภูาพ (Impact)
• เพิิ่�มชุ่องทางการืตลาด้ที� บมจำ.ไทยย่เนี�ยน กรืุ๊ป (ทุกวันจัำนทรื์)

โครงก�รอ�ห�รปลอดภัยและผักอินทำรีย์
จังหวัดเพัชรบูรณ์
ผลลัพธ์เชิงปรีิมุาณ์
• สรื้างรืายได้้เพิ่ิ�มให้้ชุุมชุน 5,850,693 บาท
• กลุ่มวิสาห้กิจำชุุมชุนบ้านศิรืีทอง 20 รืาย

ผลลัพธ์เชิงคุณ์ภูาพ (Impact)
• การืข่ยายผัลองค์ความรื่้ เรืื�องการืทำาเกษตรือินทรีืย์ให้้กลุ่ม

เกษตรืกรื จำำานวน 2,000 รืาย ครือบคลุมพิ่ื�นที� 11 อำาเภอนำารื่อง
อำาเภอละ 1 กลุ่ม

• ข่ยายผัลส่่โครืงการืส่งเสรืิมพิ่ืชุผัักอินทรืีย์จำากจำังห้วัด้เพิ่ชุรืบ่รืณ์์
ส่ค่รืวัไทยทั�วปรืะเทศิ “ทับเบิก โมเด้ล” By กรีืนมาร์ืเก็ต เพิ่ชุรืบร่ืณ์์

โครงก�รสับปะรดหว�น อำ�เภอบ้�นค�
จังหวัดร�ชบุรี
ผลลัพธ์เชิงปรีิมุาณ์
• สรื้างรืายได้้ 340,224 บาท
• กลุ่มเกษตรืกรืผั่้ปล่กสับปะรืด้ได้้รืับผัลปรืะโยชุน์ 30 รืาย

ผลลัพธ์เชิงคุณ์ภูาพ (Impact)
• จำัด้ส่งสับปะรืด้เข่้า Tops Supermarket 1 - 2 ครืั�ง / เด้ือน
• ข่ยายผัลไปอีก 2 อำาเภอ คืออำาเภอสวนผัึ�งและอำาเภอปากท่อ

4 โครงก�รอ�ห�รปลอดภัย
จังหวัดกระบี่
ผลลัพธ์เชิงปรีิมุาณ์
• สรื้างรืายได้้เพิ่ิ�ม 6,421,318 บาท
• เกษตรืกรืรืับปรืะโยชุน์ 230 รืาย

ผลลัพธ์เชิงคุณ์ภูาพ (Impact)
• สามารืถบริืห้ารืจำัด้การืส่งผัักและสินค้าอื�นๆ รืวม 218 รืายการื

ส่งเข่้าโรืงพิ่ยาบาลกรืะบี�ทุกวัน
• กำาลังข่ยายผัลไปส่่โรืงพิ่ยาบาลอำาเภออ่าวลึกในปี 63
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4

1 โครงก�รยกระดับผ�้ทำอชุมชน
จังหวัดบุรีรัมย์
ผลลัพธ์เชิงปรีิมุาณ์
• สรื้างรืายได้้เพิ่ิ�ม 786,981 บาท
• จำำานวนครืัวเรืือนเข่้ารื่วม 5 อำาเภอ 6 ตำาบล 10 ชุุมชุน

ผลลัพธ์เชิงคุณ์ภูาพ (Impact)
• ชุุมชุนมีคุณ์ภาพิ่ชุีวิตด้ีข่ึ�น มีความสุข่ที�ได้้รื่วมกันสืบทอด้

ภ่มิปัญญาการืทอผั้า
• เยาวชุนในชุุมชุนที� เคยออกไปทำางานรัืบจำ้างต่างถิ�น 

ได้้กลับมาชุ่วยงานที�บ้าน สร้ืางความเข่้มแข็่งให้้สถาบัน
ครือบครืัว ต่อยอด้เป็นความเข่้มแข่็งรืะด้ับชุุมชุน มีนำ�าใจำ
เอื�อเฟื้้�อเผัื�อแผั่กันและกัน

• ชุมุชุนเกดิ้องคค์วามรื่ใ้นการืจำดั้การืบรืหิ้ารืตลาด้ด้ว้ยตนเอง
และเชุื�อมโยงส่่การืพิ่ัฒนาผัลิตผั้าทอที�มีความห้ลากห้ลาย
และตรืงกับความต้องการืข่องล่กค้า

2

3

4

5

6

โครงก�รสันปูเลยแบรนด์ จังหวัดพัะเย�
ผลลัพธ์เชิงปรีิมุาณ์
• สรื้างรืายได้้เพิ่ิ�ม 551,399 บาท

ผลลัพธ์เชิงคุณ์ภูาพ (Impact)
• ยกรืะดั้บตะกร้ืา / กรืะเชุ้า เมืองพิ่ะเยา เพิ่ื�อส่งให้้โรืบินสัน 

และเครืือเซื้็นทรืัล
• ข่ยายผัลการืส่งสินค้าไปจำำาห้น่ายในต่างปรืะเทศิ กัมพ่ิ่ชุา สิงคโปร์ื 

มาเลเซีื้ย ลาว และจีำน
• กำาลังจำะได้้รัืบการืสนับสนุนเตาเศิรืษฐกิจำจำากพิ่ลังงานจัำงห้วัด้ 

ในการืย้อมสีธ์ุรืรืมชุาติ
• กลุ่มฯ ข่ยายผัลเป็นวิทยากรืกรืะจำายฐานการืผัลิตในชุุมชุนต่างๆ

ทั�วจัำงห้วัด้พิ่ะเยา

โครงก�รแม่แจ่มโมเดลพัลัส จังหวัดเชียงใหม่
ผลลัพธ์เชิงปรีิมุาณ์
• สรื้างรืายได้้เพิ่ิ�ม 96,000 บาท
• สมาชุิกที�เข่้ารื่วมกว่า 50 รืาย

ผลลัพธ์เชิงคุณ์ภูาพ (Impact)
• มีผัลิตภัณ์ฑ์์จำากไผั่มากข่ึ�น อาทิ ห้ลอด้และแก้วไม้ไผั่ เฟื้อรื์นิเจำอรื์ 

และจำานรืักษ์โลก 

โครงก�รก�แฟ 9 ดอย ต�มรอยพั่อ จังหวัดเชียงใหม่
ผลลัพธ์เชิงปรีิมุาณ์
• สรื้างรืายได้้เพิ่ิ�ม 135,000 บาท

ผลลัพธ์เชิงคุณ์ภูาพ (Impact)
• วสิาห้กจิำชุมุชุนกาแฟื้ด้อยข่นุชุา่งเคี�ยนได้เ้ปน็ชุมุชุนตน้แบบนำาร่ือง

โครืงการืปรืะยุกต์ใชุ้เทคโนโลยีเพิ่ื�อยกรืะดั้บกาแฟื้ 9 ด้อย  
(วิธ์ุีการืนำาเอาเทคโนโลยีมาปรืะยุกต์ใชุ้ในกรืะบวนการืข่จัำด้
ความชุื�นในเมล็ด้กาแฟื้ เพิ่ื�อให้้ได้้เมล็ด้กาแฟื้ที�มีคุณ์ภาพิ่  
เพิ่ื�อแปรืรื่ปเป็นกาแฟื้พิ่ิเศิษ) 

โครงก�รพััฒน�ยกระดับม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์ 
ถั่วแปรรูป (ถั่วแปจ่อเขียวขึ้นเครื่องก�รบินไทำย)
จังหวัดต�ก
ผลลัพธ์เชิงปรีิมุาณ์
• สรื้างรืายได้้เพิ่ิ�ม 940,000 บาท
• เกษตรืกรืจำำานวน 6 ตำาบล 
• พิ่ื�นที�เพิ่าะปล่กกว่า 2,000 ไรื่ 

ผลลัพธ์เชิงคุณ์ภูาพ (Impact)
• พิ่ฒันาผัลิตภณั์ฑ์ถ์ั�วแปรืรืป่ (ถั�วแปจ่ำอเขี่ยว) ข่อ GI (Geographical 

Indications) ข่อมาตรืฐานผัลิตภัณ์ฑ์์ชุุมชุน
• กำาลังเจำรืจำาส่งให้้สายการืบินไทย 

โครงก�รศูนย์แสดงและจำ�หน�่ยสินค้�แปรรูป 
จ�กผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP จังหวัดน่�น
ผลลัพธ์เชิงปรีิมุาณ์
• สรื้างรืายได้้เพิ่ิ�ม 1,788,894 บาท
• กลุ่มชุุมชุนที�ส่งสินค้า 136 กลุ่ม

ผลลัพธ์เชิงคุณ์ภูาพ (Impact)
• เกษตรืกรืผั่้ผัลิตมีสถานที�จำำาห้น่ายสินค้าให้้ผั่้บรืิโภค
• สนง.พิ่าณ์ิชุย์เข่้ารื่วมต่อยอด้สนับสนุนพิ่ัฒนาเป็นรื้าน Farm 

Outlet จำำานวน 300,000 บาท 

กลุ่มง�นแปรรูป 
ที่ประสบความสำาเร็จ 
ในด้านต่างๆ 
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การดำำาเนิินิงานิของคณะทำำางานิการพััฒนิาเศรษฐกิจฐานิรากและประชารัฐ  
และบริษัทำ ประชารัฐรักสามััคคี วิิสาหกิจเพ่ั�อสังคมั (ประเทำศไทำย) จำากัดำ

7 ศูนย์กระจ�ยสินค้� FARM OUTLET PATTANI
จังหวัดปัตต�นี
ผลลัพธ์เชิงปรีิมุาณ์
• สรื้างรืายได้้เพิ่ิ�ม 4,021,928 บาท
• เครืือข่่ายชุุมชุนได้้รืับปรืะโยชุน์ 40 กลุ่ม

ผลลัพธ์เชิงคุณ์ภูาพ (Impact)
• ชุ่องทางการืตลาด้ทั�งด้้านการืเกษตรืและด้้านการืแปรืร่ืป  

เชุ่น ผัักปลอด้ภัย กรืะเป๋าบาติก ผั้าคลุมไห้ล่ และกรืะเชุ้า

8 โครงก�รพััฒน�ผลิตภัณฑ์ช�ใบข้�ว 
และครีมเทำียมจ�กข้�วหอมมะลิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ผลลัพธ์เชิงปรีิมุาณ์
• สรื้างรืายได้้เพิ่ิ�ม 1,270,000 บาท
• สมาชุิกที�เข่้ารื่วม 70 รืาย

ผลลัพธ์เชิงคุณ์ภูาพ (Impact)
• มีสมาชุิก 70 ครืัวเรืือน มีรืายได้้เฉลี�ยสุทธ์ุิต่อเด้ือน 5,900 บาท /

ครืัวเรืือน
• เกิด้เครืือข่่ายความร่ืวมมือในการืพัิ่ฒนาผัลิตภัณ์ฑ์์ ได้้แก่ สถาบัน

วิทยาศิาสตร์ืและเทคโนโลยีแห่้งปรืะเทศิไทย (วว.) มห้าวิทยาลัย
มห้าสารืคาม 

9 โครงก�รลำ�ไยอบแห้งเนื้อสีทำอง จังหวัดลำ�พัูน
ผลลัพธ์เชิงปรีิมุาณ์
• สรื้างรืายได้้เพิ่ิ�ม 6,000,000 บาท

ผลลัพธ์เชิงคุณ์ภูาพ (Impact)
• ไม่ได้้ด้ำาเนินการืต่อเนื�อง

10 โครงก�รสนับสนุนกลุ่มผู้เลี้ยง 
ปล�นิลกระชังแม่น้ำ�โขง จังหวัดหนองค�ย
ผลลัพธ์เชิงปรีิมุาณ์
• สรื้างรืายได้้ 4,781,900 บาท
• สมาชุิกที�เข่้ารื่วม 14 รืาย

ผลลัพธ์เชิงคุณ์ภูาพ (Impact)
• ปรืะมงจำังห้วัด้ สนับสนุนโรืงเรืือนตากพิ่ลังงานแสงอาทิตย์
• Model การืทำางานเกษตรื / แปรืรื่ป / ท่องเที�ยว ให้้ชุุมชุนอื�นๆ  

เป็นตัวอย่าง
• กลุ่มฯ มีกจิำการืต่อเนื�องยอด้รืายได้้ 18,000 - 20,000 บาท / เด้ือน 

โด้ยกลุ่มจำำาห้น่ายทั�งปลานิลสด้และผัลิตภัณ์ฑ์์แปรืรื่ป เชุ่น  
ปลาแด้ด้เดี้ยว / กุนเชีุยง / ส้มปลา / แห้ลมปลา / ห้นังปลา และกลุ่ม 
ไปจำด้สินค้า OTOP ได้้มาตรืฐานรืะดั้บ 4 ด้าว (ปลาแด้ด้เดี้ยว /  
กุนเชุียง) 

• ชุ่องทางการืจำำาห้น่าย ฝากข่ายกับรื้านข่องฝาก/กลุ่มท่องเที�ยว 
โด้ยชุุมชุน / ออกบ่ธ์ุ

11

12

โครงก�รสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นโดยโครงก�ร 
ผ้�ข�วม้�ทำ้องถิ่นหัตถศิลป์ไทำย จังหวัดอำ�น�จเจริญ
ผลลัพธ์เชิงปรีิมุาณ์
• สรื้างรืายได้้ 7,500,000 บาท

ผลลัพธ์เชิงคุณ์ภูาพ (Impact)
• เป็นต้นแบบการืทำางานคลัสเตอร์ืผ้ัาข่าวม้าในรืะดั้บชุุมชุน 

และรืะดั้บจัำงห้วัด้
• เป็นแรืงบันด้าลใจำให้้ชุุมชุนผ้่ัผัลิตผ้ัาข่าวม้า
• เป็นตัวอย่างการืยกรืะดั้บความสามารืถข่องกลุ่มและเชืุ�อมโยงกลุ่ม

กับบริืษัทเอกชุนได้้ชัุด้เจำน
• สร้ืางคลัสเตอร์ืได้้จำริืง อาทิ คลัสเตอร์ืผ้ัาข่าวม้าเงินล้านที�จัำงห้วัด้

อำานาจำเจำริืญ มี 43 ชุุมชุนเข้่าร่ืวม สร้ืางรืายได้้รืวม 17 ล้านบาท 
ข่ยายส่่ 7 จัำงห้วัด้ และ สปป.ลาว

โครงก�รสับปะรดภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ผลลัพธ์เชิงปรีิมุาณ์
• สรื้างรืายได้้ 24,299,965 บาท
• ชุุมชุนเข่้ารื่วม 15 ครืัวเรืือน

ผลลัพธ์เชิงคุณ์ภูาพ (Impact)
• ทำาให้้คนตรืะห้นักในการืมองห้าและซื้ื�อสับปะรืด้ภ่เก็ตแท้มากข่ึ�น 

รืาคาข่ึ�นมาเป็น 1 เท่าตัว
• ต่อยอด้กับภาคีเครืือข่่ายเพิ่ื�อพิ่ัฒนานำ�าสับปะรืด้ภ่เก็ตคั�นสด้  

พิ่ายสับปะรืด้ และเป็นวัตถุด้ิบในการืทำาอาห้ารืมากมาย
• สร้ืางยอด้ข่ายและตอกยำ�าการืใชุ้สับปะรืด้แท้ ดี้ พิ่รีืเมียม เพืิ่�อการื 

ไห้ว้เจ้ำาและไห้ว้เทวด้าในชุ่วงตรุืษจีำนเพืิ่�อความเป็นมงคลข่องตัวเอง
และครือบครัืว

13 โครงก�รกระจูดมงคลทำิพัย์ จังหวัดภูเก็ต
ผลลัพธ์เชิงปรีิมุาณ์
• สรื้างรืายได้้ เด้ือนละ 250,000 - 300,000 บาท / เด้ือน
• สมาชุิกเข่้ารื่วม 80 รืาย

ผลลัพธ์เชิงคุณ์ภูาพ (Impact)
• จำุด้ปรืะกายสรื้างกรืะแสนิยมสินค้ากรืะจำ่ด้อย่างแพิ่รื่ห้ลาย
• เกิด้ความเชืุ�อมโยง 7 จำังห้วัด้ ภ่เก็ต กรืะบี�  ปัตตานี ยะลา 

นครืศิรืีธ์ุรืรืมรืาชุ แพิ่รื่ และเชีุยงให้ม่
• ชุุมชุนสามารืถต่อยอด้ได้้เอง มีเงินมากข่ึ�น และมีชุีวิตที�ด้ีข่ึ�นมาก

14 โครงก�รสะพั�ยส�ยแนว 18 จังหวัด
ผลลัพธ์เชิงปรีิมุาณ์
• รืายได้้ตั�งแต่เดื้อนเมษายน 2018 - ธั์ุนวาคม 2019 คือ 10,214,116 บาท
• ชุ่วยเห้ลือชุุมชุน 3,064 คน 18 จัำงห้วัด้

ผลลัพธ์เชิงคุณ์ภูาพ (Impact)
• คัด้เลือกหั้วห้น้าทีมที�มีศัิกยภาพิ่ในการืร่ืวมพัิ่ฒนาสินค้าพิ่รีืเมียม 

และตรืงใจำผ้่ับริืโภค
• ยกรืะดั้บย่ามไทยที�ถ่กห้ลงลืมในกลุ่มคนรุ่ืนให้ม่
• เป็นแรืงบันด้าลใจำให้้ชุาวบ้านอื�นๆ ทำาสินค้าคุณ์ภาพิ่และกำาไรืส่ง
• สอนการืตลาด้แนวให้ม่ผ่ัานออนไลน์ที�ดี้และออกงานอีเว้นต์ 

ที�เน้นการืสร้ืางแบรืนด์้ที�แข็่งแรืง
• เกิด้ความร่ืวมมือข่องภาคีต่างๆ ต่อยอด้เชุื�อมโยงรืะห้ว่างกลุ่ม 

เพิ่ื�อผัลิตและลด้ต้นทุนได้้มาก
• ชุุมชุนสามารืถต่อยอด้ได้้เอง มีเงินมากข่ึ�น และมีชีุวิตที�ด้ีข่ึ�นมาก

15 โครงก�รผ้�ข�วม้�ท้ำองถิ่นหัตถศิลป์ไทำย ทำุกภ�ค
ผลลัพธ์เชิงปรีิมุาณ์
• สร้ืางรืายให้้ชุุมชุนที�เข้่าร่ืวมโครืงการืตลอด้ 3 ปีที�ผ่ัานมา มากกว่า 

70,000,000 บาท (ปี 2559 - 2562)

ผลลัพธ์เชิงคุณ์ภูาพ (Impact)
• การืสรืา้งความตรืะห้นกัถงึความห้ลากห้ลายและปรืะโยชุนใ์ชุส้อย

ข่องผั้าข่าวม้า 
• การืพัิ่ฒนาคุณ์ภาพิ่ เทคนิคการืผัลิต ตลอด้จำนการืแปรืรื่ปสินค้า

จำากผ้ัาข่าวม้าทอมือให้้มีความห้ลากห้ลายตรืงกับความต้องการื
ข่องผั่้บรืิโภคยิ�งข่ึ�น 

• การืเพิ่ิ�มมล่ค่าให้ก้ับผัลิตภัณ์ฑ์์ผั้าข่าวม้า
• สรื้างกรืะแสการืรืับรื่้เกี�ยวกับผั้าข่าวม้าทอมือในกลุ่มคนรืุ่นให้ม่
• พิ่ัฒนาชุุมชุนผั่้ผัลิตผั้าข่าวม้าต้นแบบ
• สรื้างเครืือข่่ายให้้แก่ชุุมชุนที�เข่้ารื่วมโครืงการืในรื่ปแบบคลัสเตอรื์
• เปน็แรืงบันด้าลใจำให้ชุุ้มชุนผั่ผ้ัลิตผ้ัาข่าวมา้ผัลิตผัลงานที�มคุีณ์ภาพิ่
• ชุุมชุนผั่้ผัลิตมีรืายได้้เพิ่ิ�มมากข่ึ�นและมีความเป็นอย่่ที�ด้ีข่ึ�น
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บุุรีรีีมัุย์์

3

เชีย์งรีาย์

2 นครีนาย์ก

8

สิรีะบุุรีี

5

นนทบุุรีี

4

จันทบุุรีี

6

เพชรีบุุรีี

9

ภููเก็ต

11

ปัตตานี

10

ย์ะลา

7

ลำาพูน

กลุ่มง�น 
ท่ำองเทำี่ยวโดยชุมชน

ที่ประสบความสำาเร็จ 
ในด้านต่างๆ 

1

2

3

ทำ่องเทำี่ยวโดยชุมชนบ้�นสนวนนอก
จังหวัดบุรีรัมย์
ผลลัพธ์เชิงปรีิมุาณ์
• สรื้างรืายได้้เพิ่ิ�ม 247,800 บาท

ผลลัพธ์เชิงคุณ์ภูาพ (Impact)
• ชุุมชุนมีส่วนร่ืวมในการืพัิ่ฒนาตนเอง เกิด้กรืะบวนการืจัำด้การื

บรืิห้ารืชุุมชุน
• ข่ยายผัลการืเรืียนรื่้และเชุื�อมโยงในเครืือข่่ายรืะห้ว่างชุุมชุน

อย่างน้อย 3 ชุุมชุน
• ชุุมชุนได้้เรืียนรื่้กับชุุมชุนที�มีการืจำัด้การืด้ีเด้่นในการืพัิ่ฒนา

ด้้านการืเกษตรืและการืแปรืรื่ป

โครงก�รทำ่องเท่ีำยวโดยชุมชน เมืองมะดัน 
@นครน�ยก จังหวัดนครน�ยก
ผลลัพธ์เชิงปรีิมุาณ์
• สรื้างรืายได้้ 220,000 บาท
• สมาชุิกผั่้รืับผัลปรืะโยชุน์ 150 ครืัวเรืือน

ผลลัพธ์เชิงคุณ์ภูาพ (Impact)
• พิ่ัฒนาต่อยอด้ผัลิตภัณ์ฑ์์ให้ม่เชุื�อมโยงเส้นทางท่องเที�ยว

9 ห้ม่่บ้าน 2 ตำาบล
• ข่ยายผัลการืเป็นจำุด้เรีืยนรื่้ / ด้่งานข่องห้น่วยงานภาครัืฐอย่าง

ต่อเนื�อง

ทำ่องเทำี่ยวโดยชุมชนบ้�นผ�ฮี ้
จังหวัดเชียงร�ย
ผลลัพธ์เชิงปรีิมุาณ์
• สรื้างรืายได้้ 6,481,600 บาท

ผลลัพธ์เชิงคุณ์ภูาพ (Impact)
• เกดิ้การืจำดั้รืะเบยีบชุุมชุนให้ม้สีว่นรืว่มมากข่ึ�นในการืพิ่ฒันาชุมุชุน

ข่องตนเอง
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8

9

10

11

โครงกำรท่องเที่ยวชุมชนตลำดหัวปลี
จังหวัดสระบุรี
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ
• สร้างรายได้ 4,135,332 บาท
• ครัวเรือนได้รับผลประโยชน์ 97 ครัวเรือน

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ (Impact)
• มีจ�านวนนักท่องเที่ยวปี 2562 จ�านวน 190,000 คน / ปี มีทั้ง

กลุ่มชาวไทยและกลุ่มต่างชาติ
• มีสินค้าชุมชนมาจ�าหน่าย เช่น กลุ่มอาหารทั่วไป อาหารเกษตร

สินค้า OTOP และกลุ่มงานบริการ

โครงกำรท่องเที่ยวชุมชนเมืองเกำ่ภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ
• สร้างรายได้อาทิตย์ละ 17,000 - 25,000 บาท

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ (Impact)
• The Street Art 20 แห่งรอบเมืองเพ่ิมนักท่องเที่ยวได้มากกว่า

100%
• เกิดโรงแรมขนาดเล็กที่ชุมชนเปิดเองในบ้านเก่า
• มีร้านค้ามากกว่า 380 ร้าน และมิวเซียม 2 แห่ง

โครงกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนต�ำบลอัย
เยอร์เวง จังหวัดยะลำ
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ
• สร้างรายได้เพิ่ม 150,000 บาท

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ (Impact)
• การสร้างการรับรู ้โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านรายการชื่นใจ

ไทยแลนด์
• สินค้าชุมชนมาจ�าหน่ายเพิ่มมากขึ้น

โครงกำรท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวบำรำโหม
จังหวัดปัตตำนี
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ
• สร้างรายได้เพิ่ม 360,000 บาท
• สมาชิกกลุ่ม 17 ราย
• นักท่องเที่ยว / คนดูงาน 150 คน / เดือน

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ (Impact)
• ต่อยอดเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชนให้กับนักศึกษา

เช่น มอ.ปัตตานี ม.นราธิวาสราชนครินทร์ ม.ราชภัฏยะลา
• การสร้างการรับรู ้โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านรายการชื่นใจ

ไทยแลนด์

5

6

7

ท่องเที่ยวโดยชุมชนต�ำบลปลำยบำง  
เชื่อมโยงเส้นทำง 6 เส้นทำง (บ้ำนศรี 
หมู่บำ้นศรีประวัติ หมู่ที่ 1 และบำ้นหัวคูใน หมู่ที่ 5) 
จังหวัดนนทบุรี
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ
• สร้างรายได้ 165,000 บาท
• ชุมชน 2 หมู่บ้าน สมาชิก 30 ราย

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ (Impact)
• ขยายผลการเรยีนรู ้เชือ่มโยงกับกลุม่อาชพีท�าขนมไทย กลุม่ศลิปะ

พื้นบ้าน ให้นักท่องเที่ยวมีกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้มากขึ้น
• นักท่องเที่ยวสามารถชมวิถีวัฒนธรรมคนริมน�้า ชิม และช้อป

ผลิตภัณฑ์จากชุมชนในวันเดียว

โครงกำรพัฒนำกลุ่มวิสำหกิจแพปลำธนำคำรปู
ชุมชนแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ
• สร้างรายได้เพิ่มให้ชุมชน 849,800 บาท
• สมาชิกรับประโยชน์ 100 ราย

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ (Impact)
• กลุ่มฯ สามารถต่อยอดเป็นร้านอาหารท้องถ่ินในการจ�าหน่าย

สินค้า อาหารสด และแปรรูปอาหารทะเล
• กลุม่ฯ มกิีจกรรมส่งเสรมิการท่องเทีย่ว / ออกอเีว้นต์อย่างต่อเน่ือง
• โดยการจ�าหน่ายปูนึ่ง แปรรูปอาหาร
• เกิดหน ่วยงานภาคี  มาส ่ง เสริมด ้านการพัฒนาพ้ืนท่ี  /

การประชาสัมพันธ์

โครงกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อควำมยั่งยืน 
ณ บ้ำนแพะต้นยำงงำม จังหวัดล�ำพูน
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ
• สร้างรายได้เพิ่ม 2,901,940 บาท

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ (Impact)
• เกิดการจดัระเบยีบชมุชนให้มส่ีวนร่วมมากขึน้ในการพัฒนาชมุชน

ของตนเอง
• เป็นชุมชนมีการจัดการ zero waste ได้เป็นอย่างดี

4 ท่องเที่ยวชุมชนขนมแปลก 
ริมคลองหนองบัวจังหวัดจันทบุรี
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ
• สร้างรายได้ 4,215,000 บาท
• กลุ่มได้รับผลประโยชน์ 204 ครัวเรือน

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ (Impact)
• เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพให้กลุ่มเยาวชนได้กลับมาท�างาน

ที่บ้านเกิด
• เกดิการจดัระเบยีบชมุชนให้มส่ีวนร่วมมากขึน้ในการพัฒนาชมุชน

ของตนเอง
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สถิติกลุ่มงำนที่สร้ำงรำยได้จำกกำรท�ำงำนของ 
บริษัท ประชำรัฐรักสำมัคคีจังหวัด (วิสำหกิจเพื่อสังคม) จ�ำกัด จ�ำแนกตำมภำคจังหวัด

 

ภูมิภำค       2559     2560      2561      2562   รวมรำยได้ทัง้ส้ิน

ภาคเหนือ (17,839 ครัวเรือน)  3,992,600  22,777,444  34,138,609  85,791,143  146,699,796

การเกษตร (7,614 ครัวเรือน) 3,992,600 18,173,404 16,024,866  33,812,500  72,003,370

การท่องเที่ยว (4,258 ครัวเรือน) - 2,305,684 1,894,340  14,703,979  18,904,003

การแปรรูป (5,967 ครัวเรือน) - 2,298,356  16,219,403  37,274,664  55,792,423

ภาคใต้ (16,404 ครัวเรือน)  22,868,480  49,093,004  75,724,708  128,045,392  275,731,584

การเกษตร (2,960 ครัวเรือน)  20,852,165  31,578,009  56,293,570 100,423,711  209,147,455

การท่องเที่ยว (6,253 ครัวเรือน) - 4,487,520  4,560,112  13,599,598  22,647,230

การแปรรูป (7,191 ครัวเรือน)  2,016,315  13,027,475 14,871,026  14,022,083  43,936,899

ภาคกลาง (17,407 ครัวเรือน)  13,977,761  69,399,425 107,489,868  174,903,655  365,770,709

การเกษตร (5,649 ครัวเรือน)  2,204,261  21,073,687 25,977,830  44,172,814  93,428,592

การท่องเที่ยว (5,150 ครัวเรือน) 192,000  29,326,366  32,666,083  39,171,146 101,355,595

การแปรรูป (6,608 ครัวเรือน)  11,581,500  18,999,372  48,845,955 91,559,695  170,986,522

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (27,177 ครัวเรือน)  6,009,890  52,763,020 84,890,576 70,642,239  214,305,725

การเกษตร (7,656 ครัวเรือน) 445,936 6,994,575 11,938,176  18,020,442 37,399,129

การท่องเที่ยว (8,926 ครัวเรือน)  2,513,566 22,460,497  25,642,251 4,083,200  54,699,514

การแปรรูป (10,595 ครัวเรือน)  3,050,388  23,307,948  47,310,149  48,538,597 122,207,082

รวมรายได้ทั้งสิ้น  46,848,731  194,032,893 302,243,761  459,382,429 1,002,507,814

แหล่งข้อมูล: บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ�ากัด 
ข้อมูลเปรียบเทียบรายได้ที่เพิ่มขึ้น ของชุมชนที่บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด 
ปี 2559 - 2563 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563)  

บริษัท ประชำรัฐรักสำมัคคีจังหวัด (วิสำหกิจเพื่อสังคม) จ�ำกัด  
ที่สามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนสูงสุด 10 อันดับแรก (ครัวเรือนและรายได้) เรียงตามรายได้สูงสุด

ล�ำดบั 
ที่

จงัหวดั / 
กลุม่งำน

กำรเกษตร กำรท่องเทีย่ว กำรแปรรปู
รวมรำยได้ 

ทัง้ 3 กลุม่งำนจ�ำนวน 
ครัวเรือน

จ�ำนวน 
รำยได้

จ�ำนวน 
ครัวเรือน

จ�ำนวน 
รำยได้

จ�ำนวน 
ครัวเรือน

จ�ำนวน 
รำยได้

1 ภูเก็ต 88 128,417,165 80  7,034,748 121  7,268,495 142,720,408

2 นนทบุรี 426 18,195,272 330  7,706,220 780 9,781,196 35,682,688

3 พะเยา 1,034 7,733,560 1,703 40,000 1,628 19,584,561 27,358,121

4 ล�าพูน 145 10,138,080 169 6,184,730 90 6,325,420 22,648,230

5 ตรัง 119 22,357,287 170 107,870 198 85,950 22,551,107

6 พิษณุโลก 275 19,933,790  - - 449 1,897,705 21,831,495

7 อ�านาจเจริญ 402 434,240 555 3,000 2,883 21,372,222 21,809,462

8 สุราษฎร์ธานี 248 18,694,514 208 308,000 253 1,612,305 20,614,819

9 เลย - - 851 17,545,000 190 858,905 18,403,905

10 กระบี่ 446 5,882,070 3,379 978,644 1,633 9,346,415 16,207,129
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“ชุมชนดีมีรอยยิ้ม” คือ โครงการที่ด�าเนินงาน 
ในรูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)  
โดยมีแนวคิดส�าคัญที่มุ่งเน้น การแก้ไขปัญหาและขับเคลื่อน
เศรษฐกิจชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
และขยายไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเน้น 
การเชื่อมโยงความร่วมมือในระดับอ�าเภอ เพื่อส่งเสริม 
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาพื้นที่ทั้งในด้านสังคม 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยมีพื้นฐานจากความต้องการ
และศักยภาพของแต่ละชุมชนเป็นตัวตั้ง

“ชุมชนดีมีรอยยิ้ม ขับเคลื่อนโดยใช้กระบวนกำร 
สร้ำงพลังของคนรุ่นใหม่กลับคืนสู่ท้องถิ่น” โดยขยายผล
จากโครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิด เพื่อให้นักพัฒนาธุรกิจ
ชุมชนรุ่นใหม่เป็นแกนน�าเชื่อมโยงการท�างานกับภาคส่วน 
ตา่ง ๆ  เพือ่น�าความสขุและรอยยิม้กลบัคนืสูบ่า้นเกดิของตนเอง  
และสร้างประโยชน์ในพื้นที่อย่างยั่งยืนในทุกมิติ 

โครงการขยายผลในระดบัอ�าเภอ

SE อ�ำเภอ ชุมชนดีมีรอยยิ้ม

พื้นที่ด�ำเนินกำร 13 พื้นที่อ�ำเภอ 

ล�ำดบั ชือ่ - สกลุ พืน้ที่ จังหวดั

1 นายเจนรบ ชนะราวี ชุมชนดีมีรอยยิ้ม อ่าวลึก กระบี่

2 นางสาวรังษิยา กันซวง ชุมชนดีมีรอยยิ้ม เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์

3 นางสาวธิตาภรณ์ ภูโอบ ชุมชนดีมีรอยยิ้ม ยางตลาด กาฬสินธุ์

4 นายศุภกร อิ่มสนิท ชุมชนดีมีรอยยิ้ม เขาสวนกวาง ขอนแก่น

5 นายสุชาติ คัดทรายขาว ชุมชนดีมีรอยยิ้ม แหลมสิงห์ จันทบุรี

6 นางสาวมัลยิกา มณีผ่อง ชุมชนดีมีรอยยิ้ม แม่แจ่ม เชียงใหม่

7 นางสาวอมลรดา นาคฤทธิ์ ชุมชนดีมีรอยยิ้ม พรหมคีรี นครศรีธรรมราช

8 นางสาววาฟา มะซอ ชุมชนดีมีรอยยิ้ม ยี่งอ นราธิวาส

9 นางสาวสุรีณา เจะสะมาแอ ชุมชนดีมีรอยยิ้ม เมืองปัตตานี ปัตตานี

10 นายอานนท์ ข�าแก้ว ชุมชนดีมีรอยยิ้ม ควนขนุน พัทลุง

11 นางสาวปัทมา ซัง ชุมชนดีมีรอยยิ้ม ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี

12 นางสาวจิรยา ประพรต ชุมชนดีมีรอยยิ้ม เมืองหนองคาย หนองคาย

13 นายนันทวัฒน์ บุญกระสินธิ์ ชุมชนดีมีรอยยิ้ม โขงเจียม อุบลราชธานี
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รำยละเอียดโครงกำร
ริมฝั ่งโขงแถบจังหวัดอุบลราชธาน ี

ถือได้ว่าเป็นแหล่งปลูกฝ้ายชั้นดีเพราะมีแร่ธาตุ
ธรรมชาติ เมื่อน�้าลดชาวบ้านจะมาปลูกฝ้าย 
โดยไม่ใช้สารเคมเีป็นฝ้ายออร์แกนกิ 100 เปอร์เซน็ต์ 
จากนั้นจึงเก็บมาปั ่น รีดให้เป็นเส้นและทอ 
ด้วยมือ แต่ปัจจุบันพื้นที่ปลูกฝ้าย ลดลงเพราะ
ชาวบ้านหนัไปปลกูอย่างอืน่ทีไ่ด้เงนิเรว็กว่าแทน 
ในส่วนชุมชนที่ยังปลูกอยู่ก็หันมาจ�าหน่ายดอก
ฝ้ายให้กับโรงงานเป็นช่องทางหลัก จึงท�าให้
ภูมิปัญญาชุมชนในเรื่องการเข็นฝ้ายโดยใช้มือ
ป่ันและรดีออกมาให้ได้เส้นใยธรรมชาตจิงึค่อยๆ 
ถูกลืมเลือนไป

ชุมชนดีมีรอยยิ้มโขงเจียม จังหวัดอุบลรำชธำนี 
โครงกำรพัฒนำคลัสเตอร์ฝ้ำยอินทรีย์…สำยใยคนริมโขง 
เครือข่ำยฝ้ำยอ�ำเภอโขงเจียม 6 ชุมชน  สมำชิก 100 รำย

ชุมชนดีมีรอยยิ้มโขงเจียมเห็นถึงความส�าคัญและโอกาสการสร้างมูลค่าเพิ่มจากในวิถีเดิม
ของชุมชนฝ้ายริมโขง จึงลงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาจนเกิดเครือข่ายฝ้ายอ�าเภอโขงเจียม 
6 ชุมชน สมาชิก 100 ราย พร้อมจัดตั้งเป็นกองทุนฝ้ายบ้านคันท่าเกวียน อ�าเภอโขงเจียม  
จังหวัดอุบลราชธานี ที่มุ ่งเน้นการชูอัตลักษณ์ดอกฝ้ายริมโขงอินทรีย์และภูมิปัญญาชุมชน 
ในเรื่องการเข็นฝ้าย ด้วยการสรรหาเครื่องหีบฝ้ายขนาดใหญ่มาช่วยสนับสนุนเพื่อลดต้นทุน 
และเวลาการผลิตฝ้ายเข็นที่ใช้ในการทอผ้า ท�าให้ชุมชนสามารถผลิตฝ้ายเข็นใช้เองในชุมชน 
และจดัจ�าหน่ายได้เพิม่ขึน้ เพือ่เป็นการยกระดบัและเพิม่มลูค่าน�าไปสูก่ารสร้างรายได้เพิม่ให้กบัชมุชน 

กิจกรรมที่ด�ำเนินงำนและผลส�ำเร็จที่เกิดขึ้น  
• เกิดระบบวางแผนบริหารจัดการเรื่องฝ้ายท้ังกระบวนการต้นน�้า - กลางน�้า - ปลายน�้า  

และจัดตั้งกองทุนฝ้ายเพื่อเป็นกองทุนรับซื้อดอกฝ้ายเพื่อใช้ในการผลิตฝ้ายเข็นมือทั้งปี    

• สรรหาเครื่องหีบฝ้าย โดยสามารถช่วยลดต้นทุนและระยะเวลาการผลิตเส้นฝ้ายเข็น   
และเกิดการส่งเสริมอาชีพสาวเข็นฝ้ายให้กับผู้สูงอายุในชุมชน

• เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าของฝ้าย และชุมชนขยายช่องทางการจัดจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ เช่น เส้นฝ้ายเข็นมือ ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ และสินค้าแปรรูป โดยชุมชน 
เกิดรายได้เพิ่มขึ้นในปี 2562 จ�านวน 363,825 บาท 

• เกิดการต่อยอดพัฒนาการท่องเที่ยวหมู่บ้านฝ้าย ESAN COTTON VILLAGE เพื่อขยายผล

กิจกรรมและเกิดการขยายพื้นที่ออกไปยังชุมชนใกล้เคียง  

บทสมัภำษณ์ของตวัแทนชมุชนที่ได้รบัประโยชน์จำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร
นางสาววรรณี  พิลานนท์  
สมาชิกกลุ่มทอผ้าบ้านคันท่าเกวียน

กลุ่มทอผ้าบ้านคันท่าเกวียน เดิมทอผ้าพันคออย่างเดียวโดยใช้ฝ้ายจากโรงงานเป็นหลัก 
หน้ากว้างเพยีง 32 เซนตเิมตร ซึง่จะท�าให้ต้นทนุต่อผนืราคาถกู หวงัว่าคนซือ้จะซือ้ในราคาถกูมากกว่า 
แต่กลับว่าขายไม่ได้เลย จึงต้องฝากขายกับตัวแทนขาย และประสบปัญหาเงินในกองทุนเริ่มลดลง 
จึงไม่สามารถซื้อฝ้ายจากโรงงานมาทอผ้าได้ทุกวัน จึงต้องรอตัวแทนขายขายผ้าได้หมดก่อน 
ถึงจะมีเงินมาหมุนเวียน

หลังจากร่วมโครงการแล้ว ชุมชนดีมีรอยยิ้มโขงเจียม เริ่มมาใช้ฝ้ายเข็นที่มาจากฝ้ายริมโขง
ในชุมชน ราคาต้นทุนอาจสูงกว่า แต่เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้าน เริ่มเปลี่ยนฟืมทอผ้าจากหน้ากว้าง 
32 เซนติเมตร เป็น 40 เซนติเมตร ท�าให้ผ้าผืนใหญ่ขึ้น จนเริ่มมีลูกค้าสนใจซื้อมากขึ้น และเรา 
เริม่มช่ีองทางการขายได้หลายทาง จากตวัแทนฝากขายกม็าซือ้ขาด หรอืมนีกัท่องเทีย่วมาซือ้เองบ้าง 
กลุ่มเราจึงขายได้เร็วขึ้น ปัจจุบันเรามีหน้ากว้างของผ้าหลายขนาดท่ีทอจากฝ้ายเข็นมือริมโขง 
ของบ้านเรา มีลูกค้าสั่งจองและมีเงินหมุนเวียนสามารถทอผ้าได้ทุกวัน

รายละเอียดเพิ่มเติม



การด�าเนินงานของคณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ   
และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ�ากัด

9796

รำยละเอียดโครงกำร
ศูนย์การเรียนรู้ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

(บ้านปลาธนาคารป)ู เกิดจากขบวนการการต่อสู้
ของคนในชุมชน ตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษจากรุ่น 
สู่รุ ่นสืบต่อกันมา เกิดการบุกรุกท�าลายป่าไม้ 
ชายเลน ซึ่งเป็นที่อาศัยของสัตว์น�้าวัยอ่อน  
ท�าให้ธรรมชาติเร่ิมเสื่อมโทรมลง ชาวบ้าน 
ได้รวมตวักันเพือ่อนรุกัษ์ทรพัยากรในพืน้ทีต่นเอง 
เพือ่เป็นแหล่งอนบุาลสตัว์น�า้ แหล่งอาหารท้องถิน่ 
ให้ส�าเร็จอย่างย่ังยืนได้ ชาวบ้านจึงพัฒนา 
เป็นศนูย์เรยีนรูธ้รรมชาตสิิง่แวดล้อม (บ้านปลา
ธนาคารปู) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนทั่วไป 
และขยายผลสู่การพัฒนาเป็นพื้นที่ท่องเที่ยว 
โดยชมุชน 

ชุมชนดีมีรอยยิ้มแหลมสิงห์  จังหวัดจันทบุร ี

โครงกำรพัฒนำท่องเที่ยวโดยชุมชน ศูนย์เรียนรู้บ้ำนปลำธนำคำรปู
ศูนย์กำรเรียนรู้ธรรมชำติสิ่งแวดล้อม (บ้ำนปลำธนำคำรปู) สมำชิก 40 รำย

ชุมชนบางสระเก ้ายังเป ็นแหล่งผลิตเสื่อกกแหล่งใหญ่ของจันทบุรี  ทางชุมชนด ี
มีรอยยิ้มได้ร่วมกับกลุ่ม สืบสานและต่อยอดงานหัตถกรรมพื้นบ้านอาชีพดั้งเดิม เพื่อยกระดับ 
องค์ความรู ้การแปรรูปเสื่อ เน้นออกแบบสินค้าท่ีร ่วมสมัยตรงต่อความต้องการของตลาด 
แนวสร้างสรรค์ให้มีหลายสไตล์และประเภทการใช้งานได้หลากหลาย เช่น กระเป๋าเสื่อกก 
ผสมกับหนัง กระเป๋าหิ้ว และเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในชีวิตประจ�าวัน    

กิจกรรมที่ด�ำเนินงำนและผลส�ำเร็จที่เกิดขึ้น  
• ชุมชนเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนายกระดับอาหารท้องถิ่น เพิ่มมูลค่าสินค้า 

ของชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาและวิถีวัฒนธรรมชุมชน

• พฒันาแพค็เกจท่องเท่ียว ศนูย์ศกึษาเส้นทางธรรมชาต ิและวถิปีระมงพืน้บ้าน  ONE day trip / 
2 day tr ip / CSR outing เป ็นโมเดลขยายผลสู ่ศูนย ์ เรียนรู ้และความร ่วมมือ 
เพื่อการท่องเที่ยวของหน่วยงานภาคีให้กับหน่วยงานต่าง ๆ 

• ต่อยอดพัฒนาที่พักฟาร์มสเตย์ / ร้านค้าชุมชน เพ่ือบริหารจัดการที่พักส�าหรับนักท่องเที่ยว  
เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในชุมชน

• กลุ่มเสื่อกกเกิดการปรับเปลี่ยนแนวคิด สร้างแรงบันดาลใจใหม่ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ ์
ตามความต้องการของตลาดที่หลากหลายและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า พัฒนา
สินค้าจากเสื่อกกแปรรูปตัวใหม่จ�านวน 10 แบบ และสร้างรายได้ให้ชุมชนในปี 2562  

จ�านวน 150,910 บาท

บทสมัภำษณ์ของตวัแทนชมุชนที่ได้รบัประโยชน์จำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร
นายสถิต แสนเสนาะ 
ประธานศูนย์การเรียนรู้ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม (บ้านปลาธนาคารปู)

ทางกลุ่มมีปัญหาในเรื่องของการบริหารจัดการที่ยังไม่เป็นระบบระเบียบหรือโครงสร้าง 
การท�างานที่ยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร การประชาสัมพันธ์และโปรโมตยังน้อย เรื่องของสถานที่อนุรักษ์  
ภูมิทัศน์กิจกรรมต่าง ๆ ยังไม่สวยงาม รวมถึงกิจกรรมและโปรแกรมท่องเที่ยวที่ยังมีราคาไม่ชัดเจน 

ปัจจุบันทางกลุ่มได้พัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการกลุ่มได้ดีขึ้น สมาชิกรู้บทบาทหน้าที่ 
ของตนเองได้อย่างชัดเจน การประชาสัมพันธ์ท่ีรู้ในวงกว้าง สื่อต่าง ๆ ท่ีเข้ามาหลายช่อง ภูมิทัศน์ 
และฐานกิจกรรมต่าง ๆ เป็นระบบระเบียบ รวมถึงมีจุดศูนย์รวมข้อมูลและสินค้า โปรแกรม 
การท่องเที่ยวให้กลุ่มลูกค้าได้เลือกอย่างชัดเจน ระบบบัญชี สถิติ หรือการประชุม หนังสือเข้าออก
วาระต่าง ๆ เป็นรูปธรรมมากขึ้น และได้ด�าเนินพัฒนางานตามแผนแม่บทชุมชนที่
ร่วมกันท�ากับชุมชนดีมีรอยยิ้ม เป็นจุดยืนที่ท�างานร่วมกับภาคีเครือข่ายหน่วยงาน
ต่าง ๆ ได้น�าไปสานต่อ ต่อยอดให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น
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ชุมชนดีมีรอยยิ้มยำงตลำด จังหวัดกำฬสินธุ์
โครงกำรเชื่อมโยงเครือข่ำยผ้ำ (คลัสเตอร์ผ้ำ)     

เครือข่ำยแปรรูปผ้ำ สมำชิก 78 รำย

รำยละเอียดโครงกำร
การพัฒนาผ้าย้อมสีธรรมชาติให้กับ

ชุมชนโนนชาด ซึ่งประสบปัญหาด้านการตลาด
และความหลากหลายในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
ชุมชนดีมีรอยยิ้มจึงเข้าไปสนับสนุน ส่งเสริม 
เชื่อมโยง ให้เกิดการพัฒนาเป็นเครือข่ายผ้าทอ 
จนเกิดการคน้หาชมุชนทีม่คีวามรูค้วามสามารถ
ความถนัดเฉพาะด้านในเรื่องงานผ้า เช่น  
การทอ การเย็บ การออกแบบ เกิดเป็นเครือข่าย 
แปรรูปผ้า น�าไปสู่การบริหารจัดการด้าน 
การตลาด การจ�าหน่าย การสั่ งซื้ อตาม 
ความต้องการของตลาด (Make to Order)  
สร้างความร่วมมือกันบริหารจัดการสินค้า 
ให้หลากหลาย มียอดสั่งซื้อเป็นจ�านวนมาก

กจิกรรมทีด่�ำเนนิงำนและผลส�ำเรจ็ทีเ่กดิขึน้ 
• เกิดความร่วมมอืจนพฒันาเป็นเครอืข่ายผ้าทอมอืและเครอืข่ายแปรรปูผ้า จ�านวน 6 หมูบ้่าน 

คือบ้านโนนชาด / บ้านดงบัง / บ้านหนองกุง / บ้านหนองกาว / บ้านห้วยเตย และ 
บ้านโพนงาม 2 อ�าเภอ คอือ�าเภอยางตลาดและอ�าเภอกมลาไสย 3 จงัหวดั คอื จงัหวดักาฬสนิธุ์  
จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดอ�านาจเจริญ สามารถสร้างงานสร้างอาชีพได้ และมีผู้รับ 
ผลประโยชน์ทั้งหมดจ�านวน 112 คน 

• วางแผน หาวัตถุดิบ เพื่อทดลองย้อมและทอผ้า พัฒนาความหลากหลายของผ้าทอมือ  
จนได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และได้รับคัดสรรกลุ่มดาวโอทอป 4 ดาว

• ส่งเสริมและทดลองใช้พืชที่หาได้ในชุมชน เพื่อสร้างเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นและลดต้นทุน 
การผลิตเรื่องสีย้อมผ้า

• สร้างการเชื่อมโยงตลาดให้กลุ่มทอผ้าและกลุ่มแปรรูปผ้า พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีหลากหลาย
ชนิด เช่น เสื้อ กระเป๋าผ้า พวงกุญแจ กระเป๋าใส่เอกสาร เป็นต้น และสร้างรายได้ให้ชุมชน
จ�านวน 693,334.40 บาท

บทสมัภำษณ์ของตวัแทนชมุชนที่ได้รบัประโยชน์จำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร
นางบัวลา ภูหลักถิน  
สมาชิกกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านโนนชาด 

กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านโนนชาด เดิมทีขาดความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น  
การย้อม การสร้างลวดลายผ้า การพัฒนาทักษะฝีมือ และความรู้เรื่องการพัฒนาตลาด แต่เมื่อได้
เข้าร่วมโครงการแล้ว ชุมชนดีมีรอยยิ้มยางตลาด เริ่มมีความรู้ในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ
การจบัคูโ่ทนส ีการทดลองยอ้มจากพชืทีห่ลากหลายทีม่ใีนชมุชน เทคนคิการยอ้ม การท�าลวดลายผา้  
บรหิารจดัการเงนิและการตลาดได ้ท�าใหมี้ออรเ์ดอรเ์พิม่ขึน้เรือ่ย ๆ  การพฒันาผลติภณัฑอ์ยา่งตอ่เน่ือง 
ส่งผลให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น เกิดผลงานใหม่ ๆ และความรู้เพื่อแลกเปลี่ยนกันกับสมาชิกมากขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม
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งาน Thailand Corporate Sustainability Symposium:  
Learning from the Leaders โดย C asean เวทีแสดงวิสัยทัศน์ 
ด้านความยั่งยืนขององค์กรชั้นน�า เพื่อแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ณ C asean อาคาร CW Tower ถนนรัชดาภิเษก เมื่อวันที่ 26 - 27 มีนาคม 
2562  

โดยได้รับเกียรติจากพระเดชพระคุณ พระพรหมบัณฑิต  
เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ร่วมสัมมนาในหัวข้อ ศาสนา 
และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กรสหประชาชาติ (Sustainable  
Development Goals หรือ SDGs) รวมถึงคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี  
กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)  

คุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน)  
และคณุศภุชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผูบ้รหิาร บรษัิท เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์
จ�ากัด ร่วมเสวนาในหัวข้อ “Learn from the leaders: Sustainability,  
our game plan towards 2030” นอกจากน้ันยังมีผู้บริหารจากองค์กร 
ชั้นน�าของประเทศไทยหลายองค์กร  เข้ าร่ วมเสวนาให้ความรู้  
เผยแพร่แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่ปี  2030 โดยมี ดร.ชัยวัฒน์  
วิบูลย์สวัสดิ์  ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด  

คุณฐาปน สิ ริ วัฒนภักดี  กรรมการผู ้ อ� านวยการใหญ ่   
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) กล ่าวในการเสวนาว ่า  
“ในการด�าเนินงานของไทยเบฟ ได้น�าบทเรียนองค์ความรู ้ในการ 
ท�างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐเผยแพร่และแสดง 
วิสัยทัศน ์ว ่าประเทศไทยมีความก ้าวหน ้าอันดับต ้น ๆ ของโลก 
ในงานพัฒนาชุมชน ลดความเหลื่อมล�้า ตอบโจทย์สังคม SDG  
17 ข้อขององค์การสหประชาชาติและมีความร่วมมือกับองค์กรอื่น 
อย่างหลากหลายเป็นการท�างานแบบเน้นทั้งการสื่อสารและความร่วมมือ
เป็นอย่างดไีด้มีโอกาสในการเรยีนรูอ้ย่างไม่สิน้สดุ และน�าเอาแนวคดิต่างๆ 
มาประยุกต์เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร ในส่วนของ Sustainability Program  
เป็นเรื่องของการท�างานในรูปแบบของรวมศูนย์ที่คนตัวคนเดียวก็คง 
จะไม ่สามารถที่จะประสบความส�าเร็จได ้  ไทยเบฟจึงตระหนัก 
ถึงการเรียนรู ้ร ่วมกัน ดังนั้นจึงได้มีการสร้างการเรียนรู ้ร ่วมกันกับ 
ทั้งชุมชนและสิ่งแวดล้อมทั้งในแง่ที่ดีและไม่ดี และหาจุดที่อยู่ตรงกลาง 
ของการอยูร่่วมกนัเพือ่สร้างความเปลีย่นแปลง สะท้อนถงึความรบัผดิชอบ
ทีเ่รามต่ีอสงัคม แล้วเรากจ็ะสามารถอยูร่่วมกนัได้อย่างยัง่ยนื รวมถงึองค์กร 
ก็สามารถที่จะพัฒนาเดินหน้าต่อไปได้ด้วยความยั่งยืนเช่นกัน”

Thailand 

2019
Corporate Sustainability  
Symposium   
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การประชุม

นักพัฒนำ
เชิงปฏิบัติกำร

ธุรกิจชุมชน

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) 
จ�ากัด จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการนักพัฒนาธุรกิจชุมชน รุ ่นที่  2  
ตามโครงการ “สานพลังเพื่อบ้านเกิด” ก�าหนดระยะเวลา 2 วัน โดย 
ในวันท่ี 28 มีนาคม 2562 เข้ารับฟังแนวคิดและตัวอย่างการด�าเนินงาน 
บนแนวทางการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนในงาน “Thailand Corporate 
Sustainability Symposium”  ซ่ึงได้รบัเกยีรตจิากผูบ้รหิาร 10 องค์กรชัน้น�า 
ประกอบด้วย บริษัท พีทีที  โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน)  
บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน) กลุ ่มมิตรผล เทสโก้ โลตัส บริษัท  
ท่าอากาศยานไทย จ�ากดั (มหาชน)  เครอืเจรญิโภคภณัฑ์  ธนาคารไทยพาณชิย์ 
จ�ากัด (มหาชน) โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย  บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด 
(มหาชน) และบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) มาเป็นผู้บรรยาย 

หลังจากน้ันร่วมรับฟังการเสวนาในหัวข้อ “ความส�าเร็จในการ 
ท�าธุรกิจเพื่อสังคม” จากคุณค�ารณ มะนาวหวาน สุดยอดนักธุรกิจแบ่งปัน 
คนแรกของประเทศไทย จากรายการ “Win Win WAR Thailand Season 1” 
เจ ้าของผลงานนวัตกรรมเพื่อช ่วยเหลือผู ้พิการ และคุณลักขณา  
แสนบุ่งค้อ ผู้ผ่านเข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย เจ้าของธุรกิจ Banana Land  
ดนิแดนกล้วย ๆ  มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และให้มมุมองในการท�างาน 

ส�าหรับวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เป็นการน�าเสนอแผนงาน 
และความคบืหน้าโครงการทีบ่รษิทั ประชารฐัรกัสามคัค ีวสิาหกจิเพือ่สังคม 
(ประเทศไทย) จ�ากัด มอบหมายให้นักพัฒนาธุรกิจชุมชนท่ีประจ�าอยู่ใน
แต่ละจังหวัดเป็นผู ้ริเริ่มด�าเนินการ โดยยังคงยึดแนวทางการท�างาน 
ในรูปแบบประชารัฐ ใช้พื้นที่ เป ็นตัวตั้ง เพื่อสร ้างประโยชน์สูงสุด 
และรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน 

วัน - เวลา : วันที่ 28 - 29 มีนาคม 2562   
  เวลา 08.00 - 17.00 น.
สถานที ่ : CW Tower 
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พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา ในฐานะหัวหน้าทีมภาครฐั คณะท�างาน
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ พร้อมด้วยนายฐาปน  
สิริวัฒนภักดี ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะท�างานการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ และคณะกรรมการบูรณาการนโยบาย
พัฒนาภาค (ก.บ.ภ) และนายประวิช สุขุม เลขานุการร่วมภาคเอกชน  
คณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ร่วมประชุม 
คณะกรรมการบรูณาการนโยบายพฒันาภาค (ก.บ.ภ) และคณะกรรมการ
นโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) 
เพื่อรายงานแนวทางการท�างานของคณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและประชารฐั เช่น แผนชุมชน ซ่ึงมีความสอดคล้องกบัการท�างาน
และงบประมาณในภูมิภาค ซึ่ ง เป ็นการรายงานผลการท�างาน 
ภายใต้บทบาทสานพลังประชารัฐเป็นครั้งสุดท้ายของคณะท�างาน 
ท้ัง 12 คณะ และเป็นการสิ้นสุดวาระการท�างานของคณะท�างาน 
สานพลังประชารัฐ 12 คณะอย่างเป็นทางการ โดยมีพลเอก ประยุทธ์  
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยผู้บริหาร 
ของภาครัฐและภาคเอกชนร่วมประชุม ณ ตึกสันติไมตรี ท�าเนียบรัฐบาล

การประชุมร่วม 
ภำครัฐและภำคเอกชน  
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ฐำนรำกและกำรพัฒนำพื้นที่
วันที่ 22 พฤษภาคม 2562  
ณ ท�าเนียบรัฐบาล
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กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพ่ือสังคม 
(ประเทศไทย) จ�ากัด จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหาต้นแบบแลกเปลี่ยนกระบวนการ
ขบัเคลือ่นงานประชารฐั 4 ภาค ภายใต้ โครงการสร้างสมัมาชพีชมุชนตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 4 ขับเคลื่อนการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามแนวทางประชารัฐ
โดยในวันแรก ได้รับเกียรติจากนายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  
และนางต้องใจ ธนะชานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจ 
เพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ�ากัด  ร่วมเวทีเสวนาในหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและประชารัฐ”

จากนั้นเป็นการทบทวนกระบวนการขับเคลื่อนและผลงานการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและประชารัฐ โดยนายอุทัย ทองเดช ผู้อ�านวยการส�านักเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ชุมชน ก่อนท่ีจะเข้าสู่การเสวนาในหัวข้อ “การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
และประชารัฐ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” 

ส�าหรบักจิกรรมในวนัท่ี 2 ของการจัดอบรม เป็นการแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารขับเคลือ่น 
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐสู่ความส�าเร็จ พร้อมเปิดโอกาสให้เครือข่าย
ประชารัฐรักสามัคคีแต่ละจังหวัดได้น�าเสนอตัวอย่างความส�าเร็จในการขับเคลื่อน  
จนเป็นท่ีมาของการจัดท�าหนังสือ “ผลงานเด่นและวิธีปฏิบัติท่ีดี Best Practice  
การขบัเคลือ่นงานพฒันาเศรษฐกจิฐานรากและประชารฐั 76 จงัหวดั สร้างรายได้ให้ชมุชน 
ประชาชนมีความสุข” 

• ภาคกลาง (จังหวัดเพชรบุรี)  วันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2562  

• ภาคเหนือ (จังหวัดพิษณุโลก) วันที่ 12 - 13 มิถุนายน 2562  

• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น)  วันที่ 19 - 20 มิถุนายน 2562  

• ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)  วันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2562  

กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรค้นหำต้นแบบแลกเปลี่ยน 
กระบวนกำรขับเคลื่อนงำนประชำรัฐ 4 ภำค ภำยใต้โครงกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชน 

ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
กิจกรรมที่ 4 ขับเคลื่อนกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมแนวทำงประชำรัฐ
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บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจ  
เพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ�ากัด จัดงาน “Workshop 
เครือข่ายประชารัฐรักสามัคคี ก�าหนดระยะเวลา  
3 วัน โดยในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 เปิดโอกาส 
ให้คณะผู ้บริหารเครือข่ายประชารัฐรักสามัคคี  
และนักพัฒนาธุรกิจชุมชน เข้าร่วมงาน “Thailand  
Sustainability Forum 2019: Fostering Social 
Enterprises พร้อมรบัฟังการบรรยายในหวัข้อต่างๆ 
ที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็น “วิสาหกิจเพื่อสังคมกับ 
เป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยนืของสหประชาชาต”ิ 
โดยนายธานี ทองภักดี รองปลัดกระทรวงการ 
ต่างประเทศ “ศาสนากับชุมชนสู ่ความยั่งยืน” 
โดยพระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวง- 
ศาวาสวรวิหาร มงซินญอร์ ดร.วิษณุ ธัญญอนันต์ 
ร อ ง เ ล ข า ธิ ก า ร ส ภ า ป ร ะ มุ ข แ ห ่ ง บ า ท ห ล ว ง
โรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย อิหม่ามนาวิน  
สาสนกูล  อิหม ่ ามแห ่ งมัส ยิด กูวติลอิสลาม  
“พ.ร.บ. ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมมิติใหม่ในการ
พัฒนาประเทศ” โดย คุณกอบศักดิ์  ภูตระกูล  
อ ดี ต รั ฐ ม น ต รี ป ร ะ จ� า ส� า นั ก น า ย ก รั ฐ ม น ต รี 
ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ กรรมการ
ปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ศาสตราจารย์พิเศษ  
กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ กรรมการผู้ทรวงคุณวุฒิ 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม 
(ประเทศไทย) จ�ากัด และ นางนภา เศรษฐกร อธิบดี
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ก่อนจะ 
ปิดท้ายด้วยการแลกเปลี่ยนตัวอย่างความส�าเร็จ 
ของวิสาหกิจชุมชน (Social Enterprise Talk)  
จากวิทยากร 8 ท่าน ประกอบด้วย คุณสมิทธิ  
หาเรือนพืชน์ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง: การสร้างผลลัพธ์
ทางสงัคมท่ีย่ังยืนและแผนงานในอนาคต) คณุอรสา 
โตสว่าง (สะพายสายแนว: สุขที่ได้ให้ สุขใจที่ได้รับ) 
คณุสุรสา ปุน่อภริตัน์ (อยูอ่ย่างมคีวามหมาย จากไป
อย่างมคีวามสขุ) คณุวรญัญา หอมธปู (ผกัปลอดภยั
เข้าโรงพยาบาล)  คณุลกัขณา แสนบุง่ค้อ (ผลติภณัฑ์
ชุมชน จากกล้วย...สู ่...การท่องเที่ยวโดยชุมชน) 
นพ.พูลชัย จิตอนันตวิทยา (การใช้ประโยชน์จาก 
Ecosystem ในประเทศไทย) คุณธนัน รัตนชาติ  

Workshop
เครือข่าย

ประชำรัฐรักสำมัคคี
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(การเพิ่มรายได้ผู้สูงอายุ ผ่านระบบเกษตรอินทรีย์) 
และคุณมัลยิกา มณีผ่อง (จากโครงการสานพลัง 
เพื่อบ้านเกิด สู่ชุมชนดีมีรอยยิ้มแม่แจ่ม จังหวัด
เชียงใหม่) โดยในช่วงท้ายยังได้มีโอกาสต้อนรับ 
ศาสตราจารย์ ดร.มูฮัมหมัด ยูนุส เจ้าของรางวัล 
โนเบลสาขาสันติภาพอีกด้วย

ส�าหรับในวันที่  28 มิถุนายน 2562  
ช่วงเช้าเข้าร่วมงาน “9th Social Business Day 2019 
ซึ่งจัดโดย Yunus Center ก่อนที่ช่วงบ่ายจะเป็น
กิจกรรม “Workshop เครอืข่ายประชารฐัรกัสามคัค”ี 
โดยมคีณุฐาปน สริวิฒันภกัด ีกรรมการผูอ้�านวยการ
ใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)  
ในฐานะหัวหน ้าทีมภาคเอกชน คณะท�างาน 
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ  
ให้เกียรติเข้าร ่วมงานพร้อมให้แนวทางในการ 
ขับเคลื่อนงานของประชารัฐรักสามัคคี หลังจากนั้น
เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการท�างาน
ระหว ่างคณะกรรมการประชารัฐรักสามัคคี 
ระดับจังหวัด พร้อมการเสวนาในหัวข้อ “เคล็ดลับ
ความสุขในการท�างานประชารัฐรักสามัคคี” 
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นายฐาปน สิริวัฒนภักดี  ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน  
คณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ พร้อมด้วย 
คณะท�างาน ร่วมประชุมกับบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีล�าพูน (วิสาหกิจ 
เพื่อสังคม) จ�ากัด และนายพงษ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ล�าพูน พร้อมด้วยนายพลากร วงศ์กองแก้ว นางสุวารี วงศ์กองแก้ว  
และนายไชยยง รัตนอังกูร ร่วมประชุมหารือแนวทางการท�างาน ณ ศาลากลาง
จังหวัดล�าพูน 

 โดยมปีระเดน็ส�าคญัในการประชมุ คอื การวางแผนพฒันาล�าพนู
เป็น Creative City โดยจะพฒันาศาลากลางเก่าให้เป็นศนูย์กลางการเรยีนรู ้
ของทุกเพศทุกวัยในจังหวัดล�าพูน พร้อมพัฒนาตัวเมืองด้านในคูเมือง 
เพื่อรองรับแผนจังหวัดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของภาครัฐ รวมทั้งพัฒนางาน
ใน 3 กลุ่มงาน ได้แก่ เกษตร ที่เน้นเรื่องเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นจุดเด่น 
ของจังหวัดล�าพูน แปรรูป จะน�าความคิดสร้างสรรค์และศิลปะมาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีความโดดเด่นและน่าสนใจมากขึ้น และท่องเท่ียว 
โดยชุมชน วางแผนในการพัฒนาเมืองชั้นในให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
โดยชุมชนอย่างยั่งยืน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รวมทั้ง 
การด�าเนินโครงการจงัหวดัปลอดพลาสตกิ และการใช้แนวคดิ “ขยะเหลอืศนูย์ 
(Zero Waste)” เป็นแนวทางในการลดการเกิดขยะตั้งแต่ต้นทาง ท�าให้
ปริมาณขยะที่ต้องน�าไปก�าจัดลดเหลือน้อยที่สุดจนเป็นศูนย์ด้วย

กำรประชุมคณะท�ำงำน 
เศรษฐกิจสรำ้งสรรค์ จังหวัดล�ำพูน 

วันที่ 19  ตุลาคม 2562  ณ ศาลากลางจังหวัดล�าพูน
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นครรัฐวาติกัน ร่วมกับองค์การสหประชาชาติ 
(UN)  ได้มีการจัดประชุมผู้น�าศาสนาในระดับสากล 
เกี่ยวกับ “บทบาทของศาสนาและการพัฒนาท่ีย่ังยืน
ของสหประชาชาติ” Religions and the Sustainable  
Development Goals (SDGs) ขึ้นที่นครรัฐวาติกัน และด้วย 
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างพุทธศาสนาและคริสต์ศาสนา
ท่ีมีมาแต่อดีตอันยาวนาน สมณกระทรวงบริการส่งเสริม 
การพัฒนามนุษย์แบบองค์รวม นครรัฐวาติกัน ในอาณัติ 
ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส  จึงได้ส่งค�า 
ให้ประเทศไทยเป็นผู้แทนศาสนาพุทธของโลก โดยมี  
พระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร  
ซึ่งได้รับพระบัญชามอบหมายจากสมเด็จพระอริยวงศา 
คตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  

การร่วมงาน  
International Conference on Religions  
and Sustainable Development Goals 

วันที่ 7 - 9 มีนาคม 2562  ณ นครรัฐวาติกัน

ให้เป็นผู้แทนในการเดินทางไปร่วมประชุมผู้น�าศาสนาในระดับสากล 
เกีย่วกบับทบาทของศาสนาและการพฒันาอย่างย่ังยืนของสหประชาชาต ิ
ในครั้งนี้ พร้อมด้วยพระราชรัตนสุนทร พระราชปริยัติมุนี ผู้แทน  
พระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน (วัดโพธิ์) และนายฐาปน 
สิริวัฒนภักดี ไวยาวัจกร วัดพระเชตุพน  กรรมการมูลนิธิสิริวัฒนภักดี 
กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)  
และหัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
และประชารัฐ ทีไ่ด้ปวารณาตนถวายงานตา่ง ๆ  เพือ่รับใชพ้ระพทุธศาสนา 
มาโดยตลอด ไดเ้ดินทางไปท�าหน้าทีเ่ลขานกุารถวายงานให้กบัพระพรหม
บัณฑิตในครั้งนี้ด้วย

โดยการจัดประชุมที่จัดขึ้นในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้น�า
ศาสนาตา่ง ๆ  ท่ัวโลก เชน่ ศาสนายดูาย ศาสนาครสิตค์าทอลกิ ครสิตล์เูธอรนั  
อังกลีกัน ซิกส์ เต๋า ขงจ้ือ ฮินดู เชน ศาสนาแห่งชาติพันธ์ุ ได้แก่ เอสกิโม 
ศาสนาชนเผ่าในแอฟริกา และศาสนาพุทธ ซึ่งแต่ละศาสนาได้มีการ 
น�าเสนอทัศนะและอภิปรายประเด็นต่าง ๆ ที่จะน�าไปสู่ความร่วมมือ 
ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้กรอบที่ก�าหนด 5 P คือ People Planet  
Prosperity Peace และ Partnership ตามความเช่ือ ศรัทธา เพ่ือจะน�าไปสู่ 
บทสรุปจากทัศนะที่มีการแลกเปลี่ยนจากความแตกต่างแต่สร้างสรรค์ 

นอกจากนี้ พระพรหมบัณฑิตยังได้แสดงทัศนะถึงแนวทาง
ปฏิบัติตามหลักค�าสอนของพระพุทธศาสนาในเร่ืองการพัฒนาที่ยั่งยืนว่า  
การพัฒนาที่แท้ต้องเป็นการพัฒนาแบบองค์รวมที่ครอบคลุมเป้าหมาย
ทั้ง 3 ด้าน คือการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม

เข้าด้วยกันโดยไม่แยกจากกัน ซึ่งในประเทศไทยได้มีการน�าเสนอชัดเจน 
เป็นรูปธรรมด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย และได้ยกตัวอย่าง 
ความส�าเร็จของการพัฒนาแบบองค์รวมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีงของยา่นกะดจีนีซึง่รวมชมุชน 6 ชมุชน มชีมุชนวดัประยรุวงศาวาส 
วรวิหาร ซ่ึงประกอบด้วย 3 ศาสนา 4 ความเช่ือ ได้แก่ พุทธเถรวาท 
พุทธมหายาน คริสต์ และอิสลาม แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข 
ตัง้แตส่มยักรงุธนบรุ ีโดยใชน้โยบายสามประสาน ขจร คอื บา้น (ภาคธรุกจิ 
ภาคเอกชน) วัด (โบสถ์และมัสยิด) ราชการ (โรงเรียน 
และส่วนราชการอื่น ๆ) ที่ท�างานร่วมกันอย่างดีจนเป็น 
แบบอย่างของสังคมที่เข้มแข็งในปัจจุบัน  

รายละเอียดเพิ่มเติม
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นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ในฐานะ
หัวหน ้าท�างานภาคเอกชน คณะท�างาน 
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ   
ร่วมบรรยายเกี่ยวกับการช่วยเหลือและแก้ไข 
ปัญหารายได้และโอกาสของคนหรือชุมชน 
ในพื้นที่ต ่างจังหวัด ในงาน My Mark on  
The Word - PUEY TALK ครั้งท่ี 6 จัดข้ึน 
โดย “มูลนิธิเสถียรโกเศศ - นาคะประทีป”  
ซึ่งเป็นการรวมตัวกันระหว่างทายาทนักธุรกิจ 
รุ่นใหม่และผู้ประกอบการทางสังคม ท่ีใช้ธุรกิจ
ในการขับเคลื่อนความก้าวหน้า ให้การพัฒนา 
ที่ยั่งยืน ไม่ได้เป็นเพียงความรับผิดชอบของ 
ผู ้ประกอบการ หากต้องบูรณาการให้เป ็น 
ส่วนหนึ่งในวิธีคิด เป็นวิถีปฏิบัติ เป็นดีเอ็นเอ 
ขององค์กร โดยได้มีการอธิบายถึงบทบาท 
การท�างานของคณะท�างานการพฒันาเศรษฐกจิ
ฐานรากและประชารัฐ  และการท�างาน 
ในรูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม(SE) ที่ เป ็น
แนวทางส�าคญัในการแก้ปัญหาความเหลือ่มล�า้
ของสังคมไทยในป ัจจุบัน โดยมีคุณจิตติ  
มงคลชัยอรัญญา คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ 
ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้อง
อ เนกประสงค ์  หอศิลปวัฒนธรรมแห ่ ง
กรุงเทพมหานคร (BACC)

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563  
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

งาน My Mark on The Word 

ครั้งที่
- PUEY TALK 6

รายละเอียดเพิ่มเติม
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วันที่ 23 สิงหาคม 2562  ณ ห้องฉัตราบอลรูม โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ

งานสัมมนาวิชาการ  

ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง (FPO Symposium 2019) ครั้งที่ 16

“คลังคิดเศรษฐกิจเชิงพื้นที่”

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและประชารัฐ และกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)  
ร่วมเสวนาในหัวข้อ มิติใหม่ การจัดท�านโยบายเชิงพื้นที่ โดยมี ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ดร.วราเทพ รัตนากร อดีตรัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี 
และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัย 
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย นายลวรณ แสงสนิท ผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจคลัง ร่วมเสวนา
ในงานสัมมนาวิชาการส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง ครั้งที่ 16 (FPO Symposium 2019) ภายใต้
แนวคิด “คลังคิด เศรษฐกิจเชิงพื้นที่” ณ ห้องฉัตราบอลรูม โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ 

โดยนายฐาปน สิริวัฒนภักดี กล่าวถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากภายใต้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเริ่มจากการส่งเสริมอาชีพในระดับครัวเรือน แล้วมารวมเป็นกลุ่มเกิดเป็น
วิสาหกิจชุมชนและ OTOP ซึ่งเกิดจากการด�าเนินงานของภาครัฐเท่านั้น ต่อมาภาคเอกชนสามารถ
มาช่วยขยายผลให้เกิดการสร้างเครือข่ายเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมและบริษัทประชารัฐรักสามัคคีได้ 
โดยมเีป้าหมายเพือ่เพิม่การใช้จ่ายหมนุเวยีนในชมุชน ชมุชนต้องลงมือท�าและอยูร่่วมกนัอย่างยัง่ยนื 
โดยยกตัวอย่างของรูปแบบการท�างานของคณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
ให้เห็นการสร้างเครือข่ายที่มีความพร้อมและเข้มแข็งท่ัวประเทศไทย ท่ีร่วมเป็นหน่ึงในพลัง 
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการเพิ่มงาน เพิ่มโอกาส และเพิ่มกิจกรรม  
และท�างานภายใต้หลักบวร คือ บ้าน วัด โรงเรียน และบวร 2 คือ บริษัท วิสาหกิจชุมชน และรัฐ  
ซึ่งท�างานร่วมกันจนเกิดวิสาหกิจเพื่อสังคม
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บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี  วิสาหกิจ 
เพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ�ากัด โดยคุณอรสา  
โตสว่าง ที่ปรึกษาด้านการตลาด เข้าร่วมงาน 
“THAILAND TOP SME AWARDS 2019”  
พร้อมเป็นผู้แทนวิสาหกิจเพื่อสังคมกลุ่มปักผ้า 
ด้วยมือ จังหวัดเชียงราย ในโครงการ “สะพาย 
สายแนว” รับ “รางวัลวิสาหกิจส่งเสริมภูมิปัญญา
ชุมชนยอดเยี่ยม” จาก ฯพณฯ ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี  
โดยมีคุณกมลนัย ชัยเฉนียน ผู้ ช่วยกรรมการ 
ผู้อ�านวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด 
(มหาชน) ร่วมแสดงความยินดี ณ โรงแรมเรเนซองส์

รางวัล “THAILAND TOP SME AWARDS 
2019”  เป็นรางวัลที่มอบให้กับวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมท่ีมีผลการด�าเนินงานยอดเยี่ยม 
ในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม และมีการด�าเนินธุรกิจ 
ท่ี โดดเด่นในด้านต่าง  ๆ โดยมีวัตถุประสงค์  
เพื่อยกย่องวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ท่ีประสบความส�าเร็จ และเพื่อส่งเสริมและพัฒนา 
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
ใ ห้ ต ร ะ ห นั ก ถึ ง ค ว า ม ส� า คั ญ ข อ ง ก า ร ส ร้ า ง 
ความสามารถในการแขง่ขนั การสรา้งความแตกตา่ง  
และการบริหารจัดการที่โดดเด่นในด้านต่าง ๆ  อีกทั้ง
เพื่อสร้างให้เกิดองค์กรต้นแบบ

 

รางวัลวิสาหกิจส่งเสริมภูมิปัญญาชุมชนยอดเยี่ยม
งาน “THAILAND TOP SME AWARDS 2019”



การด�าเนินงานของคณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ   
และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ�ากัด
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วันที่ 16 กันยายน 2562 ณ อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

งำนสมโภชพระอำรำม 191 ปี  
วัดประยุรวงศำวำสวรวิหำร

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี  ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน  
คณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐและกรรมการ 
ผู้อ�านวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) ร่วมบรรยาย 
และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ในหัวข้อบวรกับวิสาหกิจเพื่อสังคม เนื่องใน
โอกาสสมโภชพระอาราม 191 ปี วดัประยุรวงศาวาสวรวหิาร โดยมพีระภกิษุ 
เข้าร่วมฟังการบรรยายจ�านวนมาก ซ่ึงประเด็นส�าคัญในการบรรยาย 
ได้ยกตัวอย่างเป็นความส�าเร็จในการท�างานร่วมกันของบ้าน วัด โรงเรียน 
(บ.ว.ร.) และบริษัท วิสาหกิจชุมชนและรัฐ (บ.ว.ร. 2) ด้วยการขับเคลื่อน
เทศกาลวัฒนธรรมร่วมสมัยที่ดีงามที่สุด โดยคนในชุมชนเพื่อชุมชน  
ใหเ้หน็งาน WATER FESTIVAL และ RIVER FESTIVAL ถึงความเช่ือมโยง 
ทกุภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัชมุชนและสามารถรว่มกนัสรา้งประโยชน์ให้แก่
ชมุชนในดา้นตา่ง ๆ  ได ้เชน่ กจิกรรมคลนีคลอง เปน็การพฒันาสิง่แวดลอ้ม

ชุมชน กิจกรรมเยาวชนเจ้าบ้านสืบสานวัฒนธรรม เป็นการพัฒนาอาชีพ
และทุนมนุษย์ รวมทั้งการออกร้านค้าของชุมชนที่มีอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 
สร้างให้เกิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ส�าหรับชุมชนย่านกะดีจีนถือเป็นชุมชนท่ีมีความเข้มแข็ง  
เป็นชุมชนต้นแบบที่อยู่ร่วมกันของ 3 ศาสนา 4 ความเชื่อ อาศัยอยู่รวมกัน
อย่างยาวนานและสงบสุข จนเป็นที่มาของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
ในโครงการ “ร่วมใจพัฒนาชุมชนย่านกะดีจีน” ซึ่งเป็นความร่วมมือกัน
ระหวา่งวดัประยรุวงศาวาสวรวหิาร มูลนิธิสถาบนัพฒันาวสิาหกจิเพือ่สงัคม 
แห่งประเทศไทย บริษัทประชารัฐรักสามัคคี  วิสาหกิจเพื่อสังคม 
(ประเทศไทย) จ�ากัด สถาบันพัฒนาชุมชนอัจฉริยะ C asean และมูลนิธ ิ
บางกอกอาร์ตเบียนนาเล่ โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาชุมชน 
ย่านกะดีจีนซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา
วัฒนธรรม และเป็นที่ตั้งของสถานที่ส�าคัญของศาสนาให้เป็นชุมชน
ตัวอย่างในการบริหารจัดการชุมชนอัจฉริยะ พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ผ่านกระบวนการทางศิลปะและวัฒนธรรม และเป็นชุมชนที่มีความยั่งยืน 
มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของชุมชนโดยคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ รากเหง้า 
ทางวัฒนธรรมดั้งเดิม ผ่านการผสมผสานองค์ความรู้และเทคโนโลยี 
ด้านต่าง ๆ โดยมูลนิธิสถาบันพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย 
ได้มอบเงิน 200,000 บาท เพื่อเตรียมจัดตั้งเป็นบริษัท กะดีจีน วิสาหกิจ
เพื่อสังคม จ�ากัด
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ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
จัดการประชุมประจ�าปี 2562 ในหัวข้อ “พัฒนาพื้นที่ไทย: เช่ือมไทย  
ก้าวไกล เชื่อมโลก” เพื่อน�าเสนอประเด็นการพัฒนาส�าคัญระดับพื้นที ่
ในมิติต่าง ๆ และผลักดันการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ที่ตอบโจทย์เป้าหมายระยะยาว 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเปิดโอกาสให้ภาคีการพัฒนา 
จากทุกภาคส่วนและทุกพื้นที่ของสังคมได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 
เกี่ยวกับประเด็นการพัฒนาระดับพื้นที่ รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจ 
ให้แก่สาธารณชนและหน่วยงานรบัผดิชอบทัง้ภาครฐัและภาคกีารพฒันา
ต่างๆ เกี่ยวกับการบูรณาการพัฒนาระดับพื้นที่ 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) กล่าวว่า การน�าแผนยุทธศาสตร์
ชาต ิ20 ปี มาปรบัเป็นแผนยทุธศาสตร์ของ บรษัิท โดยยดึหลกัปรชัญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง เพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงเทคโนโลย ี2030 และรองรบั
บุคลากรในปี 2050 และเตรียมความพร้อมบุคลากรที่จะอยู่กับบริษัท 
กว่า 30 ปี จึงต้องพัฒนาทักษะรองรับเครื่องจักรกลที่จะแทนแรงงานคน

ทั้งนี้ ในแต่ละภูมิภาคมีการเติบโตและความพร้อมทางเศรษฐกิจ
แตกต่างกันแบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ 

1. กลุม่ท่ีขบัเคลือ่นได้ด้วยตวัเอง 2. กลุม่ท่ีต้องเร่งพฒันาในระยะ
เร่งด่วน 3. กลุ่มที่ยังพัฒนาไม่สมดุล 4. กลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือ  
ซึง่ทัง้หมดจะขบัเคลือ่นเศรษฐกจิได้ต้องอาศยับคุลากรทีม่ทีกัษะ โครงสร้าง
พื้นฐานที่พร้อมและการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน

โดยคุณฐาปนได้กล่าวถึงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ส�าคัญ 
ที่ ได้มีการคิดค้นจัดท�าขึ้นโดยคณะกรรมการเศรษฐกิจฐานราก 
และประชารัฐ คือ กลไกวิสาหกิจเพื่อสังคม (SE) ซึ่งกลไกนี้จะท�าให้ 
คนในชุมชนในพื้นที่ของตนเองลุกขึ้นมาพัฒนาพื้นที่ของตนเองโดยการ 
ร่วมมือกันในชุมชนผ่านรูปแบบการด�าเนินการของส่วนกลางที่มี
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ�ากัด  
เป็นผู้เชื่อมโยงกระดานกลาง ซึ่งการเชื่อมโยงกลไกเหล่านี้เข้าหากัน 
จะสามารถเชื่อมไทยและเชื่อมโลกได้เป็นอย่างดี

งานเสวนา การประชุม “พัฒนาพื้นที่ไทย”  
เชื่อมไทย กำ้วไกล เชื่อมโลก
วันที่ 18 กันยายน 2562 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม  
อาคารศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

โดยมีผู ้ร ่วมเสวนา 5 ท่าน ได้แก่ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ 
เลขาธกิารสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิน�าเสนอเกีย่วกบั
การพัฒนาเชิงพื้นที่ในภาพรวม ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี น�าเสนอเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ  
(Economic Corridor) และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ)  
ในการเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ รวมถึงโอกาส 
จากการสร้างความเชือ่มโยงกบัอนภุมูภิาค ภมูภิาคและขอบข่ายทีก่ว้างขึน้  
นายชัยวัฒน์ ทองค�าคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม น�าเสนอเกี่ยวกับ 
ภาพอนาคตโครงข่ายโครงสร้างพืน้ฐานทีเ่ชือ่มไทย เชือ่มโลก โดยเป็นระบบ
ที่โครงข่ายสมบูรณ์ มีความเป็นอัจฉริยะ สนับสนุนการก่อเกิดของ 
ความเป็นเมือง และเป็น smart mobility นายฐาปน สิริวัฒนภักดี  
ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
และประชารัฐ น�าเสนอเก่ียวกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (local 
economy) ให้แข็งแกร่ง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน การตลาดส�าหรับ
สินค้าชุมชน และการใช้วิสาหกิจเพื่อสังคม (social enterprises)  
เพื่อตอบโจทย์ด้านสังคม ผศ. ดร.นิรมล เสรีสกุล ผู ้อ�านวยการ 
ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) น�าเสนอเกี่ยวกับการออกแบบ 
การพัฒนาเมือง เมืองอัจฉริยะ เมืองเดินได้เดินดี และความเป็นเมือง 

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ในฐานะหัวหน้าทีม 
ภาคเอกชน คณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
และประชารัฐ  และกรรมการผู ้ อ� านวยการใหญ ่  
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นายฐาปน สิริวัฒนภักดี  ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน  
คณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ร่วมเป็นวิทยากร
บรรยายในหัวข ้องานประชารัฐเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก  
ณ ส�านักงานข้าราชการพลเรือน ให้กับข้าราชการพลเรือนระดับสูง 
โดยมีประเด็นส�าคัญในการบรรยาย กล่าวถึงเป ้าหมายหลักของ 
คณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ “สร้างรายได้ 
ให้ชุมชน ประชาชนมีความสุข” แนวคิดและวิธีการท�างาน โดยขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานรากภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สร้างเครือข่าย
วิสาหกิจเพื่อสังคม ภาครัฐ และภาคเอกชน  มีการรวมกลุ่มของวิสาหกิจ
เพื่อสังคมและ OTOP และส่งเสริมอาชีพระดับครัวเรือน โดยได้มีการ 
ยกตวัอย่างการเชือ่มโยงสนิค้าประชารฐักบัหน่วยงานต่าง ๆ  และเครอืข่าย
กลุ ่มจังหวัดในหลายโครงการ การเพิ่มมูลค ่าให ้กับสินค ้าชุมชน 
อย่างผ้าขาวม้าและสับปะรดภูเก็ต เป็นต้น รวมทั้งการน�าแนวคิด 
ท�ามาค้าขายเข้าไปที่โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) 
จ�านวน 24 โรงเรยีน เพือ่พฒันาทักษะ 3 ด้าน ได้แก่ ทักษะชีวติ ทักษะอาชพี 
การเป็นคนดขีองสงัคม ผ่านกระบวนการสร้างแผนชมุชน  เพือ่ให้ข้าราชการ
พลเรือนระดับสูงได้ทราบถึงโอกาสและแนวทางในการสนับสนุนชุมชน 
ที่เกี่ยวข้องในอนาคตได้

การบรรยาย: งำนประชำรัฐ 
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

วันที่ 8 มกราคม 2563  จัดโดย ส�านักงานข้าราชการพลเรือน ณ โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ
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ชุมชนบ้านห้วยขาบ หมู่ที่ 7 ต�าบลบ่อเกลือเหนือ ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดินโคลน
ถล่มทับบ้านเรือน เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ท�าให้มีผู้เสียชีวิตและบ้านเรือนท่ีได้รับ 
ผลกระทบจ�านวน 61 หลงัคาเรอืน 66 ครอบครวั และมแีนวโน้มทีจ่ะเกดิสถานการณ์ดนิโคลนถล่มอกี 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและชาวบ้านจึงมีความคิดเห็นร่วมกันว่าจะด�าเนินการย้ายชุมชนไปอยู่ที่ดิน 
แห่งใหม่

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) ได้สนับสนุนช่วยเหลือในการออกแบบ 
และก่อสร้างบ้านให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อน จ�านวน 60 หลังคาเรือน ร่วมผู้รับผลประโยชน์ 247 คน  
โดยร่วมมอืกบักระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน (องค์การ
มหาชน) และหน่วยงานภาคีในจังหวัดน่าน โดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) ได้สนับสนุน
งบประมาณในการก่อสร้างบ้านและลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของชาวบ้านควบคู่กันด้วย โดยร่วมจัดท�าแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ 
พอเพียง ด้านเศรษฐกิจชุมชน และด้านอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมชาติพันธุ์ลั๊วะ 

โครงกำรฟื้นฟูผู้ประสบอุบัติภัยดินโคลนถล่มบำ้นห้วยขำบ
ต�าบลดงพญา อ�าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

งานใต้แนวคิด “การพัฒนายกระดับอาชีพ เพื่อก้าวสู่ความยั่งยืน”

กิจกรรมที่ด�ำเนินงำนและผลส�ำเร็จที่เกิดขึ้น
1. การสร้างบ้านมั่นคงชนบท จ�านวน 60 หลังคาเรือน 

ได้ด�าเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วจ�านวน 60 หลังคาเรือน  
โดยในช่วงระหว่างการก่อสร้างบ้าน ได้ก�าหนดเงื่อนไขให้ผู ้รับเหมา 
ในพืน้ทีต้่องใช้แรงงานในชมุชนในการสร้างบ้าน เพือ่เป็นการพฒันาทักษะ
องค์ความรู ้ด ้านงานก่อสร้าง ชาวบ้านเกิดกระบวนการมีส่วนร่วม 
ในการสร้างบ้าน และชาวบ้านมีรายได้เพิ่มจากการรับจ้าง จ�านวน 46 คน  
รวมรายได้ 1,949,800 บาท (ระยะเวลาก่อสร้างบ้าน 8 เดือน) และอยู ่
ระหว่างการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ศาลาอเนกประสงค์ของชุมชน 
และร้านค้าชุมชนเพื่อเป็นจุดจ�าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชนต่อไป

2. การปรับภูมิทัศน์และการสร้างพื้นที่ใช้สอยเพื่อสร้าง
เศรษฐกิจครัวเรือน เพื่อก�าหนดแนวทางการใช้พื้นที่บริเวณบ้านให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและเพื่อความเป็นระเบียบร้อยสวยงามของชุมชน 
ก�าหนดการแบ่งสัดส่วนพื้นที่ใช้สอยออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 
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ส่วนที่ 1 พื้นที่ตัวบ้าน ประกอบด้วย บ้านที่อยู่อาศัย ห้องน�้า  
ห้องครวั และพืน้ท่ีใช้สอยในการท�ากจิกรรมร่วมกนัของสมาชิกในครวัเรอืน 

ส่วนที่ 2 พื้นที่บริเวณหน้าบ้านแบ่งไว้ส�าหรับปลูกไม้ดอก 
ไม้ประดับเมืองหนาวในท้องถิ่น ตลอดจนสร้างซุ้มหญ้าคาหรือซุ้มไม้ไผ่
ส�าหรับตกแต่งเพื่อสร้างความสวยงาม อีกทั้งคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของชาติ
พันธุ์ลั๊วะ

ส่วนที ่3 พืน้ทีส่�าหรบัปลกูพชืผกัสวนครวั โดยรอบ ๆ  บ้านจะปลกู
พชืผกัไว้ส�าหรบัท�าร้ัวบ้าน เช่น ต้นชาเมีย่ง ชา ต้นข่อย ไผ่ ชะอม ผกัเชียงดา 
ใบเตย ผักกูด ขิง ข่า ตะไคร้ ขมิ้น ผักกินลาบ และผักหวาน เป็นต้น  
อีกทั้งไว้ส�าหรับประกอบอาหารเหลือเพื่อจ�าหน่ายสร้างรายได้ เช่น ผักบุ้ง 
ต้นหอมผักชี กวางตุ้ง กะหล�า่ มะเขือ และพริก เป็นต้น

ส่วนที่ 4 พื้นที่ส�าหรับปลูกไม้ยืนต้น ไม้ผล เช่น ขนุน มะม่วง เงาะ 
มะพร้าว มะขาม และลิ้นจี่ เป็นต้น อีกส่วนแบ่งเป็นพื้นที่ส�าหรับเลี้ยงสัตว์
ในครัวเรือน เช่น ปลา ไก่ กบ และหมู 

3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและส่งเสริมยกระดับ
เศรษฐกิจชุมชน

พัฒนากลุ่มวิสาหกิจผู้ปลูกกาแฟบ้านห้วยขาบ 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีพื้นท่ีในการปลูกกาแฟจ�านวน 130 ไร่  

มีสมาชิก 45 ราย ปริมาณผลผลิตรวม 1,500 กิโลกรัม / ปี พื้นที่ปลูกกาแฟ
ที่ความสูง 1,000 - 1,500 เมตร สายพันธุ์อาราบิกา เดิมชุมชนจ�าหน่าย
เมลด็กาแฟในรปูแบบของกะลาในกโิลกรมัละ 120 บาท ชาวบ้านมแีนวคดิ
ในการแปรรปูกาแฟและสร้างแบรนด์กาแฟของชุมชนเพือ่สร้างมลูค่าเพิม่
ให้กับสินค้า และพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟและขยายการเชื่อมโยง
การตลาดเพิ่มขึ้น

ได้ร่วมกับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์น่าน ถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านการรับรองมาตรฐาน SDG / PGS ของแปลงกาแฟ ซึ่งได้
ท�าการรับรองเป็นท่ีเรียบร้อย โดยในชุมชนได้จัดตั้งคณะกรรมการ 
ของชุมชนไว้ตรวจแปลงกาแฟอินทรีย์จ�านวน 7 คน

เชื่อมโยงการท�างานร่วมกับชมรมกาแฟน่าน ในการถ่ายทอด 
องค์ความรู้ด้านกาแฟให้กับชาวบ้าน ได้แก่ การดูแลรักษาต้นกาแฟ  
การเก็บเมล็ดกาแฟให้ได ้คุณภาพ การตากกาแฟ การคั่วกาแฟ  
การ Cupping ทดสอบรสชาติ และการหาจุดเด่นของกาแฟของชุมชน 
และการเชื่อมโยงช่องทางการตลาดภายนอก

ชุมชนดีมีรอยยิ้มร่วมกับกลุ่มได้พัฒนาผลิตผลิตภัณฑ์จากกาแฟ 
เป็น 3 แบบ ได้แก่ 1. เมล็ดกาแฟอาราบิกาคั่ว 2. กาแฟคั่วบดชนิดดริป 
3. สบู่กาแฟ โดยมีการสร้างแบรนด์ชุมชน เพื่อให้เกิดการรับรู้และจดจ�า 
เนื่องจากชุมชนเป็นชาติพันธุ์ลั๊วะ จึงมีแนวคิดในการตั้งช่ือแบรนด์ว่า  
“ลั๊วะ คอฟฟี่” ความหมายก็คือ ชาวลั๊วะเป็นคนท�ากาแฟและกาแฟ 
มาจากชาวลั๊วะ 

ได้เริ่มทดลองตลาดโดยการออกบูธงานต่าง ๆ คือ OTOP CITY 
2019 / งานมหกรรมเกษตรอินทรีย์วิถีน่าน ปี 2019 / งานของดีอ�าเภอ 
บ่อเกลือ/ งานออนไลน์ในเพจชุมชนดีมีรอยยิ้ม รวมสร้างรายได้เพ่ิมให้
ชุมชน 51,458 บาท

ส่งเสริมการปลูกฟักทองอินทรีย์สายพันธุ์พื้นเมืองน่านเพื่อเพิ่ม 
รายได้เดิมชาวบ้านมีรายได้จากการปลูกกาแฟ การท�าข้าวไร่ การปลูกถั่ว
ดาวอินคา โดยได้ร่วมกับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์น่าน  
ส่งเสริมให้ชุมชนปลูกฟักทองอินทรีย์ โดยการรับสายพันธุ์ฟักทองพื้นเมือง
จากเครือข่ายฯ เพื่อการทดลองปลูกเป็นแปลงสาธิตในชุมชน จ�านวน 2 ไร่ 
ได้ผลผลิตจ�านวน 300 กิโลกรัม เพื่อใช้บริโภคในครัวเรือน และเตรียม 
ความพร้อมในการขยายฐานการผลิตและเช่ือมโยงด้านการตลาดสินค้า
เกษตรอินทรีย์ในอนาคต
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นายฐาปน สิริวัฒนภักดี  ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน  
คณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ พร้อมด้วย 
นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู ้ว ่าราชการจังหวัดล�าพูน และผู ้บริหาร 
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) ร่วมพิธีเปิดงาน River Festival 
Lamphun 2019 ภายใต้แนวคดิ “สสีนั เสยีงสขุ แห่งสายน�า้” ณ รมิแม่น�า้กวง 
วัดพระธาตุหริภุญไชย จังหวัดล�าพูน มีก�าหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 11 
พฤศจกิายน 2562 เพือ่สบืสานต่อยอดงานวัฒนธรรมท้องถ่ินโคมแสนดวง
ถวายองค์พระธาตุหริภุญไชย ส่งเสริมการสร้างรายได้ให้ผู ้สูงอายุ  
ผู้ป่วยติดเตียงให้มีรายได้ตามแนวทางของพระเทพรัตนนายก เจ้าอาวาส
วัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดล�าพูน และเทศบาลเมืองล�าพูน รวมทั้ง 
มุ ่งพัฒนา Signature Event จากความร่วมมือและการด�าเนินการ 
ของท้องถ่ิน เพื่อสานต่อปณิธานชุมชน ส่งเสริมการสร้างประโยชน์สังคม 
สู่ความย่ังยืน น�าเสนอวิถีชีวิตร่วมสมัยที่เป็นเอกลักษณ์แบบล�าพูนท่ีมี 
ประเพณวีฒันธรรมอยูเ่คยีงคูก่บัคนรุน่ใหม่ ภายในงานจะมกีารจดักจิกรรม
ที่นักท่องเที่ยวจะได้เข้าร่วมชมความงดงามของระบบนิเวศน์ริมน�้า 
และป่ากลางเมอืง เพลดิเพลนิไปกับสนิค้าแนวใหม่ในล�าพนูอาร์ตมาร์เกต  
ลิ้มลองอาหารรสเด็ด ฝีมือพ่อครัวแม่ครัวจากคนในชุมชน และอาหาร 
พื้นเมืองยุคใหม่ สีสันและความบันเทิงตลอดแนวริมแม่น�้ากวงความยาว
กว่าหนึ่งกิโลเมตร

งาน

7 - 11 พฤศจิกายน 2562

River Festival  
2019Lamphun
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช 
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเปิดการประชุม 
ส่ิงแวดล้อมศึกษาโลกครั้งที่ 10 หรือ 10th World Environmental  
Education Congress (WEEC2019) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม 
ไบเทค เขตบางนา กรุงเทพฯ  โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการ 
และเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานประชุม  
WEEC2019 พร้อมด้วยนายฐาปน สิริวัฒนภักดี ในฐานะหัวหน้าทีม
ภาคเอกชน คณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 
และกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)  
ผศ. ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ Mr. Mario Salomone เลขาธิการ World Environmental 
Education Congress และเจ้าหน้าที่คณะผู้จัดงานร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ

 ส�าหรับการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมศึกษาโลก (WEEC) 
เป ็นการประชุมระดับนานาชาติระหว ่างประเทศที่ เน ้นการศึกษา 
ด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ย่ังยืน เป็นการรวบรวมความรู ้จาก  
บริษัทและอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
โดยเฉพาะการดูแลสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั่วโลก  
โดยมวีตัถุประสงค์การประชมุเพือ่ทกุคนทีท่�างานในด้านสิง่แวดล้อมศกึษา
และการพัฒนาอย่างยั่งยืนในบริบทที่แตกต่างกัน

กำรประชุมสิ่งแวดล้อมศึกษำโลก ครั้งที่ 10 
หรือ 10th World Environmental Education Congress (WEEC2019) 

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา กรุงเทพฯ     

โดยนายฐาปน สิริวัฒนภักดี ได้รับเกียรติขึ้นบรรยายพิเศษ  
ในหัวข้อ “Sustainability in Practice: A Private Sector’s Perpective” 
ให้กับนักวิจัย นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ จากหน่วยงานภาครัฐ 
และภาคเอกชน รวมทั้งคณะครู นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ  
ด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งจากประเทศไทยและจากทุกภูมิภาคทั่วโลกเข้าร่วม 
การประชุม จ�านวน 500 คน ซ่ึงกล่าวถึงการน้อมน�าพระราชด�ารัส 
หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร 
มหาภมิูพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร และพระปฐมบรมราชโองการ 
“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม 
เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” ของพระบาทสมเด็จ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหั่ว มาเป็นแนวทางในการด�าเนินงานของคณะท�างาน 
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ และได้กล่าวถึงกลไกที่สร้าง
ความส�าเร็จของการท�างานเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ คือ 
ความร่วมมือของ 5 ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ  
ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน รวมทั้งวิธีการสื่อสารที่ได้ท�ามา 
ตลอดระยะเวลาการด�าเนินงานกว่า 4 ปี ที่ท�าให้เกิดการบริโภคที่มากขึ้น  
ทั้งสื่อออนแอร์ ออนไลน์ และออนกราวน์  โดยการด�าเนินงานมีเป้าหมาย
เพยีงหนึง่เดยีว คอื สร้างรายได้ให้ชมุชน ประชาชนมคีวามสขุ ซึง่ความส�าเรจ็ 
ที่เกิดขึ้นคือ ชุมชนมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น และมีโอกาสในการพัฒนาสินค้า 
และแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน  
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การสนับสนุนการจัดงานเทศกาลงาน
ออกแบบเชียงใหม่ Chiang Mai Design Week 
2019 ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Better City,  
Better Living เพื่อน�าเสนองานออกแบบ 
ที่มีประโยชน์ต่อการด�ารงชีวิต สร้างเครือข่าย
ค ว า ม ร ่ ว ม มื อ  เชื่ อมโยงศักยภาพธุ รกิจ 
ในอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ น�าไปสู่การยกระดับ
คุณภาพชีวิตของผู ้คนให้ดี ย่ิงขึ้น ซึ่งจัดขึ้น
ระหว ่ างวันที่  1  -  15  ธันวาคม 2562  
ณ หอประวัติศาสตร์เมอืงเชยีงใหม่ และบรเิวณ
พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย ์  จังหวัด 
เชียงใหม่ ด ้วยเล็งเห็นว ่ากลุ ่มจังหวัดทาง 
ภาคเหนือมีศักยภาพความเป็น Creative City  

วันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2562  
ณ หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

งานเทศกาลออกแบบเชียงใหม ่

Chiang Mai
2019Design

Week

ที่สามารถดึงความคิดสร ้างสรรค ์มาเป ็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนได้อย่างดีเยี่ยม 
เพื่ อสนับสนุนและเชื่ อมโยงนักออกแบบ 
กับช่างฝีมือพื้นบ้านและช่างฝีมือร่วมสมัย 
ของจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีโอกาสได้พบปะ 
และแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้อันจะต่อยอด 
การท�างานได้ในอนาคต และได้สนับสนุน 
ให้บริษัท ชุมชนดีมีรอยยิ้มแม่แจ่ม จ�ากัด  
มาร ่วมออกร ้านและน�าสินค ้าของชุมชน 
มาแสดงภายในงาน และเกิดการสั่ งซื้ อ 
ในภายหลัง เน่ืองจากมีผู้ให้ความสนใจสั่งซื้อ
ตะกร้าจักสาน เป็นจ�านวนมาก โดยสั่งท�า 
เบื้องต้น 20 ใบ มูลค่า 7,144 บาท และปัจจุบัน
ยังคงสั่งต่อเน่ือง มีผู้ประกอบการโรงแรมสนใจ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากแจ่มดี ไปประยุกต์กับ
โรงแรมที่ก�าลังจะสร้างใหม่ และสนใจให้ชุมชน
ดีมีรอยยิ้มแม่แจ่มน�าสินค้าชุมชนฝากขาย 
ท่ีทางโรงแรม รวมท้ังจ�าหน่ายชุดจากงาน  
Design Week ท่ีผ ่านการร ่วมออกแบบ  
และฝีมือชุมชนทอผ้าแม่แจ่ม 4 ช้ิน มูลค่า 
17,700 บาท ถือเป็นการสร้างโอกาสที่ส�าคัญ 
ในการเปิดตลาดของชุมชนต่อไป
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“กิจกรรมแพร่คราฟท์” คือ งานท่ีน�าเสนอความดั้งเดิมและร่วมสมัยของภูมิปัญญาแพร่  
ผ่านชิน้งานคราฟท์ในหลากหลายมติท่ีิสร้างสรรค์ ซ่ึงในปีนี ้ก�าหนดจัดขึน้เป็นครัง้ท่ี 3 ในวนัที ่6 - 8 ธนัวาคม 
2562 ตั้งแต่เวลา 16.00 - 21.00 น. ณ โรงเรียน ป่าไม้แพร่  อ�าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  
ในรูปแบบการจัดงานโชว์สินค้า จ�าหน่ายสินค้า และลานสร้างสรรค์ให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการท�า
กิจกรรมเรียนรู้ โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริม สืบสานอัตลักษณ์ท้องถิ่นภูมิปัญญา
งานคราฟท์ของจงัหวดัแพร่ให้คงอยูต่่อไป ต่อยอดกลุม่ผูป้ระกอบการคราฟท์แพร่ให้มตีลาดจ�าหน่ายสนิค้า 
และเปิดโอกาสชวนเพือ่นกลุม่งานคราฟท์จากต่างพืน้ท่ีได้มาแชร์ไอเดยีแลกเปลีย่นประสบการณ์คราฟท์  
สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มแพร่คราฟท์เพิ่มมากขึ้น สร้างรายได้ให้กับชุมชนในจังหวัดแพร่ ส่งเสริม 
การท่องเที่ยวภายในจังหวัดให้เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้นไป

ปีน้ีร้านค้าท่ีร่วมงานมีมากขึ้นกว่าปีท่ีแล้วเป็นจ�านวนเท่าตัว รายช่ือร้านค้าท่ีเข้าร่วมงาน  
รวมทัง้หมด 50 ราย  ซึง่รวมบธูชมุชนทีท่างบรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากดั (มหาชน) ให้การสนบัสนนุกจิกรรม
ครั้งนี้ 

บรรยากาศในงานมีความน่ารักอบอุ่น  จ�านวนผู้เข้าชมงานท้ังในและต่างจังหวัดมีเพิ่มมากขึ้น 
จากปีก่อน ๆ

ในส่วนของกิจกรรมเปิดงาน ใช้บายศรีแสดงถึงความเป็นสิริมงคลแบบล้านนาและให้สมาชิก 
ในกลุม่ได้แสดงความเคารพต่อผูใ้หญ่  การแสดงแฟช่ันโชว์สวมใส่ชุดของร้านค้าท่ีมาออกบธูแพร่คราฟท์ 
ให้เห็นถึงความสวยงามและศักยภาพของนักออกแบบสินค้า จังหวัดแพร่  รวมถึงกิจกรรมทางวัฒนธรรม 
 อื่น ๆ ในวันเปิดงาน

ผลตอบรับ ผู้มาร่วมงานมีความสุข ประทับใจในบรรยากาศการจัดงาน  รวมถึงมีการบอกต่อ  
ทางเราได้รับการช่ืนชม ยังความปลาบปลื้มใจมาสู่กลุ่มเราเป็นอย่างมาก ท�าให้เกิดเงินหมุนเวียน 
ภายในงาน  ร้านค้าละ  10,000  - 35,000 บาทต่อวัน ระยะเวลารวม 3 วัน ผู้ร่วมงานวันละ 400 - 600 คน
ต่อวัน

ครำฟท์
2019
วันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนป่าไม้แพร่ จังหวัดแพร่
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งานตรษุจนีเยาวราชมกีารจดัขึน้เป็นประจ�าทกุปีมาต้ังแต่
ปี 2542 จนถงึปัจจบุนั ซึง่เป็นการจดังานตรษุจนีเยาวราชรบัเสด็จฯ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุาร ีเป็นครัง้ท่ี 20 ในปี 2563 นบัเป็นปีมหามงคลยิง่ 
ของปวงชนชาวไทย ที่จะได้ร่วมกันเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม 
ราชกุมารี ที่ทรงได้รับการถวายอิสริยาภรณ์ “รัฐมิตราภรณ์”  
จากรัฐบาลจีน ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปี การสถาปนา
สาธารณรฐัประชาชนจนี อนัเป็นการแสดงถงึความสมัพนัธ์ระหว่าง
ประเทศไทย และประเทศจีนที่มีความแน่นแฟ้นมาอย่างยาวนาน

คณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ  
ได้สนับสนุนของดีของมงคลจากชุมชนจีนดั้งเดิมออกบูธจ�าหน่าย
สินค้าในงานตรุษจีนเยาวราชประจ�าปี 2563  ระหว่างวันที่ 25 - 26 
มกราคม 2563 ณ บริเวณซุ ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ
พระชนมพรรษา ถนนเยาวราช และถนนต่อเนือ่งในบรเิวณใกล้เคยีง 
ได้แก่ ขนมจบีเฮกเสก ขนมฝรัง่กฎุจีนี และหมูกระดาษของป้าน้อย 
จากชมุชนวดักลัยาณมติรวรมหาวหิาร กรงุเทพมหานคร ส้มอนิทรย์ี  
จากจังหวัดน่าน และอ่องหลายโป๊ปี่เป่งอ๊าน หรือสับปะรดภูเก็ต 
จากจังหวัดภูเก็ต สร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นเงิน 103,500 บาท 
และยังได้ยอดการสั่งซื้อหลังจบงานอีกด้วย โดยการร่วมสนับสนุน
งานในครั้งน้ีเพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นให้ธ�ารงอยู ่และสืบทอดสู ่อนุชนรุ ่นหลัง และยังเป็น 
การดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้เดินทาง 
มาท่องเที่ยว และยังได้ร่วมกันเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ของ 
ชาวจีนกันที่เทศกาล “ตรุษจีนเยาวราช” ที่ประเทศไทย

วันที่ 25 - 26 มกราคม 2563

งานตรุษจีน

ประจ�าปี 2563
เยำวรำช



การด�าเนินงานของคณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ   
และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ�ากัด
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วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562  ณ อ�าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

เยี่ยมชม
โครงกำรแม่แจ่มโมเดล 

น า ย ฐ า ป น  สิ ริ วั ฒ น ภั ก ดี  
ใ น ฐ า น ะ หั ว ห น ้ า ที ม ภ า ค เ อ ก ช น  
คณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและประชารัฐ พร้อมด้วย
ค ณ ะ ท� า ง า น แ ล ะ น า ย ค ม สั น  
สุวรรณอัมพา รองผู ้ว ่าราชการ 
จังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่บริษัท 
ชุ ม ช น ดี มี ร อ ย ย้ิ ม แ ม ่ แ จ ่ ม  จ� า กั ด  
เ ข ้ า เยี่ ยมชมโครงการแม ่แจ ่ม โม เดล  
ณ อ�าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมหารือแนวทางในการส่งเสริม 
การปลูกไผ่ให้เป็นพืชเศรษฐกิจทดแทนการปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีมีอายุสั้น 
ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการรุกป่าและการเผาป่า แก้ปัญหาหมอกควัน  
โดยม ี“แม่แจ่มโมเดล” ซึง่เป็นพืน้ทีน่�าร่องของรฐับาลสร้างชมุชนทีอ่ยูอ่าศยั
และใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้หันกลับมาปกป้อง รักษา ดูแล  
และเป็นเจ้าของป่าอย่างเต็มตัว เพื่อให้แผนการเพิ่มพื้นที่ป่าและสีเขียว
ของภาครฐัประสบความส�าเรจ็อย่างยัง่ยนื โดยโรงงานไม้ไผ่แปรรปูจะเป็น 
ส่วนส�าคัญในการแปรรูปไม้ไผ่ที่ปลูกในพื้นที่และเป็นศูนย์ศึกษาที่ชุมชน
สามารถมาเรียนรู้วิธีการแปรรูปเพื่อต่อยอดเศรษฐกิจชุมชนต่อไป
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นายอภชิาต ิโตดิลกเวชช์ สมาชกิวฒุสิภา นายฐาปน สริวิฒันภกัดี  
ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
และประชารัฐ พร้อมด้วยคณะท�างานภาคเอกชน ตรวจเยี่ยมและติดตาม
ผลการด�าเนินงานของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีล�าพูน (วิสาหกิจ 
เพื่อสังคม) จ�ากัด โดยมีนางอรทัย ออประยูร ประธานกรรมการ  
คุณวิโรจน์ สายพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ และนายไชยยงค์ รัตนอังกูร  
พร้อมด้วยนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองล�าพูน นายโกสินทร์ 
นิยะกิจ จากส�านักงานพัฒนาการชุมชนจังหวัดล�าพูน ร ่วมประชุม  
หารือและเสนอแนวทางการด�าเนินงาน โดยได้ร่วมกันวิเคราะห์จุดแข็ง 
ที่ท�าให้สามารถด�าเนินงานได้อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ  
รวมทั้งข้อสรุปและแนวทางการด�าเนินงาน ดังนี้

• มีเครือข่าย 76 จังหวัดที่เข้มแข็ง แนะน�าให้มีการรวมกลุ่ม 
(Cluster) และแลกเปลี่ยนสินค้ากัน

• การผลกัดนัรถไฟระยะสัน้ระหว่างเชยีงใหม่ ล�าปาง และรถราง 
ในจังหวัดล�าพูน โดยเสนอให้จัดสรรงบประมาณให้กับ 
วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดล�าพูนในการท�ารถรางไฟฟ้า

• การจัดศูนย์แสดงสินค้าและส�านักงานของบริษัท ประชารัฐ 
รักสามัคคีล�าพูน (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด ที่ศูนย ์
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ล�าพูน 

• ผลไม้เศรษฐกิจของล�าพูน ได้แก่ ล�าไย ผลักดันให้เกิด 
การจดสิง่บ่งชีท้างภมูศิาสตร์ (GI: Geographical Indications) 

ตรวจเยี่ยมและติดตำมผลกำรด�ำเนินงำน
จังหวัดล�ำพูน

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ ส�านักงานเทศบาลเมืองล�าพูน จังหวัดล�าพูน

และคดัเกรดล�าไยเน้นเรือ่งตราสนิค้า (Branding) และการตลาด 
(Marketing) โดยให้เชื่อมกับนางทิฆัมพร กองสอน  กรรมการ
บริษัทประชารัฐรักสามัคคีน่าน (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด  
ในการท�าเกษตรอินทรีย์เพิ่มมูลค่าของสินค้า และส่งออก 
ให้กับประเทศญี่ปุ่น ซึ่งชื่นชอบผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก 
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เยี่ยมชมด่ำนศุลกำกรแม่สอด และตรวจเยี่ยม
ผลกำรด�ำเนินงำนจังหวัดตำก
วันที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ ด่านศุลกากรแม่สอด จังหวัดตาก

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี  ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน  
คณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ พร้อมด้วยคณะ
ท�างานภาคเอกชน เขา้พบ นายอรรษิษฐ์ สมัพนัธรตัน์ ผูว้า่ราชการจงัหวดัตาก  
พร้อมด้วย คุณนิยม ไวยรัชพานิช ประธานหอการค้าไทยจังหวัดตาก 
ในฐานะประธานกรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีตาก (วิสาหกิจ
เพื่อสังคม) จ�ากัด และเยี่ยมชมด่านศุลกากรแม่สอด จังหวัดตาก โดยมี 
ดร.เทอญเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ผู้แทนนายด่าน
ศุลกากรแม่สอด และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ร่วมให้การต้อนรับ 
พร้อมร่วมประชุม หารือและเสนอแนวทางการด�าเนินงานของบริษัท  
ประชารฐัรกัสามคัคตีาก (วสิาหกจิเพือ่สงัคม) จ�ากดั โดยไดร้ว่มกนัวิเคราะห์
จุดแขง็ท่ีท�าให้สามารถด�าเนินงานไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพและมีประสทิธภิาพ 
ด้วยการต่อยอดการด�าเนินงาน 3 กลุ่มงาน ได้แก่ เกษตร แปรรูป  
และท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้มาท�าตามแนวชายแดนซึ่งเป็นฐานใหญ่ โดย
ขออนุเคราะห์ส่วนราชการให้ค�าแนะน�าในการด�าเนินการ และมีการ
ประกาศของกระทรวงการคลงัให้เขตเศรษฐกจิพเิศษเปน็ Free Trade Zone  
หรือเขตปลอดอากรด้วย
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นายฐาปน สิริวัฒนภักดี  ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน  
คณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ พร้อมด้วย 
คณะท�างาน ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด�าเนินงานของบริษัท  
ประชารัฐรักสามัคคีก�าแพงเพชร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด โดยมี  
นายธ�ารง อัศวสุธีกุล ประธานกรรมการ นายนิกร ภากรนิพัทธ์ เลขานุการ 
บริษัทฯ และหอการค้าจังหวัดก�าแพงเพชร พร้อมด้วยนายเชาวลิตร 
แสงอุทัย ผู ้ว ่าราชการจังหวัดก�าแพงเพชร ดร.ประทีป ตระกูลสา  
หวัหน้าส�านกังานจงัหวดัก�าแพงเพชร นายปราโมช เจนธญักรณ์ พฒันาการ 
จังหวัดก�าแพงเพชร ร่วมประชุมหารือและเสนอแนวทางการด�าเนินงาน 

โดยนายฐาปน สิริวัฒนภักดี ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน  
คณะท�างานการพฒันาเศรษฐกจิฐานรากและประชารฐั เรยีนแจ้งประเดน็
หลักจากการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกขับเคล่ือนการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐระดับประเทศ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ 
กรุงเทพฯ

• ยังคงด�าเนินการตามนโยบายสานพลงัประชารฐัอย่างต่อเนือ่ง 
เน้นย�า้บทบาทหน้าทีข่องกรมการพฒันาชมุชน คณะกรรมการ
ประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐจังหวัด 
(คสป.) และเครือข่ายประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด 

• การสนับสนุนองค์ความรู้ การรวมกลุ่มที่มีผลิตภัณฑ์คล้ายกัน 
หรือเหมือนกัน เพื่อง่ายต่อการช่วยเหลือ และให้ความส�าคัญ
กับการสนับสนุนการท�าเกษตรแบบอินทรีย์ หรือเกษตร 
ที่มีความปลอดภัย ตอบโจทย์คนรักสุขภาพ ขับเคลื่อนวาระ
อาหารปลอดภัยโดยกลไกประชารัฐ สู่โรงพยาบาล โรงเรียน 
โรงแรม ร้านอาหาร ตัง้แต่ต้นทาง กลางทาง ไปจนถงึปลายทาง

• การสนับสนุนให้กลุ ่มเป้าหมายมีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน
ดอกเบี้ยต�่า 

และได้เสนอให้มีการฟื้นฟูสถานที่ขายสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ 
ของจังหวัดก�าแพงเพชร ให้นักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวที่ต�าบลนครชุม  
อ�าเภอเมืองก�าแพงเพชร จังหวัดก�าแพงเพชร การประชาสัมพันธ์น�้าผึ้งวุ้ง

ตรวจเยี่ยมและติดตำมผลกำรด�ำเนินงำน
จังหวัดก�ำแพงเพชร

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมอุทยานประวัติศาสตร์ก�าแพงเพชร จังหวัดก�าแพงเพชร

กะสัง อ�าเภอคลองลาน จังหวัดก�าแพงเพชร รวมทั้งการจุดประกายเมืองคู่
ระหว่างจังหวัดก�าแพงเพชรและจังหวัดสุโขทัยด้วย

ด้านนายปราโมช เจนธัญกรณ์ พัฒนาการจังหวัดก�าแพงเพชร 
กล่าวถงึจดุเด่นของจงัหวดัก�าแพงเพชรในด้านต่าง ๆ  ทัง้ชาตพินัธุ ์ธรรมชาติ 
และชุมชนเมือง ได้แก่ 1. ชุมชนวุ้งกะสัง มีเสน่ห์จากขนบธรรมเนียม
ประเพณีน�า้ผึ้งเดือน 5 และอาหาร 2. บ้านอุดมทรัพย์ เป็นชนเผ่าชาวเมี่ยว 
มีอาหารพื้นถิ่น  และเป ็นชุมชนที่มีสมาชิกในการป ักผ ้าส ่ง เข ้า 
ส�านักพระราชวังนับพันคน 3. บ้านวังน�้า เป็นชาวไทยทรงด�า ลาวโซ้ง  
อยู่ริมน�้า ยังคงมีวิถีชีวิตไทยทรงด�า 4. ต�าบลนครชุมยังคงมีวัฒนธรรม 
ต้นก�าเนิดของชาวก�าแพงเพชรดั้งเดิม และ 5. บ้านคลองแตงโม  
อ�าเภอโกสัมพีนคร ซึ่งมีทั้งชุมชนไทยทรงด�าและไทยอีสาน และมีเงาเสียง
ของเติง้ลีจ่วนิ ซึง่สามารถพฒันาเป็นแหล่งท่องเทีย่วในอนาคตได้ นอกจากนี้
ยังมีแผนในการท�าเส้นทางการท่องเที่ยวโดยจะร่วมมือกับการท่องเที่ยว 
แห่งประเทศไทย (ททท.) และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  (อพท.) ด้วย
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นายฐาปน สิริวัฒนภักดี  ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน  
คณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ พร้อมด้วย  
นายประวิช สุขุม  นางธารทิพย์ ศิรินุพงศ์ และนายวิรัช เมฆสัมพันธ์  
ตรวจเย่ียมและติดตามผลการด�าเนินงานของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี
กาญจนบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด โดยมีนายปัญญา วุฒิประจักษ์  
รองประธานกรรมการ นางทิวาพร ศรีวรกุล กรรมการผู ้ จัดการ  
นายไฉน เรืองพยุงศักดิ์ และนางกิตติยา เดชานุมาศก�าพล กรรมการ  
พร้อมด้วยนางเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี  
และนายด�ารง มากระจัน หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์งานชุมชน ร่วมประชุม 
หารือและเสนอแนวทางการด�าเนินงาน โดยมีประเด็นส�าคัญดังนี้ 

การด�าเนินงานตามแนวทางของบริษัทประชารัฐรักสามัคค ี
เป็นแนวทางท่ีดีที่ได้ร ่วมมือกันใน 3 กลุ ่มงาน คือ เกษตร แปรรูป  
และท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งมีบทบาทในการช่วยกันประสานแก้ไขปัญหา 
ในพื้นที่  รวมทั้ งการแลกเปลี่ยนองค ์ความรู ้ ให ้ กับจังหวัดอื่น  ๆ  
ที่ประสบปัญหาคล้าย ๆ กันด้วย 

การส่งผกัในโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภยัได้สร้างชือ่เสยีง
ให้กับบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีกาญจนบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด 
โดยในปี 2561 - 2562 มีรายได้จากการส่งผักปลอดสารพิษให้กับ 
โรงพยาบาลเป็นเงิน 15 ล้านบาท สร้างรายได้ให้เกษตรกรท่ีปลูกผัก 
20,000 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน โดยทีมงานเลือกพื้นที่ต�าบลนาสวน 
เป็นพื้นที่น�าร่อง ด้วยพื้นที่เป็นป่าต้นน�้า ทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์  

ตรวจเยี่ยมและติดตำมผลกำรด�ำเนินงำน 
จังหวัดกำญจนบุรี

วันที่ 14 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม จังหวัดกาญจนบุรี

มีปัญหาการพังทลายของหน้าดิน พร้อมท้ังแนะน�าให้ท�าเกษตรอินทรีย์  
การแปรรูปน�้ามันงา และพริกกะเหรี่ยง รวมทั้งได้พัฒนาหมู่บ้านชนเผ่า 
ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนต่อไป

ขยายผลไปยังห้างค้าปลีกต่าง ๆ อาทิ กลุ ่มบริษัทเซ็นทรัล  
เทสโก้โลตัส และบิ๊กซี เป็นต้น รวมทั้งการท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ร่วมกับโรงพยาบาลในจังหวัดใกล้เคียงเพื่อจัดส่งผักปลอดสารพิษ  
โดยท�างานร่วมกันแบบกลุ่มจังหวัด

ปัจจัยที่ท�าให้ประสบความส�าเร็จคือความเข้มแข็งของชุมชน 
ที่สามารถจัดการตัวเองได้ การร่วมมือกันของ 5 ภาคส่วนอย่างจริงจัง  
และได้มีการขยายแนวคิดและวิธีการด�าเนินงานไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ร่วมกับ
พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะให้บริษัท 
ประชารัฐอื่น ๆ มาอุดหนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชนของกันและกันเองก่อน  
เพื่อเรียนรู้การท�างานและส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวด้วย

การจัดท�าแผนชุมชนและเช่ือมโยงกับโครงการ OTOP Junior 
เริ่มต้นที่เยาวชนโดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
เพื่อปลูกฝังให้รักและเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับชุมชนเพื่อเป็นก�าลังส�าคัญ
ให้การพัฒนา ซึ่งจะเริ่มต้นที่โรงเรียนบ้านนาสวน 

การสร้างสรรค์จุดเด่นของจังหวัดเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว อาทิ  
การใช้จุดเด่นของโครงการผักปลอดสารพิษมาต่อยอดเป็นร้านค้าที่ขาย 
น�้าพริกคู่กับผักปลอดสารพิษ การจัดท�าแผนชีวิตให้มีรายได้เพียงพอ 
ต่อรายจ่าย 
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ตรวจเยี่ยมและติดตำมผลกำรด�ำเนินงำน
จังหวัดรำชบุรี

วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยเถ้า ฮง ไถ่ ดีคุ้น จังหวัดราชบุรี

คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี  ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน  
คณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ พร้อมด้วยคณะ 
ท�างานฯ ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด�าเนินงานของบริษัท ประชารัฐ
รักสามัคคีราชบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด โดยมี คุณธิดา กวงเมี้ย 
ประธานกรรมการ คุณสุรินทร์ ต�าหนิงาม กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย 
คุณราเชนทร์ สุขหวานอารมณ์ กรรมการบริษัทฯ ด้านการเกษตร  
รว่มประชมุหารอืและเสนอแนวทางการด�าเนนิงาน โดยไดร้ว่มกนัวเิคราะห์
จุดแข็งและจุดอ่อน ของบริษัทฯ ที่ท�าให้สามารถด�าเนินงานได้อย่างเต็ม
ศักยภาพและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังข้อสรุปและแนวทางการด�าเนินงาน ดังน้ี 

• ปัจจัยท่ีท�าให้ประสบความส�าเร็จคือความเข้มแข็งของชุมชน
ที่สามารถจัดการตัวเองได้ การร่วมมือกันของ 5 ภาคส่วน  
และปี 2563 ตั้งเป้าหมายให้เกิด success case ของแต่ละ
กลุ่มงาน อย่างน้อยกลุ่มงานละ 1 case

• โครงการช่วยเหลอืเกษตรกรผูป้ลกูองุน่ จ�านวน 2 ชมุชน ได้แก่ 
ชุมชนบางแพ และชุมชนด�าเนินสะดวก ในช่วง COVID-19  
ที่ผ่านมา บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีกาญจนบุรี (วิสาหกิจ 
เพื่อสังคม) จ�ากัด สร้างรายได้ให้เกษตรกรที่ปลูกองุ่นให้มี 
รายได้ในช่วงที่เกิดวิกฤตและยังท�าให้ราคาองุ่นคงที่ไม่ตกต�่า 
มียอดสั่งซ้ือองุ ่นทั้งหมด 14,230 กิโลกรัม สร้างรายได  ้
เป็นจ�านวนเงิน 686,100 บาท 

• หาความร่วมมอืจากคนรุน่ใหม่เข้ามาเป็นคณะท�างานในแต่ละ
กลุ่มงาน ได้แก่ เกษตร แปรรูป และท่องเท่ียวโดยชุมชน  
เพื่อเป็นการปลูกฝังให้รักบ้านเกิด ซึ่งจะถ่ายทอดองค์ความรู้
ต่าง ๆ จากรุ่นใหญ่

• บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีราชบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด 
ขอพื้นที่ริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนาตรงข้ามร้านดีคุ้น เพื่อเป็น
พืน้ทีใ่นการออกร้านจ�าหน่ายสนิค้าของบรษิทัฯ และเครอืข่าย 
เดือนละ 1 ครั้ง และขอให้มีการจัดอบรมองค์ความรู้ในการ
ด�าเนินงานให้กับนักพัฒนาธุรกิจชุมชนเพื่อเป็นแนวทาง 
ในการด�าเนินงาน

• สนับสนุนและส่งเสริมองค์ความรู ้และแนวทางการขาย
ออนไลน์ การสร ้างสรรค์จุดเด ่นของจังหวัดเพื่อดึงดูด 
นักท่องเที่ยว อาทิ บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ การเชื่อมโยงกนั
ระหว่างกล้วยหอมทองกับเถ้าฮงไถ่ (ผู้ผลิตเซรามิก) 

126
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นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมการด�าเนินงานของกลุ่มวนิดาผ้าไทย 
โดยเสนอให้มีการฟื้นฟูสถานที่ขายสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์และถ่ายทอด
องค์ความรู้เรื่องการตลาด รวมถึงการหาช่องทางการจัดจ�าหน่ายและการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่ม เพื่อต่อยอดการขายในพื้นที่และกระจายสู่
พื้นที่ใกล้เคียง โดยให้ลองศึกษาจาก Case Study จากดลมณี ผ้าไทย
ของจังหวัดราชบุรี เยี่ยมชมจิตรกรรมเพดานวัดทุ่งหญ้าคมบาง โดยจะ
น�ามาเชื่อมโยงกับ Folk Arts และได้จัดทีมช่างภาพอาชีพเข้าท�าการถ่าย
บนัทกึภาพจติรกรรมไว้เพือ่เก็บรกัษาและส�าหรบัการจดัพมิพเ์อกสารตา่ง ๆ   
ในโอกาสต่อไป

และเยี่ยมชมต๋า-หลาด ไท-ยวน ด้านคุณสุรินทร์ ต�าหนิงาม 
กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ได้กล่าวถึงความเป็นมาของต๋า-หลาด ไทยวน 
โดยเป็นจุดแลนด์มาร์คของต�าบลดอนแร่ และเป็นชาวไทยเช้ือสายไทยวน 
มากล้นด้วยวัฒนธรรม โดยสินค้าท่ีน�ามาขายเป็นสินค้าและผลิตภัณฑ์
ของคนในชุมชน อาทิ ผ้าซ่ินตีนจกและอาหารพื้นถิ่นและได้พาเยี่ยมชม
วัดนาหนองที่มีรอยพระบาทจ�าลอง โดยบริษัทประชารัฐรักสามัคคีราชบุรี 
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด เข้ามามีบทบาทเชื่อมโยงและประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดต่อไป
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เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะท�ำงำนกำรพัฒนำ

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)

เอไอเอสได้ร่วมด�ำเนินกำรให้ควำมรู ้แก่ 
ผู้ประกอบกำรชุมชนในพืน้ท่ีต่ำงๆ เพือ่น�ำเทคโนโลยี
ดิจิ ทัลที่ ใช ้อยู ่ในชีวิตประจ�ำวันมำเพิ่มคุณค ่ำ 
และต่อยอดทำงธุรกิจให้กับธุรกิจรำยย่อยและ
วิสำหกิจชุมชน ผำ่นโครงกำร “เอไอเอสร่วมบ่มเพำะ 
ผู ้ประกอบกำรวิสำหกิจชุมชนดิจิทัล” โดยได้จัด 
กำรอบรมเรือ่งกำรสร้ำงช่องทำงขำยสนิค้ำผ่ำนตลำด
ออนไลน์ กำรเขียนเล่ำเรื่องรำวและที่มำของสินค้ำ  
กำรถ่ำยภำพให้สินค้ำมีควำมน่ำสนใจ เพ่ือให  ้
ผู ้ประกอบกำรสำมำรถน�ำควำมรู ้ ท่ี ได ้ รับไป 
ประยุกต์ใช้เพ่ือสร้ำงโอกำสทำงกำรตลำดและเพื่อ
รำยได้ที่เพิ่มมำกขึ้น

ด้วยศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบริษัท 
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือเอไอเอส ในฐานะ
ของผู้ ให้บริการระบบสื่อสารโทรคมนาคมและ
เทคโนโลยีดจิทิลั (Digital Life Service Provider)  
เอ ไอ เอสได ้ เห็นถึง โอกาสในการขยายผล 
นําเทคโนโลยีการส่ือสารและดิจิทัลเข ้าช ่วย 
ยกระดับคุณภาพชี วิตและการสร ้างอาชีพ 
ให้กับคนไทย โดยส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยี 
ที่ เหมาะสมกับชุมชน ก่อให้เกิดการขยายตัว 
ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชน 
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เอไอเอสยังได้ท�ำโครงกำร “เอไอเอสบ่มเพำะชุมชนท่องเที่ยวบ้ำนห้วยพ่ำน” โดยร่วมกับ
ชำวบ้ำนในชุมชนบำ้นห้วยพ่ำน อ�ำเภอเชียงกลำง จังหวัดนำ่น และบริษัท Local Alike ซึ่งเป็น AIS  
Startup ด้ำน Community Based Tourism โดยกำรจัดกจิกรรมแบ่งปันองค์ควำมรูด้้ำนกำรท่องเทีย่ว 
โดยชุมชน กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับกำรท่องเที่ยวชุมชน เพ่ือพัฒนำให้ชุมชนบ้ำนห้วยพ่ำน 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยวิถีชุมชนอยำ่งยั่งยืน

นอกจำกนี้ เอไอเอสพัฒนำแพลตฟอร์มฟำร์มอัจฉริยะ Intelligent Farm (iFarm)  
โดยร่วมมือกับแสนสิริและไร่ก�ำนัลจุล รวมทั้งเครือขำ่ยพันธมิตร 40 รำย ในกำรพัฒนำพื้นที่เกษตร 
และน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำสนับสนุนกำรท�ำเกษตร ประกอบด้วยเทคโนโลยี 

(1) โรงเรือนอัจฉริยะ Intel l igent 
Green house สำมำรถปรับลดอุณหภูมิภำยใน
ให้ต�่ำลงได้ถึง 4 - 8 °C พร้อมเชื่อมต่อระบบ
เซนเซอร์วัดผลแบบไร้สำย และเช่ือมต่ออปุกรณ์
ควบคุมดูแลผ่ำนแพลตฟอร์มฟำร์มอัจฉริยะ  
( iFarm) ท�ำให ้ เกษตรกรสำมำรถควบคุม 
ดูแลฟำร์มได้จำกทุกที่ทุกเวลำผ่ำนมือถือหรือ
คอมพิวเตอร์

(2) กำรปลูกผักในระบบแปลงเปิด 
สำมำรถวัดควำมช้ืนในดินแบบไร ้สำยบน 
แปลงผักแบบเปิด และระบบวำล์วน�้ำไฟฟ้ำ 
แบบไร้สำย ควบคุมด้วยระบบฟำร์มอัจฉริยะ 
iFarm ผ่ำนโครงข่ำยไร้สำยควำมเร็วสูง ท�ำให ้
กำรดูแลแปลงผักขนำดใหญ่เป็นเรื่องง ่ำย 
สำมำรถเคลื่อนย ้ำยอุปกรณ์ไปวัดในจุดที่
ต้องกำรได้ด้วยตัวเอง

(3) สถำนีวดัสภำพอำกำศและปรมิำณ 
ฝุน่ PM2.5 แสดงผลกำรวดับน iFarm Dashboard  
แบบเรียลไทม์ให้ประชำชนที่สนใจศึกษำเรียนรู้
และท�ำควำมเข้ำใจสภำพภมูอิำกำศอย่ำงง่ำยได้

รายละเอียดเพิ่มเติม
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ธ.ก.ส. ขับเคลื่อนกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกอย่ำงยั่งยืน
ตำมแนวทำงประชำรัฐสร้ำงไทยผ่ำนโครงกำรธุรกิจชุมชนสร้ำงไทย โดย
สนับสนนุกำรด�ำเนินกจิกรรมทำงเศรษฐกจิฐำนรำกทีส่อดคล้องกับวถีิชวิีต 
ของคนในชุมชน ประกอบด้วยกิจกรรมกำรผลิต กิจกรรมขำยผลผลิต  
กิจกรรมกำรซื้อและบริโภคของคนในชุมชนอย่ำงมีส่วนร่วม โดยใช้
ทรพัยำกรของชมุชน มกีำรแบ่งปันผลประโยชน์อย่ำงเกือ้กูลและเป็นธรรม  
โดยมีแนวทำงในกำรขับเคลื่อนที่ เ ริ่มจำกกำรค ้นหำและศึกษำ 
ควำมต้องกำรของชุมชน ทั้งโอกำส ศักยภำพ ปัญหำ แนวทำงพัฒนำ 
และแก้ไข เหมือนกำรระเบิดจำกภำยใน จำกนั้นจึงเริ่มพัฒนำ สร้ำง
ควำมเข้มแข็ง โดยยึดหลักตลำดน�ำกำรผลิตและมีกำรก�ำหนดแผนธุรกิจ 
ที่ชัดเจน ผสำนควำมร่วมมือจำกภำครัฐและเอกชนในด้ำนควำมรู ้  
เทคโนโลยีนวัตกรรม งำนวิจยั และงบประมำณ อกีทัง้ ธ.ก.ส. ยังช่วยสนับสนุน 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

สินเชื่อให้กับ Smart Farmer ผู้ประกอบกำร SMEs เกษตร วิสำหกิจชุมชน 
และสหกรณ์กำรเกษตร เพือ่ท�ำให้เกิดผลลพัธ์ คอื ควำมมัน่คงของเศรษฐกิจ
ฐำนรำก มีภูมิคุ้มกัน มีรำยได้ สวัสดิกำรสังคม และโอกำสทำงกำรตลำด 
ที่เพ่ิมขึ้นโครงกำรธุรกิจชุมชนสร้ำงไทยของ ธ.ก.ส. สนับสนุนกำรด�ำเนิน 
กิจกรรมทำงเศรษฐกิจของคนในชุมชน ตั้งแต่เริ่มกิจกรรมกำรผลิตจนถึง 
กำรจ�ำหน่ำยในช่องทำงกำรตลำดต่ำงๆ โดยมีแนวทำงในกำรขับเคลื่อน
จำกกำรค้นหำและศกึษำควำมต้องกำรของชมุชน สูก่ำรพฒันำสร้ำงควำม 
เข้มแข็ง ยึดหลักตลำดน�ำกำรผลิตและมีกำรก�ำหนดแผนธุรกิจท่ีชัดเจน 
ผสำนควำมร่วมมือจำกภำครัฐและเอกชนในด้ำนควำมรู้และเทคโนโลยี
นวัตกรรม เพ่ือท�ำให้เกิดควำมมั่นคงของเศรษฐกิจฐำนรำก มีภูมิคุ้มกัน  
มีรำยได้ สวัสดิกำรสังคม และโอกำสทำงกำรตลำดที่เพิ่มขึ้น
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ท้ังน้ี ในกำรด�ำเนินงำน ธ.ก.ส. ได้อบรมและสร้ำงควำมเข้ำใจ 
ในโครงกำรดงักล่ำวแก่พนกังำนทัว่ประเทศ โดยมอบหมำยพนกังำนพฒันำ
ลูกค้ำดูแลรับผิดชอบธุรกิจชุมชนโดยตรง พร้อมท้ังแต่งตั้งคณะท�ำงำน 
ขบัเคลือ่นระดบัจงัหวัดและอ�ำเภอ จดัต้ังศูนย์ส่งเสรมิและพฒันาธุรกิจ
ชมุชนท้ัง 77 จังหวดั เพ่ือเป็นศนูย์กลำงผสำนควำมร่วมมอืจำกเครอืข่ำย
ภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคสังคม และภำคประชำชน พร้อมทั้งสนับสนุน 
ด้านสนิเช่ือธรุกิจชมุชนสร้างไทย วงเงิน 50,000 ล้านบาท อตัรำดอกเบีย้ 
ท่ีต�่ำท่ีสุดเพียงร้อยละ 0.01 ต่อปี และสินเชื่ออ่ืนๆ ตามแผนธุรกิจ 
ที่เหมาะสมตามความต้องการของแต่ละชุมชน เพื่อใช้ในการลงทุน
และพฒันารวมกว่า 100,000 ล้านบาท โดยมกีลุม่เป้ำหมำยของโครงกำร 

คือ กองทุนหมู่บำ้น กลุ่มเกษตรกร สถำบันกำรเงินชุมชน สถำบันกำรเงิน 
ประชำชน วิสำหกิจเพ่ือสังคม วิสำหกิจชุมชน Smart Farmer SMEs  
เกษตร หัวขบวน และสหกรณ์กำรเกษตร

โดยในปี 2562 ธ.ก.ส. ได้ขับเคลื่อนธุรกิจชุมชนไปแล้วกว่ำ  
77 ชุมชนทั่วประเทศ กิจกรรมในชุมชน 93 กิจกรรม ประกอบด้วย ชุมชน
ท่องเทีย่ว 20 แห่ง ผลติข้ำวคณุภำพ 22 แห่ง รวบรวมผลผลติทำงกำรเกษตร 
8 แห่ง แปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร 12 แห่ง อำหำรปลอดภัยหรือเกษตร
อินทรีย์ 11 แห่ง ปศุสัตว์ (โคเนื้อ / โคนม) 7 แห่ง พืชสวนหรือพืชผล 6 แห่ง 
งำนหัตถกรรม 5 แห่ง และอื่นๆ อีก 2 แห่ง โดย ธ.ก.ส. มีเปำ้หมำยพัฒนำ
ธุรกิจชุมชนจ�ำนวน 4,500 ชุมชน ภำยในปี 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม
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กำรสนับสนุนกำรพัฒนำภำคเกษตร
ธนำคำรกรงุเทพ จ�ำกัด (มหำชน) ด�ำเนินโครงกำรเกษตรก้ำวหน้ำ

มำอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ด้วยควำมตระหนักถึงควำมส�ำคัญ
ของภำคกำรเกษตร ซึ่งมีบทบำทส�ำคัญต่อเศรษฐกิจและกำรด�ำรงชีวิต
ของคนจ�ำนวนมำก ธนำคำรส่งเสริมกำรพัฒนำภำคเกษตรอย่ำงจริงจัง
และเป็นขั้นเป็นตอน เริ่มจำกกำรสนับสนุนด้ำนควำมรู ้แก่เกษตรกร 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและพัฒนำคุณภำพสินค้ำ กำรสนับสนุน 
กำรสร ้ำงเครือข ่ำยเกษตรกรเพื่อแบ่งปันควำมรู ้และสร ้ำงโอกำส 
ทำงกำรตลำดร่วมกนั และกำรสนบัสนนุกำรใช้เทคโนโลยสีมยัใหม่ ผ่ำนกำร 
จัดกิจกรรมหลำกหลำย อำทิ กำรจัดสัมมนำ กำรศึกษำดูงำน กำรเปิด 
พื้นที่บริเวณธนำคำรให้เกษตรกรออกร้ำนจ�ำหน่ำยสินค้ำ ในงำน  
“วันเกษตรก้ำวหนำ้” วันที่ 20 ธันวำคม 2562

ธนำคำรยังคงมุ่งมั่นส่งเสริมควำมร่วมมือกับเครือข่ำยบริษัท 
ประชำรัฐรักสำมัคคีจังหวัด (วิสำหกิจเพื่อสังคม) จ�ำกัด ซึ่งในงำนดังกล่ำว
ได้เปิดพื้นที่ให้เกษตรกรโดยเฉพำะรำยเล็กได้น�ำผลผลิตที่มีคุณภำพ 
ได้มำตรฐำนมำจ�ำหน่ำยให้แก่ผูบ้รโิภค โดยมเีกษตรกรร่วมออกร้ำนจ�ำนวน 
66 รำย และมียอดจ�ำหน่ำยสินค้ำรวมกว่ำ 3.6 ล้ำนบำท ในโอกำสนี้  
ธนำคำรได้น�ำร่องให้กำรสนับสนุนช่องทำงกำรตลำดส�ำหรับเกษตรกร
ผู้ปลูกส้มโอทับทิมสยำมบ้ำนบำงดุก จังหวัดนครศรีธรรมรำช ผ่ำนกำร
ออกร้ำนในงำนดังกล่ำว พร้อมทั้งสนับสนุนช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำ
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ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

ให้กับเครือข่ำยเกษตรกรในจังหวัดอื่นๆ อำทิ กลุ่มผู้ปลูกสับปะรดห้วยมุ่น  
ผ่ำนบริษัท โชริฮำบุ จ�ำกัด จังหวัดอุตรดิตถ์ และผู้ปลูกมะเขือเทศรำชินี 
กลุ่มวิสำหกิจชุมชนต�ำบลดอนตูม จังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นกำรเชื่อมโยง
ตลำด เพิ่มพูนโอกำสให้เกษตรกรสำมำรถจ�ำหน่ำยสินค้ำและรับทรำบ 
ควำมคิดเห็นของผู ้บริโภคโดยตรงเพ่ือน�ำไปพัฒนำสินค้ำให้ตรงกับ 
ควำมต้องกำรมำกยิ่งข้ึน ซึ่งจะเป็นกำรสร้ำงรำยได้ให้ชุมชนอย่ำงมั่นคง
และยั่งยืน

นอกจำกนี้ ธนำคำรได้จัดงำนสัมมนำในหัวข้อ “เกษตรกร 
จะปรับตัวอยำ่งไรในยุคดิจิทัล” ณ ธนำคำรกรุงเทพ ส�ำนักงำนใหญ่ สีลม  
ในวันที่ 2 ตุลำคม 2562 โดยมีผู ้ทรงคุณวุฒิและเกษตรกรตัวอย่ำง 
มำร่วมเสวนำและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรปรับตัวของเกษตรกรในยุคดิจิทัล 
ด้วยกำรใช้เทคโนโลยแีละนวัตกรรมควบคูไ่ปกับกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรผลติ 
และกำรตลำด ธนำคำรยงัได้รบัเกยีรตจิำกคุณอลงกรณ์ พลบตุร ทีป่รกึษำ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มำแสดงปำฐกถำพิเศษ
เรื่อง “นโยบำยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” มีผู้สนใจเข้ำร่วมงำน
กวำ่ 500 คน
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ธนำคำรกรุงเทพส่งเสริมให้ผู้ท่ีมีควำมบกพร่องทำงกำรมองเห็น
สำมำรถเข้ำถึงบริกำรทำงกำรเงินได้อย่ำงเท่ำเทียมคนปกติ จึงได้ร่วมกับ
สหกรณ์บริกำรคนตำบอดแห่งประเทศไทย จ�ำกัด จัดโครงกำรฝึกอบรม 
เชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “กำรพัฒนำควำมรู้ในกำรท�ำธุรกรรมให้แก่สมำชิก
สหกรณ์และคนตำบอดทั่วไป” โดยฝึกกำรเซ็นชื่อเพ่ือใช้ประกอบกำร 

โครงกำรออมได้ ง่ำยนิดเดียว
ด้วยตระหนักถึงควำมจ�ำเป็นเร่งด่วนในกำรแก้ปัญหำหนี้สิน 

ครวัเรือน ธนำคำรกรงุเทพได้รเิริม่จดักจิกรรมส่งเสรมิกำรสร้ำงวนิยักำรออม 
ของเยำวชนภำยใต้โครงกำร “ออมได้ งำ่ยนิดเดียว” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้ำงควำมตระหนกัถงึควำมส�ำคญัของกำรออม และเร่ิมฝึกฝนวินัยกำรออม 
ตั้งแต่วัยเยำว์ ผ่ำนกำรตั้งเป้ำหมำยกำรออมที่ชัดเจน กำรจดบันทึก 
ข้อมูลกำรออม และกำรฝำกเงินออมกับธนำคำร โดยในปี 2562 ธนำคำร
ได้เริ่มท�ำโครงกำรร่วมกับโรงเรียนคำเบรียลอุปถัมภ์เป็นแห่งแรก  
มนีกัเรยีนตัง้แต่ระดบัชัน้ประถมถึงมธัยมต้นเข้ำร่วมโครงกำรจ�ำนวน 156 คน  
ซึ่งพนักงำนจำกสำขำใกล้เคียงได้ช่วยอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรเปิด
บัญชีเงินฝำกให้กับผู้ปกครองของนักเรียนในโครงกำร มียอดเงินฝำกรวม 
134,000 บำท นอกจำกนี้ ธนำคำรและทำงโรงเรียนได้ร่วมกันขยำยผล
ไปสู่คุณครู โดยกำรให้ควำมรู้ทำงกำรเงินที่เป็นประโยชน์ อำทิ กำรบริหำร
จัดกำรรำยได้และรำยจ่ำย ผลิตภัณฑ์และบริกำรทำงกำรเงินที่ช่วยสร้ำง
ควำมมั่นคงทำงกำรเงินในระยะยำว 

รำยกำรคำรำวำนส�ำรำญใจ เที่ยวไปในชุมชน
ธนำคำรกรุงเทพ ได้ด�ำเนินรำยกำรคำรำวำนส�ำรำญใจ เที่ยวไป 

ในชุมชน เพ่ือส่งเสรมิให้ประชำชนสมัผสัประสบกำรณ์ใหม่แห่งกำรท่องเทีย่ว  
ผ่ำนเรื่องรำวที่น ่ำสนใจของชุมชนไทยทั่วประเทศ ทั้งธรรมชำติอัน
สวยงำม วัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์ วิถีชุมชนที่น้อมน�ำหลักปรัชญำ 
ของเศรษฐกิจพอเพียงมำปรับใช้ในกำรด�ำเนินชีวิต และสินค้ำหรือบริกำร 
ทีช่ำวบ้ำนในชมุชนต้ังใจสร้ำงสรรค์และพฒันำขึน้ ด�ำเนนิรำยกำรโดยพิธกีร
อำรมณ์ดี คุณแท่ง ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง คุณมะปรำง วิรำกำนต์ เสณีตันติกุล 
คุณนน ชำนน ริกุลสุรกำน และคุณเอิร์ธ ศัลย์ อิทธิสุขนันท์ ออกอำกำศ 
ทกุวนัเสำร์ทำงช่อง 33 เวลำ 07.15 - 07.45 น. ซึง่เป็นกำรส่งเสรมิเศรษฐกจิ
ฐำนรำกในกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนให้กับท้องถิ่น

โครงกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรท�ำธุรกรรมทำงกำรเงินกับธนำคำรแก่ผู้ที่มีควำมบกพร่องทำงกำรมองเห็น

ท�ำธุรกรรมทำงกำรเงิน และให้ควำมรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริกำร 
ที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนกำรสำธิตกำรใช้บริกำรบัวหลวง เอ็มแบงก์ก้ิง  
เพ่ือสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถงึบรกิำรทำงกำรเงนิท่ีสะดวกและปลอดภัยยิง่ขึน้ 
มีผู้เข้ำร่วมกำรอบรมกว่ำ 40 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม
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เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะท�ำงำนกำรพัฒนำ

บริษัท เบทาโกร จำากัด (มหาชน)

กา
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รูปแบบกำรพัฒนำชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวม
เบทำโกรได้ร่วมกับมหำวิทยำลยัรำชภัฏนครรำชสมีำและองค์กำร

บริกำรส่วนต�ำบล (อบต.) หนองระเวียง อ�ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัด
นครรำชสมีำ เพ่ือร่วมสร้ำง “หนองระเวียงโมเดล” รปูแบบกำรพฒันำชมุชน
เชิงพื้นที่แบบองค์รวม 5 ด้ำน ได้แก่ เศรษฐกิจ สุขภำพ สิ่งแวดล้อม สังคม  
และกำรศกึษำ เพือ่น�ำเครือ่งมอืกำรจัดกำรเพ่ิมผลผลติเข้ำไปช่วยชำวบ้ำน 
ให้เข้มแข็งและมีคุณภำพชีวิตที่ดีในรูปแบบชุมชนต้นแบบ มีอำชีพดี 
สุขภำพดี สิ่งแวดล้อมดี สังคมดี และมีควำมรู้คู่คุณธรรม แก้ไขปัญหำ 
ควำมยำกจน เป็นกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันทำงเศรษฐกิจและชุมชนท้องถ่ิน สำมำรถอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยำกร 
ธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำและอัตลักษณ์ 
ท้องถิ่นโครำชให้เป็นรูปธรรมและมีควำมยั่งยืนในอนำคต 

โดยเมือ่เดอืนกมุภำพนัธ์ 2563 เบทำโกรและมหำวทิยำลยัรำชภัฏ
นครรำชสมีำ ได้ร่วมเสวนำกำรค้นหำข้อมลูพืน้ฐำนสภำพทัว่ไปของท้องถิน่  
สร้ำงควำมรู้ท�ำควำมเข้ำใจสภำพพื้นท่ีร่วมกับผู้น�ำชุมชนและชำวบ้ำน
ในพื้นที่ นำยก อบต. และก�ำนันต�ำบล เพ่ือกำรพัฒนำโดยใช้รูปแบบ
ชุมชนเชิงพ้ืนที่แบบองค์รวมและน�ำองค์ควำมรู้มำประยุกต์ใช้ในพื้นที ่
ได้อย่ำงเหมำะสม

ด้วยศักยภาพและขอบข่ายธุรกิจครบวงจรของเบทาโกร ตั้งแต ่
การผลติ การเลีย้ง การทาํฟาร์มพ่อพนัธุ ์แม่พนัธุ ์การพัฒนาสายพันธุ์  
เวชภัณฑ์สําหรับสัตว์ และจําหน่ายสุกร ไก่เนื้อ และไก่ไข่ ตลอดจน
การพัฒนาความร่วมมือกับเกษตรกร เพื่อจําหน่ายในประเทศ 
และส่งออก บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) ในฐานะหนึ่งในผู้นําธุรกิจ
อุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารครบวงจรของประเทศไทยที่ได้รับ
ความเช่ือถอืในมาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัย ซึง่สามารถ 
ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค ภายใต้แนวคิด 
“เพื่อคุณภาพชีวิต” จึงได้เห็นถึงโอกาสในการส่งเสริมการพัฒนา
ชมุชนในพ้ืนที ่ในลกัษณะของการสร้างความยัง่ยืนให้กับชมุชนภายใต้
การพึ่งพาตนเองกับชุมชน ก่อให้เกิดการขยายตัวทั้งในเชิงเศรษฐกิจ
และสังคมในระดับชุมชน

พัฒนำคุณภำพชีวิต ยกระดับควำมสำมำรถเกษตรกรไทย  
ด้วยกำรขับเคลื่อนในรูปแบบ Social Enterprise

เครือเบทำโกรในฐำนะผู ้น�ำอุตสำหกรรมอำหำรที่มีควำมรู ้ 
ควำมเชี่ยวชำญ และประสบกำรณ์ในกำรด�ำเนินธุรกิจอำหำรคุณภำพ
และปลอดภัยตลอดห่วงโซ่กำรผลิต ร่วมพัฒนำคุณภำพชีวิต ยกระดับ 
ควำมสำมำรถเกษตรกรไทย โดยมีวัตถุประสงค์ส�ำคัญคือ ยกระดับ 
ควำมสำมำรถของเกษตรกรในกำรผลิต สร ้ำงทำงเลือกในกำร 
ประกอบอำชีพอย่ำงมั่นคงให้กับเกษตรกร และยกระดับผลิตภัณฑ์ 
และตลำดให้มีคุณภำพและควำมปลอดภัยที่เหมำะสม 

โดยเครือเบทำโกรร่วมกับมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรีในกำร 
ผลิตไก่โครำชในระบบอำหำรปลอดภัย และยกระดับตลำดไก่โครำช  
ด้วยกำรขบัเคล่ือนในรปูแบบ Social Enterprise ทีเ่ป็นโครงกำรควำมร่วมมอื 
ระหวำ่งมหำวิทยำลัย ภำคเอกชน และชุมชน โดยน�ำควำมรู้ควำมช�ำนำญ
ของภำคเอกชนมำพัฒนำมำต่อยอดโครงกำรวิจัยของมหำวิทยำลัย 
ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมอย่ำงเป็นรูปธรรม เพื่อส่งมอบอำหำร
คุณภำพสู่วงกว้ำงในกำรผลิตอำหำรปลอดภัย โดยใช้ไก่โครำชเป็นหลัก 
พร้อมสร้ำงและพฒันำเศรษฐกิจฐำนรำกของประเทศ โดยมีควำมเข้มแขง็
ของเกษตรกรไทยเป็นเปำ้หมำย

กิจกรรมส�ำคัญคือ ทำงมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรีวิจัย 
และพัฒนำสำยพนัธุไ์ก่พ้ืนเมอืงได้สำยพนัธุไ์ก่โครำชทีม่ลีกัษณะเด่นในด้ำน 

ของกำรเลีย้งท่ีทนโรค ทนแล้ง เลีย้งง่ำย โตเรว็ เน้ือนุ่ม เด้ง อร่อย โปรตีนสงู 
ไขมันต�่ำ โดยมีกำรส่งเสริมให้เกษตรกรในหลำยพื้นท่ี ได้แก่ จังหวัด
นครรำชสมีำ ศรสีะเกษ ยโสธร ชยัภูม ิบรุรีมัย์ และมหำสำรคำม น�ำไปเลีย้ง 
เพ่ือเป็นกำรสร้ำงอำชีพและรำยได้ท่ีมั่นคง และเครือเบทำโกรได้เข้ำไป
มีส่วนร่วมตั้งแต่รับซื้อลูกไก่และจัดส่งให้เกษตรกรผู ้ร ่วมโครงกำร 
สนับสนุนบุคลำกรท่ีมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญเข้ำไปช่วยพัฒนำเพื่อให้
กระบวนกำรเลี้ยงได้มำตรฐำน และรับซื้อไก่มีชีวิตจำกฟำร์มเกษตรกร  
น�ำเข้ำสู ่กระบวนกำรแปรรูปและผลิตเนื้อไก่สด โดยทีมงำนบุคลำกร 
จะท�ำงำนร่วมกันอย่ำงใกล้ชิดและสม�่ำเสมอ ซึ่งมุ่งหวังว่ำกระบวนกำรน้ี 
จะยกระดับควำมสำมำรถด้ำนกำรผลิตไก่โครำชในระบบมำตรฐำน
อำหำรปลอดภัย และช่วยสนับสนุนกำรสร้ำงอำชีพและรำยได้ท่ีมั่นคง 
ให้กับเกษตรกรไทย พร้อมยกระดบัตลำดไก่โครำชให้มคีณุภำพและควำม
ปลอดภัยที่เหมำะสม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนอยำ่งยั่งยืน
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การด�าเนินงานของภาคเอกชน

บริษัท เบทำโกร จ�ำกัด (มหำชน) สร้ำงควำมร่วมมือโครงกำร 
Smart Tambon ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 7 แห่ง ส�ำนักงำน
พัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) กรมพัฒนำที่ดิน 
(พด.) โดยมีกำรลงนำมควำมร่วมมือเมื่อวันที่ 26 กันยำยน พ.ศ. 2562

โครงกำร Smart Tambon เป็นต้นแบบด้ำนกำรพัฒนำท้องถิ่น 
ท่ีเกิดจำกกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐส่วนกลำง 
ส่วนท้องถิ่น และบริษัทเอกชน เพื่อยกระดับกำรพัฒนำพื้นที่แบบองค์รวม  
ด้วยกำรใช้วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ท้ังด้ำนเศรษฐกิจ 
(อำชีพ) สุขภำพ สังคม สิ่งแวดล้อม และกำรศึกษำ น�ำไปสู่กำรบูรณำกำร 
ร่วมกับแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภำยใต้ 
กำรสนับสนุนงบประมำณ บุคลำกร และควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำน 
ในกำรด�ำเนินงำนร่วมกัน เพ่ือสร้ำงศักยภำพของคนในพื้นท่ีให้มีควำม

กำรส่งเสริมกำรใช้วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในกำรพัฒนำชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวมในระดับต�ำบล 
(โครงกำร Smart Tambon)

สำมำรถในกำรแข่งขนัและต่อยอดพัฒนำได้เองอย่ำงย่ังยืน ต่ำงจำก Smart 
City ที่เน้นกำรขับเคลื่อนอ�ำนวยควำมสะดวกด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

พื้นท่ีต้นแบบภำยใต้โครงกำร Smart Tambon จ�ำนวน 7 พ้ืนท่ี 
(ครอบคลมุ 5 จงัหวัด 7 ต�ำบล 6 อ�ำเภอ 78 หมูบ้่ำน) ประกอบด้วย ภำคกลำง  
จังหวัดสระบุรี ต�ำบลเขำดินพัฒนำ อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ (7 หมู่บ้ำน) 
และต�ำบลห้วยบง อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ (10 หมู่บ้ำน) ภำคตะวันออก  
จังหวัดร้อยเอ็ด ต�ำบลค�ำพอุง อ�ำเภอโพธ์ิชัย (13 หมู่บ้ำน) และจังหวัด
อุบลรำชธำนี ต�ำบลช่องเม็ก อ�ำภอสิรินธร (13 หมู่บ้ำน) ภำคเหนือ  
จงัหวัดน่ำน ต�ำบลไชยสถำน อ�ำเภอเมอืงน่ำน (11 หมูบ้่ำน) และต�ำบลส่ำน  
อ�ำเภอเวียงสำ (10 หมู่บำ้น) และภำคใต้ จังหวัดชุมพร ต�ำบลชุมโค อ�ำเภอ
ปะทิว (14 หมู่บ้ำน) โดยมีเกณฑ์พิจำรณำหลัก 3 ด้ำนคือ 1) เป็นชุมชนที่ 
เข้มแข็ง ผู้น�ำมีวิสัยทัศน์ คนในชุมชนมีควำมกระตือรือร้น ขวนขวำยหำ 
ควำมรู้และต้องกำรที่จะใช้วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในกำร
พฒันำชมุชน และพ่ึงพำตนเอง 2) พร้อมมสีถำบนักำรศกึษำในพ้ืนท่ีท่ีจะเป็น 
พ่ีเลี้ยงในด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร และ 3) องค์กรปกครองท้องถ่ิน อบต. 
พร้อมมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำซึ่งนับเป็นกลยุทธ์ท่ีส�ำคัญเพ่ือกำรมอบกำร
ด�ำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง เน่ืองจำกเป็นหน่วยงำนที่มีส่วนรับผิดชอบ
โดยตรงในท้องถิ่น

แนวทำงด�ำเนินงำนโครงกำร Smart Tambon จะแบ่งเป็น 3 Phase ระยะเวลำ พ.ศ. 2562 - 2565 
เป้ำหมำย 400 ต�ำบลทั่วประเทศ

ถ ่ ำ ย ท อ ด อ ง ค ์ ค ว ำ ม รู ้
สอดคล ้องตำมแผนงำนพัฒนำ
แบบองค์รวม กิจกรรม Quick Win  
ก ำ ร ถ ่ ำ ย ท อ ด ต ำ ม แ ผ น ง ำ น  
กำรอบรม KidBright ตำมแผนงำน
พัฒนำด้ำนกำรศึกษำให้กับสถำบัน
กำรศึกษำในพื้นที่

Phase 3 (พ.ศ. 2564 - 2565)
ขยำยผลพื้นท่ีด�ำเนินงำนตำมนโยบำย /  

ยุทธศำสตร์ ก�ำหนดเป้ำหมำย 400 ต�ำบลทัว่ประเทศ

การลงนามความร่วมมือ 
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562

Phase 1 (พ.ศ. 2562 - 2563) 
กระบวนกำรจัดท�ำแผนพัฒนำชุมชนอย่ำงมีส่วนร่วม 

ผ่ำนกระบวนกำรจัดเวทีหำรือกับชุมชนและกลไกพื้นที่

รายละเอียดเพิ่มเติม

Phase 2  
(พ.ศ. 2563 - 2564) 
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บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ (บีเจซี)

กลุม่บริษทั เบอร์ลียุ่คเกอร์ (บเีจซ)ี เชือ่มัน่ในคุณค่าความรบัผดิชอบต่อสงัคม จงึดําเนนินโยบาย
ต่างๆ ทีส่อดคล้องกับการขบัเคลือ่นสงัคมไทยเพือ่การพัฒนาอย่างย่ังยืน ผ่านการเป็นหนึง่ใน
คณะกรรมการภาคเอกชนของ “โครงการสานพลังประชารัฐ” ในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น

ประชำสังคม นับตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน โดยบีเจซีได้ด�ำเนินกำร
สนับสนุนโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ พระนครศรีอยุธยำ 
เขต 1 ได้แก่ โรงเรียนวัดไก่เตี้ย (วิทยสุนทร) และโรงเรียนวัดหันตรำ 
(เวชสมำนรำษฎร์นุกูล) ตั้งแต่เดือนกันยำยน พ.ศ. 2559 ถึงปัจจุบัน

1

การส่งเสริมการส่งออก 
และการลงทุนในต่างประเทศ (D4)

2

การศึกษาพื้นฐาน 
และการพัฒนาผู้นํา (E5)

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
และประชารัฐ (E3)

3 4

การยกระดับนวัตกรรม 
และผลิตภาพ (D1)

โดยมุ่งหวังที่จะใช้ศักยภาพขององค์กรช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อประโยชน์สุขร่วมกัน
ของชุมชนและประเทศชาติ อันถือเป็นค่านิยมหลักขององค์กร C - Caring for Community

กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี เป็นหน่ึงใน 12 องค์กรเอกชน ผู ้ร่วมก่อตั้ง 
และขับเคลื่อนโครงกำรสำนพลังประชำรัฐ ด้ำนกำรศึกษำพื้นฐำน 
และกำรพฒันำผูน้�ำ (E5) และโครงกำรผูน้�ำเพ่ือกำรพฒันำกำรศกึษำทีย่ั่งยืน  
(CONNEXT ED) ภำยใต้กำรส่งเสริมและร่วมมือของภำครัฐและภำค 
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การด�าเนินงานของภาคเอกชน

เพ่ือสร้ำงต้นแบบกำรเกษตรกรท่ีย่ังยืน  
ห้ำงบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (บิ๊กซี) ได้มีกำรเปิดตัว
โมเดล “วิสำหกิจชุมชนห้วยสักฟำร์ม” จังหวัด
เชียงรำย ซึ่งเป็นควำมร่วมมือของวิสำหกิจชุมชน 
ส่งเสริมองค์ควำมรู ้ในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ของ 
ท้องถ่ินให้มีคุณภำพ ด้วยควำมคิดริเริ่มท่ีบิ๊กซี
เข้ำใจและพร้อมช่วยเหลือเกษตรกรในกำรรับสินค้ำ
จำกเกษตรกรโดยตรง โดยไม่ผ่ำนพ่อค้ำคนกลำง  
และส่งเสริมข้อมูลในกำรเพำะปลูกผักและผลไม้ 

ให้ได้คุณภำพ ควบคุมด้วยมำตรฐำน BQL - Big C Quality Line เพ่ือ
จัดจ�ำหน่ำยผักผลไม้เมืองเหนือจำกชุมชนไปยังบิ๊กซีทุกสำขำท่ัวประเทศ  
ซึ่งชุมชนนี้มีสมำชิกเกษตรในกลุ่มมำกกว่ำ 50 ครัวเรือน เป็นกำรสร้ำง
รำยได้เลี้ยงดูครอบครัว และชุมชนเติบโตร่วมกัน นอกจำกนี้ยังมีโครงกำร  
“บิ๊กซีเพ่ือนที่ดีของเกษตรกรไทย” น�ำร่องแห่งแรกท่ีจังหวัดก�ำแพงเพชร 
ที่บิ๊กซีร ่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้พ้ืนท่ีเกษตรกร 

ท่ีขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรฯ ได้วำงขำยผลิตภัณฑ์จำกไร่ รวมถึง
สรำ้งโอกำสให้เกษตรกรเพิ่มช่องทำงกำรจ�ำหนำ่ย มุ่งเน้นกำรส่งต่อถึงมือ 
ผู้บริโภคด้วยควำมสดใหม่ อีกทั้งในโครงกำรยังส่งเสริมให้เกษตรกร
สำมำรถวำงแผนกำรเพำะปลกูระยะยำวได้ พร้อมส่งเสริมให้มกีำรปรบัปรุง
คุณภำพสินค้ำ กำรออกแบบผลิตภัณฑ์ และสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้ผลผลิต 
เพื่อพัฒนำไปสู่กำรเป็นคู่ค้ำของบิ๊กซีต่อไปในอนำคต

รายละเอียดเพิ่มเติม
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กลุ ่มเซ็นทรัลท่ีได้ท�ำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมอย่ำงต่อเน่ือง  
ได้เล็งเห็นถึงควำมส�ำคัญของแนวคิดกำรท�ำธุรกิจเพ่ือสังคมแนวใหม่ 
จะให้ควำมยัง่ยืนได้มำกกว่ำ จึงได้เปิดตวัโครงกำรเพือ่สงัคม “เซน็ทรลั ท�า”  
โดยมีเจตนำรมณ์ในกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชีพ สร้ำงชุมชน และสร้ำง
คุณภำพชีวิตที่ดีแก่พนักงำนและสังคมอย่ำงยั่งยืน

กลุม่เซน็ทรลั ได้สำนต่อโครงกำรเซน็ทรลั ท�ำ มุง่สร้ำงงำน สร้ำงอำชีพ  
สร้ำงชุมชนและสร้ำงคุณภำพชีวิตที่ดีให้แก่คนไทยทั่วทุกภูมิภำค ลงพื้นที่
พฒันำจงัหวดัอดุรธำนด้ีำนชมุชนและกำรศกึษำ น�ำร่องโดย 3 โครงกำรหลกั  
1. โครงการโรงเรียนร่วมพฒันา (Partnership School Project) ภำคอสีำน 
ได้แก่ กำรพัฒนำหลักสูตรโรงเรียนบ้ำนหนองนำค�ำ ควบคู่กับวิทยำลัย
อำชีวศกึษำอดุรธำนี เพ่ือเชือ่มต่อกำรศกึษำมธัยมกบัสำยอำชวีะทีเ่น้นกำร
ฝึกทกัษะอำชพี มุง่ผลติคนเก่งและดเีข้ำสูต่ลำดแรงงำน 2. โครงการจรงิใจ 
Farmers’ Market แหล่งพบปะและจ�ำหน่ำยสินค้ำเกษตรปลอดภัยจำก

ชมุชน และ 3. โครงการวิสาหกิจชมุชนกลุม่ผู้ปลกูผกับ้านนาดี ต�าบลนาด ี 
อ�าเภอเมอืงอดุรธานี จังหวดัอุดรธาน ีเพ่ือต่อยอดควำมคดิให้กับชมุชน 
เสรมิสร้ำงควำมรบัผดิชอบ สร้ำงคณุภำพชวิีต และควำมเป็นอยู่ทีด่อีย่ำงยัง่ยืน

นำยพิชัย จิรำธิวัฒน์ กรรมกำรบริหำร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จ�ำกัด 
(Central Group) กล่ำวว่ำ จังหวัดอุดรธำนีถือเป็นจังหวัดใหญ่ท่ีเป็น
ศูนย์กลำงกำรคมนำคมและกำรท่องเที่ยวทำงภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย มศีกัยภำพทีส่ำมำรถพฒันำให้เป็นอกีหนึง่จงัหวัดต้นแบบ 
ทำงด้ำนกำรศึกษำและเศรษฐกิจชุมชน ท�ำให้กลุ ่มเซ็นทรัล เล็งเห็น 
ถึงโอกำสในกำรน�ำควำมเช่ียวชำญด้ำนธรุกิจค้ำปลกี ควบคูก่บัควำมมุง่มัน่ 
ในกำรช่วยเหลอืสังคม ภำยใต้โครงกำร เซน็ทรัล ท�า น�ำมำพฒันำต่อยอด
ด้ำนกำรศึกษำ กำรส่งเสริมผลิตภัณฑ์ และช่องทำงกำรตลำดของชุมชน 
รวมถึงกำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญำท้องถิ่น ไม่ให้หำยไปตำม 
กำลเวลำ น�ำร่องโดย 3 โครงกำรดังนี้

บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จํากัด มีเจตนารมณ์ต้ังมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่ง
ของชุมชน สร้างความภาคภูมิใจให้กับชุมชน โดยการบริหารและจัด
กิจกรรมทางการตลาดเพ่ือเป็นศูนย์กลางของเมือง เป็นศูนย์กลาง
ของธุรกิจท้องถิ่น และเป็นศูนย์กลางของการใช้ชีวิต มุ ่งเน้นการ 
ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและประชาสังคมเพ่ือสร้างกิจกรรม

ทางการตลาดที่สะท้อนและส่งเสริมให้คนในท้องถ่ินเกิดความ 
ภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของเมือง และสร้างให้เกิดกลไกตลาดชุมชน 
เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถ่ินให้เข้มแข็ง นอกจากนี้ ยังร่วมมือ 
กับหน่วยงานภาครัฐและกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ในการจัดงานตลาดเพื่อการเกษตร 

1. โครงกำรโรงเรียนร่วมพัฒนำ 
(Partnership School Project) 

กลุ่มเซ็นทรัลร่วมกับกระทรวงศึกษำธิกำร ลงนำมบันทึกข้อตกลง
ร่วมกันในกำรพัฒนำสถำนศึกษำเพื่อยกระดับกำรศึกษำของประเทศไทย
ให้เทียบเท่ำระดบัสำกลและตอบโจทย์ตลำดแรงงำนทัง้ในและต่ำงประเทศ  
โดยมีท้ังหมด 7 สถำนศึกษำที่อยู่ภำยใต้กำรพัฒนำของกลุ่มเซ็นทรัล 
ประกอบด้วย 4 โรงเรยีน 3 วทิยำลยั ได้แก่ ภำคใต้ โรงเรียนบ้ำนควนสวรรค์ 
และวทิยำลยัเทคนคิตรงั จงัหวัดตรงั ภำคกลำง โรงเรยีนชมุชนวัดหนองโนใต้  
และวิทยำลัยอำชีวศึกษำสระบุรี จังหวัดสระบุรี ภำคอีสำน โรงเรียนบ้ำน
หนองนำค�ำ และวิทยำลยัอำชวีศกึษำอดุรธำน ีจงัหวดัอดุรธำน ีและโรงเรยีน 
สะแกรำชวิทยำคม จังหวัดนครรำชสีมำ โดยกลุ่มเซ็นทรัลจะพัฒนำ 
สถำนศึกษำดังกล่ำวร่วมกับกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นเวลำ 5 ปี 

โดยกลุ่มเซ็นทรัลตั้งเป้ำที่จะร่วมพัฒนำทั้งสิ้น 5 หลักสูตร ส�ำเร็จ
ไปแล้ว 3 หลักสูตร และจะเพิ่มอีก 2 หลักสูตรในอนำคต ได้แก่ หลักสูตร
กำรจัดกำรธุรกิจค้ำปลีกและหลักสูตรอำหำรและโภชนำกำร ปัจจุบัน  
3 หลักสูตรที่กลุ่มเซ็นทรัลได้ร่วมพัฒนำส�ำเร็จแล้ว ประกอบด้วย

กลุ่มเซ็นทรัลได้ร่วมพัฒนำหลักสูตร โดยส่งตัวแทนผู้บริหำร 
ท่ีมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนโลจิสติกส์เข้ำแบ่งปันควำมรู้และประสบกำรณ์  
จนท�ำให้หลักสูตรสำมำรถผ่ำนกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรอำชีวะฯ  
พร้อมเปิดโอกำสให้นกัศกึษำของวทิยำลยัฯ ได้ไปศกึษำดงูำน ณ คลงัสนิค้ำ
ของกลุม่เซน็ทรัลทีบ่ำงนำ และไปเรยีนรูด้้ำนกำรจดักำรโลจสิติกส์ทีป่ระเทศ
จนีเป็นเวลำ 1 ปี ปัจจบุนักลุม่นักศึกษำดงักล่ำวได้กลบัมำฝึกงำนกบัธรุกิจ 
ในเครือกลุ่มเซ็นทรัล ได้แก่ ท็อปส์ ออฟฟิศเมท และเซ็นทรัล ออมนิ  
โลจิสติกส์ เป็นเวลำ 1 ปี ตั้งแต่เดือนพฤษภำคม 2562 ถึงเมษำยน 2563  
นับเป็นนักศึกษำรุ่นแรกของหลักสูตรนี้ที่ได้มำฝึกงำนกับกลุ่มเซ็นทรัล

หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์
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กลุ่มเซ็นทรัลได้ส่งบุคลำกรจำกโรงแรมเซนทำรำ อุดรฯ มำร่วม
แบ่งปันควำมรู้และประสบกำรณ์ด้ำนกำรโรงแรม ตลอดจนรับนักศึกษำ 
มำฝึกงำนที่โรงแรมอย่ำงต่อเนื่อง และมีแผนที่จะจ�ำลองห้องพักโรงแรม
เสมือนจรงิในวิทยำลยั เพ่ือให้นกัศกึษำได้ปฏบิตักิำรและเรียนรูก้ำรท�ำงำน
จริงอีกด้วย

หลักสูตรการโรงแรม / การท่องเที่ยว

หลกัสตูรเทคโนโลยอีอกแบบแฟชั่นและสิง่ทอ

กลุ่มเซ็นทรัลเล็งเห็นคุณค่ำของประสบกำรณ์และภูมิปัญญำ 
ด้ำนสิ่งทอท่ีวิทยำลัยสะสมมำกว่ำ 80 ปี จึงมีแผนสนับสนุนให้วิทยำลัย
แบ่งปันควำมรู้แก่โรงเรียนบ้ำนหนองนำค�ำและชุมชนผ้ำทอมือโบรำณ 
บ้ำนโนนกอก เพือ่เพ่ิมมลูค่ำสนิค้ำจำกกำรออกแบบดไีซน์ให้มคีวำมทนัสมัย

ด้านโรงเรียนบ้านหนองนาคำา
กลุ่มเซ็นทรัลมุ่งเน้นกำรสร้ำงอำชีพให้นักเรียน “1 คน 1 อำชีพ” 

ส่งเสริมทกัษะกำรทอผ้ำ โดยได้รบัควำมร่วมมอืจำกชุมชนทอผ้ำมอืโบรำณ
บ้ำนโนนกอกมำช่วยสอน รวมถึงกลุ่มเซ็นทรัลยังได้มอบก่ีทอผ้ำ 6 ตัว  
เพ่ือให้นกัเรยีนได้ฝึกกำรทอผ้ำโบรำณ และสำมำรถน�ำมำใช้ประกอบอำชพี 
เพื่อสรำ้งรำยได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว 

2. โครงกำรจริงใจ Farmers’ Market จังหวัดอุดรธำนี 
ถือเป็นช่องทำงกำรจดัจ�ำหน่ำยสนิค้ำเกษตรชมุชนและเปิดโอกำส 

ให้เกษตรกรพบปะผู้ซื้อโดยตรง โดยมุ ่งไปท่ีผักและผลไม้ปลอดภัย  
ปลอดสำรพิษ และเกษตรอินทรีย์ จ�ำหนำ่ยอำหำรปลอดภัยจำกเกษตรกร
และชุมชนกว่ำ 315 รำยกำรหมุนเวียนไปตำมฤดูกำล อำทิ ผักพ้ืนบ้ำน 
มะม่วง และอินทผำลัม เป็นตลำดที่มีควำมนำ่เชื่อถือ มีเจำ้หนำ้ที่มำตรวจ 
สำรพิษอย่ำงสม�่ำเสมอ จึงมั่นใจได้ว่ำผู ้บริโภคจะได้เลือกซื้อผลผลิต 
ทีป่ลอดภัย สด สะอำด และรำคำไม่แพง โครงกำรจรงิใจ Farmers’ Market  
จังหวัดอุดรฯ มีเกษตรกรเข้ำร่วมจำก 54 ต�ำบล จ�ำนวน 350 ครัวเรือน 
จ�ำนวนสมำชิก 1,050 คน มียอดขำยรวมของตลำดกว่ำ 22 ล้ำนบำท  
และสร้ำงรำยได้เพิ่มขึ้นให้แก่เกษตรกรท่ีเข้ำร่วมโครงกำรกว่ำ 317%  
จำกเดมิท่ีรำยได้ต่อหวัต่อเดอืนอยู่ท่ี 13,500 บำท เพิม่ข้ึนเป็น 42,850 บำท 
ต่อเดือน นอกจำกนี้ด้วยควำมตระหนักถึงปัญหำสิ่งแวดล้อม โดยเฉพำะ
ปัญหำขยะถุงพลำสติก ทำงโครงกำรจึงของดแจกถุงหูหิ้วพลำสติก 
ให้กบัลกูค้ำ และมกีำรใช้ภำชนะจำกวสัดธุรรมชำตแิทนกำรใช้ถงุพลำสติก  
สินค้ำในกลุ่มผักผลไม้จะใส่ถุงกระดำษให้แทน และยังมีกำรรณรงค ์
ให้ลูกค้ำน�ำถุงผ้ำมำใส่สินค้ำอีกด้วย

3. โครงกำรสนับสนุนวิสำหกิจชุมชนปลูกผัก 
ต�ำบลบำ้นนำดี อ�ำเภอเมืองอุดรธำนี จังหวัดอุดรธำนี 

กลุม่เซน็ทรัลสนับสนุนงบประมำณกว่ำ 400,000 บำทในกำรปรบัปรงุ 
อำคำรเก่ำของกรมชลประทำนให้เป็นอำคำรคัดบรรจุผักกลุ่มผู ้ใช้น�้ำ  
บ้ำนนำดี และจัดซื้ออุปกรณ์ส�ำหรับกำรคัดล้ำง ตกแต่ง และบรรจุผัก 
รวมถึงทำงทีมงำนทอ็ปส์ ซเูปอร์มำร์เกต็ ยังได้เข้ำมำให้ค�ำแนะน�ำแก่ชมุชน 
เก่ียวกับวิธีกำรคัด บรรจุให้สวยงำม และกำรใช้วัสดุพ้ืนถ่ินท่ีสำมำรถ 
หำได้ง่ำยภำยในชุมชน โดยผลผลิตของกลุ่มจะเป็นผักพ้ืนบ้ำนปลอดภัย
ตำมฤดูกำลมำกกว่ำ 20 ชนิด เช่น ฝักเขียว ฝักทอง บวบเหลี่ยม บวบงู  
บวบหอม และอนำคตจะเพิม่ผลผลติให้หลำกหลำยยิง่ข้ึน อำท ิหน่อไม้ฝรัง่  
ดอกขจร ผักบุ้งไทย และกำรแปรรูปผักต่ำงๆ ท�ำเป็นขนมขบเคี้ยว ได้แก่ 
มะเขือ กระเจี๊ยบเขียว เป็นต้น ปัจจุบันจ�ำนวนผลผลิตของวิสำหกิจ
ชุมชนปลูกผักต�ำบลบ้ำนนำดีอยู่ที่ 2 - 3 ตันต่อเดือน และจะจัดหน่ำยท่ี 
โรงพยำบำลอุดรธำนี โรงพยำบำลค่ำยประจักษ์ ตลำดจริงใจอุดร ตลำด
ร่มเขียว รวมถึงท็อป ซูเปอร์มำร์เก็ต ที่ร่วมรับซื้อผลผลิต ช่วยสร้ำงงำน 
ให้เกษตรกร และชุมชนมีรำยได้ที่มั่นคง รายละเอียดเพิ่มเติม
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน) 

ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนำ นำยกเทศบำลต�ำบลบัลลังก์ 
อ�ำเภอโนนไทย จังหวัดนครรำชสีมำ กล่ำวว่ำ พื้นท่ีที่มีกำรปลูกข้ำวโพด 
ในเทศบำลต�ำบลบัลลังก์มีอยู่ประมำณ 15,000 ไร่ ซึ่งแต่ก่อนเกษตรกร
ยังปลูกตำมแบบเดิมๆ ตำมที่บรรพบุรุษเคยท�ำมำ ซ่ึงเมื่อเวลำเปลี่ยนไป 
ก็มีต ้นทุนกำรผลิตที่สู งและต ้องเสี่ยงกับภัยพิบัติต ่ำงๆ รำยได  ้
จึงไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย

ต่อมำเทศบำลต�ำบลบัลลังก์ได้ร่วมกับหน่วยงำนภำครัฐและ 
บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จ�ำกัด (มหำชน) ผู้จัดหำวัตถุดิบอำหำรสัตว์ให้กับ
บรษัิท เจรญิโภคภณัฑ์อำหำร จ�ำกดั (มหำชน) หรอืซพีีเอฟ ด�ำเนนิโครงกำร  
“เกษตรกรพึ่งตน ขำ้วโพดยั่งยืน” ในรูปแบบบัลลังก์โมเดล อย่ำงต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปี 2559 ตำมแนวทำงประชำรัฐเพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภำพกำร
ผลิตสำมำรถจัดกำรกับภัยแล้งซ�้ำซำกและปัญหำดินเค็มได้อย่ำงยั่งยืน  
จนเกิดเป็น “บัลลังก์โมเดล” ข้ึน โดยได้รับกำรสนับสนุนจำกภำครัฐ  
จำกเกษตรอ�ำเภอโนนไทย และจำกภำคเอกชน บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส 
จ�ำกัด (มหำชน) ท่ีเป็นผู้จัดหำวัตถุดิบอำหำรสัตว์ให้โรงงำนอำหำรสัตว์ 
บรษิทั เจรญิโภคภณัฑ์อำหำร จ�ำกดั (มหำชน) หรอืซพีีเอฟ ภำยใต้โครงกำร 
“เกษตรกรพึ่งตน ข้ำวโพดยั่งยืน” ในรูปแบบ “บัลลังก์โมเดล”  ขึ้น

นำยวรพจน์ สุรัตวิศิษฏ์ รองกรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท กรุงเท พ 
โปรดิว๊ส จ�ำกัด (มหำชน) กล่ำวว่ำ “พืน้ทีป่ลกูข้ำวโพดในต�ำบลบัลลงัก์นับเป็น 
แห่งแรกของประเทศไทยที่มีกำรผนึกพลังภำครัฐ เกษตรกร และเอกชน  
ช ่วยยกระดับกำรปลูกข ้ำวโพดเลี้ยงสัตว ์ของเกษตรกรรำยย ่อย 
แบบครบวงจร ต้ังแต่กำรปลูกจนถึงมีตลำดรองรับ มีกำรบริหำรจัดกำร
แบบแปลงใหญ่ โดยเป็นโครงกำรที่ต่อยอดจำกโครงกำร “เกษตรกรพึ่งตน 
ข้ำวโพดยั่งยืน” ที่ริเริ่มตั้งแต่ปี 2557 เพื่อฝึกอบรมให้ควำมรู้แก่เกษตรกร
ปลกูข้ำวโพด รูจ้กักำรวิเครำะห์ดนิด้วยตนเอง น�ำไปสูก่ำรใช้ปุย๋และจดักำร
พื้นที่ปลูกที่ถูกต้อง ผลผลิตเพิ่ม ต้นทุนลด และไม่เผำตอซัง จนถึงปัจจุบัน
มีเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำรฯ เข้ำรับกำรถ่ำยทอดควำมรู้และเทคโนโลยี
แล้ว 9,449 คน รวมพื้นที่เพำะปลูก 239,921 ไร่ ใน 20 จังหวัดทั่วประเทศ

“บัลลังก์โมเดล” ส่งเสริมเกษตรกรปลูกข้ำวโพดยั่งยืน 
ตำมแนวทำงประชำรัฐและเกษตรแปลงใหญ่ 
บรษัิท เจรญิโภคภณัฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน)  หรอื ซีพเีอฟ ได้ส่งเสริม 
องค์ความรู้แก่เกษตรกรในการทําเกษตรอย่างยั่ งยืน เป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม ผ่านการดําเนินโครงการเกษตรกรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน 
“บัลลังก์โมเดล”  ซึ่งเป็นต้นแบบการยกระดับศักยภาพกลุ่มเกษตรกร
รายย่อยในพื้นที่ตําบลบัลลังก์ อําเภอโนนไทย จั งหวัดนครราชสีมา 
ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ย่ังยืน ผลผลิตเพ่ิมและคุณภาพตรงตาม 
ความต้องการตลาด ช่วยสร้างรายได้ทีม่ัน่คง แก้ปัญหาความยากจน
และการบุกรุกหรือแผ้วถางป่าเพื่อขยายพื้นที่ปลูก

ปัจจุบัน “บัลลังก์โมเดล”  มีเกษตรกรรำยย่อยเข้ ำร่วมโครงกำร  
814 ครอบครัว ครอบคลุมพ้ืน ท่ีปลูกข้ำวโพดเลี้ยง สัตว์รวม 18,000 ไร่  
เทียบกับปีแรก 2559 ที่มีเกษตรกรเข้ำร่วม 184 คน พื้นที่ปลูก 4,700 ไร่ 
สะท้อนให้เหน็ว่ำ ชำวบ้ำนมคีวำมเชือ่มัน่โครงกำร “บลัลงัก์โมเดล” มำกขึน้  
และมเีกษตรกรในพ้ืนทีใ่กล้เคยีงเข้ำมำขอศกึษำรปูแบบเพ่ือน�ำไปขยำยผล 
อยำ่งต่อเนื่อง

ปัจจยัท่ีท�ำให้พ้ืนทีน่ีเ้กิด “โมเดล” ได้ คอืควำมร่วมมอืกนัของภำครฐั  
เอกชน เกษตรกร เพ่ือกำรผลิตครบวงจร โดยมีบริษัทฯ สนับสนุนข้อมูล  
องค์ควำมรูต่้ำงๆ ในกำรเพิม่ประสทิธิภำพกำรผลติ ให้เกษตรกรมแีนวทำง
กำรปลูกที่ถูกหลักวิชำกำร ตั้งแต่กำรวิเครำะห์ธำตุดิน กำรปรับปรุงดิน  
กำรใช้ปุ๋ย ใช้เทคโนโลยีทันสมัยเพ่ิมผลผลิต รวมกลุ่มเพ่ือกำรบริหำร
จัดกำรท่ีมปีระสทิธิภำพ และบรษิทัฯ ยังสนับสนุนด้ำนตลำดรบัซ้ือผลผลติ  
โดยเกษตรกรสำมำรถน�ำผลผลิตจ�ำหน่ำยเข้ำโรงงำนผลิตอำหำรสัตว ์
ได้โดยตรง
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กุญแจควำมส�ำเร็จอีกประกำรหนึ่ง คือ  กำรส่งเสริมกำรรวมกลุ่ม
เกษตรกร เพ่ือให้เกิดกำรบริหำรจัดกำรเพำะปลูกแบบเกษตรแปลงใหญ่   
ในฤดูกำลปลูกปี 2562 ที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ ได้น�ำแอปพลิเคชัน “CPF 
Logistics” เข้ำมำช่วยในกำรบริหำรกำรใช้รถเกี่ยวและรถขนส่งผลผลิต 
ในพืน้ที ่เอือ้ประโยชน์ให้เกษตรกรรำยย่อยให้สำมำรถเข้ำถงึกำรใช้บรกิำร 
รถเก็บเก่ียวและรถขนส่งในชุมชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อให้เกิด 
กำรสร้ำงงำนและกระจำยรำยได้ระหว่ำงคนในชมุชนกนัเอง  พร้อมบริษทัฯ  
ยังได้บวกเงินรับซื้อผลิตเพิ่มอีก 10 สตำงค์ต่อกิโลกรัม จำกกำรใช้แอปพลิ
เคชันและน�ำผลผลิตมำขำยให้โรงอำหำรสัตว์ซีพีเอฟโดยตรง

นอกจำกนี้ กำรน�ำเทคโนโลยีมำใช้จะช่วยให้บริษัทสำมำรถ 
ตรวจสอบย้อนกลบัแหล่งพืน้ท่ีปลกูของข้ำวโพดเลีย้งสตัว์ได้แม่นย�ำมำกขึน้  
โดยใช้ระบบ GPS ตดิตำมรถเกบ็เก่ียวและรถขนส่ง ช่วยสนบัสนุน เป้ำหมำย 
สูงสุดของโครงกำรที่ต้องกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรปลูกข้ำวโพดของ
เกษตรกรไทย สร้ำงรำยได้ที่มั่นคง น�ำไปสู่กำรแก้ปัญหำควำมยำกจน 
และวัฏจักรหนี้สิน รวมท้ังสนับสนุนนโยบำยกำรไม่รับซ้ือข้ำวโพดจำก 
พื้นท่ีผิดกฎหมำยหรือรุกป่ำ ตำมแนวทำงกำรจัดหำที่ย่ังยืนของซีพีเอฟ 
นำยวรพจน์กลำ่ว

จำกผลกำรด�ำเนินโครงกำรช่วยให้เกษตรกรในต�ำบลบัลลังก์  
มีผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น 38% เฉลี่ย 900 กิโลกรัมต่อไร่ เทียบกับเกษตรกร
ท่ีอยู่นอกโครงกำร มีผลผลิตเฉลี่ย 650 กิโลกรัม ขณะที่ต้นทุนกำรผลิต 
ลดลงเฉลี่ย 6.16 บำทต่อกิโลกรัม ขณะท่ีต้นทุนผลิตนอกโครงกำรอยู่ที่ 
7.23 บำทต่อกิโลกรัม 

“ผลลพัธ์ท่ีได้รบัจำก “บัลลงัก์โมเดล” มำกกว่ำช่วยเพิม่ผลผลติต่อไร่ 
และลดต้นทุนกำรผลิต เกษตรกรมีควำมรู้และมีเทคโนโลยีช่วยยกระดับ
ผลผลติให้มคีณุภำพสงูขึน้  ช่วยให้ขำยได้รำคำ ขณะเดยีวกันสำมำรถรบัมอื
กับควำมเสี่ยง ท้ังภัยแล้งและโรคระบำดได้ สุขภำพของคนในชุมชนดีขึ้น 
และลดผลกระทบจำกสิ่งแวดล้อมลงได้จำกกำรเลิกเผำตอซัง”

นำยพนำ ทรงสันเทียะ เกษตรกรชำวต�ำบลบัลลังก์ ปลูกข้ำวโพด 
45 ไร่ เข้ำร่วมโครงกำรฯ ตั้งแต่ปี 2559 กล่ำวว่ำ ตั้งแต่เขำ้ร่วมโครงกำรฯ 
เห็นควำมเปล่ียนแปลงเกิดขึน้หลำยอย่ำง ตัง้แต่เกษตรกรมผีลผลติข้ำวโพด
ที่ดีขึ้น จำกกำรวิเครำะห์ธำตุอำหำรในดินเพ่ือปรับสูตรปุ ๋ยให้ตรงกับ 
ควำมต้องกำรของข้ำวโพด ควำมรู้ในกำรปลูกที่ถูกต้อง ปรับเวลำกำร
ปลูกเพื่อให้ได้วันเก็บเกี่ยวที่เหมำะสม โดยดูข้อมูลฝนตกในพื้นที่ย้อนหลัง 
ไป 10 ปี กำรปรับสภำพดินให้สม�่ำเสมอเพ่ือช่วยให้ดินอุ ้มน�้ำได  ้
สม�่ำเสมอกันท้ังแปลง รวมถึงแอปพลิเคชันอ�ำนวยควำมสะดวกกำร 
เกบ็เกีย่ว แม้ว่ำในปี 2562 ทีผ่่ำนมำ พืน้ทีใ่นต�ำบลบลัลงัก์เผชญิกับภัยแล้ง
และศตัรพืูชหนกักว่ำทกุๆ ปี แต่เกษตรกรจะช่วยกันถอดบทเรยีนเพ่ือน�ำไป
ปรับปรุงกำรปลูกในครั้งต่อไปให้ดีขึ้น

ด้ำนนำยส�ำรวม ยอดเสรณีย์ เกษตรกรปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์
มำนำนถึง 40 ปี กล่ำวว่ำ ได้น�ำควำมรู้จำกโครงกำร “เกษตรกรพึ่งตน  
ข้ำวโพดยั่งยืน” มำประยุกต์ใช้กับไร่ข้ำวโพดของตนบนพื้นที่ 100 ไร่  
ได้ผลลัพธ ์แตกต่ำงจำกวิธีกำรปลูกแบบด้ังเดิมอย่ำงมำก ต้ังแต่
กำรวิเครำะห์ธำตุอำหำรในดินและใช้ปุ ๋ยสั่งตัดที่ช่วยให้ฝักข้ำวโพด 
มีควำมสมบูรณ์ และได้น�้ำหนักดี กำรปรับสภำพดินให้สม�่ำเสมอ  
ช่วยให้ประหยัดเมล็ดพันธุ์เป็น 1 กก. / ไร่จำกเดิมที่เคยใช้ 2.8 กก. / ไร่

ทั้งน้ี ซีพีเอฟยังได้ขยำยกำรด�ำเนินโครงกำรส่งเสริมกำรท�ำ 
กำรเกษตรที่ย่ังยืนในรูปแบบ “บัลลังก์โมเดล” ในพ้ืนท่ีอื่นๆ ช่วยพัฒนำ 
กำรผลิตข ้ำวโพดเลี้ยงสัตว ์ของไทยที่รับผิดชอบสร้ำงควำมยั่งยืน 
ต่อสิง่แวดล้อม และร่วมยกระดบัคณุภำพชวีติของเกษตรกรไทยอย่ำงมัน่คง 

รายละเอียดเพิ่มเติม
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เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะท�ำงำนกำรพัฒนำ

ร่วมขับเคล่ือนนโยบายสานพลังประชารัฐในพ้ืนที่จังหวัดน่าน 
อย่างต่อเน่ือง โดยลงพ้ืนที่ร ่วมกับคณะทํางานบริษัทประชารัฐ 
รักสามัคคีน ่าน (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด วิสาหกิจชุมชน 
เกษตรอินทรีย์จังหวัดน่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ล้านนาน่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลําปาง 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สํานักงาน

ธนาคารกสิกรไทย
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พาณิชย์จังหวัดน่าน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก 
นอกจากนี้ธนาคารยังให้ความสําคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุน
สนิค้าทางการเกษตรของไทยอย่างย่ังยืน โดยการพฒันาทกัษะอาชพี
ของเกษตรกร ส่งเสรมิให้ชมุชนมอีาชพีมัน่คง สามารถพึง่พาตนเองได้ 
ตลอดเวลาที่ผ่านมาได้ขับเคลื่อนหลายโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

โครงกำรต่อเนื่อง
1. ธนำคำรสนับสนุนกำรด�ำเนินโครงกำรประชำรัฐ เพ่ือให  ้

เกษตรกรหันมำเพำะปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย ์ โดยจัดหำช่องทำง
จ�ำหน่ำยสินค้ำให้แก่เกษตรกรและให้ค�ำปรึกษำกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์  
กำรสร้ำงแบรนด์และช่องทำงจ�ำหน่ำยใหม่ๆ ให้แก่ผลติภณัฑ์ของเกษตรกร 
อย่ำงครบวงจร เช่น พริก ตะไคร้ ใบมะกรูด มะนำว ขิง ข่ำ ขมิ้น คะน้ำ 
ผักชี ถั่วฝักยำว และพืชผักตำมฤดูกำล ในชื่อแบรนด์ “มะน�้ำแก้ว” (ภำษำ
เหนือ แปลว่ำฟักทอง) โดยส่งขำยไปยัง Tops, BigC, โรงพยำบำลน่ำน  
และงำนแสดงสินค้ำเกษตรอินทรีย์

2. กำรสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพริกพันธุ ์ซูเปอร์ฮอต 2 
สำมำรถขยำยพื้นท่ีเพำะปลูกพริกให้แก่เกษตรกรได้มำกกว่ำ 150 ไร่  
และน�ำเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรจัดกำรน�้ำทำงกำรเกษตร (สนับสนุน 
โดย DEPA) เข้ำมำใช้ในแปลงเพำะปลูก ซึ่งท�ำให้ได้รับกำรรับรองแปลง
เกษตรอินทรีย์แบบชุมชนมีส่วนร่วม (Sustainable Development Goals  
Participatory Guarantee System: SDGsPGS) โดยกำรรับรองนี้ท�ำให้
สำมำรถผ่ำนกำรคัดกรองส่งขำยไปตลำดในประเทศแถบยุโรป ซึ่งเป็น
ตลำดส�ำคัญท่ีท�ำให้รำคำผลผลติสงูและมคี�ำสัง่ซือ้อย่ำงต่อเนือ่งจำก Tops, 
Big C, S&P, โรงพยำบำลน่ำน และตลำดอื่นๆ 
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โครงกำรใหม่ปี 2562
1. ธนำคำรกสกิรไทยได้สนับสนนุและเข้ำร่วมระดมควำมคดิเห็น 

ในกำรขับเคลื่อนโครงกำร “น่ำนเมืองนวัตกรรมอำหำรปลอดภัย”  
เพ่ือหำแนวทำงที่เหมำะสมในกำรพัฒนำเกษตรกรสู่ควำมเป็นมืออำชีพ 
ด้ำนเกษตรอนิทรย์ี จงึเกดิแนวคดิกระบวนกำรโรงเรยีนเกษตรกรมืออำชีพขึน้  
และให้บริกำรทำงวิชำกำรโดยมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ
น่ำน เพ่ือพัฒนำเกษตรกรรำยย่อยให้มีศักยภำพในกำรจัดกำรไร่นำของ
ตนเองด้วยองค์ควำมรู้และเทคโนโลยี กระบวนกำรผลิตที่เป็นมิตรต่อ 
ส่ิงแวดล้อม และได้ผลผลิตท่ีมีคุณภำพเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค อีกท้ัง
เกษตรกรสำมำรถพึ่งพำตนเองได้และเป็นต้นแบบให้ผู้อื่น ในเบื้องต้น 
ได้ด�ำเนินกำรกับเกษตร 7 กลุ่มพืช คือ ส้ม เงำะ โกโก้ พริก เผือก ฟักทอง 
และกะหล�่ำปลี ท�ำให้ผลผลิตผ่ำนกำรรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์แบบ
ชุมชนมีส่วนร่วมจ�ำนวน 124 รำย มีพื้นที่จ�ำนวน 884.51 ไร่ และสำมำรถ
จ�ำหน่ำยสินค้ำได้ทั้งหมดในรำคำสูงกว่ำรำคำตลำด โดยมีค�ำสั่งซื้อ 
อย่ำงต่อเนื่องจำก Tops, Big C, S&P, โรงพยำบำลน่ำน และตลำดอื่นๆ 

2. ธนำคำรกสิกรไทยได้สนับสนุนกำรท�ำแปลงสำธิตอินทรีย์
จ�ำนวน 1 ไร่ เพื่อเป็นสถำนที่ศึกษำกำรท�ำแปลงเกษตรอินทรีย์อย่ำงถูกวิธ ี
และได้ต่อยอดในกำรอนุรักษ์พันธุ์ฟักทองไข่เน่ำในแปลงสำธิตนี้ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของพันธุกรรมพืชฟักทอง
พันธ์ุไข่เน่ำที่ก�ำลังจะสูญสิ้นจำกปัจจัยสภำพแวดล้อมต่ำงๆ ซึ่งได้รับ 
ควำมร่วมมือจำกมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำล�ำปำง 
และส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ คัดเลือกจำก  
19 สำยพันธุ์พื้นเมือง เพื่อให้ได้พันธุ์ที่สมบูรณ์แข็งแรง สู้กับโรคและแมลง
ต่ำงๆ ซึง่ขณะน้ีอยู่ระหว่ำงกำรพฒันำรอบที ่1 หลงัจำกได้สำยพันธ์ุทีน่ิง่แล้ว
จะเสนอให้จด GI จงัหวัดน่ำน และพัฒนำให้กลุม่วิสำหกจิชมุชนจงัหวัดน่ำน 
เป็นกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ฟักทองพันธุ์ไข่เน่ำต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม
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บริษัท น้ำาตาลมิตรผล จำากัด

บรษัิทน�ำ้ตำลมิตรผลมกีารดําเนนิโครงการพัฒนาชมุชนอย่างยัง่ยนื
มาต้ังแต่ปี 2555 โดยเน้นพื้นที่ดําเนินงานรอบๆ โรงงานเป็นหลัก  
และในช่วงปี 2561 - 2563 มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนเพื่อให้
ชมุชนเกิดความเข้มแขง็ มคุีณภาพชวิีตทีด่ขีึน้ และพึง่ตนเองได้มากขึน้ 
โดยเน้นการพัฒนาใน 3 ด้านหลักคือ 

1) กำรจัดกำรชุมชนอย่ำงยั่งยืน
2) กำรพัฒนำระบบเกษตรชุมชนและอำหำรปลอดภัย
3) กำรพัฒนำระบบเศรษฐกิจชุมชน 
ฝ่ำยพัฒนำชุมชนอย่ำงยั่งยืนของมิตรผลมีกำรด�ำเนินงำน 

อยู่ใน 25 ต�ำบลในพื้นที่ 8 จังหวัดรอบๆ โรงงำนในกลุ่มมิตรผล คือสิงห์บุรี 
สุพรรณบุรี ชัยภูมิ ขอนแก่น เลย ร้อยเอ็ด กำฬสินธุ์ และอ�ำนำจเจริญ 
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การด�าเนินงานของภาคเอกชน

จำกกำรท�ำงำนใน 3 ด้ำนหลกัได้มกีำรเชือ่มโยงกับบริษัทประชำรฐั 
รักสำมัคคี (วิสำหกิจเพื่อสังคม) จ�ำกัด ในเรื่องของกำรพัฒนำระบบ
เกษตรชุมชนและอำหำรปลอดภัย เนื่องจำกมีวัตถุประสงค์เดียวกับ 
กำรขับเคล่ือนงำนด้ำนกำรเกษตรของบรษิทัประชำรฐัรกัสำมคัค ี(วสิำหกจิ
เพ่ือสังคม) จ�ำกัด โดยกลุ่มมิตรผลมีกำรสนับสนุนเกษตรกรให้เกิดกำร 
รวมกลุ่มและร่วมกันปลกูผกั มกีำรสนบัสนุนกลุม่ผกัรวม 16 กลุม่ มสีมำชกิ
รวม 294 คน มีกำรให้องค์ควำมรู้ต่ำงๆ เพื่อพัฒนำมำตรฐำนและคุณภำพ
ของผลผลติ รวมถึงองค์ควำมรูอ่ื้นๆ เช่น กำรท�ำปุ๋ยหมกัจำกกำกหม้อกรอง
เพื่อลดต้นทุนกำรผลิต ตลอดจนเชื่อมโยงกับหน่วยงำนต่ำงๆ เพ่ือให้เกิด 
กำรพัฒนำอย่ำงเป็นรูปธรรมและย่ังยืน ในส่วนน้ีได้มีกำรประสำนงำน 
กับภำคเอกชนรำยอื่นๆ เพ่ือเชื่อมกับตลำดให้กลุ่มผักได้มีตลำดจ�ำหน่ำย
สนิค้ำทีม่ัน่คงข้ึน โดยมกีำรท�ำงำนร่วมกันอย่ำงต่อเนือ่งเพ่ือพัฒนำคณุภำพ

ผลผลติของเกษตรกร เพ่ือยกระดบัให้มมีำตรฐำนในกำรส่งขำยในห้ำงต่ำงๆ  
เพ่ิมมูลค่ำให้สินค้ำและเพิ่มรำยได้ให้เกษตรกร นอกเหนือจำกตลำด  
Modern Trade มิตรผลได้ช่วยเกษตรกรในกำรประสำนงำนกับปั๊มน�้ำมัน 
ในบรเิวณใกล้เคยีงเพ่ือหำพืน้ท่ีในกำรน�ำสินค้ำไปวำงขำย เป็นอกีช่องทำง 
กำรตลำดที่เกษตรกรเข้ำถึงได้ง่ำย มีลูกค้ำค่อนข้ำงมำกและประหยัด 
ค่ำขนส่งเน่ืองจำกสำมำรถเลือกปั ๊มน�้ำมันท่ีอยู่ไม่ไกลจำกแปลงผัก 
ของเกษตรกรได้ นอกจำกนี้ ยังมีกำรประสำนงำนกับโรงพยำบำลต่ำงๆ  
ในพ้ืนท่ี เพ่ือขยำยช่องทำงตลำดให้กับกลุ่มผัก เพรำะผลผลิตที่เกษตรกร
ปลูกเป็นผักปลอดสำรพิษจึงดีต่อสุขภำพ เหมำะกับกำรส่งโรงครัวของ 
โรงพยำบำลต่ำงๆ หรือวำงขำยท่ีตลำดนัดในโรงพยำบำล เพื่อให้หมอ
พยำบำล ผู้ป่วย รวมถึงญำติผู ้ป่วยได้เข้ำถึงแหล่งอำหำรที่ปลอดภัย 
และมีประโยชน์

กลุ่มผู้ปลูกผักปี สมำชิก
(คน)

2557 2 2 60,00068

5 4 291,86084

11 9 814,178254

16 14 1,896,894267

16

16

17

22

2,808,214

2,754,833

294

294

2558

2559

2560

2561

2562

ตลำด
(แห่ง)

ยอดขำย
(บาท / ปี)

สรุปผลกำรด�ำเนินงำนของกลุ่มผู้ปลูกผัก

หมายเหตุ: ข้อมูลจากรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนล่าสุดของกลุ่มมิตรผลปี 2561
https://www.mitrphol.com/pdf/Sustainability-Report-2561-TH.pdf

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปี
58-59

ปี
59-60

ปี
60-61

ปี
61-62

ปี
62-64

ครวัเรอืนเกษตรกร
 ชี้แจงโครงกำร
 รับสมัคร
 วิเครำะห์ปัญหำ
 กิจกรรมพึ่งตนเอง

กลุ่มอำชีพ
 ศึกษำข้อมูลชุมชน
 รวมกลุ่มกิจกรรม
 ประชุมวำงแผน

แผนพัฒนำกลุ่ม
 กระบวนกำรและแผนกำรผลิตพืช
 มำตรฐำน: GAP, PGS, Organic Thailand
 ตลำด: ชุมชน, หน้ำโรงงำน, โรงอำหำร, Modern Trade
 กลุ่มสหกรณ์

พัฒนำศักยภำพ
 ศึกษำดูงำน
 ประชุมสัญจร / แลกเปลี่ยนเรียนรู้
 ประสำนควำมร่วมมือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
 พัฒนำองค์ควำมรู้

วิสำหกิจชุมชน
 ได้รับกำรรับรองตำมกฎหมำย
 แหล่งทุนรองรับกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์
 เตรียมควำมพร้อมในกำรแข่งขัน
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โครงกำรจัดหำเมล็ดกำแฟจำกชุมชน 
(Community Coffee Sourcing)

นอกจำกกำรรับซื้อเมล็ดกำแฟแล้ว โครงกำรยังส่งเสริมกำรปลูก 
กำแฟอำรำบิกำร่วมกับไม้ร่มเงำ กำรจัดกำรน�้ำเสีย และกำรพัฒนำ 
องค์ควำมรู ้ ท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนกำรปลูกและแปรรูปเมล็ดกำแฟ  
มีเกษตรกรในจังหวัดเชียงรำย ได้แก่ เกษตรกรบ้ำนปำงขอน เกษตรกร 
บ้ำนผำลัง้ อ�ำเภอเมอืงเชยีงรำย และเกษตรกรบ้ำนห้วยหมำก บ้ำนห้วยหยวก 
ป่ำโซ บ้ำนสำมสูง และบ้ำนอำโต่ อ�ำเภอแม่สลองใน มีเกษตรกรเข้ำร่วม
จนถงึปัจจบุนัรวม 160 ครวัเรอืน เพ่ิมไม้ร่มเงำได้ 6,500 ตนั โดยในปี 2562  
มกีำรรบัซือ้เมลด็กำแฟกะลำจ�ำนวน 134 ตนั สร้ำงรำยได้เพิม่ขึน้ 15,000 -  
30,000 บำทต่อครัวเรือนต่อปี หรือคิดเป็นเงินทั้งสิ้น 1,699,275 บำทต่อปี 
และมผีลลัพธ์กำรลงทุนทำงด้ำนสงัคม หรอื Social Return on Investment 
(SROI) ร้อยละ 13.8

นอกจำกนี้ได้ขยำยพื้นที่ด�ำเนินงำนไปส่งเสริมกำรปลูกกำแฟ 
โรบัสต้ำให้แก่เกษตรกรบ้ำนโป่งลึก เกษตรกรบ้ำนบำงกลอย อ�ำเภอ 
แก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี รวมถึงร่วมมือกับองค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้
โครงกำรวจิยัและพัฒนำกำรปลกูและผลติกำแฟในพืน้ท่ีสวนป่ำเศรษฐกจิ
ในรูปแบบกำรจัดกำรทำงธุรกิจและสังคมชุมชนภำยใต้กรอบหลักกำร
วิสำหกิจเพื่อชุมชน

กลุ่ม ปตท. 
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โครงกำรร้ำนกำแฟคำเฟ่อเมซอนเพื่อกำรสร้ำงโอกำส 
(Café Amazon for Chance)

ขยำยผลกำรจ้ำงผู้พิกำรทำงกำรได้ยินเป็นพนักงำนและบำริสตำ้
ประจ�ำร้ำนเพิ่มจ�ำนวน 2 สำขำ รวมเป็น 5 สำขำ โดยล่ำสุดเปิดสำขำ 
ที ่ปตท. ส�ำนักงำนใหญ่ เมือ่เดอืนธันวำคม 2562 ฝึกอบรมกำรเป็นบำรสิต้ำ 
ให้แก่ผู ้พิกำรทำงกำรได้ยินท้ังก่อนเริ่มงำนและขณะปฏิบัติงำนจริง  
และสนบัสนนุโอกำสแก่ผูบ้กพร่องทำงกำรเรยีนรูแ้ละผูส้งูอำย ุโดยสำมำรถ
สร้ำงงำนให้แก่ผู้พิกำรจ�ำนวน 18 รำย (ผู้พิกำรทำงกำรได้ยิน 16 รำย  
และผูบ้กพร่องทำงกำรเรยีนรู้ 2 รำย) มีรำยได้เพิม่ขึน้ประมำณ 7,000 บำท 
ต่อคนต่อเดือน หรือ 1,512,000 บำทต่อปี และมีผลลัพธ์กำรลงทุน 
ทำงด้ำนสังคม หรือ Social Return on Investment (SROI) ร้อยละ 10

การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

โครงกำร PTT Group Lounge
เป็นโครงกำรท่ีมีเป้ำหมำยในกำรลดภำระกำรพ่ึงพิงวัยแรงงำน 

ในกำรดูแลผู้สูงอำยุและลดภำระรัฐด้ำนสวัสดิกำร ผ่ำนกำรส่งเสริมกำร 
จ้ำงงำนผูส้งูอำย ุจ�ำนวน 5 รำย เปิดด�ำเนินกำรทีส่นำมป่ันจกัรยำน เจริญสขุ 
มงคลจติ สนำมบนิสุวรรณภูม ิโดยสำมำรถสร้ำงรำยได้ 13,000 บำทต่อคน
ต่อเดอืน หรอืคดิเป็นเงนิทัง้สิน้ 780,000 บำทต่อปี และมผีลลพัธ์กำรลงทนุ
ทำงด้ำนสังคม หรือ Social Return on Investment (SROI) ร้อยละ 15

กลุ่ม ปตท. มีความมุ่งมั่นที่จะเพ่ิมพูนความร่วมมือจากภาครัฐและ
เอกชน เพื่อจัดทําโครงการที่สามารถเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ ในการ
แก้ปัญหาสังคมและสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างย่ังยืน ประกอบกับ 
การท่ีรัฐบาลได้สนับสนุนการจัดต้ังกิจการที่ทําประโยชน์ ให้แก่ 
คนในชุมชนโดยไม่มีการแบ่งปันผลกําไร และที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 มีมติเห็นชอบหลักการมาตรการภาษ ี
เพ่ือสนับสนุนวิสาหกิจเพ่ือสังคม จึงเป็นจุดเริ่มต้นของ GC ในการ 
ร่วมมือกับบริษัทอื่นๆ ในกลุ่ม ปตท. ก่อตั้งบริษัท สานพลัง วิสาหกิจ
เพื่อสังคม จํากัด หรือ SPSE เมื่อปี 2560

SPSE เป็นบริษัทที่ดําเนินงานภายใต้หลักการแห่งการเป็นบริษัท 
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเพ่ือประกอบกิจการเก่ียวกับการผลิต
สินค้า การให้บริการ มุ่งส่งเสริมการจ้างงานในท้องถิ่น เพื่อแก้ปัญหา 
พัฒนาชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม โดยมิใช่การสร้างกําไรสูงสุดต่อ 
ผู้ถือหุ้น และจะต้องนําผลกําไรที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ไปลงทุน 
ในกิจการหรือใช้ประโยชน์เพ่ือสังคม ซึ่งปัจจุบันมีโครงการต่างๆ 
หลายโครงการที่ดําเนินการโดยบริษัทในกลุ่ม ปตท. ภายใต้ SPSE 
ที่สําคัญดังนี้

โครงกำร PTT Day Care
เป็นศูนย์บริกำรรับเลี้ยงเด็กแก่พนักงำน ปตท. พร้อมสร้ำงอำชีพ

ให้แก่กลุม่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีจำกสมำคมแม่บ้ำนกำรรถไฟแห่งประเทศไทย 
เปิดด�ำเนินกำรแล้วตั้งแต่วันที่ 2 กันยำยน 2562 โดยสำมำรถรับดูแลเด็ก 
ที่มีอำยุต�่ำกว่ำ 1 ปีจนถึง 4 ปี รวม 26 คน และคำดว่ำภำยในปี 2563 
จะสำมำรถรับได้เต็มจ�ำนวน 40 คน ซึ่งมีพี่เลี้ยงรวม 11 คน ในจ�ำนวนนี้ 
มีกำรคัดเลือกแม่บ้ำนจำกสมำคมฯ เพื่อไปฝึกงำนแล้วจ�ำนวน 3 คน  
ส่งเสริมกำรมีรำยได้เพิ่มขึ้นประมำณ 11,000 บำทต่อคนต่อเดือน  
หรือคิดเป็น 253,000 บำทต่อปี และมีผลลัพธ์กำรลงทุนทำงด้ำนสังคม  
หรือ Social Return on Investment (SROI) ร้อยละ 27
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การด�าเนินงานของภาคเอกชน

โครงกำร Upcycling SE
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหำชน) หรือ GC ยึดถือ 

กำรผสำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและควำมใส่ใจสิ่งแวดล้อมในกำร
ด�ำเนินธุรกิจสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน เป็นหน่ึงในพันธกิจที่น�ำไปปฏิบัติจริง 
อย่ำงต่อเนือ่ง ผ่ำนกำรด�ำเนนิโครงกำรต่ำงๆ ด้วยควำมตระหนกัเรือ่งปัญหำ
ด้ำนสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติที่มีอยู่อย่ำงจ�ำกัด GC จึงได้ 
ผลกัดนัโครงกำร Upcycling SE ให้เป็นหนึง่ในโครงกำรภำยใต้ SPSE โดยม ี
เป้ำหมำยเพื่อบริหำรและจัดกำรขยะพลำสติกอย่ำงครบวงจรและย่ังยืน 
อกีทัง้ยังสร้ำงมลูค่ำเพิม่ผ่ำนกระบวนกำรทีเ่รยีกว่ำ Upcycling ซึง่เป็นกำร
น�ำขวดพลำสติก PET ที่ใช้แล้วมำผ่ำนกระบวนกำรรีไซเคิลจนได้เป็น
สินค้ำแฟชั่นและของใช้ในชีวิตประจ�ำวัน อำทิ เสื้อโปโล เสื้อยืด กระเป๋ำเป้  
และถงุผ้ำ จดัจ�ำหน่ำยให้ทัง้ลกูค้ำองค์กรและลูกค้ำทัว่ไป ภำยใต้ Trademark  
“Upcycling by GC” โดยขยะพลำสติกที่น�ำมำใช้ในโครงกำรมำจำก
กิจกรรมเก็บและคดัแยกขยะร่วมกบัชมุชนต่ำงๆ ที ่GC มกีำรด�ำเนนิกิจกรรม 
อย่ำงต่อเนื่อง โครงกำร Upcycling SE ของ GC จึงนับเป็นโครงกำรท่ี
สอดคล้องกับนโยบำย Circular Living ของ GC ในทกุมติ ิกล่ำวคอื รูจั้กใช้
ทรพัยำกร อย่ำงรูค้ณุค่ำและเกดิประโยชน์สงูสดุ รวมถึงสร้ำงกำรตระหนักรู้
ในกำรคดัแยกขยะอย่ำงถูกต้อง เพ่ือให้สำมำรถน�ำไปรไีซเคิลและหมนุกลบั
มำใช้ซ�้ำได้อยำ่งมีประสิทธิภำพต่อไป

กำรด�ำเนินกิจกรรมดังกล่ำวยังเป็นอีกก้ำวส�ำคัญของ Circular 
Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียนท่ีได้รับกำรยอมรับในระดับสำกล  
น�ำมำใช้ให้เกิดประโยชน์อย่ำงเป็นรูปธรรม ซึ่งถือได้ว่ำ GC คือองค์กร 
ที่ผลักดัน “เคมี...ที่เขำ้ถึงทุกควำมสุข” สู่ทุกคนอย่ำงสมบูรณ์

โครงกำรไทยเด็ด แมชชิ่ง เดย์
เมือ่วันที ่7 มนีำคม 2563 นำยสนธิรตัน์ สนธิจริวงศ์ รฐัมนตรว่ีำกำร

กระทรวงพลังงำน เป็นประธำนพิธีเปิด “โครงกำรไทยเด็ด แมชชิ่ง เดย์  
ครัง้ที ่5” ณ สถำนบีรกิำรน�ำ้มนั พีทที ีสเตชัน่ บรษิทั ไอเอสเคบสิซเินส จ�ำกัด 
จังหวัดกำญจนบุรี โดยเป็นกำรจัดโครงกำรไทยเด็ด แมชชิ่ง เดย์ ครั้งแรก
ของภำคตะวันตก ที่ด�ำเนินโครงกำรฯ ตำมเจตนำรมณ์ของบริษัท ปตท. 
น�้ำมันและกำรค้ำปลีก จ�ำกัด (มหำชน) หรือ OR ที่จะท�ำให้สถำนีบริกำร
น�ำ้มนั พีทีที สเตชัน่ ท่ัวประเทศ เป็นพ้ืนทีส่ร้ำงประโยชน์ให้กบัสังคมชมุชน 
ตลอดจนร่วมพัฒนำศกัยภำพของวสิำหกจิชมุชน เพ่ือช่วยส่งเสรมิเศรษฐกิจ
ฐำนรำกของประเทศให้มคีวำมเข้มแขง็พร้อมเติบโตไปด้วยกันอย่ำงยัง่ยืน 

ปตท. มุ่งเน้นกำรด�ำเนินธุรกิจโดยให้ควำมส�ำคัญกับกำรบริหำร
จัดกำรควำมยั่งยืน 3 ด้ำน (3P) อย่ำงสมดุล ได้แก่ People กำรท�ำธุรกิจ 
ควบคู่กับกำรดูแลชุมชนและสังคม Planet กำรอนุรักษ์และสร้ำงควำม
ตระหนักในควำมส�ำคัญของทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม  
และ Prosperity กำรสร้ำงควำมมั่นคงกำรด�ำเนินธุรกิจเพ่ือให้มีก�ำลัง 
เพียงพอในกำรดแูลควำมมัน่คงทำงพลังงำนให้กบัประเทศ ในด้ำน People 
ปตท. มุ่งยกระดับคุณภำพชีวิตของชุมชนผ่ำนรูปแบบวิสำหกิจเพ่ือสังคม  
เพ่ือให้ชุมชนสำมำรถเติบโตได้อย่ำงเข้มแข็งและย่ังยืน โดย OR ถือเป็น
บรษิทั Flagship ด้ำนกำรค้ำน�ำ้มนัและกำรค้ำปลกีของกลุม่ ปตท. ทีมุ่ง่สร้ำง 
กำรเติบโตร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่ำงยั่งยืน (Sustainable 
Growth for All) อันเป็นพันธกิจร่วมของกลุ่ม ปตท.

OR ตั้งเป้ำหมำยจะเพิ่มร้ำนขำยของฝำก “มุมไทยเด็ด” ภำยใน 
ป๊ัมพทีที ีสเตช่ัน เป็น 300 แห่งภำยในไตรมำส 2 น้ี และครอบคลมุ 1,000 ป๊ัม 
ภำยในสิ้นปีนี้ เพ่ือช่วยเหลือเอสเอ็มอีท้องถ่ินสร้ำงตลำดและเพิ่มมูลค่ำ
สินค้ำ สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐำนรำก ท�ำให้ผู้ประกอบกำรมี
โอกำสพฒันำสนิค้ำและเข้ำถงึช่องทำงกำรตลำดเพิม่ขึน้ ผ่ำนกำรช่วยเหลอื
ของหน่วยงำนพันธมิตร ได้แก่ กระทรวงพลังงำน โดยกรมพัฒนำพลังงำน
ทดแทนและอนุรกัษ์พลงังำน กระทรวงพำณชิย์ โดยกรมพัฒนำธุรกจิกำรค้ำ  
ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย 
ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร ธนำคำรออมสิน  
และผู้ประกอบกำรธุรกิจสถำนีบริกำรน�้ำมัน พีทีที สเตชั่น จัดตั้งโครงกำร
ไทยเด็ดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2561 ซึ่งได้คัดสรรผลิตภัณฑ์ไทยเด็ด 
มำวำงจ�ำหน่ำยในร้ำนขำยของฝำกภำยใต้ชื่อ “มุมไทยเด็ด” อีกทั้งยังได้ 
จัดสรรพ้ืนท่ีภำยในสถำนีบริกำรน�้ำมันฯ เพ่ือเปิดเป็นพ้ืนท่ีส�ำหรับ  
“ตลำดไทยเดด็” ให้เกษตรกร วิสำหกจิชุมชน และผูป้ระกอบกำร น�ำผลติผล 
ทำงกำรเกษตร อำหำร และสินค้ำหัตถกรรมงำนฝีมือท่ีมีชื่อเสียง 
และเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นมำจ�ำหนำ่ย

นอกจำกนี้ยังจัดกิจกรรม “ไทยเด็ด แมชชิ่ง เดย์” โดยเชิญผู้แทน
จ�ำหน่ำย สถำนีบริกำรน�้ำมันฯ จำกจังหวัดต่ำงๆ มำคัดเลือกผลิตภัณฑ์
ของผู้ประกอบกำรวิสำหกิจชุมชนเพื่อน�ำไปวำงจ�ำหนำ่ย ณ “มุมไทยเด็ด” 
ภำยในสถำนีบริกำรน�้ำมันฯ ของตนเอง เพ่ือเพ่ิมช่องทำงกำรจ�ำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์ สร้ำงโอกำสในกำรขยำยตลำดและสร้ำงรำยได้เพิ่มให้กับ 
ผู้ประกอบกำรวิสำหกิจชุมชน

ปัจจุบันมีวิสำหกิจชุมชนท่ัวประเทศเข้ำร่วมโครงกำรแล้วจ�ำนวน 
147 รำย และมีสถำนีบริกำรน�้ำมันฯ เขำ้ร่วมโครงกำรฯ จ�ำนวน 177 แห่ง 
โดยเป็นสถำนีบริกำรน�้ำมันฯ ในภำคตะวันตกจ�ำนวน 13 แห่ง

รายละเอียดเพิ่มเติม
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เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะท�ำงำนกำรพัฒนำ
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สหพัฒน์

โครงกำรส่งเสริมด้ำนอำชีพ 
1. สอนเย็บถุงผ้ำ สร้ำงอำชีพสู่สังคม โดย บริษัท ธนูลักษณ์ จ�ำกัด 

(มหำชน) 
2. โครงกำร OCC สำนพลงัประชำรฐั พัฒนำควำมรู ้สูเ่ส้นทำงสำยอำชพี 

โดย บริษัท โอซีซี จ�ำกัด (มหำชน)

โครงกำรเพื่อช่วยด้ำนสำธำรณสุข 
1. โครงกำร LION Oral Health Promotion and Prevention โดย บริษัท 

ไลอ้อน (ประเทศไทย) จ�ำกัด 
2. โครงกำร ประชำรัฐร่วมใจ ต้ำนภัยมะเร็งเต้ำนมเพื่อชุมชน โดย บริษัท 

ไทยวำโก้ จ�ำกัด (มหำชน)

โครงกำรด้ำนเกษตร - สิ่งแวดล้อม 
1. โครงกำรเกษตรพอเพียง ดร.เทียม โชควัฒนำ จงัหวดัล�ำพูน โดย บรษิทั 

สหพัฒนำอินเตอร์โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)
2. โครงกำรประชำรฐัรวมใจ ปลูกไผ่เพ่ือเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม 

โดย บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
3. โครงกำรประชำรฐัร่วมใจ ILC หัวใจสเีขยีว เพ่ือสิง่แวดล้อม โดย บรษิทั 

อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอรำทอรีส์ จ�ำกัด 

โครงกำรสนับสนุนกำรศึกษำ 
1. โครงกำรครสูร้ำงคน เยำวชนสร้ำงนวัตกรรม โดย บรษิทั เอส แอนด์ เจ  

อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด (มหำชน) 
2. โครงกำร Sahapat Admission โดย บริษัท สหพัฒนพิบูล จ�ำกัด 

(มหำชน) 
3. โครงกำรสถำนศึกษำต้นแบบทวิภำคี สำนพลังประชำรัฐ (Excellent 

Model School) โดย บรษิทั ไอ.ซ.ีซ.ีอนิเตอร์เนชัน่แนล จ�ำกัด (มหำชน) 
4. โครงกำรนำฏดุริยำงคศิลป์ไทยสู่เยำวชน พัฒนศิลป์สร้ำงคน สืบทอด

วัฒนธรรม ที่มีบริษัทย่อยสนับสนุนกว่ำ 12 บริษัทในเครือ

“เครอืสหพัฒน์” ในฐานะภาคเอกชนทีม่บีรษิทัห้างร้านและคอนเนก็ชัน่ 
ทางธุรกิจหลากหลายแขนงยังคงรับไม้ต่อด้วย “โครงการประชารัฐ
เครือสหพัฒน์” ที่ทําต่อเนื่องมาต้ังแต่ปี 2560 จนเกิดเป็นโครงการ
ที่เป็นรูปธรรมถึง 11 โครงการใหญ่ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านอาชีพ 
สาธารณสุข เกษตร - สิ่งแวดล้อม และการศึกษา มุ่งหวังเป็นจิ๊กซอว์
เชื่อมต่อชุมชนและภาคธุรกิจ สร้างความแข็งแรงให้แก่เศรษฐกิจไทย
อย่างย่ังยืน โดยโครงการประชารฐัเครือสหพัฒน์ทัง้ 11 โครงการได้แก่

โครงกำรด้ำนเกษตร - สิ่งแวดล้อม 
โครงการเกษตรพอเพียง ดร.เทียม โชควัฒนา จังหวัดล�าพูน 

มีหัวเรอืใหญ่คือ บรษิทั สหพัฒนำอนิเตอร์โฮลด้ิง จ�ำกัด (มหำชน) 
ก่อต้ังเมื่อปี 2555 ยึดหลัก “เกษตรแบบพอเพียง” เมื่อปี 2561 จ�านวน
สมาชิกกลุ่มเกษตรกรรายย่อยเพิ่มจาก 30 รายเป็น 61 ราย สรำ้งศูนย์ 
กำรเรียนรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ฝึกอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับ
กำรปลูกข้ำวไรซ์เบอร์รี่ กำรเพำะเห็ดนำงฟ้ำและเห็ดโคนน้อย จัดกิจกรรม
ร่วมกับกลุม่ข้ำวปลอดภยั ต�ำบลป่ำสกั เพ่ือผลติข้ำวปลอดสำรพษิ และลด 
ต้นทุนกำรผลิตข้ำว กำรเลี้ยงไส้เดือน ปลูกฝรั่งกิมจู มอบโคขำวล�ำพูน 
ให้เกษตรกรกลุ ่มเศรษฐกิจพอเพียงต�ำบลป่ำสักเพ่ือเลี้ยงหมุนเวียน 
สร้ำงอำชีพ เสริมรำยได้ให้กับชุุมชน
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โครงการประชารัฐร่วมใจ ILC หัวใจสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม
ด�ำเนินงำนโดยบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอรำทอรีส์ จ�ำกัด 

ให้ควำมส�ำคัญด้ำนอนุรักษ์ป่ำไม้และพันธุ์เต่ำทะเลเพ่ือรักษำระบบนิเวศ
ให้สมบูรณ์ ประกอบด้วยกิจกรรมต่ำงๆ เช่น กิจกรรม “ประชำรัฐร่วมใจ 
ILC คืนชีวิตให้ผืนป่ำ มอบสีสันให้โลกสวยงำม” ซึ่งจำกปัญหำไฟไหม้ป่ำ 
และพื้นท่ีป่ำชำยเลนก่อให้เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงบริษัทฯ กรมป่ำไม้  
ชุมชน โรงเรียน และวัด จัดต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550 เป็นเวลำกว่ำ 10 ปี  
ปัจจบุนัมต้ีนไม้ท่ีปลกูถงึ 82,000 ต้น สามารถช่วยลดปรมิาณการปล่อย 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 68 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า อีกทั้งยังส่งเสริมรำยได้จำกกำรเพำะพันธุ์กล้ำไม้ในชุมชน 
ภหูลง จงัหวัดชยัภมู ิบ้ำนขนุสมทุรจนี จงัหวัดสมทุรปรำกำร และคลองโคน  
จังหวัดสมุทรสงครำม

โครงการประชารัฐรวมใจ ปลูกไผ่เพื่อเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม

ซึง่ด�ำเนินงำนโดย บมจ. สหโคเจน (ชลบรุ)ี และบรษิทัย่อย ร่วมกับ 
ส�ำนักจดักำรทรพัยำกรป่ำไม้ท่ี 3 (ล�ำปำง) กรมป่ำไม้ สนับสนุนกำรปลกูไผ่ 
คนืผนืป่ำ สร้ำงอำชีพ ในพ้ืนท่ีบ้ำนห้วยวำด ต�ำบลทุ่งผึง้ อ�ำเภอแจ้ห่ม จงัหวัด
ล�ำปำง ลดกำรบุกรุกป่ำและร่วมฟื้นฟูทรัพยำกรป่ำไม้ ลดควำมขัดแย้ง 
เรื่องที่ดินท�ำกินในเขตป่ำสงวนระหว่ำงภำครัฐกับประชำชน รวมถึง 
เพ่ือสร้ำงแหล่งอำหำรและอำชีพให้กับคนในชุมชน มีกำรตั้งเป้ำปลูกไผ่ 
เสริมในพ้ืนท่ีฟื้นฟูสภำพป่ำจ�ำนวน 20,000 ไร่ ใช้กล้ำไผ่ 400,000 ต้น  
อตัรำกำรรอดตำยเม่ืออำยคุรบ 1 ปีไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 โดยบริษทัจดัหำ
กล้ำไม้ไผ่เพ่ือส่งต่อให้ประชำชนไปปลูกเริ่มตั้งแต่ปี 2561 และจับมือกับ
นักวิชำกำรจำกกรมป่ำไม้ อบรมให้ควำมรู้พร้อมติดตำมควำมก้ำวหน้ำ
ทุก 6 เดือน และมอบค่ำบ�ำรุงรักษำต้นไผ่ตำมจ�ำนวนกล้ำไผ่ที่รอดตำย 
เมือ่อำยคุรบ 1 ปีต้นละ 10 บำท และเมือ่อำยคุรบ 2 ปีต้นละ 5 บำทอกีด้วย

อกีหน่ึงกิจกรรมคอืกำรอนุรกัษ์เต่ำทะเลไม่ให้สญูพันธ์ุ ซึง่เริม่ต้นมำ
ตัง้แต่ปี 2555 ภำยใต้ชือ่งำน “ILC มอบชวิีตใหม่ให้เต่ำสูส่สีนัท้องทะเลไทย”  
เพำะพนัธ์ุและอนุบำลเต่ำทะเลก่อนปล่อยคนืสูธ่รรมชาตจิ�านวน 266 ตวั  
สนับสนนุกำรจดัซือ้อปุกรณ์และเวชภณัฑ์กับโรงพยำบำลเต่ำทะเล ส่งเสริม
คนในชุมชนให้ตระหนักถึงกำรอนุรักษ์เต่ำทะเลที่ใกล้จะสูญพันธุ์

รายละเอียดเพิ่มเติม



151150

เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะท�ำงำนกำรพัฒนำ

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน)

เอสซีจีส่งเสริมให้ชุมชนเรียนรู้และปรับตัวเพื่อเติบโต 
อย่ำงมั่นคงและยั่งยืน
“พัฒนาคุณภาพชวิีตด้วยการพึง่พาตนเอง” เป็นอกีหนึง่ความมุง่มัน่ 
ทีเ่อสซจีส่ีงเสรมิผ่านกระบวนการเรยีนรูอ้ย่างมส่ีวนร่วม ให้ทกุภาคส่วน 
อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนและมีความสุขในกิจกรรมดังนี้

 “รักษ์น�า้ จากภูผาสู่มหานที”
จำกจุดเริ่มต้นของกำรสร้ำงฝำยชะลอน�้ำตำมแนวพระรำชด�ำริ 

เพ่ือแก้ปัญหำไฟไหม้ป่ำ ตั้งแต่ปี 2550 ท่ีเอสซีจีร่วมกับชุมชนด�ำเนิน
โครงกำร “รักษ์น�้ำ จำกภูผำสู่มหำนที” และร่วมมือกับมูลนิธิอุทกพัฒน์  
ในพระบรมรำชปูถมัภ์ และสถำบันสำรสนเทศทรพัยำกรน�ำ้ (องค์กำรมหำชน)  
ส่งเสริมให้ชุมชนเรียนรู้กำรจัดกำรน�้ำด้วยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
ผนวกภูมิปัญญำท้องถิ่น เพื่อให้ชุมชนมีน�้ำเพียงพอต่อกำรอุปโภค บริโภค 
และใช้ในกำรเกษตร ก่อให้เกิดสมดลุน�ำ้ ไม่ประสบปัญหำน�ำ้แล้งน�ำ้ท่วมอกี  
เช่น

ชมุชนบ้ำนแป้นใต้ บ้ำนแป้นโป่งชยั บ้ำนสำแพะเหนอื และบ้ำนสำ
สบหก อ�ำเภอแจ้ห่ม จงัหวัดล�ำปำง จำกทีเ่คยประสบปัญหำน�ำ้ท่วมน�ำ้แล้ง 
มำกว่ำ 20 ปี เมือ่ชมุชนได้เรยีนรูแ้ละหำทำงออกร่วมกนั ท�ำให้มนี�ำ้ใช้ตลอดปี  
และไม่เกิดน�้ำท่วมอีก สรำ้งรำยได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยรำยละ 100,000 บำทต่อปี

ชมุชนป่ำภถู�ำ้ ภกูระแต อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น ประสบฝนแล้ง 4 ปี  
สลับฝนดี 2 ปี เมื่อเรียนรู้กำรใช้เทคโนโลยี ลงมือขุดคลองดักน�้ำ ท�ำให้มี 
น�้ำกักเก็บเพิ่ม 70,000 ลูกบำศก์เมตร ชุมชนได้ประโยชน์ 2,000 ครัวเรือน  
มนี�ำ้เพียงพออปุโภค บรโิภค และท�ำเกษตร นำน 4 ปี แม้เกิดภำวะฝนทิง้ช่วง

และในช่วงต้นปี 2563 ท่ีเกิดสถำนกำรณ์ภัยแล้งรุนแรงท่ีสุด 
ในรอบ 40 ปี เอสซีจี มูลนิธิอุทกพัฒน์ สถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน�้ำ  
(องค์กรมหำชน) และคูโบต้ำ จึงได้จัดโครงกำร “เอสซีจีร้อยใจ 108 ชุมชน 

รอดภัยแล้ง” ถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
เนื่องในโอกำสเอสซีจีครบรอบ 108 ปี ในปี 2564 ซึ่งด�ำเนินกำร 
ไปแล้ว 56 ชุมชน ใน 25 จังหวัด ส่งผลให้มีปริมำณน�้ำเพ่ิมขึ้น 10 ล้ำน
ลูกบำศก์เมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ีกำรเกษตร 9,269 ไร่ และจะขยำยผล 
ไปอีก 52 ชุมชนในปีต่อไป 

“วิสาหกิจและคุณธรรมชุมชน” 
แปรรปูผลผลติ เรยีนรูก้ำรค้ำขำยออนไลน์ เสรมิควำมมัน่คงอำชพี

และรำยได้
เอสซีจีมุ ่งหวังที่จะแปรรูปผลผลิตของชุมชนให้มีมูลค่ำสูงขึ้น  

โดยเพ่ิมพูนควำมรู้กำรตลำด จัดจ�ำหน่ำย บริหำรจัดกำรธุรกิจ สร้ำง 
แรงบันดำลใจ ด้วยกำรผลิตสินค้ำและท�ำกำรค้ำท่ีค�ำนึงถึงผู ้บริโภค 
และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นผู้ประกอบกำรที่มีคุณธรรม

ในช่วง 2 ปีที่ผ่ำนมำ ชุมชนรอบโรงงำนในจังหวัดล�ำปำง สระบุรี 
กำญจนบุรี และนครศรีธรรมรำช ประมำณ 200 คน ผ่ำนกำรอบรม
หลักสูตรและได้พัฒนำสินค้ำที่เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่น ช่วยสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม  
และพร้อมต่อยอดเป็นสินค้ำประจ�ำจังหวัด อำทิ ขนมพำยไส้สับปะรด 
รูปไก่ขำว สัญลักษณ์ไก่ขำวประจ�ำจังหวัดล�ำปำง สร้ำงรำยได้ครัวเรือน 
เพิ่มขึ้น 100,000 บำท ขำ้วกล้องหอมละหนำ ซึ่งปลูกได้เฉพำะในจังหวัด
ล�ำปำง ท�ำให้มีรำยได้ในปีที่ผ่ำนมำเพิ่มขึ้น 50,000 บำท

“ชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ”
โมเดลชุมชนต้นแบบจัดกำรขยะตั้งแต่ต้นทำง
กำรบริหำรจัดกำรปัญหำขยะในชุมชนอย่ำงถูกวิธีและย่ังยืน  

ตำมหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ตั้งแต่ระบบกำรคัดแยกขยะ กำรน�ำขยะ 
กลับมำใช้ประโยชน์และรีไซเคิล รวมถึงกำรจัดกำรขยะอันตรำย โดยเน้น
กำรมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เช่น ชุมชนต�ำบลบ้ำนสำ อ�ำเภอแจ้ห่ม 
จังหวัดล�ำปำง ชุมชนบำ้นรำงพลับ อ�ำเภอบ้ำนโป่ง จังหวัดรำชบุรี ชุมชน
บ้ำนมดตะนอย อ�ำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

เอสซีจีเชื่อว่ำ กำรส่งเสริมให้ชุมชนพ่ึงพำตนเอง คิดแก้ปัญหำ 
ด้วยตนเอง เกิดควำมสำมัคคีช่วยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกัน มีควำมรู้ใน
กำรแก้ไขปัญหำ และต่อยอดสูก่ำรสร้ำงรำยได้ท่ีมัน่คง จะเป็นภูมคิุม้กันท่ีดี 
ให้กับชุมชน ลดควำมเหลือ่มล�ำ้ ช่วยให้ชุมชนเตบิโตได้อย่ำงมัน่คงและย่ังยืน 
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นอกจำกน้ียังได้พัฒนำชุนชนอย่ำง
ยั่งยืน โดยมูลนิธิเอสซีจี ซึ่งมุ่งสร้ำงประโยชน์
ให้แก่สังคมอย่ำงต่อเนื่อง ตลอดจนสนับสนุน
โครงกำรหรือกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนำ 
สงัคม ชมุชน เพ่ือให้สงัคมไทยเป็นสงัคมคณุภำพ 
ที่ยั่งยืน ผำ่นโครงกำรต่ำงๆ ดังนี้

โครงการต้นกล้าชุมชน
หลังจำกที่ท�ำงำนร่วมกับนักพัฒนำชุมชนมำกว่ำ 10 ปี มูลนิธิ 

เอสซีจีตระหนักว่ำหลำยชุมชนประสบปัญหำกำรขำดแคลนผู้น�ำชุมชน 
รุน่ใหม่ เพรำะต่ำงมุง่สูก่ำรท�ำงำนเมอืงใหญ่ มลูนธิิฯ จงึได้มองหำ “ต้นกล้ำ 
ชุมชน” ซึ่งเปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ ให้หย่ังรำกและเติบโตงอกงำมบน 
ผืนดินท้องถิ่นของตนเอง สืบต่อองค์ควำมรู้ ภูมิปัญญำ วิถีชีวิต วิถีชุมชน 
โดยมลูนิธิฯ พร้อมเตมิเตม็ทกัษะและส่งเสรมิศกัยภำพ เพือ่สร้ำง ‘นกัพัฒนำ 
รุ ่นใหม่’ ให้เป็นก�ำลังส�ำคัญในกำรดูแลและพัฒนำท้องถ่ินของตน 
ให้เข้มแข็งอยำ่งยั่งยืน ปัจจุบันมีต้นกล้ำชุมชน 5 รุ่น จ�ำนวน 51 คน

โครงการกองทุนสัมมาชีพ 
มูลนิธิฯ เช่ือว่ำเมื่อชุมชนมีปัญหำเกิดขึ้น ผู้ท่ีจะแก้ปัญหำได้ดี

ที่สุดก็คือคนในชุมชนเพรำะมีควำมตั้งใจและรู้ถึงปัญหำที่แท้จริง มูลนิธิฯ  
จึงจัดตั้งกองทุนหมุนเวียน เพ่ือช่วยเหลือชุมชนที่ประสบปัญหำให้เลี้ยงด ู
ตัวเองและครอบครัวได้ ซึ่งคนในชุมชนน้ันๆ จะเป็นผู้ตัดสินใจร่วมกัน  
ปัจจุบันมีกำรจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนใน 6 พื้นที่ ได้แก่ 1) พื้นที่ 3 จังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ 2) บ้ำนปลำบู่ จ.มหำสำรคำม 3) เครือข่ำยอินแปง 
จ.สกลนคร 4) ศูนย์กำรเรียนรู้โจ้โก้ จ.น่ำน 5) บ้ำนช่องฟืน จ.พัทลุง  
6) บ้ำนคูขุด จ.สงขลำ 

กองทุนช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบด้านอาชีพจาก 
โควิด-19

จำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019  
ส่งผลให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจทุกภำคส่วน มูลนิธิเอสซีจีจึงได้ร่วมกับ 
เครือข่ำยนักพัฒนำชุมชน จัดตั้งกองทุนเงินกู้ยืมและหลักสูตรอำชีพ 
ระยะสั้น เพ่ือช่วยเหลือพ่ีน้องให้สำมำรถประกอบอำชีพได้ โดยเน้นไปท่ี 
กำรท�ำกำรเกษตร เพื่อสร้ำงควำมมั่นคงทำงอำหำรให้กับครอบครัว/ชุมชน 
และเป็นกำรสร้ำงงำนสร้ำงรำยได้ไปพร้อมกัน 
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เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะท�ำงำนกำรพัฒนำ

ทอ Greater - Together
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ให้กำรสนับสนุน Heartist  

โดยร่วมใน SE101 และโครงกำร Social Impact Gym ท�ำให้ได้รบัข้อเสนอแนะ  
และเครือข่ำยพันธมิตรที่เป็นประโยชน์อยำ่งมำกในกำรต่อยอดธุรกิจ โดย
ได้จัด Workshop “ทอ Greater - Together” ที่อำคำรตลำดหลักทรัพย์ฯ 
เพื่อปูพ้ืนควำมรู้ให้จิตอำสำก่อนเป็นพี่เลี้ยงท่ีจะดูแลน้องๆ ใน “โครงกำร
วิจัยพัฒนำกี่ทอมือเพ่ือบุคคลออทิสติก” ซึ่งตลำดหลักทรัพย์ฯ ได้รับ 
กำรสนบัสนนุเป็นอย่ำงดจีำกโรงพยำบำลรำมำธบิด ีในกำรด�ำเนนิโครงกำร
วิจัยเพ่ือศึกษำพฤติกรรมและพัฒนำกำรของเด็กพิเศษกับกำรใช้กี่ทอมือ 
เพื่อพัฒนำกำรแก้ปัญหำเด็กพิเศษด้วยศิลปะบ�ำบัดให้ดียิ่งขึ้น

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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SET Social Impact Gym 2019: Six Pack Day
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ด�ำเนินโครงกำร SET Social 

Impact ดิจิทัลแพลตฟอร์มบน www.setsocialimpact.com ตั้งแต่ 
ปี 2559 เป็นศนูย์กลำงเชือ่มโยงควำมร่วมมอืของภำคธรุกจิและภำคสังคม  
พ้ืนที่แบ่งปันทรัพยำกร แลกเปล่ียนควำมรู ้และประสบกำรณ์ในกำร
ด�ำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืน เพ่ือขยำยกำรสร้ำงผลลัพธ์ท่ีดีทำงสังคม 
(Social Impact) โดยในปี 2560 ได้ต่อยอดควำมส�ำเร็จจำกแพลตฟอร์ม 
สู่ควำมร่วมมืออย่ำงเป็นรูปธรรมในกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถให้กับธุรกิจ 
เพ่ือสงัคม (Social Enterprise: SE) ผ่ำนโครงกำร SET Social Impact Gym 
กิจกรรมท่ีผสำนควำมร่วมมือจำกโค้ชจิตอำสำที่เป็นผู้บริหำรจำกบริษัท 
จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ มำร่วมถ่ำยทอดควำมรู้และ
เทคนิคกำรประกอบธุรกิจให้ประสบควำมส�ำเร็จ เพ่ือพัฒนำศักยภำพ 
ผูป้ระกอบกำรทำงสงัคมให้แขง็แกร่งและย่ังยืน นอกจำกนียั้งมผีูท้รงคณุวุฒิ 
และผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนที่จ�ำเป็นต่อกำรเป็นผู้ประกอบกำรเชิงสังคม  
ท้ังกำรสร้ำงแบรนด์ กำรบริหำรกำรผลิต และกำรออกแบบ มำร่วมให้ 
ค�ำปรึกษำอย่ำงเข้มข้นตลอดระยะเวลำ 3 เดือน ผ่ำนโปรแกรมเวิร์กชอป
แบบตัวต่อตัวและมีพี่เลี้ยงตลอดโครงกำร

ส�ำหรับโครงกำร SET Social Impact Gym 2019 มี SE ผำ่นกำร
คัดเลือกและได้เข้ำร่วมโครงกำร 14 รำย จำกผู้สมัครกว่ำ 200 รำย และ

โครงกำร SET Social Impact SE101 @ University
เมื่อวันที่ 7 ตุลำคม 2562 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

จัดแถลงขำ่วต่อยอดหลักสูตร SE101 สู่มหำวิทยำลัย ผ่ำนโครงกำร SET 
Social Impact SE101 @ University แพลตฟอร์มเพ่ือพัฒนำศักยภำพ
ผู้ประกอบกำรทำงสังคม โดยปีนี้ร่วมกับ 5 มหำวิทยำลัยน�ำร่อง ได้แก่ 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัย 
แม่ฟ้ำหลวง มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ และมหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี เริ่มเปิดสอนหลักสูตร SET SE101 ระยะสั้น ระหว่ำงเดือน
สิงหำคม - พฤศจิกำยน 2562 ให้แก่ผู้ประกอบกำรและประชำชนทั่วไป 
เพื่อปลูกฝังรำกฐำนกำรเรียนรู้ น�ำแนวคิดธุรกิจเพื่อสังคมมำพัฒนำให้กับ 
นักธุรกิจรุ ่นใหม่ พร้อมเป็นผู ้สร้ำงกำรเติบโตอย่ำงสมดุลและยั่งยืน  
ย�้ำวิสัยทัศน์ตลำดหลักทรัพย์ฯ ที่มุ่งพัฒนำตลำดทุนเพื่อทุกคน

โดยตลำดหลักทรัพย์ฯ ได้สร้ำง SET Social Impact Platform 
ตั้งแต่ปี 2559 ท�ำหน้ำที่เชื่อมโยงภำคตลำดทุนและภำคสังคม พร้อมทั้ง 
พัฒนำศักยภำพธุรกิจเพ่ือสังคมด้วยหลักสูตร SE101 ซึ่งเป็นกำรอบรม
เชิงปฏิบัติกำร เน้นควำมรู้เบื้องต้นส�ำหรับผู้ท่ีต้องกำรเร่ิมประกอบธุรกิจ
เพ่ือสังคม สอดรับนโยบำยภำครัฐที่ให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำสังคม 
สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจฐำนรำก ด้วยกำรสร้ำงคุณค่ำร่วมกับธุรกิจ 
เพื่อสังคม น�ำไปสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน

โดยมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี จังหวัดอุบลรำชธำนี จะเปิด 
กำรเรียนกำรสอนให้นักศึกษำที่สนใจด้ำนธุรกิจเพ่ือสังคมเข้ำมำเรียนรู ้
ในภำควิชำกำรจัดกำรธุรกิจเพ่ือสังคม ที่ครอบคลุมโมเดลด้ำนกำรเงิน  
กำรบญัชี กำรจดักำรทรพัยำกรบคุคล และจะเปิดกำรอบรมอำจำรย์ผูส้อน 
(Train-the-Trainer) ที่ต้องกำรถำ่ยทอดควำมรู้ด้ำนธุรกิจเพื่อสังคม

ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำงและจังหวัดอุบลรำชธำนี 
ธุรกิจเพ่ือสังคมยังไม่มีแพลตฟอร์มชัดเจน แต่มีวิสำหกิจชุมชนท่ีมี 
ควำมใกล้เคียงกับธุรกิจเพ่ือสังคมมำกที่สุด ที่จะส่งเสริมให้เข้มแข็ง  
โดยป ัจจุบันมหำวิทยำลัยได ้ เข ้ำมีส ่วนสนับสนุนและช ่วยเหลือ 
หลำยโครงกำร อำทิ โครงกำรสนิค้ำชมุชนครบวงจร โครงกำรเกษตรอนิทรย์ี
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การด�าเนินงานของภาคเอกชน

จ�ำนวนโค้ชจิตอำสำเพิ่มขึ้นเป็น 33 ท่ำน และควำมพิเศษของปีนี้ โครงกำร
ได้ออกแบบกำรพัฒนำศักยภำพที่เน้นกำรใช้เครื่องมือดิจิทัลส�ำหรับธุรกิจ
ในช่วงเริ่มต้น โดยส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำนวัตกรรม เพ่ิมศักยภำพ 
กำรแข่งขนัในยคุดจิทัิลเพ่ือกำรจดักำรและบรหิำรธรุกจิอย่ำงมปีระสทิธิภำพ

นอกจำกนี้ ตลำดหลักทรัพย ์ ฯ  และบริษัทจดทะ เบี ยน 
ในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ท่ีมีพ้ืนที่กำรท�ำงำนในส่วนภูมิภำคได ้
ขยำยผลโครงกำร SET Social Impact Gym สู่ภูมิภำคภำยใต้โปรแกรม  
N-E-S (North - E-san - South Impact Gym) ด้วยแนวคิดกำรสร้ำง 
ผู้ประกอบกำรในท้องถิ่นให้เข้มแข็ง (Local-to-Local Growth) อย่ำง 
ยั่งยืน โดยใช้ศักยภำพของตลำดทุน ด้วยพ้ืนที่น�ำร่องเบ้ืองต้นท่ีจังหวัด 

ประสำนควำมร่วมมือกับบริษัท ประชำรัฐรักสำมัคคี
วิสำหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ�ำกัด น�ำชุมชนออกบูธ
ที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หน่ึงในพันธกิจของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกำร
เชื่อมโยงภำคธุรกิจและภำคสังคมให้เติบโตร่วมกันอย่ำงยั่งยืนภำยใต้
กำรด�ำเนินงำน SET Social Impact ที่มุ่งพัฒนำส่งเสริมกิจกำรเพื่อสังคม 
(Social Enterprise) ผ่ำนกำรสนับสนุนองค์ควำมรู้ กำรพัฒนำศักยภำพ
ด้ำนกำรประกอบธุรกิจ กำรเชื่อมโยงธุรกิจเอกชนร่วมส่งเสริมธุรกิจหรือ
สนบัสนุนสนิค้ำและบรกิำรของกจิกำรเพือ่สงัคม รวมถึงยังได้ร่วมสนบัสนนุ
โครงกำรสำนพลังประชำรัฐมำอย่ำงต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 14 - 15 มีนำคม 
2562 บริษัท ประชำรัฐรักสำมัคคี วิสำหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ�ำกัด 
ประสำนควำมร่วมมอืน�ำชมุชนออกบธูทีต่ลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ถนนรัชดำภิเษก ได้น�ำกลุ่มเกษตรอินทรีย์ จำกบริษัท ประชำรัฐรักสำมัคคี
ปรำจีนบุรี (วิสำหกิจเพ่ือสังคม) จ�ำกัด น�ำผลไม้อินทรีย์จำกสวน ได้แก่ 
ทุเรียนหมอนทอง / ชะนี มะม่วง เสำวรส ชมพู่ ส้มโอ กล้วย เป็นต้น  
วำงจ�ำหนำ่ย สำมำรถสร้ำงรำยได้ให้ชุมชนเป็นจ�ำนวนกว่ำ 30,750 บำท

และเมื่อวันที่ 28 - 30 มิถุนำยน 2562 บริษัท ประชำรัฐรักสำมัคคี 
วิสำหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ�ำกัด น�ำชุมชนในโครงกำรผ้ำขำวม้ำ
ท้องถ่ิน หัตถศลิป์ไทย จำกจงัหวดัสโุขทยัและจงัหวัดปทมุธำน ีเข้ำร่วมออก
บูธที่งำน SET Social Impact Fair 2019 @ MBK Center จัดโดยบริษัท  
เอม็ บ ีเค จ�ำกดั (มหำชน) ร่วมกบั ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (SET) 
ซึ่งเป็นงำนตลำดนัดเพื่อสังคมภำยใต้แนวคิด ผ้ำเปลี่ยนโลก เพื่อสร้ำงกำร
เปลี่ยนแปลงท่ีดีทำงสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น สร้ำงอำชีพ ส่งเสริม
ช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำและบริกำรของกิจกำรเพื่อสังคม (Social 
Enterprise) ช่วยเสริมสร้ำงรำยได้ให้แก่ชุมชนทั่วทุกภูมิภำคของไทย  
ซึ่งมีนักท่องเที่ยวต่ำงชำติให้ควำมสนใจในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม สำมำรถ
สรำ้งรำยได้กลับสู่ชุมชนในโครงกำรที่เข้ำร่วมกว่ำ 60,000 บำท

พร้อมด้วยวิทยำกรกิตติมศักด์ิ คุณชญำน์ลักษณ์ โรจน์วนิช  
เขำ้ร่วมกิจกรรม workshop สำธิตกำรท�ำมำลัยกรผ้ำขำวมำ้

นอกจำกนี้ เมื่อวันที่ 17 - 18 กรกฎำคม 2562 บริษัท ประชำรัฐ
รักสำมัคคี วิสำหกิจเพ่ือสังคม (ประเทศไทย) จ�ำกัด ได้เข้ำร่วมออกบูธ  
งำน SET Social Impact Day 2019 Partnership for Impact Co-Creation 
ออกแบบ ทำงออก มหำชน ณ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภำยใต ้
แนวคิด ร่วมแบ่งปัน คิด ออกแบบโมเดลกำรแก้ปัญหำสังคม พัฒนำ 
รูปแบบ CSR ท่ีย่ังยืน เชื่อมต่อธุรกิจกับสังคม ร่วมสร้ำงเครือข่ำย  
และสร้ำงโอกำสใหม่ๆ กับ 35 วิทยำกรระดับแนวหนำ้ 60 ธุรกิจเพื่อสังคม  
โดยภำยในบธูมกีำรจดัจ�ำหน่ำยสนิค้ำชมุชนในเครอืข่ำยประชำรฐัฯ ทีไ่ด้รบั 
กำรพัฒนำในโครงกำรผ้ำขำวม้ำ หัตถศิลป์ไทย หลังจบงำนสำมำรถ 
ท�ำรำยได้คืนสู่ชุมชนกว่ำ 30,000 บำท

เชียงรำย โปรแกรม N-E-S เป็นควำมร่วมมือกับพันธมิตรภำคธุรกิจ  
ภำคกำรศึกษำ ภำคสังคม และสื่อมวลชนในท้องถ่ิน โดยมีนักธุรกิจเพ่ือ
สังคมในพื้นที่ร่วมเป็นหัวหอกในกำรขับเคลื่อน สร้ำงกำรเติบโตในภูมิภำค 
และแก้ไขปัญหำของท้องถิ่นควบคู่กันไป กล่ำวคือ เป็นกำรขับเคลื่อน 
กำรเตบิโตแบบมส่ีวนร่วม (Inclusive Growth) ด้วยศกัยภำพของตลำดทนุ

ควำมส�ำเร็จของโครงกำร SET Social Impact Gym ตลอด
ระยะเวลำ 3 ปีท่ีผ่ำนมำ ผู ้ประกอบกำรธุรกิจเพ่ือสังคมกว่ำ 50%  
ที่เข้ำร่วมสำมำรถพัฒนำธุรกิจ สร้ำงยอดขำย โดยต่อยอดทำงธุรกิจได้ถึง  
25 คูค้่ำทำงธุรกจิ เกิดเป็นกำรลงทนุทำงสงัคม (Social Impact Investment)  
มีมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ 21.27 ลำ้นบำท

รายละเอียดเพิ่มเติม
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บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำากัด (เทสโก้ โลตัส)
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เทสโก้ โลตัส ได้ดําเนินโครงการ “เทสโก้  
โลตัส ประชารัฐ ร่วมใจ” เพื่อให้การสนับสนุน
และสร ้ างรายได ้ที่ มั่ นคงแก ่ เกษตรกร 
และผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก 
ของไทย โดยโมเดลดังกล่าวประกอบด้วย 
การให้การสนับสนุนใน 2 ส่วนหลัก คือ 
โครงการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร
โดยตรงจากเกษตรกร (Direct Sourcing) 
และโครงการให้การสนับสนุนผู้ประกอบการ 
SME และ OTOP

โครงกำรรับซื้อผลผลิตทำงกำรเกษตรโดยตรง 
จำกเกษตรกร (Direct Sourcing)

เทสโก้ โลตัส เริ่มด�ำเนิน “โครงกำรรับซื้อผลิตผลทำงกำรเกษตร
โดยตรงจำกเกษตรกร” (Direct Sourcing) มำตั้งแต่ปี 2553 โดยเพ่ิม
ปริมำณที่รับซื้อทุกปี สร้ำงรำยได้ที่เป็นธรรมและย่ังยืนให้กับเกษตรกร
ไทยท่ัวประเทศ นอกจำกเป็นช่องทำงจ�ำหน่ำยผลผลิตแล้ว เทสโก้ โลตัส  
ยังท�ำงำนอย่ำงใกล้ชิดกับเกษตรกรและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ภำยใต้กรอบควำมร่วมมือแบบประชำรัฐ ในกำรยกระดับมำตรฐำน
คณุภำพและควำมปลอดภยัของสนิค้ำเกษตร มีกำรวำงแผนกำรเพำะปลกู
และกำรรับซื้อล่วงหน้ำตำมนโยบำยกำรตลำดน�ำกำรเกษตรของรัฐบำล 

ปัจจบุนัเทสโก้ โลตสั ได้ด�ำเนนิโครงกำรรบัซือ้ผกัตรงจำกเกษตรกร 
ครบทั้ง 4 ภูมิภำคทั่วประเทศไทย สร้ำงรำยได้ที่เป็นธรรมและมั่นคงให้กับ
กลุม่เกษตรกร และส่งมอบผกัสดคณุภำพสงู ปลอดภัย ถึงมอืลกูค้ำทัว่ไทย 
ทกุวัน ซึง่กำรรบัซือ้ผกัตรงจำกทัง้ 4 แหล่ง ในปรมิำณกว่ำ 270 ตนัต่อเดอืน  
ช่วยสร้ำงรำยได้ที่เป็นธรรมกว่ำ 4,300,00 บาทต่อเดือน และมั่นคง 
ให้เกษตรกร 600 ครัวเรือน และมีเป้ำหมำยขยำยปริมำณกำรรับซื้อ 
เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 

นอกเหนือจำกกำรเชือ่มโยงตลำดกบักำรผลติแล้ว ยังให้ควำมส�ำคัญ 
ในกำรยกระดบัคณุภำพสนิค้ำเกษตร เพ่ือผลกัดนัผกัปลอดภัยได้มำตรฐำน 
GAP รวมไปถึงกำรใช้สำรชีวภัณฑ์ทดแทนกำรใช้สำรเคมีด้วย เพ่ือ 
ควำมปลอดภัยของลูกค้ำและผู้บริโภค โดยจะท�ำงำนกับกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์อย่ำงใกล้ชิด ในกำรสนับสนุนกำรผลิตสินค้ำเกษตร 
ที่มีคุณภำพ ปลอดภัย ได้มำตรฐำน และสำมำรถตรวจสอบย้อนกลับได้ 

โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  กลุ ่มเกษตรกรท�ำสวน 

บ้ำนโนนเขวำ ต�ำบลดอนหัน อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
ปริมำณรับซื้อ 70 ตันต่อเดือน เพ่ือจ�ำหน่ำยในเทสโก้ โลตัส 120 สำขำ 
ทั่วภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

https://www.kasetkaoklai.com/home/2020/02/%E0%B9%80%E0%B8%97%
E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%89-%E0%B9%82%E0%
B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%AA-%E0%B8%A3%E0%B8
%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%A
D%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%95/

2. ภาคใต้ กลุม่แปลงใหญ่ผกับำงท่ำข้ำม อ�ำเภอพูนพิน จงัหวัด
สุรำษฎร์ธำนี ปริมำณรับซื้อ 97 ตันต่อเดือน เพื่อจ�ำหนำ่ยในเทสโก้ โลตัส 
55 สำขำทั่วภำคใต้

3. ภาคกลาง กลุ ่มวิสำหกิจชุมชนบ้ำนนำคูร่วมใจพัฒนำ  
ต�ำบลนำคู อ�ำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ปริมำณรับซื้อ 72 ตัน
ต่อเดือน เพื่อจ�ำหนำ่ยในเทสโก้ โลตัส 54 สำขำทั่วภำคกลำง

4. ภาคเหนือ วิสำหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผักปลอดภัย ต�ำบล
อุโมงค์ อ�ำเภอเมืองล�ำพูน จังหวัดล�ำพูน ปริมำณรับซ้ือ 35 ตันต่อเดือน  
เพื่อจ�ำหนำ่ยในเทสโก้ โลตัส 120 สำขำทั่วภำคเหนือ
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การด�าเนินงานของภาคเอกชน

โครงกำรให้กำรสนับสนุนผู้ประกอบกำร SME  
และ OTOP

เทสโก้ โลตัส มีกำรค้ำขำยกับคู่ค้ำที่เป็นผู้ประกอบกำร SME  
รวมกว่ำ 7,000 ราย โดยคิดเป็นร้อยละ 90 ของคู่ค้าเทสโก้ โลตัส
ท้ังหมด โดยควำมร่วมมือของเทสโก้ โลตัสและผู้ประกอบกำร SME  
แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบคือ

1. เทสโก้ โลตัส เป็นช่องทำงกำรจดัจ�ำหน่ำยสนิค้ำภำยใต้แบรนด์ 
ของผู้ประกอบกำร ทั้งในพื้นที่ชั้นวำงและพื้นที่เช่ำส่วนช้อปปิ้งมอลล์

2. ผู้ประกอบกำรเป็นผู้รับจ้ำงผลิตสินค้ำภำยใต้เฮ้ำส์แบรนด์ 
(house brand) ของเทสโก้ โลตัส หรือ OEM

3. เทสโก้ โลตัส ให้ควำมรู้เพื่อพัฒนำศักยภำพของ SME ทั้งที่
เป็นคูค้่ำของเทสโก้ โลตสั และทีไ่ม่ได้เป็นคูค้่ำ เพือ่ให้ SME มคีวำมสำมำรถ
ในกำรท�ำธุรกิจกับผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ได้ในอนำคต รวมถึงโอกำส 
ในกำรส่งออกสินค้ำไปยังต่ำงประเทศ ผ่ำนเครือข่ำยกลุ่มเทสโก้

นอกจำกนั้น เทสโก้ โลตัส ร่วมกับศูนย์อ�ำนวยกำรสำมจังหวัด
ชำยแดนใต้ ได้ให้กำรสนบัสนนุสนิค้ำ OTOP โดยเปิดพ้ืนท่ีให้ผูป้ระกอบกำร 
น�ำผลิตภัณฑ์ OTOP มำจัดจ�ำหน่ำยภำยในสำขำโดยไม่คิดค่ำเช่ำพื้นท่ี 
และร่วมกับภำครัฐในกำรจัดสรรพื้นที่ภำยในสำขำทั่วประเทศเพ่ือเป็น
สถำนที่จ�ำหน่ำยสินค้ำชุมชน ภำยใต้โครงกำร “ตลำดประชำรัฐ โมเดิร์น 
เทรด” รวมถึงมีกำรร่วมกับกระทรวงพำณิชย์ จัดงำน “พัฒนำสินค้ำไทย
เติบโตไกลสู่ตลำดอังกฤษ” เพ่ือติวเข้ม SME ที่มีศักยภำพในกำรส่งออก 
ไปยังตลำดต่ำงประเทศ ให้สำมำรถพัฒนำผลิตภัณฑ์ คุณภำพ มำตรฐำน 
ให้สำมำรถส่งสินค้ำออกไปยังประเทศอังกฤษผ่ำนเครือข ่ำยของ 
กลุ่มเทสโก้ได้

รายละเอียดเพิ่มเติม
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ผู ้คนและชุมชนเป็นหนึ่งในเสาหลักสําคัญของ SeaChange®  
ซึ่งเป็นกลยุทธ์ความยั่งยืนของไทยยูเนี่ยน บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่น 
ทีจ่ะพฒันาชวีติความเป็นอยู่ของผูท้ีอ่าศัยและผูท้ีท่าํงานอยูใ่นภมูภิาค
ซึ่งไทยยูเนี่ยนมีการดําเนินธุรกิจอยู่ โดยดําเนินการสอดคล้อง 
กับเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน หรือ Sustainable Development 
Goals (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ หนึ่งในตัวอย่างของการ

ไทยยูเนี่ยน
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ทํางานด้านนี้ คือการเข้าร่วมโครงการประชารัฐของภาครัฐที่ร่วมมือ
กับบริษัทเอกชนต่างๆ ไทยยูเนี่ยนได้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการ
ดาํเนนิงานโครงการประชารฐั 2 โครงการ ซึง่ไม่ใช่เพยีงแค่การปรับปรงุ
คุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถ่ินเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการส่งเสริม
มาตรฐานทางการศึกษาของเดก็นกัเรยีนจาก 30 โรงเรยีน ครอบคลมุ 
4 จังหวัด ในพื้นที่ที่ไทยยูเนี่ยนมีการดําเนินงานและพื้นที่ใกล้เคียง 

โครงกำรแรกคือ กำรศึกษำพ้ืนฐำนและกำรพัฒนำผู้น�ำ (Basic  
Education & Human Capital Development) ภำยใต้โครงกำร 
สำนอนำคตกำรศึกษำ หรือ CONNEXT ED ซึ่งมีเป้ำหมำยที่จะลด 
ควำมเหลื่อมล�้ำในสังคม พัฒนำศักยภำพ และเพ่ิมขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของนักเรียนในโรงเรียน ภำยใต้กำรก�ำกับของส�ำนักงำน 
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.) นอกจำกนี้โครงกำรได้พัฒนำ
เครือข่ำยผู้น�ำรุ่นใหม่จำกบริษัทเอกชนต่ำงๆ ซ่ึงจะเป็นกลุ่มคนท่ีเติบโต 
และเรียนรู้กำรเป็นผู้น�ำผ่ำน Action Learning Project ด้วยกำรร่วมคิด 
ร่วมวำงแผนกลยุทธ์กับผูบ้รหิำรโรงเรยีน คร ูผูน้�ำชมุชน และนักเรยีน ในกำร
พัฒนำนักเรียนให้เป็น “เด็กเก่ง เด็กดี” ตรงตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร

ไทยยูเนี่ยน คือ 1 ใน 33 บริษัทภำคเอกชนที่ร่วมมือในกำรท�ำงำน
โครงกำรดังกล่ำว โดยให้ค�ำปรึกษำและสนับสนุนด้ำนกำรเงินส�ำหรับ
โครงกำรนี้ ทั้งน้ีบริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้น�ำรุ ่นใหม่ท่ีมีศักยภำพของบริษัท 
ให้เป็น School Partners ซึง่เป็นอำสำสมคัรจำกในไทยยูเนีย่นจ�ำนวน 13 คน  
โดยมีหน้ำที่รับผิดชอบและดูแลโรงเรียนจ�ำนวน 36 โรงเรียนในจังหวัด
สมุทรสำคร สมุทรสงครำม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ โดยอำสำสมัคร
เหล่ำน้ีจะร่วมกับโรงเรียน ผู้บริหำร ครูอำจำรย์ และผู้น�ำชุมชนในกำร
พัฒนำกำรศึกษำ โดยมีแนวทำงที่บริษัทก�ำหนดไว้ 4 ประกำร คือ

1. กำรด�ำเนินกำรจัดอบรมส�ำหรับกำรพัฒนำคุณภำพผู้บริหำร 
โรงเรียน และครูในหลำกหลำยหัวข้อ เช่น กำรเพิ่มทักษะกำรโค้ช 
ให้ผูอ้�ำนวยกำรโรงเรยีน กำรพฒันำแนวทำงกำรจัดกำรศกึษำทีบ่รูณำกำร 
ควำมรู้ใน 4 สหวิทยำกำรให้แก่ครูวิทยำศำสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี 
และคณิตศำสตร์ (STEM for teachers) กำรสร้ำงเสริมควำมสำมำรถ 
ภำษำอังกฤษส�ำหรับครูสอนภำษำอังกฤษ กำรจัดกำรเรียนรู ้แบบใช  ้
โครงงำนเป็นฐำนและกำรออกแบบหลักสูตร (Project Based Learning) 
และกำรจัดกำรเรียนรู ้แบบ Active Learning ท่ีเน้นกำรมีส่วนร่วม 
ของผู้เรียน ผ่ำนกิจกรรมที่หลำกหลำยและเกิดกระบวนกำรเรียนรู้

2. กิจกรรมสร้ำงแรงบันดำลใจให้แก่นักเรียนเพ่ือให้เกิด 
ควำมสนใจในกำรเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น

3. เพิ่มพูนควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษให้แก่นักเรียน
ด้วยกิจกรรมต่ำงๆ เช่น ค่ำยภำษำอังกฤษ รวมถึงกำรเรียนกำรสอนผ่ำน
ระบบออนไลน์

4. กำรมอบชุดอุปกรณ์กำรเรียนรู ้  และอุปกรณ์กำรเรียน 
กำรสอน เช ่น คอมพิวเตอร ์  โน ้ตบุ ๊ค  ชุดอุปกรณ์คณิตศำสตร ์ 
และวิทยำศำสตร์ อุปกรณ์กำรสอนแบบมอนเตสซอรี่ (Montessori คือ
กำรพฒันำกำรสอนให้สมัพันธ์กับพัฒนำกำรควำมต้องกำร ตำมธรรมชำต ิ
ของเด็กแต่ละคน) อุปกรณ์สอนวิชำท�ำอำหำรต่ำงๆ อุปกรณ์ประกอบ 
กำรสอนวิชำชีพต่ำงๆ เช่น ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ กำรท�ำดอกไม้จันทน ์
รวมไปถึงกำรมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียน
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ในขณะเดียวกัน ไทยยูเน่ียนยังมีส่วนร่วมริเริ่มในโครงกำรประชำรัฐอื่นๆ ในจังหวัด
สมุทรสำคร ซ่ึงหนึง่ในนัน้คอื ประชำรฐัรกัสำมคัคีสมทุรสำคร โดยกำรสนับสนนุธุรกิจชมุชน และช่วย 
ให้ธุรกิจเหล่ำนั้นสำมำรถคงอยู่ในธุรกิจเชิงพำณิชย์ได้มำกขึ้น ไทยยูเน่ียนได้เข้ำไปมีส่วนร่วม 
ใน 3 ดำ้นด้วยกัน คือ

ในกำรสนับสนุนกำรแก้ปัญหำของกำรระบำดแมลงศัตรูพืช 
ของมะพร้ำวน�้ำหอม และกำรเพิ่มมูลคำ่สินค้ำกำรเกษตร ทั้งนี้ ไทยยูเนี่ยน
จะขยำยกำรสนบัสนนุกำรด�ำเนนิกำรทีเ่ก่ียวข้องกับกำรยกระดบักำรเกษตร
อื่นๆ เช่น กำรขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ (GI) และแนวทำงปฏิบัติ
ด้ำนเกษตรกรรมท่ีดี (Good Agricultural Practices: GAP) นอกจำกน้ี 
บรษิทัยังก�ำลงัส่งเสรมิกำรด�ำเนนิกำรโครงกำรโรงพยำบำลอำหำรปลอดภยั 
โดยกำรสนับสนุนฟำร์มผักปลอดภัย ให้มีกำรจ�ำหน่ำยผลผลิตให้กับ 
โรงพยำบำลในจังหวัดสมุทรสำคร

ซ่ึงไทยยูเนี่ยนมีควำมภำคภูมิใจที่ได้ให้กำรสนับสนุนกำรพัฒนำ
เครื่องเบญจรงค์ในจังหวัดสมุทรสำคร ผลิตภัณฑ์คุณภำพดีเยี่ยมเหล่ำนี้
สำมำรถเพิ่มมูลค่ำให้สูงขึ้นได้อีก นอกจำกนี้ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพิ่มเติม 
ได้แก่ กะปิ เกลือบริโภค ผลิตภัณฑ์เห็ดแปรรูป

สนับสนุนชุมชนท้องถ่ินเพ่ือพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด
สมุทรสำคร เช่น อุทยำนประวัติศำสตร์พันท้ำยนรสิงห์ท่ีโคกขำม ฟำร์ม
เกลือทะเลและสปำเท้ำ รวมถึงกำรสนับสนุนโฮมสเตย์ที่ดอนไก่ดี ซึ่งเป็น
สถำนที่ผลิตเครื่องเบญจรงค์

ด้ำนเกษตรกรรม

ด้ำนกำรแปรรูป
ผลิตภัณฑ์

ดำ้นกำรท่องเที่ยว
ชุมชน

รายละเอียดเพิ่มเติม
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บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)

โครงกำรพัฒนำศักยภำพและคุณภำพชีวิต 
บุคคลออทิสติก

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน) ร่วมขับเคลื่อนนโยบำย
สำนพลงัประชำรฐัอย่ำงต่อเนือ่งและพัฒนำศกัยภำพและกำรเรยีนรูบ้คุคล
ออทิสตกิ โดยจดัตัง้ศนูย์ฝึกอบรมเพ่ือกำรท�ำงำนบคุคลออทสิตกิ (CP-True 
Autistic Thai Foundation Vocational Training Center) ท่ีมลูนธิิออทสิตกิ 
ไทย เพื่อส่งเสริมกำรสร้ำงอำชีพและรำยได้ให้บุคคลออทิสติกอย่ำงยั่งยืน 
รวมท้ังกำรพัฒนำต่อยอดสู่กำรจัดตั้ง “บริษัท ออทิสติกไทยวิสำหกิจ 
เพ่ือสังคม จ�ำกัด” กิจกำรเพื่อสังคมของกลุ่มเครือข่ำยเด็กและเยำวชน 
ออทสิตกิ และบคุคลท่ีมคีวำมต้องกำรจ�ำเป็นพเิศษ กลุม่แรกในประเทศไทย 
ที่ได้รับกำรอนุมัติและรับรองอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย 

ศูนย์ฝึกอบรมเพื่อกำรท�ำงำนบุคคลออทิสติก มีกำรเปิดหลักสูตร
อบรมอำชีพที่เหมำะสมเพื่อเตรียมเข้ำสู่กำรท�ำงำนในสถำนประกอบกำร  
และตำมควำมต้องกำรของผู ้เรียน นอกจำกนี้ยังช่วยจัดหำช่องทำง 
จัดจ�ำหน่ำยในร้ำน True Shop ร้ำน True Coffee เว็บไซต์ We Love 
Shopping หนังสือ 24 Catalog 7-11 และออกร้ำนตำมส�ำนักงำน 
ของเครอืฯ เพือ่ให้มรีำยได้ของตวัเอง โดยมบีคุคลออทสิตกิจ�ำนวน 200 คน 
ได้รับกำรฝึกทักษะอำชีพด้ำนต่ำงๆ หลำกหลำยโครงกำร ดังนี้

• พัฒนำศักยภำพเด็กออทิสติกในกำรชงกำแฟ ทั้งหมด 2 รุ่น  
จ�ำนวน 6 คน เพ่ือเข้ำสู่กำรเป็นอำชีพ barista และบรรจุเป็นพนักงำนท
รู โดยปัจจุบันได้บรรจุเป็นพนักงำนประจ�ำที่ True Coffee สำขำมหิดล  
ศำลำยำและสำขำทรูทำวเวอร์ รัชดำ
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 • ร ้ำน Art Story By Autistic ธุรกิจเพ่ือสังคมของกลุ ่ม 
เด็กพิเศษและบุคคลออทิสติกท่ีร่วมกันรังสรรค์พรสวรรค์และจินตนำกำร
ผ่ำนภำพ เส้น ลวดลำยศิลปะที่มีชิ้นเดียวในโลกสู่ผลิตภัณฑ์หลำยรูปแบบ
โดยกำรสนับสนุนของศูนย์ฝึกอำชีพออทิสติกไทยภำยใต้มูลนิธิออทิสติก 
ไทย ที่มุ ่งส่งเสริมคุณค่ำและกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของเด็กพิเศษ 
อย่ำงเท่ำเทียมและยั่งยืน ปัจจุบันมี 2 สำขำ ท่ีมูลนิธิออทิสติกไทย 
และชั้น 4 IconSiam สร้ำงรำยได้กว่ำ 5 หมื่นบำทต่อเดือน

• จัดตั้ง For All Coffee พ้ืนที่ประกอบอำชีพสร้ำงรำยได้  
ให้สำมำรถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่ำงย่ังยืน โดยเยำวชน 
ออทิสติกที่มีศักยภำพและควำมสนใจได้เข้ำร่วมฝึกทักษะกำรชงกำแฟ
จำกมืออำชีพ ปัจจุบันมีบำริสต้ำออทิสติกจำกโครงกำรนี้ท้ังสิ้น 10 คน 
ซึ่งขณะนี้ได้ประจ�ำตำมสำขำต่ำงๆ ของร้ำน For All Coffee 4 สำขำ  
ได้แก่ 1. กระทรวงแรงงำน 2. กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิต 
คนพิกำร กระทรวงพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ 3. ธนำคำร
พัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)  
4. มูลนิธิออทิสติกไทย สร้ำงรำยได้กว่ำ 1.8 แสนบำทต่อเดือน 

• จัดตั้งธนำคำรชุมชนบุคคลออทิสติกจ�ำนวน 
2 แห่งท่ีจังหวัดพิษณุโลกและกรุงเทพฯ เปิดระดมทุน
โดยรับฝำกเงินหุ้นสะสมรำยเดือน มีสมำชิกทั้งหมดกว่ำ  
320 ครอบครัว มีเงินฝำกกว่ำ 1.9 ล้ำนบำท เพ่ือเป็นทุน 
ให้สมำชกิสำมำรถกูย้มืเงนิในอตัรำดอกเบีย้ทีต่�ำ่ได้ในอนำคต
เพื่อส่งเสริมให้สมำชิกมีระบบกำรบริหำรจัดกำรกำรเงิน 
ที่มีประสิทธิภำพ กระตุ้นให้เกิดกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำร
จัดกำรร่วมกัน สร้ำงแหล่งทุนชุมชน โดยเน้นกำรพึ่งตนเอง 
ลดกำรพึ่งพำแหล่งเงินกู้ภำยนอก

• งำนส�ำนักงำนและงำนพิมพ์ พัฒนำศักยภำพ
เด็กออทิสติกในกำรท�ำงำนส�ำนักงำนและงำนพิมพ์เอกสำร
ต่ำงๆ รวมไปถึงกำรสั่งพิมพ์นำมบัตรของพนักงำนทรู  
กว่ำ 10,000 ใบ สร้ำงรำยได้มำกกว่ำ 2 หมื่นบำทต่อเดือน

รายละเอียดเพิ่มเติม
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ไทยเบฟได้น้อมน�ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาด้านการพัฒนา คือ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ตามแนว 
พระราชด�ารขิองพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร ทีต่ระหนกัถงึความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่อย่างแท้จริง มาเป็นแนวคิดหลักในการสร้างโอกาส สร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งจะเป็นรากฐาน
ส�าคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศไปสู่ความยั่งยืน ผ่านโครงการต่างๆ ดังนี้

โครงการชุมชนดีมีรอยยิ้ม ด�าเนินงานในรูปแบบธุรกิจเพื่อ
สงัคม (Social Enterprise) ทีเ่ลง็เหน็ความส�าคญัของคนรุน่ใหม่ท่ีมคีวาม
มุ่งมั่นในการกลับไปพัฒนาบ้านเกิดและท้องถิ่นตนเอง เพื่อแก้ไขปัญหา
และขับเคล่ือนเศรษฐกิจชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และขยายไปสูเ่ป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยนื โดยเน้นการเชือ่มโยงความ
ร่วมมือในระดับพื้นที่ การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนา 
ด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยมีพื้นฐานจากความต้องการ 
และศักยภาพของแต่ละชุมชนเป็นตัวตั้ง มีพื้นที่ด�าเนินงาน 13 พื้นที่  
ใน 12 จงัหวดั มจี�านวนโครงการทีข่บัเคลือ่น จ�านวน 33 โครงการ มีจ�านวน
สมาชิกท่ีได้รับผลประโยชน์ 1,137 ราย โดยด�าเนินงานใน 3 กลุ่มงาน  
คือ ด้านเกษตร ด้านแปรรูป และด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน เกิดรายได ้
ของชุมชนเพิ่มขึ้น จ�านวน 4,688,880 บาท

รายการโทรทัศน์ ช่ืนใจไทยแลนด์ ทางช่องอมรินทร์ทีวี  
ช่วยประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยถึงปัจจุบัน 
ได้เผยแพร่ไปแล้วกว่า 126 ชุมชน และได้น�าองค์ความรู ้และการ
บริการจัดการเข้าไปช่วยเหลือชุมชน พัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน 
ให้ได้มาตรฐานพร้อมกับพัฒนาสินค้าในชุมชนให้รักษาอัตลักษณ์ควบคู่ 
ไปกับความต้องการของตลาด เพื่อให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยสร้างรายได้
ให้กับชุมชน 

เพจสารพัดสรรพศิลป์ เป็นเฟซบุ๊กแฟนเพจท่ีเปลี่ยนช่ือจาก
เพจสะพายสายแนว ท่ีจัดตั้งขึ้นเพื่อเพิ่มช่องทางการขายสมัยใหม่ให้กับ
สินค้าชุมชน เริ่มด�าเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 ได้รับความร่วมมือ 
จากพันธมิตรใจดี คือบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม 
(ประเทศไทย) จ�ากัด สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และบริษัท  
ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากดั (มหาชน) เพือ่ช่วยชุมชนท�าย่ามทัว่ประเทศท่ีเราเลอืก 
และมีส่วนเข้าไปร่วมพัฒนาในหลาย ๆ  ด้านในการยกระดับมูลค่าสินค้า 
เพื่อให้ชาวบ้านผู้ผลิตย่ามได้โอกาสโปรโมตและขายสินค้าได้มากขึ้น 
และเรียนรู้การจัดการช่องทางการตลาดออนไลน์เพื่อท�าเพจของตัวเอง
ได้ในอนาคต 

โครงการฟื้นฟูผู้ประสบอุบัติภัยดินโคลนถล่มบ้านห้วยขาบ 
ต�าบลดงพญา อ�าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ได้สนับสนุนช่วยเหลือ 
ในการก่อสร้างบ้านให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อน จ�านวน 60 หลังคาเรือน  
รวมผู้รับผลประโยชน์ 247 คน โดยร่วมมือกับกระทรวงพัฒนาสังคม 
และความมัน่คงของมนษุย์ สถาบนัพฒันาองค์กรชมุชน (องค์การมหาชน) 
และหน่วยงานภาคีในจังหวัดน่าน โดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด 
(มหาชน) ได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างบ้าน และลงพื้นที ่
ให้ความช่วยเหลอืด้านการพฒันาคณุภาพชวีติของชาวบ้านควบคูก่นัด้วย 
โดยร่วมจัดท�าแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียง ด้านเศรษฐกิจชุมชน และด้านอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมชาติ
พันธุ์ลัวะ 



การด�าเนินงานของภาคเอกชน
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โครงการท่องเทีย่วโดยชมุชนตามรอยองค์หลวงปู่มัน่ ภรูทิตัโต  
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวในระดับชุมชนที่เน้นความเรียบง่าย  
ความเป็นอยู่สมถะ พร้อมกับได้รับความรู ้ในด้านพระพุทธศาสนา 
ไปพร้อมกันด้วย โดยได้มีการด�าเนินการใน 35 ชุมชน 12 จังหวัด  
ในภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายการ Win Win WAR Thailand เป็นรายการ Reality Show 
“เฟ้นหาสุดยอดนักธุรกิจแบ่งปัน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรับรู้
เกีย่วกบัธุรกจิเพือ่สงัคมและวสิาหกจิเพือ่สงัคม (Social business, Social 
entrepreneurship & Social enterprise) รวมถึงส่งเสริมและต่อยอดการ
ด�าเนินธุรกจิเพือ่สงัคมให้เกดิผลอย่างเป็นรปูธรรม รายการออกอากาศแล้ว
ทั้งหมด 2 ซีซั่น มีผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่า 2,000 ทีม มีธุรกิจที่เกิดขึ้น 
ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม เช่น ผู้ชนะเลิศซีซ่ัน 1 Siam Able Innovation  
ผลิตและจัดจ�าหน่ายกายอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยคนพิการเพื่อผู้พิการ หรือ  
ผู้ชนะเลิศซีซั่น 2 Buddy Home Care ให้บริการดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้าน 
โดยเด็ก ๆ  ชาติพันธุ์ท่ีผ่านการอบรม เป็นกิจการเพื่อสังคมท่ีแก้ปัญหา  
2 ด้านไปพร้อม ๆ  กัน คือ ด้านเด็กและเยาวชนเผ่า (ชาติพันธุ์) และด้าน
สังคมผู้สูงอายุ 

ซ่ึงซีซ่ันแรกได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองค�า ในสาขาเกมโชว์
และปกิณกะดีเด่น โดยส่วนอื่น ๆ ของ platform น้ีประกอบไปด้วย  
การจัดกิจกรรม workshop ต่าง ๆ  เพื่อเพิ่มทักษะให้กับนักธุรกิจเพื่อสังคม  
และการเช่ือมโยงเครือข่ายนักธุรกิจเพื่อสังคมเข้าด้วยกัน และเข้าสู ่ 
ภาคธุรกิจเอกชนที่อาจสนใจสนับสนุนรายการ มีบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ 
จ�ากัด (มหาชน)  ธนาคารกรุงเทพ  S&P  ตรีเพชร  Isuzu  บริษัท สหพัฒน
พิบูล จ�ากัด (มหาชน)  AirAsia  และ TCC Technology เป็นสปอนเซอร์

นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่ม 
พระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 - 31 กรกฎาคม 
2563 ณ ท้องสนามหลวง โดยมุ่งมั่น พร้อมลงมือท�าเพื่อ “สร้างสรรค์ 
และแบ่งปันคณุค่าจากการเตบิโต” (Creating & Sharing Value of Growth)  
ด้วยการจัดกิจกรรม workshop “สร้างภูมิคุ้มกัน จุดประกายอาชีพ 
ให้ชุมชน” เพื่อช่วยเหลือผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ 
เชื้อโควิด-19 (COVID-19) ให้มีทักษะอาชีพและสามารถพึ่งพาตนเอง 
ได้อย่างยั่งยืน ได้แก่ การสอนเพาะปลูกผักสวนครัวและแจกเมล็ดพันธ์ ุ
ผักสวนครัวจากมูลนิธิชัยพัฒนา การสอนเพาะเห็ดครัวเรือน โดยกลุ่ม 
จิตอาสาไทยเบฟ การสอนท�าขนมจีบต้มโดยชุมชนกะดีจีน วัดกัลยาณ์  
การสอนท�าขนมไทย โดยโครงการอทุยานการอาชีพชัยพฒันา จ.นครปฐม 
การสอนท�าขนมทองม้วน โดยโรงเรียนวัดกระทุ่ม (โสมประชาสรรค์) 
จ.ฉะเชิงเทรา การสอนท�าไอศกรีมหลอดจากน�้าหวานหลากสี เช่น เอส  
โออิชิ และแจกเครื่องท�าไอศกรีม วันละ 2 เครื่อง รวมทั้งการแจกต้นไม้
ประดับ ได้แก่ ต้นว่านเศรษฐีเรือนในและต้นคล้าหางนกยูง ที่มีคุณสมบัติ
สามารถลด PM2.5 ดดูสารพษิ และฟอกอากาศภายในอาคาร ภายในบ้านได้  
น�าเครื่องสีข้าวในครัวเรือนมาสาธิตวิธีการ พร้อมแจกข้าวสารที่สีสด ๆ 
จ�านวน 8 สายพนัธ์ุ แจกขนมจีบต้ม วนัละ 1,500 ช้ิน และแจกไอศกรมีหลอด 
จากน�้าหวานหลากสีตลอดท้ังวัน โดยได้รับความสนใจจากประชาชน 
ที่มาร่วมงานเป็นอย่างมากตลอด 4 วันของการจัดงาน  

รายละเอียดเพิ่มเติม



เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะท�ำงำนกำรพัฒนำ

163162



รวมผลงานเครือข่าย  
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ทั่วประเทศ (76 จังหวัด) 

163162

4รวมผลงานเครือข่าย
บริษัท ประชำรัฐรักสำมัคคี 
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จ�านวนกรรมการ 6 คน
จ�านวนผู้ถือหุ้น 64 รายกระบี่

ผลการดำาเนินงาน

กลุ่มงานแปรรูป
• ร ่วมกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนการสร ้างสัมมาชีพ 

ตามแนวทางประชารัฐ โดยมีหน่วยงานในคณะท�างาน
ประสานงานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ
ประจ�าจังหวัดกระบ่ี (คสป.) ลงพ้ืนท่ีได้แก่ กลุ่มแปรรูป
กาแฟสดสตรีคลองท่อมเหนือ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
กะปิกุ ้งตักอ่าวน�้า เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพความพร้อม 
ของกลุ่ม ซึ่งกลุ ่มดังกล่าวเป็นกลุ ่มที่ได้รับการคัดเลือก 
เป้าหมายการพัฒนาของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีกระบี่ฯ
และคณะการท�างาน (คสป.) 

• น�ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งหยีเพ็งร่วมใจ และกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ผ้าพ้ืนถ่ินชุมชนท่องเที่ยวแหลมสัก ร่วมออกบูธ 
ภายใต้โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรท่ีเป็น 
อัตลักษณ์และเหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนท่ีของภาค  
ประจ�าปีงบประมาณ 2562 สร้างรายได้ให้ทางกลุ ่ม 
รวม 118,940 บาท

โครงการเด่น 
โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยจังหวัด

กระบี่: บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีกระบี่ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) 
จ�ากัด ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ ทั้งส�านักงานสาธารณสุข
จังหวัดกระบี่ พัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ ส�านักงานเกษตร
อ�าเภออ่าวลกึ  อ�าเภอเมอืงกระบี ่และส�านักงานเกษตรจงัหวัด
กระบี่ ลงพ้ืนท่ีพบปะชุมชน วางแผนการด�าเนินงานร่วมกัน 
ค้นหาศักยภาพและปัญหาหรือความต้องการของชุมชนเพ่ือ
หาแนวทางสนับสนุน พร้อมเป็นตัวกลางในการประสานงาน 
ระหว่างกลุ่มเกษตรกรกับโรงพยาบาลกระบี่ เพ่ือที่จะจัดส่ง 
ผลผลิตท่ีปลอดสารพิษต่างๆ ให้กับทางโรงพยาบาลกระบี่  
ใช้ในการปรุงอาหารให้กับผู้ป่วยและประชาชน เพ่ือให้ผู้ป่วย
ได้บริโภคอาหารที่ปรุงจากวัตถุดิบที่ปลอดสารพิษ โดยตั้งแต่
เริ่มโครงการวันที่ 4 ธันวาคม 2560 จนถึงสิ้นปี 2562 สามารถ
สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนทั้งสิ้น 4,825,742.60 บาท 

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน
สนับสนุนการประชาสัมพันธ ์ชุมชนท ่องเ ท่ียว 

บ้านไหนหนัง ผ่านรายการชื่นใจไทยแลนด์ ซึ่งออกอากาศ 
ทางสถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวี 34
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รวมผลงานเครือข่าย 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ทั่วประเทศ (76 จังหวัด)

นายชาญฤทธิ์ เพิ่มทรัพย์
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ 
08 9997 8915
p.chanrit@gmail.com

นางวรรณี นาคพันธุ์ 
เจ้าของสวนมะละกอฮอลแลนด์ 

ชุมชนบ้านหินด่าน 

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

ผลการดำาเนินงาน
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีกระบี่ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

จ�านวนโครงการรายกลุ่มสะสม ณ เดือนธันวาคม 2562

แผนการดำาเนินงาน ปี 2563 
นายชาญฤทธิ์ เพิ่มทรัพย์ 
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีกระบี่ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด 
• ขับเคลื่อนโครงการทั้ง 3 กลุ่มงานอย่างต่อเนื่อง 
• กลุม่งานเกษตร อาท ิโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ขยายไปสู ่

ระดับอ�าเภอ รวมไปถึงการจัดส่งเข้าเรือนจ�า โรงแรม  
ร้านอาหาร โรงเรียน และร้านค้าต่างๆ 

• กลุ่มงานแปรรูป พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ OTOP รวมถึง 
ส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน

• กลุม่งานท่องเทีย่วโดยชมุชน พัฒนาชมุชนท่องเทีย่วต้นแบบ
จังหวัดกระบี่ (13 ชุมชน) ต้นแบบอันดามัน (2 ชุมชน)  
และส่งเสริมตลาดชุมชนท่องเที่ยว (9 ชุมชน)

ทางกลุ่มได้รับการช่วยเหลือจากประชารัฐรักสามัคคีกระบี่ 
เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในเรื่องของการระบายผลผลิต

ทางการเกษตรในช่วงภาวะล้นตลาด  
แต่ยังได้ราคาที่เป็นที่พอใจ ท�าให้มีรายได้ 

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มของเราสามารถ 
กระจายรายได้จาก 48 ครัวเรือนสู่ 150 ครัวเรือน  

นอกจากนี้ทางประชารัฐยังให้ค�าแนะน�าในเรื่องของการ
ปลูกพืชผักปลอดสารพิษและผักท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น 

เนื่องจากตลาดยังมีความต้องการอยู่  
ปัญหาของกลุ่มที่เราพบส่วนใหญ่คือการจัดส่งผลผลิต

ไม่ทันตามที่โรงพยาบาลก�าหนด ดังนั้นจึงหาแนวทางแก้ไข
ร่วมกันโดยการหาภาคีเครือข่ายร่วม 

ตามพื้นที่ใกล้เคียงจัดส่งผลผลิตทดแทน แต่ก็ยังคง
ควบคุมคุณภาพให้ตรงตามมาตรฐานที่ต้องการ 

เหมือนเดิม กลุ่มได้เรียนรู้เรื่องการวางแผนการปลูก  
การคิดก�าไรต้นทุน การเขียนบิล การเก็บรักษา 

ผลผลิตให้ดูสดใหม่ การยืดอายุของผลผลิต เป็นต้น  
เราเริ่มท�างานแบบธุรกิจมากขึ้น

ทุนจดทะเบียน 4,000,000.00 บาท
ทุนชำาระแล้ว 4,000,000.00 บาท

กำาไร (ขาดทุน) 
สะสม ปี 59-62

รายได้ 
2560

รายได้ 
2561

รายได้ 
2562

(190,620.55) 58,132.09 1,872,147.54 3,490,924.71 

รายละเอียดเพิ่มเติม



เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะท�ำงำนกำรพัฒนำ

167166

จ�านวนกรรมการ 11 คน
จ�านวนผู้ถือหุ้น 35 รายกาญจนบุรี

กลุ่มงานแปรรูป
ด�าเนินการร่วมกับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด 

(มหาชน) เป็นการปรบัเปล่ียนจากเกษตรเคมเีป็นเกษตรอนิทรย์ี  
ในชุมชนบ้านนาสวน อ�าเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี  
ซึ่งส ่งเสริมในการปลูกพืชพ้ืนถิ่น ได ้แก ่  พริกกะเหรี่ยง 
และงาอนิทรย์ี โดยต่อยอดให้ชมุชนมกีารแปรรปูจากงาด�า อาทิ  
งาคั่วเกลือน�้ามันงา ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากพริกกะเหรี่ยง  
อาทิ พริกกะเหรี่ยงคั่วบด เป็นต้น ทั้งนี้อยู่ในช่วงของการ 
ด�าเนินโครงการ

ผลการดำาเนินงาน

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน
เป็นชุมชนวิถีกะเหรี่ยง ด�าเนินงานในพ้ืนที่ต�าบล

นาสวน อ�าเภอศรสีวสัดิ ์จงัหวัดกาญจนบรุ ีโดยประชาสมัพันธ์
ผ่านช่องทางรายการชื่นใจไทยแลนด์ การจัดท�าโปรแกรม 
การท่องเที่ยว เป็นต้น ทั้งนี้อยู่ในช่วงของการด�าเนินโครงการ

โครงการเด่น 
โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย: บริษัท ประชารัฐ 

รกัสามคัคกีาญจนบรุ ี(วสิาหกิจเพ่ือสงัคม) จ�ากดั ช่วยประสานงาน 
กับโรงพยาบาลรัฐและเอกชน พร้อมรวมเครือข่ายเกษตร
อินทรีย์ใน 10 อ�าเภอ ได้แก่ อ�าเภอเมืองกาญจนบุรี อ�าเภอ
ท่าม่วง อ�าเภอท่ามะกา อ�าเภอพนมทวน อ�าเภอห้วยกระเจา 
อ�าเภอด่านมะขามเตีย้ อ�าเภอบ่อพลอย อ�าเภอไทรโยค อ�าเภอ
ทองผาภูมิ และอ�าเภอศรีสวัสดิ์ ในการจัดส่งผักปลอดภัย 
เข้าโรงพยาบาล โดยเริ่มจากโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 
จากน้ันเชื่อมโยงเข้าสู่โรงพยาบาลในกรุงเทพและปริมณฑล 
อกี 7 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลสงฆ์ โรงพยาบาลนวมนิทร์  
9 โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี สถาบันบ�าราศนราดูร 
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
สถาบันประสาทวิทยา และก�าลังอยู่ในช่วงการประสานงาน
เพ่ือจัดส่งเข้าโรงพยาบาลศิริราช โดยสามารถสร้างรวมกลุ่ม
เกษตรกรผูป้ลกูผกัอนิทรย์ีได้จ�านวน 206 ราย เกิดรายได้เฉลีย่
เดือนละประมาณ 10,000 - 15,000 บาท / ครอบครัว ปัจจุบัน
มีรายได้สะสมที่เกิดขึ้นกับชุมชนไปแล้ว 14,320,668 บาท
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รวมผลงานเครือข่าย 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ทั่วประเทศ (76 จังหวัด)

นายธีรชัย ชุติมันต์
ประธานกรรมการ
08 2248 9292 
chutimant.teerachai8@gmail.com

นางทักษ์ธนัชศรณ์ พานิชปฐม
สมาชิกเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ต�าบลแก่งเสี้ยน 

นางทิวาพร ศรีวรกุล
กรรมการผู้จัดการ
08 1857 3250
Asara_a1@hotmail.com

แผนการดำาเนินงาน ปี 2563
นางทิวาพร ศรีวรกุล
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีกาญจนบุรี  
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด
• ขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์เพิ่ม
• ขยายกลุ่มเกษตรด้านปศุสัตว์
• ขยายตลาดผักอินทรีย์เข้าสู่ภัตตาคารและโรงแรม

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

 ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเลย คือรายได้ 
ของสมาชิกในกลุ่มของเราเพิ่มขึ้น ดูมีความสุขในการ

ปลูกผักและการท�ามาหากิน นอกเหนือไปจากนั้น 
คือความรู้ที่ได้รับจากประชารัฐรักสามัคคีกาญจนบุรี 
ในเรื่องของการท�าเกษตรอินทรีย์ ท�าให้เราตระหนักถึง

ความปลอดภัยไม่ใช่แต่เพียงของพวกเรากันเอง  
แต่รวมถึงผู้บริโภคที่ซื้อผักไปรับประทานด้วย

จ�านวนโครงการรายกลุ่มสะสม ณ เดือนธันวาคม 2562

ทุนจดทะเบียน 4,000,000.00 บาท
ทุนชำาระแล้ว  1,000,000.00 บาท

กำาไร (ขาดทุน) 
สะสม ปี 59-62

รายได้ 
2560

รายได้ 
2561

รายได้ 
2562

364,460.85 1,969,850.67 4,349,725.39 -*

ผลการดำาเนินงาน
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีกาญจนบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

* หมายเหตุ: รอสรุปบัญชีรอบปี 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม
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จ�านวนกรรมการ 9 คน
จ�านวนผู้ถือหุ้น 109 รายกาฬสินธุ์

กลุ่มงานเกษตร
โครงการเชื่อมโยงการตลาดผักและผลไม้ปลอด 

สารพิษ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ 
ตามแนวพระราชด�าริและเกษตรอินทรีย ์  การวางแผน 
การเพาะปลูก และส่งผักเข้าจ�าหน่ายในเทสโก้  โลตัส เพื่อให้
เกษตรกรมีรายได้และอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน

ผลการดำาเนินงาน 

กลุ่มงานแปรรูป
• โครงการเพ่ิมมลูค่าข้าวเหนียวเขาวง สนับสนนุด้านการตลาด  

และการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ข้าวเหนียวเขาวงเป็นที่รู้จัก
อย่างกว้างขวาง มีการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า ประสานงานกับพาณิชย์จังหวัด
และเกษตรจังหวัดในการขอมาตรฐาน น�าผลิตภัณฑ์ท่ี
ได้และรวบรวมสินค้า OTOP ภายในจังหวัดกาฬสินธุ ์
และจังหวัดใกล้เคียงมาวางจ�าหน่ายที่ร้านฮุ่งเฮือง โอทอป 
เทรดเดอร์ อ�าเภอกมลาไสย

• โครงการ The Young Designer ด�าเนินงานฝึกอบรม The 
Young Designer วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการสร้างคนรุน่ใหม่ 
เพ่ือเป็นก�าลังหลักในการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญา 
ท้องถ่ิน ตลอดจนสามารถน�าภูมิปัญญาท้องถ่ินมาสร้าง 
ให้เกดิมลูค่า เกิดการพัฒนาอาชพี สร้างงาน สร้างรายได้จาก
การผลติสนิค้า OTOP ให้กับเยาวชนกลุม่อาชพี จ�านวน 20 กลุม่  
ในจังหวัดกาฬสินธุ์ มีเยาวชนสนใจเข้าร่วมจ�านวน 40 คน  
จากน้ันจัดกิจกรรมการประกวดแสดงโชว์ผลงานการ
ออกแบบของเยาวชน เพ่ือน�าไปต่อยอดสร้างผลติภณัฑ์ใหม่  
สร้างรายได้เพิ่มให้กับกลุ่มอาชีพภายในชุมชนของตัวเอง

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน
• โครงการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมสืบสานต�านาน

ประวัติศาสตร์ “เมืองฟ้าแดดสงยาง” พัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบ
องค์พระธาตุยาคู และมีการจัดงานวิสาขปุณณมี ประเพณี
สรงน�้าพระธาตุยาคู เมืองฟ้าแดดสงยาง ชมขบวนแห่  
และร�าบชูาของนางร�า ประดบัประดาด้วยธุง ซึง่เรยีกว่าเป็น  
“ทะเลธุง” ที่สวยงามตระการตามากกว่า 1,600 ต้น ชุมชน
บ้านเสมาได้มีการรวมตัวกันก่อตั้ง Home Stay ชุมชน 
เชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิต (บ้านเสมา อ�าเภอกมลาไสย)  
เพ่ือรองรับนักเท่ียวท่ีเข้ามาในพ้ืนท่ี มีกิจกรรมเพ่ือรองรับ
นักท่องเท่ียว เช่น กิจกรรมท�าธุงใยแมงมุม ตลาดโบราณ 
การเกษตร เย่ียมชมแปลงปลูกผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ  
เพื่อสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน

โครงการเด่น 
• โครงการ The Young Designer: บริษัท ประชารัฐ 

รักสามัคคีกาฬสินธุ์ (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ�ากัด ร่วมกับ
ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเครือข่าย OTOP จังหวัด
กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การออกแบบตัดเย็บ
ให้กับคนรุ่นใหม่ เพ่ือน�าภูมิปัญญาท้องถ่ินมาสร้างให้เกิด
มูลค่า เกิดการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้จากการ
ผลิตสินค้า OTOP จากนั้นจัดกิจกรรมการประกวดแสดง
โชว์ผลงานการออกแบบของเยาวชน เพ่ือสร้างความมั่นใจ 
ในผลติภัณฑ์ และอวดผลงานการออกแบบเพ่ือน�าไปต่อยอด 
การตลาด เยาวชนสามารถสร้างชิ้นงานได้และสามารถ 
สร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์มากถึง 30 - 50% ต่อชิ้น
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รวมผลงานเครือข่าย 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ทั่วประเทศ (76 จังหวัด)

นายเชิดศักดิ์ ภาวิขำา
ประธานกรรมการ
08 1739 4690

นายนัตพล นาไชยสินธุ์
ประธานเยาวชนกลุ่มทอผ้าพื้นลายขัด

บ้านนิคมหนองบัว 

นางสาววิจิตรา ภูโคก
กรรมการผู้จัดการ
06 4197 6324

แผนการดำาเนินงาน ปี 2563 
นางสาววิจิตรา ภูโคก
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีกาฬสินธุ์  
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด
• โครงการตลาดโบราณ “พระธาตุยาคู” ซึ่งเป็นพื้นที่จ�าหน่าย

สินค้าในแหล่งท่องเที่ยวส�าคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์ 

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

เดิมทีมีความสนใจในเรื่องการออกแบบเสื้อผ้า 
มีความอยากเรียนรู้แต่ยังหาช่องทางไม่ได้  

พอได้รู้จักกับประชารัฐจึงได้เข้ารับการอบรมความรู้
ด้านการออกแบบและประชาสัมพันธ์ เชื่อมโยง 

ช่องทางการตลาด รู้สึกดีใจและสนุกที่มีโครงการนี้ 
เป็นการสร้างโอกาสให้เยาวชนได้มีพื้นที่แสดงออก 
ถึงความคิดสร้างสรรค์ ได้เรียนรู้ผ้าไทย มีผลงาน 
ออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรม แถมยังขายได้อีกด้วย 

ผลการดำาเนินงาน
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีกาฬสินธุ์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

จ�านวนโครงการรายกลุ่มสะสม ณ เดือนธันวาคม 2562

ทุนจดทะเบียน 4,000,000.00 บาท
ทุนชำาระแล้ว 4,000,000.00 บาท

กำาไร (ขาดทุน) 
สะสม ปี 59-62

รายได้ 
2560

รายได้ 
2561

รายได้ 
2562

(34,885.17) 57,436.78 12,878.16 25,579.64

รายละเอียดเพิ่มเติม



เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะท�ำงำนกำรพัฒนำ
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จ�านวนกรรมการ 15 คน
จ�านวนผู้ถือหุ้น 108 รายกำาแพงเพชร 

ผลการดำาเนินงาน

กลุ่มงานเกษตร
โครงการผักปลอดภัย ด�าเนินการร่วมกับส�านักงาน

พาณิชย์จังหวัดก�าแพงเพชร ในการเชื่อมโยงตลาดให้กับ 
กลุ่มเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรปลอดภัย มาขายที่พื้นที่บริเวณ
หน้าโรงพยาบาลก�าแพงเพชร โดยสามารถสร้างรายได้ให้แก่
ชุมชนรวม 149,850 บาท

กลุ่มงานแปรรูป
ขนมข้าวไรซ์เบอร์รีอบกรอบ ประสานงานให้กลุ่ม

วิสาหกิจแปลงนาสะอาด ท�าการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัย
นเรศวร จังหวัดพิษณุโลก จนได้ผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบซึ่งท�า
จากข้าวท่อน 3 รสชาต ิคอื รสดัง้เดมิ รสวาซาบ ิและรสสาหร่าย 
โดยมีการทดลองเพ่ิมจิ้งหรีดเข้าไปเป็นส่วนผสมอีกทางหน่ึง  
ทั้งน้ีบริษัทฯ น�ามาต่อยอดทดลองตลาดภายในจังหวัด 
และต่างประเทศ จนมียอดจ�าหน่ายราว 5,000 ถงุ สร้างรายได้ 
ให้ชุมชนไปแล้ว 175,000 บาท 

โครงการเด่น 
โครงการกระเช้าของขวัญปีใหม่ ประจ�าปี 2562: 

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีก�าแพงเพชร (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) 
จ�ากัด ด�าเนินการร่วมกับเครือข่ายโอทอปจังหวัดก�าแพงเพชร 
ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดก�าแพงเพชร และส�านักงาน
พาณิชย์จังหวัดก�าแพงเพชร คัดเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชนจาก  
9 กลุ่ม จ�านวน 25 รายการ มาจัดเป็นกระเช้าของขวัญปีใหม่ 
โดยในปีนี้สามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนรวม 101,980 บาท
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รวมผลงานเครือข่าย 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ทั่วประเทศ (76 จังหวัด)

นายธำารง อัศวสุธีรกุล
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ 
08 1886 9414
Thamrong.asa@gmail.com

นางสาวสุดารัตน์ เนียมนิ่ม
ผู้จัดการ 
08 7568 2132
Sudarat.prskpp@gmail.com

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

แผนการดำาเนินงาน ปี 2563 
นางสาวสุดารัตน์ เนียนนิ่ม
ผู้จัดการ 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีก�าแพงเพชร  
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด 
• โครงการแปลงนาสาธิต (กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร)
• โครงการส่งเสรมิผลติภัณฑ์ของชุมชน (เป้าหมาย 2 ชมุชนหลกั  

คือ บ้านวุ้งกะสังและบ้านหนองไม้กอง)
• โครงการผักปลอดภัยและผักปลอดสารพิษ
• โครงการผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ

มีผลิตภัณฑ์ของกลุ่มที่ได้รับการคัดเลือก 
เพื่อน�าไปจัดจ�าหน่ายอยู่หลายรายการ  

อาทิ ข้าวอินทรีย์ปลอดสารพิษ ผลิตภัณฑ์ 
แปรรูปจากข้าว เช่น ขนมข้าวไรซ์เบอร์รีอบกรอบ  

เส้นก๋วยเตี๋ยว แชมพู ครีมทามือ ครีมกันแดด  
เซรั่มน�้ามันร�าข้าว คลีนซิ่งน�้านมข้าว  

ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดี ท�าให้มีคนรู้จักผลิตภัณฑ์ 
ของกลุ่มเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ จากการที่ได้ 

ท�างานร่วมกันท�าให้เรารู้จักหน่วยงานต่างๆ  
ในจังหวัดมากขึ้น มีช่องทางในการกระจายผลผลิต

ให้กับคนในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน

นายทฤษฎี มะลิพรหม
ประธานกลุ่มวิสาหกิจแปลงนาสะอาด 

ผลการดำาเนินงาน
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีก�าแพงเพชร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

จ�านวนโครงการรายกลุ่มสะสม ณ เดือนธันวาคม 2562

ทุนจดทะเบียน 4,000,000.00 บาท
ทุนชำาระแล้ว 4,000,000.00 บาท

กำาไร (ขาดทุน) 
สะสม ปี 59-62

รายได้ 
2560

รายได้ 
2561

รายได้ 
2562

(62,924.64) 130,332.02 191,263.91 228,817.04

รายละเอียดเพิ่มเติม



เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะท�ำงำนกำรพัฒนำ
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จ�านวนกรรมการ 11 คน
จ�านวนผู้ถือหุ้น 123 รายขอนแก่น

ผลการดำาเนินงาน

กลุ่มงานเกษตร
• แก้ปัญหาข้าวในสภาวะราคาข้าวตกต�่า ช่วยขยายตลาด

ขายข้าวให้เกษตรกรโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง โดยการเปิด
ตลาดขายข้าว 24 ชัว่โมง หน้าโรงแรมโฆษะ จงัหวดัขอนแก่น 

• โครงการไก่ KKU1 ซึ่งเป็นการพัฒนาสายพันธ์ุไก่ ไก่ Low 
Uric ผลงานวิจยัของโครงการไก่พ้ืนเมอืง คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงไก ่
สร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน 

• โครงการขอนแก่นพรีเมียมบรีฟ ส่งเสริมการรวมกลุ ่ม 
เป็นสหกรณ์ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคและให้องค์ความรู ้
ในการเลี้ยงแก่เกษตรกรด้วย 

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน
• สนับสนุนหมู่บ้านท่องเท่ียวโดยชุมชนภูผาม่าน อ�าเภอ 

ภูผาม่าน และหมู่บ้านท่องเที่ยวงูจงอาง อ�าเภอน�้าพอง  
ให้เกิดการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้เป็นระบบ เช่น  
การต้อนรับนักท่องเที่ยว การจัดสรรกิจกรรมการท่องเที่ยว
ให้เหมาะสมกับเวลา การสร้างเพจและพัฒนาผู้ดูแลเพจ  
การบริหารต ้นทุนก�าไรเพื่อให ้ เกิดรายได ้แก ่สมาชิก 
และน�าไปพัฒนาชุมชนท่องเท่ียวของตนเอง สร้างรายได ้
ให้แก่ชุมชน 215,680 บาท 

โครงการเด่น 
• เลี้ยงไก่ KKU1 สร้างรายได้เสริมเพ่ิมขึ้นอย่างยั่งยืน:  

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีขอนแก่น (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) 
จ�ากัด ร่วมกับศูนย์วิจัยพันธุ์ไก่พื้นเมือง คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น Betagro ปศสุตัว์จงัหวัด ด�าเนินการ 
รวมกลุ่มเกษตรกร 110 ครอบครัวจาก 3 ต�าบลใน 2 อ�าเภอ  
ส่งเสริมการเลี้ยงไก่พันธุ ์ KKU1 ซึ่งเป็นไก่ปลอดยูริค  
พร้อมสนับสนนุในเรือ่งการบรหิารจดัการตัง้แต่ผลติ แปรรปู 
และตลาดอย่างครบวงจร สร้างรายได้ให้แก่กลุ่มเกษตรกร
แล้ว 4,071,243 บาท 
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รวมผลงานเครือข่าย 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ทั่วประเทศ (76 จังหวัด)

นายชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์
ประธานกรรมการ
08 1303 0111
kosa1@kosathailand.com 

นายสุเมธ มั่งคั่ง 
กรรมการผู้จัดการ
06 295 85924
sumate@oryza-world.com

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

แผนการดำาเนินงาน ปี 2563
นายสุเมธ มั่งคั่ง
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีขอนแก่น  
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด
• ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ KKU1 
• สนับสนุนช่องทางการตลาดให้กลุ่ม OTOP 
• พัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวงูจงอาง 

เราเห็นความแตกต่างระหว่างการเข้ามาท�างาน 
ในกรุงเทพฯ กับการกลับมาท�างานที่บ้าน รู้สึกได้ว่า 

มีความสุขขึ้น ได้อยู่กับแม่ได้อยู่กับครอบครัว  
พอได้มาเลี้ยงไก่ KKU1 มีรายได้จากการเลี้ยงไก่

ประมาณ 300 ตัว 8,000 บาท เป็นราคาที่เราพอใจ  
เป็นอาชีพเสริมที่ดี ประชารัฐรักสามัคคีขอนแก่น  

ให้ค�าแนะน�า ให้ปรึกษา ช่วยแก้ปัญหาดี  
ให้ความช่วยเหลือในทุกๆ ด้าน

นางสาวศุภนุช ป้องเรือ
ประธานกลุ่มเลี้ยงไก่ KKU1 

ผลการดำาเนินงาน
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีขอนแก่น (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

จ�านวนโครงการรายกลุ่มสะสม ณ เดือนธันวาคม 2562

ทุนจดทะเบียน 4,000,000.00 บาท
ทุนชำาระแล้ว 4,000,000.00 บาท

กำาไร (ขาดทุน) 
สะสม ปี 59-62

รายได้ 
2560

รายได้ 
2561

รายได้ 
2562

(1,942,393.52) 1,514,204.61 4,290,029.76 10,774,322.97

รายละเอียดเพิ่มเติม



เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะท�ำงำนกำรพัฒนำ
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จ�านวนกรรมการ 10 คน
จ�านวนผู้ถือหุ้น 1,126 รายจันทบุรี 

กลุ่มงานเกษตร
• ส่งเสริมการยกระดับผลไม้ท้องถ่ิน (มังคุด) ผักปลอดสาร  

ส่งเสริมและพัฒนาด้านการปลูกและจัดจ�าหน่ายผัก 
ปลอดสารพิษ

• ด�าเนินการเชื่อมโยงและประสานงานกับกลุ่มเกษตรกร 
ผู ้ปลูกมังคุดภายในจังหวัด พร้อมส่งเสริมและพัฒนา 
ด้านกระบวนการปลูกเพ่ือสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค 
ในด้านคุณภาพและมาตรฐานของผลผลติ ในส่วนของมงัคดุ
ผิวลายและมังคุดคัด (ตกไซส์) ทางบริษัทฯ ได้สนับสนุน 
ในเรื่องช่องทางการตลาดให้อีกด้วย 

• พัฒนาด้านการปลูกผักปลอดสารพิษของกลุ่มเกษตรกร 
ในชมุชน พร้อมเปิดพ้ืนท่ีให้น�าผกัผลไม้ปลอดสาร ณ บรเิวณ
ลานด้านหน้าโรงแรมเคพีแกรนด์ จนัทบรุ ีรวมถึงสนิค้าต่างๆ 
ของชุมชนมาวางจ�าหน่าย

ผลการดำาเนินงาน

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน 
ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาการท่องเท่ียวชุมชน 

บางสระเก้า ร่วมกับชุมชนดีมีรอยย้ิม ส�านักงานพัฒนาชุมชน 
จังหวัดจันทบุรีและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี เพ่ือส่งเสริมการยกระดับการ 
ท่องเท่ียวเชงิอนรุกัษ์ ให้สามารถสร้างรายได้เพ่ิมให้กับชมุชนได้  
โดยมีการพัฒนาแพ็คเกจท่องเที่ยว ศูนย์ศึกษาเส้นทาง
ธรรมชาตแิละวถีิประมงพ้ืนบ้าน one day trip / 2 day trip / csr 
outing และพัฒนาศักยภาพชุมชนให้สามารถบริหารจัดการ 
อบรมแนวทางการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวส�าหรับโฮมสเตย์

โครงการเด่น 
โครงการพัฒนาสินค้าชุมชน: บริษัท ประชารัฐ 

รักสามัคคีจันทบุรี (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ�ากัด ด�าเนินการ
วิเคราะห์ศักยภาพชุมชน พร้อมวางแผนร่วมกันในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนในพ้ืนท่ีบ้านสวนที่ก้าว อ�าเภอนายายอาม 
บ้านนาซอ็ก อ�าเภอขลุง และบ้านน�า้ใส อ�าเภอท่าใหม่ ท้ังในส่วน 
ทีเ่ป็นผลติภณัฑ์ใหม่ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยเชือ่มโยงเข้ากับ
แบรนด์ “ผลจันท์” เพื่อเป็นการการันตีคุณภาพและมาตรฐาน 
ตลอดจนสนบัสนุนด้านช่องทางการขายผ่านร้านค้าทีจ่�าหน่าย
ผลิตภัณผลจันท์จ�านวน 6 แห่งในจังหวัดอีกด้วย ปัจจุบัน
สามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนไปแล้วกว่า 180,372 แสนบาท 
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รวมผลงานเครือข่าย 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ทั่วประเทศ (76 จังหวัด)

นายบุญลือ ปราศราคิน
ประธานกรรมการ
08 6142 2441
Khlungtb@gmail.com

นางสาวอภิรดี ศิริวิจิตรกุล
กรรมการผู้จัดการ
09 2891 4624
puikpgrand@yahoo.com

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

นางสาวสุธิดา ดาวกระจาย
หัวหน้ากลุ่มบ้านสวนที่ก้าว

เห็นได้ชัดเจนเลยคือสมาชิกในกลุ่มของเรา 
มีรายได้เพิ่มมากขึ้นเฉลี่ยแล้วประมาณ  

70 - 80% เรามีองค์ความรู้เพิ่มขึ้นจนสามารถ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ท�าขึ้นจากผลผลิต

ทางการเกษตรที่อยู่ในพื้นที่ได้ อาทิ ชาสมุนไพร
ดอกเก๊กฮวย และใบเตย แชมพูสมุนไพรมะกรูด

อัญชัญ สบู่เปลือกมังคุด นอกจากนี้ 
ยังช่วยแก้ปัญหาการว่างงานในพื้นที่ได้อีกด้วย 

ที่ส�าคัญประชารัฐจันทบุรียังสนับสนุน 
ช่องทางการน�าสินค้าไปวางขาย 
ตามจุดต่างๆ ในจังหวัดอีกด้วย

แผนการดำาเนินงาน ปี 2563
นางสาวอภิรดี ศิริวิจิตรกุล
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจันทบุรี  
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด
• ขับเคลื่อนโครงการยกระดับผลไม้ (มังคุด) 
• สร้างช่องทางการกระจายสินค้าผลจันท์ ผ่านการจัดท�า 

คอีอสตามสถานทีต่่างๆ ในจังหวดัเพิม่มากขึน้ อาท ิโรงแรม 
สถานที่ราชการ ร้านอาหาร

• ขับเคลื่อนโครงการเสื่อกกแปรรูปกับชุมชนดีมีรอยย้ิม 
แหลมสิงห์ TCDC, Thai IDC และมหาวิทยาลัยในจังหวัด
จันทบุรี เป็นต้น

• ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ผลการดำาเนินงาน
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจันทบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

จ�านวนโครงการรายกลุ่มสะสม ณ เดือนธันวาคม 2562

ทุนจดทะเบียน 4,000,000.00 บาท
ทุนชำาระแล้ว 4,000,000.00 บาท

กำาไร (ขาดทุน) 
สะสม ปี 59-62

รายได้ 
2560

รายได้ 
2561

รายได้ 
2562

(1,762,815.34) 345,772.53 320,939.63 281,087.53

รายละเอียดเพิ่มเติม



เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะท�ำงำนกำรพัฒนำ
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จ�านวนกรรมการ 9 คน
จ�านวนผู้ถือหุ้น 10 รายฉะเชิงเทรา

ผลการดำาเนินงาน

กลุ่มงานเกษตร
• ตดิตามการด�าเนนิงานวิสาหกิจชมุชนข้าวอนิทรย์ีบ้านหมูไ่ผ่ 

หมู่ที่ 3 ต�าบลดงน้อย อ�าเภอราชสาส์น และกลุ่มวิสาหกิจ
ชมุชนแคนตาลปู บ้านดอนทอง หมูท่ี ่5 ต�าบลบางคา อ�าเภอ
ราชสาส์น สนับสนุนการปลูกผักปลอดสารพิษพ้ืนท่ีอ�าเภอ
สนามชัยเขต

• สนับสนุนการออกบธูจ�าหน่ายผลผลติทางการเกษตรในงาน
ต่างๆ ของจังหวัด

กลุ่มงานแปรรูป
• สนับสนุนช่องทางการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูป อาทิ 

ผลไม้แช่อิ่มของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมิตรสัมพันธ์ ทองม้วน
ของโรงเรียนวัดกระทุ่ม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากโครงการ 
OTOP Junior ในงานต่างๆ อาท ิหอการค้าแฟร์ งานนมสัการ
หลวงพ่อพุทธโสธร

• ผลไม้แช่อิ่มของกลุ ่มวิสาหกิจชุมชนมิตรสัมพันธ์ บ้าน 
หัวกระพี้ หมู่ที่ 6 ต�าบลบ้านซ่อง อ�าเภอพนมสารคาม ผ่าน
งานต่างๆ อาทิ งานหอการค้าแฟร์ งานนมัสการหลวงพ่อ
พุทธโสธร 

• การจัดท�ากระเช้าของขวัญปีใหม่ซ่ึงมียอดการจ�าหน่าย
กระเช้ารวม 332 กระเช้า

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน
สนับสนุนการประชาสัมพันธ ์ชุมชนท ่องเ ท่ียว 

บ้านสีดอนนนท์ พ้ืนที่ภายใต้โครงการ OTOP นวัตวิถี ผ่าน
รายการชื่นใจไทยแลนด์ ออกอากาศทางอมรินทร์ทีวี ช่อง 34

โครงการเด่น 
โครงการกิจกรรมแรลลีการกุศลท่องเท่ียววิถีไทย 

เช็กอินถิ่นแปดริ้ว: บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีฉะเชิงเทรา 
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด ร่วมกับภาคีเครือข่าย ด�าเนินการ
จัดกิจกรรมแรลลีการกุศลขึ้นในวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 
เส้นทางฉะเชิงเทรา - น�้าตกทุ่งยายชี โดยจัดให้มีการจ�าหน่าย
สินค้าชุมชนในเส้นทางท่องเที่ยวตั้งแต่วัดท่าอิฐ สวนมะม่วง 
อ�าเภอคลองเขื่อน วัดพระธาตุวาโย บ้านทุ่งยายชี น�้าตก 
ทุ่งยายชี และตลาดร้อยร้าน 
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รวมผลงานเครือข่าย 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ทั่วประเทศ (76 จังหวัด)

นายวัฒนา รัตนวงศ์
ประธานกรรมการ
08 1831 5246
vatana2004@yahoo.com

นายธนภณ เข็มกลัดทอง
กรรมการผู้จัดการ
08 1901 3425
pud8reaw@hotmail.com

ผลพวงจากการจัดกิจกรรมแรลลีในครั้งนี้  
นอกเหนือจากมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วยังท�าให้ 

คนรู้จักน�้าตาลสดโตนดแท้ของเรามากยิ่งขึ้น  
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาได้มีโอกาสเรียนรู้ 

ถึงวิถีการด�ารงชีวิตของชาวชุมชน  
แม้จะใช้เวลาไม่มากก็ตาม

แผนการดำาเนินงาน ปี 2563
นายธนภณ เข็มกลัดทอง
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีฉะเชิงเทรา 
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด
• กระเช้าของขวัญปีใหม่ 
• แรลลีการกุศลท่องเที่ยววิถีไทย เช็กอินถิ่นแปดริ้ว ครั้งที่ 2
• สร้างเครือข่ายการตลาดอาหารปลอดภัยร่วมกับสหกรณ์ 

พืชผักผลไม้เกษตรปลอดภัยสูงจังหวัดฉะเชิงเทรา

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

นางสมนึก โลหะเจริญ 
ผู้ประกอบการน�้าตาลสดโตนดแท้ 100%

ผลการดำาเนินงาน
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีฉะเชิงเทรา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

จ�านวนโครงการรายกลุ่มสะสม ณ เดือนธันวาคม 2562

ทุนจดทะเบียน 4,000,000.00 บาท
ทุนชำาระแล้ว 2,042,500.00 บาท

กำาไร (ขาดทุน) 
สะสม ปี 59-62

รายได้ 
2560

รายได้ 
2561

รายได้ 
2562

20,649.45 185,732.00 92,527.82 134,912.22

รายละเอียดเพิ่มเติม



เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะท�ำงำนกำรพัฒนำ
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จ�านวนกรรมการ 13 คน
จ�านวนผู้ถือหุ้น 156 รายชลบุรี

ผลการดำาเนินงาน

กลุ่มงานแปรรูป
ส่งเสริมการแปรรูปแป้งกล้วยจากแหล่งเรียนรู ้ 

เครือข่าย ทสม. โดยพัฒนาวิธีการผลิตและการส่งตรวจสอบ
มาตรฐานไปยังเครือข่ายภาคี เพื่อช่วยเหลือเรื่องการผลิตและ
มาตรฐานความปลอดภัยให้สามารถลงสู่ตลาดได้

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน
บริษัทประชารัฐได้ติดตามช่องทางการท่องเที่ยว 

ตลาดจีนซากแง้วอย่างต่อเนื่อง

โครงการเด่น 
โครงการอาหารปลอดภัย 4 ร: บริษัท ประชารัฐ 

รักสามัคคีชลบุรี (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ�ากัด เข้าไปช่วยหา 
ช่องทางการตลาดให้ทางชุมชนได้ส่งผักปลอดสารเข้าไปยัง 
ร้านอาหารในกลุ ่มเครือข่ายภาคี และได้ประสานงานกับ 
หน่วยงานราชการ เช่น โรงเรยีน โรงพยาบาล เรอืนจ�า หรอืจะเป็น 
ในส่วนของภาคเอกชน เช่น โรงแรม ให้ช่วยกันสนับสนุน
ผักปลอดสารกับทางชุมชนของทางประชารัฐ เพ่ือส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและยังช่วยเกษตรกรในพ้ืนท่ีให้
สามารถอยู่ได้ในแนวทางเกษตรทฤษฎใีหม่อกีด้วย ซึง่สามารถ 
สร้างรายได้กว่า 10,000 บาท / สัปดาห์
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รวมผลงานเครือข่าย 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ทั่วประเทศ (76 จังหวัด)

นายสุนทร ธัญญวัฒนกุล
ประธานกรรมการ
08 1864 4984
sechonburi@gmail.com

นายวณิช จันทร์หอม 
ผู้ดูแลชุมชน กลุ่มชุมชน OTOP นวัตวิถีวังน�้าด�า

นายไกรสร ฉัตรเลขวนิช 
กรรมการผู้จัดการ
08 1911 0018 
Kraisorn.c@srgplastic.com

ขอบคุณประชารัฐรักสามัคคีชลบุรีที่เข้ามาช่วย 
ในเรื่องของช่องทางการจัดจ�าหน่ายผักปลอดสาร 

แรกเริ่มเดิมทีทางกลุ่มของเราปลูกผัก 
ตามความถนัด ไม่ได้สนใจเรื่องของความต้องการ

ของผู้บริโภคสักเท่าไหร่ พอทางประชารัฐเข้ามา 
และแนะน�าในเรื่องนี้ เราจึงเริ่มท�างานร่วมกัน  

ปลูกผักหลากชนิดและตรงกับความต้องการ 
ของตลาดมากขึ้นโดยเน้นเป็นผักปลอดสาร  

ซึ่งผักที่ขายตามท้องตลาดก็มี ผักสลัดก็มีเช่นกัน  
มีการปลูกผักหมุนเพื่อไม่ให้ขาดช่วงในการส่งขาย 

นอกจากนี้ทางประชารัฐยังประสานงานให้น�าผัก 
ไปส่งขายที่โรงแรมเซ็นทาราศรีราชา 

อีกช่องทางหนึ่งด้วย

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

แผนการดำาเนินงาน ปี 2563
นายไกรสร ฉัตรเลขวนิช
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีชลบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด
• ด�าเนินการร่วมกับแหล่งเรียนรู ้เครือข่าย ทสม.ป้าแจ๊ว 

ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตและส่งเสริมช่องทางการ
ตลาด

• พัฒนาผลิตภัณฑ์และเพ่ิมยอดขายให้กับกลุ่มสัมมาชีพ
หนองไผ่แก้ว (ลูกหมากลอยแก้วและกระเป๋าหนัง) 

• ส่งเสริมการขายผักปลอดสารพิษและสินค้าเกษตรอื่นๆ  
ให้กับร้านอาหาร โรงแรม โรงเรียน

• ด�าเนนิคดัเลอืกชมุชนและผลติภัณฑ์เพ่ือจดัท�ากระเช้าปีใหม่ 

ผลการดำาเนินงาน
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีชลบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

จ�านวนโครงการรายกลุ่มสะสม ณ เดือนธันวาคม 2562

ทุนจดทะเบียน 4,000,000.00 บาท
ทุนชำาระแล้ว 4,000,000.00 บาท

กำาไร (ขาดทุน) 
สะสม ปี 59-62

รายได้ 
2560

รายได้ 
2561

รายได้ 
2562

(914,559.21) 58,113.54 298,401.52 75,169.01 

รายละเอียดเพิ่มเติม
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จ�านวนกรรมการ 8 คน
จ�านวนผู้ถือหุ้น 14 รายชัยนาท

ผลการดำาเนินงาน

กลุ่มงานเกษตร 
โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ ่มวิสาหกิจชุมชน 

ผู้ปลูกข้าว เป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรหันมาปลูกข้าวท่ีม ี
คณุค่าทางโภชนาการสงู คอื ข้าวทับทิมชยันาท (กข 69 ทับทิม
ชมุแพ) โดยบรษิทั ประชารฐัฯ เป็นผูจ้ดัหาพันธ์ุข้าวให้กับชาวนา 
จากนั้นรับซื้อข้าวเปลือกแห้งในราคาตันละ 14,500 บาท  
แล้วบรษิทัฯ น�าไปให้ชมุชนแปรรปูเป็นข้าวซ้อมมอืส่งจ�าหน่าย
ต่อในราคากิโลกรัมละ 34 บาท ท่ีผ่านมาบริษัทฯ ได้ส่งเสริม
ให้กลุ่มชาวนาปลูกข้าวจ�านวนประมาณ 30 ไร่ รายได้ท่ีได้ 
น�าไปมอบให้โรงเรียนอนบุาลชยันาท จ�านวน 6 ครัง้ รวมเป็นเงิน 
ท้ังส้ิน 170,000 บาท จ�าหน่ายให้กับประชาชนทั่วไปอีก  
34,000 บาท รวมรายได้จากการจ�าหน่ายข้าวซ้อมมือทับทิม
ชัยนาท ประมาณ 204,000 บาท ช่วยให้ชาวนาจ�าหน่าย 
ข้าวเปลือกได้ประมาณ 13,0000 บาท ขุมชนมีรายได้จากการ
แปรรูปข้าว ประมาณ 10,000 บาท 

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน 
• โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ท่องเท่ียวโดย

ชุมชน บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว 
เพ่ือสร้างรายได้ให้ชุมชน โดยร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรม
การท ่องเ ท่ียวจังหวัด จัดงานเทศกาลอาหารอร ่อย 
ลุ่มน�้าเจ้าพระยา บริเวณริมเข่ือนเรียงหินหน้าศาลากลาง 
จังหวัดชัยนาท ระหว่างวันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2562  
น�าผู้ประกอบการร้านอาคารและชุมชนในจังหวัดมาร่วม 
ออกบธูในงานประมาณ 40 ร้านค้า ผลการจดังานปรากฏว่า  
ได ้มี นักท ่องเ ท่ียวต ่างชาติและคนไทยมาร ่วมงาน 
เป็นจ�านวนมาก สามารถท�ารายได้ให้กับผู้ประกอบการ 
ที่มาร่วมออกบูธได้ประมาณ 2 ล้านกว่าบาท 

• นอกจากนั้นได้ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมท่องเท่ียว
จังหวัดชัยนาท หอการค้าจังหวัดชัยนาท สมาคมโรงแรม 
สมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดชัยนาท เครือข่าย BIZ CLUB 
จงัหวดัชยันาท สมาคมร้านอาหาร และเครอืข่ายภาคเอกชน 
ภาครัฐ ร่วมจัดงาน WE LOVE CHAINAT หรืองานชัยนาท
นิยมเพ่ือปลุกจิตส�านึกให้คนชัยนาทรักบ้านเกิดโดยให ้
คนชัยนาทใช้ของชัยนาท สนับสนุนซื้อของชัยนาท ท�าให ้
เกิดรายได้หมุนเวียนภายในจังหวัด 

• อีกทั้งยังร่วมปรึกษาหารือกับเทศบาลต�าบลสรรพยา  
ส่งเสริมและต่อยอดตลาดโรงพักเก่าสรรพยาให้รองรับ
นักท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนและสร้างรายได้ให้กับชุมชน 
อย่างแท้จริง 

กลุ่มงานแปรรูป
• โครงการส่งเสริมและพัฒนาโรงสีชุมชน บริษัทฯ เข้าไป

ปรับปรุงโรงสีชุมชนกุดจอก อ�าเภอหนองมะโมง เพื่อรับจ้าง
แปรรปูข้าวเปลอืกเป็นข้าวสารขายส่งให้กับบรษิทัฯ และกับ
ประชาชนทั่วไป ท�าให้กลุ่มมีรายได้ประมาณ 10,000 บาท 
และมีรายได้จากการรับจ้างทั่วไปอีกส่วนหนึ่ง

• โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มทอผ้าเนินขามและ 
กลุม่ชาติพันธ์ุลาวเวียง บริษัทฯ เข้าไปร่วมปลูกต้นหม่อน
เพ่ือเล้ียงไหมเป็นวัตถุดิบให้กับกลุ่มทอผ้าอ�าเภอเนินขาม  
น�าไปทอผ้าลายช่อมะขามและลายอื่นๆ โดยไม่ต้องพ่ึงพา 
วัตถุดิบผ้าไหมจากต่างถ่ิน โดยมุ ่งหวังให้กลุ ่มได้รับ
มาตรฐานนกยูงเงินและนกยูงทองต่อไป
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รวมผลงานเครือข่าย 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ทั่วประเทศ (76 จังหวัด)

นายปรีชา พวงน้อยปภา
ประธานกรรมการ
08 1886 4113
Preecha5050@hotmail.com

นายสำารวม ปานหลุมข้าว 
ประธานกลุ่มผู้ผลิตข้าวปลูกนางลือ  

จังหวัดชัยนาท

พ.ต.ท. สิทธิพงษ์ ม่วงแจ่ม
กรรมการผู้จัดการ
06 1469 1941
Sitipong.m22@gmail.com

ได้ส่งเสริมให้กลุ่มจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน  
บริหารงานในกลุ่มตามข้อก�าหนดของ ปชร.  

จัดหาวิทยากรที่มีองค์ความรู้ในเรื่อง 
การบริหารจัดการกลุ่ม วิทยาการที่เป็นปราชญ์ชาวบ้าน  

วิทยากรที่เป็นภาควิชาการ เข้าไปให้ความรู้กับกลุ่ม 
ประสานงานกับกลุ่มเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคาร 

ธ.ก.ส. สหกรณ์ เข้ามาเป็นคณะกรรมการคัดเลือก
เกษตรกรและให้ค�าแนะน�า ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นมีในเรื่อง

กลุ่มและสมาชิกไม่เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของ ปชร.  
ต้องใช้วิธีเข้าไปพูดกับประธานกลุ่มชาวบ้านจึงเข้าใจ 

และหันมาร่วมมือและท�าให้เห็นเป็นตัวอย่างก่อน  
ชาวบ้านจึงจะยอมรับและให้ความร่วมมือ

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

โครงการเด่น 
• โครงการส่งเสริมชาวนาหันมาปลูกข้าวที่มีคุณค่าทาง

โภชนาการสูงเพื่อปลดหนี้ได้อย่างแท้จริง บริษัทฯ ได้เข้าไป
ส่งเสริมและพัฒนาการปลูกข้าวทับทิมชัยนาท (กข 69  
ทับทิมชุมแพ) ซึ่งเป็นข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง  
ไม่ไวแสง สามารถปลูกได้ทุกฤดูทั่วทุกภาคของประเทศ 
ผลผลิตสูงประมาณ 797 กก. / ไร่ มีสารต้านอมุมูลอิสระ 
Anti Oxidant 308 - 647 มีสารฟีนอลิก 7,804 (ข้าวสังข์
หยด 4,661) สารฟลาโวนอยด์ 5,233 (ข้าวสังข์หยด 2,989)  
และมีสารโภชนาการที่มีคุณสมบัติในการลดไตรกลีเซอไรด์
ในเซลล์ไขมนัได้ดท่ีีสดุ บรษิทัฯ สนับสนนุพันธุ์ข้าว และประกัน
ราคารบัซือ้ข้าวเปลอืกจากชาวนาในราคาตนัละ 14,500 บาท  
โดยมีข้อตกลงพ่วงท้าย ทางบริษัทฯ จะมอบเงินสดให้เพียง 
80% ส่วนท่ีเหลอื 20% บรษิทัฯ จะน�าไปส่งเงนิต้นให้กบัเจ้าหน้ี
ของชาวนาต่อไป ซึ่งชาวนาจะมีเงินเหลือใช้มากกว่าเดิมถึง
หน่ึงเท่าตวั (เดมิจะขายข้าวเปลอืกได้เพียงตนัละ 7,000 บาท)  
ท�าให้ชาวนาสามารถปลดหนี้ได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
อย่างยั่งยืน ภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วม ได้แก่ ธนาคาร ธ.ก.ส. 
สหกรณ์ออมทรัพย์ กองทุนหมู ่บ้าน โรงเรียน โรงงาน  
ร้านอาหาร 

• ส่วนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ชุมชนท่ีเข้าร่วม
โครงการ เป้าหมายปี 2563 ประมาณ 20 ราย รายละ 10 ไร่  
รวม 200 ไร่ ชาวนาจะมีรายได้เฉลี่ยรายละ 75,000 บาท 
รวม 20 ราย ชาวนาที่เข้าร่วมโครงการจะมีรายได้ประมาณ 
1,450,000 บาท ชมุชนมรีายได้รวมประมาณ 200,000 บาท

แผนการดำาเนินงาน ปี 2563
พ.ต.ท. สิทธิพงษ์ ม่วงแจ่ม
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีชัยนาท (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด
• ส ่งเสริมให ้กลุ ่มชาวนาปลูกข ้าวโภชนาการสูง เช ่น  

ทับทิมชัยนาท (กข 69 ทับทิมชุมแพ) และแปรรูปข้าวสาร
• เพิ่มมูลค่าของข้าวและท�าเป็นสินค้าชุมชน
• ค้นหาและพัฒนากลุ ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีปลูกข้าวให้เป็น 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ผลการดำาเนินงาน
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีชัยนาท (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

จ�านวนโครงการรายกลุ่มสะสม ณ เดือนธันวาคม 2562

ทุนจดทะเบียน 4,000,000.00 บาท
ทุนชำาระแล้ว  2,760,000.00 บาท

กำาไร (ขาดทุน) 
สะสม ปี 59-62

รายได้ 
2560

รายได้ 
2561

รายได้ 
2562

(185,346.63) 8,043.47 10,422.39 185,997.73

รายละเอียดเพิ่มเติม
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จ�านวนกรรมการ 10 คน
จ�านวนผู้ถือหุ้น 135 รายชัยภูมิ

กลุ่มงานแปรรูป
โครงการแปรรูปอาหารจากมะพร้าว ด�าเนินการที่

ชุมชนบ้านนาเขิน ต�าบลคอนสาร ซึ่งเป็นชุมชนที่มีต้นมะพร้าว 
ซ่ึงเป็นพืชท้องถ่ินอยู่เป็นจ�านวนมาก เกษตรกรส่วนใหญ่ 
จะขายในรูปผลมะพร้าวโดยตรง ทางชุมชนมีความต้องการ
แปรรูปมะพร้าวเพื่อเพิ่มมูลค่า ทางบริษัทฯ จึงร่วมกับเทศบาล
ต�าบลคอนสาร หอการค้าจงัหวัด และสถาบนัวจิยัวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (วว.) ให้ความรู้ในการแปรรูปมะพร้าวให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เช่น น�้ามันมะพร้าวสกัดเย็น มะพร้าว
แก้วเคลือบช็อกโกแลต เป็นต้น 

ผลการดำาเนินงาน

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน 
โครงการยกระดับการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

บริษัทฯ เข้าไปยกระดับและพัฒนาชุมชนบ้านฝายดินสอ 
ต�าบลคอนสาร โดยร่วมกับส�านักงานพัฒนาชุมชนเพ่ือ 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นท่ีรู้จักแก่นักท่องเที่ยวให้เข้ามา
ซื้อผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของหมู่บ้าน ผ่านการเรียนรู ้
ร่วมกับชุมชนทั้งในด้านอัตลักษณ์และวัฒนธรรมชุมชน เช่น
ในเรื่องการแต่งกายด้วยผ้าฝ้ายลายขิด การชิมอาหารท้องถิ่น 
เช่น แกงหน่อไม้ไก่ คั่วปลา หรือการสัมผัสธรรมชาติและวิถี
ชุมชนคนเก็บหมาก ปีนต้นมะพร้าว มีสวนผลไม้ปลอดสารพิษ  
พร้อมชมสินค้าแปรรูปจากมะพร้าว เช่น น�้ามันมะพร้าว 
สกัดเย็น มะพร้าวแก้ว เพื่อเพิ่มรายได้สู่ชุมชน

โครงการเด่น 
โครงการยกระดับและประชาสัมพันธ์ท่องเท่ียว

โดยชุมชน ด�าเนินการที่บ้านบุ่งสิบสี่ อ�าเภอเกษตรสมบูรณ์  
เป็นโครงการท่ีสร ้างชื่อเสียงอย่างมาก เนื่องจากได้รับ 
ความร่วมมือจากหลายภาคส่วน เช่น ส�านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดชัยภูมิ หอการค้าจังหวัดชัยภูมิ และส�านักงาน
การท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ เพ่ือสนับสนุนส่งเสริม
การท่องเท่ียวให้ชุมชนได้สร้างรายได้และจัดการตนเองได้  
โดยน�าจุดแข็งหรือของดีของเด่นของชุมชนออกมาจัดกิจกรรม
การเรียนรู ้ เช่น ล่องเรือตามล�าน�้าพรมเพ่ือชมสวนส้มโอ 
และสวนผลไม้นานาชนิดในระบบเกษตรอินทรีย์ ชิมอาหาร 
พ้ืนบ้าน อาทิ ไก่อ้อแอ้ แกงตาว และเข้าพักโฮมสเตย์ของชมุชน 
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รวมผลงานเครือข่าย 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ทั่วประเทศ (76 จังหวัด)

นายบัณฑูรย์ เกียรติก้องชูชัย
ประธานกรรมการ
08 9949 6969

นางสาวกาญจนา นิโรธรังสี
กรรมการผู้จัดการ
06 2195 5944
Kjoojoo2013@hotmail.com

แผนการดำาเนินงาน ปี 2563
นางสาวกาญจนา นิโรธรังสี 
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีชัยภูมิ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด
• จัดตัง้ร้านค้าประชารฐัเพ่ือเป็นช่องทางจ�าหน่ายสนิค้าชมุชน 
• ต่อยอด ยกระดับ ขยายผลการท่องเท่ียววิถีชุมชน และวิถี 

เชิงเกษตรในชุมชนเป้าหมายให้เกิดรายได้และจัดการ
ตนเองได้

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

นายนันทวิทย์ ดวงมณี
ประธานคณะกรรมการจัดการท่องเที่ยว

ชุมชนบุ่งสิบสี่ ต�าบลโนนทอง  
อ�าเภอเกษตรสมบูรณ์ 

ช่วงที่เข้าร่วมงานกับประชารัฐท�าให้เรียนรู้ในเรื่อง 
การจัดการตนเองโดยมีชุมชนเป็นตัวตั้ง  

พยายามแสวงหาความรู้ เรียนรู้ดูงานชุมชนอื่น 
ที่ท�าเรื่องการท่องเที่ยว น�ามาพัฒนาปรับปรุง วางแผน

พัฒนา โดยเน้นวิถีชีวิตท้องถิ่น สร้างเอกลักษณ์ 
ของชุมชน ให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ  

และพยายามหากิจกรรมที่หลากหลาย  
ให้เรียนรู้ชุมชนให้มากที่สุด เช่น อาหาร วิถีอาชีพ ภาษา 

การแต่งกาย ขนบธรรมเนียม 

เดิมทีนั้นชุมชนมีอาชีพท�าสวนผลไม้  
มีส้มโอ มะไฟ ขนุน โดยเฉพาะส้มโอนั้น  

เป็นที่ต้องการของตลาด ชาวบ้านจึงหันมาปลูกกันเพิ่มขึ้น  
แต่ส้มโอเริ่มมีจ�านวนมาก ท�าให้ราคาตก จึงพยายามหาทางออก
ร่วมกับชุมชน และปรึกษาหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จนได้มา 

สู่การพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชุมชน 

ผลการดำาเนินงาน
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีชัยภูมิ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

จ�านวนโครงการรายกลุ่มสะสม ณ เดือนธันวาคม 2562

ทุนจดทะเบียน 4,000,000.00 บาท
ทุนชำาระแล้ว  4,000,000.00 บาท

กำาไร (ขาดทุน) 
สะสม ปี 59-62

รายได้ 
2560

รายได้ 
2561

รายได้ 
2562

52,060.84 201,103.38 333,380.12 18,732.60 

รายละเอียดเพิ่มเติม



เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะท�ำงำนกำรพัฒนำ
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จ�านวนกรรมการ 9 คน
จ�านวนผู้ถือหุ้น 10 รายชุมพร 

กลุ่มงานเกษตร
• โครงการข ้าวสารอาหารปลอดภัย จัดหาแปลงข ้าว 

และโรงสีข้าวท่ีได้มาตรฐานรับรองจากทางราชการเพ่ือ
จ�าหน่ายให้กับลูกค้าที่สนใจอาหารรักสุขภาพ ท�าให้ชาวนา
มีท่ีจ�าหน่ายสินค้าใกล้ขึ้น ลดค่าขนส่งข้าว ผลักดันเกษตร
ข้าวแปลงใหญ่

• โครงการระบายมังคุดล้นตลาด โดยร่วมกับร้านค้าผลไม้
ประกันราคามังคุดจาก 8 - 12 บาทเป็น 18 บาท มาช่วย
จ�าหน่ายในงานโอทอปศิลปาชีพท่ีผ่านมา ท�าให้ระบาย
มังคุดในช่วงเวลาดังกล่าวได้กว่า 30 ตัน

ผลการดำาเนินงาน

กลุ่มงานแปรรูป
• ข้าวเหนียวอุบ ส่งเสริมและอนุรักษ์ขนมไทยพื้นบ้าน พร้อม

พฒันาสูตรไส้ของข้าวเหนยีวอบุให้มคีวามหลากหลายและ
ทนัสมยัมากขึน้ นอกจากนียั้งพัฒนาบรรจภัุณฑ์รปูแบบใหม่ 
และส่งเสริมช่องทางการตลาดให้อีกด้วย 

• อาหารทะเลแปรรูป จัดหากลุ่มท่ีมีศักยภาพในการแปรรูป
อาหารทะเลท่ีมีมาตรฐานและช่วยผลักดันด้านการตลาด
ตามช่องทางต่างๆ อาทิ 7-11 พร้อมส่งออกในประเทศ
เวียดนามและเมียนมา

โครงการเด่น 
โครงการตลาดสี่ร้อยลี้: บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี

ชุมพร (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ�ากัด ร่วมกับเครือข่าย OTOP  
จังหวัดชุมพร OTOP Trader หอการค้าจังหวัดชุมพร  
และสมาคมอาหารจังหวัดชุมพร ดูแลและจัดการตลาด 
ให้เป็นไปตามรูปแบบของงานต่างๆ โดยตัวตลาดสี่ร้อยลี ้
จะแทรกอยู่ทุกงานประเพณีของจังหวัดชุมพร โดยบริษัทฯ 
จะเป็นผู้คัดเลือกชุมชน ในส่วนของรูปแบบงานทางบริษัทฯ  
เป็นผูอ้อกแบบงาน ส่วนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รบัจากผูป้ระกอบการ  
โดยค�านวณให้ผูป้ระกอบการท่ีมาจ�าหน่ายไม่เสยีค่าใช้จ่ายมาก  
ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนครั้งละประมาณ 10,000 -  
60,000 บาท 
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รวมผลงานเครือข่าย 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ทั่วประเทศ (76 จังหวัด)

นายสุรพงษ์ ณรงค์น้อย
ประธานกรรมการ
06 1545 5996
chainoifood@hotmail.com

นายชัชพงค์ แสงมงคล 
กรรมการผู้จัดการ
06 5215 1916 / 08 2484 1425
Chatchaphong.sang2535@gmail.com

แผนการดำาเนินงาน ปี 2563
นายชัชพงค์ แสงมงคล 
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีชุมพร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด
• โครงการข้าวสารอาหารปลอดภัยสู่ 4 ร. (โรงเรียน โรงแรม 

โรงพยาบาล ร้านค้า / ผู้ประกอบการ) 
• โครงการไข่ไก่ปลอดภัย 
• โครงการตลาดสี่ร้อยลี้ (Market) 

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

นางสมบูรณ์ ตั่นเจริญ
ผู้จ�าหน่ายสินค้าในโครงการ 

การเข้ามาขายอาหารทะเลแปรรูปในโครงการ 
ตลาดสี่ร้อยลี้นี้ท�าให้เรามีการพัฒนาในหลายๆ ด้าน 

ที่เห็นอย่างชัดเจนเลยคือ กระบวนการในการดูแล 
เรื่องความสะอาดจากต้นทางคือ เรือประมง  

จนไปถึงการแปรรูปสินค้า ซึ่งต้องได้ตามมาตรฐาน 
ที่ทางประชารัฐชุมพรวางกรอบไว้

ผลการดำาเนินงาน
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีชุมพร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

จ�านวนโครงการรายกลุ่มสะสม ณ เดือนธันวาคม 2562

ทุนจดทะเบียน 4,000,000.00 บาท
ทุนชำาระแล้ว  1,000,000.00 บาท

กำาไร (ขาดทุน) 
สะสม ปี 59-62

รายได้ 
2560

รายได้ 
2561

รายได้ 
2562

(7,604.13) 65,655.87 - -*

* หมายเหตุ: รอสรุปบัญชีรอบปี 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม



เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะท�ำงำนกำรพัฒนำ
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จ�านวนกรรมการ 10 คน
จ�านวนผู้ถือหุ้น 5 รายเชียงราย 

กลุ่มงานเกษตร
ส่งเสรมิและพัฒนาธุรกิจชมุชนกลุม่ผกัเกษตรอนิทรย์ี 

จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่ต้นน�้า คือการพัฒนาพ้ืนที่เพาะปลูก 
ไปจนถึงหาช่องทางการจัดจ�าหน่าย โดยปัจจุบันส่งผลผลิต
ประเภทผักสลัดให้กับทางร้านโจนส์สลัด 

ผลการดำาเนินงาน

กลุ่มงานแปรรูป
ด�าเนินการส่งเสรมิการน�าผ้าปักพ้ืนเมอืงท่ีเป็นการปัก

ด้วยมอืมาแปรรปูเป็นกระเป๋าท่ีบอกเล่าเรือ่งราวความสวยงาม
ของวิถีชาวบ้านบนรากฐานที่ยึดถือ คือ “วิถีความพอเพียง”  
ซึ่งปัจจุบันมีจ�าหน่ายที่ร้าน B2S ใน 3 สาขา

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน
ส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวโดยชุมชน

บ้านผาฮี ้ผ่านรายการชืน่ใจไทยแลนด์ทางอมรนิทร์ทีวี ช่อง 34  
จนพ้ืนที่แห่งน้ีกลายเป็นอีกหน่ึงเป้าหมายการท่องเท่ียว 
ของจังหวัดเชียงราย ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนแล้ว 
6,481,600 บาท

โครงการเด่น 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจชุมชนกลุ่มผัก

เกษตรอินทรย์ี จังหวดัเชยีงราย: บรษิทั ประชารฐัรกัสามคัคี
เชียงราย (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด ร่วมกับส�านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดเชียงรายและส�านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย
สนับสนุนและขับเคลื่อนกลุ่มผักเกษตรอินทรีย์ โดยเข้าไป
ดูแลท้ังระบบเกษตร ระบบการท�างาน การบริหารทุกขั้นตอน  
โดยเป็นพ่ีเลี้ยงให้กับชุมชนจนถึงด้านการตลาดและระบบ 
การขนส่งสินค้า เพื่อจัดส่งผักอินทรีย์ให้กับร้านโจนส์สลัด
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รวมผลงานเครือข่าย 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ทั่วประเทศ (76 จังหวัด)

นายพรเทพ อินทะชัย 
ประธานกรรมการ
08 6586 1168
Pornthape168@Gmail.com

นายวิรุณ คำาภิโล
กรรมการผู้จัดการ
08 1881 2312
viroon_kumpilo@gmail.com

แผนการดำาเนินงาน ปี 63
นายวิรุณ คำาภิโล 
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเชียงราย  
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด 
• โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจชุมชนกลุ่มผักเกษตร

อินทรีย ์  จังหวัดเชียงราย (พัฒนาและต่อยอดสินค้า 
และขยายการตลาด)

• โครงการอาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงราย (ขับเคลื่อน 
ให้เกิดการกระจายสู่ชุมชนไปยังผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง)

• โครงการชุมชนดีมีรอยยิ้ม (ผ้าปัก)
• โครงการขับเคลื่อนชุมชนสันโค้งฯ เพ่ือการท่องเที่ยว

สร้างสรรค์อย่างยั่งยืน

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

นางสายทอง ภู่โต 
ประธานฟาร์มเกษตรอินทรีย ์

ชุมชนบ้านฝั่งหมิ่น

ขอบคุณประชารัฐเชียงรายที่เข้ามาให้การสนับสนุน 
และดูแลตั้งแต่ต้นน�้า คือการวางแผนการเพาะปลูก  

ไปจนถึงปลายน�้า คือการหาช่องทางจ�าหน่าย 
และจัดส่งให้กับร้านอาหาร ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  

เรามีการประชุมหาข้อสรุปและปรับวิธีการท�างานกัน 
โดยตลอด ท�าให้ชุมชนได้รับความรู้ด้านการท�างาน 
ที่เป็นระบบ และแบบแผนการท�างานที่ยุ่งยากซับซ้อน  

ซึ่งก็ผ่านไปด้วยดีและท�าให้สมาชิกในกลุ่มมีรายได้ที่ดีขึ้น

ผลการดำาเนินงาน
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเชียงราย (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

จ�านวนโครงการรายกลุ่มสะสม ณ เดือนธันวาคม 2562

ทุนจดทะเบียน 4,000,000.00 บาท
ทุนชำาระแล้ว  2,042,000.00 บาท

กำาไร (ขาดทุน) 
สะสม ปี 59-62

รายได้ 
2560

รายได้ 
2561

รายได้ 
2562

(184,322.13) 4,818.78 66,588.17 95,132.24

รายละเอียดเพิ่มเติม



เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะท�ำงำนกำรพัฒนำ

189188

จ�านวนกรรมการ 9 คน
จ�านวนผู้ถือหุ้น 330 รายเชียงใหม่

ผลการดำาเนินงาน

กลุ่มงานแปรรูป
สนับสนุนและพัฒนางานหลังคาจากไผ่ ภายใต้

โครงการแม่แจ่มโมเดลพลสั โดยมกีลุม่เกษตรกรในเขตอ�าเภอ
แม่แจ่มเข้าร่วมจ�านวน 50 ครัวเรือนไม่ว่าจะเป็น บ้านต่อเรือ 
บ้านใหม่ปูเลย บ้านแม่ซา บ้านสันพัฒนา บ้านเกาะ และบ้าน 
สามสบ สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนแล้ว 96,000 บาท

โครงการเด่น 
โครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับ

กาแฟ 9 ดอย: บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเชียงใหม่ (วิสาหกิจ
เพ่ือสังคม) จ�ากัด ร ่วมกับมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน  
(ภาคเหนือ) ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เชื่อมโยง 
และสร้างความร่วมมอืในการส่งเสรมิและสนบัสนุนประยุกต์ใช้ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพ่ือชุมชนในชนบท (depa 
Digital Transformation Fund for Community) ด้วยการน�า
อปุกรณ์ เทคโนโลยีทางกาแฟตัง้แต่ต้นน�า้ กลางน�า้ และปลายน�า้  
ตลอดจนเทคโนโลยีแบบดิจิทัลมาช่วยในการลดความชื้น 
และการพัฒนาคุณภาพกาแฟ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
ของผลผลิตกาแฟและการพัฒนาแบรนด์ของกลุ่ม “กาแฟ 
ขุนช่างเคี่ยน” ให้เป็นท่ียอมรับในวงการกาแฟไทย รวมถึง
สร้างรายได้ให้แก่สมาชิกในกลุ ่มมากขึ้นอย่างน้อย 50%  
ต่อกิโลกรัม หรือสูงข้ึนราว 20 - 40% ต่อปี และสามารถ 
ผลิตได้ไม่ต�่ากว่า 5,000 กิโลกรัมต่อปี ในเชิงสังคมยังเป็นการ
ส่งเสรมิอาชพีปลกูกาแฟปลอดภัยและกาแฟออร์แกนิกท่ีปลกู
ใต้ร่มไม้ของชุมชน ส่งผลต่อการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
ชุมชนไม่ตัดไม้ท�าลายป่า



189188

รวมผลงานเครือข่าย 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ทั่วประเทศ (76 จังหวัด)

ศ. ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์
ประธานกรรมการ
08 6587 1133
pongsak.ang@rsu.ac.th

นายชาตรี แซ่ยาง 
เลขานุการวิสาหกิจชุมชนกาแฟ 

ดอยขุนช่างเคี่ยน

นายณรงค์ คองประเสริฐ
กรรมการผู้จัดการ
08 1952 3333

พื้นที่ปลูกกาแฟตั้งอยู่บนดอยสูง  
ซึ่งมีสภาพอากาศที่หนาวเย็นและมีความชื้น 
เกือบตลอดทั้งปี ท�าให้ผลผลิตกาแฟของเรา 

ค่อนข้างมีปัญหาเนื่องจากมีความชื้นสูงถึง 15% 
เกินมาตรฐาน จนบางครั้งเกิดเป็นเชื้อรา  

ท�าให้ราคาค่อนข้างต�่า ทางบริษัทประชารัฐ 
รักสามัคคีกับทางมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(ภาคเหนือ) ได้เข้ามาช่วยเหลือในการ 
เขียนแผนโครงการ ติดต่อประสานงานจนได้รับ 

การสนับสนุนงบประมาณจากส�านักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล พร้อมน�าเทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาใช้ 

ซึ่งช่วยให้กาแฟของเรามีค่าความชื้นที่ต�่าลง  
คุณภาพที่ดีขึ้น ขายได้ราคาสูงขึ้น

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

แผนการดำาเนินงาน ปี 2563
นายณรงค์ คองประเสริฐ
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเชียงใหม่ 
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด
• กลุ่มงานเกษตร: ส่งเสริมสินค้าเกษตรอินทรีย์
• กลุ่มงานแปรรูป: จานไม้ไผ่รักษ์โลกจากวัสดุธรรมชาติ  

สินค้าแปรรูปจากไม้ไผ่ กาแฟ 9 ดอย 

ผลการดำาเนินงาน
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเชียงใหม่ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

จ�านวนโครงการรายกลุ่มสะสม ณ เดือนธันวาคม 2562

ทุนจดทะเบียน 4,000,000.00 บาท
ทุนชำาระแล้ว  2,489,500.00 บาท

กำาไร (ขาดทุน) 
สะสม ปี 59-62

รายได้ 
2560

รายได้ 
2561

รายได้ 
2562

(48,917.80) 327,495.92 1,276,781.27 77,152.13

รายละเอียดเพิ่มเติม



เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะท�ำงำนกำรพัฒนำ
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จ�านวนกรรมการ 9 คน
จ�านวนผู้ถือหุ้น 22 รายตรัง

กลุ่มงานเกษตร
โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ด�าเนินการ

มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน โดยจัดส่งวัตถุดิบทุกวัน 
ท�าการเบิกจ่ายเงินให้เกษตรกรภายใน 3 - 5 วันท�าการ โดย 
ในปีที่ผ่านมาสร้างรายได้ให้เกษตรทั้งสิ้น 10,471,089 บาท 
รวม 3 ปี 22,357,287 บาท

ผลการดำาเนินงาน

กลุ่มงานแปรรูป
สนับสนุนด้านการผลติปลาอนิทรแีช่น�า้ ปลาแดดเดียว  

ตลอดจนเคร่ืองซีลสุญญากาศ ให้แก่วิสาหกิจชุมชนการ 
ท่องเท่ียวและพัฒนาอาชีพเกาะลิบง เพ่ือน�าไปใช้ในการ 
บรรจุภัณฑ์ปลาอินทรีแช่น�้าปลาแดดเดียว นอกจากน้ียังหา 
ช่องทางการจัดจ�าหน่ายทางออนไลน์และออฟไลน์อีกด้วย 

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน 
สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเท่ียวเกาะ 

ลบิง เกาะสกุร ถ�า้วงัพระยาพิชยัสงคราม บ้านล�าขนุน และบ้าน
ยูงงาม ผ่านทางรายการชื่นใจไทยแลนด์ อมรินทร์ทีวีช่อง 34 
และรายการเที่ยวละไมไทยแลนด์เวิลด์ทางช่อง 3

โครงการเด่น 
โครงการระบบปิดการเพาะพันธุ์ปลิงขาวบนบก

แบบครบวงจร: บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีตรัง วิสาหกิจ
เพ่ือสังคม (จ�ากัด) ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และ
วสิาหกจิชุมชนการท่องเทีย่วและพฒันาอาชพีต�าบลเกาะลบิง 
ร่วมด�าเนินการโดยมีเป้าหมายในการผลิตลูกปลิงวัยอ่อนและ
ลูกปลิงเต็มวัย ขายให้กับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและบุคคล
ท่ัวไป ท่ีต้องการน�าปลงิขาววยัอ่อนไปเลีย้งขนุเพ่ือน�าไปท�าเป็น
ปลงิรมควันจ�าหน่ายในตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ 
การรกัษาระบบนเิวศทางทะเลด้วยการปล่อยปลงิขาวลงทะเล
ชุมชน นอกจากน้ียังเชื่อมโยงไปสู่การท่องเท่ียวโดยชุมชน 
อีกด้วย โดยจะเริ่มเกิดรายได้เข้าสู่ชุมชนในปี 2563 



191190

รวมผลงานเครือข่าย 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ทั่วประเทศ (76 จังหวัด)

นายแพทย์สมชัย เจียรนัยศิลป์
ประธานกรรมการ
06 3789 6956
scjear@gmail.com

นายลือพงษ์ อ๋องเจริญ
กรรมการผู้จัดการ
09 3619 1166
luephong1@gmail.com

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

นางสาวรมิดา สารสิทธิ์
กรรมการวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยว 

และพัฒนาอาชีพต�าบลเกาะลิบง

นอกจากการที่ประชารัฐตรังเข้ามา 
ช่วยสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนบนเกาะลิบง 
ด้วยการท�าโครงการเพาะพันธุ์ปลิงขาวแล้ว 
โครงการดังกล่าวยังสามารถเชื่อมโยงไปสู่

การท่องเที่ยวโดยชุมชนได้อีกด้วย  
เป็นการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับ
เยาวชนและนักท่องเที่ยวที่มาเยือน เชื่อว่า
ในปี 2563 รายได้ของสมาชิกผู้เพาะเลี้ยง

ปลิงขาวจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างแน่นอน

แผนการดำาเนินงาน ปี 2563
นายลือพงษ์ อ๋องเจริญ
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีตรัง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด
• ด้านการเกษตร: โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 

โครงการระบบปิดส�าหรับการเพาะพันธุ์และเลี้ยงตัวอ่อน 
ของปลงิขาวบนบกแบบครบวงจร การเลีย้งปดู�าในป่าโกงกาง 
เพื่อการค้า (5 อ�าเภอชายฝั่งทะเล) และแตงโมเกาะลิบง

• ด้านการแปรรปู: การแปรรูปปลงิกาหมาด การผลติถ้วยจาน
กาบหมาก การท�าน�า้ปลาจากปลาหลงัเขียว และการแปรรปู
ปลาอินทรีแดดเดียว

• ด้านการท่องเท่ียวโดยชมุชน: พัฒนาการท่องเท่ียวโดยชมุชน 
ให้เป็นการท่องเท่ียวเชิงคุณภาพ (Quality Destination)  
และขับเคลื่อนการท่องเท่ียวกระแสหลัก (Mainstream 
Tourism) ซึ่งเป็นการท่องเท่ียวเชิงปริมาณ เชื่อมโยงการ 
ท่องเท่ียวโดยชมุชน (Community Based Tourism) 

ผลการดำาเนินงาน
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีตรัง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

จ�านวนโครงการรายกลุ่มสะสม ณ เดือนธันวาคม 2562

ทุนจดทะเบียน 4,573,000.00 บาท
ทุนชำาระแล้ว  4,573,000.00 บาท

กำาไร (ขาดทุน) 
สะสม ปี 59-62

รายได้ 
2560

รายได้ 
2561

รายได้ 
2562

(1,014,420.84) 17,179.27 583,550.53 -*

* หมายเหตุ: รอสรุปบัญชีรอบปี 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม



เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะท�ำงำนกำรพัฒนำ
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จ�านวนกรรมการ 9 คน
จ�านวนผู้ถือหุ้น 289 รายตราด

กลุ่มงานแปรรูป
โครงการเพ่ิมมลูค่าสบัปะรดตราดสทีอง จงัหวัดตราด 

ด�าเนินการด้านกระบวนการแปรรูป การหาตลาด การบริหาร
จัดการร่วมกับกลุ่มแปรรูปสับปะรดตราดสีทอง เน้นกิจกรรม
การพัฒนาโดยการพัฒนาแพ็คเกจ ตราสนิค้าให้มมีลูค่ามากข้ึน  
และหาตลาดให้ชุมชนสามารถรับซื้อผลสับปะรดจากกลุ่ม
เกษตรกรท่ีปลูกสับปะรดตราดสีทองได้อย่างคุ้มราคาและได้ 
มาตรฐาน

ผลการดำาเนินงาน

โครงการเด่น 
โครงการน�าเท่ียว SUNDAY TRIP: บรษิทั ประชารฐั 

รกัสามคัคีตราด (วสิาหกิจเพือ่สงัคม) จ�ากดั ด�าเนนิการร่วมกบั 
ภาคีเครือข่ายต่างๆ ประกอบด้วย วิทยาลัยชุมชนตราด 
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด ทกจ.ตราด ททท.ตราด อพท.ตราด  
และ CDT เลือกชุมชนท่ีมีความเชื่อมโยงในเส้นทางเดียวกัน 
สะดวกในการเดินทางภายในหน่ึงวัน ส�าหรับชุมชนที่ม ี
ความพร้อม บรษิทัฯ เพ่ิมเตมิข้อแนะน�าเรือ่งการจดัการท่องเทีย่ว 
โดยชมุชน อาทิ การจดัอาหารว่าง อาหารกลางวัน และผลติภณัฑ์ 
ชมุชนไว้รองรบันกัท่องเท่ียว ส่วนชุมชนทียั่งไม่พร้อมจะร่วมกับ 
สถาบันการศึกษาท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาให้ข้อแนะน�า 
เชิงวิชาการ เข้าไปร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยน และพัฒนาจน
ชุมชนรู้จักจัดการตนเอง สามารถน�าเสนอข้อมูลของชุมชน 
ต่อผูท่ี้เข้ามาท่องเทีย่วได้อย่างน่าสนใจ หลงัจากน้ันจงึทดลอง
จัด 5 เส้นทางเป็น SUNDAY TRIP โดยผู้ว่าราชการจังหวัด
ตราด น�าคณะหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดตราดทดลอง
เดินทางตาม 5 เส้นทางดังกล่าว จะสามารถสร้างรายได้ 
ให้แก่ชุมชนแล้ว 153,500 บาท
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รวมผลงานเครือข่าย 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ทั่วประเทศ (76 จังหวัด)

นายชัยวัฒน์ ปริ่มผล
ประธานกรรมการ
08 1656 3841
chaiwat_pr@hotmail.com

นางสาวศิริวรรณ บุตราช
กรรมการผู้จัดการ
08 9244 9653
Prsthai.trat@gmail.com

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

การท�างานร่วมกับประชารัฐรักสามัคคีตราด  
และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยดี  

แทบจะไม่มีปัญหาอะไรเลย อาจจะเพราะ 
ด้วยความที่ความต้องการและแนวทางของชุมชน 

และบริษัทตรงกัน สิ่งที่ชุมชนได้จากการเข้าร่วม
โครงการในครั้งนี้ คือท�าให้พวกเราตระหนัก 

ถึงคุณค่าของชุมชนมากขึ้น ไม่ว่าทั้งเรื่อง 
สถานที่ชุมชนของตนเอง เอกลักษณ์ชุมชนที่โดดเด่น 

และวัตถุดิบธรรมชาติต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชน  
ก่อเกิดสินค้าชุมชน และทุกวันนี้ท�าให้ชุมชนเกิดรายได้ 

จากการจ�าหน่ายสินค้าชุมชนเพิ่มมากขึ้นด้วยครับ

นายสุเทพ บุญเพียร 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 บ้านแหลมมะขาม

แผนการดำาเนินงาน ปี 2563
นางสาวศิริวรรณ บุตราช 
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีตราด  
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด
• โครงการอาหารปลอดภัย 
• โครงการแปรรูปผลผลิต
• โครงการจัดท�าเสื้อเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยว
• โครงการการท่องเที่ยวเหลียวดูตราดเอง
• โครงการสมุนไพรไทยใส่ใจสุขภาพ 
• โครงการตะกร้าผาสุกทั้งผู้ให้และผู้รับ

ผลการดำาเนินงาน
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีตราด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

จ�านวนโครงการรายกลุ่มสะสม ณ เดือนธันวาคม 2562

ทุนจดทะเบียน 4,000,000.00 บาท
ทุนชำาระแล้ว  4,000,000.00 บาท

กำาไร (ขาดทุน) 
สะสม ปี 59-62

รายได้ 
2560

รายได้ 
2561

รายได้ 
2562

(729,305.79) 405,907.66 149,955.40 122,328.90

รายละเอียดเพิ่มเติม
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จ�านวนกรรมการ 11 คน
จ�านวนผู้ถือหุ้น 48 รายตาก

กลุ่มงานแปรรูป
• โครงการพฒันายกระดบัมาตรฐานผลติภณัฑ์ถัว่แปรรปู

สูค่วามยัง่ยืน พัฒนาผลติภัณฑ์ถ่ัวแปรรปู (ถ่ัวแปจ่อเขียว) 
ให้มคีวามพร้อมสามารถจ�าหน่ายบนเครือ่งบนิสายการบนิไทย  
ปัจจุบันได้ผ่านการรับรองมาตรฐานต่างๆ และพร้อมที่จะ
ส่งจ�าหน่ายให้กับการบินไทยในเดือนมีนาคม 63 จ�านวน 
20,000 แพ็ค โดยเบื้องต้นได้ด�าเนินการรับซื้อผลผลิต 
จากเกษตรกรในพ้ืนท่ี อ�าเภอแม่สอด ท�าให้เกดิรายได้ไปแล้ว  
940,000 บาท

• โครงการตลาดประชารฐัของดจัีงหวดัตากและตลาดนัด  
OTOP Mobile เชือ่มโยงพ้ืนท่ีขายสนิค้าส�าหรบัผู้ประกอบการ  
OTOP และผู ้ประกอบที่ลงทะเบียนกับศูนย์ด�ารงธรรม 
ในโครงการตลาดประชารัฐคนไทยย้ิมได้ จ�านวน 20 บูธ 
หน้าศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์แม่สอด สร้างรายได ้
ไปแล้ว 254,983 บาท

ผลการดำาเนินงาน

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน 
โครงการท่องเท่ียวสานสัมพันธ์สองแผ่นดิน 

(ไทย - เมียนมา) ด�าเนินการธุรกิจน�าเที่ยวโดยจดทะเบียน
ถูกต้องกับกรมการท่องเที่ยว พร้อมจัดเส้นทางการท่องเท่ียว
จากอ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ไปยังหมู่บ้านห้วยส้าน จังหวัด
เมียวดี ประเทศเมียนมา เพ่ือท่องเที่ยวศึกษาวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี สถานที่ส�าคัญต่างๆ ในหมู่บ้าน
คนไทยพลัดถ่ิน ตลอดจนการท่องเที่ยวศึกษาวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวเมียนมาในพ้ืนที่  โดย 
สร้างรายได้ให้ชุมชนแล้ว 121.189 บาท

โครงการเด่น 
โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายมาตรฐานเกษตร

อินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS จังหวัดตาก: บริษัท 
ประชารัฐรักสามัคคีตาก (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ�ากัด ร่วมกับ 
ภาคีเครือข ่ายภาครัฐและเอกชนในจังหวัด ด�าเนินการ 
รวมกลุ่มเกษตรกรที่มีความสนใจในเรื่องของการท�าเกษตร
ในระบบเกษตรอินทรีย์ พร้อมเชื่อมโยงขอการสนับสนุน 
งบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ ในการจัดอบรมให้ความรู้  
ในการนี้ได้ด�าเนินการจัดตั้งบริษัท ตากออร์แกนิค จ�ากัด  
พร้อมรวมเครือข่ายเกษตรอินทรีย์และประกาศเจตนารมณ์ 
ร่วมกันในการจดัตัง้ “สมาพันธ์เกษตรกรรมย่ังยืนจงัหวัดตาก” ขึน้  
เพ่ือเชื่อมโยงเครือข่ายการท�างานร่วมกับสหพันธ์เกษตรกรรม
ย่ังยืนแห่งประเทศไทยและสมาพันธ์เกษตรกรรมย่ังยืน 
ในจงัหวัดอืน่ๆ ปัจจบุนัมีเกษตรกรในเครอืข่ายผ่านเกณฑ์ได้รบั 
มาตรฐานอินทรีย์ 12 ราย รวม 809 ไร่ และผ่านเกณฑ์ 
ได้รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระยะปรับเปลี่ยน 25 ราย  
รวม 384.20 ไร่ ผลผลิตการเกษตรส่วนใหญ่ คือ ข้าว โกโก้ 
กาแฟ อโวคาโด แมคคาเดเมีย กล้วยหอม มะพร้าว มะละกอ 
แก้วมังกร ล�าไย ถั่วดาวอินคา และพืชผักสวนครัว 
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รวมผลงานเครือข่าย 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ทั่วประเทศ (76 จังหวัด)

นายนิยม ไวยรัชพานิช
ประธานกรรมการ
08 1888 5005
Siriniyom_99@yahoo.com

นางพรรณทิพย์ ไชยชนะ
กรรมการผู้จัดการ
08 1971 8428
tipgems@hotmail.com

แผนการดำาเนินงาน ปี 2563
นางพรรณทิพย์ ไชยชนะ 
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีตาก (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด
• โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายมาตรฐานเกษตรอินทรีย  ์

แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS จังหวัดตาก
• โครงการท่องเที่ยวสานสัมพันธ์สองแผ่นดิน 

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ
นางสาวพรนภา โวหาร

เลขาธิการสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืน
จังหวัดตาก

การรวบรวมกลุ่มเกษตรกร การสนับสนุนงบประมาณ 
จัดอบรม เชื่อมโยงเครือข่ายการท�างานในแต่หน่วยงาน

ให้เข้ามาช่วยสนับสนุน ท�าให้ทางกลุ่มเกษตรกร 
ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สามารถ 

มองเห็นช่องการตลาดเพิ่มขึ้น สามารถวางแผน 
การจ�าหน่ายสินค้าได้มากขึ้น ปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้น

คือความไม่เข้าใจของเครือข่ายฯ ทิศทางการท�างาน 
ที่เกิดขึ้น ภายหลังจากการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจแปลง

ในครั้งที่ 1 ท�าให้งานไม่สามารถเดินหน้าไปได้ 
อย่างเป็นรูปธรรม จึงเกิดการจัดประชุมขับเคลื่อน 

สรุปแนวทาง บทบาทการท�างานของเครือข่าย 
เกษตรอินทรีย์อีกครั้ง พร้อมจัดตั้งบริษัท ตาก 

ออร์แกนิค จ�ากัด เพื่อด�าเนินกิจกรรม การบริหาร
จัดการผลผลิต และเชื่อมโยงด้านการตลาด และมีการ

แต่งตั้งคณะท�างานรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
แบบมีส่วนร่วม จังหวัดตาก เป็นข้อตกลงความร่วมมือ

ร่วมเป็นหลักสูตรการศึกษาร่วมกันทั้ง 3 ฝ่าย ได้แก่ 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีตาก (วิสาหกิจเพื่อสังคม) 

จ�ากัด สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดตาก 
 และวิทยาลัยชุมชนตาก

ผลการดำาเนินงาน
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีตาก (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

จ�านวนโครงการรายกลุ่มสะสม ณ เดือนธันวาคม 2562

ทุนจดทะเบียน 4,000,000.00 บาท
ทุนชำาระแล้ว 3,925,000.00 บาท

กำาไร (ขาดทุน) 
สะสม ปี 59-62

รายได้ 
2560

รายได้ 
2561

รายได้ 
2562

(180,177.50) 178,915.80 51,948.49 80,262.54

รายละเอียดเพิ่มเติม
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จ�านวนกรรมการ 8 คน
จ�านวนผู้ถือหุ้น 98 รายนครนายก

กลุ่มงานเกษตร 
• ส่งเสริมด้านการท�าเกษตรอินทรีย ์ ท้ังเพ่ือบริโภคและ

จ�าหน่าย โดยขยายตลาดไปยังโรงแรมและรีสอร์ต รวมถึง 
เปิดตลาด “คู ่เขื่อน” เพ่ือรองรับผลผลิตของเกษตรกร  
จากการด�าเนินงานท�าให้เกษตรกรลดค่าใช้จ่ายและม ี
รายได้เสริมเพิ่มจากการขยายตลาดเพิ่มขึ้น

• การจดรับรอง GI ของมะดันท่ีเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัด
นครนายกเพ่ือสร้างการยกระดับสินค้าเกษตรและรับรอง
คุณภาพของมะดัน

• การตั้งล้งรับซื้อมะดันที่เป็นผลผลิตทางการเกษตรท�าให้
มะดันมีราคาดีและเกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

ผลการดำาเนินงาน

กลุ่มงานแปรรูป
• ส่งเสริมด้านการจดวิสาหกิจของกลุ่มแปรรูปและสินค้า

ชุมชน และการรับรองมาตรฐานของสินค้าชุมชน
• การฝากขายสนิค้าของชมุชนและกลุม่แปรรปูทีต่ลาดคูเ่ขือ่น

และร้านค้า 
• ส่งเสริมด ้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของกลุ ่มแปรรูป  

การจดัหาตลาดในการจ�าหน่ายสนิค้าผลผลติทางการเกษตร
และสินค้าชุมชน / แปรรูปต่างๆ โดยเชื่อมโยงผ่านพาณิชย์
จังหวัดตามนโยบายท่านผู้ว่าราชการจังหวัด

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน
• การท่องเท่ียวชมุชนไทยเวียงครีวัีน ขบัเคลือ่นชมุชนไทยเวียง  

จัดระบบการท่องเท่ียวให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยว 
ได้ทุกเดือนและมีกิจกรรมที่หลากหลาย 

• การท่องเท่ียวเมืองปลาศรีจุฬา ส�ารวจรวบรวมข้อมูล
ศกัยภาพของแต่ละหมูบ้่านเพ่ือน�ามาวางแผนในการพฒันา
โครงการเด่น 

โครงการเด่น 
โครงการท่องเท่ียวเมืองมะดัน @ นครนายก: 

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครนายก (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) 
จ�ากัด ร่วมกับส�านักงานพัฒนาชุมชนฯ ส�านักงานเกษตรฯ
ส�านักงานท่องเที่ยวและกีฬาฯ ส�านักงานพาณิชย์ฯ สถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.)  
และมหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ด�าเนนิการวิเคราะห์ศกัยภาพ 
พื้นที่ รวมกลุ่มคณะท�างานในการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยเป็น
ตัวแทนจากท้ัง 9 หมู่บ้าน ส่งเสริมองค์ความรู้พร้อมพัฒนา
ศักยภาพในด้านต่างๆ ของพ้ืนที่ท่ีเก่ียวกับการท่องเที่ยว 
โดยชมุชน รวมถึงการพัฒนาผลติภัณฑ์แปรรปู พร้อมด�าเนนิการ 
สื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายที่วางไว้ ตลอดจนการจัดท�าค่าย
เรียนรู ้เพ่ือให้เกิดการรองรับนักท่องเที่ยวครบวงจรมากขึ้น
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายของการท่องเที่ยว 

ท้ังน้ีประชารัฐรักสามัคคีนครนายกเข้าไปด�าเนินงาน 
ทั้งระบบเริ่มตั้งแต่ 0 จนปัจจุบันสามารถยกระดับจนเป็น
พ้ืนที่การท่องเท่ียว โดยการบริหารจัดการของคนในชุมชน 
อย่างแท้จริง นอกจากรายได้ท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวกว่า 
220,000 บาทแล้ว ยังเกิดการพัฒนายกระดับคุณภาพสินค้า
ชุมชนและการขยายตลาดในการจ�าหน่ายสินค้าชุมชนและ
มะดันที่เป็นผลผลิตทางการเกษตรหลักอีกกว่า 550,000 บาท
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รวมผลงานเครือข่าย 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ทั่วประเทศ (76 จังหวัด)

นายปิยะชาติ จันลา 
ประธานกรรมการ 
08 1868 9841
piyachat.japw@gmail.com

นางอรกัญญา นิลบุตรดา
กรรมการผู้จัดการ
09 1183 6887
Lek276@gmail.com

ประชารัฐนครนายกเข้ามามีบทบาทที่ส�าคัญมากๆ  
ในทุกๆ ด้าน ตั้งแต่ช่วยคิด วางแผน ประสานงาน 

กับทุกภาคส่วน ก�าหนดจุดท่องเที่ยว จัดท�าแผนที่ท่องเที่ยว 
ชุมชน ไปจนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และหาช่องทาง 

การจัดจ�าหน่าย โดยสอนให้คนในชุมชนเรียนรู้ 
วิธีการท�างานต่างๆ ไปควบคู่กัน เราท�างานร่วมกัน 

อย่างเป็นระบบ มีการประชุมหารือ และหาข้อสรุปร่วมกัน 
ในที่ประชุมคณะกรรมการ ซึ่งเป็นตัวแทนมาจาก 

ชุมชนต่างๆ ใน 9 หมู่บ้าน เรียกได้ว่าเป็นการท�างาน 
ที่เกิดขึ้นจากคนในชุมชนที่แท้จริง ความเปลี่ยนแปลง 

ที่เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคือ นอกเหนือจากรายได้ 
จากการขายมะดันสดแล้ว ยังมีรายได้จากการท่องเที่ยว 

และการขายสินค้าแปรรูปมากขึ้น ตอนนี้ชุมชนของพวกเรา
เป็นแลนด์มาร์กใหม่ของจังหวัด เป็นที่ศึกษาดูงาน 

และทัศนศึกษาของนักเรียน สร้างรายได้ให้กับชุมชน 
อย่างต่อเนื่อง เมื่อคนในชุมชนมีรายได้ คุณภาพชีวิต 
ของคนในชุมชนก็ดีขึ้น เศรษฐกิจในชุมชนก็เข้มแข็งขึ้น

แผนการดำาเนินงาน ปี 2563 
นางอรกัญญา นิลบุตรดา 
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครนายก  
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด 
• ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนไทยเวียงและเมืองมะดัน 

อย่างต่อเน่ือง พร้อมขยายไปสู่การท่องเท่ียวเมืองปลา  
ในเขตต�าบลศรีจุฬา 

• พัฒนาตลาดคู่เขื่อน

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ
นายชวลิต คงกระพันธ์ 

ประธานกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชน “เมืองมะดัน” 

ผลการดำาเนินงาน
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครนายก (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

จ�านวนโครงการรายกลุ่มสะสม ณ เดือนธันวาคม 2562

ทุนจดทะเบียน 4,000,000.00 บาท
ทุนชำาระแล้ว 4,000,000.00 บาท

กำาไร (ขาดทุน) 
สะสม ปี 59-62

รายได้ 
2560

รายได้ 
2561

รายได้ 
2562

(562,221.57) 23,887.66 1,814,595.82 27,365.35

รายละเอียดเพิ่มเติม



เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะท�ำงำนกำรพัฒนำ
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จ�านวนกรรมการ 7 คน
จ�านวนผู้ถือหุ้น 39 รายนครปฐม

ผลการดำาเนินงาน

กลุ่มงานเกษตร 
โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ด�าเนินการ

รวบรวมรายการผัก ท�าความเข้าใจกับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนบ้านฝั่งคลองในเรื่องของอาหารปลอดภัย จัดท�าข้อมูล
เสนอราคาเพ่ือไปน�าเสนอให้กับโรงพยาบาลราชวิถี รวมถึง 
โรงพยาบาลอื่นๆ ทั้ งในจังหวัดและจังหวัดใกล ้ เคียง  
โดยปัจจุบันสามารถเสนอรายการผัก 101 รายการ ผลไม ้ 
31 รายการ สร้างรายได้ให้ชุมชนรวม 5,863,900 บาท

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน
โครงการเยือนวิถีไทย วิถีเกษตรอินทรีย์ ร่วมกับการ

ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ส�านักงานนครปฐม ส�านักงาน
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม และ YEC นครปฐม  
จัดกิจกรรม “เดิน - ว่ิง วิถีชุมชน ตอนกุ้งซิ่ง (Kung Zing)”  
เพื่อให้นักท่องเที่ยวสัมผัสบรรยากาศเส้นทางวิ่งแบบวิถีชุมชน
คนเลี้ยงกุ้งร้อนและทานกุ้งก้ามกรามแบบสดๆ จากบ่อชาว
ชุมชน เป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวของชุมชนเชิงเกษตร 
พร้อมน�ารายได้จากการจดักิจกรรมมอบให้กับโรงเรยีนวัดปทมุ
ทองสทุธาราม เพ่ือน�าไปใช้ในการปรบัปรงุพ้ืนอาคารหอประชมุ
ของโรงเรียน จ�านวน 135,276 บาท 

โครงการเด่น 
โครงการส่งเสรมิช่องทางการแปรรปูและการตลาด  

(แม่ฉุย มะเขือเทศราชินี): ได้เข้าไปศึกษาการด�าเนินงาน
ของกลุม่วิสาหกจิชมุชนต�าบลดอนตมู (มะเขอืเทศราชนิอีบแห้ง  
แม่ฉุย) เพ่ือหาช่องทางการตลาดให้แก่กลุ ่มเกษตรกร  
โดยทางบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครปฐม (วิสาหกิจ 
เพ่ือสังคม) จ�ากัด ประสานไปยังบริษัท ซิกริโน่ กรุ๊ป จ�ากัด  
เพ่ือน�าเสนอและเจรจาการซื้อขายผลผลิตเพ่ือน�าไปจ�าหน่าย 
ขณะนี้อยู่ในช่วงการปรับปรุงและพัฒนาตัวสินค้า ปัจจุบัน 
มียอดการสั่งซื้อสินค้าไปแล้วประมาณ 30,000 บาท 
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รวมผลงานเครือข่าย 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ทั่วประเทศ (76 จังหวัด)

นางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล 
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ 
08 9742 3522
nakhonpathompacharat@gmail.com

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

นายประยงค์ วงษ์สกุล 
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต�าบลดอนตูม  

(แม่ฉุย มะเขือเทศราชินี) 

บริษัทประชารัฐนครปฐม เข้ามาให้ความรู้เรื่องการตลาด 
แก่กลุ่มของเรา โดยเฉพาะในเรื่องของระบบเอกสาร  

การจัดท�ามาตรฐาน GMP และการต่ออายุเครื่องหมาย 
อย. นอกจากนั้นยังหาช่องทางการตลาด  

เพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมให้แก่สมาชิกในกลุ่มอีกด้วย 

แผนการดำาเนินงาน ปี 2563 
นางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครปฐม 
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด 
• โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
• โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชนวิถีเกษตร

ผลการดำาเนินงาน
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครปฐม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

จ�านวนโครงการรายกลุ่มสะสม ณ เดือนธันวาคม 2562

ทุนจดทะเบียน 4,000,000.00 บาท
ทุนชำาระแล้ว 4,000,000.00 บาท

กำาไร (ขาดทุน) 
สะสม ปี 59-62

รายได้ 
2560

รายได้ 
2561

รายได้ 
2562

(492,565.88) 36,053.07 18,163.72 13,522.12

รายละเอียดเพิ่มเติม



เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะท�ำงำนกำรพัฒนำ
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จ�านวนกรรมการ 13 คน
จ�านวนผู้ถือหุ้น 21 รายนครพนม

ผลการดำาเนินงาน 

กลุ่มงานเกษตร
โครงการอาหารปลอดภัยด�าเนินการคัดเลือก 

กลุ ่มเป้าหมายเพ่ือเตรียมความพร้อมในการผลิตพืชผัก 
ปลอดภัย เพ่ือส ่งผลผลิตเข ้าสู ่ โรงคัด ตัด แต่ง บรรจุ  
และแปรรปูเป็นผลติภณัฑ์สนิค้าปลอดภยัของจงัหวัดนครพนม  
พร้อมประสานกลุ่มเป้าหมายในการรับซื้อผลผลิต เช่น ร้าน
อาหารกูบาเฮ้าส์ โรงแรมในพื้นที่อ�าเภอเมืองนครพนม

กลุ่มงานแปรรูป
• ร่วมพัฒนาในการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอของกลุ่มผ้าทอ

มัดหมี่ ต�าบลโพนทอง โดยแนะน�าการทอผ้า การใช้โทนส ี
ในการทอให้มีความทันสมัย และสร้างเครือข่ายระหว่าง
อ�าเภอในการทอผ้ามัดหมี่ให้เพียงพอตลอดปี 

• ส�ารวจและน�าผลิตภัณฑ์จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์
จักสานกก ต�าบลเหล่าพัฒนา ไปวางจ�าหน่ายในร้าน
นาคราชที่บริษัทฯ ด�าเนินงานอยู่ 

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน
• โครงการท่องเที่ยวขับเคลื่อนเส้นทาง “เที่ยวสนุก สุขโดนใจ 

Route Craft Tourism ธาตุพนม Model” ร่วมการออกแบบ
เส้นทาง ก�าหนดโปรแกรมการท่องเท่ียว การจัดท�าสื่อ 
วีดทัิศน์น�าเสนอเส้นทางการท่องเทีย่ว รวมถึงการด�าเนนิงาน
ด้านการประชาสัมพันธ์

• ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนหมู ่บ้านชนเผ่าไทญ้อ  
พร้อมผลักดันให้เกิดการรวมตัวเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
เน้นการมส่ีวนร่วมของคนในชมุชนเป็นหลกั โดยจะน�าบรรจุ
เป็นแผนธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2563

โครงการเด่น 
โครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP: บริษัท 

ประชารัฐรักสามัคคีนครพนม (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ�ากัด  
ร่วมกบัส�านักงานพฒันาชมุชน หอการค้าจังหวัด และองค์การ
บรหิารส่วนต�าบลจังหวดันครพนม ส่งเสรมิและพัฒนาต่อยอด 
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน “ผ้าทอจกหีเข้ สู่ความย่ังยืน” 
ด้วยลวดลายท่ีเป็นเอกลักษณ์และความประณีตในการทอ
ผ้าของชาวบ้านหนองสังข์ ตลอดจนการหาจุดกระจายสินค้า 
เพ่ือรองรับสินค้าจากชุมชน อาทิ ร้านนาคราช souvenirs  
ศูนย์ OTOP Trader ของจังหวัด ร ้านค้า OTOP บน 
7-ELEVEN ช้ัน 3 สาขานาคราช นอกจากน้ียังจ�าหน่ายผ่าน
ช่องทางออนไลน์อีกด้วย ปัจจุบันสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนแล้ว  
715,900 บาท 
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รวมผลงานเครือข่าย 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ทั่วประเทศ (76 จังหวัด)

นายสมนาม เหล่าเกียรติ
ประธานกรรมการ 
08 9711 0565
Somnam99@gmail.com

นางสาวอรสา แสนทวีสุข
กรรมการผู้จัดการ
08 1872 1772
orasanta@gmail.com

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

นางหงษา อินทวงค์
ประธานกลุ่มแม่บ้านทอผ้าบ้านหนองสังข์

บริษัทประชารัฐนครพนมเข้ามาช่วยสนับสนุน 
ในเรื่องของลายผ้าใหม่ๆ รวมไปถึงการวางสีของผ้า 

ให้เกิดความสวยงามตรงตามความต้องการของตลาด 
ท�าให้ผลิตภัณฑ์ผ้าทอของเราได้รับการยกระดับ  

เพิ่มมูลค่า ที่ส�าคัญสามารถสร้างรายได้ 
ให้กับสมาชิกในกลุ่มอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

แผนการดำาเนินงาน ปี 2563 
นางสาวอรสา แสนทวีสุข
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครพนม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) 
จ�ากัด 
• ด้านการเกษตร: ด�าเนินการด้านการรับรองมาตรฐาน

ปลอดภัย (GAP) เกษตรอินทรีย์ (Organic) เชื่อมโยง 
เครือข่ายเกษตรกรเข้าร่วมโครงการอาหารปลอดภัยสู่ 4 ร

• ด้านการแปรรูป: ขับเคลื่อนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่  
ให้สามารถสร้างก�าไรได้ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 30 ของราคาขาย 
พร้อมเชื่อมโยงจุดกระจายสินค้าได้ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 80 
ของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการจ�าหน่ายในโรงแรม และน�า  
QR Code มาใช้กับการขายแบบ B2B 

• ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน: จัดตั้งศูนย์ข้อมูลท่องเท่ียว
ชุมชนจังหวัดนครพนมและศูนย์ข้อมูลในรูปแบบออนไลน์ 
เส้นทางท่องเที่ยวชุมชน และจัดทริป Tour Join ร่วมกับ 
ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่ 

ผลการดำาเนินงาน
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครพนม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

จ�านวนโครงการรายกลุ่มสะสม ณ เดือนธันวาคม 2562

ทุนจดทะเบียน 4,000,000.00 บาท
ทุนชำาระแล้ว 1,000,000.00 บาท

กำาไร (ขาดทุน) 
สะสม ปี 59-62

รายได้ 
2560

รายได้ 
2561

รายได้ 
2562

(21,136.04) 10,213.13 8,176.82 6,659.07 

รายละเอียดเพิ่มเติม
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จ�านวนกรรมการ 7 คน
จ�านวนผู้ถือหุ้น 62 รายนครราชสีมา

ผลการดำาเนินงาน

กลุ่มงานเกษตร 
• โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ ่มวิสาหกิจชุมชน 

บริษัทฯ ได้เข้าไปช่วยพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม ให้มีความ
เข้มแข็ง บริหารจัดการได้ สร้างรายได้สู่ชุมชน ซึ่งก�าหนด
กลุ่มเป้าหมายไว้ 4 กลุ่มคือ 1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์
ข้าวชมุชนบ้านโนนกระสงั อ�าเภอพิมาย เป็นกลุม่ทีผ่ลติข้าว
อินทรีย์มีก�าลังการผลิต 150 ตันต่อปี โดยเข้าไปออกแบบ
วางแผนการบรหิารจดัการกลุม่ การแก้ไขเรือ่งการจดัการน�า้  
2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกพริกบ้านหนองจาก อ�าเภอ
จักราช ซึ่งเป็นแหล่งปลูกพริกได้มาตรฐาน GAP มีการเพิ่ม
พ้ืนท่ีปลูกพริกและการจัดระบบน�้า 3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เลี้ยงปลานิลบ้านวังม่วง อ�าเภอโนนสูง 

• ได้เข้าไปจัดระบบการบริหารจัดการกลุ่ม ให้คิดในเรื่องการ
แปรรูป และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 4. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อวากิวแบบครบวงจร อ�าเภอพิมาย 

3. กลุม่ปลาส้มสมนุไพรไร้ก้าง อ�าเภอบวัใหญ่ ช่วยเชือ่มโยง
ตลาดท่ีจ�าหน่ายได้ประจ�าและหาวตัถดุบิท่ีได้มาตรฐาน

4. กลุ่มฅญาบาติก อ�าเภอปักธงชัย ช่วยชี้แจงและแนะน�า
พร้อมเป็นท่ีปรึกษาให้กลุ ่มได้เขียนแผนธุรกิจ เพ่ือ 
เชื่อมโยงตลาดเส้นไหมและช่องทางการจัดจ�าหน่าย

5. ชื่นฟาร์มเห็ดนางฟ้ากรอบ อ�าเภอปักธงชัย แนะน�า 
การพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ให้หลากหลาย และเช่ือมโยง 
หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน เข้ามาส่งเสริมด้าน 
เชื้อเห็ดให้มีคุณภาพ และพัฒนากระบวนการผลิต 
ให้ได้มาตรฐาน

6. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านปอนางเหริญ  
อ�าเภอปักธงชัย เข้าไปแนะน�าการเชื่อมโยงตลาด 
และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ หาช่องทางการตลาดเพิ่ม 

กลุ่มงานแปรรูป
• โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพ่ือแปรรูปผลิตภัณฑ์

ให้มีมูลค่าเพ่ิม บริษัทฯ ได้เข้าไปเสริมกระบวนการกลุ่ม  
เพ่ือพัฒนาต่อยอด แปรรูปสินค้าชุมชนหรือของดีของกลุ่ม 
น�ามาเชื่อมโยงการตลาด หาช่องทางจัดจ�าหน่าย เพื่อเพ่ิม
รายได้ให้ชุมชน โดยมีชุมชนเป้าหมายดังนี้
1. กลุ่มทอผ้าไหมบ้านคึมมะอุ - สวนหม่อน อ�าเภอบัวลาย  

ช่วยประสานงานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข ้องสนับสนุน 
เครือ่งสาวไหม เครือ่งตไีหม เพ่ือให้ผลติได้เรว็ขึน้ มากขึน้  
แบ่งเบาแรงงานคน และแนะน�าการบริหารจัดการกลุ่ม 
ให้มีความคล่องตัวขึ้น

2. กลุม่หตัถศลิป์ชมุชนโนนตมู อ�าเภอปักธงชยั ช่วยส่งเสรมิ 
พัฒนาความรู ้ด ้านตลาดออนไลน์ Social Media  
และหาช่างฝีมือด้านการถักทอ พร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์
ให้ได้มาตรฐาน

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน
• โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพ่ือประชาสัมพันธ ์ 

การท่องเที่ยวชุมชน บริษัทฯ ได้เข้าไปสร้างการเชื่อมโยง 
ให้กลุ่มชุมชนได้มีโอกาสพัฒนาข้อมูลชุมชนให้มีศักยภาพ 
ในด้านการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู ้จักมากยิ่งขึ้น แนะน�าให้ 
ชุมชนจัดท�าปฎิทินท่องเที่ยวชุมชนและส่งเสริมให้พัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน เชื่อมโยงกับร้านค้าเอกชน 
สร้างรายได้ให้เกิดข้ึนกับชุมชน พัฒนาท่ีพักแบบ Home 
Stay โดยมีชุมชนเป้าหมายดังนี้ 1. ชุมชนบ้านไทยสามัคคี 
อ�าเภอวังน�า้เขียว  2. ชุมชนบ้านแฝก อ�าเภอสีดา 3. ชุมชน
บ้านดอนเปล้า อ�าเภอบ้านเหลื่อม 4. ชุมชนบ้านสันก�าแพง 
อ�าเภอวังน�า้เขียว 5. ชุมชน บ้านเหวปลากั้ง อ�าเภอปากช่อง 
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รวมผลงานเครือข่าย 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ทั่วประเทศ (76 จังหวัด)

นางสมควร งูพิมาย
ประธานกรรมการ 
06 2986 5209

นายมนตรี จงวิเศษ
กรรมการผู้จัดการ
08 6989 2222
mk4thai@hotmail.com

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

นางชนันญา ดรเขื่อนสม 
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฅญาบาติก  
ต�าบลเมืองปัก อ�าเภอปักธงชัย  
จังหวัดนครราชสีมา 

 เล่าถึงการเข้าร่วมงานกับ ปชร.ว่า ได้เข้ามา
ช่วยเหลือชุมชนให้เข้าถึงปัจจัยการผลิตได้สะดวกขึ้น 

ในการผลิตผ้า มีการสร้างองค์ความรู้และจัดระบบ 
การบริหารจัดการ หลังจากร่วมงานกันท�าให้ชุมชน 

ที่เป็นกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมได้มียอดจ�าหน่าย 
อย่างสม�่าเสมอ มีตลาดที่ชัดเจนขึ้น ได้ราคาที่เป็นธรรม 

ส่วนกลุ่มผู้ทอได้เส้นไหมที่มีคุณภาพ ราคาคงที่  
มีรายได้ต่อเนื่อง ในด้านการตลาดมีสินค้าที่ได้คุณภาพ 
มียอดสั่งจองตลอด สร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างต่อเนื่อง

แผนการดำาเนินงาน ปี 2563
นายมนตรี จงวิเศษ 
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครราชสีมา 
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด
• ด� า เนิน โครงการ โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย กับ  

โรงพยาบาลมหาราช
• เชื่อมโยง ประสานงานช่องทางการตลาดให้เ พ่ิมขึ้น 

และเป็นคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง
• ส่งเสริมและพัฒนา แปรรูปผลิตภัณฑ์ และการเข้าถึง 

แหล่งทุนให้มากขึ้น 
• สนับสนุนการด�าเนินงานสร้างรายได้ให้ผู ้ด ้อยโอกาส  

คนพิการ ในการผลิตสินค้า และหาช่องทางการตลาดโครงการเด่น 
• โครงการกองทุนเส้นไหมเพื่อผู้ทอผ้าวิสาหกิจชุมชน 

ฅญาบาติก ด้วยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฅญาบาติกมีสมาชิก
ผู้ทอผ้า 35 ราย มีความเข้มแข็งและมีตลาดรับซ้ือสินค้า 
ที่ชัดเจนทั้งในและต่างประเทศ อาทิ King Power แต่ด้วย
ราคาเส้นไหมท่ีสูงขึ้นและรอระยะเวลารอบจ่ายค่าสินค้า
จาก King Power ท�าให้กลุ่มมีเงินทุนซื้อเส้นไหมเพื่อน�ามา
ส่งต่อให้ผู้ทอได้เส้นไหมน้อยลง ไม่เพียงพอต่อสมาชิกผู้ทอ 
ชุมชนขาดรายได้ บริษัทฯ จึงได้ส่งเสริมการเข้าถึงปัจจัย
การผลิตด้วยการสมทบเงินกองทุนเส้นไหมเพ่ือซื้อเส้นไหม  
จากต้นน�้าคือวิสาหกิจชุมชนเส้นไหม เพ่ือน�ามาส่งต่อให้
กลางน�้าคือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฅญาบาติก และปลายน�้า
คือฅญาบาติก โดยมีเงินสมทบทุน จ�านวน 400,000 บาท  
สร้างรายได้ชุมชน 2,420,000 บาท สร้างรายได้บริษัท 
8,000 บาท

ผลการดำาเนินงาน
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครราชสีมา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

จ�านวนโครงการรายกลุ่มสะสม ณ เดือนธันวาคม 2562

ทุนจดทะเบียน 4,000,000.00 บาท
ทุนชำาระแล้ว 4,000,000.00 บาท

กำาไร (ขาดทุน) 
สะสม ปี 59-62

รายได้ 
2560

รายได้ 
2561

รายได้ 
2562

(1,129,230.90) - 107,833.00 61,473.64

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
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จ�านวนกรรมการ 3 คน
จ�านวนผู้ถือหุ้น 30 รายนครศรีธรรมราช 

กลุ่มงานเกษตร 
ส่งเสรมิการตลาดวิสาหกิจชมุชนกลุม่แม่บ้าน เกษตร

อินดี้ โดยรวมกลุ่มชุมชน 70 ครัวเรือนในการตกแต่งรองเท้า
ยางพาราจากน�้ายางสด เพื่อส่งขายทั้งในและต่างประเทศ 
นอกจากนี้ยังสร้างเครือข่ายไปที่จังหวัดใกล้เคียงเพือ่เชื่อมโยง
ด้านวัตถุดิบและก�าลังการผลิต ก�าลังการผลิตอยู่ท่ีประมาณ 
40,000 คู่ / เดือน สร้างรายได้เฉลี่ยให้กับกลุ่มชุมชนแล้ว
ประมาณ 3,000,000 บาท

ผลการดำาเนินงาน
เป็นท่ีปรึกษาในการพัฒนาตลอดเส้นทางของกระบวนการ 

ด�าเนินธุรกิจแก่ชุมชนและผู ้ประกอบการกลุ ่มเป้าหมายจากต้นทาง  
กลางทาง และปลายทาง โดยด�าเนินการพัฒนาแผนธุรกิจท่ีคาดหวัง
ประสิทธิผลในการสร้างรายได้เพิ่มของชุมชน

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน
ขั บ เ ค ลื่ อ น เ ค รื อ ข ่ า ย ท ่ อ ง เ ที่ ย ว วิ ถี เ ก ษ ต ร 

นครศรธีรรมราชด้วยการรวมกลุม่แลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารจดัการ
ชุมชนท่องเท่ียววิถีเกษตร สร้างความเข้าใจกลุ่ม ยกระดับ 
องค์ความรู ้ของแต่ละกลุ ่มเพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ท่องเท่ียว 
ทีเ่ชือ่มโยงกันในชมุชนและตอบความต้องการของนักท่องเทีย่ว 

โครงการเด่น 
โครงการผักปลอดภัยส ่งโรงพยาบาลมหาราช

นครศรีธรรมราช: บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครศรีธรรมราช 
(วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ�ากัด ร ่วมกับส�านักงานเกษตร
จังหวัดนครศรีธรรมราช ส�านักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดนครศรีธรรมราช สาธารณสุขจังหวัด และเทศบาล
นครศรธีรรมราช ด�าเนนิการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย เพ่ือให้ 
สอดคล้องกับแนวทางการด�าเนินงานจากบริษัทส่วนกลาง 
โดยบริษัทฯ เป็นผู้ประสานงานเชื่อมโยงแหล่งเงินทุน พร้อม 
ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการพัฒนาสู่มาตรฐาน GAP ให้แก่ 
กลุ่มเกษตร นอกจากนี้ยังด�าเนินการเจรจากับโรงพยาบาล
มหาราชนครศรีธรรมราช เพ่ือรับซื้อผักปลอดภัยจากกลุ่ม
เกษตรกรท่ีผ่านมาตรฐาน GAP ส�าหรับในประกอบอาหาร 
ให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้รับประทานอีกด้วย สร้างรายได้
ให้ชุมชนราว 160,000 บาท 
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รวมผลงานเครือข่าย 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ทั่วประเทศ (76 จังหวัด)

นายสุรินทร์ สิริชยานนท์
ประธานกรรมการ 
08 6682 3333
Suanthai@gmail.com

นายกรกฏ เตติรานนท์
กรรมการผู้จัดการ 
09 8995 6964
korakot.tetiranon@gmail.com

นางวนิดา ศรีราเพ็ญ
สมาชิกกลุ่มยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ 

นครศรีธรรมราช

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

เราท�างานเชื่อมโยงระหว่างประชารัฐ
นครศรีธรรมราชและชุมชนดีมีรอยยิ้มพรหมคีรี  

ในการรับส่งออร์เดอร์ผักปลอดภัยให้กับ 
โรงพยาบาล ซึ่งก็ได้รับการอ�านวยความสะดวก

จากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  
สิ่งที่เป็นกังวลใจตอนนี้คือเรื่องของผลผลิต 

ของกลุ่มเกษตรกรยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
เราจึงเริ่มวางแผนในการขยายพื้นที่เพาะปลูก  

รวมไปถึงเครือข่ายของเกษตรกรให้กว้างมากขึ้น 
เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับประทานอาหารที่ประกอบจาก

วัตถุดิบที่ปลอดภัย

แผนการดำาเนินงาน ปี 2563 
นายกรกฏ เตติรานนท์ 
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครศรีธรรมราช  
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด 
• โครงการผกัปลอดภยัส่งโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
• โครงการสวนเกษตร พงษ์บวร @ นครศรีธรรมราช
• โครงการเมืองสมุนไพร นครศรีธรรมราช
• โครงการแปรรูปและการตลาดโคขุน 
• โครงการล้ง ส่งมังคุดและทุเรียนไปประเทศจีน 

ผลการดำาเนินงาน
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครศรีธรรมราช (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

จ�านวนโครงการรายกลุ่มสะสม ณ เดือนธันวาคม 2562

ทุนจดทะเบียน  4,391,000.00 บาท
ทุนชำาระแล้ว  4,391,000.00 บาท

กำาไร (ขาดทุน) 
สะสม ปี 59-62

รายได้ 
2560

รายได้ 
2561

รายได้ 
2562

(1,022,960.59) 16,196.45 769,995.92 292,533.21

รายละเอียดเพิ่มเติม



เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะท�ำงำนกำรพัฒนำ
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จ�านวนกรรมการ 9 คน
จ�านวนผู้ถือหุ้น 361 รายนครสวรรค์

ผลการดำาเนินงาน 

กลุ่มงานเกษตร
• โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู ้ปลูกฝรั่งในพ้ืนที่จังหวัด

นครสวรรค์ ส่งเสริมการท�าเกษตรให้ได้มาตรฐาน GAP  
ท�าให้ชุมชนมีรายได้เพิ่ม 1,379,275 บาท

กลุ่มงานแปรรูป
• ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี 2561 จากกลุ่ม

จังหวัดฯ ส�านักงานพัฒนาชุมชนฯ ผ่านโครงการส่งเสริม 
และพัฒนาศักยภาพโรงสีชุมชนและผลิตภัณฑ์การ
แปรรูปจากข้าวสู่สากล เพ่ือสนับสนุนโรงอบแห้งพลังงาน 
แสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก พร้อมระบบความร้อน
อนิฟราเรดให้แก่กลุม่วิสาหกิจชมุชนแปรรปูฝรัง่บ้านมะเกลอื 
เป็นวงเงิน 369,000 บาท

• โครงการข้าวประชารัฐนครสวรรค์ (ช่วยเหลือชาวนา) 
184,560 บาท

• โครงการช่อราตรี ข้าวดีนครสวรรค์ (จุดประกายสานพลัง 
เพื่อบ้านเกิด) 161,000 บาท

โครงการเด่น
• โครงการตลาดประชารัฐของดีจังหวัดได้ส่งเสริมช่องทาง 

การตลาดดังนี้ 1. จัดบูธจ�าหน่ายสินค้าในงาน “ตลาด 
ประชารัฐของดีจังหวัด ตลาดนัดแนวใหม่ Grand Market” 
2. งานเทศกาลข้าวใหม่ปลามัน โดยมียอดจ�าหน่าย 
รวมทั้งสิ้น 143,600 บาท
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รวมผลงานเครือข่าย 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ทั่วประเทศ (76 จังหวัด)

นายประพนธ์ อุดมทอง
กรรมการผู้จัดการ 
09 3524 4625

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

ผลการดำาเนินงาน
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครสวรรค์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

จ�านวนโครงการรายกลุ่มสะสม ณ เดือนธันวาคม 2562

ทุนจดทะเบียน 4,374,000.00 บาท
ทุนชำาระแล้ว 2,874,000.00 บาท

กำาไร (ขาดทุน) 
สะสม ปี 59-62

รายได้ 
2560

รายได้ 
2561

รายได้ 
2562

(517,424.07) 44,272.80 25,068.76 331,053.03

รายละเอียดเพิ่มเติม



เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะท�ำงำนกำรพัฒนำ
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จ�านวนกรรมการ 9 คน
จ�านวนผู้ถือหุ้น 11 รายนนทบุรี

ผลการดำาเนินงาน

กลุ่มงานเกษตร 
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรปลอดภัยด้วย  

“ตลาดน�าการผลิต” โดยสนับสนุนให้กลุ ่มเกษตรกรท่ีมี
มาตรฐาน GAP และสินค้า GI จ�านวน 30 ราย หมุนเวียน 
น�าสินค้าเกษตรปลอดภัยจ�าหน่ายให้กับบุคลากร ญาติผู้ป่วย  
และประชาชนทั่วไป ในสถานพยาบาล ตามโครงการ 
โรงพยาบาลอาหารปลอดภยั ณ สถาบนับ�าราศนราดรู สถาบนั
โรคทรวงอก ตลาด อย. กระทรวงสาธารณสุข ตลาดประชารัฐ 
ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ตลาดจริงใจ ณ เซ็นทรัลพลาซา  
เวสต์เกต บางใหญ่ และเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ รวมถึง TOP 
Supermarket สร้างรายได้ให้กับชมุชนจ�านวน 1,280,100 บาท

กลุ่มงานแปรรูป 
ส่งเสริมการแปรรูปแพะนม กลุ่มวิสาหกิจรักแพะ

ชุมชนสุเหร่าโรงกระโจม และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแพะนม 
บ้านเกาะดอน ให้แปรรูปนมแพะเป็นนมพาสเจอร์ไรซ์  
เครื่องส�าอาง และขนมไทย จ�าหน่ายใน Tops Supermarket 
โกลเด้นส์เพลส และร่วมออกบูธจ�าหน่ายในงานที่ภาคส่วน
ราชการ เอกชนด�าเนินการ สร้างรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่ม 
และชุมชนจ�านวน 720,000 บาท

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน
ส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยชุมชนคนปลายบางและ

บ้านหัวคูใน โดยจัดกิจกรรมท่องเท่ียว “วิถีคนริมคลอง เสน่ห์
ใกล้กรงุ” และ”นนท์เท่ห์ น่าเท่ียว” เชือ่มโยง 6 เส้นทาง / อ�าเภอ 
ให้เป็นท่ีรู ้จักอย่างกว้างขวาง ดึงดูดนักท่องเท่ียวได้สัมผัส 
วิถีชุมชนคนริมน�้าและวิถีธรรมชาติ ชมสวนสมุนไพรหายาก
กว่า 325 ชนิด ชม ชิม ช้อปการแปรรูปสมุนไพรและผลิตภัณฑ์
จากชุมชนใกล้กรุง ประหยัดเวลา / ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว 
เป็นการเพ่ิมรายได้ของคนในชุมชน สร้างรายได้ให้ชุมชน 
จ�านวน 165,000 บาท

โครงการเด่น 
โครงการ The King of Durian 2019: บรษิทั ประชารฐั 

รักสามัคคีนนทบุรี (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ�ากัด ร ่วมกับ  
หอการค้าจังหวัดฯ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ  ศูนย์การค้า 
เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต บางใหญ่ และส่วนราชการจังหวัด
นนทบุรี จัดงาน “ประมูลทุเรียนจากสวนนนทบุรี” เป็นการ 
บูรณาการการท�างานร่วมกัน เพ่ือส่งเสริมให้ทุเรียนนนทบุร ี
เป็นท่ีรู ้จักอย่างกว้างขวางและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร
เพ่ิมมากขึ้น พร้อมน�ารายได้จากการประมูลทุเรียนสมทบทุน
ให้แก่หน่วยงานสาธารณกุศลต่อไป ส�าหรับเกษตรกรสามารถ
จ�าหน่ายทุเรียนได้รวม 5,519,050 บาท
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รวมผลงานเครือข่าย 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ทั่วประเทศ (76 จังหวัด)

นายสุรสีห์ ศรีอินทร์สุทธิ์
กรรมการผู้จัดการ
09 9929 9789
Pracharath.non@hotmail.com

แผนการดำาเนินงาน ปี 2563
นายสุรสีห์ ศรีอินทร์สุทธิ์
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนนทบุรี  
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด
• ส่งเสริมการจัดงานมหกรรมทุเรียนนนท์ จังหวัดนนทบุรี
• ส่งเสรมิอาหารปลอดภยัในโรงพยาบาล โรงแรม ร้านอาหาร 

โรงเรียน TOP Supermarket และตลาดประชารัฐ
• ส่งเสริมด้านการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนมแพะ / 

สมุนไพร
• ส่งเสริมพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนเครือข่าย

คนนนทบุรี

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

นางมะลิวัลย์ หาญใจไทย
สมาชิกกลุ่มเกษตรกรปลูกทุเรียน 

ต�าบลบางรักน้อย

เดิมทีท�าสวนทุเรียน แต่หลายปีที่ผ่านมาผลผลิต
ออกมาน้อย รวมทั้งเกิดภาวะน�้าแล้ง น�้าเค็ม  

ไม่เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า  
ทางประชารัฐนนทบุรีได้เข้ามาติดตามสอบถาม  

ให้ความรู้ ในการดูแลสวนทุเรียนให้ติดดอกออกผล  
เพื่อน�าไปจัดงานประมูลทุเรียนให้สอดคล้อง 

กับผลผลิตที่จะสามารถบริโภคได้ ซึ่งปัจจุบัน 
ท�าให้ทุเรียนนนทบุรีของเรากลายเป็นที่รู้จักมากขึ้น 

และรายได้จากการขายทุเรียนของสมาชิกในกลุ่ม 
ก็มากขึ้นด้วยเช่นกัน

ผลการดำาเนินงาน
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนนทบุรี  (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

จ�านวนโครงการรายกลุ่มสะสม ณ เดือนธันวาคม 2562

ทุนจดทะเบียน  4,000,000.00 บาท
ทุนชำาระแล้ว  2,142,500.00 บาท

กำาไร (ขาดทุน) 
สะสม ปี 59-62

รายได้ 
2560

รายได้ 
2561

รายได้ 
2562

(202,847.78) 191,726.23 505,689.67 364,777.33

รายละเอียดเพิ่มเติม



เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะท�ำงำนกำรพัฒนำ
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จ�านวนกรรมการ 9 คน
จ�านวนผู้ถือหุ้น 12 รายนราธิวาส

ผลการดำาเนินงาน

กลุ่มงานเกษตร
โครงการศูนย์กระจายสินค้านวัตกรรมเกษตรอาหาร

ปลอดภัยตอบสนองความต้องการบริโภคผักผลไม้ที่ปลอด
สารพิษ ภายใต้ชื่อ MENARA Green ด�าเนินการการเชื่อมโยง
ผูผ้ลติและผูบ้รโิภคเข้าด้วยกัน โครงการน้ียังอยู่ในระยะเริม่ต้น  
สามารถสร้างรายได้ให้ชุมชน 5,000 - 8,000 บาทต่อเดือน

กลุ่มงานแปรรูป
โครงการน�้าผลไม้ Sparking ร่วมกับส�านักพัฒนา

ชมุชนจงัหวดันราธิวาส และมหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครนิทร์  
น�าผลผลติทางการเกษตรทีล้่นตลาดหรอืตกเกรด อาทิ ลองกอง 
มงัคุด มาแปรรปู มาเพ่ิมมลูค่า ซึง่อยู่ในขัน้ตอนการด�าเนนิงาน
ด้านงบประมาณ 

โครงการเด่น 
โครงการยกระดบัสนิค้าแปรรปูกระจูด (MENARA 

Premium): บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส (วิสาหกิจ
เพื่อสังคม) จ�ากัด ร่วมกับส�านักพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส 
และสภาอตุสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส จดัท�าโครงการน้ีข้ึนมา 
เน่ืองจากเห็นว่ากระจูดเป็นสินค้าเด่นขึ้นช่ือของจังหวัด 
แต่รูปแบบยังไม่เป็นที่น่าสนใจ จึงด�าเนินการคัดเลือกกลุ่ม
ชมุชนท่ีมคีวามสนใจในการร่วมพัฒนาผลติภณัฑ์กระจดูเข้ามา 
ร่วมโครงการ โดยจัดให้มีการอบรมในเรื่องของการออกแบบ
สนิค้าให้มคีวามทนัสมยัมากขึน้ พร้อมทัง้ตดิตามความคบืหน้า
และการพัฒนาอย่างใกล้ชิด

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังช่วยด�าเนินการในเรื่องของ  
“ใบลาน” ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตเพ่ือลดต้นทุน จากเดิม  
500 บาท / กิโลกรัม เหลือ 400 บาท / กิโลกรัม ท�าให้ 
กลุ่มกระจูดมีรายได้เพ่ิมขึ้น โดยปัจจุบันสามารถสร้างรายได้ 
ให้กับกลุ่มกระจูดเฉลี่ยเดือนละ 4,000 - 5,000 บาท
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211210

รวมผลงานเครือข่าย 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ทั่วประเทศ (76 จังหวัด)

นายเมธา เมฆารัฐ
ประธานกรรมการ
09 8010 4733
Meta_mekarat@hotmail.com

นายภาณุมาศ ชนากานต์
กรรมการผู้จัดการ 
08 9466 1417
nunuhmie@gmail.com

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

ด้วยความที่รูปแบบของกระจูดที่ทางประชารัฐนราธิวาส
เอามาเป็นแบบให้ท�านั้นค่อนข้างแปลกใหม่  

และช่างเย็บส่วนใหญ่จะไม่ค่อยคุ้นชินสักเท่าไหร่  
เลยต้องอาศัยเวลาในการปรับฝีมือค่อนข้างนาน 
พอสมควร แต่พอท�าออกมาแล้วสวยลูกค้าชอบ  

ก็เป็นก�าลังใจที่ดีให้ทุกคนตั้งใจท�ากันต่อไป  
ตอนนี้ต้นทุนในเรื่องของใบลานที่เอามาสานกระจูด 

ถูกลง เราได้ไปขายตามงานต่างๆ มีหน่วยงานราชการ
สนใจสั่งผลิตเข้ามามากขึ้น ก็ยิ่งท�าให้ชุมชนมีก�าลังใจ 

ในการท�ามากขึ้นด้วยเช่นกัน พอมีรายได้มากขึ้น  
เราก็สามารถที่จะจ้างคนมาช่วยงานเพิ่มขึ้นด้วย 

ขอบคุณประชารัฐนราธิวาสจริงๆ ค่ะ 
ที่เข้ามาช่วยกลุ่มของเรา

นางรอฮานา โต๊ะเลาะ 
ช่างเย็บ สานทอ และประดิษฐ์  

กลุ่มกระจูดบ้านแคนา 

แผนการดำาเนินงาน ปี 2563 
นายภานุมาศ ชนากานต์
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส 
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด 
• โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
• โครงการศนูย์กระจายสนิค้านวัตกรรมเกษตรอาหารปลอดภัย
• โครงการยกระดบัมาตรฐานสนิค้ากระจดู (MENARA Premium) 
• โครงการน�า้ผลไม้ Sparking
• โครงการโรงเชือดไก่และโคเนื้อที่มีมาตรฐาน

ผลการดำาเนินงาน
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

จ�านวนโครงการรายกลุ่มสะสม ณ เดือนธันวาคม 2562

ทุนจดทะเบียน  4,100,000.00 บาท
ทุนชำาระแล้ว  4,100,000.00 บาท

กำาไร (ขาดทุน) 
สะสม ปี 59-62

รายได้ 
2560

รายได้ 
2561

รายได้ 
2562

(798,977.63) 324,811.35 174,206.74 -*

* หมายเหตุ: รอสรุปบัญชีรอบปี 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม



เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะท�ำงำนกำรพัฒนำ

213212

จ�านวนกรรมการ 10 คน
จ�านวนผู้ถือหุ้น 86 รายน่าน

ผลการดำาเนินงาน
กลุ่มงานเกษตร
• ขับเคลื่อนการท�าเกษตรอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง โดยจัดงาน 

“เดินตามรอยพ่อ” มหกรรมสินค้าเกษตรอินทรีย์วิถีน่าน  
จากภูผาสู่สากล ครั้งท่ี 4 เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจ�าหน่าย 
และเชือ่มโยงตลาดให้กับกลุม่เกษตรกร ผูผ้ลติ / ผูป้ระกอบการ  
สินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย และผลิตภัณฑ์
สินค้าเกษตรแปรรูปของจังหวัดน่าน พร้อมกับพิธีลงนาม
ท�าสัญญาข้อตกลงมาตรฐานระหว่างบริษัท เอส แอนด์ พี 
ซินดิเคท จ�ากัด กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกส้ม
เขียวหวานสีทอง

• จัดอบรมการสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัยโดยกลไก
ประชารฐั ต่อยอดการพัฒนาชมุชนท่องเท่ียว OTOP นวัตวิถี  
ระดบั C พร้อมจดัท�าแผนธรุกจิเกษตรอนิทรย์ีแบบมส่ีวนร่วม
ประชารัฐระดับเครือข่ายกลไกจังหวัด เพื่อรองรับมาตรฐาน 
SGD-PGS และจัดท�า Model การพัฒนาต่อยอด หมู่บ้าน /  
ชุมชนในการผลิตอาหารปลอดภัยอย่างย่ังยืนสู่ตลาดโดย
กลไกประชารัฐ

กลุ่มงานแปรรูป
• โครงการผ ้า มัดย ้อมสีธรรมชาติจากกากกาแฟ 

บ้านน�า้มวบ ลงพ้ืนท่ีส�ารวจปรมิาณกาแฟท่ีไม่ได้มาตรฐาน
และกากกาแฟเหลือใช้ตามร้านกาแฟต่างๆ ในจังหวัดน่าน 
พร้อมให้องค์ความรู้ด้านการสกัดสีจากกาแฟ การมัดลาย 
การตัดเย็บ ตลอดจนเชื่อมโยงช่องทางการจัดจ�าหน่าย 
ให้กับทางกลุ่ม

• โครงการแปรรปูเมลด็กาแฟ โดยการส่งเสรมิให้มกีารปลกู
เมลด็กาแฟและแปรรปู โดยใช้ชือ่แบรนด์ ลัว้ คอฟฟ่ี เพ่ือให้
ชมุชนมกีารกระจายรายได้ มแีหล่งรองรบัการกระจายสนิค้า

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน
ร่วมกับ ททท. และแสงทอง รีสอร์ท ชวนกันท�าดี 

ในโครงการ “เกี่ยวข้าวนาบุญ” ครั้งที่ 2 ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ตักบาตรข้าวเปลือก และน�าไปแจกจ่ายให้กับภาคีเครือข่าย 
ช่วยกันขยายผลกล้าพันธุ์แห่งความดี 

โครงการเด่น 
ศูนย ์แสดงและจ�าหน ่ายสินค ้าแปรรูปจาก

ผลติภณัฑ์ชุมชน OTOP น่าน: บรษิทั ประชารฐัรกัสามคัคน่ีาน  
(วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ�ากัด ร่วมกับภาคีเครือข่ายท้ังภาครัฐ 
และเอกชน ด�าเนินการก่อตั้งศูนย์กระจายสินค้าแห่งน้ี โดย
มีเป้าหมายเพ่ือช่วยเหลือเรื่องปากท้องของชุมชนเป็นหลัก  
เพ่ือให้มีการกระจายรายได้ มีแหล่งกระจายสินค้าในจังหวัด 
โดยจะเป็นศูนย์รวบรวมผลิตภัณฑ์ต่างๆ พร้อมคัดสรร
ผลิตภัณฑ์และท�าการช่วยเหลือต่อยอดผลิตภัณฑ์ สืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น



213212

รวมผลงานเครือข่าย 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ทั่วประเทศ (76 จังหวัด)

นายสมบัติ ชินสุขเสริม
ประธานกรรมการ
08 5033 9357
2536chin@gmail.com

นายประทุม จิณเสน
กรรมการผู้จัดการ
08 6513 7777 
pratoom@e-refillcall.com

แผนการดำาเนินงาน ปี 2563
นายประทุม จิณเสน
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีน่าน (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด
• ติดตามพื้นที่แปลงเกษตรท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน 

ความปลอดภัยของพืชผกั SGD-PGS ออร์แกนกิไทยแลนด์ 
และ GAP

• เปิดจ�าหน่ายผักอินทรีย์ปลอดสารพิษท่ี FARM Outlet  
ควบคู่กับการเปิดรับผลผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
เกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ 

• เช่ือมโยง เครอืข่ายอาหารปลอดภัยร่วมกับทางโรงพยาบาล
น่านและเครือข่ายโรงแรมและร้านอาหาร 

• ร่วมกบัเซ็นทรลัฟู้ดรเีทล จ�ากดั (Tops Supermarket) เครือ
เจรญิโภคภณัฑ์ (CP) Makro เลม่อนฟาร์ม และ BigC ซเูปอร์ 
มาร์เกต ช่วยเหลอืกระจายผลผลติทางการเกษตรทีล้่นตลาด 

• ส่งเสริมการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรท้ังพืชและสัตว์  
เน้นสนับสนุนพืชผักพ้ืนเมืองท่ีได้รับมาตรฐาน อย. CMP 
HACCP 

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

นางระยอง อภัยรุน
ประธานกลุ่มสินค้าแปรรูป 

กลุ่มเครื่องเสวย

 จากเดิมในกลุ่มไม่มีโรงงานแปรรูป ซึ่งจะท�ากัน 
ในบ้านกึ่งครัวเรือน แต่ด้วยผลผลิตที่หลากหลายขึ้น  

จากกลุ่มครัวเรือนเล็กๆ เติบโตขึ้น 
จึงสะสมแหล่งเงินทุนเพื่อสร้างโรงเรือนผลิต 

ที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย  
ตามกระทรวงสาธารณสุข เพื่อที่จะขอใบรับรอง

มาตรฐานให้กับสินค้า แต่ติดปัญหาทางด้าน 
ระบบไฟฟ้า เนื่องจากสถานที่ตั้งมีระบบไฟฟ้าไม่พอ 

ประชารัฐน่านจึงเข้าไปประสานงานกับหน่วยงาน 
เพื่อให้ความช่วยเหลือ และช่วยด�าเนินการเพื่อขอ

เอกสารรับรองความปลอดภัยของสินค้า  
ซึ่งปัจจุบันสมาชิกในกลุ่มของเราเริ่มมีรายได้ที่สูงขึ้น

ผลการดำาเนินงาน
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีน่าน (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

จ�านวนโครงการรายกลุ่มสะสม ณ เดือนธันวาคม 2562

ทุนจดทะเบียน  4,000,000.00 บาท
ทุนชำาระแล้ว  4,000,000.00 บาท

กำาไร (ขาดทุน) 
สะสม ปี 59-62

รายได้ 
2560

รายได้ 
2561

รายได้ 
2562

(317,182.21) 3,177,887.37 646,533.21 -*

* หมายเหตุ: รอสรุปบัญชีรอบปี 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม



เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะท�ำงำนกำรพัฒนำ

215214

จ�านวนกรรมการ 10 คน
จ�านวนผู้ถือหุ้น 860 รายบึงกาฬ

กลุ่มงานเกษตร
ด�าเนินการเชื่อมโยงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนยางพารา

เหล่าทองให้ได้รับเงินกู้ดอกเบี้ยต�่าจากธนาคาร ธกส. จังหวัด
บึงกาฬ เพ่ือมาใช้ในการซื้อเครื่องจักรส�าหรับด�าเนินการผลิต
รองเท้านักเรียนท่ีท�าจากยางพารา โดยปัจจุบันอยู่ในขั้นตอน
การผลิตโมเดลต้นแบบ คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือน
มีนาคม 2563 และสามารถด�าเนินการผลิตได้

ผลการดำาเนินงาน

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน
ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวโดยชุมชน

ของกลุ่มท่องเท่ียวชุมชนห้วยเล็บมืออย่างต่อเนื่อง โดยในป ี
ทีผ่่านมาสามารถสร้างรายได้จากการท่องเทีย่ว 201,900 บาท

โครงการเด่น 
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มช่องทาง 

การตลาดกลุ่มทอผ้าศรีวิชัย: บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี
บึงกาฬ (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ�ากัด ร่วมกับส�านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดฯ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ ส�านักงานส่งเสริม 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ส�านักงานพาณิชย์ 
จังหวัดฯ และส�านักงานประชาสัมพันธ ์จังหวัดบึงกาฬ  
ส่งเสริมการพัฒนาลายผ้าขาวม้าให้มีลวดลายท่ีทันสมัย  
เหมาะกับตลาดปัจจุบัน มีการพัฒนาการตัดเย็บเป็นเสื้อผ้า
ส�าเร็จรูปทั้งของสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี พร้อมจ�าหน่าย 
และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ นอกจากนี้ยังผ่านการ 
คัดสรรให้เป็น OTOP ข้ึนเครื่องการบินไทยและขายใน  
King Power สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนไปแล้วกว่า  
1 ล้านบาท
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รวมผลงานเครือข่าย 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ทั่วประเทศ (76 จังหวัด)

นายสุรศักดิ์ ชัยชิต
ประธานกรรมการ
08 1380 3768

ว่าที่ร้อยตรี ภูมิพันธ์ บุญมาตุ่น
กรรมการผู้จัดการ
09 5169 0156 
boonmatun@gmail.com

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

นางแถม อิ่มทรัพย์
ประธานกลุ่มทอผ้าศรีวิชัย 

ทางกลุ่มได้เรียนรู้และได้รับค�าแนะน�าในการผลิตลายผ้า 
แบบใหม่ๆ การตัดเย็บเสื้อผ้าแบบใหม่ๆ นอกจาก 

จะมีการทอผ้าเพียงอย่างเดียว ซึ่งทางประชารัฐบึงกาฬ
ช่วยให้ทางกลุ่มของเราเป็นที่รู้จักมากขึ้น มีช่องทาง 

การตลาดมากขึ้นด้วย ที่รู้สึกภูมิใจที่สุด 
คือสินค้าของเราได้ขึ้นไปขายบนเครื่องของการบินไทย 
และขายที่ King Power ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสินค้าของเรา

มีคุณภาพ มีมาตรฐานที่ดี เรามีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ออกมาหลายรูปแบบเพราะเชื่อว่ามีตลาดที่แน่นอน  

สามารถมั่นใจได้ว่าเมื่อผลิตออกมาแล้ว 
จะมีที่ส�าหรับวางขาย ตอนนี้มีออร์เดอร์เข้ามาตลอด  

ท�าให้กลุ่มของเรามีรายได้เพิ่มมากขึ้นค่ะ

แผนการดำาเนินงาน ปี 2563
ว่าที่ร้อยตรี ภูมิพันธ์ บุญมาตุ่น
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีบึงกาฬ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด
• ระยะที่ 1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่เกิดจากการต่อยอด

ผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้าทอมือ
• ระยะที ่2 การพัฒนาประชาสมัพันธ์ให้ผูค้นได้รบัรูถึ้งผลติภัณฑ์

และสินค้า
• ระยะที่ 3 การหาตลาดที่มั่นคง ย่ังยืน เพ่ือให้มีตลาดสินค้า 

ต่อเนื่องตลอดไป

ผลการดำาเนินงาน
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีบึงกาฬ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

จ�านวนโครงการรายกลุ่มสะสม ณ เดือนธันวาคม 2562

ทุนจดทะเบียน  4,000,000.00 บาท
ทุนชำาระแล้ว  3,909,250.00 บาท

กำาไร (ขาดทุน) 
สะสม ปี 59-62

รายได้ 
2560

รายได้ 
2561

รายได้ 
2562

(1,574,080.27) - 408,622.64 1,205,780.21

รายละเอียดเพิ่มเติม



เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะท�ำงำนกำรพัฒนำ
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จ�านวนกรรมการ 9 คน
จ�านวนผู้ถือหุ้น 96 รายบุรีรัมย์

กลุ่มงานเกษตร
• โครงการ UBON FRESH บ้านอุบลสามัคคี จังหวัดบุรีรัมย์ 

สนับสนุนการปลูกผักปลอดสารพิษและเพ่ิมช่องทาง 
การตลาดสร้างรายได้แก่ชุมชน 

• ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์ 
ข้าว SARUS RICE บ้านสวายสอ เพ่ือเพ่ิมมลูค่าและช่องทาง 
การตลาด

ผลการดำาเนินงาน

กลุ่มงานแปรรูป
• ส่งเสรมิภมูปัิญญาการทอผ้าไหมย้อมสธีรรมชาต ิบ้านตาลอง 

สู ่การสืบสานภูมิป ัญญาและพัฒนาสู ่ตลาดโลก โดย 
ประสานงานผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมพัฒนา

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน
• ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านตาลอง ผสมผสาน 

การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น รายการโทรทัศน์  
การเขียนบทความท่องเที่ยว Blogger เป็นต้น

• ท่องเ ท่ียวโดยชุมชนสนวนนอก การประชาสัมพันธ  ์
การท่องเทีย่วโดยชมุชนโดยดงึเอาจดุเด่นของหมูบ้่านมาเป็น
จุดขายให้แก่นักท่องเที่ยว

• พฒันาหมูบ้่านท่องเท่ียวโดยชมุชนบ้านสวายสอให้มบ้ีานพัก 
โฮมสเตย์รองรับนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ  
นอกจากน้ียังท�างานร่วมกับสถาบันการศึกษาในโครงการ 
Educational Instituted Support Activity (EISA)  
เปิดพ้ืนที่ให้นักศึกษาน�าความรู้มาพัฒนาชุมชนท่องเท่ียว
ในรูปแบบต่างๆ

• สร้างเครือข่ายวิถีไทยย่ังยืน โดยเชื่อมโยงหมู่บ้านที่มีความ
เข้มแข็ง ศักยภาพ โอกาส และขีดจ�ากัดต่างกัน ได้แก่  
บ้านสนวนนอก บ้านตาลอง บ้านสวายสอ มาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้แบ่งปัน และเกื้อกูลกัน

โครงการเด่น 
โครงการยกระดบัผ้าทอชมุชนจังหวัดบรุรีมัย์ (BU 

Craft): บรษิทัประชารฐัรกัสามคัคบีรุรีมัย์ (วิสาหกิจเพ่ือสงัคม) 
จ�ากัด ท�าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานหลักและเป็น PROJECT 
MANAGEMENT ในการรวบรวมช่างทอผ้าในชุมชน วางแผน
ค�านวณต้นทุน ข้ึนแบบตวัอย่างผ้าทอ วางแผนการด�าเนินงาน 
และติดตามไปจนถึงการส่งผลิตภัณฑ์ผ้าทอให้กับ บริษัท  
โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด (Home Pro) เพ่ือน�าไป 
ด�าเนนิงานต่อ โดยเป็นการท�างานร่วมกบัมหาวิทยาลยัราชภัฏ
บุรีรัมย์ หอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ และส�านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดบุรีรัมย์ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมคือการสร้าง
รายได้ให้แก่ชมุชนทีเ่ข้าร่วมโครงการท้ัง 9 กลุม่ เป็นจ�านวนเงนิ 
กว่า 7.6 แสนบาท
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รวมผลงานเครือข่าย 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ทั่วประเทศ (76 จังหวัด)

นายกิตติเดช เกื้อกิตติวงศ์
ประธานกรรมการ
09 5896 5692

นายพงศ์พันธุ์ ยอดเมืองเจริญ
กรรมการผู้จัดการ
09 0535 0000

ทางประชารัฐรักสามัคคีบุรีรัมย์เข้ามาช่วยเหลือ 
ในเรื่องของการให้ความรู้เกี่ยวกับการทอผ้า  

การประชาสัมพันธ์ การตลาด ปัญหาที่เกิดขึ้น 
ในช่วงแรกๆ คือส่งผ้าไม่ทันตามก�าหนด ทางประชารัฐ 

จึงเข้ามาติดตามการท�างานอย่างใกล้ชิด เริ่มท�างานกัน 
อย่างเป็นระบบมากขึ้น ในขณะเดียวกันผ้าทอออกมา 

ก็ยังคงเป็นไปตามมาตรฐานตามที่ลูกค้าต้องการ  
เราได้รับค�าแนะน�าจากบริษัทอย่างต่อเนื่อง 

ในหลายๆ เรื่อง นอกเหนือจากรายได้ที่พวกเราได้รับแล้ว  
ยังรู้สึกภูมิใจที่ได้เห็นผ้าทอของชุมชนของเรา 

กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่สวยงามวางขาย 
อยู่ที่โฮมโปรดักส์ด้วย

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

นางสำารวย ศรีมะเรือง
ประธานกลุ่มทอผ้าบ้านเจริญสุข 

แผนการดำาเนินงาน ปี 2563
นายกิติเดช เกื้อกิตติวงศ์
ประธานกรรมการ
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีบุรีรัมย์  
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด
• การร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยการจัดการ 

ส่งเสริมการขายบ้านสวายสอ 
• การเชือ่มโยงการท่องเท่ียวกลุม่ชมีลู บ้านตาลอง บ้านคุ้มต�า่  

บ้านหนองเกาะน้อย บ้านท่าเรือ และบ้านท่าม่วงใหม่ 
• การส ่งเสริมการบริหารจัดการท ่องเที่ยวโดยชุมชน 

บ้านโคกว่าน 
• โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย โรงพยาบาลนางรอง 

โรงพยาบาลหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ผลการดำาเนินงาน
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีบุรีรัมย์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

จ�านวนโครงการรายกลุ่มสะสม ณ เดือนธันวาคม 2562

ทุนจดทะเบียน  4,000,000.00 บาท
ทุนชำาระแล้ว  2,805,250.00 บาท

กำาไร (ขาดทุน) 
สะสม ปี 59-62

รายได้ 
2560

รายได้ 
2561

รายได้ 
2562

(13,361.98) 75,390.87 102,627.92 1,512,942.03

รายละเอียดเพิ่มเติม



เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะท�ำงำนกำรพัฒนำ
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จ�านวนกรรมการ 8 คน
จ�านวนผู้ถือหุ้น 144 รายปทุมธานี

ผลการดำาเนินงาน

กลุ่มงานเกษตร
• ต้นแบบเรยีนรู ้เกษตรปลอดภัย เกิดการเชือ่มโยงบรูณาการ

และเกิดเครือข่ายการขับเคลื่อนงานเกษตรปลอดภัย
• โครงการรับซื้อข้าวสารจากชาวนา สนับสนุนให้ชาวนา

ขายข้าวสารแทนข้าวเปลือก โดยส่วนหน่ึงบริษัทจะรับซื้อ
ข้าวสารจากชาวนาแล้วน�ามาแพ็คในรูปแบบถุงของบริษัท 
ออกจ�าหน่าย เพ่ือเพ่ิมช่องทางการตลาดและสร้างรายได้
ให้เกษตรกร โดยในปี 2562 ชุมชนมีรายได้จากการเข้าร่วม
โครงการ 614,080  บาท

กลุ่มงานแปรรูป
โครงการตลาดประชารัฐและของดีจังหวัดปทุมธานี  

ได้รับการสนับสนุนพ้ืนที่จากหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัด 
ประกอบด ้วยบริษัท ไทยสแตนเลย ์การไฟฟ ้า จ�ากัด  
(บางพูน) บริษัท เอเชียนสแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด 
(ลาดหลุมแก้ว) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แห่งประเทศไทย (วว.) และบริษัท เอสวีไอ จ�ากัด (มหาชน)  
เปิดพ้ืนทีใ่ห้ชมุชนน�าสนิค้าออกจ�าหน่าย สร้างรายได้ให้ชุมชน
ในปี 2562 รวม 2,714,700 บาท

โครงการเด่น 
โครงการเรยีนรูว้ถิชีาวนา พบความสขุตามแนวทาง 

ศาสตร์พระราชา: บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีปทุมธานี 
(วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ�ากัด ร ่วมกับสภาองค์กรชุมชน  
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้สนใจ 
เข้าร่วมโครงการ และจัดเวทีชี้แจงท�าความเข้าใจระหว่าง
เจ้าของพื้นท่ีกับกลุ ่มเป้าหมาย กฎกติกา ข้อตกลงร่วม  
เรื่องการวางแผนการผลิต การจัดการป ัจจัยการผลิต  
การใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ี การประกันภัยพืชผล การบริหาร
จัดการช่วงการเก็บเก่ียวและหลังการเก็บเก่ียว การวางแผน 
การตลาด จนข้าวหอมปทุมธานี 1 เป็นที่รู้จักมากขึ้น ที่ส�าคัญ
ท�าให้เกษตรกรมีรายได้จากการปลูกจ�านวน 51 ไร่ ไร่ละ 
15,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 765,000 บาท
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รวมผลงานเครือข่าย 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ทั่วประเทศ (76 จังหวัด)

นายสุรพงษ์ เป้ากลาง 
ประธานกรรมการ
08 1935 3587 
surapong_p@spe-enterprise.com

นายสิทธิพล ภู่สมบุญ
กรรมการผู้จัดการ
08 1902 5224 
p_sittiphol@yahoo.com

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

นายศุภชัย เคลิ้มวิชัย 
เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ  

และสภาองค์กรชุมชนต�าบลคลอง 5

เมื่อก่อนท�านาต้องขายข้าวเปลือกให้กับโรงสี  
พอเข้าร่วมโครงการเรียนรู้วิถีชาวนา พบความสุข

ตามแนวทางศาสตร์พระราชา เราเริ่มมองเห็น
คุณค่าและช่องทางการสร้างรายได้ให้เพิ่มมากขึ้น 

ประชารัฐปทุมธานีสอนให้ทางกลุ่มเปลี่ยนวิธี 
จากการขายข้าวเปลือกให้โรงสีมาเป็นการ 

ขายข้าวสาร ซึ่งได้ราคาที่ดีกว่ามากครับ

แผนการดำาเนินงาน ปี 2563
นายสิทธิพล ภู่สมบุญ 
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีปทุมธานี  
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด
• สานต่อโครงการต่างๆ ที่เคยด�าเนินการมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็น 

โครงการเรียนรู้วิถีชาวนา พบความสุขตามแนวทางศาสตร์
พระราชาปี 4 โครงการรับซื้อข้าวสารจากชาวนา โครงการ
ตลาดประชารัฐและของดีจังหวัดปทุมธานี 

• ด�าเนินการในส่วนของโครงการใหม่ ได้แก่ โครงการสินค้า 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีปทุมธานี (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) 
จ�ากัด (ผลิตภัณฑ์ครีมบ�ารุงผิวจากสารสกัดใบบัวหลวง)  
และโครงการพืชผักปลอดภัย

ผลการดำาเนินงาน
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีปทุมธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

จ�านวนโครงการรายกลุ่มสะสม ณ เดือนธันวาคม 2562

ทุนจดทะเบียน  4,000,000.00 บาท
ทุนชำาระแล้ว  4,000,000.00 บาท

กำาไร (ขาดทุน) 
สะสม ปี 59-62

รายได้ 
2560

รายได้ 
2561

รายได้ 
2562

(250,070.69) 425,819.63 1,040,355.55 936,439.45 

รายละเอียดเพิ่มเติม



เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะท�ำงำนกำรพัฒนำ

221220

จ�านวนกรรมการ 10 คน
จ�านวนผู้ถือหุ้น 23 รายประจวบคีรีขันธ์ 

กลุ่มงานเกษตร
• โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์น�้ามันมะพร้าวและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพ่ิมเพ่ือสุขภาพและเครื่องส�าอาง
จากน�า้มนัมะพร้าวให้ได้มาตรฐานสากลเพ่ือส่งออก โดยอยู่
ในข้ันตอนการด�าเนนิการวจิยัและพัฒนานวัตกรรมด้วยการ
ตรวจวิเคราะห์คณุภาพ คดัเลอืกบรรจภัุณฑ์ ออกแบบฉลาก 
และแผนการประชาสัมพันธ์ คาดว่าจะได้รับงบประมาณ
จากส�านักงบประมาณในปี 2564

• โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย จัดอบรมให้ความรู้
และประชุมปฏิบัติการสร้างรายได้จาก “กิจกรรมส่งเสริม
อาหารปลอดภัย” (โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้าน
อาหาร) ศึกษาแบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ SCE - PGS 
(Sustainable Community Enterprise - Participatory 
Guarantee System) ปัจจุบันจัดตั้งกลุ่ม “สามอ่าวเกษตร
อินทรีย์วิถีธรรมชาติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์” ในการจัดท�า
โครงการครั้งนี้มีกลุ่มชุมชนเข้าร่วมเป็นจ�านวนมาก

ผลการดำาเนินงาน

กลุ่มงานแปรรูป
โครงการประชาสัมพันธ์การจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์

บนเว็บไซต์ โดยร ่วมกับส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ์ น�ากลุ ่มชุมชนเข ้าร ่วมท�า Workshop 
ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ เพ่ือส่งเสริมการตลาดให้กับกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ โดยเว็บไซต์ท่ีจัดท�าขึ้นด�าเนินการแล้วเสร็จ  
ซึ่งคาดว่าจะท�าให้ชุมชนมียอดจ�าหน่ายสินค้าและรายได้ 
ที่เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม

โครงการเด่น
โครงการการจัดท�าแบบจ�าลองธุรกิจชุมชน 

ท่องเทีย่ว OTOP นวตัวถิแีละตดิตามสนับสนุนการส่งเสรมิ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP: บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี
ประจวบคีรีขันธ์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด ร่วมกับส�านักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด ส�านักงานพัฒนาชุมชนอ�าเภอเมือง 
ประจวบฯ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี อบต.อ่าวน้อย กปภ. สาขา
ประจวบฯ ส�านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบฯ 
และโครงการชลประทานประจวบฯ เข้าไปด�าเนินการจัดท�า
แบบจ�าลองธุรกิจท่องเท่ียวให้กับหมู่บ้านท่องเท่ียว OTOP  
นวัตวิถี บ้านย่านซื่อ ต�าบลอ่าวน้อย (ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อ 
เป็นชุมชนการท่องเที่ยวอ่างเก็บน�้าคลองบึง บ้านย่านซื่อ)  
โดยเบือ้งต้นสามารถสร้างรายได้ให้ชมุชนเพ่ิมขึน้ 245,000 บาท



221220

รวมผลงานเครือข่าย 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ทั่วประเทศ (76 จังหวัด)

นายณรงค์พงศ์ โพธิสมบัติ
ประธานกรรมการ
08 4977 3560 
narongphongp@hotmail.com

นางสาวราตรี พิศุทธิ์ชโลทร
กรรมการผู้จัดการ
06 2597 1997 
r.ratee5858@gmail.com

แผนการดำาเนินงาน ปี 2563
นายณรงค์พงศ์ โพธิสมบัติ
ประธานกรรมการ
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีประจวบคีรีขันธ์  
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด
• กลุ่มงานเกษตร: โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ส่งเสริม 

การตลาดของสินค้าเกษตร การจัดหาพันธุ์สับปะรด MD2
• กลุม่งานแปรรปู: ท�าการตลาดของดจัีงหวัดประจวบครีขีนัธ์ 

และการแปรรูปพัฒนาผลิตภัณฑ์
• กลุ ่มงานท่องเท่ียวโดยชุมชน: จัดท�าแผนด้านเส้นทาง 

ท่องเทีย่ว หมูบ้่านท่องเทีย่ว OTOP นวัตวถีิ หมูบ้่านท่องเท่ียว 
โดยชุมชน SE และหมู่บ้านอื่นๆ ที่มีศักยภาพ

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการที่ผ่านมาชุมชนของเราไม่เคยมีแผนหรือแนวทาง 
ในการท�าการตลาด รวมไปถึงโครงการการด�าเนินธุรกิจ
ของชุมชน จนประชารัฐรักสามัคคีประจวบคีรีขันธ์เข้ามา 
พร้อมเชื่อมโยงหน่วยงานต่างๆ ช่วยให้องค์ความรู้ต่างๆ 

ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน การท่องเที่ยว ไปจนถึง 
จัดท�าแผนธุรกิจร่วมกัน และยังเป็นพี่เลี้ยง 

คอยให้ค�าปรึกษาด้านข้อมูล ชี้แนะแนวทาง พาชุมชน 
ไปร่วมประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับชุมชนท่องเที่ยว
อื่นๆ สิ่งที่ยากคือ การที่ชุมชนต้องปรับเปลี่ยนจากการ

ขายสินค้ามาเป็นการขายบริการการท่องเที่ยวแทน  
ซึ่งอาจต้องใช้เวลา แต่คิดว่าเราสามารถท�าได้  

เพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนดีขึ้นครับ

นายภาคภูมิ แผนสง่า
ประชาสัมพันธ์ 

โครงการชุมชนการท่องเที่ยว 
อ่างเก็บน�้าคลองบึง บ้านย่านซื่อ 

ผลการดำาเนินงาน
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีประจวบคีรีขันธ์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

จ�านวนโครงการรายกลุ่มสะสม ณ เดือนธันวาคม 2562

ทุนจดทะเบียน  4,000,000.00 บาท
ทุนชำาระแล้ว  4,000,000.00 บาท

กำาไร (ขาดทุน) 
สะสม ปี 59-62

รายได้ 
2560

รายได้ 
2561

รายได้ 
2562

(446,743.67) 82,757.09 328,625.02 631,158.55 

รายละเอียดเพิ่มเติม



เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะท�ำงำนกำรพัฒนำ

223222

จ�านวนกรรมการ 9 คน
จ�านวนผู้ถือหุ้น 35 รายปราจีนบุรี

ผลการดำาเนินงาน

กลุ่มงานเกษตร
สนับสนุนช ่องทางการจัดจ�าหน่ายผลผลิตทาง 

การเกษตรให้แก่กลุ่มเกษตรกร ผ่านการเชื่อมโยงกับบริษัท 
ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ�ากัด 
ในการจดัหาพืน้ทีข่องเครอืข่ายพันธมติร รวมถึงองค์การตลาด
เพ่ือการเกษตร ซึ่งท�าให้เกษตรกรได้เรียนรู้และสามารถปรับ
กลยุทธ์การขายได้ตลอดเวลาตามความเหมาะสม

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน
จากโครงการ LanChang of Rural E-Commerce ซึ่ง

เป็นโครงการโดยรัฐบาลจีนที่ให้การสนับสนุนกับกลุ่มประเทศ
ในลุ่มแม่น�้าโขง โดยประชารัฐปราจีนบุรี ประชารัฐขอนแก่น 
รวมถึงนักธุรกิจในจังหวัดราชบุรี ได้ร่วมมือกันจัดท�าเรื่อง 
การท่องเท่ียวในประเทศไทย มีกลุ ่มลูกค้าเป้าหมายเป็น  
นักท่องเท่ียวจากประเทศจนี โดยเริม่จากการน�าเสนอ Content 
ของสินค้าในเครือข่ายและเส้นทางการท่องเที่ยวผ่านทาง 
WeChat เพ่ือให้นักท่องเที่ยวจีนได้รับทราบข่าวสารเก่ียวกับ
ประเทศไทย

โครงการเด่น 
โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการแปรรูปผลไม้: 

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีปราจีนบุรี (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) 
จ�ากัด ร ่วมกับส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี  
ให้การสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรด้านปัจจัยการผลิต พร้อม
ให้ความรู้ในเรื่องของการแปรรูปผลไม้เป็นเครื่องดื่มให้ตรง 
ความต้องการของตลาด โดยสามารถสร้างรายได้ 47,050 บาท



223222

รวมผลงานเครือข่าย 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ทั่วประเทศ (76 จังหวัด)

นายชาญชัย จินดาสถาพร 
ประธานกรรมการ
08 9922 9888
Jin.chanchai@gmail.com

นางพลอยนภัส เรืองแสงศิลป์
กรรมการผู้จัดการ
08 1850 9206
ploynapus@gmail.com

แผนการดำาเนินงาน ปี 2563
นางพลอยนภัส เรืองแสงศิลป์ 
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีปราจีนบุรี  
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด
• โครงการ LanChang of Rural E-Commerce 

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

นางธัญนันท์ ทุมโจ้ 
ผู้ประกอบการแปรรูปผลไม้ปั่น

ทางกลุ่มของเราได้รับค�าแนะน�าจากประชารัฐปราจีนบุรี 
ในการน�าเอาผลไม้ที่ทางกลุ่มปลูกมาท�าเมนูน�้าปั่น  

อาทิ น�้าส้มโอปั่น น�้าขนุนปั่น  
แถมยังช่วยในเรื่องของการหาที่ขายให้อีกด้วย  
โดยล่าสุดเราได้ไปออกบูธในงาน OTOP City  

เมื่อช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมา  
ซึ่งในงานนี้ขายได้ดีมาก

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

ผลการดำาเนินงาน
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีปราจีนบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

จ�านวนโครงการรายกลุ่มสะสม ณ เดือนธันวาคม 2562

ทุนจดทะเบียน  4,000,000.00 บาท
ทุนชำาระแล้ว  3,600,000.00 บาท

กำาไร (ขาดทุน) 
สะสม ปี 59-62

รายได้ 
2560

รายได้ 
2561

รายได้ 
2562

68,274.47 110,641.11 137,244.59 231,564.46 

รายละเอียดเพิ่มเติม



เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะท�ำงำนกำรพัฒนำ

225224

จ�านวนกรรมการ 9 คน
จ�านวนผู้ถือหุ้น 11 รายปัตตานี 

ผลการดำาเนินงาน
กลุ่มงานเกษตร

โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ด�าเนินการ
ส�ารวจข้อมูลวางแผนการด�าเนินการ การผลิต การบริหาร
จัดการและควบคุมคุณภาพผลผลิตของกลุ ่มเกษตรกร  
โดยเริ่มน�าร่องด้วยการส่งผักปลอดภัยเข้าสู ่โรงพยาบาล 
สมเด็จพระยุพราชสายบุรี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลระดับจังหวัด 
และอยู่ในขั้นตอนการน�าเสนอเข้าสู่โรงพยาบาลระดับอ�าเภอ 
ประกอบด้วย โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี โรงพยาบาล
หนองจิก และโรงพยาบาลปะนาเระ

กลุ่มงานแปรรูป
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์แสดงและจ�าหน่าย

สินค้า OTOP เดมิให้เป็นร้านค้าฟาร์ม เอาท์เลต ปัตตานี (FARM  
OUTLET PATTANI) เพ่ือใช้เป็นศนูย์จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตร
อินทรีย์จากฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชด�าริ ผลิตภัณฑ์
ชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่น สินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ของ
จังหวัดปัตตานี ท่ีมีมาตรฐาน และเป็นศูนย์เรียนรู้ผลิตภัณฑ ์
ของจงัหวดั รวมถึงเป็นสถานท่ีพบปะระหว่างผูผ้ลติกับผูบ้รโิภค 
(Matching) และจัดกิจกรรม (Event) จัดแสดง และจ�าหน่าย
สินค้า OTOP เป็นครั้งคราว ปัจจุบันเกิดการเชื่อมโยงกับ
ผลติภัณฑ์ชมุชนของบรษิทัประชารฐั 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้  
สร้างรายได้ให้ชุมชน 350,000 - 500,000 บาทต่อเดือน

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน 
• สนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ โดยน�าคณะสื่อมวลชน

ร่วมท�าข่าวโครงการเทีย่วปัตตานี กินฟรท้ัีงเมอืง ซึง่เป็นงาน 
ที่จัดขึ้นเพ่ือกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวเมืองรอง ท�าเรื่อง
กินและเที่ยวให้เป็นเรื่องเดียวกัน พร้อมสร้างความเชื่อมั่น
ในการเดินทางท่องเที่ยวท่ีจังหวัดปัตตานี จนเกิดการรับรู้
ในกลุ่ม Food Lover กว่า 500,000 คน

• จากการประสานงานให้รายการชื่นใจไทยแลนด์ ทาง
อมรินทร์ทีวี ช่อง 34 เข้าพ้ืนที่เพ่ือถ่ายท�าชุมชนท่องเท่ียว
เจาะกะพ้อ นอกเหนือจากจะได้รับการสนับสนุนสร้างจุด 
เชก็อนิโดยใช้วัสดใุนพ้ืนท่ีแล้ว ยังสามารถพัฒนาและต่อยอด 
ผลติภณัฑ์ชมุชนเพ่ือจดัจ�าหน่ายท่ีร้าน Farm Outlet Pattani 
จนสร้างรายได้ให้ชุมชนเพิ่มขึ้นกว่า 200,000 บาท

โครงการเด่น
โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน

กลุ่มผู้ประกอบการในพื้นท่ี: บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี
ปัตตานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด ร่วมกับส�านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดปัตตานี ส�านักงานพัฒนาชุมชนอ�าเภอเมือง
ปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
และส�านักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี ลงพื้นท่ีเพ่ือพบปะ 
และวิเคราะห์ศักยภาพด้านการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์  
รวมท้ังการเพ่ิมช่องทางการจดัจ�าหน่ายของกลุม่ผูป้ระกอบการ
ในพ้ืนท่ี โดยน�าข้อมูลท่ีได้น�าเสนอต่อคณะกรรมการประสาน
และขบัเคลือ่นนโยบายสานพลงัประชารฐัจงัหวดั เพ่ือเชือ่มโยง 
และบูรณาการการท�างาน จนเกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือ 
ในการท�างานร่วมกันทั้ง 5 ภาคส่วน และเกิดการแลกเปลี่ยน
สนิค้า เชือ่มโยงวัตถดุบิ เพ่ือการพัฒนาต่อยอดการด�าเนินงาน 
ของเครือข ่ายประชารัฐกลุ ่มจั งหวัดภาคใต ้ชายแดน  
ประกอบด้วย ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
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รวมผลงานเครือข่าย 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ทั่วประเทศ (76 จังหวัด)

นายตติยะ ฉิมพาลี 
ประธานกรรมการ
08 1738 2535
ta.ti.ya@hotmai.com

นายวรุต ชคทิศ
กรรมการผู้จัดการ
08 9668 5899
Warutcub8@hotmail.com

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

ต้องขอบคุณ คุณตติยะ ฉิมพาลี ประธานบริษัท
ประชารัฐรักสามัคคีปัตตานี ที่ช่วยเหลือ 

ในการประสานงานจนช่วยให้กลุ่มของเรา 
มีงบประมาณในการซื้อเครื่องซีนสุญญากาศ 

เพื่อขยายอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ไก่หมักนมสด
เสียบไม้ให้อยู่นานยิ่งขึ้น ไม่เสียหายง่ายในการขนส่ง 

จนปัจจุบันเราสามารถขยายฐานลูกค้าได้เพิ่มขึ้น 
ทั้งในปัตตานี ยะลา นราธิวาส และระนอง นอกจากนี้

ทางบริษัทฯ ยังให้ค�าแนะน�าในการต่อยอดเป็นรูปแบบ
ไก่ปิ้งพร้อมทาน เพื่อที่จะวางขายใน Farm Outlet 

นายสมชาย วงศ์สลาม
ประธานกลุ่มครอบครัวพันธกิจทุ่งยางแดง 

แผนการดำาเนินงาน ปี 2563
นายวรุต ชคทิศ
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีปัตตานี  
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด
• ให้บรกิารรบัเป็นท่ีปรกึษาให้กับชมุชน พร้อมด�าเนนิกจิกรรม

ต่างๆ อาทิ การออกงาน Event การจดังานต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้อง
กับงานประชารัฐร่วมกับหน่วยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน 

• การจัดท�ากระเช้าปีใหม่ 2563
• ปรับปรุงร้าน Farm Outlet Pattani พร้อมเพ่ิมช่องทาง 

การจ�าหน่ายให้กับผู ้ประกอบการในพ้ืนท่ีทั้งผ่านร้าน 
และออนไลน์

• โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย

ผลการดำาเนินงาน
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีปัตตานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

จ�านวนโครงการรายกลุ่มสะสม ณ เดือนธันวาคม 2562

ทุนจดทะเบียน  4,000,000.00 บาท
ทุนชำาระแล้ว  4,000,000.00 บาท

กำาไร (ขาดทุน) 
สะสม ปี 59-62

รายได้ 
2560

รายได้ 
2561

รายได้ 
2562

(375,398.34) 78,368.95 142,084.25 149,364.26 

รายละเอียดเพิ่มเติม



เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะท�ำงำนกำรพัฒนำ
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จ�านวนกรรมการ 8 คน
จ�านวนผู้ถือหุ้น 103 รายพระนครศรีอยุธยา

กลุ่มงานแปรรูป
• โครงการกระเป๋าผ้าขาวม้า PAYA เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน 

และยกระดับผ้าขาวม้า ของกลุ ่มทอผ้าหนองเครือบุญ  
สร้างรายได้ให้ชุมชนไปแล้ว 102,030 บาท 

• การจัดท�ากระเช้าของขวัญปีใหม่ โดยคัดเลือกผลิตภัณฑ์
ชุมชนที่มีคุณภาพตรงตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีวางไว้ ซึ่ง
สามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนรวม 50,000 บาท

ผลการดำาเนินงาน

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน 
ด�าเนินการลงพ้ืนที่ชุมชนบ้านกระแชงใต้เพ่ือค้นหา

ศักยภาพของชุมชน จัดท�าแผนพัฒนาการท่องเท่ียวร่วมกัน 
โดยยึดหลักเกณฑ์การพัฒนาท่องเที่ยวโดยชุมชนของ CBT 
พร้อมจัดให้มีการทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยว 

โครงการเด่น 
โครงการ AYUTTHAYA FARMER MARKET ปี 2:  

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพระนครศรีอยุธยา (วิสาหกิจ 
เพ่ือสงัคม) จ�ากดั ขยายผลการด�าเนนิงานโครงการจากปี 2561  
คัดเลือกชุมชนเป้าหมายที่ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมาจัด
จ�าหน่ายในรูปแบบร้านท่ีสวยงาม เพ่ือเป็นการยกระดับ
มาตรฐานของตลาด โดยเน้นการบริหารจัดการรูปแบบกลุ่ม
ของกลุ่มชุมชนท่ีเข้าร่วม ให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของตลาด
ที่ต้องช่วยกันพัฒนาให้มีคุณภาพ ตรงความต้องการของกลุ่ม 
ผูบ้รโิภค โดยสามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนรวม 2,850,000 บาท
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รวมผลงานเครือข่าย 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ทั่วประเทศ (76 จังหวัด)

นางปราณี ด่านชัยวิโรจน์
ประธานกรรมการ
08 1816 5442 
pranee1@ayutthayacitypark.com

นางสาวปภาวี ด่านชัยวิโรจน์ 
กรรมการผู้จัดการ
09 2246 2265
papawee@ayutthayacitypark.com

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

แผนการดำาเนินงาน ปี 2563
นางสาวปภาวี ด่านชัยวิโรจน์
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพระนครศรีอยุธยา  
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด
• ให้ค�าปรึกษาแก่ธุรกิจชุมชนให้สามารถพัฒนาตนเองได้
• ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และแหล่งท่องเที่ยว

ชุมชน
• ส่งเสริมให้เกษตรกรผู ้ปลูกน�าผลิตผลทางการเกษตร 

ทีผ่ลติได้ทัง้แปรรปูและไม่แปรรปูมาจดัจ�าหน่ายในโครงการ  
FARMER MARKET ปี 3

• จดัจ�าหน่ายกระเช้าของขวญัปีใหม่ด้วยผลิตภณัฑ์จากชมุชน
• แนะน�าและส่งเสริมให้ชุมชนจัดการน�าเที่ยวในเชิงการ 

ท่องเที่ยววิถีชุมชน
• ส่งเสริมและสนับสนุนทุนโดยให้กู ้ยืมแก่ผู ้พิการน�าไป 

ปลูกพืชทางการเกษตรโดยไม่คิดดอกเบี้ย
• ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการอาหารปลอดภัยของจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

ขอบคุณประชารัฐอยุธยาที่เข้ามาช่วยเหลือ 
ให้ชาวบ้านมีงานท�า มีพื้นที่ขายของ  

มีรายได้มากขึ้น ที่ส�าคัญสร้างให้เกิดความ
สามัคคี และการรู้จักการท�างานเป็นทีม 

นางรุ่งนภา ไตรจินดา 
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

ผักปลอดสารพิษฟ้าเคียงจันทร์

ผลการดำาเนินงาน
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพระนครศรีอยุธยา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

จ�านวนโครงการรายกลุ่มสะสม ณ เดือนธันวาคม 2562

ทุนจดทะเบียน  4,000,000.00 บาท
ทุนชำาระแล้ว  4,000,000.00 บาท

กำาไร (ขาดทุน) 
สะสม ปี 59-62

รายได้ 
2560

รายได้ 
2561

รายได้ 
2562

(58,744.01) 324,760.68 161,122.19 143,049.61

รายละเอียดเพิ่มเติม



เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะท�ำงำนกำรพัฒนำ
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จ�านวนกรรมการ 10 คน
จ�านวนผู้ถือหุ้น 40 รายพะเยา

กลุ่มงานเกษตร
• โครงการข้าวสุขภาพดีผ่านวิถีชาวนาพะเยา รวมข้าวหอมมะลิ 

จาก 9 อ�าเภอ พร้อมสร้างเป็นแบรนด์ของจังหวัดพะเยา  
ช่วยเกษตรกรกระจายสินค้า โดยสามารถสร้างรายได ้
ให้กับชมุชน จ�านวน 4,964,345 บาท

• โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย เป็นตัวกลางในการ
เชื่อมโยงกลุ่มเกษตรกรจ�าหน่ายข้าวสารและผักปลอดภัย 
ให้กับโรงพยาบาลในจงัหวัด 3 แห่ง คือ โรงพยาบาลเชยีงค�า 
โรงพยาบาลดอกค�าใต้ และโรงพยาบาลเชยีงม่วน ปัจจบุนั
สร้างรายได้ให้กับชมุชนจ�านวน 1,059,215 บาท

• โครงการกาแฟสดแบรนด์พะเยา (The Coffee Signature of 
Phayao) พัฒนาแหล่งปลูกกาแฟที่ดอยปางปูเลาะ ตลอด
จนเสริมทักษะให้กับสมาชิกในชุมชน ปัจจุบันได้รับการ 
จดทะเบียนสินค้า OTOP เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และก�าลัง 
อยูใ่นขัน้ตอนด�าเนนิการขอมาตรฐาน อย.

ผลการดำาเนินงาน

กลุ่มงานแปรรูป 
โครงการตลาดนัดชุมชนประชารัฐพะเยา ร่วมกับ

ห้างสรรพสินค้าในจังหวัด เปิดพ้ืนที่ให้กลุ่มเกษตรกร รวมถึง 
ผูป้ระกอบการมาจ�าหน่ายสนิค้า สามารถสร้างรายได้ให้ชมุชน
จ�านวน 19,154,126 บาท 

โครงการเด่น
SUNPULOEI BRAND PHAYAO: บริษัท ประชารัฐ 

รักสามัคคีพะเยา (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ�ากัด ร่วมกับภาค ี
เครือข่ายและกลุ่มหัตถกรรมล้านนาสันปูเลยในการพัฒนา 
รปูแบบผลติภณัฑ์ตาข้องใส่ปลาให้กลายเป็นกระเป๋าข้องมงคล 
โดยด�าเนินการตั้งแต่การวิเคราะห์ศักยภาพชุมชน ร่วมกัน
ท�า Business Model Canvas จัดตั้งคณะท�างานบริหารกลุ่ม
ให้มีรูปแบบและหน้าท่ีอย่างชัดเจน น�าผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการ 
พัฒนาแล้วไปประชาสัมพันธ์ผ ่านเพจสินค้าชุมชนและ 
ของบริษัทฯ รวมถึงสื่อต่างๆ ของจังหวัด พร้อมผลักดันออก 
สู่ตลาดต่างๆ มากมายทั้งในและนอกจังหวัด ท�าให้เป็นที่รู้จัก
ในวงกว้าง และมียอดสั่งซื้อมากข้ึน ภายในเวลาไม่ถึง 1 ปี 
สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนไปแล้ว 430,435 บาท 
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รวมผลงานเครือข่าย 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ทั่วประเทศ (76 จังหวัด)

นายจรัส สุทธิกุลบุตร
ประธานกรรมการ
08 1881 8333 
pracharathphayao@gmail.com

นางสาวศรีวรรณ ปวงงาม
กรรมการผู้จัดการ
06 3416 3549
pracharathphayao@gmail.com

คุณศุภรดา กันทะวงค์
ประธานกลุ่มหัตถกรรมล้านนาสันปูเลย

แผนการดำาเนินงาน ปี 2563
นายจรัส  สุทธิกุลบุตร 
ประธานกรรมการ  
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพะเยา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด
• ส่งเสรมิและผลกัดนัเรือ่งผ้ามดัย้อมชโิบร ิSunpuloei Brand 

ผ้าปักเมอืงพะเยา เพ่ือให้ชมุชนสามารถพัฒนาแบรนด์สนิค้า 
ให้เป็นที่รู้จักได้และให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

• ขับคลื่อนโครงการอาหารปลอดภัย 4ร โครงการศูนย์ผัก
เมืองพะเยา เพ่ือให้สามารถน�าสินค้าเกษตรของชุมชน
จ�าหน่ายแผน 4ร และรวบรวมกลุ ่มเกษตรปลอดภัย 
และเกษตรอินทรีย์ได้ เป็นจังหวัดแรกที่ส่งผักปลอดสารพิษ 
ร่วมกับ FOOD PANDA

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

ประชารัฐรักสามัคคีพะเยาช่วยในทุกๆ ด้าน  
ทั้งเป็นพี่เลี้ยงในการสร้างกลุ่มชุมชนให้เข้มแข็ง  

พัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้ตอบโจทย์ลูกค้า 
มากยิ่งขึ้น รวมถึงด้านการโฆษณาสินค้า  

ที่มีน้องคิม (นักพัฒนาธุรกิจชุมชน) มาช่วย 
ตั้งแต่ถ่ายภาพสินค้า ช่วยตอบค�าถามลูกค้า 

เวลาแอนนาไม่ว่าง และยังมาช่วยแก้ปัญหา 
ในกลุ่มชุมชนของคนที่ไม่เข้าใจให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ 

ยังช่วยเป็นตัวเชื่อมโยงหางบประมาณในการอบรมต่างๆ  
มาให้กับชุมชน ท�าให้คนในชุมชนมีการพัฒนา 

ศักยภาพของตัวเองอยู่ตลอดเวลา อยากขอบคุณ 
ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่เห็นคุณค่าของชาวสันปูเลย 

และลงมาเยี่ยมชม มาช่วยเหลือตลอดเวลา  
รวมถึงทางประชารัฐรักสามัคคีประเทศไทย  

ที่เลือกให้แอนนาได้มีโอกาสไปพบท่านรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ดีมาก  

ไม่คิดไม่ฝันว่าชาวบ้านธรรมดาจะได้ไปยืนอยู่จุดนั้น

ผลการดำาเนินงาน
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพะเยา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

จ�านวนโครงการรายกลุ่มสะสม ณ เดือนธันวาคม 2562

ทุนจดทะเบียน  4,000,000.00 บาท
ทุนชำาระแล้ว 2,387,475.00 บาท

กำาไร (ขาดทุน) 
สะสม ปี 59-62

รายได้ 
2560

รายได้ 
2561

รายได้ 
2562

(47,221.20) 3,094.48 456,894.56 182,368.77 

รายละเอียดเพิ่มเติม



เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะท�ำงำนกำรพัฒนำ
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จ�านวนกรรมการ 15 คน
จ�านวนผู้ถือหุ้น 122 รายพังงา

ผลการดำาเนินงาน

กลุ่มงานเกษตร
• ลงพ้ืนท่ีติดตามกลุม่วิสาหกิจชมุชนผูผ้ลติพืชผกัอนิทรย์ีพังงา 

พร้อมร่วมวเิคราะห์ศกัยภาพของกลุม่ รวมถึงปัญหาท่ีเกิดขึน้
จากการด�าเนินงานโครงการ “ขับเคลื่อนการสร้างสัมมาชีพ
ชุมชนตามแนวประชารัฐ” นอกจากน้ียังได้เสนอแนะ 
แนวทางในการต่อยอดธุรกิจให้กับทางกลุ่มอีกด้วย 

• ภายหลังจากที่ด�าเนินการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ทุเรียนสาลิกา
ส�าเรจ็ บรษิทัฯ จงึด�าเนนิการด้านการตลาดไปพร้อมกบักล่อง 
บรรจุภัณฑ์ทุเรียนสาลิกาที่บริษัทฯ พัฒนาขึ้นมาและกล่อง
บรรจุภัณฑ์ของส�านักงานเกษตรจังหวัดฯ ควบคู ่กันไป  
นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรม “ชม ชิม ทุเรียนสาลิกาถึงสวน” 
โดยเน้นสวนของกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI เป็นหลัก เพื่อเชื่อมโยงกับโครงการ 
OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ซึ่งเป็นการ
กระตุ้นการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งด้วย 

• ส�าหรับกล่องบรรจุภัณฑ์ทุเรียนสาลิกานั้น ยังสามารถ 
น�ามาใช้กับมังคุดทิพย์พังงา พร้อมเปิดรับจองและจัดส่ง 
ให้กับลูกค้าทางไปรษณีย์ต่อไป

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน 
• สนับสนุนงานประชาสัมพันธ์พ้ืนที่ท่องเที่ยวโดยชุมชน 

บ้านดินแดงและบ้านคลองบ่อแสน โดยประสานงานผ่าน
รายการชืน่ใจไทยแลนด์ทางอมรนิทร์ทีวี ช่อง 34 เพ่ือถ่ายท�า 
รายการ ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวสนใจเข้ามาเท่ียวในพ้ืนท่ี
เพิ่มขึ้น 

• จัดกิจกรรม “ประชารัฐชวนปั่น นวัตวิถี” จ�านวน 8 ครั้ง 
ระหว่างเดอืนสงิหาคม - พฤศจิกายน 2562 เพ่ือส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ 8 อ�าเภอของจังหวัดพังงา รวมถึงกระตุ้น
การจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน

โครงการเด่น
โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย: บริษัท 

ประชารัฐรักสามัคคีพังงา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด ร่วมกับ 
ส�านักงานเกษตรจังหวัดพังงา สหกรณ์กองทุนสวนยาง 
บ้านบางทอง ด�าเนินการประสานงานและเชื่อมโยง รวบรวม 
รบัซือ้วัสดบุรโิภคและผกัปลอดภัยของกลุม่เกษตรกรในจงัหวัด 
เข้าสูโ่รงพยาบาลพังงาและโรงพยาบาลตะก่ัวป่า ด้วยคณุภาพ 
ของผลผลิตท�าให ้เกิดความน่าเ ช่ือถือและมียอดสั่งซื้อ 
อย่างต่อเนื่อง โดยสามารถสร้างรายได้ให้กลุ่มเกษตรไปแล้ว 
924,782 บาท ชายแดนใต้ ประกอบด้วย ปัตตานี ยะลา  
และนราธิวาส
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รวมผลงานเครือข่าย 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ทั่วประเทศ (76 จังหวัด)

นางวัลลภา ธีระสานต์
ประธานกรรมการ
06 3159 7824

นางสาวเครือวัลย์ คงด้วง
ประธานกลุ่มผักปลอดสารพิษบ้านพอแดง 

นายเฉลิมชาติ เจนเจนประเสริฐ
กรรมการผู้จัดการ
08 7264 2669 
janejaneprasert@gmail.com

นอกเหนือจากการส่งผักปลอดสารพิษ 
เข้าสู่โรงพยาบาลพังงาและโรงพยาบาลตะกั่วป่าแล้ว  

ทางกลุ่มและประชารัฐพังงายังได้วางแผน 
การบริหารจัดการร่วมกันเพื่อที่จะเพิ่มแหล่งผลิต 

ให้มากขึ้น ให้เพียงพอกับความต้องการของตลาด 
ทั้งในและนอกตลาดจ�าหน่ายเดิม รวมไปถึง 

อ�าเภอข้างเคียงและที่จังหวัดภูเก็ต พร้อมทั้งขยาย 
ฐานข้อมูลผู้ซื้อให้มากขึ้นทั้งแบบ Offline และ Online  

โดยจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์สื่อให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย  
เรียกได้ว่าตอนนี้ลูกค้าส่วนใหญ่ของเรามีความมั่นใจ 

ต่อผักปลอดสารพิษที่กลุ่มปลูก แถมราคายังไม่แพงมาก 
เพื่อเทียบกับราคาผักอื่นๆ ตามท้องตลาดทั่วไป 

แผนการดำาเนินงาน ปี 2563
นายเฉลิมชาติ เจนเจนประเสริฐ 
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพังงา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด
• ด้านการเกษตร จะส่งเสริมให้มีการจ�าหน่ายผักปลอดภัย

เข้าสู่โรงพยาบาลเพ่ิมข้ึน ท�าการตลาดส�าหรับผลิตภัณฑ์ 
GI ของจังหวัดพังงา ได้แก่ ทุเรียนสาลิกาและข้าวไร่ดอกข่า 

• ด้านการแปรรูป จะส่งเสริมผลิตภัณฑ์ให้มีการแปรรูป 
และบรรจุภัณฑ์ใหม่ๆ ส่งเสริมด้านการตลาดส�าหรับ
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพิ่มขึ้น

• ด้านการท่องเท่ียวโดยชุมชน ท�าการตลาดการท่องเที่ยว
โดยชมุชน เน้นส่งเสรมิการท่องเท่ียวโดยชมุชนท่ีมศีกัยภาพ
โดยตั้งเป้าให้นักท่องเท่ียวจากกระแสหลักเข้าท่องเที่ยว 
โดยชุมชนเพิ่มขึ้น

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

ผลการดำาเนินงาน
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพังงา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

จ�านวนโครงการรายกลุ่มสะสม ณ เดือนธันวาคม 2562

ทุนจดทะเบียน  4,000,000.00 บาท
ทุนชำาระแล้ว  4,000,000.00 บาท

กำาไร (ขาดทุน) 
สะสม ปี 59-62

รายได้ 
2560

รายได้ 
2561

รายได้ 
2562

(607,168.15) 72,518.43 212,095.39 914,574.98 

รายละเอียดเพิ่มเติม



เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะท�ำงำนกำรพัฒนำ
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จ�านวนกรรมการ 9 คน
จ�านวนผู้ถือหุ้น 19 รายพัทลุง 

ผลการดำาเนินงาน

กลุ่มงานเกษตร
หลาดสุขเขียว (Sook Green Market) ตลาด 

แห่งการแบ่งปันความสุข นอกจากการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร 
ในพ้ืนท่ีให้ปรับเปล่ียนการท�าเกษตรเคมีมาสู่การท�าเกษตร
อินทรีย์โดยใช้การเรียนรู้ร่วมกันผ่านการปฏิบัติ พร้อมสร้าง 
เครือข่ายประชารัฐในการพัฒนาภาคการเกษตร การใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรที่เหมาะสมต่อยอด
พัฒนาการเกษตรสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืนแล้ว ยังบูรณาการร่วม
ระหว่างโครงการตลาดประชารัฐ และโครงการโรงพยาบาล
อาหารปลอดภัย เปิดตลาดทุกวันศุกร์ ณ ลานกิจกรรม 
โรงพยาบาลพัทลุง โดยสามารถสร ้างรายได ้ให ้ชุมชน  
859,529 บาท

กลุ่มงานแปรรูป
• ส่งเสริมงานปักกระเป๋ากระจูดศูนย์ศิลปาชีพหัวป่าเขียว 

ทะเลน้อย โดยฝึกอบรมให้สมาชกิผลติผลงานทีเ่ป็นประเภท
ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋า ตะกร้า  
ในส่วนของกระเป๋ากระจดู ยังแนะน�าให้เกิดการปักลวดลาย
ต่างๆ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้า ตรงความต้องการ 
ของผูบ้รโิภค รวมไปถึงการท�ากระเป๋าบผุ้าขาวม้า ซึง่ปัจจบุนั
สามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มไปแล้วกว่า 50,000 บาท

• โครงการจ�าหน่ายพวงหรีดหมอนยางพารา โดยการต่อยอด 
ผลิตภัณฑ ์หมอนยางพาราของสหกรณ ์การเกษตร 
บ้านแพรกหา ซึง่เป็นแห่งแรกท่ีสามารถผลติหมอนยางพารา
จนได้รับเครื่องหมาย มอก. ให้กลายมาเป็น “พวงหรีด 
หมอนยางพารา” ที่ประดับตกแต่งด้วยดอกไม้ สร้างรายได้
ให้ชุมชนกว่า 30,000 บาท

โครงการเด่น 
โครงการพัทลุงสเตย์ เมืองท่องเท่ียวปลอดภัย 

(อาหาร อากาศ อารมณ์): ถูกผลักดันโดยคณะท�างาน 
จังหวัดพัทลุง ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ส่วนบริษัท 
ประชารฐัรกัสามคัคพัีทลงุ (วสิาหกิจเพ่ือสงัคม) จ�ากดั รบัหน้าท่ี
เป็นผู้ด�าเนินการ ในระยะแรกของการด�าเนินงาน หลังจากท่ี 
ลงเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์มสมัครบ้านพักของ Airbnb  
พร้อมชี้แจงแนวทางการท�างานและให้ค�าแนะน�าเรื่องการท�า
บ้านพักให้น่าอยู่ในพื้นที่อ�าเภอศรีนครินทร์ อ�าเภอเมืองพัทลุง 
และอ�าเภอตะโหมด โดยมีโฮมสเตย์ที่ผ่านการประเมินและน�า
ขึ้นระบบจ�าหน่ายที่แพลตฟอร์มของ Airbnb จ�านวน 40 หลัง 
สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนไปแล้ว 59,150 บาท
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รวมผลงานเครือข่าย 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ทั่วประเทศ (76 จังหวัด)

นางนาที รัชกิจประการ
ประธานกรรมการ
08 6898 8998 
nateeratchakit@gmail.com

นายปรีดา มนตรี
ผู้จัดการ
08 9294 4304 
phacharatphatthalung@gmail.com

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ
นายอัตรคุปต์ อ่อนดำา
กลุ่มโฮมสเตย์ต�าบลบ้านนา 

เรื่อง Airbnb เป็นเรื่องใหม่ของชุมชน  
แต่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก  

ซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการตลาดใหม่ในอนาคต  
ท�าให้เราเป็นที่รู้จักของคนต่างชาติมากขึ้น  

ผมขอเป็นตัวแทนกลุ่ม และชุมชนอื่นๆ  
ขอบคุณ ดร.นาที รัชกิจประการ  

และทีมงานประชารัฐรักสามัคคีพัทลุง  
เปิดโลกทัศน์ให้กับพวกเรา ได้เรียนรู้วิธีการใหม่ๆ  

ในการขายที่พักโฮมสเตย์ รวมถึงช่วยประสาน  
ให้ค�าแนะน�า และถ่ายทอดองค์ความรู้แก่พวกเราครับ

แผนการดำาเนินงาน ปี 2563
นายปรีดา มนตรี 
ผู้จัดการ  
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพัทลุง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด
• โครงการอาหารปลอดภัยสู่โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร 

และโรงพยาบาล
• โครงการผู้ว่าน�าเที่ยว
• โครงการส่งเสริมนักเล่าเรื่องที่ดี เจ้าบ้านที่ดี
• โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร
• โครงการประกวดแผนธุรกิจเพื่อส่งเสริม Startup
• โครงการอบรมการจัดท�าแผนธุรกิจชุมชน
• โครงการ Business Matching
• โครงการ Digital Marketing เชื่อมโลกการตลาดออนไลน์

ผลการดำาเนินงาน
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพัทลุง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

จ�านวนโครงการรายกลุ่มสะสม ณ เดือนธันวาคม 2562

ทุนจดทะเบียน  4,000,000.00 บาท
ทุนชำาระแล้ว  4,000,000.00 บาท

กำาไร (ขาดทุน) 
สะสม ปี 59-62

รายได้ 
2560

รายได้ 
2561

รายได้ 
2562

(611,428.17) 17,180.17 47,154.26 13,716.86

รายละเอียดเพิ่มเติม



เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะท�ำงำนกำรพัฒนำ

235234

จ�านวนกรรมการ 7 คน
จ�านวนผู้ถือหุ้น 19 รายพิจิตร

ผลการดำาเนินงาน 

กลุ่มงานเกษตร
• โครงการมะม่วงมงคล 8 สนับสนุนกลุ ่มงานเกษตร 

บ้านวังทับไทรท่ีมีของดีทางการเกษตรคือมะม่วงนานา
พันธุ์ เช่น น�้าดอกไม้สีทอง น�้าดอกไม้เบอร์ 4 เพชรบ้านลาด  
เขียวเสวย พิมเสน อกร่อง รวมไปถึงมะปรางและมะยงชิด
พันธุ์ไข่ไก่ โดยโปรโมตมะม่วงน�้าดอกไม้สีทองที่มีคุณภาพ 
คดัเกรดส่งต่างประเทศ ซึง่ใช้เลข 8 เป็นเลขมงคล ตามต�าราจีน  
เชื่อในเรื่องโชคลาภ ความร�า่รวย มั่งคั่ง ความรุ่งเรือง จัดใส่ 
ตะกร้าสานไม้ไผ่ลายดอกพิกุล พ่นสทีอง บรรจมุะม่วง 2 ผล 
พร้อมห้อยเหรียญชาละวัน เป็นเหรียญมงคลที่ได้รับการ 
ปลกุเสกจากเจ้าคณุเมธีธรรมประนาท เจ้าคณะอ�าเภอเมอืง
พิจิตร ออกมา 88 ชุด จ�าหน่ายในราคา 1,888 บาท 

• โครงการคนพจิติร กินข้าวพจิิตร (ข้าวตราดาวชาละวัน) 
โครงการท่ีช่วยให้ชาวนามีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการเพ่ิมมูลค่า
ข้าวและการประชาสัมพันธ์จากบริษัทฯบริษัท 

กลุ่มงานแปรรูป
• โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้า OTOP เป็นการ

เชื่อมโยงเครือข่ายการค้าสินค้าเกษตรปลอดภัย กลุ ่ม
จงัหวัดภาคเหนอืตอนล่าง 2 เช่น การพัฒนาผลติภณัฑ์ปลา 
แดดเดยีวบ้านวังกรด เพ่ือเพ่ิมช่องทางการตลาดและมลูค่า
สินค้า นอกจากน้ียังส่งเสริมช่องทางการขาย โดยการ 
น�ากลุม่ OTOP ไปจ�าหน่ายสนิค้าในงานวันสหกรณ์แห่งชาต ิ
ประจ�าปี การจัดตลาดประชารัฐของดีจังหวัด และการน�า
สินค้า OTOP ไปแสดงและจัดจ�าหน่าย ณ ศูนย์บริการ
ข้อมูลและผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นต้น ส�าหรับตลาด 
ประชารฐั Modern Trade ยังมกีารด�าเนนิงานอย่างต่อเนือ่ง 
โดยประสานกลุ่มเป้าหมายเวียนมาจ�าหน่ายสินค้าในห้าง 
Tops Plaza จังหวัดพิจิตร

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน 
• โครงการถนนสายวัฒนธรรมย่านเก่าวังกรด ร ่วมกับ

ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตรและส�านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตรร่วมกันวางแผนการพัฒนาย่านเก่า
วังกรดให้เป็นแหล่งท่องเทีย่วโดยชมุชน มกีารประชาสมัพันธ์
ทางสือ่ต่างๆ อย่างต่อเน่ือง เพ่ิมร้านค้าชมุชน ส่งเสรมิให้เป็น
ตลาดเก่าท่ีมีชื่อเสียงเพ่ือสร้างรายได้ให้ชุมชน และท�าให้
ย่านเก่าวังกรดเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีโดดเด่น
ของจังหวัด
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รวมผลงานเครือข่าย 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ทั่วประเทศ (76 จังหวัด)

คุณสุธนต์ เทียนเฮง
ประธานกรรมการ
08 6928 9996

คุณพิชชาภา พลสว่าง
กรรมการผู้จัดการ
08 6929 1745 
Anongthip_thapho@hotmail.com

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

ผลการดำาเนินงาน
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพิจิตร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

จ�านวนโครงการรายกลุ่มสะสม ณ เดือนธันวาคม 2562

ทุนจดทะเบียน  4,000,000.00 บาท
ทุนชำาระแล้ว 2,042,500.00 บาท

กำาไร (ขาดทุน) 
สะสม ปี 59-62

รายได้ 
2560

รายได้ 
2561

รายได้ 
2562

4,476.84 498,416.03 36,079.50 7,802.54

รายละเอียดเพิ่มเติม



เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะท�ำงำนกำรพัฒนำ
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จ�านวนกรรมการ 10 คน
จ�านวนผู้ถือหุ้น 129 รายพิษณุโลก

ผลการดำาเนินงาน

กลุ่มงานแปรรูป
การด�าเนนิงานการพัฒนาร่วมกับทมีสมัมาชพีจงัหวดั  

ในการส่งเสริมและสนบัสนนุหมูบ้่าน ชมุชน กลุม่ ฝึกอาชพี สาธิต  
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน และการจัดเวทีแลกเปลี่ยน
สัมมาชีพระดับจังหวัด เ พ่ือน�าผลิตภัณฑ์มาจ�าหน ่าย 
และกิจกรรมการออกร้านในงานต่างๆ รวมทั้งการส่งเสริม 
การประชาสัมพันธ์

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน 
สนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้านเพ่ือการท่องเท่ียว สร้าง

ทีมขับเคลื่อนหมู่บ้าน พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ�านวย
ความสะดวก สืบค้น สืบสานอาหารพ้ืนถ่ินจากภูมิปัญญา
พัฒนาอาหารพ้ืนถ่ินจังหวัดพิษณุโลก อีกทั้งยังพัฒนา 
ศูนย์เรียนรู ้  จุดเรียนรู ้ชุมชน และปรับภูมิทัศน์ ต ่อยอด 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เชื่อมโยงการท่องเท่ียว ส่งเสริม 
การตลาดชุมชนท่องเที่ยว 

โครงการเด่น
โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย: บริษัท

ประชารัฐรักสามัคคีพิษณุโลก (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ�ากัด  
ร่วมกับส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ส�านักงาน
เกษตรและสหกรณ์จงัหวดัฯ และส�านกังานสาธารณสขุจงัหวัดฯ  
เข้าไปด�าเนินการในเร่ืองการเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยง 
ระหว่างชุมชนและโรงพยาบาลพระพุทธชินราช ในการ 
ช่วยเหลือชุมชนท่ีท�าการเกษตรในการเป็นตัวกลางเข้าไป 
รบัซือ้ผลผลติทางการเกษตรและน�ามาส่งต่อให้กบัโรงพยาบาล 
บูรณาการความร่วมมือคณะท�างาน คสป. ในการลงพ้ืนที่ 
ชุมชน ในการเก็บข้อมูล สุ ่มตรวจสารเคมีในแต่ละเดือน  
อีกท้ังยังขยายช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มเกษตรกรในการ
ช่วยประชาสมัพันธ์สนิค้าให้กับหน่วยงานและร้านค้าในจงัหวัด 
ชุมชนไม่ต้องรอการเบิกจ่ายเงิน ได้รับเครดิตเงินสด ช่วย
เกษตรกรลดต้นทุน เพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มโดยบริษัท ประชารัฐ 
รักสามัคคีพิษณุโลก (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ�ากัด สนับสนุน 
งบประมาณการท�าถุงและสติกเกอร์ให้กับกลุ ่มเกษตรกร  
ในการด�า เนินโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย  
เพ่ือสามารถตรวจสอบแหล่งท่ีมาของวัตถุดิบในกรณีสิ่งของ 
มีปัญหา ปัจจุบันสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรไปแล้ว 
กว่า 19 ล้านบาท
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รวมผลงานเครือข่าย 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ทั่วประเทศ (76 จังหวัด)

ภญ.วรรณศิริ นิ่มพิทักษ์พงศ์ 
ประธานกรรมการ
08 1886 2353
wansiri.n@gmail.com

นางสาววรัญญา หอมธูป 
กรรมการผู้จัดการ
08 6929 1745 
Anongthip_thapho@hotmail.com

แผนการดำาเนินงาน ปี 2563
นางสาววรัญญา หอมธูป 
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพิษณุโลก  
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด
• โครงการเพิ่มพื้นที่ปลูกผักปลอดภัย
• โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน
• โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP
• โครงการตลาดประชารัฐของดีจังหวัดพิษณุโลก

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

นางปริญญา มีสุข
ประธานกลุ่มบ้านสวนมีสุข 

ผลผลิตเกษตรอินทรีย์และสินค้า 
ทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ 

กลุ่มของเราท�างานร่วมกับประชารัฐพิษณุโลก 
มาตั้งแต่ต้น เราได้เรียนรู้และพัฒนาในด้านต่างๆ  

ตั้งแต่ขั้นตอนการปลูก คุณภาพผลผลิต มีการควบคุม 
ให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย 

ผลผลิตที่ได้เพิ่มมากขึ้น ท�าให้กลุ่มของเรา 
ได้รับการยอมรับ มีตลาดที่รองรับผลผลิต 

อย่างต่อเนื่อง สมาชิกของกลุ่มก็มีรายได้เพิ่มขึ้น  
เราสามารถขายได้ในราคาที่ค่อนข้างสูงกว่า 

พืชผักทั่วไปในท้องตลาด ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสม 
กับการปฏิบัติดูแล ท�าให้เกิดก�าลังใจ 

ในการท�าเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมีต่อไป 

ผลการดำาเนินงาน
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพิษณุโลก (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

จ�านวนโครงการรายกลุ่มสะสม ณ เดือนธันวาคม 2562

ทุนจดทะเบียน  4,000,000.00 บาท
ทุนชำาระแล้ว 4,000,000.00 บาท

กำาไร (ขาดทุน) 
สะสม ปี 59-62

รายได้ 
2560

รายได้ 
2561

รายได้ 
2562

504,999.67 61,861.09 4,383,172.05 14,761,931.68

รายละเอียดเพิ่มเติม



เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะท�ำงำนกำรพัฒนำ
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จ�านวนกรรมการ 7 คน
จ�านวนผู้ถือหุ้น 109 รายเพชรบุรี

กลุ่มงานเกษตร
• สนับสนุนการด�าเนินงานด้านเกษตรอินทรีย์ให้แก่กลุ ่ม

วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง ม. ๙ จนผ่าน
การประเมินมาตรฐาน GMP อาคารบรรจุผลิตภัณฑ์สินค้า
เกษตรอินทรีย์ วางแผนการผลิตผักผลไม้ให้ตรงตาม
มาตรฐานอินทรีย์และเพียงพอต่อความต้องการของตลาด 
คดัเลอืกให้เป็นพ้ืนทีแ่ลกเปลีย่นองค์ความรูใ้นการวจิยัและ
พัฒนางานวิชาการ ตลอดจนได้รับงบประมาณเพ่ือพัฒนา
มาตรฐานคุณภาพสินค้าและจัดสร้างโรงเรือนอัจฉริยะ

• เพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายผลผลิตเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มฯ 
โดยจัดแสดงและจ�าหน่ายผลผลิตในสถานที่ต่างๆ อาทิ  
โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรี ปั๊มน�้ามัน ปตท. ลุงเท่ง
ชะอ�า ร้านอาหาร และงาน Event ต่างๆ

• ลงนามความร่วมมือกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
เพชรบุรี ในการพัฒนาการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองสู่ระบบเกษตร
อินทรีย์เพื่อผลิต “ไก่พริบพรี ไก่ดีเมืองเพชร”

• สนับสนุนด้านการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการต่างๆ อาทิ  
การป ้องกันก�าจัดโรคพืชและแมลงศัตรู พืชเพ่ือผู ้ท�า
เกษตรอินทรีย์การพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์ตามหลักสูตร  
“เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS)” การอบรมเชิง
ปฏิบัติการด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  
การตรวจรับรองมาตรฐานอินทรีย์

ผลการดำาเนินงาน

กลุ่มงานแปรรูป
• พัฒนาช่องทางการจดัจ�าหน่ายผลติภัณฑ์ขนมหม้อแกงกรอบ 

ผ ่านตลาดออนไลน ์  อาทิ  www. tha i t rade.com,  
www.thailandmall.com

• ร่วมกบั OTOP Trader น�าผลติภณัฑ์ขนมหม้อแกงกรอบและ
ผลิตภัณฑ์ของดีของเด่นของชุมชนจัดท�าเป็นกระเช้าปีใหม่ 

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน 
• ด�าเนินการด้านการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวโดยชุมชน

ผ่านทางรายการชื่นใจไทยแลนด์ และตามอ�าเภอจาน  
ทางอมรินทร์ทีวี  ช ่อง 34 รายการเปรี้ยวปากเช็กอิน 
ทางไทยทีวีสีช่อง 3 

• น�าเสนอแผนธุรกิจพร้อมเชิญชวนผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและผู้แทนบริษัทมหาชนส�ารวจเส้นทาง 
การท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี 

• ร่วมกับองค์การพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่าง
ย่ังยืน (องค์การมหาชน) ส�านักงานพ้ืนท่ีพิเศษ 8 (อพท.8)  
ในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน  
ด�าเนินกิจกรรมเสริมสร ้างศักยภาพแหล่งท ่องเท่ียว 
โดยชุมชน ให้กับชุมชนเป้าหมายจังหวัดเพชรบุรี (ชุมชน
ขยายผลปี 2562) จ�านวน 4 ชุมชน คือ วิสาหกิจชุมชน
ท่องเที่ยวชุมชนเมืองเพ็ชร์ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
บ้านไร่กร่าง โฮมสเตย์เชิงอนุรักษ์บ้านถ�้าเสือ และชุมชน
คีรีมณีประดู่

• สนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแพปลา ธนาคารปูม้า จัดท�า 
ชดุซฟู้ีดบาสเก็ตและปมู้าน่ึงสกุ พร้อมมดัส่งให้กับโรงแรมต่างๆ  
อาทิ โรงแรมเอเชียชะอ�า โรงแรมรีเจ้นท์ชะอ�า และโรงแรม
ใบหยกสกาย สร้างรายได้ให้กับกลุ ่มเพ่ิมข้ึนประมาณ 
900,000 บาท 

• สนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์แปรรูป อาทิ 
ขนมหม้อแกงกรอบ ทองม้วนน�้าตาลโตนด ผ่านรายการ
โทรทัศน์

• เพิม่ช่องทางการจดัจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ชมุชนและผลติภัณฑ์ 
OTOP รูปแบบใหม่ผ่านตู้จ�าหน่ายสินค้าอัตโนมัติแบบ
หยอดเหรียญ ณ ที่ท�าการบริษัทฯ โรงแรมรอยัลไดมอน 
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รวมผลงานเครือข่าย 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ทั่วประเทศ (76 จังหวัด)

พลเอก สุรินทร์ พิกุลทอง
ประธานกรรมการ
08 1825 2792

นายประวิทย์ เครือทรัพย์
กรรมการผู้จัดการ
08 9796 5052
joe.ed25@gmail.com

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

โครงการเด่น 
โครงการอาหารปลอดภยั: บรษิทั ประชารฐัรกัสามคัคี

เพชรบุรี (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ�ากัด ด�าเนินการเชื่อมโยง 
เครือข่ายชุมชนท่ีผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ น�าสินค้าเกษตร
อินทรีย์เข้าสู่โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี โดยใช้
รูปแบบการรับซื้อผลผลิตจากชุมชนในราคาท่ีไม่ผ่านคนกลาง
และมีราคาสูงกว่าสินค้าเกษตรท่ัวไป ซึ่งสามารถสร้างรายได้
ให้แก่กลุ่มเกษตรกรกว่า 70,000 บาท / เดือน

นายสุพจน์ กลิ่นพ่วง
ประธานวิสาหกิจชุมชน 

เกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง 

แต่เดิมทางกลุ่มไม่สามารถจัดส่งผลผลิต 
ทางการเกษตรให้กับโรงพยาบาลได้  

เพราะประสบปัญหาเรื่องผลผลิตไม่เพียงพอ 
และระบบการขนส่ง จนประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี

เข้ามาเป็นผู้ช่วยประสานงานในด้านต่างๆ  
ทั้งเรื่องการวางแผนการผลิต การตกลงกัน 

ในเรื่องของราคาและปริมาณการสั่งซื้อ  
ไปจนถึงเรื่องของการบริหารจัดการภายในกลุ่ม  

เรื่องการเงิน การเบิกจ่าย จนกลุ่มของเรามั่นใจว่า  
จะได้รับเงินตรงตามเวลา เป็นธรรม และที่ส�าคัญ 

การที่เรามีตลาดในการขายที่แน่นอนจะเป็นแรงจูงใจ
ส�าคัญในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 

เกษตรอินทรีย์ และสร้างอาชีพให้แก่สมาชิก

แผนการดำาเนินงาน ปี 2563
นายประวิทย์ เครือทรัพย์
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี  
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด
• ติดตามชุมชนประชารัฐที่ได้รับการพัฒนาในโครงการ 

เพชรสมทุรคีรตีามวิถีประชารฐัของจงัหวัดเพชรบรุแีละน�ามา 
พัฒนาต่อยอด

• ท�าการตลาดสนิค้าประชารฐัเพ่ิมขึน้ทัง้ 15 ชมุชนในโครงการ
เพชรสมุทรคีรีตามวิถีประชารัฐ

• เชื่อมโยงโครงการเมืองขนมไทยสู่ขนมโลกร่วมกับจังหวัด
เพชรบุรีและเครือข่าย

• พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนใหม่ๆ และสร้างผลิตภัณฑ์ประจ�า
จังหวัด 

• ถอดบทเรียนการด�าเนินงานและประเมินผลแผนท่องเท่ียว
ที่ด�าเนินการไว้ 

• ส่งเสริมช่องทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ให้กับ
ชุมชนท่องเที่ยวผ่านงานกิจกรรมต่างๆ 

• การพัฒนาองค์ความรู้และสร้างตลาดเกษตรปลอดภัย

ผลการดำาเนินงาน
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

จ�านวนโครงการรายกลุ่มสะสม ณ เดือนธันวาคม 2562

ทุนจดทะเบียน  4,000,000.00 บาท
ทุนชำาระแล้ว 2,870,500.00 บาท

กำาไร (ขาดทุน) 
สะสม ปี 59-62

รายได้ 
2560

รายได้ 
2561

รายได้ 
2562

(190,368.04) 921,730.83 280,066.38 294,755.13

รายละเอียดเพิ่มเติม



เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะท�ำงำนกำรพัฒนำ
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จ�านวนกรรมการ 7 คน
จ�านวนผู้ถือหุ้น 1,043 รายเพชรบูรณ์

กลุ่มงานแปรรูป
จัดท�าตลาดประชารัฐของดีจังหวัด ข้ึนมาเ พ่ือ 

ขยายช่องทางการจัดจ�าหน่ายสินค้าให้กลุ่มโอทอป เป็นตลาด
ท่ีจัดทุกวันศุกร์ภายในพ้ืนท่ีศาลากลางจังหวัด สร้างรายได ้
ให้แก่ชุมชนเฉลี่ยรวม 1 - 2 แสนบาท 

ผลการดำาเนินงาน 

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วบนเขาค้อ โดยร่วมกัน

ปลกูต้นไม้ยืนต้นประเภทไม้ดอกซึง่จะเป็นการสร้างความย่ังยืน
ในระยะยาวให้แก่ชุมชนบ้านปัญญาดีและรัตนัย 

โครงการเด่น
โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย: บริษัท 

ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบูรณ์ (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ�ากัด  
ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสีทองให้เป็น 
ผู ้จัดส่งผลผลิตผักปลอดภัยเข้าสู ่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์  
โดยด�าเนนิการพัฒนาและควบคมุคณุภาพของผลผลติ จดัการ
ด้านสถานที่บรรจุ ตกแต่ง ห้องเย็น ตลอดจนระบบการขนส่ง
และการรับออร์เดอร์ พร้อมจัดท�าสัญญาในการจัดส่งผัก
ปลอดภัยเข้าสู่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ สามารถสร้างรายได้
ให้กับกลุ่มเกษตรกรอย่างต่อเน่ือง โดยมียอดรายได้สะสม 
2,093,595.60 บาท
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รวมผลงานเครือข่าย 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ทั่วประเทศ (76 จังหวัด)

นางธีรพร พรพฤฒิพันธุ์ 
ประธานกรรมการ
08 6408 2460
pracharat.phetchabun@gmail.com

นายวุฒิชัย โรจน์ทิพยรัก
กรรมการผู้จัดการ
08 1785 8359
wutichai34353435@gmail.com

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

นางวิไลวรรณ เจริญมี
สมาชิกชุมชนบ้านสีทอง

ทางกลุ่มได้รับความรู้ท�าให้เข้าใจในระบบการท�างาน 
และระบบจัดซื้อของหน่วยงานราชการ 

ว่าจะต้องมีการด�าเนินการอย่างไรเป็นขั้นเป็นตอน  
ซึ่งประชารัฐเพชรบูรณ์เองก็ให้ความกรุณาเป็นอย่างมาก

ที่มาเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงให้เรา รวมไปถึง 
ช่วยน�าองค์ความรู้ด้านต่างๆ มาให้เกษตรกรได้เรียนรู้ 

ตอนนี้เรามีห้องเย็นในการแช่ผักให้มีความสดใหม่ 
ในช่วงรอน�าไปส่งให้กับโรงพยาบาลอีกด้วย

แผนการดำาเนินงาน ปี 2563
นางธีรพร พรพฤฒิพันธุ์
ประธานกรรมการ
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบูรณ์  
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด
• พัฒนาผลิตภัณฑ์คนเพชรบูรณ์ขึ้น โดยจะเป็นสินค้า 

อุปโภคบริโภคเพื่อจ�าหน่ายให้กับผู้ประกอบการรีสอร์ต

ผลการดำาเนินงาน
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบูรณ์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

จ�านวนโครงการรายกลุ่มสะสม ณ เดือนธันวาคม 2562

ทุนจดทะเบียน   5,114,000.00 บาท
ทุนชำาระแล้ว 5,114,000.00 บาท

กำาไร (ขาดทุน) 
สะสม ปี 59-62

รายได้ 
2560

รายได้ 
2561

รายได้ 
2562

(1,518,304.63) 22,225.42 839,854.77 1,971,659.13 

รายละเอียดเพิ่มเติม



เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะท�ำงำนกำรพัฒนำ

243242

จ�านวนกรรมการ 11 คน
จ�านวนผู้ถือหุ้น 1,448 รายแพร่ 

กลุ่มงานเกษตร
• โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย เ ช่ือมกับทาง 

โรงพยาบาลแพร่ จัดซื้อผัดปลอดสารพิษจากเกษตรกร 
เพ่ือความกินดีอยู่ดีและส่งเสริมเศรษฐกิจของจังหวัดแพร่ 
และโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยมากขึ้น

• ฝึกอบรมและพัฒนาผู ้ตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์ โดย 
ร่วมกับสภาองค์กรชุมชนจังหวัดแพร่ หลักสูตรพัฒนา 
ผู้ตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์ผ่านการตรวจรับรองที่เรียกว่า 
“PGS” หรือ “การตรวจรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์แบบ
มีส่วนร่วม” ที่เป็นระบบประกันคุณภาพในระดับพัฒนา
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์จังหวัดแพร่ เพ่ือเชื่อมโยงตลาด 
ในอนาคต ณ ต�าบลสวนเขื่อน อ�าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
โดยมีตัวแทนเกษตรกร 7 อ�าเภอ จ�านวน 30 คนเข้าร่วม

• ได้รับความร่วมมือจากบ๊ิกซีและแม็คโคร สาขาแพร่  
ในการน�าสินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าเกษตรอินทรีย์ 
ของเกษตรกรเข้ามาจ�าหน่ายในห้างสรรพสินค้า โดยสร้าง
รายได้ให้ชุมชนไปแล้ว 184,660 บาท 

ผลการดำาเนินงาน 

กลุ่มงานแปรรูป
• ผลิตภัณฑ์ผงสาหร่ายเตา บ้านนาคูหา จากการพัฒนา 

และเพิม่มลูค่าด้วยการแปรรปู มกีารต่อยอดผลติภณัฑ์ใหม่ 
ที่หลากหลาย เช่น โอวีลสาหร่ายเตา กะละแมสาหร่ายเตา  
วุ้นสาหร่ายเตา สาหร่ายเตา เข้ามาเป็นวัตถดุบิในการแปรรปู
มากขึน้ พร้อมสร้างความย่ังยืนด้วยการผลกัดนัให้เข้าอยู่ใน
สารบบของอาหารของกระทรวงสาธารณสขุ เป็นการการนัตี
ในด้านคุณภาพและขยายตลาดให้กว้างมากขึ้น 

• ยกระดับและเพิ่มมูลค่าผ้าหม้อห้อมธรรมชาติ ด้วยการ
รับรองเครื่องหมาย ECO และ Hypoallergenic ซึ่งเป็น
เครื่องหมายที่ผู้ซื้อเข้าใจได้ง่าย สามารถช่วยให้สัมพันธ์กับ
ราคาผ้าหม้อห้อมธรรมชาตท่ีิราคาสงู เพราะมกีรรมวธีิทีเ่ป็น
ภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีมีเอกลักษณ์ เพ่ือเสริมกับเครื่องหมาย 
GI ท่ีทางจังหวัดท�า ซ่ึงสามารถช่วยเพ่ิมมูลค่าสินค้าได้ 
และได้พัฒนาการใช้สีจากต้นห้อมธรรมชาติ โดยร่วมกับ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
ในการพัฒนาสีจากต้นห้อมในรูปแบบต่างๆ เช่น การใช้ 
ย้อมผ้า และการใช้ในเครื่องส�าอาง เพ่ือให้เกิดความย่ังยืน 
ในการใช้ต้นห้อม ซึ่งเป็นพืชที่มีคุณค่าของคนแพร่

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน
ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวชุมชน เส้นทางอ�าเภอ

ลอง - อ�าเภอวังชิ้น ผ่านทางรายการชื่นใจไทยแลนด์ โดยทาง
ชุมชนสามารถสร้างรายได้จากการท่องเท่ียวเพิ่มขึ้นรวมกว่า 
300,000 บาท 



243242

รวมผลงานเครือข่าย 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ทั่วประเทศ (76 จังหวัด)

นายเอกชัย วงศ์วรกุล
ประธานกรรมการ
08 4913 6666 
Pracharat.phrae@gmail.com

นางสาวโสภิตา กฤตาวรนนท์
กรรมการผู้จัดการ
09 5147 4441 
Pracharat.phrae@gmail.com

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

แผนการดำาเนินงาน ปี 2563 
นางสาวโสภิตา กฤตาวรนนท์ 
กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีแพร่ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด 
• ด� า เ นิ น ก า ร ด ้ า น ก า ร รั บ ร อ ง แ ป ล ง เ ก ษ ต ร อิ น ท รี ย ์  

ตามมาตรฐาน PGS
• ด�าเนินการด้านคุณภาพของสาหร่ายเตาให้อยู่ในสารบบ 

ของ อย. กระทรวงสาธารณสุข
• วิ จัยและพัฒนาเ พ่ิมศักยภาพของห ้อม  ตลอดจน 

การด�าเนินการตามมาตรฐาน GI 
• ขับเคลื่อนกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ผลการดำาเนินงาน
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีแพร่ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

จ�านวนโครงการรายกลุ่มสะสม ณ เดือนธันวาคม 2562

ทุนจดทะเบียน  4,000,000.00 บาท
ทุนชำาระแล้ว 2,374,000.00 บาท

กำาไร (ขาดทุน) 
สะสม ปี 59-62

รายได้ 
2560

รายได้ 
2561

รายได้ 
2562

(72,360.02) 634,944.18 21,059.17 250,069.52 

รายละเอียดเพิ่มเติม



เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะท�ำงำนกำรพัฒนำ

245244

จ�านวนกรรมการ 9 คน
จ�านวนผู้ถือหุ้น 82 รายภูเก็ต

ผลการดำาเนินงาน

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน
สนับสนุนการยกระดับและประชาสัมพันธ์เมืองเก่า

ภูเก็ตให้เป็นต้นแบบของการท่องเท่ียวโดยชุมชนแบบย่ังยืน  
ซึ่งเราเริ่มจากการท�า Street Art ในปี 2016 และแผนท่ี 
เมืองเก่าในปี 2019 

นอกจากน้ียังร่วมกับภาคีเครือข่ายระดับประเทศ 
จัดกิจกรรมต่างๆ ส่งเสริมการท่องเที่ยว อาทิ งาน Phuket 
Water Festival และ Phuket Deal D ลดทั้งเกาะอีกด้วย

กลุ่มงานเกษตร
• Phuket Lobster Festival ยังคงด�าเนินการประชาสัมพันธ์

สินค้าอัตลักษณ์ของภูเก็ตอย่างต่อเน่ือง โดยมีผู ้เลี้ยง 
กุ้งมังกรภูเก็ตเข้าร่วมกว่า 40 ราย 120 ร้านอาหาร และ
ร้านอาหารในโรงแรม 500 แห่ง จัดท�า Signature Menu 
ที่สร้างสรรค์ด้วยกุ้งมังกรภูเก็ต สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
และร้านอาหารรวมกันกว่า 40 ล้านบาทในช่วงท่ีเป็น  
Low Season ของการท่องเท่ียว โดยปัจจุบันร้านอาหารท่ี
เข้าร่วม ขายเมนู Phuket Lobster ให้นักท่องเที่ยวเป็นเมน ู
ประจ�าร้าน โดยกลุ่มผู ้เลี้ยงสามารถส่งกุ้งให้กับร้านค้า 
ได้โดยตรง นอกจากน้ียังร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงชายฝั่งภูเก็ต ในการผลิตอาหารกุ้งราคาประหยัด 
และเพาะพันธุ์ลูกกุ้งโดยไม่ต้องน�าเข้าจากต่างประเทศ 

• Phuket Pineapple ส่งเสริมประชาสัมพันธ์สับปะรด 
ภูเก็ตแท้จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสับปะรดภูเก็ต นอกจากนี้ 
มกีารแปรรปูเป็นน�า้สบัปะรดคัน้สด การแปรรปูสบัปะรดกวน 
โดยนักโทษเรือนจ�าและนักเรียนโรงเรียนวัดเทพนิมิตร  
รวมถึงเชื่อมโยงไปสู ่การท ่องเที่ยวโดยชุมชนท่ีสวน
สับปะรดภูเก็ตอีกด้วย สร้างรายได้ให้แก่กลุ่มเกษตรกร  
8,256,400 บาท

โครงการเด่น 
โครงการแปรรูปสับปะรดภูเก็ตและขนมพาย

สบัปะรดภเูก็ต (Phuket Pineapple Cake): บรษิทั ประชารฐั 
รักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ�ากัด สนับสนุน
ด้านการสร้างแบรนด์ การออกแบบหีบห่อบรรจุภัณฑ์ และ 
ส่งเสริมการตลาดด้วยการหาช่องทางการจัดจ�าหน่าย  
นอกจากนี้ยังร่วมกับร้านขนมบ้านอามะและกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนสับปะรดภูเก็ต สร้างโอกาสการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
โรงเรียนวัดเทพนิมิตร ซึ่งเป็นโรงเรียนด้อยโอกาส ในชั่วโมง  
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของนักเรียนคหกรรมด้วยการสอน 
วิธีการท�าไส้สับปะรดและรับซื้อ เป็นการสร้างรายได้ให้แก่
นักเรียน

กลุ่มงานแปรรูป
สร้างแบรนด์ Signature of Phuket ทั้งในรูปแบบ 

ขนมพายสับปะรด กระเป๋ากระจูดวาดลายบาติก ผ้าบาติก 
ลายกุ้งมังกรสีเหลืองและสีฟ้า รวมถึงน�้าสับปะรดภูเก็ตคั้นสด  
เพื่อให้เป ็นตราสินค้าท่ีผ ่านการพัฒนาท้ังด้านคุณภาพ 
และหีบห่อที่ทันสมัยตอบโจทย์คนรุ่นใหม่



245244

รวมผลงานเครือข่าย 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ทั่วประเทศ (76 จังหวัด)

นายวีระชัย ปรานวีระไพบูลย์
ประธานกรรมการ
08 1370 7576
peeteeeng@gmail.com

นางพภัสสรณ์ สมพรานนท์ 
กรรมการผู้จัดการ
08 1958 3482
papatsorn.sompranon@gmail.com

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

นางกันยารัตน์ ติ้วสกุล (จี้กุ้ง) 
เจ้าของร้านขนมบ้านอามะ

ขอบคุณที่ทางประชารัฐภูเก็ต 
ชักชวนให้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม 

ด้วยการมอบโอกาสให้แก่น้องๆ  
โรงเรียนวัดเทพนิมิตร ที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นเชฟ 

ได้ทดลองท�าในสิ่งที่ต้องการ  
ซึ่งผลออกมาค่อนข้างดี  

เรียกได้ว่าสามารถพัฒนาต่อยอดได้

ผมชอบท�าขนม ท�าอาหาร โตเป็นผู้ใหญ่ใฝ่ฝัน
อยากเป็นเชฟ แต่ที่บ้านพ่อแม่ไม่ค่อยมีเงิน 

เลยไม่ค่อยมีโอกาสได้เรียนท�าอาหารจริงจัง  
ตอนนี้ได้โอกาสเรียนท�าขนมกับจี้กุ้ง 

ในช่วงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  
สนุกมากครับ ได้ค่าขนมด้วย  

ได้ลงมือท�ามาหลายอาทิตย์แล้ว  
คิดว่าจะมีความสุขมากถ้าได้เป็นเชฟ 

ได้จริงๆ ในอนาคต 

ด.ช.วีระพงษ์ ขัดสี 
นักเรียนโรงเรียนวัดเทพนิมิตร

แผนการดำาเนินงาน ปี 2563
นางพภัสสรณ์ สมพรานนท์
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด
• เทศกาลตรษุจีน - ย้อนอดตีเมอืงภเูก็ต  

(อ่องหลายโป๊ป่ีเป่งอ๊าน)
• Phuket Food Festival
• Andaman Hotelier (PTA)
• Phuket Water Festival
• Phuket Lobster Festival
• งานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต
• งานเทศกาลของดีเมืองภูเก็ต

ผลการดำาเนินงาน
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

จ�านวนโครงการรายกลุ่มสะสม ณ เดือนธันวาคม 2562

ทุนจดทะเบียน  4,000,000.00 บาท
ทุนชำาระแล้ว  2,226,250.00 บาท

กำาไร (ขาดทุน) 
สะสม ปี 59-62

รายได้ 
2560

รายได้ 
2561

รายได้ 
2562

46,927.07 1,006,810.35 664,441.16 471,886.68

รายละเอียดเพิ่มเติม



เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะท�ำงำนกำรพัฒนำ
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จ�านวนกรรมการ 15 คน
จ�านวนผู้ถือหุ้น 40 รายมหาสารคาม

กลุ่มงานเกษตร 
• โครงการรบัชือ้ข้าวประชารฐั 2562 แก้ปัญหาราคาข้าวเปลอืก 

หอมมะล ิโดยการรบัซือ้ข้าวสารจากเกษตรกร จ�านวน 105 ตนั  
รวมเป็นเงนิ 2,000,000 บาท มาจดัท�าเป็นแบรนด์ผลติภณัฑ์
ภายใต้ชื่อ “หอมนิยม” 

• โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยขยายผลสู่ 4 ร ได้แก่ 
โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม และร้านอาหาร มีกลุ ่ม 
เป้าหมายเกษตรปลอดภัย จ�านวน 4 กลุ่ม ท่ีได้จ�าหน่าย
สินค้าให้กับโรงพยาบาลแล้วจ�านวน 4 โรงพยาบาล และจะ
ด�าเนินการเพ่ิมกับโรงแรมอกี 1 แห่งในเดอืนกุมภาพันธ์ 2563 

• ด�าเนินการส่งเสริมและให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก
ผักปลอดภัย รวมถึงการสนับสนุนด้านช่องทางการตลาด

ผลการดำาเนินงาน 

กลุ่มงานแปรรูป
• ส่งเสรมิและสนบัสนนุการออกแบบการทอผ้าไหมแท้ทอมอื  

ย้อมสจีากธรรมชาติบ้านห้วยทราย ทัง้ส่งเสรมิด้านการตลาด 
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป็นเสื้อผ้าส�าเร็จรูปแบบต่างๆ 

• ส่งเสริมกลุ่มตัดเย็บกระเป๋าจากเสื่อกกบ้านแพง ด้านการ
ออกแบบเย็บกระเป๋ารูปแบบต่างๆ พร้อมด้านการตลาด 

• ส่งเสรมิกลุม่ปลูกหม่อนเลีย้งไหมบ้านหนองบวัแปะ ด้านการ
ออกแบบและส่งเสริมด้านการตลาด 

• ส่งเสริมสนับสนุนการออกแบบผลิตภัณฑ์ขนมข้าวพอง 
บ้านโนนรัง พร้อมส่งเสริมด้านการตลาด 

• ส่งเสริมสนับสนุนการออกแบบผลิตภัณฑ์ขนมแม่สมนึก
บ้านนาโพธิ์ พร้อมส่งเสริมด้านการตลาด

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน 
ด�าเนินการขับเคลื่อนหมู่บ้านท่องเท่ียวโดยชุมชน

ต้นแบบบ้านดงน้อย พร้อมสนับสนุนองค์ความรู้ในด้านต่างๆ 
อาทิ การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน การค้นหาอัตลักษณ์
ชุมชนเพื่อสร้างจุดเด่น

โครงการเด่น
โครงการข้าวประชารัฐ: เริ่มต้นจาการรับซื้อข้าว 

เพ่ือสร้างให้เกิดกระแส “คนสารคาม กินข้าวสารคาม” โดย 
หลงัจากน้ัน บรษิทั ประชารฐัรกัสามคัคมีหาสารคาม (วิสาหกิจ
เพื่อสังคม) จ�ากัด ลงนามข้อตกลงกับสมาคมโรงสีข้าวจังหวัด 
รับซื้อข้าวคุณภาพจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในราคา 
ที่สูงกว่าท้องตลาด พร้อมจัดท�าเป็นแบรนด์ “หอมนิยม”  
เพื่อจัดจ�าหน่ายต่อไป 
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รวมผลงานเครือข่าย 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ทั่วประเทศ (76 จังหวัด)

นายโฆษิต เหล่าสุวรรณ
ประธานกรรมการ
08 1661 0771
Kst8899@gmail.com

โครงการนี้ท�าให้สมาชิกของกลุ่มเรามีงานท�า  
มีพื้นที่ในการกระจายผลผลิตทางการเกษตร  
และสร้างรายได้ให้เรามากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น 

ยังช่วยสมาชิกในกลุ่มรู้จักการวางแผน 
และการน�าระบบการท�างานแบบมืออาชีพเข้ามาใช้

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

นายพีรพล คงแสง 
ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ 

แผนการดำาเนินงาน ปี 2563
นายโฆษิต เหล่าสุวรรณ 
ประธานกรรมการ 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีมหาสารคาม  
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด 
• โครงการรับซื้อข้าวประชารัฐ ฤดูท�านา ปี 2563
• ด�าเนินการส่งเสริมความรู้แก่เกษตรกร ด้านการปลูกข้าว

อินทรีย์ การคัดเลือกสายพันธุ์ การเก็บเกี่ยว การตลาด 
• โครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดภัย
• ส ่งเสริมการแปรรูปข ้าว แปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ ้า  

และแปรรูปอาหาร
• สร้างการตลาดออนไลน์
• ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านดงน้อยและบ้านหัวขัว

ผลการดำาเนินงาน
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีมหาสารคาม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

จ�านวนโครงการรายกลุ่มสะสม ณ เดือนธันวาคม 2562

ทุนจดทะเบียน  4,065,000.00 บาท
ทุนชำาระแล้ว  4,065,000.00 บาท

กำาไร (ขาดทุน) 
สะสม ปี 59-62

รายได้ 
2560

รายได้ 
2561

รายได้ 
2562

(712,760.67) 1,552,465.52 2,476,781.62 223,601.00

รายละเอียดเพิ่มเติม
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จ�านวนกรรมการ 10 คน
จ�านวนผู้ถือหุ้น 367 รายมุกดาหาร

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน
ด�าเนินการประชาสัมพันธ ์หมู ่บ ้านท ่องเที่ยว 

ในโครงการ OTOP เพ่ือการท่องเทีย่วระดบั C ผ่านทางรายการ
สมุทรโคจร ออกอากาศทาง PPTV ช่อง 36 ท�าให้ชุมชนเกิด 
การต่ืนตัว สนใจเรียนรู ้ระบบการบริหารจัดการในการ 
รองรับนักท่องเที่ยวมากย่ิงขึ้น กลุ ่มเริ่มมีรายได้จากการ 
ท่องเทีย่วทัง้ในรปูแบบการศกึษาดงูานและนกัท่องเท่ียวขาจร 

ผลการดำาเนินงาน

กลุ่มงานเกษตร
• โครงการขายข้าวช่วยชาวนาปี 2562 เพ่ิมช่องทางการตลาด 

แก้ปัญหาการกดราคา โดยเปิดพื้นท่ี ตลาดไนท์บ็อคซ์  
ร้านอาหาร อาท ิโชกุนสเต็ก และตลาดอนิโดจนี ให้เกษตรกร
น�าข้าวไปวางจ�าหน่าย 

กลุ่มงานแปรรูป 
โครงการทอด้วยมือคือหัวใจ (Hand & Heart made) 

ด�าเนินการสนับสนุน ประสานหน่วยงานต่างๆ มาให้ความรู ้
ชาวบ้านเดชจ�านงค์ ทั้งในเรื่องของการออกแบบ ดีไซน์  
การใช้โทนสี เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์แปรรูปเสื่อกกตอบโจทย์กลุ่ม
ผู้บริโภคมากข้ึน พร้อมผลักดันในเรื่องของการปลูกต้นกกเอง 
เ พ่ือลดต้นทุนในการผลิต (ในทางปฏิบัติ ยังถือว ่าน ้อย 
เมื่อเทียบกับปริมาณการผลิต) 

โครงการเด่น 
โครงการ “รุ ่นสู่รุ ่น” บ้านเหล่าคราม: ต่อยอดจาก

โครงการ “ผ้าขาวม้าโบราณสร้างสรรค์” ที่ประสบความส�าเร็จ
และมีรางวัลการันตีคุณภาพ โดยบริษัทประชารัฐรักสามัคคี
มุกดาหาร (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ�ากัด ร่วมกับส�านักงาน
พัฒนาชมุชนจงัหวัดมกุดาหาร ระดมแนวคดิร่วมกับกลุม่ชมุชน  
มีเป้าหมายเพ่ือสืบทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน สร้างการรับรู้ถึง
กระบวนการต่างๆ ให้คนที่ชื่นชอบผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ
ได้มีส่วนร่วมในการผลิตผ้าใช้เองตามความสนใจ อีกท้ัง
ยังเป็นแหล่งให้ความรู ้ทางวิชาการกับนักเรียนนักศึกษา  
ส่งผลให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย ทั้งผ้าฝ้ายยีน 
พวงกุญแจผ้าฝ้าย เสื้อมัดย้อม เป็นต้น นอกจากนี้ยังร่วมกับ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดท�าโครงการ Color ID Labeling 
เพ่ือพัฒนาสร้างมูลค่าให้กับผ้าทอต่อไป ปัจจุบันสามารถ 
สร้างรายได้เพิ่มเฉลี่ยกว่า 101,500 บาท

248
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รวมผลงานเครือข่าย 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ทั่วประเทศ (76 จังหวัด)

นายภมร เชาว์ศิริกุล
ประธานกรรมการ
08 7775 1862

นางเวียง ไชยายงค์
ประธานกลุ่มทอผ้าครามและแปรรูป

บ้านเหล่าคราม 

แผนการดำาเนินงาน ปี 2563
นายรัฐวิรุฬห์ ชาญจึงถาวร
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีมุกดาหาร  
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด
• โครงการผ้าฝ้ายย้อมธรรมชาติแบบไล่เฉดสี
• โครงการข้าวเกรียบปลานิลเมืองชายโขง
• โครงการท่องเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ์
• โครงการข้าวอินทรีย์
• โครงการเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่กลุ่ม OTOP  

วิสาหกิจชุมชน

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

สมาชิกในกลุ่มของเราสามารถท�างานทดแทนกันได้ 
ในทุกขั้นตอนการผลิต แต่ปัญหาที่พบคือสมาชิก 
ส่วนใหญ่จะทอผ้าเป็นงานเสริมตอนที่ว่างเท่านั้น  

รวมถึงมีข้อจ�ากัดในเรื่องของประเพณีและวัฒนธรรม 
อาทิ งานศพ ชุดขาว ชุดด�า ห้ามทอผ้า  

จึงท�าให้การผลิตบางครั้งมีเหตุให้สะดุด ดังนั้น 
เราจึงต้องสร้างเครือข่ายการท�างานเพื่อรองรับ 

การผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด  
เราได้เรียนรู้ว่าสิ่งส�าคัญที่สุดประการหนึ่งคือการคิด

ต้นทุนก�าไรของการผลิต ต้องดูให้ครบ เพื่อที่จะได้ 
ขายของไม่ขาดทุน มีการจัดสรรรายได้ส่วนหนึ่ง 

เข้ากลุ่มเพื่อใช้ในการบริหารจัดการกลุ่มต่อไป  
ที่ส�าคัญตอนนี้ลูกหลานในชุมชนเริ่มเห็นถึงความส�าคัญ  

รู้สึกหวงแหนและอยากจะต่อยอดงานต่อไป

ผลการดำาเนินงาน
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีมุกดาหาร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

จ�านวนโครงการรายกลุ่มสะสม ณ เดือนธันวาคม 2562

ทุนจดทะเบียน  4,000,000.00 บาท
ทุนชำาระแล้ว   3,170,000.00 บาท

กำาไร (ขาดทุน) 
สะสม ปี 59-62

รายได้ 
2560

รายได้ 
2561

รายได้ 
2562

(86,891.42) 122,256.88 66,331.85 34,667.19

รายละเอียดเพิ่มเติม
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จ�านวนกรรมการ 6 คน
จ�านวนผู้ถือหุ้น 19 รายแม่ฮ่องสอน

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านห้วย 

มะเขือส้ม หมู่ที่ 4 ต�าบลหมอกจ�าแป่ อ�าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน บริษัทประชารัฐรักสามัคคีแม่ฮ่องสอน 
(วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ�ากัด เข้าไปส่งเสริมและจัดระบบการ 
ท่องเท่ียวร่วมกับกลุม่วิสาหกิจชมุชนในพ้ืนท่ี ส่งเสรมิการบรหิาร
จัดการกลุ่มและการประชาสัมพันธ์ จนมีกลุ่มนักท่องเท่ียว 
ทีช่ืน่ชอบธรรมชาตแิละผจญภยัเข้ามาสมัผสัท่องเทีย่วในพ้ืนท่ี 

ผลการดำาเนินงาน

กลุ่มงานเกษตร 
โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลผลิต

การเกษตร (กระเทียม) จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัด
แม่ฮ่องสอน เป็นแหล่งปลูกกระเทียมคุณภาพ จากศักยภาพ
และโอกาสทางการตลาด บริษัทประชารัฐแม่ฮ ่องสอน 
(วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ�ากัด จึงด�าเนินโครงการตามฟันเฟือง  
5 ส่วน ร่วมกับกลุ่มผู้ปลูกกระเทียมที่มีศักยภาพทั้งในเชิง 
ปริมาณผลผลิตและคุณภาพ เพ่ือเพ่ิมโอกาสการส่งออก  
สามารถสร้างรายได้แก่ผูป้ระกอบการระดบักลุม่วิสาหกิจชมุชน 
รวม 240,000 บาท 

กลุ่มงานแปรรูป 
โครงการเพ่ิมมูลค่าและแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว 

ข้าวคือพืชหลักของเกษตรกรท่ีสร้างรายได้ ปัญหาราคาข้าว 
ตกต�่าเป็นปัญหาของชุมชน บริษัทประชารัฐรักสามัคค ี
แม่ฮ่องสอน (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ�ากัด เข้ามาด�าเนินการ
โครงการแปรรูปและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ซึ่งได้รับการสนับสนุน
จากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 
72 พรรษา จงัหวัดล�าพนู ร่วมกบักลุม่การเกษตรวิสาหกิจชมุชน
บ้านป่าปุ ๊ซึง่เป็นการบรูณาการระหว่างหน่วยงาน ช่วยส่งเสรมิ
ชุมชนในการเพ่ิมรายได้และลดรายจ่าย สามารถสร้างรายได้ 
ให้ชุมชน 30 ครัวเรือน รายได้รวม 130,000 บาท
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รวมผลงานเครือข่าย 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ทั่วประเทศ (76 จังหวัด)

นายเสกสรร มะลาง
ประธานกรรมการ

นายพยุงศักดิ์ วงศ์วานิชย์ 
กรรมการผู้จัดการ
09 0754 5313
Payongsak@hotmail.com

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

ผลการดำาเนินงาน
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีแม่ฮ่องสอน (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

จ�านวนโครงการรายกลุ่มสะสม ณ เดือนธันวาคม 2562

ทุนจดทะเบียน  4,000,000.00 บาท
ทุนชำาระแล้ว   2,222,500.00 บาท

กำาไร (ขาดทุน) 
สะสม ปี 59-62

รายได้ 
2560

รายได้ 
2561

รายได้ 
2562

(648,340.02) 11,258.36 10,284.04 41,186.91

รายละเอียดเพิ่มเติม



เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะท�ำงำนกำรพัฒนำ
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จ�านวนกรรมการ 6 คน
จ�านวนผู้ถือหุ้น 21 รายยโสธร 

กลุ่มงานเกษตร 
• โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลังนา “แตงโมอินทรีย์”  

เชื่อมโยง 2 กลุ ่มใหม่ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนผลิตพันธุ ์
ข้าวอินทรีย์บ้านเปงจาน และวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์
โป่งเจริญ (กุดแข้ด่อน) เข้าร่วมโครงการทดลองปลูก  
มสีมาชกิแจ้งความจ�านงเข้าร่วมเพิม่ข้ึนเรือ่ยๆ โดยทางกลุม่
บริหารจัดการซื้อเมล็ดพันธุ์แจกแก่สมาชิกและรับซื้อคืน
ในราคาสูง พร้อมน�าผลผลิตมาจ�าหน่ายเองที่ตลาด อตก.

• โครงการประชมุเชงิปฏบิตักิาร “เกษตรอนิทรย์ีสูค่วามย่ังยืน
ในวิถีเกษตรกรรม” ภายใต้ความร่วมมือของภาคีเครือข่าย 
หลายองค์กร นอกจากน้ียังด�าเนินกิจกรรมต่างๆ อาทิ  
ปลูกป่าชุมชนและป่าหัวไร่ปลายนาเพ่ือเป็นอาหารและ 
เป็นป่ากันชน ช่วยเอื้อประโยชน์ให้แก่การท�าฝนหลวง 
ให้เกิดประสิทธิผลและเกิดประโยชน์แก่อาชีพเกษตรกรรม 
การบรรยายวิธีการท�าฝนหลวงและการเรียนรู้ด้านการ
บริหารจัดการน�้าในพื้นที่การเกษตร

• โครงการสร้างโอกาสและเพิ่มรายได้ธุรกิจจ�าหน่ายข้าว
อินทรีย์ของชุมชน โดยด�าเนินการประสานกับองค์กร 
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือรับซื้อข้าวเปลือกอินทรีย์ 
ในราคาท่ีบวกเพ่ิมตามคุณภาพของข้าว รวมถึงการพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม

ผลการดำาเนินงาน 

กลุ่มงานแปรรูป
โครงการพัฒนาเครื่ องคั่ ว ถ่ัวและบรรจุ ภัณฑ ์  

ถ่ัวคัว่ทราย ตราถ่ัวดนิเวียงทอง สามารถเพ่ิมผลผลติได้จากเดมิ  
3 เท่าต่อเครื่อง 1 ชุด และมีบรรจุภัณฑ์ตัวใหม่แบบซีน 
สุญญากาศ ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าดีมาก มีประโยชน์
ช่วยให้ถ่ัวมคีวามกรอบอร่อยและเก็บไว้ได้นานขึน้ ในปีท่ีผ่านมา 
ชุมชนสามารถจ�าหน่ายถั่วคั่วทรายได้ 1,080,000 บาท 

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน
สนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

โดยชุมชนวิถีถ่ินภูไท ผ่านรายการตามอ�าเภอจานและชื่นใจ 
ไทยแลนด์ ทางอมรินทร์ทีวี ช่อง 34 ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยว
ให้ความสนใจมากขึ้นจนได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 10 
แหล่งท่องเที่ยวแบบ Slow Life ตลอดปี 2562 มีนักท่องเที่ยว
และผู้เข้ามาอบรมดูงานจ�านวน 6,000 คน รายได้เข้าชุมชน 
12 ล้านบาท 

โครงการเด่น 
โครงการส่งเสริมการปลูกแตงโมอินทรีย์ปี 2: 

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคียโสธร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด 
ด�าเนินการส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วม 
โครงการให้มีการปลูกแตงโมอินทรีย ์ทั้งในด้านเทคนิค  
วิธีการปลูก การเก็บเก่ียว การจัดหาเมล็ดพันธุ์ท่ีไม่คลุกยา
และมีความมีคุณภาพ ราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป ตลอดจน
แนะน�าในเรื่องของการตั้งราคาและการหาช่องทางการตลาด  
โดยเกษตรกรมีรายได้จากการเข้าร่วมโครงการ 140,000 บาท 
และเริ่มมีกลุ่มอื่นๆ ให้ความสนใจแจ้งความจ�านงเข้าร่วม
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รวมผลงานเครือข่าย 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ทั่วประเทศ (76 จังหวัด)

นายขวัญพัฒน์ เชื้อวณิชย์
ประธานกรรมการ
08 5152 1688

นายไพศาล แจ่มจำารัส
กรรมการผู้จัดการ
08 1876 8766 
Paisal123@gmail.com

แรกๆ เรารู้สึกเป็นกังวลมาก เพราะเป็นครั้งแรก 
ที่ใช้พื้นที่ท�านามาปลูกแตงโม กลัวผลผลิตออกมาไม่ดี 

ขายไม่ได้ แต่พอเรามีความรู้เพิ่มมากขึ้น  
แตงโมที่ปลูกมาสามารถขายได้ราคา  

ทุกคนต่างตื่นเต้นและดีใจยกใหญ่  
เรียกได้ว่าเป็นการใช้พื้นที่นาหลังจากการเก็บเกี่ยว 

ให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้เพิ่ม  
ท�าให้ไม่ต้องเข้ามาหางานท�าในกรุงเทพ ฯ  

ซึ่งตอนนี้ก็มีสมาชิกคนอื่นๆ เริ่มให้ความสนใจ  
แต่สิ่งที่ต้องแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนคือเรื่องของระบบน�้า 

เพราะที่ผ่านมาพอเจอภัยแล้วก็จะเกิดโรคใบหงิกงอ 
บางพื้นที่อาจไม่ได้ผลผลิตตามที่ต้องการ  

ในปีต่อไปก็จะร่วมวางแผนกับบริษัทประชารัฐ 
ให้เข้ามาสอนวิธีดูแตงโมสุกไม่สุก การเก็บรักษา  

การจ�าหน่ายหน้าร้าน เพราะตอนน�ามาวางหน้าร้าน
เราก็เจอปัญหาเน่า ไส้ล้ม เพราะยังไม่ช�านาญพอ  

และหาลู่ทางขอสนับสนุนโรงเรือน  
เพราะเราอยากปลูกแบบคุณภาพสูง และช่วยพัฒนา

ตลาดแตงโมอินทรีย์ร่วมกัน

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

นางสาวอริย์ญดา ศรีสุวะ
ประธานวิสาหกิจชุมชน 

กลุ่มเกษตรอินทรีย์โป่งเจริญ (กุดแข้ด่อน)

แผนการดำาเนินงาน ปี 2563 
นางสาววัชรีพร คงวิลาด 
ผู้จัดการ 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคียโสธร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด
• โครงการส่งเสริมการปลูกแตงโมอินทรีย์ ปี 3
• โครงการพัฒนาข้าวอินทรีย์บรรจุถุง
• โครงการเพิ่มมูลค่าข้าวแปรรูปข้าวโป่งหลากรสหลายสี 
• โครงการค้าปลีกค้าส่งถ่ัวค่ัวทราย ตราถ่ัวดินเวียงทอง 

บ้านนาเวียง
• โครงการแปรรูปถั่วต้มเกลืออบแห้ง บ้านค�ากลาง
• โครงการจัดหาเส้นด้ายเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้กับ 

กลุ่มทอผ้าจังหวัดยโสธร
• โครงการส่งเสรมิการท่องเทีย่วโดยชมุชนและการประชาสมัพันธ์ 

ผ่านเฟซบุก๊ Once Upon a Time @ Yasothon และช่องทาง 
อืน่ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ภายใต้แนวคดิ เปลีย่นเมืองผ่านเป็นเมอืงพัก

ผลการดำาเนินงาน
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคียโสธร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

จ�านวนโครงการรายกลุ่มสะสม ณ เดือนธันวาคม 2562

ทุนจดทะเบียน  4,000,000.00 บาท
ทุนชำาระแล้ว  4,000,000.00 บาท

กำาไร (ขาดทุน) 
สะสม ปี 59-62

รายได้ 
2560

รายได้ 
2561

รายได้ 
2562

(781,533.30) 19,342.75 52,150.37 132,462.00 

รายละเอียดเพิ่มเติม
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จ�านวนกรรมการ 9 คน
จ�านวนผู้ถือหุ้น 11 รายยะลา

กลุ่มงานเกษตร
ด�าเนินการคัดเลือกและจัดส่งข้าวกล้องเนินงาม

เพื่อส่งต่อให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
ท�าการศึกษาวิจัยคุณค่าทางโภชนาการ รวมไปถึงคุณภาพ 
ด้านต่างๆ พร้อมพัฒนาสูก่ารแปรรปูข้าวท่ีมคีณุภาพ นอกจากน้ี 
ยังด�าเนินการทดลองการขายผ่านตลาดออฟไลน์และออนไลน์ 
โดยสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนราว 6,000 บาท / เดือน 

ผลการดำาเนินงาน

กลุ่มงานแปรรูป
สนับสนุนด้านการตลาดแก่กลุม่เกษตรกรท�าสวนยาง

และผลิตภัณฑ์ยางตาชี ในการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ 
มะเฟือมหัศจรรย์ (Power wash ball) ยางบบีมอื สะตอแดนใต้  
ถุงมือเคลือบน�้ายางพารา พวงกุญแจยางพารา แผ่นพ้ืนยาง
อเนกประสงค์ หมอนยางพารา สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนราว 
50,000 บาท / เดือน 

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน
สนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว

ต�าบลอยัเยอร์เวงผ่านรายการชืน่ใจไทยแลนด์ทางอมรนิทร์ทีวี 
ช่อง 34 โดยประมาณการว่าสามารถสร้างรายได้ให้แก่สมาชกิ
ในชุมชนราว 20,000 บาท / คน / เดือน 

โครงการเด่น 
โครงการเพิ่มช่องทางการตลาดกลุ ่มวิสาหกิจ

แต่ละอ�าเภอเข้าสู่ตลาดห้างสรรพสินค้า Big C Super 
Center: บรษิทั ประชารฐัรกัสามคัคยีะลา (วสิาหกจิเพ่ือสงัคม) 
จ�ากัด ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในจังหวัด ช่วยเหลือเกษตรกร
และประชาชนผู้มีรายได้น้อยด้วยการประสานและเชื่อมโยง
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าไปวางจ�าหน่ายใน Big C ทั้ง 3 สาขา 
โดยสามารถสร้างรายได้รวมให้แก่กลุ่มเกษตรกรไปแล้วกว่า 
6 แสนบาท 
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รวมผลงานเครือข่าย 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ทั่วประเทศ (76 จังหวัด)

นายกันต์พงษ์ ลิ่มกาญจนา 
ประธานกรรมการ
09 3632 8782
prs_yala@hotmail.com

นายอิศราวุธ อับดุลการี 
ผู้จัดการ
06 3819 9019
shukrancenter@hotmail.com

ตอนนี้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มของเราเป็นที่รู้จักมากขึ้น
ทั้งในจังหวัดและพื้นที่อื่นๆ เนื่องจากประชารัฐยะลา

ช่วยหาช่องทางการขายให้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บิ๊กซี 
ท�าให้ยอดขายของเราสูงขึ้น ช่วงแรกอาจมีปัญหา

ตรงที่ว่าไม่มีคนไปส่งของด้วยตัวเอง ทางประชารัฐ
จึงเป็นตัวกลางในการหา ตกลง และวางแผน 

การท�างานร่วมกันจนได้ตัวแทน 1 คน 
จากจ�านวนกลุ่มทั้งหมดรับหน้าที่ตรงนี้ไป  

ต้องขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องอย่างมากเลยครับ 

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

นายทรงวุฒิ ดำารงกูล 
ประธานกลุ่มเกษตรกรท�าสวนยาง 

และผลิตภัณฑ์ยางตาชี

แผนการดำาเนินงาน ปี 2563
นายอิศราวุธ อับดุลการี 
ผู้จัดการ  
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคียะลา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด
• โครงการพฒันากลุม่วิสาหกิจชมุชนเพ่ือเพ่ิมช่องทางการตลาด
• โครงการทุเรียนพรีเมียม
• เพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่กลุ่ม OTOP วิสาหกิจชุมชน
• ส่งเสริมการใช้ยางพาราจากภาครัฐ
• ส ่ ง เสริมการ เลี้ ยงไก ่บ ้ านสู ่ โครงการโรงพยาบาล 

อาหารปลอดภัย
• โครงการข้าวกล้องมือลอเนินงาม
• โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดยะลา
• โครงการวิจัยสู่การพัฒนา
• โครงการสปาฮาลาล
• โครงการปลูกไผ่สู่โรงไฟฟ้าชีวมวล
• โครงกาแพลตฟอร์มการท�าตลาดออนไลน์ให้กลุ่มวิสาหกิจ

ผลการดำาเนินงาน
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคียะลา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

จ�านวนโครงการรายกลุ่มสะสม ณ เดือนธันวาคม 2562

ทุนจดทะเบียน  4,000,000.00 บาท
ทุนชำาระแล้ว  4,000,000.00 บาท

กำาไร (ขาดทุน) 
สะสม ปี 59-62

รายได้ 
2560

รายได้ 
2561

รายได้ 
2562

21,632.21 150,000.00 90,905.00 279,819.00 

รายละเอียดเพิ่มเติม
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จ�านวนกรรมการ 11 คน
จ�านวนผู้ถือหุ้น 93 รายร้อยเอ็ด

กลุ่มงานเกษตร
ด�าเนินการขับเคลื่อนผลผลิตทางการเกษตรภายใต้

โครงการ “ปลูกผักปลอดภัยสู่สายใยแห่งชีวิต” เป็นการสร้าง
เครือข่ายอาหารปลอดภัย (4ร) ได้แก่ โรงพยาบาล โรงเรียน 
โรงแรม และร้านอาหาร ผ่านกลไกประชารัฐ เพื่อต่อยอดการ
พัฒนาชมุชนท่องเทีย่ว OTOP นวัตวิถีระดบั C ปัจจบุนัสมาชกิ
เกษตรมช่ีองทางการจ�าหน่ายสนิค้าทางการเกษตรเพ่ิมมากขึน้
และส่งผลให้มีรายได้เฉลี่ย 80,000 บาท/ เดือน

ผลการดำาเนินงาน

กลุ่มงานแปรรูป 
ได้รับงบประมาณจากกรมอุตสาหกรรมในการ

ก่อสร้างโรงงานแปรรูปถั่วป่านทองจ�านวน 25 ล้านบาท  
ซึ่งประกอบไปด้วย อาคารโรงงานและเครื่องจักรท่ีใช ้
แทนแรงงานคนเพ่ือสร้างมาตรฐานให้กับถ่ัวลิสงป่านทอง  
และเพิ่มก�าลังผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด 

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน 
ร ่วมขับเคลื่อนโครงการยกระดับการท่องเท่ียว 

เชิงประเพณีวัฒนธรรม ผ่านการจัดนิทรรศการโปรแกรม 
ท่องเท่ียวโดยชุมชนของพ้ืนท่ีเป้าหมาย 5 หมู่บ้าน ได้แก่  
บ้านดงเย็น บ้านหนองบัวดอนต้อน บ้านป่ากุ้ง บ้านป่าน  
และบ้านโนนใหญ่ เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ
หมูบ้่าน OTOP เพ่ือการท่องเท่ียว ให้เป็นท่ีรูจ้กัแก่นกัท่องเทีย่ว 
ที่เข้าเยี่ยมชม

โครงการเด่น
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาใบข้าว UHT: เป็น

โครงการท่ีประสบความส�าเรจ็อย่างมาก ท้ังในด้านการพัฒนา
ยกระดับความรู้เรื่องข้าวที่เป็นฐานทุนเดิมของชุมชนให้เกิด 
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ อีกท้ังได้รับความ 
ร่วมมอืจากหลายภาคส่วนท้ังภาครฐั ภาคเอกชน ภาควิชาการ  
ภาคประชาชน จนผลิตเครื่องดื่มจากชาใบข้าวหอมมะลิ
พร้อมดื่มรูปแบบ UHT ในแบรนด์ “JASWAN” และได้รับ 
งบประมาณสร้างโรงงานผลิตเครื่องดื่มที่ได ้มาตรฐาน  
ในรูปแบบสเปรย์ดราย เพ่ือรองรับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
จากข้าวให้หลากหลาย เช่น ครีมผงข้าวหอมมะลิ ข้าวฮักเฮฮา 
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รวมผลงานเครือข่าย 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ทั่วประเทศ (76 จังหวัด)

นายสมเกียรติ ชัยคณารักษ์กูล
ประธานกรรมการ
09 1987 9442
somkiat.big101@hotmail.com

นายวิรุฬห์ มงคลศรีสวัสดิ์
กรรมการผู้จัดการ
08 4618 9999
petcharatgroup@gmail.com

เดิมเรามีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการกลุ่ม 
ไม่มีองค์ความรู้ด้านธุรกิจและด้านการท�าการตลาด

จึงส่งผลกระทบให้ผลผลิตที่ผลิต
มาค้างในสต๊อกสินค้าจ�านวนมาก

และขาดงบประมาณในการสนับสนุนในเรื่องของ
เงินลงทุนในการด�าเนินงานท�าให้สมาชิกภายในกลุ่ม

ขาดรายได้และหันมาท�าอาชีพเกษตรกรอย่างเดิม
อย่างที่เคยเป็นมา หลังจากที่ประชารัฐร้อยเอ็ด

เข้ามาแนะน�าเรื่องการจัดระบบบริหารจัดการกลุ่ม
และวิเคราะห์การตลาด เกิดการวางแผนร่วมกัน 

มีช่องทางในการจัดจ�าหน่ายที่ชัดเจนจนสามารถ
วางแผนในการผลิตในแต่ละครั้งได้ ท�าให้สมาชิก

ของกลุ่มเข้าใจมากยิ่งขึ้นและส่งผลให้ทางกลุ่ม
มีการน�าไปปรับใช้และมีการจัดสรร

ภายในกลุ่มที่ง่ายยิ่งขึ้น

แผนการดำาเนินงาน ปี 2563
นายวิรุฬห์ มงคลศรีสวัสดิ์
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีร้อยเอ็ด  
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด
• ส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิเพื่อน�ามาท�าชาใบข้าว 
• ส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัย
• พัฒนาร้านตุ้มโฮมให้เป็นสถานที่จัดประชุม ร้านกาแฟ 

และแหล่งจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูป ของฝากของท่ีระลึก
จังหวัดร้อยเอ็ด

• ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนหรือวิถีเชิงเกษตร

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

ผลการดำาเนินงาน
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีร้อยเอ็ด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

จ�านวนโครงการรายกลุ่มสะสม ณ เดือนธันวาคม 2562

ทุนจดทะเบียน  4,000,000.00 บาท
ทุนชำาระแล้ว  4,000,000.00 บาท

กำาไร (ขาดทุน) 
สะสม ปี 59-62

รายได้ 
2560

รายได้ 
2561

รายได้ 
2562

17,616.70 177,652.21 81,448.87 -*

นางกอบแก้ว ระวิเรือง
ประธานวิสาหกิจชุมชน

กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านเหม้า 

* หมายเหตุ: รอสรุปบัญชีรอบปี 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม
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จ�านวนกรรมการ 9 คน
จ�านวนผู้ถือหุ้น 17 รายระนอง

ผลการดำาเนินงาน
กลุ่มงานเกษตร
• ส่งผลผลติทางการเกษตรของกลุม่ปองรกัฟาร์ม เช่น แตงกวา  

ผักบุ ้ง ผักกวางตุ ้ง ผักคะน้า เข้าฝ่ายโภชนาการเพ่ือ 
ปรุงอาหารแก่ผู้ป่วยท่ีโรงพยาบาลระนอง พร้อมจ�าหน่าย 
ผักปลอดภัยและแปรรูปทางการเกษตรจากเกษตรกร
โครงการ 9101 ณ ลานดนตรโีรงพยาบาลระนอง นอกจากน้ี 
ยังจัดจ�าหน่ายกระเช้าผักปลอดภัยเป็นของขวัญ 

• ส่งเสริมกลุ่มปลาเค็มฝังทรายไร้แดดในการสร้างแบรนด์ 
เพ่ิมมูลค่าสินค้าด้วยการปรับเปลี่ยนรูปแบบบรรจุภัณฑ์ 
เจาะกลุ่มเป้าหมายคนท่ีมีก�าลังซื้อ พร้อมเชื่อมโยงเข้าสู ่
ร้านของฝากในจังหวัดระนอง 

• ส่งเสริมกลุ่มข้าวไร่คลองวันด้วยการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
บรรจุภัณฑ์และเพ่ิมช่องทางการตลาดด้วยการจ�าหน่าย 
ผ่านออนไลน์ สามารถสร้างมูลค่าให้แก่ข้าวจากกิโลกรมัละ 
40 บาท เป็น 80 บาท

กลุ่มงานแปรรูป
• ส่งเสริมอาชีพช่างท�าโมเดลรถไม้ในจังหวัดระนอง และ 

ช่วยเหลอืด้านการตลาด การออกแบบบรรจุภณัฑ์ เชือ่มโยง 
ช่องทางการจัดจ�าหน่ายไปยังร้านปิ ่นโต จังหวัดภูเก็ต  
พร้อมผลักดันให้เป็นของฝากเมืองระนอง

• ผลักดันกลุ ่มผลิตภัณฑ ์น�้ าแร ่พรรั้ งและกลุ ่มน�้ าแร  ่
หาดส้มแป้นให้ข้ึนทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน และพัฒนา
คุณภาพสินค้าให้ได้รับมาตรฐาน อย. พร้อมขยายช่องทาง 
การจัดจ�าหน่ายผ่านออนไลน์ 

โครงการเด่น 
โครงการท่องเที่ยวชุมชนบ้านแหลมนาว: บริษัท 

ประชารฐัรกัสามคัครีะนอง (วิสาหกจิเพ่ือสงัคม) จ�ากดั ลงนาม
บันทึกข้อตกลงร่วมกับหอการค้าจังหวัดระนอง สมาคมธุรกิจ
การท่องเท่ียว เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน ส�านักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง และ ททท. ในการส่งเสริม 
และผลกัดนัการท่องเทีย่วโดยชมุชนแหลมนาว พร้อมสนับสนุน
ด้านการบริหารจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชนและโฮมสเตย์ 
จนกลายเป็น 1 ใน 10 โฮมสเตย์ดีเด่นระดับประเทศ และได้รับ 
รางวัลสุดยอด SME การท่องเที่ยวชุมชนระดับประเทศ
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รวมผลงานเครือข่าย 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ทั่วประเทศ (76 จังหวัด)

นายนิตย์ อุ่ยเต็กเค่ง
ประธานกรรมการ
08 1956 4333
Dance_733@hotmail.com

ชุมชนของเราได้รับงบประมาณจากโครงการ OTOP 
นวัตวิถี เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชน  

โดยมีประชารัฐระนองเข้ามาเป็นผู้ประสานงาน 
ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการบริหารจัดการโฮมสเตย์ 

ให้เป็นไปตามมาตรฐานมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ 
ยังช่วยในเรื่องการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 

ผ่านรายการชื่นใจไทยแลนด์อีกด้วย  
ซึ่งท�าให้มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจ 

เข้ามาเที่ยวชมในพื้นที่มากขึ้น 

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

นายพิเชษฐ์ ภักดี
ผู้ใหญ่บ้านชุมชนแหลมนาว

แผนการดำาเนินงาน ปี 2563
นายนิตย์ อุ่ยเต็กเค่ง
ประธานกรรมการ 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีระนอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด
• เพิ่มช ่องทางการตลาดให้กับชุมชน ท้ังด้านของฝาก  

และการท่องเที่ยวชุมชน
• ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน (กะปิและปลาเค็ม)

ผลการดำาเนินงาน
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีระนอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

จ�านวนโครงการรายกลุ่มสะสม ณ เดือนธันวาคม 2562

ทุนจดทะเบียน  4,000,000.00 บาท
ทุนชำาระแล้ว  3,426,144.00 บาท

กำาไร (ขาดทุน) 
สะสม ปี 59-62

รายได้ 
2560

รายได้ 
2561

รายได้ 
2562

(270,545.93) - 57,987.20 22,956.55

รายละเอียดเพิ่มเติม



เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะท�ำงำนกำรพัฒนำ
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จ�านวนกรรมการ 15 คน
จ�านวนผู้ถือหุ้น 24 รายระยอง

ผลการดำาเนินงาน

กลุ่มงานเกษตร
ด�าเนินการขับเคลื่อนผลผลิตทางการเกษตรภายใต้

โครงการ “ปลูกผักปลอดภัยสู่สายใยแห่งชีวิต” เป็นการสร้าง
เครือข่ายอาหารปลอดภัย (4ร) ได้แก่ โรงพยาบาล โรงเรียน 
โรงแรม และร้านอาหาร ผ่านกลไกประชารัฐเพ่ือต่อยอด 
การพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับ C ปัจจุบัน
สมาชิกเกษตรมีช่องทางการจ�าหน่ายสินค้าทางการเกษตร
เพิ่มมากขึ้นและส่งผลให้มีรายได้เฉลี่ย 80,000 บาท / เดือน

กลุ่มงานแปรรูปและกลุ่มงานท่องเที่ยว 
โดยชุมชน 

ร่วมกับส�านกังานพัฒนาชมุชนจงัหวัดระยอง ลงพ้ืนท่ี 
ศึกษาข้อมูลและประเมินความพร้อมของกลุ่มชุมชนต่างๆ  
เพื่อต่อยอดในปี 2563 ต่อไป ได้แก่
• กลุม่ปุย๋อนิทรย์ีชวีภาพบ้านเนินส�าราญ หมู่ที ่7 ต�าบลตาสทิย์ 

อ�าเภอปลวกแดง: พัฒนาสารปรบัปรงุดนิ
• กลุม่หมูบ้่าน OTOP นวัตวถีิ บ้านเขามะพูด หมูท่ี่ 4 ต�าบล 

พนานคิม อ�าเภอนคิมพัฒนา: โครงการการแปรรปูสบัปะรด
จงัหวัดระยอง การท่องเท่ียวโดยชมุชน (ศนูย์ศึกษาดูงาน) 

• กลุม่สมัมาชพีชมุชนบ้านชากมะหาด หมูท่ี่ 1 ต�าบลบางบตุร  
อ�าเภอบ้านค่าย: โครงการผลิตภัณฑ์จักสานผักตบชวา  
“ชืน่ชวา” การท่องเท่ียวโดยชมุชน (ศนูย์ศกึษาดงูาน) 

• กลุม่หมูบ้่าน OTOP นวัตวิถี บ้านแก่งหวาย หมูท่ี่ 2 ต�าบล
ชมุชน อ�าเภอวงัจนัทร์: พัฒนาผลติภณัฑ์ ของฝากของทีร่ะลกึ 
การท่องเท่ียวโดยชมุชน

โครงการเด่น
โครงการขายทุเรียนเป็นต้น ขายส่งตรงถึง

บ้านจากสวน: บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีระยอง (วิสาหกิจ 
เพ่ือสังคม) จ�ากัด ประสานงานกับเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรและอนุรักษ์อาหารพ้ืนบ้านต�าบล 
ชากโดน ควบคุมและส่งเสริมให้ดูแลทุเรียนตามมาตรฐาน
เกษตรปลอดภัย พร้อมประชาสมัพันธ์ผ่าน Social Media ต่างๆ  
รวมถึงผ่านเครือข่ายการท�างาน อาทิ หอการค้าจังหวัด
ระยอง ภาคเอกชนในจังหวัด เพ่ือเปิดรับจองโดยมัดจ�า 
ต้นละ 5,000 บาท หลังจากนั้นบริษัทฯ จะส่งภาพการเติบโต
ของทุเรียนให้แก่ผู้จองทราบความคืบหน้าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
และตดัขายเมือ่ทเุรยีนสกุแล้ว โดยคดิราคากิโลกรมัละ 99 บาท 
(ตามน�้าหนักจริงของทุเรียนต้นที่ได้จองไว้) 

มีผู ้จองทุเรียนรวมจ�านวน 40 ต้น เฉลี่ยรายได้ 
ต้นละ 10,000 บาท รวมเป็นรายได้ท่ีชุมชนได้รับประมาณ 
4000,000 บาท 
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รวมผลงานเครือข่าย 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ทั่วประเทศ (76 จังหวัด)

นางปราณี ภู่แพร
ประธานกรรมการ
03 899 4433 
Pranee.p@pttgcgroup.com

นายธนัฐชัย บุญมี
ผู้ใหญ่บ้านและประธาน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร
และอนุรักษ์อาหารพื้นบ้านต�าบลชากโดน 

ขอบคุณประชารัฐรักสามัคคีระยองที่เข้ามาช่วยกลุ่ม 
ผู้ปลูกทุเรียนของเรา ท�าให้ได้เรียนรู้ถึงการสร้างจุดขาย

ของทุเรียนคุณภาพ รู้ว่าจะต้องดูแลทุเรียนอย่างไร
ให้ได้มาตรฐานปลอดภัย เรียนรู้การบริหารจัดการ  

การค�านวณต้นทุนการผลิต โดยส่วนใหญ่
ลูกค้าจะมารับที่สวนเอง หากมีการจัดส่ง

ก็จะบวกค่าจัดส่งให้ แต่บางรายท่านกรรมการ
ของบริษัทก็จะช่วยประสานและจัดส่งไปยังลูกค้าโดยตรง 

สิ่งที่เราเรียนรู้เพิ่มเติม คือต้องสื่อสารกับลูกค้า
ให้ชัดเจนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องของวันที่สามารถ

รับประทานได้ เพราะบางรายรับไปแล้วรอที่จะส่งมอบ
ให้กับผู้อื่นต่อท�าให้เลยก�าหนดการรับประทานออกไป 

ลูกค้าส่วนใหญ่ติดใจคุณภาพของทุเรียน 
ให้ตกลงกันว่าในปีนี้ทางกลุ่มยินดีที่จะท�างานร่วมกับ

ประชารัฐรักสามัคคีระยองอยู่เช่นเดิมครับ 
ต้องขอขอบคุณจากใจจริง

แผนการดำาเนินงาน ปี 2563
นางปราณี ภู่แพร 
ประธานกรรมการ
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีระยอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด
• กิจกรรมท่องเที่ยวชุมชน ชิม ชม สวนผลไม้ (ร ่วมกับ

ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง)
• ผลักดันผลิตภัณฑ์แปรรูปของชุมชนเข้าโครงการไทยเด็ด 

ของ ปตท.
• ส่งเสริมการขายผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ตลาด Social 

Enterprise จดัโดยบรษิทั สานพลงั วสิาหกิจเพ่ือสงัคม จ�ากดั

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

ผลการดำาเนินงาน
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีระยอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

จ�านวนโครงการรายกลุ่มสะสม ณ เดือนธันวาคม 2562

ทุนจดทะเบียน  4,000,000.00 บาท
ทุนชำาระแล้ว   3,809,500.00 บาท

กำาไร (ขาดทุน) 
สะสม ปี 59-62

รายได้ 
2560

รายได้ 
2561

รายได้ 
2562

190,297.72 228,708.38 745,990.92 (42,205.09)

รายละเอียดเพิ่มเติม



เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะท�ำงำนกำรพัฒนำ
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จ�านวนกรรมการ 6 คน
จ�านวนผู้ถือหุ้น 45 รายราชบุรี

กลุ่มงานเกษตร
ส�ารวจกลุ่มเป้าหมายเรื่องการปลูกผักปลอดสารพิษ  

ณ แสนชมพู อ�าเภอบ้านคา พร้อมด�าเนินการช่วยเหลือ 
ด้านช่องทางการกระจายสินค้าและจัดจ�าหน่าย โดยการ 
รับออร์เดอร์ลูกค้าตามจ�านวนที่ได้รับเพ่ือเก็บเป็นฐานข้อมูล 
ถึงศักยภาพของกลุ่ม นอกจากน้ียังส�ารวจผักปลอดสารพิษ 
และองุ่นของไร่ลงุสนทิ อ�าเภอบ้านคา เพือ่เก็บเป็นข้อมลูในการ
ช่วยเหลอืกลุม่เกษตรกร โดยเกษตรกรมรีายได้จากนกัท่องเทีย่ว
ที่แวะเวียนผ่านมาเยี่ยมชมและซื้อสินค้า

ผลการดำาเนินงาน

กลุ่มงานแปรรูป
ส�ารวจกลุ ่มเกษตรกรผู ้แปรรูปผลไม ้บ ้านสวน 

สะพานด�า อ�าเภอบางแพ พร้อมด�าเนินการช่วยเหลือด้าน 
ช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกร โดยน�าผลิตภัณฑ์แปรรูป
ของกลุ ่มมาวางจ�าหน่ายท่ีศูนย์กระจายสินค้าของบริษัท 
เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน 
ด�าเนินการส�ารวจชุมชนท่องเท่ียว OTOP นวัตวิถี  

บ้านวัดปรกเจริญ อ�าเภอด�าเนินสะดวก พร้อมให้ค�าปรึกษา
ในการแก้ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการท่าเรือลงจอดในการ
รองรับนักท่องเท่ียว นอกจากนั้นยังด�าเนินการประชาสัมพันธ์
ผ่านรายการชื่นใจไทยแลนด์ ท�าให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

โครงการเด่น 
ส่งเสริมการสร้างรายได้และกระจายสินค้า 

สูต่ลาด: บรษิทั ประชารฐัรกัสามคัครีาชบรุ ี(วิสาหกิจเพ่ือสงัคม)  
จ�ากัด ด�าเนินการส่งเสริมการกระจายสินค้าของเกษตรกร 
สู ่ตลาดให้เป็นท่ีรู ้จักกว้างขวางภายใต้แบรนด์ผลิตภัณฑ์ 
บ้านหนองงูเหลือม อ�าเภอด�าเนินสะดวก พร้อมท้ังสนับสนุน
ด้านการออกแบบบรรจภุณัฑ์และการเพ่ิมช่องทางการจ�าหน่าย
ที่ศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทฯ ให้แก่เกษตรกร 
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รวมผลงานเครือข่าย 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ทั่วประเทศ (76 จังหวัด)

นางธิดา กวงเมี้ย
ประธานกรรมการ
08 1991 6262
Deng.2505@hotmail.com

นายสุรินทร์ ตำาหนิงาม
กรรมการผู้จัดการและเลขานุการ 
08 1423 1282
Lanlong@windowslive.com

นางสาวสมรัก บุญช่วย
สมาชิกกลุ่มบ้านหนองงูเหลือม 

ทางกลุ่มของเราขาดความรู้เรื่องช่องทาง 
การตลาด สินค้าไม่มีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม  
ทางประชารัฐราชบุรีจึงเข้ามาช่วยตรงจุดนี้  
โดยเฉพาะสนับสนุนให้มีการกระจายสินค้า 

ผ่านสื่อออนไลน์และร้านค้าต่างๆ สิ่งที่เราได้รับคือ 
ความรู้ในเรื่องการพัฒนาศักยภาพ  

พัฒนากระบวนการผลิต รูปแบบบรรจุภัณฑ์  
และการปรับแก้ออกแบบโลโก้บรรจุภัณฑ ์

ให้อย่างเหมาะสม

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

แผนการดำาเนินงาน ปี 2563
นายสุรินทร์ ตำาหนิงาม 
กรรมการผู้จัดการและเลขานุการ 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีราชบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด
• ด้านการเกษตร: โครงการช่วยเหลือเกษตรกรเมื่อมีปัญหา

ในเรื่องผลผลิตล้นตลาด
• ด ้านการแปรรูป:  บริษัทฯ มีแผนส่งเสริมเกษตรกร 

ผู้เพาะปลูกมันญี่ปุ่นสู่ตลาดสากล
• ด้านการท่องเที่ยว: ผลักดันแผนการท่องเท่ียวในชุมชน 

ต�าบลดอนแร่และต�าบลหนองปลาหมอให้เป็นรูปธรรม  
มีศักยภาพ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวหันมาเท่ียวภายในชุมชน 
มากยิ่งขึ้น

ผลการดำาเนินงาน
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีราชบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

จ�านวนโครงการรายกลุ่มสะสม ณ เดือนธันวาคม 2562

ทุนจดทะเบียน   4,297,000.00 บาท
ทุนชำาระแล้ว  4,297,000.00 บาท

กำาไร (ขาดทุน) 
สะสม ปี 59-62

รายได้ 
2560

รายได้ 
2561

รายได้ 
2562

(457,172.94) 13,764.68 29,131.35 -*

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

* หมายเหตุ: รอสรุปบัญชีรอบปี 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม



เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะท�ำงำนกำรพัฒนำ
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จ�านวนกรรมการ 9 คน
จ�านวนผู้ถือหุ้น 648 รายลพบุรี

ผลการดำาเนินงาน

กลุ่มงานเกษตร
โครงการอาหารปลอดภัยเข้าสู่โรงพยาบาลจังหวัด

ลพบรุ ีร่วมกับเครอืเบทาโกร ท�างานกบัวิสาหกิจชมุชนกสกิรรม
ไร้สารพิษละโว้ธานี จ�านวนสมาชกิ 36 ราย พ้ืนท่ี 38 ไร่ จ�านวน 
ผูไ้ด้รบัผลประโยชน์ 500 - 1,000 คน จ�าหน่ายผกัปลอดภัยให้กับ 
ร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช Green 
Shop รวมถึงฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลพระนารายณ์
มหาราช ส�าหรับผู้ป่วยที่รับประทานอาหารเหลว สร้างรายได้
ให้กับชุมชน จ�านวน 579,985 บาท
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
• เกษตรกรมีช่องทางการจ�าหน่ายเพิ่มมากขึ้น
• เกษตรกรมีรายได้จากการจ�าหน่ายเพิ่มมากขึ้น
• ผู้บริโภคได้เลือกรับประทานอาหารปลอดภัยและมีร่างกาย

แข็งแรงสมบูรณ์
• มีการรวมกลุ่มจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่หัวส�าโรง 

(ประชารัฐ) และวสิาหกิจชมุชนกสกิรรมไร้สารพิษละโว้ธานี

กลุ่มงานแปรรูป
โครงการกระเช้าปีใหม่ผลิตภัณฑ์ของดีเมืองลพบุรี 

OTOP ปี 2562 คัดเลือกผลิตภัณฑ์เด่นแต่ละชุมชนในจังหวัด
ลพบุรีน�ามาจัดกระเช้าให้ดูโดดเด่นมีเอกลักษณ์ จ�าหน่าย 
ให้หน่วยงานราชการและบริษัทเอกชน โดยมีชุมชนเข้าร่วม  
10 ชุมชน 206 ครัวเรือน สร้างรายได้จ�านวน 32,390 บาท
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
• ชุมชนในจังหวัดลพบุรีมีรายได้และช่องทางการตลาด 

เพิ่มมากขึ้น
• ชมุชนในจงัหวัดลพบรุมีคีวามย่ังยืนในการพัฒนาผลติภณัฑ์

ของดีเมืองลพบุรี
• ประชาสมัพนัธ์ให้ทกุหน่วยงานรฐัและบรษิทัเอกชนได้ทราบ

ถึงการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ของดีเมืองลพบุรี

โครงการเด่น 
โครงการข้าวคนลพบุรี เพื่อคนลพบุรี โดย 

คนลพบุรี: บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีลพบุรี (วิสาหกิจ 
เพ่ือสังคม) จ�ากัด ร่วมกับเครือเบทาโกร ท�างานในพื้นท่ี
วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่หัวส�าโรง (ประชารัฐ) โดยสร้าง 
องค์ความรู ้บริหารจัดการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และขยาย 
ช่องทางการตลาดจ�าหน่ายข้าวลพบุร ีนับตัง้แต่ด�าเนนิโครงการ
ที่ผ่านมา สามารถสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นกับชุมชนไปแล้ว 
รวม 10,707,009 บาท
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รวมผลงานเครือข่าย 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ทั่วประเทศ (76 จังหวัด)

นายธวัชชัย เศรษฐจินดา
ประธานกรรมการ
08 1443 9424
junesetta@gmail.com

นายเชาว์วัช หนูทอง 
ที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่

หัวส�าโรง (ประชารัฐ)

นายไพศาล ตันตสุทธิกุล 
กรรมการผู้จัดการ
08 9892 2256
paisalselopburi@gmail.com

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่หัวส�าโรง (ประชารัฐ) 
ได้ร่วมด�าเนินงานกับบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีลพบุรี 

(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด และเครือเบทาโกร 
โดยมีการประชุมวางแผนการด�าเนินงานมาตลอด

จนถึงบริหารจัดการช่องทางการตลาด
สามารถน�าข้าวสารที่มีคุณภาพจ�าหน่ายให้

หน่วยงานราชการ โรงเรียน โรงงาน และบริษัทเอกชน 
ที่ผ่านมาราคาผลผลิตข้าวสารทางการเกษตร

มีการผันผวนอยู่ตลอด ได้ปรับแก้ไขปริมาณข้าวสาร
ให้มีสต๊อกที่เพียงพอกับความต้องการของตลาด

และก�าหนดราคาให้เป็นมาตรฐาน 
สิ่งที่สมาชิกในชุมชนได้รับคือ 

ความรู้ในการพัฒนาการเกษตรและมีช่องทาง
การตลาดจ�าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร 

ผู้บริโภคข้าวลพบุรีได้บริโภคข้าว
ที่มีคุณภาพและปลอดภัย

แผนการดำาเนินงาน ปี 2563
นายไพศาล ตันตสุทธิกุล 
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีลพบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด
• ระยะ 1 อยู ่รอด: พัฒนาสร ้างมูลค ่าเพ่ิมข ้าวลพบุรี  

ผักปลอดภัย
• ระยะ 2 เติบโต: พัฒนาเพ่ิมมูลค่าข้าวลพบุรี OTOP  

ผักปลอดภัย
• ระยะ 3 ยั่งยืน: พัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน  

ข้าวลพบุรี OTOP ผักปลอดภัย ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ผลการดำาเนินงาน
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีลพบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

จ�านวนโครงการรายกลุ่มสะสม ณ เดือนธันวาคม 2562

ทุนจดทะเบียน  4,000,000.00 บาท
ทุนชำาระแล้ว  4,000,000.00 บาท

กำาไร (ขาดทุน) 
สะสม ปี 59-62

รายได้ 
2560

รายได้ 
2561

รายได้ 
2562

(1,196,824.63) 2,137,598.10 4,568,134.11 -*

* หมายเหตุ: รอสรุปบัญชีรอบปี 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม



เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะท�ำงำนกำรพัฒนำ
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จ�านวนกรรมการ 7 คน
จ�านวนผู้ถือหุ้น 68 รายลำาปาง

ผลการดำาเนินงาน

กลุ่มงานเกษตร
โครงการส ่งผักและอาหารปลอดภัยให ้กับทาง 

โรงพยาบาลศูนย์ล�าปาง ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต ่
ปี 2559 โดยล่าสุดมีจ�านวนกลุ่มเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ  
8 กลุ่ม ผู้ได้รับผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมมากถึง  
50 ราย สร้างอาชีพ เกิดรายได้ เม็ดเงินกระจายสู ่ชุมชน 
โดยตรง ท่ีส�าคญัยังเป็นการสร้างการมส่ีวนร่วมระหว่างบรษิทัฯ 
กับชุมชนเกษตรกรผู้ปลูกผักในจังหวัดล�าปาง

กลุ่มงานแปรรูป 
โครงการกาแฟล�าปางหนาคอฟฟี ่  (กาแฟดริป)  

ด�าเนินการศึกษาและค้นคิดการน�าเมล็ดกาแฟสายพันธุ  ์
อาราบิกา จากแหล่งเพาะปลูกท่ีต่างกัน รสชาติต่างกัน 3 ท่ี 
(บ้านแม่แจ๋ม บ้านบ่อสี่เหลี่ยม และบ้านปางมะโอ) มารวม
ไว้ด้วยกันจนเกิดเป็นแบรนด์กาแฟล�าปางหนาคอฟฟี ซ่ึงเริ่ม
โปรโมตและจัดจ�าหน่ายในช่วงปลายปี 2562 

โครงการเด่น 
โครงการท่องเท่ียวชุมชนบ้านแม่แจ๋ม: บริษัท 

ประชารัฐรักสามัคคีล�าปาง (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ�ากัด 
ร่วมเป็นคณะกรรมการในโครงการ OTOP นวัตวิถี และได ้
ต่อยอดโครงการโดยการจัดท�าแผนที่ท ่องเที่ยวชุมชน  
และส ่ง เสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลในชุมชนให ้ เ กิด
ความรู้ในเรื่องของการเป็นเจ้าบ้านท่ีดี เพ่ือท�าการต้อนรับ 
นักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาภายในชุมชน อีกท้ังเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ให้กับเยาวชนรุ ่นใหม่และปลูกฝังจิตส�านึก
ในการรักบ ้านเกิด พร ้อมร ่วมพัฒนากาแฟอาราบิกา  
ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน จนมียอดสั่งซ้ือประมาณ 
160,000 บาท
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รวมผลงานเครือข่าย 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ทั่วประเทศ (76 จังหวัด)

นายชูฤทธิ์ อันนารา
ประธานกรรมการ
08 1568 7191

นายทศพร หาญประเสริฐ
กรรมการผู้จัดการ
08 2621 1010

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

นายสมบัติ ปาแก้ว
ผู้ใหญ่บ้านแม่แจ๋ม 

ช่วงแรกๆ ในการท�างานร่วมกันอาจจะประสบปัญหา
ในเรื่องของเวลาที่ไม่ค่อยจะตรงกัน เลยต้องอาศัย 

การพูดคุยกันมากขึ้น ซึ่งทางชุมชนของเราได้รับ
ความช่วยเหลือจากประชารัฐล�าปางเป็นอย่างดี 

จนท�าให้มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าในชุมชนของเรา

เป็นที่รู้จักมากขึ้น ชาวบ้านเกิดอาชีพ  
และมีรายได้เพียงพอกับการด�ารงชีวิต 

แผนการดำาเนินงาน ปี 2563
นายทศพร หาญประเสริฐ
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีล�าปาง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด
• โครงการส่งผักและอาหารปลอดภัยให้กับโรงพยาบาล 

ศูนย์ล�าปาง
• โครงการกาแฟ “ล�าปางหนาคอฟฟี่”
• ขบัเคลือ่นการท่องเท่ียวโดยชมุชนบ้านแม่แจ๋มและท่ามะโอ 
• กาดเวียงเหนือและตลาดประชารัฐโมเดิร์นเทรด

ผลการดำาเนินงาน
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีล�าปาง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

จ�านวนโครงการรายกลุ่มสะสม ณ เดือนธันวาคม 2562

ทุนจดทะเบียน  4,400,000.00 บาท
ทุนชำาระแล้ว  4,400,000.00 บาท

กำาไร (ขาดทุน) 
สะสม ปี 59-62

รายได้ 
2560

รายได้ 
2561

รายได้ 
2562

(121,284.83) 19,162.32 48,181.72 -*

* หมายเหตุ: รอสรุปบัญชีรอบปี 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม



เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะท�ำงำนกำรพัฒนำ
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จ�านวนกรรมการ 8 คน
จ�านวนผู้ถือหุ้น 10 รายลำาพูน

ผลการดำาเนินงาน

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน
• ส่งเสรมิและสนบัสนุนการท่องเทีย่วโดยชมุชนบ้านพระบาท

ห้วยต้มผ่านการออกบูธงาน Thailand Travel mart  
สร้างรายได้ให้ชุมชน 60,5000 บาท พร้อมเปิดพ้ืนที ่
ให้น�าผลิตภัณฑ์ชุมชนมาวางจ�าหน่ายในตลาดกรีนเวย ์ 
ตลาดประชารัฐของดีล�าพูน 

• ส่งเสรมิการท่องเท่ียวชมุชนต�าบลป่าสกั โดยร่วมกับวัดดอยติ  
จัดเทศกาลปล่อยโคมย่ีเป็งล้านนา ท่ีล�าพูน งานบุญ 
เป็นพุทธบชูาถวายแด่องค์ครบูาเจ้าศรวิีชยัและพระเกศแก้ว 
จฬุามณี พร้อมประสานน�านกัท่องเท่ียวต่างชาตเิข้าร่วมงาน 
800 คน สร้างรายได้ให้วัดและชุมชนกว่า 350,000 บาท

กลุ่มงานเกษตร
• ส่งเสริมช่องทางการตลาดผลผลิตกลุ่ม เช่น มะม่วง ล�าไย  

ในกิจกรรมของบริษัทฯ อาทิ ตลาดกรีนเวย์ งานเทศกาล
มะม่วงหละปูน ตลาดประชารัฐของดีล�าพูน นอกจากน้ี
ประสานขอร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่น อาทิ ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซาชลบุรี หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

• จัดท�าโครงการ “ชม ชิม ช้อป ล�าไยในสวน” พร้อมลงนาม
บันทึกข้อตกลงกับ Agency ทัวร์จีน ในการน�านักท่องเที่ยว
เข้าร่วมโครงการทุกวันในฤดูกาล เปิดจุดจ�าหน่ายล�าไยสด 
ที่กาดจาวเหนือและหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย 

• ร่วมกับ Big C สาขาล�าพูน จัด “เทศกาลล�าไย ท�าอะไรได้
เยอะแยะ” เพ่ือช่วยในการระบายผลผลติล�าไยสดประมาณ  
110 ตัน สร้างรายได้ให้เกษตรกรประมาณ 3,000,000 บาท  
และเกิดรายได ้จากการจัดทัวร ์สวนล�าไย ประมาณ  
300,000 บาท

กลุ่มงานแปรรูป
• ประสานงานและติดตามหนี้สินให้กับกลุ ่มเค ้กล�าไย 

บ้านห้วยกานจากกลุม่ผู้ซือ้ พร้อมช่วยประชาสมัพันธ์สนิค้า 
และเปิดตลาดสร้างคู่ค้าเพิ่มขึ้น 3 ราย สร้างรายได้เพิ่มขึ้น
ประมาณ 20,000 บาท / เดือน โดยทางกลุ่มมีเงินหมุนเวียน
และด�าเนินการได้ด้วยตนเอง 

• ประสานงานให้เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปล�าไย
อบแห้งเนือ้สทีองได้รบัการสนบัสนุนงานด้านวิชาการ พร้อม
ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมให้ค�าปรึกษาในการพัฒนา
โรงงานให้ได้มาตรฐาน CODEX (เป็นมาตรฐานองค์การ 
การค้าโลก World Trade Organization - WTO) และส่งเสรมิ 
การตลาดไปยังประเทศมาเลเซีย สร้างรายได้ให้กลุ ่ม 
6,000,000 บาท

โครงการเด่น 
โครงการการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อ

ความย่ังยืน ณ บ้านแพะต้นยางงาม อ�าเภอบ้านธิ: 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีล�าพูน (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด 
ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้าน MICE คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ล�าพูน สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เขต 1  
การท่องเท่ียวแห่งไทย ส�านักงานล�าปางและล�าพูน ฯลฯ  
ด�าเนินงานพัฒนาวิถีวัฒนธรรมชุมชน “ไทลื้อ” และวิถีชีวิต
การท�าเกษตรกรรม โดยน�าหลักการส่วนประสมทางการตลาด 
5 Ps ได้แก่ Product, Price, Place, People และ Promotion  
มาเป็นพ้ืนฐานในการด�าเนินการ โดยนอกเหนือจากการที่
ชุมชนจะสามารถจัดการการท่องเที่ยวได้ด้วยตนเองแล้ว  
ยังสร้างรายได้ให้ชุมชนเพิ่มขึ้นรวม 2,901,940 บาท 
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รวมผลงานเครือข่าย 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ทั่วประเทศ (76 จังหวัด)

นางอรทัย ออประยูร 
ประธานกรรมการ
08 1783 6377
orrblink@gmail.com

นายวิโรจน์ สายพันธุ์
กรรมการผู้จัดการ
08 5869 1665
Wirojsaipan@gmail.com

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

นายเจตน์ ใจโต 
กรรมการบริหารวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว 

โดยชุมชนและการเกษตรบ้านแพะต้นยางงาม 

เป็นการเข้าช่วยสนับสนุนได้ตรงจุดและตรงประเด็น 
ส่งผลให้กิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนสามารถ

จ�าหน่ายให้นักท่องเที่ยวได้อย่างสมบูรณ์ และเมื่อมี 
นักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการท่องเที่ยวของชุมชน 

จึงส่งผลให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน
ด้านต่างๆ ซึ่งปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชน

ของเรามากขึ้น ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วย 

แผนการดำาเนินงาน ปี 2563
นางอรทัย ออประยูร 
ประธานกรรมการ 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีล�าพูน (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด
• ด�าเนินงานต่อเนื่องตามโครงการเดิม
• ผลักดันโครงการใหม่ ประกอบด้วย โครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจฐานราก ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพ่ือส่งเสริม
การประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้ประชาชน 
สร้างเครอืข่ายผูป้ระกอบการด้านเกษตรปลอดภยัและเกษตร 
อินทรีย์ โครงการตลาดประชารัฐของดีล�าพูน (ล�าพูน ไนท์
มาร์เก็ต) โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานล�าไยสด 
และแปรรปูเพือ่การส่งออก โครงการจดัตัง้สถาบนัการเรยีนรู ้
ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงอุตสาหกรรม

ผลการดำาเนินงาน
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีล�าพูน (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

จ�านวนโครงการรายกลุ่มสะสม ณ เดือนธันวาคม 2562

ทุนจดทะเบียน  4,000,000.00 บาท
ทุนชำาระแล้ว  4,000,000.00 บาท

กำาไร (ขาดทุน) 
สะสม ปี 59-62

รายได้ 
2560

รายได้ 
2561

รายได้ 
2562

(1,576,361.34) 34,260.97 6,831.56 92,738.94 

รายละเอียดเพิ่มเติม



เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะท�ำงำนกำรพัฒนำ

271270

จ�านวนกรรมการ 10 คนเลย

ผลการดำาเนินงาน

กลุ่มงานท่องเที่ยว
• ก�าลังด�าเนินการเลือกชุมชนเป้าหมายจากการลงพ้ืนท่ี 

เก็บข้อมูลและคัดเลือกชุมชนในการพัฒนาและส่งเสริม
ชุมชนให้มีการท�าท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน 

กลุ่มงานเกษตร 
• ท่องเที่ยวโดยชุมชนภูบักได อ�าเภอภูเรือ ลงพื้นที่เก็บข้อมูล

การท่องเทีย่ว พัฒนาระบบบรหิารจดัการด้านรายได้ของกลุม่  
พัฒนา Package ท่องเทีย่ว เชือ่มโยงรายการชืน่ใจไทยแลนด์  
เพื่อสร้างการรับรู้

กลุ่มงานแปรรูป 
• โครงการชุดของที่ระลึกจากชุมชน เป็นการส่งเสริมอาชีพ 

เพื่อให้กลุ่มแม่บ้านในชุมชนท่ีว่างจากการท�าการเกษตร 
ได้มีรายได้เพ่ิมขึ้น โดยมีการน�าผ้าขาวม้ามาแปรรูปเป็น 
กระเป๋าผ ้าขาวม้าเพ่ือชูจุดเด ่นของผ้าที่มีความเป็น
เอกลักษณ์ และออกแบบกระเป๋าให้ทันสมัยให้ใช้ได้ท้ัง 
ผู้หญิงและผู้ชาย

• โครงการชุดของที่ระลึกสินค้าชุมชน (เพ่ิมมูลค่าเพ่ิม 
ให้ผ้าขาวม้าในการน�ามาจัดท�าเป็นกระเป๋าเป้) 
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รวมผลงานเครือข่าย 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ทั่วประเทศ (76 จังหวัด)

นายเกรียงศักดิ์ ตันกิจเจริญ
ประธานกรรมการ

นายอรรถพล สำาลีพันธุ์ 
กรรมการผู้จัดการ
08 4388 8166

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

ผลการดำาเนินงาน
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเลย (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

จ�านวนโครงการรายกลุ่มสะสม ณ เดือนธันวาคม 2562

ทุนจดทะเบียน  4,000,000.00 บาท
ทุนชำาระแล้ว  4,000,000.00 บาท

กำาไร (ขาดทุน) 
สะสม ปี 59-62

รายได้ 
2560

รายได้ 
2561

รายได้ 
2562

(251,428.95) 8,228.95 - -*

* หมายเหตุ: รอสรุปบัญชีรอบปี 2563



เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะท�ำงำนกำรพัฒนำ

273272

จ�านวนกรรมการ 9 คน
จ�านวนผู้ถือหุ้น 102 รายศรีสะเกษ

ผลการดำาเนินงาน

กลุ่มงานเกษตร
โครงการโรงพยาบาลข้าวสารปลอดภัย ส่งเสริม 

กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษในการจัดส่ง
ผลผลิตเข้าสู่โรงพยาบาล โดยท�าหน้าที่เป็นตัวกลางในการ
ส�ารองค่าใช้จ่ายให้แก่เกษตรกร ท�าให้มีช่องทางการตลาด 
และสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มเกษตรกร

กลุ่มงานแปรรูป 
โครงการลูกชิ้นดอกล�าดวน ร่วมส่งเสริมสนับสนุน

เกษตรกรผู ้เล้ียงโคเนื้อในการพัฒนาด้านการแปรรูปเพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าสินค้า โดยน�าชิ้นส่วนของเนื้อท่ีไม่ใช่ส่วนที่ตลาด
ต้องการมาท�าเป็นลกูชิน้โคเนือ้ดอกล�าดวน ใช้ช่ือแบรนด์ลกูช้ิน 
ดอกล�าดวน พร้อมประชาสัมพันธ์และหาช่องทางการตลาด 
สนับสนุน โดยสามารถสร้างรายได้เพ่ิมให้แก่เกษตรกร 
5,678,371 บาท 

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน
• โครงการท่องเทีย่วเชงิเกษตร พัฒนาพ้ืนทีข่องกลุม่เกษตรกร

ที่ปลูกผักปลอดภัยเข้าสู ่โครงการโรงพยาบาลอาหาร
ปลอดภัยให้เป็นหนึ่งในพื้นที่ของการท่องเที่ยวโดยชุมชน

• โครงการท ่องเที่ยวเ ชิงวัฒนธรรม ร ่วมจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านหว้านให้มี 
กิจกรรมใส่บาตรทุกวันอาทิตย์ พร ้อมจัดให้มีตลาด
ชุมชนที่มีการน�าสินค้าชุมชนและวิถีชีวิตของคนในชุมชน 
มาถ่ายทอดให้ผู้ท่ีไปเยือนได้เรียนรู้ และมีผู้คนให้ความ
สนใจมาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องท�าให้ชุมชนมีรายได้เพ่ิม
ขึ้น 1,560,000 บาท

โครงการเด่น 
โครงการโรงพยาบาลผักปลอดภัย: บริษัท ประชารัฐ 

รักสามัคคีศรีสะเกษ (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ�ากัด ส่งเสริม 
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักและผลไม้อินทรีย์ในการจัดส่งผลผลิต
เข้าสู่โรงพยาบาล โดยท�าหน้าที่เป็นตัวกลางในการส�ารอง 
ค่าใช้จ่ายให้แก่เกษตรกร ท�าให้มีช่องทางการตลาดและสร้าง
รายได้ให้แก่กลุ่มเกษตรกรรวม 4,436,592 บาท



273272

รวมผลงานเครือข่าย 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ทั่วประเทศ (76 จังหวัด)

นายวิทยา วิรารัตน์
ประธานกรรมการ
09 4789 3535

นางอรพิน ภูนาสูง
กรรมการผู้จัดการ
08 1967 3893
Aurapin_pun@bscm.co.th

แผนการดำาเนินงาน ปี 2563
นางอรพิน ภูนาสูง
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีศรีสะเกษ  
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด
• ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อและพัฒนาลูกชิ้นดอกล�าดวน
• ประชาสัมพันธ์ผ้า 5 สี
• ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
• กิจกรรม 4 ร. (อาหารปลอดภัย) โรงเรียน โรงแรม  

โรงพยาบาล ร้านอาหาร
• กิจกรรมสร้างรายได้อื่นๆ ตามสถานการณ์

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

ชาวบ้านมั่นใจที่จะปลูกผักมากขึ้นเพราะมีแหล่งขาย
ชัดเจน สามารถวางแผนการปลูกได้ตาม

ความต้องการตลาด โดยที่บริษัทประชารัฐศรีสะเกษ
เข้ามาช่วยเหลือนอกจากเรื่องของการส�ารองเงิน
จ่ายเป็นค่าผักที่จัดส่งให้กับทางโรงพยาบาลก่อน

แล้วยังช่วยติดตามประสานงาน และแก้ปัญหาต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย 

นางสาวอรชัญ พันธ์วิไล
หัวหน้ากลุ่มสุขสมาน 

ผลการดำาเนินงาน
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีศรีสะเกษ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

จ�านวนโครงการรายกลุ่มสะสม ณ เดือนธันวาคม 2562

ทุนจดทะเบียน  4,000,000.00 บาท
ทุนชำาระแล้ว  4,000,000.00 บาท

กำาไร (ขาดทุน) 
สะสม ปี 59-62

รายได้ 
2560

รายได้ 
2561

รายได้ 
2562

(1,502,795.82) 1,136,529.77 3,496,007.74 972,115.93 

รายละเอียดเพิ่มเติม



เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะท�ำงำนกำรพัฒนำ
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จ�านวนกรรมการ 10 คน
จ�านวนผู้ถือหุ้น 965 รายสกลนคร

ผลการดำาเนินงาน 

กลุ่มงานเกษตร
• โครงการขบัเคลือ่นป่าเศรษฐกิจครอบครวัเพ่ือสร้างนิเวศน์ป่า 

ทีอ่ดุมสมบูรณ์ในพ้ืนทีเ่อกสารสทิธิของเกษตรกร เป็นแหล่ง
อาหาร แหล่งรายได้ของครอบครัวที่ย่ังยืน สนับสนุนการ
จัดท�าฐานข้อมูลแปลงป่าครอบครัว เพื่อใช้ในการวิเคราะห์
ประมวลผลและวางแนวทางส่งเสริมต่อไป โดยเริ่มน�าร่อง
ที่บ้านโคกสะอาดด้วยการส่งเสริมผลผลิตจากป่า ท�าระบบ
สปริงเกอร์ ทดลองเพาะเลี้ยงหอยเดื่อเพ่ือเก็บมาใช้ผลิต
เครื่องส�าอาง เป็นต้น 

• โครงการเลี้ยงปลาระบบไบโอฟล็อค เป็นการสร้างความ
มั่นคงทางอาหารให้กับครอบครัว แหล่งอาหารโปรตีน  
ท่ีต้นทุนต�่า และสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัว  
โดยจดัท�าเป็นแหล่งศกึษาดงูานเลีย้งปลาระบบไบโอฟลอ็ค 
ที่อ�าเภอกุสุมาลย์ และจัดฝึกอบรมผู ้สนใจเลี้ยงปลา 
ระบบไบโอฟล็อค พัฒนาโมเดลการเลี้ยงปลานิลระบบ 
ไบโอฟล็อค เชิงพาณิชย์ในขนาดที่ เหมาะสมกับการ 
ด�าเนินการของเกษตรกรรายย่อย

กลุ่มงานแปรรูป
• โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร รองรับผลผลิตจาก

ป่าครอบครัว พร้อมพัฒนาเป็นผลิตแปรรูปต่างๆ อาทิ สบู่ 
แชมพู น�้าหอม โดยมีเป้าหมายให้สามารถเป็นแหล่งผลิต
แบบ OEM ให้กับผู้สนใจ 

• โครงการยกระดบัผลติภณัฑ์ผ้าย้อมครามสูส่ากล พัฒนาทุน
ทางวัฒนธรรมชุมชนผ่านกลไกรัฐท้องถ่ินและประชาสังคม 
โดยจัดตั้งประชาคมผู้ประกอบการผ้าทอย้อมครามของ 
คนรุ่นใหม่ในจังหวัด ส่งเสริมองค์ความรู้ในด้านต่างๆ 

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน
ส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยชุมชนบ้านหนองส่าน  

สร้างจุดเด่นด้วยกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตร น�าเสนอ 
วิถีชีวิตและภูมิปัญญาในชุมชนให้สอดรับกับความต้องการ 
ของนักท่องเที่ยวที่รักธรรมชาติ จนกลายเป็นพื้นที่ที่มีกิจกรรม
ให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมมากมาย 

โครงการเด่น 
โครงการขบัเคลือ่นป่าเศรษฐกิจครอบครวั: บรษิทั 

ประชารฐัรกัสามคัคสีกลนคร (วสิาหกิจเพ่ือสงัคม) จ�ากดั ร่วมกับ 
มหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร ส�านกังานพัฒนาชมุชนจงัหวัดฯ  
ส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 
ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฯ  
และหอการค้าจังหวัดฯ ด�าเนินการจัดท�าฐานข้อมูลแปลงป่า
ครอบครวั เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ประมวลผลและเป็นแนวทาง
ในการวางแผนส่งเสริม โดยเริ่มจากแปลงป่าน�าร่องที่บ้าน 
โคกสะอาดเป็นล�าดับแรก เป้าหมายส�าคัญคือส่งเสริม 
ให้เกษตรกรมองเห็นคุณค่าและสร้างรายได้จากป่า ซึ่งเป็นวิถี
การด�ารงชีพและอนุรักษ์ควบคู่กันไป 
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รวมผลงานเครือข่าย 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ทั่วประเทศ (76 จังหวัด)

นพ.สมบูรณ์ จิระวัฒนาสมกุล 
ประธานกรรมการ
08 1975 3978
dr_somboon@yahoo.com

นายเศกสรร ชนาวิโชติ
กรรมการผู้จัดการ
09 3554 4789
sakeson@walsuperstore.com

แผนการดำาเนินงาน ปี 2563 
นายเศกสรร ชนาวิโชติ 
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสกลนคร  
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด
• ขับเคลื่อนป่าเศรษฐกิจครอบครัว
• โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาระบบไบโอฟล็อค
• โครงการอาหารปลอดภัย
• โครงการแม่ปลกูลกูขาย เสรมิอาชพีผูส้งูอายุปลกูผกัอนิทรย์ี

ในชุมชนเมือง

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

ป่าครอบครัวเป็นอาชีพหนึ่งของเกษตรกรที่มีป่า 
เราไม่ต้องปลูกพืชเชิงเดี่ยว เราท�าป่าโดยไม่ใช้สารเคมี 

มีรายได้จากการขายเห็ด ขายแมลง ขายสมุนไพรจากป่า 
ขายคาร์บอนเครดิต มีสมุนไพรรักษาโรคได้ 

และมีแหล่งอาหารตามฤดูกาล แหล่งอาหารเพื่อสุขภาพ 
แต่ต้องดูแลไม่ให้เกิดไฟไหม้ 3 ปี สิ่งเหล่านี้ท�าให้มีรายได้

เลี้ยงครอบครัว จากการขายสมุนไพรและสิ่งที่เหลือ
จากการบริโภคภายในแล้ว และทุกคนในเครือข่ายป่า 
อยู่รอดกันทุกคน ไม่มีปัญหาหนี้สิน ท�าให้มีทุกอย่าง

ที่กิน กินทุกอย่างที่มี จึงเปรียบเสมือนตู้กับข้าวในบ้าน

นายเพชรพรรณ จันทเกตุ 
สมาชิกเครือข่ายชุมชน 
ไม้มีค่า - ป่าครอบครัว

ผลการดำาเนินงาน
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสกลนคร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

จ�านวนโครงการรายกลุ่มสะสม ณ เดือนธันวาคม 2562

ทุนจดทะเบียน  4,000,000.00 บาท
ทุนชำาระแล้ว 3,943,000.00 บาท

กำาไร (ขาดทุน) 
สะสม ปี 59-62

รายได้ 
2560

รายได้ 
2561

รายได้ 
2562

32,859.43 207,615.86 63,648.88 11,239.53

รายละเอียดเพิ่มเติม



เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะท�ำงำนกำรพัฒนำ
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จ�านวนกรรมการ 6 คน
จ�านวนผู้ถือหุ้น 8 รายสงขลา

ผลการดำาเนินงาน 

กลุ่มงานเกษตร 
• สนับสนุนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลคุณสมบัต ิ

ของข้าวช ่อขิง ข ้าวพันธุ ์ พ้ืนถ่ินของอ�าเภอเทพาและ 
อ�าเภอสะบ้าย้อย ให้เป็นที่รู ้จักอย่างแพร่หลาย พร้อม
ท�าการตลาดออนไลน์ภายในประเทศ โดยเริม่จากการรบัซือ้ 
ข้าวเปลือกราคาสูงถึงตันละ 20,000 บาท มาด�าเนินการสี 
เป็นข้าวสารและบรรจุในถุงสุญญากาศ ภายใต้แบรนด์ 
“THEPA Secret” นอกจากน้ียังน�ามาจดัเป็นกระเช้าของฝาก 
ของที่ระลึก รวมถึงกระเป๋าปีใหม่ สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น  
135,600 บาท

• ท�าบันทึกความร่วมมือกับชมรมพัฒนาสัมพันธ์ผู ้บริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (พสบ.จชต) ในการประชาสัมพันธ์
และส่งเสริมด้านการตลาดข้าวช่อขงิให้สมาชกิใน 5 จงัหวดั
ชายแดนใต้ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอีกช่องทางหนึ่ง

กลุ่มงานแปรรูป
• จดัท�าแผนธรุกจิชมุชนคานงดั KSNB เพือ่ยกระดบั “มะมว่ง

เบาแช่อิ่ม” ให้เป็นสินค้าพรีเมียมภายใต้แบรนด์ “SIGORA 
SECRET” ให้เป็นท่ีรู้จักท่ัวประเทศ ส่งผลให้กลุ่มวิสาหกิจ
แปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านนาออกสามารถบริหารจัดการ
เศรษฐกิจชมุชนของตนเองได้อย่างมปีระสทิธิภาพมากย่ิงขึน้  
สร้างรายได้และผลก�าไรจนสามารถคืนทุนให้กับสมาชิกได้
ภายในครึ่งปี 

• ท�าบันทึกความร่วมมือกับชมรมพัฒนาสัมพันธ์ผู ้บริหาร 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (พสบ.จชต) ในการประชาสัมพันธ์
และส่งเสริมด้านการตลาดมะม่วงเบาแช่อิ่มให้สมาชิกใน  
5 จงัหวัดชายแดนใต้ สร้างรายได้ให้แก่ชมุชนอกีช่องทางหน่ึง 

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน
ขั บ เ ค ลื่ อ น ก า ร ท ่ อ ง เ ที่ ย ว โ ด ย ชุ ม ช น เ ก า ะ ย อ  

พร้อมประสานผ่านรายการชื่นใจไทยแลนด์มาถ่ายท�าเพ่ือ 
ออกอากาศทางอมรินทร์ทีวี ช่อง 34 

โครงการเด่น 
สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ “ข้าวช่อขิง”: บริษัท 

ประชารัฐรักสามัคคีสงขลา (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ�ากัด  
ด�า เ นินงานด ้านการประชาสัมพันธ ์ข ้อมูลคุณสมบั ติ 
ของข้าวช่อขิงตลอดจนท�าการตลาดในรูปแบบออฟไลน์ 
และออนไลน์ พร้อมรบัซือ้ข้าวเปลอืกในราคาสงูมาด�าเนนิการสี 
และบรรจถุุงสญุญากาศเพ่ือจ�าหน่ายเป็นของฝาก และกระเช้า
ของขวัญในเทศกาลต่างๆ 
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รวมผลงานเครือข่าย 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ทั่วประเทศ (76 จังหวัด)

นายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล 
ประธานกรรมการ
09 5594 4298 
Sk_ecommerce@hotmail.com

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ
ทางประชารัฐสงขลาช่วยท�าให้ข้าวช่อขิงของเรา

เป็นที่รู้จักมากขึ้น ท�าให้สามารถขายได้ในราคาสูง 
มีช่องทางการขายใหม่ๆ ท�าให้สมาชิกในกลุ่มของเรา

มีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้ทดแทน
ในช่วงที่สภาวการณ์ราคายางตกต�่า 

ปีนี้เราสามารถน�าข้าวออกมาขายจนหมดสต๊อก
เลยทีเดียว เราต้องเริ่มวางแผนการผลิตในรอบ

ฤดูกาลใหม่เพื่อให้มีข้าวเพียงพอต่อความต้องการ 

นางสาวซอบีเราะห์ ทิพย์แลหมัน
ประธานวิสาหกิจชุมชนข้าวช่อขิงบ้านกระอาน

ผลการดำาเนินงาน
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสงขลา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

จ�านวนโครงการรายกลุ่มสะสม ณ เดือนธันวาคม 2562

ทุนจดทะเบียน  4,000,000.00 บาท
ทุนชำาระแล้ว  2,282,500.00 บาท

กำาไร (ขาดทุน) 
สะสม ปี 59-62

รายได้ 
2560

รายได้ 
2561

รายได้ 
2562

(1,373,674.70) 46,749.74 219,436.92 110,857.28

รายละเอียดเพิ่มเติม



เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะท�ำงำนกำรพัฒนำ
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จ�านวนกรรมการ 9 คน
จ�านวนผู้ถือหุ้น 9 รายสตูล

ผลการดำาเนินงาน

กลุ่มงานเกษตร
• โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย เร่ิมด�าเนินการ 

ในเดือน พ.ค. 62 ด้วยการส่งเสริมและจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจ
ชมุชนผลผลิตปลอดภยัท้ังผกัและผลไม้ พร้อมเชือ่มโยงเข้าสู่
โรงพยาบาลในจงัหวัด นอกจากน้ีทางโรงพยาบาลยังให้พ้ืนที่
แก่เกษตรกรในการเข้าไปจ�าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร 
แก่ผู้มาใช้บริการในโรงพยาบาลอีกด้วย โดยสามารถสร้าง
รายได้ให้แก่กลุ่มเกษตรกรไปแล้ว 346,260 บาท 

• โครงการตลาดสานพลังประชารัฐ ด�าเนินการตามนโยบาย
ของรัฐบาล โดยเปิดพื้นที่ใหม่ให้กับกลุ่มเกษตรกรให้มีพื้นที่
จ�าหน่ายสินค้าเกษตรและเป็นการเพิ่มโอกาสสร้างรายได้
เพ่ิมข้ึนให้กับกลุ่มผู้ประกอบการสินค้าเกษตรเพ่ือชุมชน 
สร้างรายได้เพิ่มขึ้น 2,000 - 3,000 บาท / สัปดาห์ 

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน
ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 

(สช.) และกรมการพัฒนาชุมชน โดยโครงการ OTOP นวัตวิถี 
พัฒนาชุมชนใหม่ให้เป็นชุมชนการท่องเที่ยวจ�านวน 28 ชุมชน  
และได้พัฒนาชุมชนการท่องเท่ียวเป็นศูนย์การเรียนรู้จ�านวน 
7 ชุมชน ซึ่งน�าไปสู ่ความสามารถในการบริหารจัดการ 
การท่องเที่ยวโดยชุมชน 

โครงการเด่น 
โครงการขม้ินชันเพื่อทางการแพทย์: บริษัท  

ประชารฐัรกัสามคัคสีตลู (วิสาหกิจเพ่ือสงัคม) จ�ากดั ด�าเนินการ 
โดยการรวมกลุ่มเกษตรกรผู ้ปลูกขมิ้นชันและจัดตั้งกลุ ่ม  
เพ่ิมประสทิธิภาพการผลติวัตถุดบิขมิน้ชนั โดยส่งเสรมิการผลติ
ตามเกณฑ์มาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP) การผลิตแบบ
อนิทรย์ี การจดัท�าระบบเกษตรพนัธสัญญา (Contract Farming)  
และได้จดักิจกรรมบนัทึกข้อตกลงการสนับสนุนกลุม่เกษตรกร
ผู ้ปลูกขมิ้นชันเพ่ือการพ่ึงตนเองและใช ้ทางการแพทย์ 
(MOU) ระหว่างส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ร่วมกับ
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสตูล (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ�ากัด  
กับหน่วยงานภาคทีีเ่กีย่วข้องจ�านวน 10 หน่วยงาน หลงัจากน้ัน 
บริษัทฯ จะเป็นผู้รับซื้อในราคากิโลกรัมละ 30 - 35 บาท  
พร้อมส่งให้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ด�าเนินการแปรรูปเป ็นขม้ินผงน�ามาบรรจุเป ็นแคปซูล 
เพื่อจ�าหน่าย 
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รวมผลงานเครือข่าย 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ทั่วประเทศ (76 จังหวัด)

นายวิทชัย อรุณอร่ามศักดิ์
ประธานกรรมการ
08 1897 6621

นางสาวกัญญพัชร รัตนพันธ์
กรรมการผู้จัดการ
09 1461 5998

บริษัทฯ ได้เข้าไปช่วยสนับสนุนกลุ่มเกษตร
ผู้ปลูกขมิ้นชัน ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ 

ต่อผู้ปลูกและยังสร้างภาคีเครือข่ายหน่วยงานต่างๆ 
ให้เข้ามาสนับสนุนและส่งเสริม เพื่อให้กลุ่มผู้ปลูก 

ขมิ้นชันมีแนวทางในการด�าเนินการ เป็นการเพิ่มช่องทาง 
การสร้างอาชีพ สร้างรายได้เพิ่มขึ้น

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

นายบุญฤทธิ์ ละอองวิจิตร
ประธานกลุ่มเกษตรปลอดภัย

แผนการดำาเนินงาน ปี 2563
นางสาวกัญญพัชร รัตนพันธ์ 
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสตูล (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด
• โครงการประชารัฐแฟร์ ครั้งที่ 2
• โครงการชุมชนนวัตกรรมศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนา

ที่ยั่งยืน
• โครงการ 10 ชุมชนต้นแบบ
• โครงการส่งเสริมและแปรรูปข้าวอัลฮัม
• โครงการขมิ้นชันเพื่อทางการแพทย์

ผลการดำาเนินงาน
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสตูล (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

จ�านวนโครงการรายกลุ่มสะสม ณ เดือนธันวาคม 2562

ทุนจดทะเบียน  4,000,000.00 บาท
ทุนชำาระแล้ว  2,042,500.00 บาท

กำาไร (ขาดทุน) 
สะสม ปี 59-62

รายได้ 
2560

รายได้ 
2561

รายได้ 
2562

(437,453.06) - 8,801.60 78,028.54

รายละเอียดเพิ่มเติม



เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะท�ำงำนกำรพัฒนำ

281280

จ�านวนกรรมการ 7 คน
จ�านวนผู้ถือหุ้น 277 รายสมุทรปราการ

ผลการดำาเนินงาน 

กลุ่มงานเกษตร
• โครงการจัดตั้งศูนย์จ�าหน่ายสินค้าประชารัฐสมุทรปราการ 

โดยน�าสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพมาจ�าหน่ายในราคาท่ี
เหมาะสมและสร้างความเชื่อมั่นในผลผลิตของเกษตรกร
ในสมุทรปราการ อาทิ มะม่วงน�้าดอกไม้บางพลี ปลาสลิด  
ปูทะเลคลองด่าน กล้วยหอมทองบางเสาธง นอกจากนี ้
ยังเชื่อมโยงน�าผลผลิตล้นตลาดจากจังหวัดอื่นมาช่วย
จ�าหน่าย อาทิ ลองกองใต้ กะปิ สามารถสร้างรายได้ให้
เกษตรกรเป็นเงินมูลค่ากว่า 150,000 บาท

กลุ่มงานแปรรูป
• จดัหาถุงยังชพีส�าหรบัแจกให้กบัประชาชนจ�านวน 1,000 ถุง 

ผ่านโครงการเดิน - วิ่งการกุศล #ก้าวด้วยกันครั้งที่ 1 โดยได้
น�าสนิค้าแปรรปูของจงัหวัดไปร่วมด้วย อาทิ น�า้พรกิ ข้าวสาร 
นอกจากน้ียังจัดพ้ืนท่ีให้กลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการ
มาร่วมออกบูธจ�าหน่ายสินค้าชุมชนรวมท้ังสิ้น 45 ร้านค้า  
ได้มียอดขายมวลรวมกว่า 1,200,000 บาท

• นอกจากนี้ยังต่อยอดเป็นโครงการชุมชน Shop หรือ 
ตั้งร้านค้าชุมชน ท�าให้เกิดการวางแผน การจัดตลาดนัด
ชุมชนประชารัฐฯ ส�าหรับจ�าหน่ายสินค้า 3 หมวด โดยน�า
สินค้าภายในจังหวัดเครือข่ายประชารัฐฯ และภาคีอื่นๆ  
ในจังหวัด มาร่วมการจ�าหน่ายแบบ Pre-Order มียอดขาย
มวลรวมกว่า 150,000 บาท

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน
• ด�าเนินงานด้านการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ยกระดับ 

การท่องเท่ียวโดยชุมชน พร้อมร่วมพัฒนารูปแบบสินค้า
แปรรปูจากผ้ามดัย้อมของกลุม่วิสาหกิจชมุชนสวนเก้าแสน
ให้ได้มาตรฐานตรงความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น 

• ประสานงานน�ารายการ “ยกโขยงทราเวล” ออกอากาศ 
ทาง Modern 9 TV มาถ่ายท�าการท่องเที่ยวชุมชนบางปลา
นวัตวิถี

• ร่วมพัฒนางานด้านการท่องเท่ียวธรรมชาติชุมชนบางด้วน
ในรูปแบบ Easy Trip คือ มาง่าย สะดวก และราคาไม่แพง 

โครงการเด่น
• โครงการท่องเท่ียววิสาหกิจชุมชนบางปลานวัติวิถี: 

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสมุทรปราการ (วิสาหกิจ 
เพ่ือสังคม) จ�ากัด ร่วมกับส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ  
ส�านักงานพาณิชย์จังหวัดฯ ส�านักงานเกษตรจังหวัดฯ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ บริษัท ทรู 
คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด (มหาชน) และอมรินทร์ทีวี ด�าเนิน
งานด้านการประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว รวมถึงการ 
ให้องค์ความรู ้ในเรื่องเก่ียวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน  
โดยเฉพาะในเรื่องผ้ามัดย้อมของกลุ ่มแม่บ้านชุมชน 
สวนเก้าแสน จนสามารถสร้างลวดลายท่ีเป็นอัตลักษณ ์
ของตนเอง ภายใต้แบรนด์สินค้า “เก้าแสน” ตลอดจน 
ต่อยอดจนกลายเป็นพวงมาลัยผ้ามัดย้อมและดอกไม้ 
จากผ้ามัดย้อม 
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รวมผลงานเครือข่าย 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ทั่วประเทศ (76 จังหวัด)

นายอนันตชัย คุณานันทกุล
ประธานกรรมการบริหาร 
08 1915 0888
anantachai@siameastern.com

นางสาวลฎาภา ศรีสุวรรณ
ผู้จัดการ
08 1639 9453

เดิมทีนั้นชุมชนขาดความเข้าใจ ขาดโอกาส 
การประชาสัมพันธ์ เมื่อบริษัทเข้ามาอธิบาย 

ให้กลุ่มได้เปิดใจยอมรับผลงานตนเอง 
ในข้อดี ข้อเสียอย่างไรบ้าง  

และกลุ่มต้องสร้างความแตกต่างในท้องตลาด
ให้เกิดกระบวนการผลิตที่มีการจดบันทึก การใช้สี 

ศึกษาผลงานของต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น อินเดีย 
มาปรับใช้ มีการหาพื้นที่การน�าเสนอผลงาน 

และการส่งผลงานเข้าประกวดกับหน่วยงานต่างๆ 
เพื่อรับค�าติชม และน�ามาปรับปรุงให้เกิดสินค้า

ในกลุ่มผ้ามัดย้อมให้ดียิ่งขึ้น ปัจจุบัน
ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมของกลุ่มได้รับการสนับสนุน 

ให้ไปออกงานแสดงที่ต่างประเทศ  
   รวมถึงได้รับรางวัลชุมชนดีเด่นอีกหลายรายการ  

ท�าให้พวกเรารู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมากค่ะ 

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

นางพรพิศ ศรีสมวงษ์ 
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้าน

สวนเก้าแสน 

แผนการดำาเนินงาน ปี 2563 
นายอนันตชัย คุณานันทกุล
ประธานกรรมการบริหาร 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสมุทรปราการ  
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด
• การจัดท�าศูนย์จ�าหน่ายสินค้าและผลิตผลทางการเกษตร
• ศูนย์จ�าหน่ายสินค้าแปรรูปประชารัฐฯ สมุทรปราการ

ผลการดำาเนินงาน
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสมุทรปราการ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

จ�านวนโครงการรายกลุ่มสะสม ณ เดือนธันวาคม 2562

ทุนจดทะเบียน  4,000,000.00 บาท
ทุนชำาระแล้ว  4,000,000.00 บาท

กำาไร (ขาดทุน) 
สะสม ปี 59-62

รายได้ 
2560

รายได้ 
2561

รายได้ 
2562

(2,147,148.38) 1,172,940.03 304,221.72 490,039.74

รายละเอียดเพิ่มเติม



เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะท�ำงำนกำรพัฒนำ

283282

จ�านวนกรรมการ 11 คน
จ�านวนผู้ถือหุ้น 124 รายสมุทรสงคราม

ผลการดำาเนินงาน 

• ลงพ้ืนท่ีติดตามการพัฒนาศักยภาพชุมชน สนับสนุนการขับเคลื่อน 
กลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจงัหวัด อาท ิกลุม่อาชพี
สตรีคลองเขือน วิสาหกิจชุมชนการผลิตการเกษตรปลอดภัย วิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มเกษตรสร้างสรรค์ ศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลน โรงเรียนนาเกลือ 
วิสาหกิจชมุชนน�า้ตาลปลอดภยัสารพษิ วสิาหกิจชมุชนวัดประดูพ่อเพียง  
วิสาหกิจชุมชนผลิตรองเท้ากะลา ศูนย์เรียนรู้เพ่ิมประสิทธิภาพผลผลิต
สินค้าเกษตร แป้งร�่าเกลือจืด กลุ ่มเกษตรกรต�าบลบ้านปราโมทย์  
ท่องเทีย่ววิถีชวิีตเชงิเกษตร วิสาหกิจชมุชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านโพธ์ิงาม  
วิสาหกิจชุมชนหมี่กรอบบ้านสวนทรายทอง ฯลฯ

• ร่วมจัดกิจกรรมประมูลส้มโอในงานเทศกาลส้มโอขาวใหญ่และของดี
สมุทรสงครามปี 2562 พร้อมมอบรายได้จากการประมูล 52,000 บาท
ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้าเพ่ือสมทบทุนหารายได ้
จัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ขาดแคลน

โครงการเด่น 
• โครงการจัดกระเช้าเป็นของขวัญและของท่ีระลึก

ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563: บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี
สมทุรสงคราม (วิสาหกิจเพ่ือสงัคม) ร่วมกับ ส�านกังานพฒันา
ชมุชนจงัหวัดสมทุรสงคราม และ OTOP จงัหวดัสมทุรสงคราม 
น�าผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์  OTOP มาจัดเป ็น 
กระเช้าจ�าหน่ายในช่วงก่อนวันปีใหม่ สร้างรายได้ให้แก่
ชุมชน 27,484 บาท 



283282

รวมผลงานเครือข่าย 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ทั่วประเทศ (76 จังหวัด)

นายชัยยันต์ อยู่ศิริ
ประธานกรรมการ
08 1793 5560

นายชัยยันต์ เจียมศิริ
กรรมการผู้จัดการ
09 2361 9398
poonpoon01@hotmail.com

ทางประชารัฐสมุทรสงครามเข้ามาช่วย
ในเรื่ององค์ความรู้ด้านบริหารจัดการกลุ่ม 

ท�าให้กลุ่มแข็งแรงเป็นระบบมากกว่าเดิม 
นอกจากนี้ยังหาตลาดให้กับทางกลุ่มของเรา 

ท�าให้มียอดขายเพิ่มมากขึ้น

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

นายบุญรัตน์ ลิ้มไพบูลย์ 
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

กลุ่มเกษตรกรสร้างสรรค์

แผนการดำาเนินงาน ปี 2563
นายชัยยันต์ อยู่ศิริ
ประธานกรรมการ 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสมุทรสงคราม  
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด 
• การจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าประชารัฐ 
• การจัดกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสต่างๆ 
• การจัดโปรแกรมการท่องเท่ียว ท่ีพัก สถานที่สัมมนา  

การศึกษาดูงาน
• โครงการอาหารปลอดภัย

ผลการดำาเนินงาน
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสมุทรสงคราม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

จ�านวนโครงการรายกลุ่มสะสม ณ เดือนธันวาคม 2562

ทุนจดทะเบียน  4,000,000.00 บาท
ทุนชำาระแล้ว  4,000,000.00 บาท

กำาไร (ขาดทุน) 
สะสม ปี 59-62

รายได้ 
2560

รายได้ 
2561

รายได้ 
2562

(1,821,549.35) 70,106.84 98,023.72 32,107.55

รายละเอียดเพิ่มเติม



เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะท�ำงำนกำรพัฒนำ
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จ�านวนกรรมการ 12 คน
จ�านวนผู้ถือหุ้น 29 รายสมุทรสาคร

ผลการดำาเนินงาน

กลุ่มงานเกษตร
• โครงการขายผกัปลอดภยัเข้ากระบวนการผลติอตุสาหกรรม 

เริ่มจากการศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งผลผลิตเข้าสู่
กระบวนการผลิตอุตสาหกรรม ส�ารวจกลุ่มเกษตรที่มีการ
รับรองมาตรฐาน PGS รวมถึงสถานประกอบการท่ีสนใจ 
ร่วมโครงการ โดยทางบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ ๊ป จ�ากัด 
(มหาชน) เริ่มทดลองสั่งพริกขี้หนูแดงเด็ดก้านจ�านวน  
59.60 กิโลกรัม สร้างรายได้ให้เกษตรกรรวม 7,748 บาท

• โครงการพัฒนาเกลือสมุทร เชื่อมโยงส�านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั (สกว.) ท�าวจัิยเรือ่งเกลอืทะเล เพ่ือต่อยอด 
ทางการตลาดในการสร้างผลิตภัณฑ์ดอกเกลือทะเล 
สู่เกลือบริโภค จนเกิดการรับรองที่ได้มาตรฐานจากสถาบัน
และหน่วยงานต่างๆ ซึ่งมีเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ 
จากโครงการกว่า 10 ราย

กลุ่มงานแปรรูป 
ร้านจ�าหน่ายสินค้าประชารัฐ คัดเลือกผลิตภัณฑ์

ชุมชนจ�าหน่ายในร้านประชารัฐสมุทรสาคร อาทิ งานมัดย้อม 
สินค้าภาพวาด งานฝีมือ แก้วมัคเบญจรงค์ เกลือสปาแช่ตัว 
สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนแล้ว 53,130 บาท

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน
• โครงการ Krathum Baen Arts Market @ Don Kai Dee  

จัดตลาดงานศิลปะและสินค้าชุมชน ณ หมู่บ้านเบญจรงค์
ดอนไก่ดี สามารถสร้างมูลค่าของฐานรายได้ให้กับชุมชน
และผู้ประกอบการ 1,079,740 บาท

• ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุม Thailand Sustainability 
Forum 2019: Fostering Social Enterprises จ�านวน 
50 คน เยี่ยมชมเส้นทาง The Trinity of Local Economy 
Development: Agriculture /  Crafts / Tourism ที่หมู่บ้าน
ดอนไก่ดี

• ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ณ หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี
บ้านดอนไก่ดี 

โครงการเด่น 
โครงการตลาดผักผลไม ้ปลอดภัยในสถาน

ประกอบการ : บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสมุทรสาคร 
(วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ�ากัด เชื่อมโยงพ้ืนท่ีของภาคีเครือข่าย 
ได้แก่ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทใน
เครือ 6 บริษัท บริษัท ไทยรอแยลฟรอเซนฟู๊ด บริษัท มโนห์รา
อตุสาหกรรมอาหาร จ�ากดั บรษิทั เอเพ็กซ์ เซอร์คติ (ไทยแลนด์) 
จ�ากดั บรษิทั อตุสาหกรรมพันท้ายนรสงิห์สนิค้าพ้ืนเมือง บรษิทั
ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) ส�านักงานพัฒนาชุมชน
จงัหวดัสมทุรสาคร ท่ีว่าการอ�าเภอเมอืงสมุทรสาคร พอร์โต้ ชโิน่  
ตลาดทะเลไทย โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล 
สมุทรสาคร โรงพยาบาลเอกชัย และโรงพยาบาลมหาชัย  
น�าเกษตรกรเข้าว่างจ�าหน่ายสินค้าผักผลไม้ปลอดภัย โดย 
ในปีที่ผ่านมาสามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนรวม 123,400 บาท
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รวมผลงานเครือข่าย 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ทั่วประเทศ (76 จังหวัด)

นายธีรพงศ์ จันศิริ
ประธานกรรมการ
08 1648 8416
Thiraphong.Chansiri@thaiunion.com

นายชาธิป ตั้งกุลไพศาล
กรรมการผู้จัดการ
08 1450 9040
chathip@p-flex.com

นางอำาไพ โหมดชัง
วิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมเกษตร

อินทรีย์คลองตัน PGS

แผนการดำาเนินงาน ปี 2563
นายชาธิป ตั้งกุลไพศาล 
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสมุทรสาคร  
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด
• โครงการอาหารปลอดภยั โดยจดัท�าแนวทางการด�าเนินงาน 

ในด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัยรวบรวมข้อมูล 
จากเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง ตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร
และรับรองมาตรฐาน รวมไปถึงประสานงานด้านช่องทาง 
การขาย ท้ังโรงพยาบาล โรงเรียน บริษัทในภาคีเครือข่าย 
รวมไปถึงร้านอาหารต่างๆ 

• ด�าเนินการด้านแปรรูปและท่องเท่ียวโดยชุมชน หมู่บ้าน
ชายทะเลรางจันทร์

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

เป็นโครงการที่ช่วยให้เกษตรกรมีช่องทางในการขายผัก 
เพิ่มมากขึ้น ช่วงแรกๆ ก็อาจจะมีปัญหาอยู่บ้าง 

อยากไปขายนะ แต่ไม่มีคนว่างเลย ก็ต้องวางแผนกันให้ดี 
หรืออย่างตอนน�าผักเข้าไปในพื้นที่ขาย 

ขั้นตอนจะค่อนข้างเยอะ ด้วยความที่เราเป็นชุมชน
ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนี้สักเท่าไหร่ ทางประชารัฐ

ก็จัดให้มีการประชุมท�าความเข้าใจ 
จนหลังๆ เริ่มคุ้นชินสามารถท�าเองได้แล้วค่ะ 

ผลการดำาเนินงาน
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสมุทรสาคร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

จ�านวนโครงการรายกลุ่มสะสม ณ เดือนธันวาคม 2562

ทุนจดทะเบียน  4,000,000.00 บาท
ทุนชำาระแล้ว  2,000,000.00 บาท

กำาไร (ขาดทุน) 
สะสม ปี 59-62

รายได้ 
2560

รายได้ 
2561

รายได้ 
2562

(1,032,639.32) 6,303.75 46,030.56 54,568.66 



เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะท�ำงำนกำรพัฒนำ
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จ�านวนกรรมการ 13 คน
จ�านวนผู้ถือหุ้น 352 รายสระแก้ว

ผลการดำาเนินงาน

กลุ่มงานเกษตร
• ส่งเสริมเกษตรปลูกผักปลอดภัย ให้ความรู้ด้านวิชาการ

เกษตรกับชุมชนให้มีการพัฒนาคุณภาพสินค้าและช่วย 
ด้านการตลาดร่วมกับหอการค้าจังหวัดสระแก้ว 

• โครงการตลาดสีเขยีว รายได้ชมุชนเพ่ิมขึน้ แต่ผลผลติยังขาด
มาตรฐาน การพัฒนายังต้องร่วมมือกับอีกหลายหน่วยงาน 

กลุ่มงานแปรรูป
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมการวิจัยแปรรูปผลไม้  

โดยมหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ร่วมกับวิสาหกิจชมุชน 
แปรรปูผลไม้บ้านคลองชล แปรรปูจากมะขามเป็นสครบัมะขาม 
เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ให้ชุมชน พร้อมพัฒนาต่อยอด 
มาตรฐานสินค้าและเตรียมท�าตลาดเพิ่มขึ้นให้ชุมชน

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน
ร่วมกับส�านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

สระแก้ว ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยผ่าน
กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าในจังหวัด จัดทริป
และกิจกรรมเฉพาะกลุ่ม ตามแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัด

โครงการเด่น 
• โครงการพัฒนาการเกษตรกับดิจิตอลชุมชน: บริษัท 

ประชารัฐรักสามัคคีสระแก้ว (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ�ากัด  
ร่วมกับกระทรวงดิจิทัล ส�านักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว 
ส�านักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว หอการค้าจังหวัดสระแก้ว 
เปิดรับความคิดเห็นของกลุ ่มเกษตรกรท่ีประสบปัญหา 
เก่ียวกับรายได้ สนิค้า พร้อมร่วมกันวิเคราะห์และบรูณาการ
หน่วยงานต่างๆ เพื่อหาทางแก้ไข 

• รวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด 10 กลุ่ม ด�าเนินการ 
รวบรวมข้อมูลและซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้  
I Market เข้ามาช่วย ซึง่เป็นการเพ่ิมช่องทางการจัดจ�าหน่าย 
และสร้างรายได้ให้กลุ่มเพิ่มขึ้น 10 - 20%
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รวมผลงานเครือข่าย 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ทั่วประเทศ (76 จังหวัด)

นายเอกชัย ล้อเจริญวัฒนะชัย
ประธานกรรมการ
08 1628 7829, 08 1856 7283
ak_lo@hotmail.com

นางสาวพนิดา ประกอบทอง 
กรรมการผู้จัดการ
06 2285 6646
panidatik1976@gmail.com

แผนการดำาเนินงาน ปี 2563
นางสาวพนิดา ประกอบทอง
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสระแก้ว  
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด
• ด�าเนินโครงการร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวกับจังหวัด  

และการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
• มหกรรมท่องเที่ยว “Sakaeo Digital Tourism” 
• น�าเสนอแผนร่วมกับภาครัฐและเอกชนในการประชุม 

คณะกรรมการร ่วมพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจจังหวัดฯ  
ภาครัฐร่วมกับภาคเอกชน 

• ประชุมหารือรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานอื่นๆ 
• จัดท�าแพลตฟอร์ม “Sakaeo Digital” 
• เตรียมจัดให้มีกิจกรรมมหกรรมประสานการท่องเที่ยว 

ในจังหวัด 

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

นายสุพจน์ แมดพิมาย
ประธานกลุ่มวิสาหกิจ 

แปรรูปผลไม้บ้านคลองชล

ประชารัฐรักสามัคคีสระแก้ว ช่วยประสานงาน
ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

น�าอาจารย์มาสอนสูตรการแปรรูปมะขาม 
แนะน�าให้เรารู้จักการโปรโมตสินค้าผ่านออนไลน์ 

ซึ่งช่วงแรกๆ ก็ล�าบากนิดนึง 
เนื่องจากทางกลุ่มไม่มีความรู้เรื่องนี้ 
ทางกระทรวงดิจิทัลก็เลยมาให้ข้อมูล 

และประชารัฐก็ช่วยน�าสินค้าไปโปรโมตต่อ 
ท�าให้มีคนรู้จักสินค้าของเราเพิ่มมากขึ้น 

ขายได้มากขึ้น รายได้ก็เพิ่มขึ้นด้วย นอกจากนี้
ประชารัฐยังช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับทางกลุ่มด้วย 

อย่างที่เห็นได้ชัดคือสครับมะขามขัดผิวครับ

ผลการดำาเนินงาน
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสระแก้ว (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

จ�านวนโครงการรายกลุ่มสะสม ณ เดือนธันวาคม 2562

ทุนจดทะเบียน  4,000,000.00 บาท
ทุนชำาระแล้ว  1,000,000.00 บาท

กำาไร (ขาดทุน) 
สะสม ปี 59-62

รายได้ 
2560

รายได้ 
2561

รายได้ 
2562

(127,930.56) 7,138.88 8,428.84 -*

* หมายเหตุ: รอสรุปบัญชีรอบปี 2563



เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะท�ำงำนกำรพัฒนำ
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จ�านวนกรรมการ 9 คน
จ�านวนผู้ถือหุ้น 49 รายสระบุรี 

ผลการดำาเนินงาน 

กลุ่มงานเกษตร
• โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย เช่ือมโยงหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชน สนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร 
ให้ด�าเนินการปลกูผกัปลอดสารจนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน อาทิ 
GAO และ PGS ตลอดจนความรูด้้านการผลติและการตลาด  
นอกจากน้ีทางบริษัทฯ ยังเข้าไปจัดกระบวนการเรียนรู ้ 
การส่งผักเข้าสู่โรงพยาบาลพระพุทธบาท 

กลุ่มงานแปรรูป
• โครงการแปรรปูผลผลติทางการเกษตร สนบัสนุนการแปรรปู

เผือกให้เป็นขนมเผือกหอมทอดกรอบ พร้อมเชื่อมโยง
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือหาช่องทางการตลาด 
ออกแบบบรรจภัุณฑ์และพาจ�าหน่าย พาออกร้าน ตลอดจน 
ประสานงานกับส�านักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรีเพ่ือ 
ด�าเนินการจด GI นอกจากนี้ยังน�าข้าวพันธุ์เจ๊กเชยมาบรรจุ 
ถุงขนาด 1 กก. เพื่อเป็นของขวัญ จ�าหน่ายเป็นของที่ระลึก 
รวมทั้งน�ามาแปรรูปให้เป็นข้าวกล้องงอก ข้าวอบกรอบ  
หรือเป็นส่วนผสมในการท�าเครื่องส�าอาง และน�้ามันร�าข้าว

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน
• โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว “ตลาดชุมชน” ด�าเนินการ

พัฒนาออกแบบเส้นทางการท่องเท่ียว สถานที่ส�าคัญที่จะ 
เป็นจุดเด่นได้ โดยน�าของดีของเด่นของจังหวัดออกมา
จ�าหน่ายในรูปแบบตลาดชุมชน ปัจจุบันมีทั้งหมด 5 แห่ง 
คือ ตลาดหัวปลี ตลาดในสวน ตลาดโรงคั่ว ตลาดน�้า 
ลาวเวียง และตลาดต้าน�้าโบราณ นอกจากนั้นมีการ
พัฒนาคนในชุมชนให้เป็นมัคคุเทศก์ท่ีคอยอาสาให้ความรู้ 
แก่นักท่องเที่ยว นับว่าเป็นการสร้างรายได้เสริมอีกด้วย 

โครงการเด่น 
• โครงการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตลาดหัวปลี: บริษัท 

ประชารฐัรกัสามคัคสีระบรุ ี(วิสาหกิจเพ่ือสงัคม) จ�ากดั ร่วมกับ 
ภาคีเครือข่ายต่างๆ ด�าเนินการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่
บุคลากรด้านการท่องเที่ยว วางแนวคิด และร่วมขับเคลื่อน
ตลาดหัวปลี พร้อมสนับสนุนด้านงานประชาสัมพันธ  ์
ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ โดยปัจจุบันตลาดหัวปลีเปิด
ท�าการมาแล้ว 5 เดือน สร้างรายได้ให้กับชุมชนแล้วกว่า 
50 ล้านบาท 
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รวมผลงานเครือข่าย 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ทั่วประเทศ (76 จังหวัด)

นางวรรณภา ชินชูศักดิ์
ประธานกรรมการบริษัท 
08 6324 4716
saraburifarm.jar@gmail.com

นายอัศวิน ไขรัศมี
กรรมการผู้จัดการ
08 5123 7365
prssaraburi@gmail.com

แผนการดำาเนินงาน ปี 2563 
นายอัศวิน ไขรัศมี
กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสระบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด
• เพิ่มช่องทางการตลาดจัดจ�าหน่ายกระเช้าประชารัฐสุขใจ 

และจัดจ�าหน่ายฟักทองบัตเตอร์นัท
• ส่งเสริมงานท่องเที่ยวโดยชุมชน “ประชารัฐน�าเที่ยวสระบุรี” 

เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ
• ด�าเนินงานส่งผักเข ้าโรงพยาบาล โรงแรม โรงเรียน  

และร้านอาหาร

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

นางสาวนารีรัช อุทัยแสงสกุล
ประธานกลุ่มชุมชนบ้านพุแค 

ขอบคุณประชารัฐสระบุรีที่ให้การสนับสนุน
ในด้านต่างๆ จนปัจจุบันตลาดหัวปลีกลายเป็นที่รู้จัก

ของกลุ่มนักท่องเที่ยวมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่ม 
ของคณะที่มาศึกษาดูงาน นอกจากนี้ยังเปิดพื้นที่

ให้กับกลุ่มเกษตรกร และสมาชิกในกลุ่มเข้ามา
จ�าหน่ายผลผลิต มีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวมากขึ้น

ผลการดำาเนินงาน
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสระบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

จ�านวนโครงการรายกลุ่มสะสม ณ เดือนธันวาคม 2562

ทุนจดทะเบียน  4,000,000.00 บาท
ทุนชำาระแล้ว  1,000,000.00 บาท

กำาไร (ขาดทุน) 
สะสม ปี 59-62

รายได้ 
2560

รายได้ 
2561

รายได้ 
2562

93,187.92 583,009.70 83,029.31 46,127.26

รายละเอียดเพิ่มเติม



เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
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จ�านวนกรรมการ 11 คน
จ�านวนผู้ถือหุ้น 451 รายสิงห์บุรี

ผลการดำาเนินงาน

กลุ่มงานเกษตร
• โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย เป็นตัวกลางในการ 

ประสานหาตลาดและเสนอโครงการกับโรงพยาบาล 
สื่อสารเจรจาต่อรองเรื่องราคาและชนิดผักท่ีจะส่งให้กับ 
โรงพยาบาล รวมถึงส�ารองเงินสดจ่ายให้กับเกษตรกร 
ล่วงหน้า เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดสภาพคล่อง 
ของเกษตรกร สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนแล้ว 302,884 บาท

• โครงการข้าวสารอาหารปลอดภัย ต่อยอดจากโรงพยาบาล
อาหารปลอดภัย ด้วยการน�าเสนอให้ทางโรงพยาบาล
พิจารณารับซื้อข้าวสารและสนับสนุนสินค้าเกษตรภายใน
จังหวัดกับเกษตรกรโดยตรง สร้างรายได้ให้เกษตรกรกว่า 
1 แสนบาท

กลุ่มงานแปรรูป 
• โครงการเทศกาลงานกินปลาครั้งที่ 24 กิจกรรมท่ีจัดขึ้น

เพื่อสนับสนุนช่องทางการตลาดให้แก่กลุ่มเกษตรกรได้น�า
ผลผลิตทางการเกษตรมาวางจ�าหน่าย โดยในงานดังกล่าว
สามารถสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มเกษตรกร 235,211 บาท 

• โครงการตลาดปลาช่อนแม่ลาและของดีจังหวัดสิงห์บุรี 
บริหารจัดการและสนับสนุนกลุ ่มผู ้ประกอบการโอทอป 
และผูป้ระกอบการอสิระ ให้ได้เปิดเป็นตลาดปลาช่อนแม่ลา
และของดีจังหวัดสิงห์บุรี สร้างรายได้ให้แก่กลุ่มเกษตรกร 
45,000 บาท 

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน
โครงการแห่เทียนพรรษาฟักทอง กิจกรรมส่งเสริม 

การท่องเท่ียวด้วยการประชาสมัพันธ์เรือ่งการสกัการะเทวาลยั 
พระพรหมด้วยฟักทองให้เป ็นท่ีรู ้จักแพร ่หลายมากข้ึน  
จนกลายเป็นเป้าหมายของการเดินทางมาท่องเท่ียวแห่งใหม่
ในจังหวัด สร้างรายได้ให้ชุมชน 105,555 บาท 

โครงการเด่น 
โครงการเพิม่มูลค่าสนิค้าเกษตร (ฟักทอง): บรษิทั 

ประชารฐัรกัสามคัคสีงิห์บรุ ี(วิสาหกิจเพ่ือสงัคม) จ�ากดั ร่วมกับ
จังหวัดสิงห์บุรี ส�านักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี กลุ่มเกษตรกร 
และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดสิงห์บุรี ด�าเนินการ
ขยายเครอืข่ายกลุม่เกษตรกรและพ้ืนท่ีเพาะปลกูจาก 6 ไร่ เป็น 
23 ไร่ พร้อมเสริมสร้างองค์ความรู้เรื่องพันธุ์ฟักทอง การปลูก 
การด�าเนินการด้านมาตรฐาน GAP พร้อมต่อยอดผลผลิตไปสู่ 
การแปรรูปและส่งเสริมด้านการตลาด โดยเริ่มจ�าหน่าย 
ในงานเทศกาลกินปลา ครั้งท่ี 24 ส�าหรับฟักทองจ�านวนหน่ึง 
ที่ผู้สักการะไม่น�ากลับ บริษัทฯ จึงน�ามามอบเพื่อใช้ปรุงเป็น
อาหารกลางวันให้กับโรงเรียนภายในจังหวัด สร้างรายได้ให้
เกษตรกรแล้ว 193,016 บาท
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รวมผลงานเครือข่าย 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ทั่วประเทศ (76 จังหวัด)

นายวิจิตร เลิศไพบูลย์วงศ์
ประธานกรรมการ
08 5747 8802
Ying.vj@gmail.com

นางสายพิน ชูเชื้อ
กรรมการผู้จัดการ
08 2724 0322
Sas715@gmail.com

นายสถิตย์ มาตย์คำามี
ประธานกลุ่มเกษตรกร 

บ้านหนองลี

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

บริษัทประชารัฐรักสามัคคีฯ ช่วยประสานงานได้ดีมากครับ 
เช่น สนับสนุนเรื่องเงินให้กับกลุ่มเกษตรซึ่งท�าให้เกษตรกร

มีเงินทุนหมุนเวียนได้ และเรื่องการตลาด 
ที่มีราคามาตรฐาน เกษตรกรสามารถต่อรองราคาได้เอง 
และคอยให้ค�าปรึกษาทุกเรื่องไม่ว่าจะติดขัดปัญหาอย่างไร 

กลุ่มเกษตรกรเริ่มมีความเข้มแข็งขึ้น มีการแลกเปลี่ยน
ปรึกษาปัญหากันตลอด ท�าให้กลุ่มของพวกเรา

มีรายได้เพิ่มมากขึ้น รายได้ที่เข้ามาสามารถ
ท�าให้สถานะทางการเงินของกลุ่มคล่องตัวขึ้น

แผนการดำาเนินงาน ปี 2563
นางสายพิน ชูเชื้อ
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสิงห์บุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด
• โครงการจัดตั้งศูนย์เห็ด
• โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
• โครงการข้าวสารอาหารปลอดภัย
• โครงการงานประจ�าปี พระพรหมเทวาลัย
• โครงการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร (ฟักทอง)

ผลการดำาเนินงาน
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสิงห์บุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

จ�านวนโครงการรายกลุ่มสะสม ณ เดือนธันวาคม 2562

ทุนจดทะเบียน  4,000,000.00 บาท
ทุนชำาระแล้ว  4,000,000.00 บาท

กำาไร (ขาดทุน) 
สะสม ปี 59-62

รายได้ 
2560

รายได้ 
2561

รายได้ 
2562

(426,355.37) 281,959.67 552,374.95 1,805,012.16 

รายละเอียดเพิ่มเติม



เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะท�ำงำนกำรพัฒนำ
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จ�านวนกรรมการ 9 คน
จ�านวนผู้ถือหุ้น 122 รายสุโขทัย

กลุ่มงานเกษตร
โครงการสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัยโดยกลไก

ประชารัฐ ด�าเนินการเชื่อมโยงผลผลิตชุมชนสู่โรงพยาบาล
อาหารปลอดภัย โรงเรียน โรงแรม และร้านอาหาร (4ร) 
พร้อมให้องค์ความรู ้แก่กลุ ่มเกษตรกรผ่านการบรรยาย
ในเรื่อง “มาตรฐาน Earth Safe อินทรีย์วิถีไทยมาตรฐาน
แห่งการใช้ศาสตร์พระราชา และ “เทคนิคการบรรจุภัณฑ์
และหีบห่อ” รวมถึงความรู้ด้านสารทดแทน เคมี ปุ๋ย สาร
ชีวภัณฑ์ ฯลฯ 

ผลการดำาเนินงาน

โครงการเด่น 
โครงการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันพัฒนา

ผลิตภัณฑ์บรรจุอาหารจากใบตองกล้วยตานี: บริษัท 
ประชารฐัรกัสามัคคสีโุขทัย (วิสาหกิจเพ่ือสงัคม) จ�ากดั ร่วมกับ 
ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย เล็งเห็นว่าโครงการ
ดังกล่าวสามารถต่อยอดและพัฒนาไปได้จริง และสามารถ
สร้างรายได้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใบตองคลองกระจงได้
อย่างแน่นอน จึงเข้าไปสนับสนุนในด้านเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือ
ทางกลุ่มจะได้น�าไปซ้ือเครื่องตัดใบตอง รวมไปถึงแนะน�าให้
ทางกลุ่มไปจดทะเบียนเป็นสินค้า OTOP ของจังหวัดสุโขทัย 
นอกจากน้ียังได้รับความร่วมมือจากส�านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดสุโขทัยเข้าไปแนะน�าเรื่องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต่างๆ 
ให้มีความสวยงามและปลอดภัยต่อผู้บริโภค ฯลฯ สร้างรายได้
ให้แก่กลุ่มชุมชนไปแล้ว 360,000 บาท



293292

รวมผลงานเครือข่าย 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ทั่วประเทศ (76 จังหวัด)

นายกฤษณ์ พรอำานวยทรัพย์
ประธานกรรมการ
08 1874 9600
Krit@sornthongoil.com

นายวิโรจน์ บรรเจิดธนา
กรรมการผู้จัดการ
06 3492 9999
Virojb.sv@gmail.com

นางสาวนฤภร เข็มทอง 
รองประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

ใบตองคลองกระจง

แผนการดำาเนินงาน ปี 2563
นายวิโรจน์ บรรเจิดธนา
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสุโขทัย (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด
• ระยะสั้น: จัดโครงการ “Sukhothai Night Run 2020”
• ระยะกลาง: วางแผนจ�าหน่ายข้าวหอมมะลอินิทรย์ีพันธ์ุ 105 
• ระยะยาว: วางแผนจ�าหน่ายผักอินทรีย์วิถีสุโขทัย

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

ในพื้นที่ของเราจะปลูกกล้วยกันเยอะค่ะ 
ดังนั้นเราจึงใช้ใบตองซึ่งมีอยู่มากมายในพื้นที่

มาพัฒนาเป็นจานใส่อาหาร ทดแทนการใช้โฟม 
ซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี 

จากประชารัฐสุโขทัย พัฒนาชุมชนจังหวัด 
และอุตสาหกรรมจังหวัดที่สละเวลามาให้ความรู้

และสอนวิธีการท�าจนออกมาสวยงาม
สามารถใช้ได้จริง ที่ส�าคัญยังปลอดภัยกับผู้บริโภค 

และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย

ผลการดำาเนินงาน
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสุโขทัย (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

จ�านวนโครงการรายกลุ่มสะสม ณ เดือนธันวาคม 2562

ทุนจดทะเบียน  4,125,000.00 บาท
ทุนชำาระแล้ว  2,062,500.00 บาท

กำาไร (ขาดทุน) 
สะสม ปี 59-62

รายได้ 
2560

รายได้ 
2561

รายได้ 
2562

(642,726.02) 20,336.78 71,012.68 13,454.13

รายละเอียดเพิ่มเติม



เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะท�ำงำนกำรพัฒนำ
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จ�านวนกรรมการ 14 คน
จ�านวนผู้ถือหุ้น 75 รายสุพรรณบุรี

กลุ่มงานเกษตร
• โครงการ School BIRD ด�าเนินโครงการที่โรงเรียนกฤษณา 

อ�าเภอบางปลาม้า โดยส่งเสริมความรู้ด้านการปลูกผัก 
ผลไม้ปลอดภัย ตลอดจนช่องทางการจัดจ�าหน่ายทั้งใน
โรงเรียน และภายในชุมชน

• โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ด�าเนินการร่วมกับ 
ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือเชื่อมโยงผัก
ผลไม้ปลอดภัยเข้าสู่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช โดยจะ
เริ่มจัดส่งในวันที่ 1 มีนาคม 2563

• สนับสนุนช่องทางการจัดจ�าหน่ายผักผลไม้ปลอดภัยของ
กลุ่มเกษตรตามงานและสถานท่ีต่างๆ อาทิ งาน Organic 
Gateway to South East Asia เมืองทองธานี ศาลากลาง
จงัหวัดสพุรรณบรุ ีและ ตลาดจรงิใจ ณ ศนูย์การค้าโรบนิสนั
สุพรรณบุรี 

ผลการดำาเนินงาน 

โครงการเด่น 
• โครงการตลาดจริงใจ : บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี

สุพรรณบุรี  (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ�ากัด ร ่วมกับภาคี 
เครือข่ายภาคราชการ อาทิ ส�านกังานพฒันาชุมชนจังหวัดฯ 
ส�านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฯ ส�านักงานเกษตร
จังหวัดฯ ส�านักงานพาณิชย์จังหวัดฯ ฯลฯ เชื่อมโยงภาค
เอกชนเปิดพ้ืนที่ศูนย์การค้าโรบินสันสุพรรณบุรี ให้กลุ่ม
เกษตรกรผูป้ลกูผกัปลอดภัยและผกัอนิทรย์ีน�าผลผลติมาวาง
จ�าหน่าย รวมถงึพ้ืนท่ีบรเิวณศาลากลางจงัหวดั โดยสามารถ 
สร้างรายได้ให้เกษตรกรเฉลี่ย 16,000 บาท / กลุ่ม / เดือน 
ปัจจุบันมีสมาชิกที่ได้รับผลประโยชน์จ�านวน 124 คน 
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รวมผลงานเครือข่าย 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ทั่วประเทศ (76 จังหวัด)

นายสุเทพ มิตรเกื้อกูล
ประธานกรรมการ
09 5245 3519 
Thep.mkk@gmail.com

นายธีรโชติ รุ่งรัตน์วัฒนเสรี
ผู้จัดการ
08 1006 1900

นายสรวิศ นำ้าค้าง
เลขาธิการสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืน

สุพรรณบุรี

แผนการดำาเนินงาน ปี 2563
นายธีรโชติ รุ่งรัตน์วัฒนเสรี
ผู้จัดการ  
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสุพรรณบุรี  
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด
• ขับเคลื่อนโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยสู่ระดับ

อ�าเภอ พร้อมส่งเสริมให้ผูม้รีายได้น้อยหันมาปลกู และขยาย
ตลาดไปสู่โรงเรียน โรงแรม และร้านอาหาร 

• สนับสนุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป
• ด�าเนินการโครงการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

สิ่งที่ทางกลุ่มของเราได้รับการสนับสนุน
จากบริษัทประชารัฐสุพรรณบุรี คือการลงพื้นที่

ส�ารวจแปลง ให้ค�าแนะน�า ข้อเสนอแนะในการ
แก้ไขปัญหา ตลอดจนการจัดอบรม สร้างเครือข่าย 
รวมถึงการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 

ในเรื่องของช่องทางการจัดจ�าหน่าย 
ท�าให้ตอนนี้สมาชิกในกลุ่มของเรามีรายได้เพิ่มมากขึ้น 

เรามองไปที่เป้าหมายเดียวกันคือ
คุณภาพของผลผลิตที่จะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

ผลการดำาเนินงาน
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสุพรรณบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

จ�านวนโครงการรายกลุ่มสะสม ณ เดือนธันวาคม 2562

ทุนจดทะเบียน  4,000,000.00 บาท
ทุนชำาระแล้ว  4,000,000.00 บาท

กำาไร (ขาดทุน) 
สะสม ปี 59-62

รายได้ 
2560

รายได้ 
2561

รายได้ 
2562

(431,246.23) 68,097.27 103,085.85 39,570.12 

รายละเอียดเพิ่มเติม



เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะท�ำงำนกำรพัฒนำ
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จ�านวนกรรมการ 10 คน
จ�านวนผู้ถือหุ้น 1,308 รายสุราษฎร์ธานี

ผลการดำาเนินงาน

กลุ่มงานเกษตร
โครงการจุดรับซื้อรวบรวมและกระจายสินค้าร่วมกับ

ชาลนิฟีรุต๊ เป็นโครงการทีด่�าเนนิการมาต้ังแต่ปี 2561 โดยในปี 
2562 ผลผลิตน้อยลง แต่ยังสามารถช่วยให้เกษตรกรจ�าหน่าย
เงาะนาสารและมงัคุดได้รวม 2,649,005 บาท รวมสร้างรายได้
ให้เกษตรกรไปแล้ว 9,179,602 บาท

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน
ประชาสัมพันธ ์ เส ้นทางหมู ่บ ้านเลี้ยงเป ็ด GI  

และจิตวิญญาณเมืองธรรมะ กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนต�าบลเลม็ด 
อ�าเภอไชยา

กลุ่มงานแปรรูป 
ส่งเสริมการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปของกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชน ได้แก่ เครื่องแกงสมุนไพรกะทิผงส�าเร็จรูป 
เครื่องแกงบ้านเสวียด น�้าตาลมะพร้าว และเครื่องส�าอาง GI 
เกาะพะงัน รวมสร้างรายได้ให้ชุมชนไปแล้ว 210,052 บาท

โครงการเด่น 
โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย: บริษัท ประชารัฐ 

รักสามัคคีสุราษฎร์ธานี (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ�ากัด ร่วมกับ 
หน่วยงานด้านเกษตร เชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรปลูกผัก 
ปลอดสาร ผักอินทรีย์ น�าผักส่งโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  
มีการติดต่อกันตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งยากมากต่อการที่จะเข้าไป
แทรกผู้ส่งเจ้าเดิมๆ จนกระทั่งปี 2562 สามารถด�าเนินการ 
ได้เป็นผลส�าเร็จ เริ่มท่ีโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เปิดโอกาส 
ให้กับเกษตรกร โดยเริ่มจัดส่งผักปลอดภัยเข้าสู่โรงพยาบาล 
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นมา จนถึงปัจจบุนัสามารถ
สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรไปแล้ว 183,744 บาท
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รวมผลงานเครือข่าย 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ทั่วประเทศ (76 จังหวัด)

นายธัญญะ พูลสวัสดิ์ 
ประธานกรรมการ
08 5060 1100
pracharath2558.suratthani@gmail.com

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

นางสุภาภรณ์ ไกรวงศ์
รองประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

ผักปลอดสารบ้านเสวียด

ทางประชารัฐมาให้กลุ่มเราเข้าร่วมตามนโยบาย 
กับโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ซึ่งทางกลุ่ม 

ได้ส่งผลผลิตอย่างฟักเขียวแก่ ถั่วฝักยาว และเครื่องแกง  
ในช่วงแรกปัญหาส�าคัญคือ ยอดสั่งออร์เดอร์ 

จากทางโรงพยาบาลค่อนข้างน้อย ไม่คุ้มค่าขนส่ง  
ก็ได้มีการปรับบางรายการจากที่ส่งวันเว้นวัน  

มาเป็นสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และเมื่อสินค้าไม่พอ เราจึง 
เชื่อมโยงกับเครือข่ายต่างๆ ให้ส่งสินค้าให้ตามปริมาณ 
ที่ต้องการ ตอนนี้สมาชิกในกลุ่มมีรายได้เพิ่มมากขึ้นค่ะ

แผนการดำาเนินงาน ปี 2563
นางสาวเพ็ญพิชญา นราอาจ
ผู้จัดการทั่วไป  
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสุราษฎร์ธานี  
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด
• ขับเคลื่อนโครงการต่างๆ อย่างต่อเน่ือง อาทิ โครงการ

จุดรับซื้อ รวบรวม และกระจายสินค้าร่วมกับชาลินีฟรุ๊ต  
แลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร
กับจังหวัดอื่นๆ โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย การจัดท�า
ศูนย์กระจายสินค้า การคัดสรรสินค้าเข้ากลุ่มคลัสเตอร์  
การด�าเนินการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน

• การจัดท�า Social Network ของประชารัฐสุราษฎร์ธานี 
• โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการต ่างๆ อาทิ หลักสูตร

ผลติภัณฑ์นวัตกรรมอาหารใต้และฮาลาล หลกัสตูรเจาะลกึ 
การวางแผนธุรกิจสู่ตลาดการค้าสากล หลักสูตรฝึกปฏิบัติ
การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณาออนไลน์ เป็นต้น 

• การด�าเนินการในเรื่องของกระเช้าปีใหม่

ผลการดำาเนินงาน
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสุราษฎร์ธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

จ�านวนโครงการรายกลุ่มสะสม ณ เดือนธันวาคม 2562

ทุนจดทะเบียน  4,376,000.00 บาท
ทุนชำาระแล้ว  4,376,000.00 บาท

กำาไร (ขาดทุน) 
สะสม ปี 59-62

รายได้ 
2560

รายได้ 
2561

รายได้ 
2562

(1,482,967.49) 22,457.72 405,829.03 184,171.52

รายละเอียดเพิ่มเติม



เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะท�ำงำนกำรพัฒนำ

299298

จ�านวนผู้ถือหุ้น 13 รายสุรินทร์

ผลการดำาเนินงาน

กลุ่มงานเกษตร
• วิสาหกิจชุมชนเพื่อผู้บริโภคเกษตรยั่งยืน
• วิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเองตามวิถีเกษตรพอเพียง

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน
• กลุ่มโฮมสเตย์บ้านอ้อมแก้ว
• กลุ่มท่องแพตามล�าน�้าชี

กลุ่มงานแปรรูป
• กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านไพรษร
• กลุ่มทอเสื่อกกบ้านกุดหลวง
• กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านหนองบึง



299298

รวมผลงานเครือข่าย 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ทั่วประเทศ (76 จังหวัด)

คุณสมบัติ สมบูรณ์เทอดธนา
ประธานกรรมการ

นายทวีศักดิ์ นากดี
กรรมการผู้จัดการ 
06 2681 5688
tnakdee@gmail.com

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

ผลการดำาเนินงาน
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสุรินทร์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

จ�านวนโครงการรายกลุ่มสะสม ณ เดือนธันวาคม 2562

ทุนจดทะเบียน  4,000,000.00 บาท
ทุนชำาระแล้ว  4,000,000.00 บาท

กำาไร (ขาดทุน) 
สะสม ปี 59-62

รายได้ 
2560

รายได้ 
2561

รายได้ 
2562

50,667.19 - 3,342,892.52 -*

* หมายเหตุ: รอสรุปบัญชีรอบปี 2563



เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะท�ำงำนกำรพัฒนำ

301300

จ�านวนกรรมการ 10 คน
จ�านวนผู้ถือหุ้น 895 รายหนองคาย

ผลการดำาเนินงาน

กลุ่มงานเกษตร
โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย เชื่อมโยง 

โรงพยาบาลหนองคาย ได้รับซื้อผักปลอดภัยจากกลุ่มเกษตร
ปลอดภัยเมืองหนองคาย มีรายได้รวมในปี 2562 จ�านวน 
107,053 บาท และรบัซือ้ข้าวปลอดภัยจากกลุม่วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มข้าวอินทร์อ�าเภอสระใคร มีรายได้รวมในปี 2562 จ�านวน 
469,750 บาท 

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน
ด�าเนินโครงการหนองคายเมืองแห่งการท่องเที่ยว 

และศกึษาดงูานใน 10 ชมุชน เพ่ือเป็นเครือ่งมอืในการขบัเคลือ่น 
เศรษฐกิจฐานราก เกิดการกระจายรายได้ไปยังชมุชนท่องเท่ียว
ต่างๆ เช่น ชมุชนท่องเทีย่วบ้านเดือ่ มรีายได้ในปี 2562 จ�านวน 
1,106,000 บาท และชุมชนปะโคเหนือ มีรายได้ในปี 2562 
จ�านวน 308,000 บาท

โครงการเด่น
โครงการคนหนองคายกินข้าวหนองคาย: บริษัท 

ประชารัฐรักสามัคคีหนองคาย (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ�ากัด 
ร่วมกับส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ ส�านักงานเกษตร 
และสหกรณ์จังหวัดฯ และส�านักงานพาณิชย์จังหวัดฯ ลงพื้นที่ 
ส�ารวจกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาแปลงใหญ่ อ�าเภอสระใคร ท่ีมีการ
รวมกลุ่มสมาชิก 106 ราย พื้นที่ปลูกข้าว 1,642 ไร่ พัฒนาข้าว
หอมมะลคิณุภาพคดัพิเศษ ซึง่ได้รบัรางวัลการนัตจีากกระทรวง
พาณิชย์สองปีซ้อนว่าเป็นข้าวคุณภาพดี หอม นุ ่ม อร่อย  
พร้อมประสานขยายช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มโดยลงนาม
ข้อตกลงกับโรงสีไฟชัยธนาสินในการรับซื้อข้าวจากเกษตรกร 
และได้ขยายช่องทางการตลาดไปยังสหกรณ์เกษตรอ�าเภอ
ท่าบ่ออีกด้วย ซึ่งสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 68,834 บาท



301300

รวมผลงานเครือข่าย 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ทั่วประเทศ (76 จังหวัด)

นางมนนิภา โกวิทศิริกุล
ประธานกรรมการ
08 1544 9992
aomjai6465@gmail.com

นางจิรนันท์ สกุลตั้งไพศาล
กรรมการผู้จัดการ
08 9828 0818 
aomjai6465@gmail.com

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

นางกุหลาบ คำาผาสุก
ประธานวิสาหกิจชุมชน 

กลุ่มข้าวอินทรีย์อ�าเภอสระใคร 

แต่เริ่มค่อนข้างมีปัญหาในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง 
ที่ค่อนข้างสูง ทางประชารัฐหนองคายเข้ามาช่วย  
โดยการบริหารจัดการรวบรวมจากกลุ่มเกษตร 
จัดส่งไปขายทีเดียวเพื่อลดค่าขนส่ง นอกจากนี้ 
ยังได้การสนับสนุนในเรื่องของช่องทางการขาย  
การประชาสัมพันธ์ และเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆ  

ท�าให้เรามีพื้นที่ในการขายมากยิ่งขึ้น  
ที่ส�าคัญทางกลุ่มของเรายังได้รับค�าแนะน�า 

ในการพัฒนาต่อยอดในการเรื่องการปลูกข้าว  
และเชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวอีกด้วย 

แผนการดำาเนินงาน ปี 2563
นางจิรนันท์ สกุลตั้งไพศาล 
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีหนองคาย  
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด
• โครงการคนหนองคายกินข้าวหนองคาย โดยขยายเข้าสู่ 

โรงแรม ร้านอาหาร โรงเรียน และโรงพยาบาล
• โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยจะขยายผลไปยัง 

ห้างสรรพสินค้า เช่น แม็คโคร บิ๊กซี 
• โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล 
• โครงการหนองคายเมืองแห่งการท่องเท่ียวและการศึกษา 

ดูงาน 10 หมู่บ้าน
• โครงการจัดตลาดโมเดิร์นเทรดหน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี

ผลการดำาเนินงาน
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีหนองคาย (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

จ�านวนโครงการรายกลุ่มสะสม ณ เดือนธันวาคม 2562

ทุนจดทะเบียน  4,000,000.00 บาท
ทุนชำาระแล้ว  4,000,000.00 บาท

กำาไร (ขาดทุน) 
สะสม ปี 59-62

รายได้ 
2560

รายได้ 
2561

รายได้ 
2562

(439,146.36) 30,702.72 26,337.45 -*

* หมายเหตุ: รอสรุปบัญชีรอบปี 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม



เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะท�ำงำนกำรพัฒนำ

303302

จ�านวนกรรมการ 10 คน
จ�านวนผู้ถือหุ้น 17 รายหนองบัวลำาภู

ผลการดำาเนินงาน

กลุ่มงานเกษตร
โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย โดยด�าเนนิการ

รวบรวมและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรด้านการปลูกผักปลอดภัย 
เพ่ือส่งเข้าโรงพยาบาลหนองบัวล�าภู โดยปัจจุบันสามารถ 
สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรไปแล้ว 1,347,514.60 บาท

กลุ่มงานแปรรูป
ร่วมจัดกิจกรรมกระเช้าของขวัญประชารัฐ (ส.ค.ส.) 

ประชาสัมพันธ์บริษัทฯ เพ่ือน�าผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่ม 
ผูป้ระกอบการในจงัหวดัมาจดัเป็นกระเช้าในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

โครงการเด่น 
โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย: บริษัท 

ประชารัฐรักสามัคคีหนองบัวล�าภู (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด  
มีบทบาทในการเป ็นตัวกลางในการเจรจาข ้อตกลง
และประสานงานระหว่างเกษตรกรกับทางโรงพยาบาล
หนองบวัล�าภ ูและมส่ีวนรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจรบัรอง 
คุณภาพผลผลิตทางการเกษตร ตลอดจนช่วยท�าเอกสาร
บัญชีให้กับเกษตรกร รวมท้ังการส�ารองจ่ายค่าผลผลิตให้กับ
เกษตรกรล่วงหน้าโดยชาวบ้านไม่ต้องรอเงินจากโรงพยาบาล 
โดยมีเกษตรผู้รับผลประโยชน์ 30 ราย สร้างรายได้ 412 บาท / 
คน / สัปดาห์ เฉลี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 12 - 14% 

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน
สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเท่ียวผ่าน

รายการชื่นใจไทยแลนด์และตามอ�าเภอจาน ซึ่งออกอากาศ 
ทางสถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวีช่อง 34 สนับสนุนการจัดท�า 
และพฒันาหมูบ้่านท่องเท่ียวโดยชมุชน การท�าโฮมสเตย์ชมุชน
ท่องเที่ยวบ้านตาดไฮ อ�าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล�าภู



303302

รวมผลงานเครือข่าย 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ทั่วประเทศ (76 จังหวัด)

นายจารุวัฒน์ ศรีซุย
ประธานกรรมการ
06 2198 5757
mejaruwat2018@gmail.com

นายธนวิทย์ คงสุริยะ
กรรมการผู้จัดการ
08 9422 9930 
Kusupplyandtravel@gmail.com

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

นางสาวปรัชญาวรรณ สาระบัน
เลขานุการกลุ่มสหกรณ์ส่งเสริม
การตลาดผักผลไม้อินทรีย์หนองบัวล�าภู

ทางกลุ่มได้รับความช่วยเหลือจากประชารัฐ
หนองบัวล�าภูในเรื่องของเงินทุนหมุนเวียน 

ท�าให้เกษตรกรสามารถรับเงินค่าผักและผลไม้ได้ทันที 
ปัจจุบันเรามีสมาชิก 25 คน สามารถผลิต

ผักและผลไม้จัดส่งให้กับโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง 
และมีรายได้เพิ่มขึ้น 5,000 บาท / วัน / กลุ่ม 

ผู้ป่วยทานอาหารที่ปลอดภัยท�าให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น 
คนทั่วไปมีการรับรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์

มากขึ้นกว่าเดิมมาก และเกิดการขยายผลการจัดส่ง
ผักไปยังโรงพยาบาลต่างๆ ในอ�าเภอมากขึ้น 

แผนการดำาเนินงาน ปี 2563 
นายธนวิทย์ คงสุริยะ
กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีหนองบัวล�าภู 
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด 
• กลุ ่มงานเกษตร อาทิ โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย  

ขยายไปสู่ระดับอ�าเภอ รวมไปถึงการจัดส่งเข้าเรือนจ�า 
โรงแรม ร้านอาหาร โรงเรียน และร้านค้าต่างๆ 

• กลุ ่มงานแปรรูป พัฒนาผลิตภัณฑ์  OTOP ผ ้าทอ 
เมืองหนองบัวล�าภู ผ่านกระบวนการสร้างการเรียนรู้ของ
วิชชาลัยผ้าทอหนองบัวล�าภู และส่งเสริมการตลาดโดย
การบริหารงานของบริษัทฯ เน้นตลาดผ้าทอหนองบัวล�าภู  
และตลาดเดิน กิน ชิม เที่ยว ทุกวันพุธของสัปดาห์ 

• กลุ ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน พัฒนาชุมชนท่องเท่ียว
ต้นแบบจงัหวัดหนองบวัล�าภ ู7 กลุม่ / ชมุชน ให้เป็นเส้นทาง 
การท่องเที่ยวสู่หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ผลการดำาเนินงาน
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีหนองบัวล�าภู (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

จ�านวนโครงการรายกลุ่มสะสม ณ เดือนธันวาคม 2562

ทุนจดทะเบียน  4,000,000.00 บาท
ทุนชำาระแล้ว  4,000,000.00 บาท

กำาไร (ขาดทุน) 
สะสม ปี 59-62

รายได้ 
2560

รายได้ 
2561

รายได้ 
2562

(207,708.73) 117,847.83 927,897.64 -*

* หมายเหตุ: รอสรุปบัญชีรอบปี 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม



เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะท�ำงำนกำรพัฒนำ

305304

จ�านวนกรรมการ 9 คน
จ�านวนผู้ถือหุ้น 160 รายอ่างทอง

ผลการดำาเนินงาน

กลุ่มงานเกษตร 
โครงการครัวสุขภาพสู ่มหานคร  ด�าเนินการ 

ท่ีชุมชนบ้านหัวแอน ต�าบลมงคลธรรมนิมิตร อ�าเภอสามโก้  
เพ่ือสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรท�าสวนครัว ส่งผักให้กับบริษัท  
เทสโก้ โลตัส ซึ่งเป็นการปลูกผักในรูปแบบผักปลอดภัย  
ซึ่งได้รับมาตรฐาน Primary GAP หรือมาตรฐาน THAI GAP 
ท�าให้ชมุชนมรีายได้อย่างย่ังยืนและต่อเนือ่ง โดยผกัท่ีปลกู เช่น 
ดอกแค บวบ มะเขือ นอกจากนั้นยังด�าเนินโครงการส่งเสริม 
การเรียนรู้เพาะเห็ดเศรษฐกิจ ด�าเนินการท่ีบ้านตาล อ�าเภอ
โพธิท์อง ซึง่เป็นชมุชนทีเ่พาะเห็ด ทางบรษิทัฯ จงึเข้าไปส่งเสรมิ
ให้เป็นแหล่งเรยีนรูก้ารเพาะเหด็ พร้อมจ�าหน่าย เพ่ือเพ่ิมรายได้ 
แก่ชุมชน โดยเห็ดที่นิยมเพาะในชุมชน ได้แก่ เห็ดถั่งเช่าสีทอง  
เห็ดนางรมทอง เห็ดโคนด�า เห็ดนางฟ้าภูฏาน เห็ดเป่าฮื้อ  
เห็ดตับเต่า เห็ดนางรมดอย และเห็ดเยื่อไผ่

กลุ่มงานแปรรูป 
โครงการส่งเสริมการแปรรูปเห็ด เป็นการต่อยอด

จากโครงการด้านการเกษตรทีส่่งเสรมิการเพาะเหด็ ทางชมุชน 
มีความต้องการที่จะแปรรูปเห็ดเพ่ือเพ่ิมรายได้ จึงร่วมกัน 
น�าเห็ดเย่ือไผ ่มาสกัดเป็นวุ ้นเพ่ือเป็นวัตถุดิบในการท�า
ผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิว ได้แก่ เจลเห็ดเยื่อไผ่ จ�าหน่ายกิโลกรัมละ  
4,000 บาท สร้างรายได้เดือนละ 40,000 บาท นอกจาก
น้ันยังมีโครงการแปรรูปผักตบชวา ซึ่งด�าเนินการท่ีชุมชน 
บางตาแผ่น ต�าบลคลองวัว อ�าเภอเมืองอ่างทอง เน่ืองจาก 
เป็นชุมชนท่ีอยู่ริมน�้า มีผักตบชวาเป็นจ�านวนมาก กีดขวาง 
การคมนาคม ท�าให้เกิดการรวมกลุ่มน�าผักตบชวามาจักสาน
เป็นผลิตภัณฑ์ เพ่ิมมูลค่าให้กับชุมชน มีสินค้าที่ได ้รับ 
ความนิยมคือ กระเช้าของขวัญ กระเป๋าสตรี และแจกัน 

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน
โครงการจดัการท่องเท่ียวเพ่ือการเรยีนรูเ้ชงิสร้างสรรค์  

เป็นการเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 
ด�าเนินการท่ีชุมชนบางเสด็จ อ�าเภอป่าโมก ซ่ึงเป็นชุมชน 
ที่มีทักษะฝีมือในการท�าตุ๊กตาชาววัง และมีวิถีการด�าเนินชีวิต 
ที่เรียบง่าย มีเอกลักษณ์ของชุมชนท่ีน่าเรียนรู้ และพัฒนา 
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส�าคัญ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนต่อไป



305304

รวมผลงานเครือข่าย 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ทั่วประเทศ (76 จังหวัด)

นายเรืองชัย ลิ้มบูรณพันธ์
ประธานกรรมการ
06 5394 5635

นายศุภากร ฉัตรภัทรไชย
กรรมการผู้จัดการ
08 5192 8318
Supakorn8318@gmail.com

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

ผลการดำาเนินงาน
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอ่างทอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

จ�านวนโครงการรายกลุ่มสะสม ณ เดือนธันวาคม 2562

ทุนจดทะเบียน  4,000,000.00 บาท
ทุนชำาระแล้ว  4,000,000.00 บาท

กำาไร (ขาดทุน) 
สะสม ปี 59-62

รายได้ 
2560

รายได้ 
2561

รายได้ 
2562

(248,333.67) 783,521.32 152,650.72 51,477.71

รายละเอียดเพิ่มเติม



เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะท�ำงำนกำรพัฒนำ

307306

จ�านวนกรรมการ 9 คน
จ�านวนผู้ถือหุ้น 3,431 รายอำานาจเจริญ

ผลการดำาเนินงาน

กลุ่มงานแปรรูป 
• การด�าเนินงานของ OTOP SHOP AMNAT เพ่ือเป็นช่องทาง 

การจัดจ�าหน่ายสินค้าให้แก่กลุ ่มและผู ้ประกอบการ 
ในจังหวัด น�าไปสู่การเจริญเติบโตที่ยั่งยืนต่อไป โดยสินค้า
ที่วางจ�าหน่าย อาทิ ผ้าขาวม้า ข้าวหอมมะลิ 105 รวมไปถึง 
สินค้าของสมาชิกเครือข่ายธุรกิจบิสคลับอ�านาจเจริญ  
ซึง่ปัจจบุนัสามารถสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มและผูป้ระกอบการ
ไปแล้ว 1,627,933 บาท

• การจ�าหน่ายสินค้า OTOP ออนไลน์ เป็นการต่อยอดการ
ด�าเนินการจากร้าน OTOP SHOP AMNAT เพ่ือให้เข้าถึง
กลุ่มลูกค้าได้กว้างขึ้น โดยสามารถเพ่ิมรายได้ให้แก่กลุ่ม
และผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง รวมแล้ว 204,400 บาท 

โครงการเด่น 
โครงการผ้าขาวม้ามาลัยกร: บริษัท ประชารัฐ 

รักสามัคคีอ�านาจเจริญ (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ�ากัด ร่วมกับ  
ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ�านาจเจริญ ส�านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดอ�านาจเจริญ และคณะกรรมการ 
และขบัเคลือ่นนโยบายสานพลงัประชารฐัจงัหวัดอ�านาจเจรญิ 
ด�าเนินการให ้ความรู ้และฝ ึกอบรมการจัดท�ามาลัยกร 
ผ้าขาวม้าให้กับชุมชนในเครือข่ายของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นเพื่อ
ยกระดับผ้าขาวม้าทอมือ ให้มีผลิตภัณฑ์แปรรูปที่หลากหลาย  
และชุมชนสามารถน�าความรู ้ดังกล่าวไปสร้างมูลค่าเพ่ิม 
ให้กับผ้าขาวม้าทอมือ ซึ่งทางประชารัฐอ�านาจเจริญยังช่วย 
ด�าเนินการน�าผลิตภัณฑ์แปรรูปดังกล่าวไปจ�าหน่ายเพ่ือ 
เพิม่รายไดใ้ห้กบัชุมชนอกีชอ่งทางหนึง่ ปจัจุบันชุมชนมีรายได้
เพิ่ม 176,360 บาท 



307306

รวมผลงานเครือข่าย 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ทั่วประเทศ (76 จังหวัด)

นายวินัย มีชัย 
ประธานกรรมการ
08 1999 4185
vinai_bonus@hotmail.com

นางเพ็ญศิริยา ตั้งตระกูลวงศ์
กรรมการผู้จัดการ
08 1321 4247
pensiriyaipad@gmail.com

นางสาวธิดารัตน์ อินทร์ชิด
เลขานุการ กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมคราม 

บ้านค�าเดือย 

นอกเหนือจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นแล้ว สิ่งที่ทางกลุ่ม 
ได้รับจากประชารัฐรักสามัคคีอ�านาจเจริญคือความรู้

ในเรื่องการแปรรูปผ้าขาวม้าให้มีมูลค่าสูงขึ้น  
เราเรียนรู้ที่จะน�าผ้าขาวม้ามาท�าเป็นพวงมาลัย  

หรือท�าเป็นดอกไม้ ตอนแรกเลยรู้สึกว่า
มันค่อนข้างยากนะ แต่พอเราท�าจนชินแล้ว 

เริ่มสนุก ยิ่งได้เห็นงานที่ท�าออกมาแล้วสวย ขายได้ 
ยิ่งมีก�าลังใจในการท�ามากขึ้น ตอนนี้ก็เริ่มเห็น

แนวทางใหม่ๆ ที่จะน�าผ้าขาวม้ามาใช้ประโยชน์ต่อไป 

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

แผนการดำาเนินงาน ปี 2563
นางเพ็ญศิริยา ตั้งตระกูลวงศ์
กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอ�านาจเจริญ 
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด 
• โครงการน�า้ดื่มประชารัฐ จังหวัดอ�านาจเจริญ
• โ ค ร ง ก า ร ช ่ ว ย เ ห ลื อ แ ล ะ พั ฒ น า ด ้ า น ก า ร เ ก ษ ต ร  

จังหวัดอ�านาจเจริญ
• จัดหาคู่ค้าร่วมธุรกิจเพิ่มขึ้น
• โครงการจัดหาเส้นด้ายเส้นฝ้ายให้กลุ่มทอผ้าอ�านาจเจริญ 

เพื่อลดต้นทุนการผลิตและสอดคล้องกับการตลาด

ผลการดำาเนินงาน
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอ�านาจเจริญ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

จ�านวนโครงการรายกลุ่มสะสม ณ เดือนธันวาคม 2562

ทุนจดทะเบียน  4,000,000.00 บาท
ทุนชำาระแล้ว  3,326,000.00 บาท

กำาไร (ขาดทุน) 
สะสม ปี 59-62

รายได้ 
2560

รายได้ 
2561

รายได้ 
2562

(206,920.55) 91,870.84 118,357.21 348,099.10

รายละเอียดเพิ่มเติม



เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะท�ำงำนกำรพัฒนำ

309308

จ�านวนกรรมการ 10 คน
จ�านวนผู้ถือหุ้น 1,273 รายอุดรธานี 

ผลการดำาเนินงาน

กลุ่มงานแปรรูป 
ร่วมกับบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพ่ือ

สงัคม (ประเทศไทย) จ�ากดั และส�านกังานพฒันาชมุชนจงัหวดั
อุดรธานี ในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากลุ่มสืบสาน 
ผ้าขาวม้าทอมือบ้านผือ นอกจากนี้ยังสนับสนุนช่องทาง 
การจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าทอของกลุ่มผ่านการออกบูธ 
ตามงานต่างๆ โดยสามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนไปแล้ว 
268,300 บาท

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน
ร่วมกับส�านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี

จัดกิจกรรม “ว่ิงตะลุยป่าท ้าสายฝน” ซึ่งเป ็นส ่วนหนึ่ง 
ในแผนงานด�าเนินโครงการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชมุชน แหล่งท่องเท่ียวสะพานหนิ อ�าเภอกมุภวาปี สร้างรายได้ 
ให้แก่ชุมชน 200,000 บาท 

โครงการเด่น 
โครงการตลาดสีเขียวเครือข่ายเกษตรอินทรีย์

อ�าเภอหนองหาน: บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุดรธานี 
(วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ�ากัด ด�าเนินการประสานงานจัดตั้ง
กลุม่เกษตรกรของเครอืข่ายเกษตรกรอนิทรย์ีอ�าเภอหนองหาน 
เพ่ือให้เข้าถึงช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัยในพ้ืนท่ี 
โรงพยาบาลหนองหาน จนกลายเป็นแหล่งบริโภคอาหาร
สุขภาพให้กับคนที่สนใจ โดยเปิดพ้ืนท่ีเพ่ือให้เกษตรกรน�า
สินค้าทางการเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยมาจ�าหน่าย 
ในทุกวันพุธ โดยเกษตรกรในอ�าเภอหนองหานทั้ งสิ้น  
30 - 50 ราย มรีายได้จากการขายสนิค้าเฉลีย่ 1,000 - 1,500 บาท /  
คน และ 25,000 - 30,000 บาท / สัปดาห์



309308

รวมผลงานเครือข่าย 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ทั่วประเทศ (76 จังหวัด)

นายเสนีย์ จิตตเกษม
ประธานกรรมการ
08 9846 1100
aoopholchai@gmail.com

นายวิชัย ประเสริฐสิทธิ์
กรรมการผู้จัดการ
08 9422 2244
wichai_ad@hotmail.com

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

แผนการดำาเนินงาน ปี 2563
นายวิชัย ประเสริฐสิทธิ์ 
กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุดรธานี 
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด 
• โครงการโรงงานในโรงเรียน เ พ่ือส ่ง เสริมนักเรียน 

ให้มีรายได้เสริมจากการเข้าร่วมโครงการเพ่ือผลิตชิ้นส่วน
ของบ้านจัดสรร 

• โครงการน�้าดื่มประชารัฐเพ่ือการประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้าง
การรับรู ้ประชาสัมพันธ์องค์กร และหาเงินทุนจากก�าไร 
ในการขายสินค้า เพื่อต่อยอดพัฒนากลุ่มงานด้านต่างๆ

• โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัย เพ่ือเชื่อมโยง 
กลุ่มเกษตรกรและช่องทางการตลาด

นางฉวีวรรณ ทองแสน
รองประธานกลุ่มเกษตรกร 

ผู้ผลิตปุ๋ยบ้านดงเรือง

สิ่งที่ทางกลุ่มร่วมกับประชารัฐอุดรธานี คือการจัดตั้ง
เครือข่ายเกษตรอินทรีย์อ�าเภอหนองหานเพื่อสมาชิก

ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู ้
และเข้าถึงการสนับสนุนจากภาครัฐ ปัจจุบันเครือข่าย

ของเราเริ่มมีความเข้มแข็งเป็นรูปธรรม 
มีพื้นที่ในการขายสินค้าเกษตรที่ชัดเจน 

ผลการดำาเนินงาน
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุดรธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

จ�านวนโครงการรายกลุ่มสะสม ณ เดือนธันวาคม 2562

ทุนจดทะเบียน  4,000,000.00 บาท
ทุนชำาระแล้ว  2,603,000.00 บาท

กำาไร (ขาดทุน) 
สะสม ปี 59-62

รายได้ 
2560

รายได้ 
2561

รายได้ 
2562

(126,359.35) 6,961.68 11,027.58 -*

* หมายเหตุ: รอสรุปบัญชีรอบปี 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม



เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะท�ำงำนกำรพัฒนำ

311310

จ�านวนกรรมการ 11 คน
จ�านวนผู้ถือหุ้น 178 รายอุตรดิตถ์

ผลการดำาเนินงาน

กลุ่มงานเกษตร
• โครงการหอการค้าแฟร์ สนับสนนุกลุม่เกษตรกรร่วมออกบธู 
• จ�าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน มีรายได้เกิดข้ึน 

400,000 บาท
• โครงการตลาดประชารัฐของดีจังหวัดอุตรดิตถ์ สนับสนุน

การน�าชุมชนออกบูธจ�าหน่ายสินค้า มีรายได้เกิดข้ึน 
1,000,000 บาท

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน
• ถนนสายวัฒนธรรมชุมชนลาวเวียง ต�าบลหาดสองแคว  

อ�าเภอตรอน เป ็นแหล่งท ่องเท่ียวซึ่งเป ็นท่ีรู ้จักของ 
นักท่องเท่ียวอยู่ก่อนแล้วนอกจากนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัส
กับวัฒนธรรมของคนลาวเวียง ได้กินอาหารท้องถิ่นอร่อย ๆ  
ยังสามารถเลือกซื้อสินค ้าพ้ืนเมืองในราคาย ่อมเยา 
อีกด้วย บริษัทฯ จึงได้เพิ่มวันในการจัดตลาดนัดเป็นวันศุกร์
และเสาร์ของทุกต้นเดือน

กลุ่มงานแปรรูป
• บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุตรดิตถ์ (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) 

จ�ากัด ส่งเสริมการปลูกข้าวเพชรพิชัย ข้าวหอมมะลิอินทรีย์
ในท้องถิ่น ผลผลิตจากชาวนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่มีกระบวน
พิถีพิถันทุกขั้นตอน ตั้งแต่การปลูกในแปลงนา เก็บเก่ียว 
และสเีป็นข้าวสาร โดยหาช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกร
มากข้ึน อีกทั้งยังประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู ้จักในวงกว้าง
นอกจากนียั้งส่งเสรมิแบรนด์ควีน ราชนีิเมด็มะม่วงหิมพานต์
ให้ได้วางขายในห้างสรรพสินค้าชั้นน�าทั้งแม็คโคร เซ็นทรัล 
และห้างสรรพสินค้าในจังหวัด



311310

รวมผลงานเครือข่าย 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ทั่วประเทศ (76 จังหวัด)

นายเพชรเกษม ส่งศิริ
ประธานกรรมการ

นายกฤติ ปาละบุญมา
กรรมการผู้จัดการ
08 6415 8907
packagingkritt@hotmail.com

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

ผลการดำาเนินงาน
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุตรดิตถ์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

จ�านวนโครงการรายกลุ่มสะสม ณ เดือนธันวาคม 2562

ทุนจดทะเบียน  4,000,000.00 บาท
ทุนชำาระแล้ว  1,000,000.00 บาท

กำาไร (ขาดทุน) 
สะสม ปี 59-62

รายได้ 
2560

รายได้ 
2561

รายได้ 
2562

(16,000.00) - - -*

* หมายเหตุ: รอสรุปบัญชีรอบปี 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม



เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะท�ำงำนกำรพัฒนำ

313312

จ�านวนกรรมการ 10 คน
จ�านวนผู้ถือหุ้น 27 รายอุทัยธานี

ผลการดำาเนินงาน

กลุ่มงานเกษตร
• ประสานขอข้อมลูกลุม่จากหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องเพ่ือประเมนิ

ศักยภาพของกลุ่ม
• ลงพื้น ท่ีร ่วมกับหน ่วยงานภาคีในการให ้ค�าปรึกษา  

ค�าแนะน�ากับกลุ่มชุมชน
• ร่วมเป็นวิทยากรกับหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนในการ

เพิ่มองค์ความรู้ให้กับกลุ่มชุมชน 

กลุ่มงานแปรรูป
• คัดสรรผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือน�ามาจัดเป็นกระเช้าของขวัญ

ของฝากในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึง่สามารถสร้างรายได้ให้แก่
ชุมชน 171,220 บาท

• ลงพื้นที่ ร ่วมกับหน ่วยงานภาคีในการให ้ค�าปรึกษา  
ค�าแนะน�ากับกลุ่มชุมชน

• ร่วมเป็นวิทยากรกับหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนในการ
เพิ่มองค์ความรู้ให้กับกลุ่มชุมชน

โครงการเด่น
โครงการส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  

ปี 2562 (บ้านสะน�า): บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุทัยธานี 
(วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ�ากัด ร่วมกับส�านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดฯ ส�านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฯ ททท. 
อุตสาหกรรมจังหวัดฯ วัฒนธรรมจังหวัดฯ องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว และสภาอุตสาหกรรม 
ท่องเท่ียว ด�าเนินการสนับสนุนสร้างองค์ความรู้ในเรื่องปัจจัย
การผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน การบริหารจัดการ  
การตลาด พร้อมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของหมู่บ้าน 
นอกจากน้ียังจัดท�าโปรแกรมการท่องเท่ียวเชื่อมโยงกับ 
แหล่งท่องเท่ียวหลักของจังหวัดน�าเสนอให้กับบริษัทน�าเที่ยว
ต่างๆ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนรวม 2,024,160 บาท



313312

รวมผลงานเครือข่าย 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ทั่วประเทศ (76 จังหวัด)

นายจักรกฤช ศีลาเจริญ
ประธานกรรมการ
08 1953 1838

นายพจน์ สีเข้ม
กรรมการผู้จัดการ
06 2294 3434
Seekhem_pot@hotmail.com

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

แผนการดำาเนินงาน ปี 2563
นายจักรกฤช ศีลาเจริญ
ประธานกรรมการ 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุทัยธานี  
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด
• ด�าเนินการขบัเคลือ่นโครงการเกษตรปลอดภัย คนอทุยัผาสกุ 

ให้ประสบผลส�าเร็จ

นายอากาศ ทาคำาหอม
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านสะน�า 

เดิมทีชุมชนไม่มีความรู้ในเรื่องการจัดการท่องเที่ยว 
แต่มีความสนใจจะหารายได้เสริมให้ชุมชน  
พอประชารัฐเข้ามาสนับสนุนพร้อมชี้แจง

ท�าความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ รวมถึงแนวทาง
ที่จะให้การสนับสนุนชุมชนแล้ว ท�าให้ชุมชนของเรา

มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบมากขึ้น 
มีการบูรณาการกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เข้ามาสนับสนุน 

ท�าให้ชุมชนของเรามีรายได้มากขึ้น 
รู้จักการอนุรักษ์ หวงแหนเอกลักษณ์

วัฒนธรรมท้องถิ่น รวมถึงช่วยกันเผยแพร่ 
ให้บ้านสะน�าของเราเป็นที่รู้จักของคนภายนอกมากขึ้น 

ผลการดำาเนินงาน
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุทัยธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

จ�านวนโครงการรายกลุ่มสะสม ณ เดือนธันวาคม 2562

ทุนจดทะเบียน  1,349,000.00 บาท
ทุนชำาระแล้ว  1,349,000.00 บาท

กำาไร (ขาดทุน) 
สะสม ปี 59-62

รายได้ 
2560

รายได้ 
2561

รายได้ 
2562

(162,396.94) - 56,746.38 40,206.52

รายละเอียดเพิ่มเติม



เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะท�ำงำนกำรพัฒนำ

315314

จ�านวนกรรมการ 8 คน
จ�านวนผู้ถือหุ้น 96 รายอุบลราชธานี

ผลการดำาเนินงาน
กลุ่มงานแปรรูป 
• พัฒนาคลัสเตอร์ฝ้าย สายใยคนริมโขง ร่วมกับชุมชนดี 

มรีอยย้ิมโขงเจยีม เชือ่มโยงวัตถุดิบและผลติภณัฑ์ของชมุชน 
ปลูกฝ้ายและทอผ้าฝ้าย ท้ัง 6 ชุมชน สามารถลดต้นทุน 
การผลิต นอกจากน้ียังร่วมจัดกิจกรรมทอผ้าท้าตะวัน  
สร้างการรบัรูใ้ห้แก่ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายรมิโขงให้กับนกัท่องเท่ียว  
สามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนกว่า 400,000 บาท 

• ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดงานเทศกาล
ไก่ย่างทางวารี เพ่ือชูอัตลักษณ์ไก่ย่างพริกแกง ซึ่งเป็นสูตร
ดั้งเดิมของชุมชน 

โครงการเด่น 
โครงการการขับเคลื่อนเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ 

Ubonratchathani PGS Organic: บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี
อุบลราชธานี (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ�ากัด พร้อมด้วยภาค ี
เครือข่ายท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มเกษตรกรเกษตร
อินทรีย์ ร่วมพัฒนาคุณภาพการผลิต การลดต้นทุน ตลอดจน 
การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ฯ เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง 
ของกลุ่มให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ และสามารถส่งพืชผล 
ทางการเกษตรอินทรีย ์ ท่ีมีความปลอดภัย เป ็นมิตรต ่อ 
สิ่ งแวดล ้อม ถึงมือผู ้จ�าหน ่ายและผู ้บริ โภคในจังหวัด
อุบลราชธานีต่อไป

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน
ร่วมกับมหาวิทยาลยัราชภัฏอบุลราชธานแีละจงัหวัด

อุบลราชธานี จัดงานการแสดงแสง สี เสียง: สะพานบุญ
แห่งศรัทธา บูชาพระธาตุสวนตาล เพ่ือสร้างเอกลักษณ ์
การท่องเที่ยวโดยชุมชนต�าบลชีทวน มีนักท่องเที่ยวร่วมงาน
กว่า 4,000 คน



315314

รวมผลงานเครือข่าย 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ทั่วประเทศ (76 จังหวัด)

นางพองาม ปรีดาสันติ์
ประธานกรรมการ
08 1876 2818
Porngam.seubon@gmail.com

ผศ. ดร.ธนพรรณ ธานี
กรรมการผู้จัดการ
08 9960 9679
Thanapan.ubu@gmail.com
Thanapan.t@oup.ubu.ac.th

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

นางสาวเขมคณิศ แสงพันธุ์ตา
ประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย ์

ประชารัฐ สว่างวีระวงศ์

ปัญหาที่พบบ่อยของการท�าเกษตรอินทรีย์ คือ  
โรค และศัตรูพืช โดยทางประชารัฐรักสามัคคี

อุบลราชธานีเข้ามาช่วยรวมกลุ่มจัดตั้งเครือข่ายเกษตร
อินทรีย์ Ubon PGS Organic เป็นที่ให้พวกเรา

ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ปัญหา และมีผู้รู้มาให้ค�าแนะน�า
จากประสบการณ์จริงจากการที่เข้าร่วมโครงการ 

กลุ่มของเรามีทักษะและความรู้ในการ
ปลูกพืชผักอินทรีย์ รวมถึงมีเครือข่าย

ที่มีอุดมการณ์เดียวกันเพิ่มมากขึ้น 
และช่วยให้สมาชิกในกลุ่มมีรายได้อย่างต่อเนื่อง 

แผนการดำาเนินงาน ปี 2563
นางพองาม ปรีดาสันติ์ 
ประธานกรรมการ 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุบลราชธานี
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด
• การขับเคลื่อนเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ Ubonratchathani 

PGS Organic 
• โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
• การพฒันาคลสัเตอร์ฝ้าย…สายใยคนรมิโขง ร่วมกับชมุชนดี 

มีรอยยิ้มโขงเจียม

ผลการดำาเนินงาน
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

จ�านวนโครงการรายกลุ่มสะสม ณ เดือนธันวาคม 2562

ทุนจดทะเบียน  4,000,000.00 บาท
ทุนชำาระแล้ว  4,000,000.00 บาท

กำาไร (ขาดทุน) 
สะสม ปี 59-62

รายได้ 
2560

รายได้ 
2561

รายได้ 
2562

(657,882.98) 70,766.15 1,795,857.86 456,936.41

รายละเอียดเพิ่มเติม
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รำยนำมคณะกรรมกำร 
บริษัท ประชำรัฐรักสำมัคคีจังหวัด (วิสำหกิจเพื่อสังคม) จ�ำกัด

กระบี่ 
กรรมการผู้จัดการ	 	 นายชาญฤทธิ์	เพิ่มทรัพย์
เหรัญญิก	 	 	 นายวีระเดช	แซ่ฮ่อ
กรรมการ	 	 	 นายประเสริฐ	ชาตวิทยบุตร
กรรมการ	 	 	 นายธีรพจน์	กษิรวัฒน์	
กรรมการ	 	 	 นายกิตติสัณท์	กิจค้า
กรรมการ	 	 	 นายแสงชัย	วสุนธรา
กาญจนบุรี
ประธานกรรมการ		 	 นายธีรชัย	ชุติมันต์
รองประธานกรรมการ			 นายปัญญา	วุฒิประจักษ์
กรรมการผู้จัดการ	 	 นางทิวาพร	ศรีวรกุล
กรรมการ		 	 	 นายไฉน	เรืองพยุงศักดิ์
กรรมการ		 	 	 นายเฉลิมฉัตร	จันทร์อินทร์
กรรมการ		 	 	 นายสรรเพชญ	ศลิษฎ์อรรถกร
กรรมการ		 	 	 นายวิโลด	หล�าเล็ก
กรรมการ		 	 	 นายพิพัฒน์	แก้วจิตคงทอง
กรรมการ		 	 	 นายสหัสนัย	ยืนยงค์
กรรมการ		 	 	 นางรสวรรณ	จงไมตรีพร
กรรมการ		 	 	 นางกิตติยา	เดชานุมาศก�าพล
กาฬสินธุ์
ประธานกรรมการ	 	 นายเชิดศักดิ์	ภาวิข�า
รองประธานกรรมการ	 	 นายสุขี	ซองศิริ
กรรมการผู้จัดการ	 	 นางสาววิจิตรา	ภูโคก	
กรรมการ		 	 	 นายค�าสี	แสนศรี
กรรมการ		 	 	 นายเกษม	จิรัฐพิกาลพงศ์
กรรมการ	 	 	 นายนิคม	อุปชีวะ
กรรมการ		 	 	 นางวาสนา	ภูผานิล
กรรมการ	 	 	 นางดอกแก้ว	รัชโพธิ์
กรรมการ	 	 	 นางสาวมัณฑนา	เล็กสมบูรณ์
ก�าแพงเพชร
ประธานกรรมการ	 	 นายธ�ารง	อัศวสุธีรกุล
รองประธานกรรมการ	 		 นายสรวิชญ	์ธันยบูรณ์สถาพร
รองประธานกรรมการ	 		 นายพิทักษ์	มหบุญพาชัย	
ผู้จัดการ	 	 	 นางสาวสุดารัตน์	เนียนนิ่ม	
กรรมการ	 		 	 นายรังสรรค์	สบายเมือง
กรรมการ	 		 	 นายอนันต์	เหลืองคุณวัฒน์
กรรมการ	 		 	 นายบัณฑิต	ผาณิตพิเชฐวงศ์
กรรมการ	 		 	 นายพิชิต	เกษสุวรรณ์
กรรมการ	 	 	 นางยุวดี	คงอินทร์	
กรรมการ	 		 	 นายพรชัย	พัฒนศักดิ์ภิญโญ
กรรมการ	 		 	 นายวิศรุต	สือพัฒธิมา
กรรมการ	 		 	 นายช�านาญ	วัฒนศิริ
กรรมการ	 		 	 นายสุรินทร์	พิชัย
กรรมการ	 		 	 นายรังสรรค์	มีโพธิ์
กรรมการ	 		 	 นายเสริมวุฒิ	สุวรรณโรจน์
เลขานุการ			 	 นายนิกร	ภากรนิพัทธ์
ขอนแก่น
ประธานกรรมการ		 	 นายชาติชาย	โฆษะวิสุทธิ์	
กรรมการผู้จัดการ		 	 นายสุเมธ	มั่งคั่ง	
กรรมการ	 	 		 นายธนัท	โฆษะวิสุทธิ์	
กรรมการ	 	 	 รศ.ดร.กฤตพล	สมมาตย์	
กรรมการ	 	 	 ดร.สมศักดิ์	คุณเงิน	
กรรมการ	 	 	 นายสมเกียรติ	บันจันตา	
กรรมการ	 	 	 นายเข็มชาติ	สมใจวงษ์	
กรรมการ	 	 	 ดร.สุทิน	เวียนวิวัฒน์	
กรรมการ	 	 	 นายปัญญา	เกิดศักดิ์	ณ	แวงน้อย	
กรรมการ	 	 	 นางสาวชนาภา	หันจางสิทธิ์	
กรรมการ	 	 	 นางสนอง	รวยสูงเนิน	

จันทบุรี
ประธานกรรมการ	 	 นายบุญลือ	ปราศราคิน
รองประธานกรรมการ			 นายชายพงษ	์นิยมกิจ
รองประธานกรรมการ			 นายอุกฤษฎ์	วงษ์ทองสาลี
กรรมการผู้จัดการ	 	 นางสาวอภิรดี	ศิริวิจิตรกุล
กรรมการ		 	 	 นางกาหลง	เพิ่มพูน
กรรมการ		 	 	 นายเฉลิมพล	สายันห์
กรรมการ		 	 	 นายนิธิศ	ธนะมูล
กรรมการ		 	 	 นายเรวัต	นิยมวงศ์
กรรมการ		 	 	 นายกานน	ธรรมเจริญ
กรรมการ		 	 	 นายอนุชา	เทียนชัย
ฉะเชิงเทรา
ประธานกรรมการ		 	 นายวัฒนา	รัตนวงศ์
รองประธานกรรมการ			 นายจิตรกร	เผด็จศึก	
กรรมการผู้จัดการ		 	 นายธนภณ	เข็มกลัดทอง
กรรมการ		 	 	 นางวัชราภรณ	์สิงห์ส�าราญ
กรรมการ		 	 	 นายจอมพงษ	์ชูทับทิม
กรรมการ		 	 	 นายพิชัย	อธิเกียรติ์
กรรมการ		 	 	 นายเจษฎา	มิ่งสมร
กรรมการ		 	 	 นายสมเจตน	์ทัศนา
กรรมการ	 	 	 นายสุนทร	กระตุฤกษ์
ชลบุรี
ประธานกรรมการ		 	 นายสุนทร	ธัญญวัฒนกุล	
รองประธานกรรมการ			 นางพิสมัย	สีหวัลลภ
กรรมการผู้จัดการ	 	 นายไกรสร	ฉัตรเลขวนิช		
กรรมการ		 	 	 นางชญานิศ	ธัญญวัฒนกุล
กรรมการ		 	 	 ดร.สุดใจ	ผ่องแผ้ว	
กรรมการ		 	 	 นางสาวสุกลภัทร	ใจจรูญ	
กรรมการ		 	 	 นายไพชยนต์	กังวลกิจ	
กรรมการ		 	 	 นางจันทร์เพ็ญ	ชาญชลสมุทร
กรรมการ		 	 	 ผศ.ดร.เอกรัฐ	ศรีสุข		
กรรมการ		 	 	 นายภิติวัจน์	วงษ์จิรโรจน์	
กรรมการ		 	 	 นางสุดา	ประกอบกิจ
ชัยนาท
ประธานกรรมการ		 	 นายปรีชา	พวงน้อยปภา
รองประธานกรรมการ			 นางอารี	ค�าสวัสดิ์
รองประธานกรรมการ			 นายราเชณ	อินทรมงคล
กรรมการผู้จัดการ		 	 พ.ต.ท.สิทธิพงษ์	ม่วงแจ่ม
กรรมการ		 	 	 นายดุสิทธิ์	จันทร์กระจ่าง
กรรมการ		 	 	 นางดวงพร	อิฐรัตน์
กรรมการ		 	 	 นายส�ารวม	ปานหลุมข้าว
กรรมการ		 	 	 นายวิเชียร	อ่วมสุข
ชัยภูมิ
ประธานกรรมการ	 	 นายบัณฑูรย์	เกียรติก้องชูชัย			
กรรมการผู้จัดการ		 	 นางสาวกาญจนา	นิโรธรังส	ี				
กรรมการ		 	 	 นายสิทธิพล	สุทธิศักดิ์ภักดี							
กรรมการ		 	 	 นายวรวัฒน์	บุญหลาย										
กรรมการ		 	 	 นายอุดม	รักษาคม													
กรรมการ		 	 	 นายธนกร	ภัทรบุญสิริ											
กรรมการ		 	 	 นายรชต	วภักดิ์เพชร										
กรรมการ		 	 	 นายสมพร	บุญเกิน													
กรรมการ		 	 	 นางธาวิน	ีปั่นสันเทียะ											
กรรมการ		 	 	 นางงามนิตย	์ธนูทองสัมพันธ	์				
ชุมพร 
ประธานกรรมการ		 	 นายสุรพงษ์	ณรงค์น้อย
รองประธานกรรมการ			 นางสุรางค์	วัชรพงศ์
รองประธานกรรมการ			 นายนิคม	ศิลปศร
เลขานุการ			 	 นางเบญจา	รัตนมณี
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ประชาสัมพันธ์	 	 นายนครินทร์	พลายละมูล
เหรัญญิก		 	 	 นางทิพรัตน์	บัวสุวรรณ
กรรมการ		 	 	 นายกิตติ	กิตติชนธวัช
กรรมการ		 	 	 นายจรวย	ขลิบเคลื่อน
เชียงราย
ประธานกรรมการ		 	 นายพรเทพ	อินทะชัย
กรรมการผู้จัดการ	 	 นายวิรุณ	ค�าภิโล
กรรมการ		 	 	 นางสาวเสริมศิริ	นิลด�า
กรรมการ		 	 	 นางสาวขจิตพรรณ	ค�าลือ
กรรมการ		 	 	 นายประนอม	เชิมชัยภูมิ
กรรมการ		 	 	 นายภูมิพัฒน์	คงวารินทร์
กรรมการ		 	 	 นายด�ารงศักดิ์	จงไพโรจน์โฆษิต
กรรมการ		 	 	 นายต่อพันธ์	ทันดร
กรรมการ		 	 	 นายกิตติ	ทิศกุล
กรรมการ		 	 	 นางดารุณีอ่อน	ชมจันทร์
เชียงใหม่
กรรมการผู้จัดการ		 	 ศ.ดร.พงษ์ศักดิ	์อังกสิทธิ	์
กรรมการ		 	 	 นายณรงค์	คองประเสริฐ
กรรมการ		 	 	 นางธารทิพย์	ศิรินุพงศ์
กรรมการ		 	 	 นายณรงค์	ตนานุวัฒน์
กรรมการ	 	 	 นายจุลนิตย	์วังวิวัฒน์
กรรมการ		 	 	 นายโอฬาริก	ศรีวงศ์
กรรมการ		 	 	 นายกนกศักดิ์	ดวงแก้วเรือน
กรรมการ	 	 	 นางเปรมฤด	ีกุลสุ
กรรมการ		 	 	 นายเดโช	ไชยทัพ
กรรมการ	 	 	 นางสาวผ่องพรรณ	เจียรวิริยะพันธ์
กรรมการ		 	 	 นายไพรัช	โตวิวัฒน์
ตรัง
ประธานกรรมการ	 	 นพ.สมชัย	เจียรนัยศิลป์
รองประธานกรรมการ	 		 นายนิมิตร	นิลวัตร
รองประธานกรรมการ	 	 นายณัฐนนท	์โพธิเมธานนท์
กรรมการผู้จัดการ		 	 นายลือพงษ	์อ๋องเจริญ	
กรรมการ		 	 	 นางจินดา	ทับเที่ยง
กรรมการ		 	 	 นายชลิต	วิประกษิต
กรรมการ		 	 	 นายอ้วน	คงพินิจพานิชกิจ
กรรมการ		 	 	 นายกฤษณะ	บวรศุภศรี
กรรมการ		 	 	 นายชัยพร	จันทร์หอม
ตราด
รักษาการประธานกรรมการ		 นายชัยวัฒน์	ปริ่มผล	
กรรมการผู้จัดการ		 	 นางสาวศิริวรรณ	บุตราช
กรรมการ		 	 	 นายพิพัฒน์	ฤกษ์สหกุล
กรรมการ		 	 	 นายสมโภชน์	วาสุกรี
กรรมการ		 	 	 นายอมฤทธิ์	พูลสวัสดิ์
กรรมการ		 	 	 นายสุธี	แสงประชุม	
กรรมการ		 	 	 นายสว่าง	ชื่นอารมณ์
กรรมการ		 	 	 นายพิทยา	หอมไกรลาศ
ตาก
ประธานกรรมการ		 	 นายนิยม	ไวยรัชพานิช
รองประธานกรรมการ			 นายอมรพันธุ์	พูลสวัสดิ์
รองประธานกรรมการ			 นายสุรชัย	วีระสมเกียรติ
กรรมการผู้จัดการ		 	 นางพรรณทิพย	์ไชยชนะ
กรรมการ		 	 	 ดร.สุรเสน	ทั่งทอง
กรรมการ		 	 	 นายประยุทธ	เจริญทรัพย์
กรรมการ		 	 	 นายประเสริฐ	จึงกิจรุ่งโรจน์
กรรมการ		 	 	 นายสมศักดิ์	สายสวาท
กรรมการ		 	 	 นางกาญจนา	เจริญสุข
กรรมการ		 	 	 นางสาววิมลรัตน์	ทิพย์ปัญญา
กรรมการ		 	 	 นางสุวดี	อ�าไพ

นครนายก
ประธานกรรมการ		 	 นายปิยะชาติ	จันลา
กรรมการ		 	 	 นายเชาวลิต	ภูมี
กรรมการ	 	 	 นายวิโรจน์	แก้วแฝก
กรรมการ		 	 	 ผศ.ดร.ชัยยศ	ชาวระนอง
กรรมการ		 	 	 นางสุมาลี	นาคสุข
กรรมการ		 	 	 นายการัณยภาส	ใจหลัก											
กรรมการ		 	 	 ว่าที่	ร.ต.ชาติชาย	ยอดมิ่ง
กรรมการผู้จัดการ		 	 นางอรกัญญา	นิลบุตรดา
นครปฐม
ประธานกรรมการ		 	 นางสาวณัฏฐ์ปภาณ	จันทร์ละมูล			
รองประธานกรรมการ			 นายค�านวณ	ไพโรจน์สถาพร						
กรรมการ		 	 	 นางสาวอรุณรัตน์	พวงศรีทอง					
กรรมการ		 	 	 นายวันชัย	นิ้วประสิทธิ์										
กรรมการ		 	 	 นายชฤทธิพร	เม้งเกร็ด									
กรรมการ		 	 	 นายปรีชา	อภิรัตตพันธ	์								
กรรมการ		 	 	 นายชัยณัฏฐ์	กัญจนศิริภักดิ์						
นครพนม
ประธานกรรมการ	 	 นายสมนาม	เหล่าเกียรติ
รองประธานกรรมการ			 นายธนูศร	ปัญญาสาร
กรรมการผู้จัดการ		 	 นางสาวอรสา	แสนทวีสุข
กรรมการ		 	 	 นายสมหมาย	ศรีจันทร์
กรรมการ		 	 	 นายยศรพ	ต่อยอด
กรรมการ		 	 	 นางสาววสมุล	เนตรกจิเจรญิ
กรรมการ		 	 	 นายวรพงษ์	บุพศิริ
กรรมการ		 	 	 นายสุเทพ	อติวรรณกุล
กรรมการ		 	 	 นายจิตร	จีระฉัตร
กรรมการ		 	 	 นายสมคิด	จันโทวาท
กรรมการ		 	 	 นายสมัย	สามิต
กรรมการ		 	 	 นายชาญยุทธ		อุปพงษ์
กรรมการ		 	 	 นายประยงค์	เฟื้อยใต้
นครราชสีมา
ประธานกรรมการ	 	 นางสมควร	งูพมิาย
รองประธานอาวโุส	 	 นางนรนิทพิย์	กาญจนศริิ
รองประธานธุรกจิชุมชน		 นายสนัทนา	ธรรมสโรจน์
กรรมการผูจั้ดการ		 	 นายมนตร	ีจงวเิศษ
ผูอ้�านวยการบรหิารภายใน		 นางกานต์พชิชา	เตรนาวทิย์
กรรมการ		 	 	 นายสวุฒัน์	จึงววิฒันาภรณ์
นักพฒันาธุรกจิชุมชน			 นางสาวธิดารตัน์	ชัยเสน
นครศรีธรรมราช
ประธานกรรมการ		 	 นายสรุนิทร์	สริชิยานนท์	
กรรมการผูจั้ดการ		 	 นายกรกฏ	เตตริานนท์	
กรรมการ		 	 	 นางเสาวลกัษณ์	ภกัดปีระพนัธ์	
นครสวรรค์
ประธานกรรมการ		 	 คุณสมยศ	นะล�าเลยีง					
รองประธานกรรมการ		 	 คุณสพุจน์	หวงัปรดีาเลศิกลุ	
กรรมการผูจั้ดการ		 	 คุณประพนธ์	อดุมทอง					
กรรมการ		 	 	 คุณนิภา	สพุชิญางกรู					
กรรมการ		 	 	 คุณพลิอ	ศรสีขุ									
กรรมการ		 	 	 คุณพฒัน์นร	ีธนะพมิพ์เมธา		
กรรมการ		 	 	 คุณภญิโญ	ตัง้มัน่
กรรมการ		 	 	 คุณระเบยีบ	ยิม้เทียน
กรรมการ		 	 	 คุณสชุาต	ิทรพัย์ข�า
นนทบุรี
กรรมการผู้จัดการ		 	 นายสุรสีห์	ศรีอินทร์สุทธิ์
กรรมการ		 	 	 นายเรอืงศกัดิ	์แสงเพญ็พราว
กรรมการ		 	 	 นายธนทัต	ชวาลดิฐ
กรรมการ		 	 	 นายกฤษณะ	วจีไกรลาศ
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กรรมการ		 	 	 นายรอด	ฟูวงศ์เจริญ
กรรมการ		 	 	 นายไพรัตน์	เอื้อชูยศ
กรรมการ		 	 	 นายเลิศมงคล	วราเวณุชย์
กรรมการ		 	 	 ดร.ประสาน	ประวัติรุ่งเรือง
กรรมการ		 	 	 นางเอ็นดู	ซื่อวจี
นราธิวาส
ประธานกรรมการ		 	 นายเมธา	เมฆารัฐ
รองประธานกรรมการ			 นายพงศ์ศักดิ์	ชุติเชาวน์กุล
รองประธานกรรมการ			 นายกิตติ	หวังธรรมมั่ง	
นายทะเบียน		 	 นายปกรณ	์ปรีชาวุฒิเดช
กรรมการผู้จัดการ		 	 นายภาณุมาศ	ชนากานต์
เหรัญญิก		 	 	 นางนัยนา	ฤทธิภักดี
กรรมการบริหาร		 	 นายแวฮามะ	บากา
กรรมการบริหาร		 	 ว่าที่	ร.ท.ดิลก	ศิริวัลลภ
กรรมการบริหาร		 	 นางกรรณิกา	ด�ารงวงศ์
น่าน
ประธานบริษัทอาวุโส			 นายสมบัติ	ชินสุขเสริม
รักษาการประธานบริษัท	 นายศรีรุ่ง	รัตนศิลา
กรรมการผู้จัดการ		 	 นายประทุม	จิณเสน
กรรมการ		 	 	 นายชูศิลป์	สารรัตนะ
กรรมการ		 	 	 นายชาญชัย	ลิ้มสุวรรณ
กรรมการ		 	 	 นายมณี	มณเฑียร
กรรมการ		 	 	 นางฑิฆัมพร	กองสอน
กรรมการ		 	 	 นางสาววัชรี	พรมทอง
กรรมการ		 	 	 นางแจ่มใส	ต๊ะแก้ว
กรรมการ		 	 	 นายวรพจน์	รอดวิเศษ
บึงกาฬ
ประธานกรรมการ		 	 นายสุรศักดิ์	ชัยชิต	
กรรมการผู้จัดการ		 	 ว่าที่	ร.ต.ภูมิพันธ์	บุญมาตุ่น
กรรมการ		 	 	 นางจิดาภา	พิมพ์ศรี
กรรมการ		 	 	 นายวิไล	คุณชื่น
กรรมการ		 	 	 นายจักรพงค์	บุญหลาย
กรรมการ		 	 	 ส.ต.ท.ธงศกัดิ	์ใจพทิกัษ์ธรรม
กรรมการ		 	 	 นายบุญธรรม	แสงกล้า
กรรมการ		 	 	 นายปังทอง	สีม่วง
กรรมการ		 	 	 นายชาดี	ผ่านชมพู
กรรมการ		 	 	 นางสาวจินตนา	เกตุพิมล
บุรีรัมย์
ประธานกรรมการ		 	 นายกิตติเดช	เกื้อกิตติวงศ์
รองประธานกรรมการ			 นายปรีชา	พรหมบุตร
รองประธานกรรมการ			 นายวุฒิพงศ์	เหลืองอุดมชัย
รองประธานกรรมการ			 นายสุรพล	เศวตเศรณี
กรรมการผูจ้ดัการ		 	 นายพงศ์พนัธุ	์ยอดเมอืงเจรญิ
กรรมการ		 	 	 นายณัชร์อิสร์	ศรีสุขพรชัย
กรรมการ		 	 	 นางวาสนา	ปาละสาร
กรรมการ		 	 	 นางส�ารวย	ศรีมะเรือง
กรรมการ		 	 	 นายอนุชิต	ทองกู้เกียรติกุล
ปทุมธานี
ประธานกรรมการ		 	 นายสุรพงษ์	เป้ากลาง
กรรมการผู้จัดการ		 	 นายสิทธิพล	ภู่สมบุญ	
กรรมการ		 	 	 นายทองสุข	สีลิค
กรรมการ		 	 	 นายทัชเชษฐ์	นิยมสุข
กรรมการ		 	 	 นายปกรณ์พัฒน์	เทพเอื้อตระกูล
กรรมการ		 	 	 นางสาวเพ็ญรุ่ง	เสาะแสวง
กรรมการ		 	 	 นายศักดา	เที่ยงวิบูลย์วงศ์			
กรรมการ		 	 	 นายสมศักดิ์	วิริยะวงศานุกูล	
กรรมการ		 	 	 นายโคอิจิ	คุณาโนะ

ประจวบคีรีขันธ์
ประธานกรรมการ		 	 นายณรงค์พงศ์	โพธิสมบัติ
รองประธานกรรมการ			 นายนิพนธ	์สุวรรณนาวา
รองประธานกรรมการ			 นายศุรอัฐ	ณรงค์ฤทธิ์
กรรมการผู้จัดการ		 	 นางสาวราตรี	พิศุทธิ์ชโลทร
กรรมการ		 	 	 นางอ�าพัน	รุ่งแจ้ง
กรรมการ		 	 	 นางลิษา	อึ้งเห่ง
กรรมการ		 	 	 นางสุคนธ	์สุขอนุเคราะห์
กรรมการ		 	 	 นายสราวุธ	ลิ้มอรุณรักษ์
กรรมการ		 	 	 นายวัชรินทร	์จันทร์เดช
กรรมการ		 	 	 นายโพสิทธิ์	เครือวัลย์
ปราจีนบุรี
ประธาน		 	 	 นายชุมพล	สมใจ	(เสียชีวิต)
ประธานกรรมการ	 	 นายชาญชัย	จินดาสถาพร	
กรรมการผูจั้ดการ		 	 นางพลอยนภสั	เรอืงแสงศลิป์	
กรรมการ		 	 	 นายบุญศรี	จันทร์ชัย
กรรมการ		 	 	 นายแดง	ปิ่นแก้ว	
กรรมการ		 	 	 นายโรฒวสิน	รัตนะเสาวคนธ	์
กรรมการ		 	 	 นายมาโนช	วีระกุล
กรรมการ		 	 	 นายเกรียงศักดิ์	อุดมสิน
กรรมการ		 	 	 นางกฤติยา	ทรัพยะโตษก
ปัตตานี
ประธานกรรมการ		 	 นายตติยะ	ฉิมพาลี		
กรรมการผู้จัดการ		 	 นายวรุต	ชคทิศ
เหรัญญิก		 	 	 นายกฤษฎา	ณ	สงขลา		 	
กรรมการ	 	 	 นายประยูรเดช	คณานุรักษ์	
กรรมการ	 		 	 นายเจรญิ	ชัยชนะโชต	ิ		
กรรมการ	 		 	 นายเสนีย์	อิจิ		
กรรมการ	 	 	 นายอับดลรอนี	ยีกับจี		
กรรมการ	 		 	 นายจรินทร	ปราช์ญเปรื่อง	
กรรมการ	 		 	 นางสาวณัฐศศิ	มณีโชค
พระนครศรีอยุธยา
ประธานกรรมการ		 	 นางปราณ	ีด่านชัยวโิรจน์
กรรมการผูจั้ดการ		 	 นางสาวปภาว	ีด่านชัยวโิรจน์
กรรมการ		 	 	 ดร.จิระพนัธ์ุ	พมิพ์พนัธ์ุ
กรรมการ		 	 	 นายเกรยีงไกร	ด่านชัยวจิิตร
กรรมการ		 	 	 นายเฉลมิ	อภวิาท
กรรมการ		 	 	 นายพากร	วงัศลิาบตัร
กรรมการ		 	 	 นายบญัชา	พวงสวสัดิ์
กรรมการ		 	 	 นางมยรุ	ีศรนีาค
พะเยา
ประธานกรรมการ		 	 นายจรัส	สุทธิกุลบุตร
รองประธานกรรมการ			 นายธรรมพลก์	ศรีสกุล
รองประธานกรรมการ			 นายคมม์	มีศร	ี
กรรมการผู้จัดการ		 	 นางสาวศรีวรรณ	ปวงงาม	
รองผู้จัดการ		 	 นางจินตนา	จันจองค�า
กรรมการ		 	 	 นางผัดแก้ว	งามเมือง
กรรมการ	 	 	 นางจรรยา	เวชชศาสตร์
กรรมการ		 	 	 นางบัวเงา	วงศ์ใหญ่
กรรมการ		 	 	 นายสัญญา	ทองนอก
กรรมการ		 	 	 นางแสงอรุณ	มูลสถาน
พังงา
ประธานกรรมการ		 	 นางวัลลภา	ธีระสานต์
กรรมการผู้จัดการ		 	 นายเฉลิมชาติ	เจนเจนประเสริฐ
กรรมการและเหรัญญิก		 นางณัชณารากรณ์	แซ่ตัน
กรรมการ		 	 	 นายสมเกียรติ	รัตนรังษิวัฒน์
กรรมการ		 	 	 นายธีรพงศ์	ตนัตเิพชราภรณ์
กรรมการ		 	 	 นายองอาจ	อติเศรษฐ์
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กรรมการ		 	 	 นายภาวสุทธิ์	ทองลิ่ม
กรรมการ		 	 	 นายเอนก	จิวะรัตน์
กรรมการ		 	 	 นางกฤษณา	แซ่ลิ่ม
กรรมการ		 	 	 นายช�านาญ	พึ่งถิ่น
กรรมการ		 	 	 นางพรดารา	ประมูลทรัพย์
กรรมการ		 	 	 นายสมใจ	ชมขวัญ
กรรมการ		 	 	 นายวุฒิ	ห้องล่อง
กรรมการ		 	 	 นายภาวัช	ลิ่มธนาสกุล
กรรมการ		 	 	 นายสันติสุข	ณ	ถลาง
พัทลุง
ประธานกรรมการ	 	 นางนาที	รัชกิจประการ
รองประธานกรรมการ	 		 นายสิทธชิยั	ลาภานพัุฒนกลุ
รองประธานกรรมการ	 		 นายแก้ว	สังข์ชู
กรรมการ		 	 	 นายเงินวสวัตติ์	ลิ่มทวีสกุล
กรรมการ		 	 	 นายโยธิน	เขาไข่แก้ว	
กรรมการ		 	 	 นางภัคจิรา	เณรพึ่ง
กรรมการ		 	 	 นายสมบูรณ์	ปิ่นสุวรรณ
กรรมการ		 	 	 นายธงชัย	นพรัตน์
กรรมการและเลขานุการ		 นายโกศล	พรหมช่วย
พิจิตร
ประธานกรรมการ	 	 นายสุธนต	์เทียนเฮง		
กรรมการผู้จัดการ		 	 นางพิชชาภา	พลสว่าง		
กรรมการ		 	 	 นางจิตตานันท์	โพธิ์หิรัญ	
กรรมการ	 	 	 นายบดินทร	์มีลาภ		
กรรมการ		 	 	 นางมิ่งขวัญ	พุกเปี่ยม	
กรรมการ		 	 	 นายอะมร	บัวผัน			
กรรมการ		 	 	 นายอ�านาจ	รุ่งเรือง		
พิษณุโลก
ประธานกรรมการ	 		 ภญ.วรรณศิร	ินิ่มพิทักษ์พงศ์
รองประธานกรรมการ			 ร.อ.อุบล	พุทธรักษ	์
กรรมการผู้จัดการ		 	 นางสาววรัญญา	หอมธูป
กรรมการ		 	 	 พล.อ.ดร.ศิริ	ทิวะพันธ์
กรรมการ		 	 	 พล.ต.ศิลปานันต์	ล�ากูล
กรรมการ		 	 	 นายณฐกร	โซ่จินดามณี
กรรมการ		 	 	 นายสมคิด	ค�าแหง
กรรมการ		 	 	 นายบุญทรัพย์	เลิศรุจิกุล
กรรมการ		 	 	 นายธนบดี	พงษ์ประพันธ์
กรรมการ		 	 	 นางสาววิลาวัณย์	ภัทรพิชิต
เพชรบุรี
ประธานกรรมการบริหาร		 พล.อ.สุรินทร	์พิกุลทอง	
กรรมการผู้จัดการ		 	 นายประวิทย	์เครือทรัพย์
กรรมการ		 	 	 ดร.กรัณย์	สุทธารมณ์
กรรมการ		 	 	 นางธารทิพย์	ศิรินุพงศ์
กรรมการ		 	 	 นางสาวจินดา	กาญจน์กีรติ
กรรมการ		 	 	 ดร.โฉมยง	โต๊ะทอง
กรรมการและเลขานุการ		 จ.ส.อ.ประภาส	อินทนู
เพชรบูรณ์
ประธานกรรมการ		 	 นางธีรพร	พรพฤฒิพันธุ์	
รองประธานกรรมการ			 นายมลฑล	สนามชัยกุล	
กรรมการผู้จัดการ		 	 นายวุฒิชัย	โรจน์ทิพยรัก
กรรมการ		 	 	 นายเชาวลิต	แดนเมือง
กรรมการ		 	 	 นางจุรีพร	ค�าพล	
กรรมการ		 	 	 นายกาจเดชา	จงใจพระ
กรรมการ		 	 	 นายสมาน	จันตรี
แพร่
ประธานกรรมการ		 	 นายเอกชัย	วงศ์วรกุล	 	
กรรมการผู้จัดการ		 	 นางสาวโสภิตา	กฤตาวรนนท์

กรรมการ		 	 	 นายปารย์	ปราศจากศัตรู
กรรมการ		 	 	 นายภาสกร	หม้อกรอง
กรรมการ		 	 	 นายเวธิต	สุนทรญาติ
กรรมการ		 	 	 ดร.ศุกรี	อยู่สุข
กรรมการ		 	 	 นายสมนึก	สุวรรณชัย
กรรมการ		 	 	 นายสมปอง	ดวงจิต
กรรมการ		 	 	 นายเสรี	ทรงศักดิ์
กรรมการ		 	 	 นายอดิศร	ไชยบุญเรือง
กรรมการ		 	 	 นางเอมอร	พรหมดี
ภูเก็ต
ประธานกรรมการ		 	 นายวีระชัย	ปรานวีระไพบูลย์
กรรมการผู้จัดการ		 	 นางพภัสสรณ์	สมพรานนท์
กรรมการ		 	 	 นางจรรยาวรรณ	สุวัณณาคาร
กรรมการ		 	 	 นายธีระศักดิ	์ผลงาม
กรรมการ		 	 	 นายก้องศักดิ์	คู่พงศกร
กรรมการ		 	 	 นางสาวพรรธน์รว	ีจิตตาปัญญานกุลู
กรรมการ		 	 	 นางกนกพรรณ	ปรานวีระไพบูลย์
กรรมการ		 	 	 นางปิยะนุช	หงษ์หยก
กรรมการและเลขานุการ		 นางอรสา	โตสว่าง
มหาสารคาม
ประธานกรรมการ		 	 นายโฆษิต	เหล่าสุวรรณ
รองประธานกรรมการ			 นายสุทิน	พรมงคลชัย
รองประธานกรรมการ			 นายธาดา	กิจชัย
กรรมการ	 	 	 นายณรงค์	เหล่าสุวรรณ
กรรมการ		 	 	 นางสาวลักขณา	เมธานิธิกุล
กรรมการ		 	 	 นายพรชัย	สัจจพงษ์
กรรมการ		 	 	 นายวรวุฒ	ินวสฤษฎ์กุล
กรรมการ		 	 	 นายกิตติ	ธรรมบูณณวิทย์
กรรมการ		 	 	 นางสุนิษา	พรลักษมณี
กรรมการ		 	 	 นายบุญล้วน	รัตนพล
กรรมการ		 	 	 นายจ�าหลัด	ยานไกร
กรรมการ		 	 	 นายยอด	สาเสนา
กรรมการ		 	 	 นายศักดิ์เจริญ	ภวภูตานนท์
กรรมการ		 	 	 นายภาคิน	ติระพงษ์ไพบูลย์
กรรมการและเหรัญญิก		 นางสาวปวีณา	ทิณบุตร
มุกดาหาร
ประธานกรรมการ		 	 นายภมร	เชาว์ศิริกุล	
กรรมการ		 	 	 นายค�าสิงห	์ทองขอน
กรรมการ		 	 	 ดร.อิดิธ	นามประกาย
กรรมการ		 	 	 นายสัจจา	วงศ์กิตติธร
กรรมการ		 	 	 นายนพวรรธน	์สกุลชัยเมธีดิลก
กรรมการ	 	 	 นายเรืองศักดิ์	ทองผา
กรรมการ		 	 	 นายทอง	เหมือนเหลา
กรรมการ		 	 	 นายสนอง	แสนเสร็จ
กรรมการ		 	 	 นายปรีชา	พาลุกา
กรรมการ		 	 	 นายจิรโรจน	์เรืองกิตต์ชัยกุล
แม่ฮ่องสอน
ประธานกรรมการ		 	 นายเสกสรร	มะลาง	 	
กรรมการผู้จัดการ		 	 นายพยุงศักดิ์	วงศ์วานิชย	์	 	
กรรมการ		 	 	 นายสุรัตน์	เจแฮ								 	
กรรมการ		 	 	 นางสาวณิชาภัทร	ศรีสถิตย์ธรรม		
กรรมการ		 	 	 นายเสนีย์	อังคะรุด							
กรรมการ		 	 	 นายจิตสุนทร	สถิตยุติธรรม				
ยโสธร
ประธานกรรมการ		 	 นายขวัญพัฒน	์เชื้อวณิชย์
กรรมการผู้จัดการ		 	 นายไพศาล	แจ่มจ�ารัส
กรรมการ		 	 	 นายเสถียรพงศ์	ภูค�า
กรรมการ		 	 	 นางจุฬาพร	กรธนทรัพย์
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กรรมการ		 	 	 นายเรียง	จันทร์แจ้ง
กรรมการ		 	 	 นางสาวขันทอง	อินทร์หา
ยะลา
ประธานกรรมการ		 	 นายกันต์พงษ์	ลิ่มกาญจนา	
รองประธานกรรมการ			 นายชานนท์	เจ๊ะหะมะ
รองประธานกรรมการ			 ทพ.อับดุลกอเดร์	ยูโซะ
กรรมการ		 	 	 นายจักรกฤษณ	์ธัญญคุณากรสกุล
กรรมการ		 	 	 นายสมชาย	ดิษฐ์พงศ์ภักดี
กรรมการ		 	 	 นายทรงวุฒิ	ด�ารงกุล
กรรมการ		 	 	 ร.ต.ต.อุดม	ลักษณะ	
กรรมการ	 	 	 นางสาวจตุพร	กรศิริอนันท์
กรรมการ	 	 	 นางวรรณา	เจริญปัญญาศักดิ์
ผู้จัดการ		 	 	 นายอิศาวุธ	อับดุลการ	ี
ร้อยเอ็ด
ประธานกรรมการ		 	 นายสมเกียรติ	ชัยคณารักษ์กูล
รองประธานกรรมการ	 	 นายประวิน	จ�าปาแก้ว
กรรมการผู้จัดการ	 		 นายวิรุฬห์	มงคลศรีสวัสดิ์
กรรมการบริหาร	 	 นายประวุฒิ	ละครราช
กรรมการบริหาร	 		 นายศรายุทธ	อันทะไชย์
กรรมการบริหาร	 		 นายวิศิษฏ์	มงคลศรีสวัสดิ์
กรรมการบริหาร	 	 นายเรืองชัย	ชัยนิคม
กรรมการบริหาร	 	 นางสาวบุษยมาศ	มาศเกษม	
ประชาสัมพันธ์		
กรรมการบริหาร	 	 นายด�ารง	รัตนเมธาธร
นายทะเบียน		
กรรมการบริหาร	 		 นายนิพนธ์	แก้วกาหลง
กรรมการบริหาร	 		 นายอ�านวย	ตันซู้
ระนอง 
ประธานผู้จัดการ	 	 นางสาวพวงพรรณ	ธนชาติบรรจง
กรรมการ		 	 	 นายประกวด	ตันโสภณ
กรรมการ		 	 	 นายพรศักด์	แก้วถาวร
กรรมการ		 	 	 นายธีระพล	ชลิศราพงศ์
กรรมการ		 	 	 นางรุ่งระพี	มหพันธุ์ทิพย์
กรรมการ		 	 	 นายวิโรจน์	ร่มเย็น
กรรมการ		 	 	 นายชะลิต	ระวังภัย
กรรมการ		 	 	 นางจีระวรรณ	เศวตะกุล
กรรมการ		 	 	 นายนิตย์	อุ่ยเต็กเค่ง
ระยอง
ประธานกรรมการ	 	 นางปราณี	ภู่แพร
รองประธานกรรมการ			 นายประจวบ	จ�าเนียรศรี	
รองประธานกรรมการ			 นายเสนาะ	รอดระหงษ์
กรรมการ		 	 	 นางอนุชิดา	ชินศิรประภา	
กรรมการ		 	 	 นายนพดล	ตั้งทรงเจริญ
กรรมการ		 	 	 นายประดิษฐ์	เนตรอนงค์	
กรรมการ		 	 	 นายณัฐวัฒน์	วิเศษสุวรรณ	
กรรมการ		 	 	 นางกาญจนา	นิศาพฤกษาชาติ
กรรมการ		 	 	 นายสุรพล	สุทธจินดา
กรรมการ		 	 	 นางสุธีรา	ผ่องใส	
กรรมการ		 	 	 นางสาวกุลวดี	จันทรปาน	
กรรมการ		 	 	 นางนิตยา	พลีพรหม	
กรรมการ		 	 	 นายบวรรัตน์	โล่งจิตร	
กรรมการ		 	 	 นางชนิดา	จันทร์บัว
กรรมการและเลขานุการ		 นางอภิชญา	เดชไกรวัลย์	
ราชบุรี
ประธานกรรมการ		 	 นางธิดา	กวงเมี้ย
กรรมการ		 	 	 นายสุรินทร์	ต�าหนิงาม
กรรมการ		 	 	 นายราเชนทร์	สุขหวานอารมณ์
กรรมการ		 	 	 นางดรุณี	วัฒน์นครบัญชา

กรรมการ		 	 	 นายวรนพ	เกิดทวี
กรรมการ		 	 	 นายวศิน	เงินเอนก
สระแก้ว
ประธานกรรมการ		 	 นายเอกชัย	ล้อเจริญวัฒนะชัย	
กรรมการผู้จัดการ	 	 นางสาวพนิดา	ประกอบทอง	
กรรมการ	 	 	 นางสาวชนิตา	ฉัตรรุ่งรังษี	
กรรมการ	 	 	 นายพรสมพล	อดทน	 	 	
กรรมการ	 	 	 นางสาวสุภาพร	เฉลิมศรี	 	
กรรมการ	 	 	 นายวิเชียร	บุญออมร
กรรมการ	 	 	 นางเขียน	ทองจอก
กรรมการ	 	 	 นายค�าหมุน	สืบสิงห์	 	
กรรมการ	 	 	 นายประพฤติ	เคแสง	 	
กรรมการ	 	 	 นางสาวนิ่มนวล	นาโพธิ์ตอง	
กรรมการ	 	 	 นายบรรพต	กองหมอก	
กรรมการ	 	 	 นายสมพงษ์	เหมรัตนพันธ์	
กรรมการ	 	 	 นายกิติศักดิ์	พิมพิลา	 	
ลพบุรี	
ประธานกรรมการ		 	 นายธวัชชัย	เศรษฐจินดา
รองประธานกรรมการ			 นายสมนึก	เต็งชาตะพันธุ์
กรรมการผู้จัดการ		 	 นายไพศาล	ตันตสุทธิกุล
กรรมการ		 	 	 นายกาสัก	เต๊ะขันหมาก
กรรมการ		 	 	 พ.ท.ชัยยงค์	เวงสูงเนิน
กรรมการ		 	 	 นายเอกวัฒน์	ขุนรองโนต
กรรมการ		 	 	 นางธันย์วรัชญ	์หลีทองหล่อ
กรรมการ	 	 	 นายวุฒิสาร	พนารี
กรรมการ	 	 	 นายสุรเชษฐ์	แก้วค�าแสน
ล�าปาง
ประธานกรรมการ		 	 นายชูฤทธิ์	อันนารา
กรรมการผู้จัดการ		 	 นายทศพร	หาญประเสริฐ
กรรมการและเหรัญญิก		 นางสาวกฤตกนก	เรืองพนิช
กรรมการ		 	 	 นายศิธา	เธียรถาวร
กรรมการ		 	 	 นายบุญศักดิ์	ชัยสุทธิวงศ์
กรรมการ		 	 	 นายศุภณกร	ทิมมาศย์
กรรมการ		 	 	 นางสาวปิยวดี	ทวีกิจจินดา
ล�าพูน
ประธานกรรมการ		 	 นางอรทัย	ออประยูร
รองประธานกรรมการ			 นายสุเทพ	ธนกุล	
รองประธานกรรมการ			 นายสุนัย	จันทร์สว่าง
รองประธานกรรมการ			 นายวิชาญ	จาระธรรม
รองประธานกรรมการ			 นางสาวอ�าไพ	ไชยพิจิตร
รองประธานกรรมการ			 นายพิรุณ	จันทร์ธรรม
รองประธานกรรมการ			 นายประเสริฐ	มูลงาม
กรรมการผู้จัดการ		 	 นายวิโรจน	์สายพันธุ์
กรรมการและเหรัญญิก		 นางสาวศรีจันทร	์ญาณรังษี
กรรมการและเลขานุการ		 นายนิรันดร์	จันทะวัง
เลย
ประธานกรรมการ	 	 นายเกรียงศักดิ์	ตันกิจเจริญ									
รองประธานกรรมการ			 นายขันติยะ	อ่วมจันทร	์								
รองประธานกรรมการ			 นางกัลยภรณ์	พรหมเทศ	
กรรมการผู้จัดการ		 	 นายอรรถพล	ส�าลีพันธุ์							
กรรมการ		 	 	 นายเชิด	สิงห์ค�าป้อง								
กรรมการ		 	 	 นายธีระศักดิ์	ศุภพิทักษ์ไพบูลย์				
กรรมการ		 	 	 นายประสาร	เรื่องใสส่อง
กรรมการ		 	 	 ผศ.ดร.พิชิต	พระพินิจ
กรรมการ		 	 	 นางพิสมัย	สันหาชนานันท	์
กรรมการ		 	 	 นายสุเทพ	เกตุทองมา
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ศรีสะเกษ
ประธานกรรมการ		 	 นายวิทยา	วิรารัตน์
รองประธานกรรมการ			 นายสฤษฏ	์นาควารินทร์
รองประธานกรรมการ			 นายรัฐวิทย	์อังคสกุลเกียรติ
กรรมการผู้จัดการ	 		 นางอรพิน	ภูนาสูง
กรรมการ		 	 	 นายไพฑูรย์	ฝางค�า
กรรมการ		 	 	 ผศ.ดร.กิตติพงศ์	ประชาชิต
กรรมการ		 	 	 นางนริตา	ไตรสรณกุล
กรรมการ		 	 	 นายสนอง	ธรรมคุณ
กรรมการ		 	 	 นายสมหวัง	พุ่มไม้
สกลนคร
ประธานกรรมการ		 	 นพ.สมบูรณ	์จิระวัฒนาสมกุล
รองประธานกรรมการ			 นายสรรค์สนธิ	บุณโยทยาน	
ผู้จัดการบริษัท		 	 นายธนะสรรค์	ศิริวาลย์
กรรมการ		 	 	 ทพ.ดร.สุขสมัย	สมพงษ์
กรรมการ		 	 	 ผศ.ปรีชา	ธรรมวินธร
กรรมการ		 	 	 รศ.ดร.โฆษิต	ศรีภูธร
กรรมการ		 	 	 นายประพันธ์	เตชะสกลกิจกูร
กรรมการ		 	 	 นายนฤทธิ์	ค�าธิศรี
กรรมการ		 	 	 นายเพชรพรรณ	จันทเกตุ
กรรมการ		 	 	 นางสมบูรณ์	โล่อุทัย
กรรมการผู้จัดการ		 	 นายเศกสรร	ชนาวิโชติ
สงขลา
ประธานกรรมการ		 	 นายกวิศพงษ	์ศิริธนนนท์สกุล
กรรมการ		 	 	 นายสมพร	สิริโปราณานนท์	
กรรมการ		 	 	 นายชิต	สง่ากุลพงศ์
กรรมการ		 	 	 นายชัยวุฒิ	บุญวิวัฒนาการ
กรรมการ		 	 	 นายมานะ	ศรีพิทักษ์
กรรมการ		 	 	 นายโสภณ	จะยะสกูล
สตูล
ประธานกรรมการ		 	 นายวิทชัย	อรุณอร่ามศักดิ์
รองกรรมการ		 	 นายชัยพร	เอ้งฉ้วน
รองกรรมการ		 	 นายสุรักษ	์ติ้นสกุล	
กรรมการผู้จัดการ	 	 นางสาวกัญญพัชร	รัตนพันธ์
กรรมการ		 	 	 นายศรศักดิ์	อังสุภานิช
กรรมการ		 	 	 นายนพคุณ	เลียงประสิทธิ์
กรรมการ		 	 	 นายมานิตย์	กวีรัชต์
กรรมการ		 	 	 นายประยูร	โขขัด
กรรมการ		 	 	 นายอาณัติ	โชติพัฒนกิจ
สมุทรปราการ
ประธานกรรมการที่ปรึกษา		 นายสมชัย	ไทยสงวนวรกุล
ประธานกรรมการบริหาร		 นายอนันตชัย	คุณานันทกุล
กรรมการ		 	 	 นายสุวัจชัย	ฉัตรชุมสาย
กรรมการ		 	 	 นางสุชาดา	นันทะพานิชสกุล
กรรมการ	 	 	 นายชยุตม์พงศ์	สุขเจริญผล
กรรมการ	 	 	 นายเอกสิทธิ์	คุณานันทกุล
กรรมการ	 		 	 นางวรรณศิริ	ลิปิสุนทร
สมุทรสงคราม
ประธานกรรมการ		 	 นายชัยยันต	์อยู่ศิริ
รองประธานกรรมการ			 นายชัยยันต	์เจียมศิริ
กรรมการ		 	 	 นายมานพ	จันทร์ฤทธิ์
กรรมการ		 	 	 นางรัชนี	แสนสุขสวาสดิ์
กรรมการ		 	 	 นางกานดา	พาเจริญ
กรรมการ		 	 	 นายคงเดช	ทองเรือง
กรรมการ		 	 	 นายสุริยงค์	รักจรรยา
กรรมการ		 	 	 นายประทีป	เข็มก�าเนิด
กรรมการ		 	 	 นางสาวอุษา	เทียนทอง

กรรมการ		 	 	 นายสมฤทธ์	วงษ์สวัสดิ์
กรรมการ		 	 	 นายธันยพัฒน	์หิรัญวงศ์	
สมุทรสาคร
ประธานกรรมการ		 	 นายธีรพงศ	์จันศิริ
กรรมการผู้จัดการ		 	 นายชาธิป	ตั้งกุลไพศาล
กรรมการ		 	 	 ดร.ปรีชา	ศิริแสงอาร�าพี
กรรมการ		 	 	 นางสาวนุชนาต	สาครธีรวัฒน์
กรรมการ		 	 	 นางอ�าไพ	หาญไกรวิไลย์
กรรมการ		 	 	 นายสุทัศน์	ตระกูลบางคล้า
กรรมการ	 	 	 นายกิตติพงษ์	เจริญคงธรรม
เหรัญญิก		 	 	 นายชวพล	วัฒนพรมงคล
กรรมการ		 	 	 นายไพวัลย์	ช�านินาวากุล
กรรมการ		 	 	 นายเดชชาต	ิเอี่ยมสิทธิอนันต์
กรรมการ		 	 	 นายพัฒน์โกศล	หนูสมแก้ว
กรรมการ		 	 	 นายภิญโญ	โพธิเพียนทอง
สระบุรี
ประธานกรรมการ		 	 นางวรรณภา	ชินชูศักดิ	์			
กรรมการผู้จัดการ		 	 นายอัศวิน	ไขรัศมี							
กรรมการ		 	 	 นางสาวนารีรัช	อุทัยแสงสกุล			
กรรมการ		 	 	 นายวสันต์	มงคลลาภกิจ				
กรรมการ		 	 	 นายนคร	อุทัยกัณฑ์							
กรรมการ		 	 	 นายอ�านาจ	สันโคตร						
กรรมการ		 	 	 นายชัยพฤกษ์	ทองเปี่ยม			
กรรมการ		 	 	 นายยงยุทธ	สร้อยฟ้า						
กรรมการ		 	 	 นายนาว	ีตั้งมโนวิริยะกุล				
สิงห์บุรี
ประธานกรรมการ		 	 นายวิจิตร	เลิศไพบูลย์วงศ์
รองประธานกรรมการ	 	 นายกฤษดา	ประสงค์สุขสันต์
รองประธานกรรมการ	 		 ว่าที่	ร.อ.ณัฐพิสิฐ	เจริญถิรวิสิฐ
รองประธานกรรมการ			 นางธนิสร	แจ้งสนอง
กรรมการผู้จัดการ	 	 นางสายพิน	ชูเชื้อ
ผู้ช่วยผู้จัดการ		 	 นางวลัยวรรณ	สุทธิโพธิ์
นายทะเบียน		 	 นางสาวจารุนีย์	อิ้มส�าราญ
กรรมการ		 	 	 นายสมจิต	โชติพืช
กรรมการ		 	 	 นายศุภสิทธิ์	ภูพงษ์พานิช
กรรมการ		 	 	 นางสาวดวงพร	อารีย์พันธุ์
กรรมการ		 	 	 นางขวัญใจ	ฉัตรแก้ว
สุโขทัย
ประธานกรรมการ		 	 นายกฤษณ์	พรอ�านวยทรัพย์
รองประธานกรรมการ			 นางพรพรรณ	ดิลกวัฒนา
กรรมการผู้จัดการ		 	 นายวิโรจน	์บรรเจิดธนา
กรรมการ		 	 	 นายล�ายอง	สอนโต
กรรมการ		 	 	 นายกมล	ประดุงรุก
กรรมการ		 	 	 นายมิน	โพธิ์แก้ว
กรรมการ		 	 	 นางสมพร	แซ่ห่าน
กรรมการ		 	 	 นางสาวิณี	ไทยกล้า
กรรมการ		 	 	 นางสุนทร	ีวิชิตนาค
สุพรรณบุรี
ประธานกรรมการ		 	 นายสุเทพ	มิตรเกื้อกูล
รองประธานกรรมการ			 นพ.พรชัย	บุญแสง	
ผู้จัดการ		 	 	 นายธีรโชต	ิรุ่งรัตนวัฒนเสรี
กรรมการ		 	 	 นางสุวรรณา	จิวัฒนไพบูลย์
กรรมการ		 	 	 นายวีระ	ตั้งวุทฒิไกรวิทย์
กรรมการ	 	 	 นายสุเนตร	วังกรานต์
กรรมการ		 	 	 นายชาตร	ีจ�าปาเงิน
กรรมการ		 	 	 นายวรภพ	ฉิมพันธ์
กรรมการ		 	 	 นายสมพงษ	์ศรีศักดา
กรรมการ		 	 	 นายประสาร	เพชรมอญ
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กรรมการ		 	 	 นายนิกร	ปัดโต
กรรมการ		 	 	 นายเสน่ห์	บุญสุข
กรรมการ		 	 	 นายพรม	บุญมาช่วย
กรรมการ		 	 	 นายพูลศักดิ์	รุ่งโรจน์ชัยพร
กรรมการ		 	 	 นายมนัสทพงษ์	ห้วยหงษ์ทอง
สุราษฎร์ธานี
ประธานกรรมการ	 	 นายธัญญะ	พูลสวัสดิ	์
และกรรมการผู้จัดการ
รองประธานกรรมการคนที่	1		 นายจิตรหรรษ์	เหมะกุล
รองประธานกรรมการคนที่	2	 นายอรรณพ	ยังวนิชเศรษฐ
กรรมการ	 	 	 นายแทน	เทือกสุบรรณ
กรรมการ	 	 	 นายวีระธรรม	ยิ้มวรรณ
กรรมการ	 	 	 นายอาทิตย์	มติธรรม
กรรมการ	 	 	 ดร.สุภาภรณ์	ชัยอารยะเลิศ
กรรมการ	 	 	 นางกัลยารัตน์	เทพเลื่อน
กรรมการ	 	 	 นายประเวศน์	ราชพิบูลย์
กรรมการ		 	 	 นายสมปราชญ์	วุฒิจันทร์
สุรินทร์
ประธานกรรมการ	 	 นายสมบัติสม	บูรณ์เทอดธนา		
กรรมการผู้จัดการ		 	 นายทวีศักดิ์	นากดี								
กรรมการ		 	 	 นายไกรยุทธ	แสวงสุข						
กรรมการ		 	 	 นายตู้	สมนึก								
กรรมการ		 	 	 นางลาวัณย์	งามชื่น							
กรรมการ		 	 	 นายสมบูรณ์	การินทร์				
กรรมการ		 	 	 นายอาทร	แสงโสมวงศ			
หนองคาย
ประธานกรรมการ		 	 นางมนนิภา	โกวิทศิริกุล
รองประธานกรรมการ			 ทพญ.ดร.จิดาภา	สุนทรธนากุล
รองประธานกรรมการ	 	 นายอนุชิต	สกุลคู
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่		 นางจรินนัท	สกลุตัง้ไพศาล
กรรมการ		 	 	 นายวษิณุ	พลิาสทุธิ์
กรรมการ		 	 	 นายววิฒัน์ชยั	จวิาศกัดิอ์ภมิาศ
กรรมการ		 	 	 นายสชุยัรตัน์	โค้วตระกูล
กรรมการ		 	 	 นายสรุศกัดิ	์ศศวิลิาสกร
กรรมการ		 	 	 นายวรากร	เจยีรเสริมสนิ
กรรมการ		 	 	 นายมนตร	ีจงตระการสมบัติ
หนองบัวล�าภู
ประธานกรรมการ		 	 นายจารวุฒัน์	ศรซียุ
รองประธานกรรมการ		 	 นางศรณัยา	สวุรรณพรหม	
กรรมการผูจ้ดัการ		 	 นายธนวทิย์	คงสรุยิะ	
กรรมการ		 	 	 นายวทิวสั	วทานโิยบล
กรรมการ		 	 	 นายพงษ์แสน	บุญธรรม
กรรมการ		 	 	 นายรุง่ศกัดิ	์สนัตนินัตรกัษ์	
กรรมการ		 	 	 นายณพล	เชยค�าแหง
กรรมการ		 	 	 นางปาลติา	ค�าพบูิลย์		
กรรมการ		 	 	 นายทชิากร	นลิกษาปน์
กรรมการ		 	 	 นายอรญั	กราบไกรแก้ว
อ่างทอง
ประธานกรรมการ		 	 นายเรอืงชยั	ลิม้บูรณพนัธ์				
รองประธานกรรมการ		 	 นายปัญญา	งานเลศิ								
กรรมการผูจ้ดัการ		 	 นายศภุากร	ฉตัรภทัรไชย				
กรรมการ		 	 	 นางสาวชลทพิา	ไตรพฒัน์						
กรรมการ		 	 	 นายมะน	ูครองญาต	ิ					
กรรมการ		 	 	 นายประดษิฐ์	เรอืงรตัน์					
กรรมการ		 	 	 นางปราณี	จนัทวร							
กรรมการ		 	 	 นายอภจิติ	ชวรตัน์เจรญิกิจ				
กรรมการ		 	 	 นายเอนก	สเีขยีวสด								

อ�านาจเจริญ
ประธานกรรมการ		 	 นายวนิยั	มชัีย
รองประธานกรรมการ		 	 นายไพศาล	อาจธะขนัธ์
รองประธานกรรมการ		 	 นายบญุยง	สาระ	
กรรมการผูจั้ดการ		 	 นางเพญ็ศริยิา	ตัง้ตระกลูวงศ์
กรรมการ		 	 	 นายธีระพล	จึงววิฒันาภรณ์
กรรมการ		 	 	 นายอธิการณ์	หริง่เจรญิ
กรรมการ		 	 	 นายเกษมสนัต์	แสงสงิแก้ว
กรรมการ		 	 	 นายสพุรรณ	สบืสงิห์
กรรมการ		 	 	 นายวฒิุพงษ์	บญุไชย
อุดรธานี
ประธานกรรมการ		 	 นายเสนีย์	จิตตเกษม
รองประธานกรรมการ		 	 นายอ�านาจ	ผการตัน์
กรรมการผูจั้ดการ		 	 นายวชัิย	ประเสรฐิสทิธ์ิ
กรรมการ		 	 	 นายภาคภมู	ิปผุมาศ
กรรมการ		 	 	 นายวรายสุ	ตรวีฒัสวุรรณ
กรรมการ		 	 	 นายทนิกร	ทองเผ้า
กรรมการ		 	 	 นางพสิมยั	ธารเลศิ
กรรมการ		 	 	 นายเฉลมิชัย	ไชยวงศ์
กรรมการ		 	 	 นายสวาท	ธีระรตันนกุลูชัย
กรรมการ		 	 	 นายธนชัชัย	สามเสน
อุทัยธานี
ประธานกรรมการ	 	 นายจักรกฤช	ศีลาเจริญ
รองประธานกรรมการ			 นายสราวุธ	สงวนเผ่า
รองประธานกรรมการ	 		 นายจักริน	ผุดผ่อง
กรรมการผู้จัดการ	 	 นายพจน์	สีเข้ม
กรรมการ	 		 	 นายทรงวุฒ	ิทัพศิริ
กรรมการ	 		 	 นางสุธาสินี	เหมะ
กรรมการ	 		 	 นายสาโรจน์	ยงเยี่ยงพันธุ์
กรรมการ	 	 	 นายเสถียร	แผ่วัฒนากุล
กรรมการ	 		 	 นายถวิล	พึ่งสุข
กรรมการ	 		 	 นายจรัส	โยธา
อุตรดิตถ์
ประธานกรรมการ		 	 นายเพ็ชรเกษม	ส่งศิริ				
กรรมการผู้จัดการ		 	 นายกฤติ	ปาละบุญมา				
กรรมการ		 	 	 นายธเนศ	สุนพงศร	ี					
กรรมการ		 	 	 นายประดับ	ปิ่นนาค					
กรรมการ		 	 	 นายประพันธ	์แจ้งเอี่ยม			
กรรมการ		 	 	 นายพงศ์ศักดิ์	สุขสุสินธุ์			
กรรมการ		 	 	 นายเรืองเดช	วงศ์หล้า			
กรรมการ		 	 	 นายวิเชียร	แสงวิวัฒน์เจริญ
กรรมการ		 	 	 นายษกะ	ฌานรานนท	์	
กรรมการ		 	 	 นายสุรชัย	วาณิชย์ปกรณ์	
กรรมการ		 	 	 นายอัษฎางค์	สีหาราช			
อุบลราชธานี
ประธานกรรมการ		 	 นางพองาม	ปรีดาสันติ์
กรรมการผู้จัดการ		 	 ผศ.ดร.ธนพรรณ	ธานี
กรรมการ		 	 	 นางศราวดี	เทียมประเสริฐ
กรรมการ		 	 	 นางรัตนากร	ฑีฆธนานนท์
กรรมการ		 	 	 นายชาญชัย	สมศรี
กรรมการ		 	 	 นางสาวกัณฑ์พร	กรรณสูต
กรรมการ		 	 	 นายศราวุฒิ	เผ่าภูรี
กรรมการ		 	 	 นางสาวอนงค์ภัทร	์ผลประเสริฐ
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ที่ปรึกษา
พลเอก อนุพงษ ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (หัวหน้าทีมภาครัฐ)
พลเอก	ฉัตรชัย	 สาริกัลยะ	 รองนายกรัฐมนตรี
นายสุวพันธุ์	 ตันยุวรรธนะ	 สมาชิกวุฒิสภา
ดร.กอบศักดิ์	 ภูตระกูล	 อดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
นายถาวร	 พรหมมีชัย	 อนุกรรมาธิการและเลขานุการ	ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
นายกฤษฎา	 บุญราช	 อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พลต�ารวจเอก	อดุลย์	 แสงสิงแก้ว	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ดร.สุวิทย์	 เมษินทรีย์	 อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม
นายสมพล	 เกียรติไพบูลย์	 สมาชิกวุฒิสภา
นายจรินทร์	 จักกะพาก	 ปลัดกระทรวงแรงงาน
ศ.เกียรติคุณ	นพ.ประเวศ	 วะสี	 ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์	/	ราษฎรอาวุโส
นายฐาปน สิริวัฒนภักด ี บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) (หัวหน้าทีมภาคเอกชน)
นายอิสระ	 ว่องกุศลกิจ	 บริษัท	น�า้ตาลมิตรผล	จ�ากัด
นางเกศรา	 มัญชุศรี	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นพ.พลเดช	 ปิ่นประทีป	 เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
นพ.อ�าพล	 จินดาวัฒนะ	 สมาชิกสภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ
นายพลากร	 วงศ์กองแก้ว	 กรรมการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ
นายชมชาติ	 ภาระสุวรรณ	 ผู้อ�านวยการสถาบันองค์กรพัฒนาชุมชน	(องค์กรมหาชน)
นายวิชัย	 อัศรัสกร	 บริษัท	พาเนล	พลัส	จ�ากัด
นายศุภชัย	 เจียรวนนท์	 บริษัท	เครือเจริญโภคภัณฑ	์จ�ากัด	(มหาชน)
นายฤทธิ์	 ธีระโกเมน	 บริษัท	เอ็มเค	เรสโตรองต์	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)
นายสรัญ	 รังคสิริ	 บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)
นายยุทธนา	 เจียมตระการ	 บริษัท	ปูนซิเมนต์ไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
นายธนารักษ์	 พงษ์เภตรา	 บริษัท	ทักษิณปาล์ม	(2521)	จ�ากัด
นางสาวบุษบา	 จิราธิวัฒน์	 บริษัท	กลุ่มเซ็นทรัล	จ�ากัด
นายวิสุทธิ	 วิทยฐานกรณ์	 บริษัท	น�า้มันพืชไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
นายสุทธิพงษ์	 จุลเจริญ	 อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน		(เลขานุการร่วมภาครัฐ)	
นายประวิช	 สุขุม	 บริษัท	ไทยเบฟเวอเรจ	จ�ากัด	(มหาชน)	(เลขานุการร่วมภาคเอกชน)
นายมีชัย	 วีระไวทยะ	 ประธานกรรมการ	บริษัท	ประชารัฐรักสามัคคี	วิสาหกิจเพื่อสังคม		 	 	 	
	 	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด
นายอนันต์	 ดาโสดม	 กรรมการ	บริษัท	ประชารัฐรักสามัคคี	วิสาหกิจเพื่อสังคม	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
นายภราเดช	 พยัฆวิเชียร	 กรรมการ	บริษัท	ประชารัฐรักสามัคคี	วิสาหกิจเพื่อสังคม	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
นางสาวสมสุข	 บุญญะบัญชา	 กรรมการ	บริษัท	ประชารัฐรักสามัคคี	วิสาหกิจเพื่อสังคม	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
นางปรีดา	 คงแป้น	 กรรมการ	บริษัท	ประชารัฐรักสามัคคี	วิสาหกิจเพื่อสังคม	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
ศ.(พิเศษ)	กิติพงศ์	 อุรพีพัฒนพงศ์	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบรรษัทภิบาล	 	 	 	 	 	
	 	 บริษัท	ประชารัฐรักสามัคค	ีวิสาหกิจเพื่อสังคม	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
นางไขศรี	 เนื่องสิกขาเพียร	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านตรวจสอบ	 	 	 	 	 	
	 	 บริษัท	ประชารัฐรักสามัคค	ีวิสาหกิจเพื่อสังคม	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
นายณัฐพงศ์	 ศิริชนะ	 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
นายสฤษดิ์	 วิฑูรย์	 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
นายวันชัย	 คงเกษม	 ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
นายชัยวัฒน์	 ชื่นโกสุม	 ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
นายอรรษิษฐ์	 สัมพันธรัตน์	 ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
นายณรงค์	 วุ่นซิ้ว	 ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
นายสมคิด	 จันทมฤก	 รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
นายราเชนทร์	 คูวงษ์วัฒนาเสรี	 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
นายอุทัย	 ทองเดช	 รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
นายศุภกร	 มูลสุวรรณ	 รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย
นางบริสุทธิ์	 เปรมประพันธ์	 อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
นายฉัตรชัย	 ศักดิ์ศิลปะชัย	 ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์
นายวิชาญ	 อิงศรีสว่าง	 รองอธิบดีกรมประมง
นายฉัตรชัย	 พรหมเลิศ	 ปลัดกระทรวงมหาดไทย
นายบุญธรรม	 เลิศสุขีเกษม	 รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
นายโชคชัย	 แก้วป่อง	 รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
นางวิไลวรรณ	 ไกรโสดา	 รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
นายนิวัติ	 น้อยผาง	 รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
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จัดท�าข้อมูล 
นางต้องใจ	 ธนะชานันท์

นางธารทิพย์	 ศิรินุพงศ์

นางอรสา	 โตสว่าง

นายวิรัช	 เมฆสัมพันธ์

นางภาวิน	ี	 ไชยสิทธิ์

ม.ล.รดีเทพ	 เทวกุล

นางสาวพรรษา	 ริมกาญจนวัฒน์

นายสุทิวัส	 นภาพงษ์

นางสาวพลอยนิตา	 หาญวิเศษธนันต์

นายยศศักดิ์	 อุดมสินธ์

นางสาวสิริวิมล	 พนมวิจิตร

นางสาวณัฐชนก	 เธียมไธสง

นางธนิดา	 รองแก้ว

นางสาวชนกานต์	 บุญเอี่ยม

นายจักรภัทร	 แก้วมาตย์

นายพลชม	 เอี่ยมส�าอางค์

นายสิทธิ	 วัฒนายากร

นางสาวปริยา	 เรืองศรี

นายเรืองฤทธิ์	 อัมพุช	อุปละนาละ

นางสาวอรณิชา	 ธาดาธ�ารงเวช

นางสาวอภิชชญา	 มหินทรเทพ

นายกิตติกันต์	 จุลทอง

นายมนุ	 อนงค์

นางสาววิภารัตน์	 ทรัพย์สมบูรณ์

นางสาวปิยนุช	 ลัยนันท์

นางสาวเพชรไพลิน	 พูลขวัญ

นางสาวรัชชาภา	 จาวจักรศิริ

นางสาววิภาพร	 อ�าไพ

นางสาวสราญลักษณ์	 ลัดดาสวัสดิ์

นางสาวอรชร	 เกษมเวชยานนท์

นางสาววิจิตรา	 คะสะธรรม

นายเสกสรร	 สันตินันตรักษ์

นางสาวอัญญา	 หล่อพิศาลชัย

นางสาวมลิสา	 มิลินทรางกูร

นายบุญช่วย	 วณิชพันธุ์

นางสาวขนิษฐา	 คงสมศักดิ์

นางสาววริษา	 เลี้ยงตระกูล

นางสาววิมลรัตน์	 แก้วสะอาด

นางสาวภณิดา	 ตุลยาพิศิษฐ์ชัย

นางสาวชัญญานุช	 วุฒิเสน

นางสาวมุตตา	 วิชัยสุทธิกุล

นางไพฑูรย์	 ศิริบวรเกียรติ

นางอรวรรณ	 โชติกาญจนวัฒน์

นางสาวกุลริสา	 	 สิทธิไชย

นายพรหมพันธุ์	 	 กองพลพรม

นายพชรวัฒน์	 	 พงศ์อรพินท์

นางดวงสมร	 	 หมั่นเพียร

นางสาวชญาน์ลักษณ์	 	 โรจน์วนิช

นางสาวสุทธาสินี	 	 แท่นอ่อน

นางสาวสาลินี	 	 เจริญกิจภักดี

นางสาวณัฎฐณิชา		 	 ปิ่นศิริ

นางสาววราภรณ์	 	 รอดนิรภัย

นางสาวพัชราภรณ์	 	 อิ่มสมบัติ

นายพลภัทร	 	 จาริยานนท์

นางสาวพรรณภา	 	 ปรัชญาวรานนท์

นางสาวศุทธิณี	 	 ปริญญา

นางสาวนันทวัน	 	 เครือมิ

นายอัสกรณ์	 	 ใจโพธา

นายพงศธร	 	 กลางแท่น

นายสุวิทย์	 	 ชาญสมร

นายปริญญา	 	 สุวรรณโณ

นางสาวณัฐ	 	 เองไพบูลย์

นายภูวิทย์	 	 อุดมดี

นางสาวสุจินดา	 	 ชนะวงศ์

นางสาวมัลยิกา	 	 มณีผ่อง

นางสาวจริยา	 	 ประพรต

นางสาวรังษิยา	 	 กันซวง

นางสาวธิตาภรณ์	 	 ภูโอบ

นายศุภกร	 	 อิ่มสนิท

นายนันทวัฒน์	 	 บุญกระสินธิ์

นายสุชาติ	 	 คัดรายขาว

นายอานนท์	 	 ข�าแก้ว

นางสาวอมรลดา	 	 นาคฤทธิ์

นางสาวปัทมา	 	 ซัง

นายเจนรบ	 	 ชนะราวี

นางสาววาฟา	 	 มะซอ

นางสาวสุรีณา	 	 เจะสะมาแอ

นายภัทรพล			 	 ปฐมมหาธนเดช

นายณัฐพงศ์	 	 ดีบุญ

นางสาวศันสนา	 	 มลายอริศูนย์

นายโชค	 	 เรืองตระกูล

นางสาวสุวรรษา	 	 ทองหยู

นางสาวจิราภรณ์	 	 พวงสุวรรณ

นางสาวอิสริยา	 	 ค�าภา

นางสาววิภาวี	 	 เรืองแจ่ม

คณะผู้จัดท�ำ
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ศิลปกรรมและเรียบเรียง
นายโชคชัย	 ปัญจรุ่งโรจน์

นางระริน	 อุทกะพันธุ์	ปัญจรุ่งโรจน์

นายวรัญชัย	 รักษาเกียรติ

นายพงษ์	 โรจนเสถียร

นางสาวมนุรดา	 พรชนะรักษ์

นางสาววันทนา	 อันพัฒนากูล

นางสาววรรณา	 ตั้งแสงประทีป

นางสาวนันทนา	 พวงนาค

นางสาวปุริษา	 ตาสาโรจน์

นายพิชชากร	 วรสิทธิกร

นางสาวอรณัญช์	 สุขเกษม

นายขจร	 พีรกิจ

นางนพมณี	 ชัยจรูญรัตน์

นางสาวศิริลักษณ์	 พาหุรัตน์

นายศุธีรัชต์	 สุวรรณเกตุนนท์

นายวราพงษ์	 เกิดแก้ว

นางสาวธิดารัตน์	 มองพิมาย

นายชัยวัฒน์	 ฐิติเวศน์

นายจักรกฤษณ์	 นาคประเสริฐ

นางสาวอนงค์วรรณ	 ลิ่มจีน

นายชณัธ	 ฐิติวร

สนับสนุนข้อมูล
นายอภัย		 จันทนจุลกะ

นางสาววิบูลย์ลักษณ	์	 ร่วมรักษ์

นายอภิชาติ		 โตดิลกเวชช์

นายดุสิต		 เขมะศักดิ์ชัย

ศ.ดร.อภินันท์		 โปษยานนท์

ดร.พสุ		 โลหารชุน

นางสาวผ่องพรรณ		 เจียรวิริยะพันธ์

นายอดิศักดิ์		 เทพอาสน์

นางจันทิรา		 ยิมเรวัต	วิวัฒน์รัตน์

ร.ต.ท.อาทิตย์		 บุญญะโสภัต

นายอนันต	์	 ชูโชติ	

นายนิสิต		 จันทร์สมวงศ์

นายสุรพล		 เศวตเศรนี

นางรชตภร		 โตดิลกเวชช์

ดร.ขจิต		 สุขุม

นางสายพิรุณ		 น้อยศิริ

นายณรงค์		 บุ่ยศิริรักษ์

นางสาวมนทิรา			 เข็มทอง	 ผู้อ�านวยการกลุ่มงานประสาน	

	 	 นโยบาย	กรมการพัฒนาชุมชน

นายร่องก้ี	 พลเย่ียม	 ผู้อ�านวยการสถาบันการพัฒนา	

	 	 ชุมชน	กรมการพัฒนาชุมชน

นายไพบูลย์	 บูรณสันติ	 ผู้ตรวจราชการ		

	 	 กรมการพัฒนาชุมชน

นางสาวบุษบา	 ธรรมรักษ์	 ผู้อ�านวยการกองสารนิเทศ		

	 	 กระทรวงมหาดไทย

นายธวัชชัย	 แก้วคงคา	 ผู้อ�านวยการศูนย์ปฏิบัติการข่าว	

	 	 กระทรวงมหาดไทย

นางรมณ	 คูวงษ์วัฒนาเสรี	 นักทรัพยากรบุคคล	 	

	 	 กระทรวงมหาดไทย

นางอมราภรณ	์		 ทรงอาวุธ	 นักประชาสัมพันธ์ช�านาญการ	

	 	 กระทรวงมหาดไทย

นายประพันธ์	 วรรณบวร	 ผู้อ�านวยการกลุ่มงานส่งเสริม	

	 	 การบริหารจัดการชุมชน	

	 	 ส�านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

นายภูมิวัชร์	 อุดมทรัพย์	 หัวหน้าส�านักงานจังหวัดสระแก้ว

นายสุทธิรักษ์	 ศรีสุเลิศ	 หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม	

	 	 การพัฒนาชุมชน

นายสงัด	 พืชพันธุ์	 พัฒนาการจังหวัดกระบี่

นายวาทกานต์	 ช่อแก้ว	 พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นางสาวนันทนา	 หวังธงชัยเจริญ	 พัฒนาการจังหวัดสระบุรี

นางอาภร	 โพธ์ิเจริญ	 พัฒนาการอ�าเภอเมืองฉะเชิงเทรา

นายสรสาสน์	 สีเพ็ง	 พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์

นางสาวพรพรรณ	 เดชะพหุล	 นักวิเคราะห์นโยบาย	

	 	 และแผนช�านาญการพิเศษ

นายไกรฤทธิ์	 จันทร์แช่มช้อย	 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ		

	 	 ส�านักงานจังหวัดอุบลราชธานี

ว่าที่ร้อยตรี	พิทักษ์	 ดาวัน	 กลุ่มงานยุทธศาสตร	์

	 	 ด้านการพัฒนาชุมชน	

	 	 และส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

นายวิณะโรจน์	 ทรัพย์ส่งสุข	 เลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจ	

	 	 การเกษตร

นางธนาภรณ์	 พรมสุวรรณ	 อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ

นางลักษมี	 ปลังแสงมาศ	 ผู้ว่าการสถาบันวิทยาศาสตร์	

	 	 และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

นายการัณย์	 ศุภกิจวิเลขการ	 ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนา	

	 	 และส่งเสริมกิจกรรม	

	 	 ปิดทองหลังพระ

นางพัชรินทร์	 สมหอม	 นักวิชาการพัฒนาชุมชนช�านาญการ	

	 	 กรมการพัฒนาชุมชน

นางสาวจิตรานุช	 เกียรติอดิศร	 นักวิชาการพัฒนาชุมชนช�านาญการ	

	 	 กรมการพัฒนาชุมชน

นางสาววันดี			 ศรีขวัญ	 นักวิชาการพัฒนาชุมชนช�านาญการ	

	 	 กรมการพัฒนาชุมชน

นางสาวภัทรลภา		 สุริโย	 นักวิชาการพัฒนาชุมชนช�านาญการ	

	 	 กรมการพัฒนาชุมชน
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นายฉัตริน	 สุวรรณหงส์	 นักวิชาการพัฒนาชุมชน	

	 	 ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนา	

	 	 กรมการพัฒนาชุมชน

นางสาวจิตรานุช	 เกียรติอดิศร	 นักวิชาการพัฒนาชุมชนช�านาญการ	

	 	 กรมการพัฒนาชุมชน

นายสุรศักดิ์	 อักษรกุล	 ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริม	

	 	 ภูมิปัญญาท้องถิ่น	

	 	 และวิสาหกิจชุมชน

นายจ�าเริญ	 แหวนเพ็ชร	 ผู้อ�านวยการส�านักเสริม	

	 	 สร้างความเข้มแข็งชุมชน

นางวรรณา	 ลิ่มพานิชย์	 นักวิชาการพัฒนาชุมชนเช่ียวชาญ	

	 	 ส�านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

นางศิริพร	 ฤทธิสนธิ์	 ผู้อ�านวยการกลุ่มงานพัฒนา	

	 	 เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

นายณภัทร	 หงส์ทอง	 นักวิชาการพัฒนาชุมชนช�านาญการ	

	 	 ส�านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

นางสาวโสภาพร	 วิศิษฏ์พงศ์	 นักวิชาการพัฒนาชุมชนช�านาญการ	

	 	 ส�านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

นางสุภา	 พรหมชูแก้ว	 นักวิชาการพัฒนาชุมชนช�านาญการ	

	 	 ส�านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

นางสาวนฤมล	 ปัจฉิม	 นักวิชาการพัฒนาชุมชนช�านาญการ	

	 	 ส�านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

นางสาวพัชรีรัตน์	 นาวา	 นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	

	 	 ส�านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

นางสาวเบญจมาภรณ์	 กระจ่าง	 นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	

	 	 ส�านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

นางสาวสิรินยา	 ลิม	 ผู้อ�านวยการฝ่ายเศรษฐกิจ	

	 	 นวัตกรรม	อว.

นางสาวสิรินพร	 แดงพ่วง	 นักวิเคราะห์นโยบาย	อว.

ดร.สุทิพาพรรณ	 ตุ้มหอม	 นักวิเคราะห์นโยบาย	อว.

นายสุรศักดิ์	 แหล่งหล้า	 ผู้อ�านวยการกลุ่มงานส่งเสริม	

	 	 สัมมาชีพชุมชน

นางปราณี			 รัตนประยูร	 หัวหน้าผู้ตรวจราชการ	

	 	 กรมการพัฒนาชุมชน

นายอาจณรงค์		 สัตยพานิช	 รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม		

	 	 เขตตรวจราชการที	่9	และ	10	

นางสาวศศิธร		 อินทกุล	 ผู้ตรวจราชการกรม	

	 	 เขตตรวจราชการที	่15	และ	18

นายวิฑูรย์	 นวลนุกูล	 ผู้ตรวจราชการกรม	

	 	 เขตตรวจราชการที	่11	และ	14	

นางสาวชนมณัฐ		 รอดบุญธรรม	 ผู้ตรวจราชการกรม	

	 	 เขตตรวจราชการที	่8	และ	12

นางทรงลักษณ์		 วรภัย	 ผู้ตรวจราชการกรม	

	 	 เขตตรวจราชการที	่2

นายชัยวัฒน	์	 แสงศรี	 ผู้ตรวจราชการกรม	

	 	 เขตตรวจราชการที	่5	และ	17

นางบุญยิ่ง	 เทศน้อย	 ผู้ตรวจราชการกรม	

	 	 เขตตรวจราชการที	่13

นางบุญทิวา		 วรรณประเวศ	 ผู้ตรวจราชการกรม	

	 	 เขตตรวจราชการที	่4

นายร่องกี้		 พลเยี่ยม	 ผู้อ�านวยการสถาบันการพัฒนา	

	 	 ชุมชนและวิสาหกิจชุมชน

นายปรวีย์	 สารจันทร์

นายถนอมพงษ์	 ตระการเจริญพร	

นางสาวปวริศา	 สายสุภา		

นางสาวสมาพร			 คนทน	

นางสาวมนัสวีย์	 ทรัพย์พร้อม

นางสาวปิยวรรณ	 สาภาวัลย์

นายจักริน	 วรสารพิทักษ์

นายอรรพล	 ไชยกอง

นางสาวกุลธิดา	 ตันเจริญ

นางสาวฌานิฎา		 ศรีสิทธิชัยสกุล

นางสาวรษิกา	 สีหะจุฬางกูร

นางสาวอภิสรา	 เกษอินทร์

นางสาวพรสุดา		 ณ	สงขลา

นายปรวีย์		 สารจันทร์

นางสาวสุพัตรา	 สอแส
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