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พระปฐมบรมราชโองการ

พระบาทสมเด็็จพระปรเมนทรรามาธิิบด็ีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่่�หัว
เน่�องในโอกาสพระราชพิธิีบรมราชาภิิเษก พุทธิศักราช 2562

เม่�อวันเสาร์ที� 4 พฤษภิาคม 2562

เราจะสืืบสืาน รักษา และต่่อยอด

และครองแผ่่นดินโดยธรรม 

เพื่ื�อประโยชน์สืุขแห่่งอาณาราษฎร

ต่ลอดไป
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หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพัอเพัียง

“หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (SEP: Sufficiency Economy Philosophy)
สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ

(SDGs: Sustainable Development Goals)
จะทำาให้สามารถสร้างรายได้ เพิ่มความสุขให้กับประชาชนในชุมชนได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน”

พลังงานสะอาด งานที�ดีและการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม	นวัตกรรม
และโคุรงสร้างพ่�นฐาน

ลดคุวามเหล่�อมล�ำ ชุมชนที�ย์ั�งย์่น บริโภัคุและผลิต
อย์่างมีคุวามรับผิดชอบ

รับม่อกับการ
เปลี�ย์นแปลงภัูมิอากาศ

ใช้ทรัพย์ากรทางทะเล
อย์่างย์ั�งย์่น

ใช้ระบบนิเวศ
บนแผ่นดินอย์่างย์ั�งย์่น

สังคุมที�สงบสุข้
ย์ุติธรรม	และสถีาบันที�มั�นคุง

คุวามร่วมม่อ
เพ่�อคุวามย์ั�งย์่น

เป้าหมาย์คุวามย์ั�งย์่น

ข้จัดคุวามย์ากจน ย์ุติคุวามหิวโหย์ สุข้ภัาพและ
คุวามเป็นอย์ู่ที�ดี

การศึกษา
ที�มีคุุณภัาพ

คุวามเสมอภัาคุ
ทางเพศ

นํ�าสะอาด
และสุข้อนามัย์

งานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ได้น้อมนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

มาเป็นกรอบแนวคิดในการทำางาน

พัอประม�ณ

มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันทำี่ดี

คุณธรรมคว�มรู้



เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะทำ�ำงำนกำรพัฒนำ

6

พลเอก อนุุพงษ์์ เผ่่าจิินุดา
รััฐมนตรัีว่่าการักรัะทรัว่งมหาดไทย
หัว่หน้าทีมภาครััฐ

ตามที่่�รััฐบาลได้้ม่นโยบายในการัพััฒนาเศรัษฐกิจฐานรัากที่่�ด้ำเนินงานอย่างต่อเน่�องมากว่่า 7 ปีี 
ด้้ว่ยคว่ามม่่งมั�นถึึงคว่ามสำคัญของการัพััฒนาปีรัะเที่ศ โด้ยเน้นให้้ที่่กภาคส่ว่นได้้ปีรัะสานคว่ามรั่ว่มม่อ
และด้ำเนิน การัแก้ปีัญห้า สรั้างสรัรัค์แนว่คิด้เพั่�อเปี้าห้มายในการัลด้คว่ามเห้ล่�อมล้ำ พััฒนาค่ณภาพัคน 
สรั้างโอกาส สร้ัางรัายได้้ และเพัิ�มข่ด้คว่ามสามารัถึในการัแข่งขันของปีรัะเที่ศ เพั่�อสร้ัางอนาคตของ
ปีรัะเที่ศไที่ย

ส�รจ�กหัวหน้�ทำีมภ�ครัฐ

กรัะที่รัว่งมห้าด้ไที่ยได้ด้้ำเนินงานขับเคล่�อนและบูรัณาการัที่ำงาน
รัว่่มกนักบัที่ก่ภาคสว่่นอยา่งมป่ีรัะสทิี่ธิิภาพัสงูสด่้ เพั่�อเปีา้ห้มายห้ลกัสำคญั 
เรั่�อง “การัสร้ัางรัายได้้ให้้ชุ่มชุน ปีรัะชุาชุนม่คว่ามส่ข” โด้ยน้อมนำ
พัรัะปีฐมบรัมรัาชุโองการัของพัรัะบาที่สมเด้็จพัรัะปีรัเมนที่รัรัามาธิิบด้่
ศรัส่นิที่รัมห้าว่ชิุรัาลงกรัณ พัรัะว่ชิุรัเกล้าเจ้าอยูหั่้ว่ ที่่�จะสบ่สาน รักัษา และ
ตอ่ยอด้ และนอ้มนำห้ลกัปีรัชัุญาของเศรัษฐกจิพัอเพัย่ง ในด้า้นการัพััฒนา 
คอ่ เขา้ใจ เขา้ถึึง และพััฒนา ซึ่ึ�งสอด้คลอ้งกบัเปีา้ห้มายการัพััฒนาท่ี่�ยั�งยน่ 
17 ข้อขององค์การัสห้ปีรัะชุาชุาต ิโด้ยมค่ณะกรัรัมการัปีรัะสานและขบัเคล่�อน
นโยบายสานพัลังปีรัะชุารััฐปีรัะจำจังห้ว่ัด้ (คสปี.) ซึ่ึ�งม่ผูู้้ว่่ารัาชุการัจังห้ว่ัด้ 
เปีน็ปีรัะธิานในการัขบัเคล่�อนว่างแผู้น และนำเสนองานเพั่�อปีรัะสานคว่าม
รั่ว่มม่อรัะห้ว่่างห้น่ว่ยงานภาครััฐ กับภาคเอกชุนที่ั้งในรัะดั้บปีรัะเที่ศ
และในพั่้นที่่�ชุ่มชุนที่ำงานรั่ว่มกับชุ่มชุน โด้ยม่กรัมการัพััฒนาชุ่มชุน 
ปีรัะสานงานรัะห้ว่่างกล่่ม องค์กรั ห้น่ว่ยงาน เครัอ่ข่ายกับส่ว่นรัาชุการัต่าง ๆ  

คณะที่ำงานฯ ได้้ปีรัะสานคว่ามรัว่่มมอ่รัะห้ว่่างภาครัฐั ภาคเอกชุน 
ภาควิ่ชุาการั ภาคปีรัะชุาสังคม และภาคปีรัะชุาชุน โด้ยได้้จัด้ตั้งบริัษัที่ 
ปีรัะชุารัฐัรักัสามคัคจ่งัห้ว่ดั้ (ว่สิาห้กจิเพั่�อสงัคม) จำกดั้ 76 แห้ง่ และบรัษิทัี่ 
ปีรัะชุารััฐรัักสามัคค่ ว่ิสาห้กิจเพั่�อสังคม (ปีรัะเที่ศไที่ย) จำกัด้ โด้ย 
ภาคเอกชุนมส่ว่่นสำคญัอยา่งยิ�งในการัชุว่่ยพััฒนารัะบบการับรัหิ้ารัจดั้การั 
เพั่�อส่งเสรัิมศักยภาพั การัพััฒนาสินค้า และบริัการัของชุ่มชุน อาที่ิ 
การัแปีรัรัูปีผู้ลิตภัณฑ์์ รัะบบขนส่งกรัะจายสินค้า และการัตลาด้ 

ตลอด้การัที่ำงานที่่�ผู่้านมา คณะที่ำงานฯ ได้้สร้ัางสรัรัค์ผู้ลงาน
ขับเคล่�อนเศรัษฐกิจฐานรัากอย่างเปี็นรัูปีธิรัรัม ตั้งแต่ปีี 2559 สามารัถึ
สรั้างรัายได้้ให้้ชุ่มชุน พัรั้อมผู้ลักด้ันเปี้าห้มายสำคัญต่อไปีในอนาคต 
โด้ยยังคงม่่งมั�นขับเคล่�อน 3 กล่่มงาน ได้้แก่ กล่่มงานเกษตรั แปีรัรัูปี และ 
ที่่องเท่ี่�ยว่โด้ยชุ่มชุน ผู้่านการัด้ำเนินการัภายใต้ 5 กรัะบว่นงาน ที่ั้งการั 
เข้าถึึงปัีจจัย การัผู้ลิต การัออกแบบบรัรัจ่ภัณฑ์์ การัสร้ัางองค์คว่ามรัู้
การัตลาด้ การัส่�อสารัสรัา้งการัรับัรัู ้และการับรัหิ้ารัจดั้การั เพั่�อพััฒนาสนิคา้
ให้้ม่ค่ณภาพัด้่ยิ�งขึ้นด้้ว่ยนว่ัตกรัรัมต่าง ๆ นอกจากน่้ยังคงส่งเสรัิม
การัเพัิ�มมูลค่าให้้กับสินค้าชุ่มชุน โด้ยการัจัด้ห้าชุ่องที่างการัตลาด้ที่่�ม่
ศักยภาพัและเข้มแข็ง เพั่�อให้้เศรัษฐกิจในชุ่มชุนเติบโตอย่างยั�งย่น 
ซึ่ึ�งจะเปี็นการัส่งเสริัมคว่ามมั�นคงที่างเศรัษฐกิจให้้กับปีรัะเที่ศสอด้คล้อง
กับแนว่ที่างการัขับเคล่�อนย่ที่ธิศาสตร์ัชุาติ 20 ปีีที่่�จะนำพัาปีรัะเที่ศไปีสู่
คว่ามมั�นคง มั�งคั�ง และยั�งย่น 

กรัะที่รัว่งมห้าด้ไที่ยขอขอบค่ณที่่กภาคส่ว่นที่่�ได้้รั่ว่มกันที่ำงาน
อย่างแข็งขัน และต่อเน่�องเพั่�อขับเคล่�อนเศรัษฐกิจฐานรัากให้้เติบโต
อย่างมั�นคงและยั�งย่น เพั่�อสรั้างคว่ามเข้มแข็งให้้กับชุ่มชุนในปีรัะเที่ศ 
โด้ยเฉพัาะผูู้้ม่รัายได้้น้อยให้้สามารัถึสรั้างรัายได้้เพั่�อการัด้ำรังชุ่พัผู้่าน
การัด้ำเนินโครังการัต่าง ๆ ที่่�ปีรัะสบคว่ามสำเรั็จอย่างเปี็นรัูปีธิรัรัม

(อนุพงษ์์ เผ่่าจิินดา)

รัฐมนตรีว่่ากิารกิระทรว่งมหาดไทย
หัว่หน้าทีมภาครัฐ

พลเอก



หลักการและแนวคิดในการทำ�างานของคณะทำ�างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

7

ส�รจ�กหัวหน้�ทำีมภ�คเอกชน
นุายฐาปนุ สิิริิวััฒนุภัักดี
กรัรัมการัผ่้้อำานว่ยการัใหญ่่ บรัิษ์ัท ไทยเบฟเว่อเรัจิ จิำากัด (มหาชน)
หัว่หน้าทีมภาคเอกชน

(นายฐาปน สิิรัิว่ัฒนภักดี)

กิรรมกิารผู้้้อำำานว่ยกิารใหญ่่
บริษัท ไทยเบฟเว่อำเรจ จำากิัด (มหาชน)
หัว่หน้าทีมภาคเอำกิชน คณะทำางานกิารพััฒนาเศรษฐกิิจฐานรากิและประชารัฐ

ตามท่ี่�รัฐับาล ภายใตก้ารันำของพัลเอกปีรัะย่ที่ธิ ์จนัที่รัโ์อชุา นายกรัฐัมนตรั ่และได้จ้ดั้ตัง้คณะที่ำงาน
การัพััฒนาเศรัษฐกิจฐานรัากและปีรัะชุารัฐั โด้ยมพ่ัลเอกอนพ่ังษ ์เผู้า่จินด้า รัฐัมนตรัว่่่าการักรัะที่รัว่งมห้าด้ไที่ย 
ในฐานะหั้ว่ห้น้าที่ม่ภาครัฐั ด้ำเนินการัร่ัว่มกับภาคเ่ครัอ่ข่ายภาคเอกชุนขับเคล่�อนการัพััฒนาเศรัษฐกิจฐานรัาก
ของปีรัะเที่ศไที่ยอย่างต่อเน่�อง โด้ยม่ว่ัตถ่ึปีรัะสงค์เพั่�อยกรัะด้ับค่ณภาพัชุ่วิ่ตปีรัะชุาชุน สร้ัางรัายได้้ และ
เพัิ�มคว่ามส่ขให้้กับคนในชุ่มชุน ผู้่านคว่ามร่ัว่มม่อจากที่่กภาคส่ว่น ที่ั้งภาครััฐ ภาคเอกชุน ภาควิ่ชุาการั 
ภาคปีรัะชุาสังคม และภาคปีรัะชุาชุน ในการัแก้ปีัญห้าเศรัษฐกิจฐานรัาก พัรั้อมสรั้างองค์คว่ามรัู้ในการัผู้ลิต
ห้รั่อการัปีรัะกอบอาชุ่พั การัตลาด้ และการัส่�อสารั

ตลอด้รัะยะเว่ลากว่่า 7 ปีี ของการัด้ำเนินงานพััฒนาเศรัษฐกิจ
ฐานรัาก คณะที่ำงานได้้น้อมนำพัรัะปีฐมบรัมรัาชุโองการั พัรัะบาที่สมเด้็จ
พัรัะปีรัเมนที่รัรัามาธิิบด้่ศรั่สินที่รัมห้าว่ชิุรัาลงกรัณ พัรัะว่ชิุรัเกล้าเจ้าอยู่หั้ว่ 
อันได้้แก่ “เรัาจะส่บสาน รัักษา ต่อยอด้ และครัองแผู้่นด้ินโด้ยธิรัรัม 
เพั่�อปีรัะโยชุน์ส่ขแห่้งอาณารัาษฎรัตลอด้ไปี” โด้ยน้อมนำห้ลักปีรััชุญาของ
เศรัษฐกิจพัอเพั่ยง (Sufficiency Economy Philosophy – SEP) ตามแนว่
พัรัะรัาชุด้ำรัิของพัรัะบาที่สมเด้็จพัรัะบรัมชุนกาธิเิบศรั มห้าภูมพิัลอด้ล่ยเด้ชุ 
มห้ารัาชุ บรัมนาถึบพัิตรั มาเปี็นกรัอบแนว่คิด้และห้ลักในการัด้ำเนินงาน 
เน้นการัที่ำงานใน 3 กล่่มงาน ได้้แก่ เกษตรั แปีรัรัูปี และที่่องเที่่�ยว่โด้ยชุ่มชุน 
และด้ำเนินการัภายใต้ 5 กรัะบว่นการั ได้้แก่ การัเข้าถึึงปีัจจัยการัผู้ลิต 
การัสรั้างองค์คว่ามรัู้ การัตลาด้ การัส่�อสารัสรั้างการัรัับรัู้ และการับรัิห้ารั
จัด้การั โด้ยม่ บรัิษัที่ ปีรัะชุารััฐรัักสามัคค่จังห้ว่ัด้ (ว่ิสาห้กิจเพั่�อสังคม) จำกัด้ 
76 แห้่ง บรัิษัที่ ปีรัะชุารััฐรัักสามัคค่เพั่�อสังคม (ปีรัะเที่ศไที่ย) จำกัด้ และ
คณะกรัรัมการัปีรัะสานและขับเคล่�อนนโยบายสานพัลังปีรัะชุารััฐปีรัะจำ
จังห้วั่ด้ (คสปี.) รั่ว่มขับเคล่�อนและยึด้กรัอบคว่ามรั่ว่มม่อ ชุ่มชุนลงม่อที่ำ 
เอกชุนขบัเคล่�อน รัฐับาลสนบัสนน่ อนัจะเปีน็รัากฐานให้้ปีรัะเที่ศไที่ยสามารัถึ
ขับเคล่�อนการัเติบโตท่ี่�ยั�งย่น ซึึ่�งจากคว่ามสำเรั็จเปี็นพัลังผู้ลักด้ันให้้รััฐบาล
กำห้นด้ พัรัะรัาชุบัญญัติส่งเสรัิมว่ิสาห้กิจเพั่�อสังคม พั.ศ.2562 จากการั
ที่่�รั่ว่มกันเปี็นส่ว่นห้นึ�งในการัขับเคล่�อนงานโด้ยผู้่านรัูปีแบบของว่ิสาห้กิจ
เพั่�อสังคม ที่ำให้้รััฐบาลเห้็นถึึงคว่ามสำคัญของว่ิสาห้กิจเพั่�อสังคมที่่�จะเปี็น
เว่ที่่คว่ามร่ัว่มม่อ อันจะนำไปีสู่คว่ามยั�งย่นตามเป้ีาห้มายคว่ามยั�งย่น 
ของสห้ปีรัะชุาชุาติ (SDGs) ที่ั้ง 17 ข้อ จึงได้้ตรัาพัรัะรัาชุบัญญัติว่ิสาห้กิจขึ้น

ในชุ่ว่งสถึานการัณ์การัแพัร่ัรัะบาด้ของไว่รััสโควิ่ด้-19 การัพััฒนา
เศรัษฐกิจฐานรัากยิ�งที่ว่่คว่ามสำคัญมากขึ้น จึงยังคงด้ำเนินอย่างต่อเน่�อง 
และยังได้้ม่การัขยายเครั่อข่ายชุ่มชุนในพั่้นที่่�กรั่งเที่พัมห้านครัภายใต้
โครังการัชุ่มชุนด่้มร่ัอยยิม้เพั่�อชุ่ว่ยเห้ลอ่ร้ัานค้าและปีรัะชุาชุนในชุ่ว่งสถึานการัณ์
โคว่ดิ้ ได้้เห้น็คนในชุ่มชุนมส่่ว่นร่ัว่ม ให้้คว่ามร่ัว่มมอ่ สามคัค ่และชุ่ว่ยเห้ลอ่กนั
แม้ในยามเด้่อด้ร้ัอน อันได้้แก่ ชุ่มชุนด้่ม่รัอยยิ้มวั่ด้แขก ชุ่มชุนด้่ม่รัอยยิ้ม
ว่ัด้ปีรัะย่รัว่งศาว่าส และชุ่มชุนด้่ม่รัอยยิ้มสามย่าน และยังได้้รัับซึ่่้อผู้ลไม้
ที่่�ล้นตลาด้จากกล่ม่เกษตรักรัในจงัห้ว่ดั้ต่างๆ เชุ่น แตงโม มะม่ว่ง เพั่�อชุ่ว่ยเห้ลอ่ 
เกษตรักรัที่่�ได้้รัับผู้ลกรัะที่บจากสภาว่ะด้ังกล่าว่

ปีัจจ่บันเครั่อข่าย “ปีรัะชุารััฐรัักสามัคค่” ที่ั�ว่ปีรัะเที่ศสามารัถึ
ขับเคล่�อนการัด้ำเนินงานไปีแล้ว่กว่่า 1,425 โครังการั แบ่งตาม 3 ปีรัะเภที่ 
กล่่มงาน ค่อ เกษตรั แปีรัรัูปี และที่่องเที่่�ยว่โด้ยชุ่มชุน ครัอบคล่มกว่่า 
106,091ครัวั่เรัอ่น ซึึ่�งสามารัถึสร้ัางรัายได้้ให้้ชุ่มชุนไปีแล้ว่กว่่า 1,791 ล้านบาที่ 
โด้ยในปีี 2565 เป็ีนต้นมา สามารัถึสร้ัางรัายได้้ให้้ชุ่มชุนแล้ว่กว่่า 71 ล้านบาที่
พัรั้อมกันน่้ยังได้้จด้ที่ะเบ่ยนจัด้ตั้งมูลนิธิิสถึาบันพััฒนาว่ิสาห้กิจเพั่�อสังคม
แห้่งปีรัะเที่ศไที่ย เพั่�อพััฒนาและขับเคล่�อนว่ิสาห้กิจเพั่�อสังคมที่ั�ว่ปีรัะเที่ศ 
สรั้างคว่ามรั่ว่มม่อและปีรัะชุาสัมพัันธิ์ให้้ว่ิสาห้กิจเพั่�อสังคมเปี็นท่ี่�รัับรัู้
ในว่งกว่้าง รัว่มถึึงเปี็นแรังบันด้าลใจให้้กล่่มกิจการัเพั่�อสังคมและอ่�นๆ 
ในการัพััฒนาให้้มาเปี็นว่ิสาห้กิจเพั่�อสังคม

โครังการัผู้้าขาว่ม้าที่้องถึิ�นห้ัตถึศิลปี์ไที่ย ที่่�ด้ำเนินการัมาอย่าง
ตอ่เน่�องกว่่า 5 ปี ีเพั่�อสบ่สานว่ฒันธิรัรัมและภมูปิีญัญาที่อ้งถึิ�น ชุว่่ยเพัิ�มมลูคา่
ให้้กับผู้้าขาว่ม้าที่อม่อ ม่ชุ่องที่างการัตลาด้ที่่�กว้่างขึ้น โด้ยโครังการัได้้
ยกรัะด้บัการัที่ำงานโด้ยดึ้งคนรั่น่ให้มม่ารัว่่มกนัพััฒนาสนิคา้ผู้า้ขาว่มา้ที่อมอ่
ของชุ่มชุน โด้ยผู้สานคว่ามรั่ว่มม่อกับ 6 สถึาบันการัศึกษา ในโครังการั
eisa (Education Institute Support Activity) มารัว่่มกบัชุม่ชุนในการัพััฒนา
ผู้า้ขาว่มา้ที่อมอ่ ที่ัง้ในเรั่�องเที่คนคิการัที่อผู้า้ การัยอ้มสธ่ิรัรัมชุาต ิการัแปีรัรัปูี 
ผู้ลติภณัฑ์์ การัออกแบบและพััฒนาผู้ลติภณัฑ์์ รัว่มถึึงสรัา้งคนรั่น่ให้มท่ี่่�พัรัอ้ม
จะเปี็น “ที่ายาที่ผู้้าขาว่ม้า” เพ่ั�อส่งต่อว่ัฒนธิรัรัมและคว่ามเข้าใจท่ี่�ม่ต่อ
ผู้้าขาว่ม้าไที่ยไปีสู่อ่กรั่่น

นอกจากการัพััฒนาเศรัษฐกิจฐานรัากแล้ว่ ยงัได้เ้ชุ่�อมโยงเครัอ่ข่าย 
และรัว่มพัลังกันในการัพััฒนาเยาว่ชุนผู้่านโครังการัโอที่อปี จูเน่ยรั์ เพั่�อ
สรั้างเสริัมวิ่ชุาชุ่พัให้้กับเยาว่ชุน ให้้สามารัถึปีรัะย่กต์ว่ิชุาการัมาริัเรัิ�มที่ำมา
คา้ขาย อนัจะเป็ีนองคค์ว่ามรัูท้ี่่�จะพััฒนามาเป็ีนอาชุพ่ัได้้ในอนาคต โครังการั
ม่่งเน้นพััฒนาเยาว่ชุนให้้เปี็นผูู้้ปีรัะกอบการัและเชุ่�อมโยงชุ่องที่างการัตลาด้
เข้าสู่โรังเรั่ยน เพั่�อให้้ม่แนว่ที่างในการัพััฒนาอาชุ่พัและรัายได้้ให้้กับตนเอง
และครัอบครััว่อันเปี็นรัากฐานในการัพััฒนาค่ณภาพัชุ่ว่ิตที่่�ด้่ต่อไปี

ผู้มในนามของคณะที่ำงานการัพััฒนาเศรัษฐกิจฐานรัากและปีรัะชุารัฐั 
ขอขอบค่ณที่่กภาคส่ว่นที่่�ได้้รั่ว่มผู้ลักด้ันการัด้ำเนินงานเพั่�อสรั้างปีรัะโยชุน์
และคว่ามเข้มแข็งให้้กับปีรัะเที่ศชุาติ และห้วั่งเป็ีนอย่างยิ�งว่่าคว่ามพัยายาม
รั่ว่มม่ออย่างต่อเน่�องจะสร้ัางรัายได้้ให้้กับชุ่มชุน ให้้ปีรัะชุาชุนม่คว่ามส่ข 
อันเปี็นเปี้าห้มายสำคัญของการัพััฒนาเศรัษฐกิจฐานรัาก เพั่�อลด้คว่าม
เห้ล่�อมล้ำและสร้ัางคว่ามยั�งย่น โด้ยคณะที่ำงานฯ จะยังคงเดิ้นห้น้าเพ่ั�อ 
พััฒนาชุ่มชุนตามแนว่ที่างชุ่มชุนลงมอ่ที่ำ เอกชุนขับเคล่�อน ภาครััฐสนับสนน่ 
และห้วั่งเปี็นอย่างยิ�งว่่าที่่กภาคส่ว่นจะรั่ว่มกันส่งเสรัิมการัด้ำเนินงาน
ของเครั่อข่ายปีรัะชุารััฐรัักษาสามัคค่ที่่�ได้้รั่ว่มกันสรั้างขึ้นมาให้้เข้มแข็ง 
เพั่�อเด้ินห้น้าสรั้างรัายได้้และคว่ามส่ขให้้กับปีรัะชุาชุนคนไที่ยอย่างยั�งย่น 
ส่บต่อไปี
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี



9

เหตุการณ์สำ�าคัญ (Timeline) ปี 2558 - 2565

เหตุการณ์สำาคัญ 
(Timeline) 
ปี 2558 - 2565
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เหตุการณ์สำาคัญ (Timeline) 
ปี 2558 - 2565

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

กันยายน
พลเอก ประยุุทธ์ จันทรโอช� น�ยุกรัฐมนตรี ประก�ศนโยุบ�ยุส�นพลังประช�รัฐ ณ ตึกสันติไมตรี ทำ�เนียุบรัฐบ�ล

มกราคม
คณะทำ�ง�นภ�คเอกชนประชุมห�รือร่วมกับสถ�บัน

 พัฒน�องค์กรชุมชน (องค์ก�รมห�ชน) ณ สถ�บันพัฒน�
องค์กรชุมชน(องค์ก�รมห�ชน) 

หน่วยุง�นภ�ครฐั ภ�คเอกชน และองค์กรชุมชนม�กกว่� 30 องค์กร 
 รว่มกนัลงน�มบนัทึกข้อ้ตกลงคว�มรว่มมอื (MOU) สร�้งสมัม�ชพี

เต็มพ้�นที� โดยุใช้พ้�นที�เป็นตัวตั�งส่่เศรษฐกิจฐ�นร�กที�ยุั�งยุืน ณ 
 ศ่นยุ์ก�รประชุมแห่งช�ติสิริกิติ�

ธันวาคม
คณะรััฐมนตรัีมีมติแต่งตั�งคณะทำงานปรัะสานพลัังปรัะชารััฐ 12 คณะ
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เหตุุการณ์์สำำาคััญ (Timeline) ปีี 2558 - 2565

� พลัเอกอนุพงษ์์ เผ่่าจิินดา รััฐมนตรัีว่่าการั
กรัะทรัว่งมหาดไทย หัว่หน้าทีมภาครััฐ 
คณะทำงานการัพัฒนาเศรัษ์ฐกิจิฐานรัาก
แลัะปรัะชารััฐ มีคำสั�งแต่งตั�งคณะทำงาน
ขับัเคล่ั�อนเศรัษ์ฐกจิิฐานรัากแลัะปรัะชารัฐั

 ส่ว่นกลัาง)

� ปรัะชุมคณะทำงาน การัพัฒนาเศรัษ์ฐกิจิ
ฐานรัากแลัะปรัะชารััฐ ครัั� งที�  3  ณ 

 ศูนย์การัปรัะชุมแห่งชาติสิรัิกิติ�

� หวั่หนา้ทีมภาครัฐัแลัะเอกชน คณะทำงาน
การัพฒันาเศรัษ์ฐกจิิฐานรัากแลัะปรัะชารัฐั 
นำเสนอแนว่คิด วิ่สาหกิจิ เ พ่� อสั งคม
ปรัะชารััฐรัักสามัคคีกับพลัเอกปรัะยุทธ์์ 

 จัินทรั์โอชา นายกรััฐมนตรีั ณ จิังหวั่ด
 อุดรัธ์านี

ประชุมคณะทำ�ง�นก�รพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�กและประช�รัฐ ครั�งที� 1 ณ ศ่นยุ์ก�รประชุมแห่งช�ติสิริกิติ�

กุมภาพันธ์
ประชุมคณะทำ�ง�นก�รพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�กและประช�รัฐ ครั�งที� 2 ณ ศ่นยุ์ก�รประชุมแห่งช�ติสิริกิติ�

มีนาคม
คณะทำ�ง�นก�รพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�กและประช�รัฐ ลงศึกษ�พ้�นที�จังหวัดภ่เก็ตครั�งแรก

เปิดบริษัท ประช�รัฐรักส�มัคคีภ่เก็ต (วิส�หกิจเพ้�อสังคม) จำ�กัด ซึ่ึ�งเป็นวิส�หกิจชุมชนเป็นแห่งแรกข้องประเทศไทยุ ณ จังหวัดภ่เก็ต
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เมษายน
  � ประชุุมคณะทำงาน การพััฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชุารัฐ ครั�งท่� 4 ณ ศูนย์์การประชุุมแห่่งชุาติิสิิริกิติิ�

	 ประกาศพระราชกฤษฎีีกาว่่าด้้ว่ยการยกเว่้นรัษฎีากร
	 (ฉบัับัที่ี�604)	การยกเว่้นภาษีเงิินได้้แก่บัริษัที่หรือห้างิห้้น
	 ส่่ว่นนิติิบั้คคล	ส่ำาหรับัเงิินได้้ที่ี�จ่่ายเป็นค่าใช้จ่่ายเพ่�อลงิที่้น
ส่ินที่รัพย์บัางิกรณีี	เพ่�อกระต้ิ้นระบับัเศรษฐกิจ่ในระยะสั่�น

	 เพ่�มขึ้้�น	รว่มทัี่�งิจ่ะช่ว่ยเพ่�มขึ้ีด้คว่ามส่ามารถในการแขึ้่งิขึ้ัน
ขึ้องิประเที่ศในระยะยาว่

พ่ธีีเปิด้โครงิการการจ่ัด้ตัิ�งิบัริษัที่ประชารัฐรักส่ามัคคี	ว่ิส่าหกิจ่
	 เพ่�อส่ังิคม	(ประเที่ศไที่ย)	จ่ำากัด้	โด้ยพลเอก	ประย้ที่ธี์	จ่ันที่ร์โอชา
	 นายกรัฐมนติรี เป็นประธีานในการจ่ด้จั่ด้ตัิ�งิบัริษัที่	ประชารัฐ
รักส่ามัคคีว่ิส่าหกิจ่เพ่�อสั่งิคม (ประเที่ศไที่ย)	จ่ำากัด้	และบัริษัที่	

	 ประชารัฐรักส่ามัคคีจ่ังิหวั่ด้	(ว่ิส่าหกิจ่เพ่�อส่ังิคม)	จ่ำากัด้	4	จั่งิหวั่ด้	
ณี	ติึกส่ันติิไมติรี	ที่ำาเนียบัรัฐบัาล

	 ประช้มคณีะกรรมการ	โครงิการส่านพลังิประชารัฐ	(นัด้พ่เศษ)	ขึ้องิคณีะที่ำางิานพัฒนาเศรษฐกิจ่	ฐานรากและประชารัฐ	โด้ยรายงิาน
	 แนว่ที่างิด้ำาเนินงิานติ่อ	พลเอก	ประย้ที่ธี์	จั่นที่ร์โอชา	นายกรัฐมนติรี	ณี	ศูนย์การประช้มแห่งิชาติิสิ่ริกิติิ�
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เหตุุการณ์์สำำาคััญ (Timeline) ปีี 2558 - 2565

� ปรัะชุมคณะทำงาน การัพัฒนาเศรัษ์ฐกิจิ
ฐานรัากแลัะปรัะชารััฐ ครัั�งที� 4 ณ ศูนย์
การัปรัะชุมแห่งชาติสิรัิกิติ�

� ปรัะชุมคณะทำงาน การัพัฒนาเศรัษ์ฐกิจิ
ฐานรัากแลัะปรัะชารััฐ ครัั�งที� 5 ณ ศูนย์
การัปรัะชุมแห่งชาติสิรัิกิติ�

ก�รประชุมเชิงปฏิิบัติก�รขั้บเคลื�อนเศรษฐกิจฐ�นร�กและประช�รัฐ ณ ตึกสันติ
ไมตรี ทำ�เนียุบรัฐบ�ล

คณะทำ�ง�นก�รพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�กและประช�รัฐลงพ้�นที�จังหวัดอุบลร�ชธ�นี จังหวัดร้อยุเอ็ดและจังหวัดสระแก้ว

พฤษภาคม
 คำ�ส่งสำ�นักน�ยุกรัฐมนตรี  โดยุพลเอกประยุุทธ์  จันทร์ โอช� เรื�องแต่งตั�ง

คณะกรรมก�รประส�นและขั้บเคลื�อนนโยุบ�ยุส�นพลังประช�รัฐประจำ�จังหวัด
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มิถุนายน
  � ปรัะชุมคณะทำงาน การัพัฒนาเศรัษ์ฐกิจิฐานรัากแลัะปรัะชารััฐ ครัั�งที� 6 ณ ศูนย์การัปรัะชุมแห่งชาติสิรัิกิติ�

  � คณะทำงานการัพัฒนาเศรัษ์ฐกิจิฐานรัากแลัะปรัะชารััฐลังพ่�นที�จิังหว่ัดน่าน จิังหว่ัดแพรั่แลัะจิังหว่ัดพิษ์ณุโลัก  

  � คณะทำงานการัพัฒนาเศรัษ์ฐกิจิฐานรัากแลัะปรัะชารััฐว่างแผ่นปรัะชาสัมพันธ์์แหล่ังท่องเที�ยว่โดยชุมชนผ่่านรัายการัช่�นใจิไทย แลันด์
ทางอมรัินทรั์ทีว่ี ช่อง 34

บริษัท ประช�รัฐรักส�มัคคี วิส�หกิจเพ้�อสังคม (ประเทศไทยุ) จำ�กัด จัดง�นเสวน� หัวข้้อ Sustainable Leadership Series 
“Inspiration for Next Generations” โดยุมีม.ร.ว.ดิศนัดด� ดิศกุลและ ดร.ปีเตอร์ เอ็ม เชงเก้ ผู้่้อำ�นวยุก�รศ่นยุ์ศึกษ�องค์ก�ร
แห่งก�รเรียุนร่้ข้องสถ�บันเทคโนโลยุีแห่งแมสซึ่�ช่เซึ่ส สหรัฐอเมริก� ณ อ�ค�ร CW Tower

 ร่วมประชุมและบรรยุ�ยุพ่เศษ Voluntary Country Review (BNR) at the High Level Political Forum (HLPF), United 
Nations นครนิวยุอร์ก สหรัฐอเมริก�

กรกฎาคม
  � ปรัะชุมคณะทำงาน การัพัฒนาเศรัษ์ฐกิจิฐานรัากแลัะปรัะชารััฐ ครัั�งที� 7 ณ ศูนย์การัปรัะชุมแห่งชาติสิรัิกิติ�
  � คณะทำงานการัพัฒนาเศรัษ์ฐกิจิฐานรัากแลัะปรัะชารััฐลังพ่�นที� จิังหว่ัดสรัะบุรัี
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 สิงหาคม
  � ปรัะชุมคณะทำงาน การัพัฒนาเศรัษ์ฐกิจิฐานรัากแลัะปรัะชารััฐ ครัั�งที� 8 ณ ศูนย์การัปรัะชุมแห่งชาติสิรัิกิติ�

บริษัท ประช�รัฐรักส�มัคคี วิส�หกิจเพ้�อสังคม (ประเทศไทยุ) จำ�กัด ร่วมกับบริษัท โออิชิ กรุ�ป จำ�กัด (มห�ชน) จัดง�น “Phuket 
Lobster Festival 2016 เจ้�ถิ�นพ�กินกุ้งมังกร” ณ ร้�นโออิชิทั�วประเทศ

 พ่ธีเปิดโครงก�รผู้้�ข้�วม้�ท้องถิ�นหัตถ์ศิลป์ไทยุ ปีที� 1 
ณ อ�ค�รช�เลนเจอร์ 1-3 อิมแพคอรีน่� เมืองทองธ�นี

คณะทำ�ง�นก�รพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�กและประช�รัฐลงพ้�นที�
 จังหวัดชัยุน�ท จังหวัดอุทัยุธ�นี
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กันยายน
แถลงข้่�วโครงก�ร ลองกอง ผู้ลไม้ดีช�ยุแดนใต้ โดยุมี
พลเอกอนุพงษ์ เผู้่�จินด� รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวง
มห�ดไทยุเป็นประธ�นในพ่ธี ณ ศ่นยุ์ก�รค้�เดอะสตรีท  

 รัชด�

 จัดแสดงนวัตกรรมก�รจัดก�รก�รผู้ลิตข้องชุมชนต่�งๆ 
ในง�น Creative Thailand ณ ศ่นยุ์นิทรรศก�รและ
ก�รประชุมไบเทค บ�งน�

  � คณะทำงานการัพัฒนาเศรัษ์ฐกิจิฐานรัากแลัะปรัะชารััฐลังพ่�นที�
 จิงัหวั่ดสงขัลัา, จิงัหวั่ดกาญจินบุรั,ี จิงัหวั่ดตรัาด แลัะจัิงหวั่ดสกลันครั

 จัดง�น Batik Design Week 2016 โดยุก�รรวมตัวกันข้อง 
5 จังหวัดกลุ่มอันด�มัน และ 5จังหวัดกลุ่มจังหวัดช�ยุแดนใต้
ณ ศ่นยุ์ก�รค้�เซึ่็นทรัลเฟสติวัล จังหวัดภ่เก็ต

 สัมมน�กรรมก�รผู่้้จัดก�ร บริษัท ประช�รัฐรักส�มัคคีจังหวัด 
(วิส�หกิจเพ้�อสังคม) จำ�กัด ณ ศ่นยุ์ก�รประชุมแห่งช�ติสิริกิติ�

 ตุลาคม
  � ปรัะชุมคณะทำงาน การัพัฒนาเศรัษ์ฐกิจิฐานรัากแลัะปรัะชารััฐ ครัั�งที� 9 แลัะครัั�งที� 10 ณ ศูนย์การัปรัะชุมแห่งชาติสิรัิกิติ�
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  � บรัิษ์ัท ปรัะชารััฐรัักสามัคคี ว่ิสาหกิจิเพ่�อ
 สังคม (ปรัะเทศไทย) จิำกัด จิัดแสดง
 ผ่ลังานในงาน OTOP City 2016 ขัองขัว่ญั
 จิากพรัะรัาชา ภูมิปัญญาใต้รั่มพรัะบารัมี

ณ อาคารัชาเลันเจิอรั์ 1-3 อิมแพคอารัีน่า 
เม่องทองธ์านี

  � ปรัะชุมคณะทำงาน การัพัฒนาเศรัษ์ฐกิจิ
ฐานรัากแลัะปรัะชารััฐ ครัั�งที� 11 ณ ศูนย์
การัปรัะชุมแห่งชาติสิรัิกิติ�

บริษัท ประช�รัฐรักส�มัคคี วิส�หกิจเพ้�อสังคม (ประเทศไทยุ) จำ�กัด จัดแสดงผู้ลง�นในง�น 
OTOP Wisdom to the World ภ่มิปัญญ�ไทยุ ก้�วไกลส่่ส�กล ณ ตลอดคลองผู้ดุงกรุงเกษม

พฤศจิกายน
  � จิัดตั�งบรัิษ์ัท ปรัะชารััฐรัักสามัคคี
 จิังหว่ัด (ว่ิสาหกิจิเพ่�อสังคม) 
 จิำกัด ครับ 76 จิังหว่ัด

 ธันวาคม
บริษัท ประช�รัฐรักส�มัคคีภ่เก็ต (วิส�หกิจเพ้�อสังคม) จำ�กัด เปิดตัวโครงก�ร 
“สับปะรดภ่เก็ต”แคมเปญ “อ่องหล�ยุ โป๊ปี�เปงอ��น” โดยุมีคณะท่ตจ�กประเทศ

 ญี�ปุ�น กัมพูช� อินโดนีเซึ่ียุ ล�ว เก�หลี ออสเตรียุ อังกฤษ และนิวซึ่ีแลนด์ ร่วมง�น 
ณ โรงแรมดิโอกุระ เพรสทีจ

 พ่ธีลงน�มบันทึกข้้อตกลงคว�มร่วมมือโครงก�รเครื�องสีข้้�วครัวเรือนระหว่�งมห�วิทยุ�ลัยุเกษตรศ�สตร์กับบริษัท ประช�รัฐ
 รักส�มัคคี วิส�หกิจเพ้�อสังคม (ประเทศไทยุ) จำ�กัด
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มกราคม
ประชุมคณะทำ�ง�นก�รพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�กและประช�รัฐ ครั�งที� 1/2560 
ณ ศ่นยุ์ก�รประชุมแห่งช�ติสิริกิติ�

 กุมภาพันธ์
ประชุมคณะทำ�ง�นก�รพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�กและประช�รัฐ ครั�งที� 2/2560 
ณ ศ่นยุ์ก�รประชุมแห่งช�ติสิริกิติ�

ร่วมเดินแฟชั�นโชว์ผู้้�ข้�วม้�ในง�น Amazon Fashion Week TOKYO 2017 ที�ประเทศญี�ปุ�น

  � ออกรั้านจิำหน่ายสินค้าปรัะชารััฐที�ตลัาด 
Niche Niche จิังหว่ัดนครัรัาชสีมา

  � ลังพ่�นที�ตรัว่จิเยี�ยมแลัะติดตามผ่ลังาน
 จัิงหว่ัดนครัปฐม จิังหว่ัดเพชรับุรัี จิังหว่ัด

พรัะนครัศรัีอยุธ์ยา แลัะจิังหว่ัดชลับุรัี

  � สัมมนาเชิงปฏิิบัติการัชุมชนผู่้ผ่ลัิตผ้่า
 ขัาว่ม้าทอม่อ ณ โรังแรัมเอสรััชดา แลัะ
 ศูนย์ C asean อาคารั CW Tower

พ.ศ. 2560

 มีนาคม
  � บรัิษ์ัท  ปรัะชารััฐ รัักสามัคคี
 ว่สิาหกจิิเพ่�อสังคม (ปรัะเทศไทย) 
 จิำกัด เป็นว่ิสาหกิจิเพ่�อสังคม

แห่งแรักขัองปรัะเทศไทยที�ได้รัับ
การัรัับรัองจิากกรัมการัพัฒนา

 ชุมชน (3 มี.ค. 60)

  � ลังพ่�นที�ตรัว่จิเยี�ยมแลัะติดตาม
 ผ่ลังานจิงัหว่ดัเชยีงใหม่   จิงัหว่ดัแพร่ั
 จิั งหว่ัด บุรัี รััมย์  แลัะจิั งหว่ัด
 รั้อยเอ็ด

  � จิัดปรัะกว่ดภาพถ่่าย Instagram 
 ผ่า้ขัาว่มา้ ณ ศนูยก์ารัคา้เซ็น็ทรัลัั

เว่ิลัด์
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เมษายน
  � ปรัะชุมคณะทำงานการัพัฒนาเศรัษ์ฐกิจิฐานรัากแลัะปรัะชารััฐ ครัั�งที� 3/2560  ณ ศูนย์การัปรัะชุมแห่งชาติสิรัิกิติ�

พฤษภาคม
  � ปรัะชุมคณะทำงานการัพัฒนาเศรัษ์ฐกิจิฐานรัากแลัะปรัะชารััฐ ครัั�งที� 4/2560 ณ ศูนย์การัปรัะชุมแห่งชาติสิรัิกิติ�

 มิถุนายน
  � ปรัะชุมคณะทำงานการัพัฒนาเศรัษ์ฐกิจิฐานรัากแลัะปรัะชารััฐ ครัั�งที� 5/2560 ณ ห้องปรัะชุมรัาชพฤกษ์์บอลัรัูม สโมสรัรัาชพฤกษ์์
  � ออกบูธ์จิำหน่ายสินค้าชุมชนในงาน Thailand’s Best Local Product ณ ตลัาดคลัองผ่ดุงกรัุงเกษ์ม
  � งานผ่้าขัาว่ม้า ผ่้าสารัพัน ณ ศูนย์การัค้าเซ็็นทรััลัเว่ิลัด์
  � ปรัะชุมเชิงปฏิิบัติการัไตรัมาส นักพัฒนาธ์ุรักิจิชุมชนรัุ่นที� 1 โครังการัสานพลัังเพ่�อบ้านเกิด ครัั�งที� 2 ณ จิังหว่ัดนครัปฐม

กรกฎาคม
สนับสนุนโครงก�รวิ�งทะเลน้อยุร้อยุรัน จังหวัดพัทลุง

  � ลังพ่�นที�ตรัว่จิเยี�ยมแลัะติดตามผ่ลังาน
 จัิงหว่ัดอุดรัธ์านี จิังหว่ัดสกลันครั จิังหว่ัด
 ภูเก็ต แลัะจิังหว่ัดพังงา

  � จัิดการัปรัะกว่ดออกแบบชุดรัาตรีัผ่้า
 ขัาว่ม้าโดย Young Designer

  � ออกบูธ์จิำหน่ายสินค้าชุมชนในงาน 
Thailand’s Best Local Product ณ 
ตลัาดคลัองผ่ดุงกรัุงเกษ์ม

ประชุมเชิงปฏิิบัติก�รไตรม�ส นักพัฒน�ธุรกิจชุมชนรุ่นที� 1 โครงก�รส�รพลัง
เพ้�อบ้�นเกิด ครั�งที� 1 ณ จังหวัดนครศรีธรรมร�ช

ลงพ้�นที�ตรวจเยีุ�ยุมและติดต�มผู้ลง�นจังหวัดนคร-
ศรีธรรมร�ช จังหวัดสงข้ล�

ออกบ่ธจำ�หน่�ยุสินค้�ชุมชนในง�น Thailand’s Best Local 
Product ณ ตล�ดคลองผู้ดุงกรุงเกษม
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 สิงหาคม
  � ปรัะชุมคณะทำงานการัพัฒนาเศรัษ์ฐกิจิฐานรัากแลัะปรัะชารัฐั 

ครัั�งที� 6/2560 ณ ศูนย์การัปรัะชุมแห่งชาติสิรัิกิติ�

 กันยายน
  � ปรัะชุมคณะทำงานการัพัฒนาเศรัษ์ฐกิจิฐานรัากแลัะปรัะชารััฐ ครัั�งที� 7/2560 ณ ศูนย์การัปรัะชุมแห่งชาติสิรัิกิติ�

  � จัิดการัปรัะชุมเชิงปฏิิบัติงาน กรัรัมการั บริัษั์ทปรัะชารััฐ
รัักสามัคคี ว่ิสาหกิจิเพ่�อสังคม (ปรัะเทศไทย) จิำกัด ณ 

 จิังหว่ัดนครัรัาชสีมา

  � ร่ัว่มดำเนินการัโครังการั OTOP Junior Contest เด่อนกันยายน-
พฤศจิิกายน 2560

 ร่วมโครงก�รแล็บประช�รัฐ

  � จัิดงานครับรัอบ 1 ปี โครังการัผ้่าขัาว่ม้าท้องถิ่�นหัตถ่ศิลัป์ไทย 
ณ อาคารัชาเลันเจิอรั์ อิมแพ็ค เม่องทองธ์านี

  � ร่ัว่มงานขัา้ว่ สด สร้ัาง สขุั จิดัแสดงเครั่�องสข้ีัาว่
ครััว่เรั่อน ณ ลัานพารั์คพารัากอน

  � เปิดรั้านค้าปรัะชารััฐ ณ อาคารั CW Tower

  � บรัิษ์ัท ปรัะชารััฐรัักสามัคคี ว่ิสาหกิจิเพ่�อสังคม 
(ปรัะเทศไทย) จิำกัด ได้รัับการัรัับรัองการัเป็น

 วิ่สาหกิจิเพ่�อสังคม จิากกรัมการัพัฒนาชุมชน 
กรัะทรัว่งมหาดไทย

  � ออกบธู์จิำหน่ายสนิคา้ปรัะชารัฐัในงาน OTOP 
Mid Year 2017 ณ อาคารัชาเลันเจิอรั์ 1-3 อิม
แพ็ค อารัีน่า เม่องทองธ์านี

ปฐมนิเทศนักพัฒน�ธุรกิจชุมชนรุ่นที� 2 โครงก�รส�นพลัง
เพ้�อบ้�นเกิด ณ ศ่นยุ์ C asean ชั�น 10 อ�ค�ร CW Tower

บริษัท ประช�รัฐรักส�มัคคี วิส�หกิจเพ้�อสังคม (ประเทศ
ไทยุ) จำ�กัด ร่วมกับ กระทรวงส�ธ�รณสุข้ ดำ�เนินโครงก�ร
โรงพยุ�บ�ลอ�ห�รปลอดภัยุข้องกระทรวงส�ธ�รณสุข้
ซึ่ึ�งเป็นโครงก�รที� ให้โรงพยุ�บ�ลเป็นฐ�นส่งเสริมก�ร

 ดำ�เนินง�นเรื�อง อ�ห�รปลอดภัยุ และรับซึ่ื�อพ้ช ผู้ัก และ
 ผู้ลไม้ปลอดภัยุจ�กส�รเคมีจ�กเกษตรกร

ลงพ้�นที�ติดต�มผู้ลก�รดำ�เนินง�นข้องกลุ่มจังหวัดภ�คตะวันออก
เฉียุงเหนือตอนบนและตอนล่�ง ณ จังหวัดนครร�ชสีม�

 จัดก�รประชุมเชิงปฏิิบัติก�รไตรม�ศ นักพัฒน�ธุรกิจชุมชนรุ่นที� 1 
และรุน่ที� 2 โครงก�รส�นพลังเพ้�อบ�้นเกิดครั�งที� 2 ณ โรงแรมพ�ลัสโซึ่
กรุงเทพมห�นคร

 จัดง�น Batik Design Week 2017 ณ ห้�งสรรพสินค้�เซึ่็นทรัล
เฟสติวัลภ่เก็ต จังหวัดภ่เก็ต
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 ตุลาคม
 จัดง�น Phuket Lobster Festival 2017 ปีที� 2

พฤศจิกายน
 จัดกิจกรรม แรลลี� A Journey from Local to Global ณ เมืองคุณหมิง ส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน เพ้�อเชื�อมคว�มสัมพันธ์อันดี

และเสริมสร้�งคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศไทยุและส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน พร้อมนำ�สินค้� OTOP ข้องประเทศไปเผู้ยุแพร่
ให้เป็นที�ร่้จักยุังต่�งประเทศ ในง�น “นิทรรศก�รแสดงสินค้�จ�กลุ่มประเทศแม่นำ��โข้ง-ล้�นช้�ง”
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 ธันวาคม
กรรมก�รบริษัท ประช�รัฐรักส�มัคคี วิส�หกิจเพ้�อสังคม (ประเทศไทยุ) จำ�กัด ร่วมรับฟังคว�มคิดเห็นร่�ง พรบ.ยุุทธศ�สตร์ช�ติ
20 ปี ณ ห้องจูปิเตอร์ 11-13 อิมแพคอ�รีน่� เมืองทองธ�นี

 จัดสัมมน� กรรมก�ร บริษัท ประช�รัฐรักส�มัคคี วิส�หกิจเพ้�อสังคม จำ�กัด ทุกจังหวัด ณ ห้องจูปิเตอร์ 4-13 อิมแพคอ�รีน่�
เมืองทองธ�นี

  � ร่ัว่มออกบูธ์จิำหน่ายสนิค้าชมุชนในงาน OTOP City 2017 ณ อาคารัชาเลันเจิอร์ั 1-3 อิมแพค อารีัน่า เมอ่งทองธ์านี

  � ปรัะชุมคณะทำงานการัพัฒนาเศรัษ์ฐกิจิฐานรัากแลัะปรัะชารััฐ 
ครัั�งที� 8/2560 ณ ห้องแซ็ฟไฟรั์ 204-205 อาคารัอิมแพค
ฟอรัั�ม เม่องทองธ์านี

  � จัิดแถ่ลังขั่าว่ผ่ลัการัดำเนินงานคณะทำงานการัพัฒนาเศรัษ์ฐกิจิ
ฐานรัากแลัะปรัะชารััฐ ครับ 2 ปี ณ ห้องแซ็ฟไฟรั์204-205 อาคารั

 อิมแพคฟอรัั�ม เม่องทองธ์านี

มอบร�งวัล Pracharat Awards  และ ร�งวัลโครงก�ร OTOP Junior Contest  ณ ห้องแซึ่ฟ ไฟร์204-205 อ�ค�รอิมแพคฟอรั�ม 
เมืองทองธ�นี
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ลงพ้�นที�เยุี�ยุมชุมชนผู้้�ข้�วม้� จังหวัดอำ�น�จเจริญ เปิดร้�นค้�ประช�รัฐรักส�มัคคี ไร่เชิญตะวัน เมืองเชียุงร�ยุ ณ 
ไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียุงร�ยุ

พ.ศ. 2561

มกราคม
  � คณะทำงานลังลังพ่�นที�ติดตามผ่ลัการัดำเนินงานขัอง
 จิังหว่ัดรัาชบุรัี แลัะจิังหว่ัดเพชรับุรัี

  � บรัษิ์ทั ไทยเบฟเว่อเรัจิ จิำกดั (มหาชน) แลัะบริัษั์ท ปรัะชารัฐั
รักัสามคัคกีาญจินบรุั ี(วิ่สาหกจิิเพ่�อสงัคม) จิำกดั จิดักจิิกรัรัม 
“ชาว่เขัาสมัพนัธ์์” งานปรัะเพณขีัองชนเผ่า่กรัะเหรัี�ยงในแถ่บ
ภาคตะว่ันตกขัองปรัะเทศไทย ณ จิังหว่ัดกาญจินบุรัี

 มีนาคม
บริษัท ประช�รัฐรักส�มัคคีเพชรบุรี (วิส�หกิจเพ้�อสังคม) 

 จำ�กัด ต้อนรับพลเอกประยุุทธ จันทรโอช� น�ยุกรัฐมนตรี
และคณะรฐัมนตร ีเยุี�ยุมชมก�รดำ�เนนิง�นแพปล�ธน�ค�รป่
ณ ตำ�บลแหลมผัู้กเบี�ยุ อำ�เภอบ้�นแหลม จังหวัดเพชรบุรี  

 กุมภาพันธ์
ก�รประชุมคณะทำ�ง�นก�รพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�กและประช�รัฐครั�งที� 1/2561 
ณ ศ่นยุ์ก�รประชุมแห่งช�ติสิริกิติ�

  � จัิดตั�งมลูันธิ์สิถ่าบนัพฒันาว่สิาหกจิิเพ่�อสงัคมแหง่ปรัะเทศไทย จิำกดั 
หรั่อ (สพว่สท.) (16 ม.ค.61)

  � การัปรัะชมุไตรัมาส บรัษิ์ทั ปรัะชารัฐัรักัสามคัค ี ว่สิาหกจิิเพ่�อสงัคม 
(ปรัะเทศไทย) จิำกดั ครัั�งที� 1/2561 ณ ศนูย์ C asean อาคารั CW Tower

โครงก�ร “ผู้้�ข้�วม้�ท้องถิ�นหัตถศิลป์ไทยุ ปี 2”  จัดง�น Pakaoma 
@ The street | ทอมอื=ทอใจ=ชว่ยุชมุชน หน�้ศน่ยุก์�รค�้เดอะสตรที 
ถนนรัชด�ภิเษก

  � คณะทำงานลังพ่�นที�  ลังพ่�นที�ติดตาม
 ผ่ลัการัดำเนินงานขัองจัิงหว่ดัหนองบัว่ลัำภู
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เมษายน
พระร�ชบัญญัติส่งเสริมวิส�หกิจข้น�ดกล�งและข้น�ดยุ่อม (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2561 ประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ� วันที� 19 เมษ�ยุน 
2561 มีผู้ลบังคับใช้ วันที� 20 เมษ�ยุน พ.ศ. 2561

 มิถุนายน
 ร่วมออกบ่ธในง�น OTOP Midyear 2018: OTOP Signature เอกลักษณ์จ�กเสน่ห์วิถีนิยุมไทยุ ณ อิมแพค เมืองทองธ�นี

พฤษภาคม
  � งานสัมมนาผ้่าขัาว่ม้ารัะดับภูมิภาค แลัะการัสัมมนาเชิง

ปฏิิบตักิารัชมุชนผ่า้ขัาว่มา้ใหก้ลัุม่ชมุชนแลัะผู่ผ้่ลิัตที�จิงัหวั่ด
 อุบลัรัาชธ์านี จิังหว่ัดอำนาจิเจิรัิญ จิังหว่ัดอุดรัธ์านี จิังหว่ัด
 ขัอนแก่น จิังหว่ัดบุรัีรััมย์ 

  � พิธี์ลังนามบันทึกข้ัอตกลังคว่ามร่ัว่มม่อสนับสนุนการั
ดำเนนิงานโครังการัผ่า้ขัาว่ม้าทอ้งถิ่�นหตัถ่ศิลัปไ์ทย รัว่่มกับ 
กรัมส่งเสริัมการัค้ารัะหว่่างปรัะเทศกรัะทรัว่งพาณิชย์ @
C asean รััชดาภิเษ์ก กรัุงเทพฯ

  � เปิดโครังการัโรังน�ำด่�มสตรัีโพนทอง จิังหว่ัดชัยภูมิ 

  � ปรัะชุมไตรัมาส ครัั�งที� 2/2561  บรัิษ์ัท ปรัะชารััฐรัักสามัคคี 
(ว่ิสาหกิจิเพ่�อสังคม) จิำกัด ณ จิังหว่ัดลัำปาง แลัะจิังหว่ัด
นครัศรัีธ์รัรัมรัาช

ลงพ้�นที�ตรวจเยีุ�ยุมและติดต�มผู้ลง�นจังหวัดอ่�งทอง

  � เรัิ�มจิดัทำโครังการั “สะพายสายแนว่”

  � คณะทำงานลังพ่�นที�ติดตามกับการัทำงานที�จิังหว่ัดชัยนาท
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ประชุมกรรมก�รบริษัท ประช�รัฐรักส�มัคคีเชียุงใหม่ (วิส�หกิจเพ้�อสังคม) จำ�กัด 
ครั�งที� 2/2561 ณ โรงแรมอิมพีเรียุลแม่ปิง จังหวัดเชียุงใหม่

กรกฎาคม
 นำ�เสนอผู้ลง�นข้องคณะทำ�ง�นก�รพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�กและประช�รัฐต่อ

น�ยุกรัฐมนตรี ณ ตึกบัญช�ก�ร 1 ทำ�เนียุบรัฐบ�ล

ง�น “ชุมชนแสนกล้�ดี ปฏิิบัติก�รขั้บเคลื�อนเป้�หม�ยุก�รพัฒน�ที�ยัุ�งยุืน” ก�รประชุมเชิงปฏิิบัติก�รพัฒน�บทบ�ทและก�รเรียุนร่้
 ข้องชุมชน จังหวัดเชียุงใหม่

  � คณะทำงานลังพ่�นที�ติดตามการัทำงาน
 จิังหว่ัดอุดรัธ์านี

  � หัว่หน้าทีมภาคเอกชน คณะทำงานการั
 พัฒนาเศรัษ์ฐกิจิฐานรัากแลัะปรัะชารััฐ  

ปรัะชุมกลัุ่ม (Focus Group) แลัะรั่ว่ม
ปรัะชุมแบบมีส่ว่นรั่ว่มกับชุมชน ในการั
อนุรักัษ์์พนัธ์ุ์พ่ชพ่�นถิ่�นแลัะเช่�อมโยงช่องทาง
การัตลัาด ณ บ้านนายสำเริัง แจ่ิมจิำรััส 

 จิังหว่ัดชลับุรัี
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 สิงหาคม
 ร่วมออกบ่ธในง�นศิลป�ชพี ประทปีไทยุ OTOP ก้�วไกลด้วยุพระบ�รมี 2561 ณ อ�ค�ร ช�เลนเจอร์ 1-3 อิมแพคอ�รีน่� เมอืงทองธ�นี

 กันยายน
ปรัะชุมคณะทำงานการัพัฒนาเศรัษ์ฐกิจิฐานรัากแลัะปรัะชารััฐครัั�งที� 2/2561 ณ ศูนย์การัปรัะชุมแห่งชาติสิรัิกิติ�

 จัดง�น Phuket Lobster Festival 2018 ปีที� 3

ประชุมคณะทำ�ง�นก�รพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�กและ
ประช�รัฐครั�งที� 2/2561 ณ ศ่นยุ์ก�รประชุมแห่งช�ติสิริกิติ�

ลงพ้�นที�ตรวจเยุี�ยุมและติดต�มผู้ลง�นจังหวัดก�ฬสินธุ์ และจังหวัด
 บุรีรัมยุ์

  � ร่ัว่มออกบูธ์งาน Farmers’ Market Modern 
Trade ณ ลัานหน้าศูนย์การัค้าเซ็็นทรัลััเวิ่ลัด์
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  � ร่ัว่มออกบูธ์งาน ThaiBev Expo 2018 
ณ ศูนย์การัปรัะชุมแห่งชาติสิรัิกิติ�

  � รัว่่มออกบธู์งาน Farmer’s Market Modern 
Trade ณ ลัานกิจิกรัรัมชั�น 1 ศูนย์การัค้า
เซ็็นทรััลัพลัาซ็่า พรัะรัาม 2

  � ร่ัว่มออกบูธ์งานบ้านแลัะสว่นแฟร์ั ณ ศนูย์
 นิทรัรัศการัแลัะการัปรัะชุม ไบเทคบางนา

  � งานการัปรัะกว่ดในหัว่ขั้อ “นว่อัตลัักษ์ณ์” 
3 สาขัา ได้แก่ ออกแบบแฟชั�น ออกแบบ
เคหะสิ�งทอ แลัะออกแบบลัายผ่้า 

  � การัสัมมนากรัรัมการับรัิษ์ัทปรัะชารััฐ
รักัสามคัคจีิงัหวั่ด ณ ที�จิงัหว่ดัอุบลัรัาชธ์านี

  � คณะทำงานลังพ่�นที�ปรัะชุมแลักเปลัี�ยน
การัดำเนินงาน บรัษัิ์ทปรัะชารัฐัรักัสามคัคี

 นา่น (ว่สิาหกจิิเพ่�อสงัคม) จิำกดั ณ จิงัหว่ดั
 น่าน

 ตุลาคม
เริ�มนำ�ส่งผู้ักปลอดภัยุเข้้�ส่่ 5 โรงพยุ�บ�ลในกรุงเทพ ภ�ยุใต้โครงก�รโรงพยุ�บ�ล
อ�ห�รปลอดภัยุ

ง�นครบรอบ 2 ป ีโครงก�รผู้�้ข้�วม�้ทอ้งถิ�นหัตถศิลปไ์ทยุ จดันิทรรศก�รโชวผ์ู้ลง�น
ก�รประกวดข้อง Young Designer และ ก�รประกวด IG ผู้้�ข้�วม้� ในหัวข้้อ 
“ผู้้�ข้�วม้�ทอใจ” ณ ศ่นยุ์ก�รค้�เซ็ึ่นทรัลเวิลด์

ประชุมเชิงปฎีิบัติก�รประจำ�ไตรม�ส นักพัฒน�ธุรกิจชุมชน รุ่นที� 2 โครงก�รส�น
พลังเพ้�อบ้�นเกิด ครั�งที� 3 ณ อ�ค�รดีเฮ้้�ส์ กรุงเทพมห�นคร

 ร่วมอนุรกัษ์วฒันธรรมประเพณีง�นจุลกฐินถิ�นไทลื�อ และส่งเสริมให้เป็นก�รท่องเที�ยุวโดยุชุมชน ณ วดัท่�ข้�้มศรีดอนชัยุ จงัหวัดเชียุงร�ยุ
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พฤศจิกายน
  � ร่ัว่มเปิดงาน “โครังการั Green Army, Green Farmer เพ่�อปรัะเทศชาตแิลัะปรัะชาชน” พ่�นที�มณฑลัทหารับกที� 17 ณ มณฑลัทหารัรัาบที� 17

  � รั่ว่มออกบูธ์ งานสมโภชพรัะอารัาม 230 ปี ณ ว่ัดพรัะเชตุพนว่ิมลัมังคลัารัาม รัาชว่รัมหาว่ิหารั

  � ร่ัว่มนำสินค้าชุมชนออกแสดงในงานนิทรัรัศการั “ขัับเคล่ั�อน THAILAND 4.0 ดว้่ยวิ่ทยาศาสตร์ั เทคโนโลัยีแลัะนวั่ตกรัรัม :THAILAND 4.0 
IN THE MAKING” ณ สยามสแคว่รั์

 นำ�ชุมชนออกบ่ธข้�ยุสินค้�ในง�น “River Festival 2018 ” เทศก�ลส�ยุนำ��แห่ง
 วัฒนธรรมไทยุ ครั�งที� 4 ” สุข้ แสง ศิลป์” ณ เอเชียุทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์

  � ร่ัว่มลังนาม บันทึกขั้อตกลังคว่ามรั่ว่มม่อ 
การัสง่เสรัมิแลัะสนบัสนนุชมุชนท่องเที�ยว่
OTOP นว่ตัว่ถิ่สูีค่ว่ามยั�งยน่แบบบรูัณาการั
ณ อิมแพคอารัีน่า เม่องทองธ์านี

  � นำชมุชนออกบธู์ขัายสนิคา้ในงาน อาคเนย์
Gift & Green Mart 2018 ณ อาคารัอาคเนย์
สำนักงานใหญ่ สีลัม กรัุงเทพฯ

  � ปรัะชุมเชิงปฎิิบัติการัปรัะจิำ
ไตรัมาส นักพัฒนาธุ์รักิจิชุมชน 

 รัุ่นที� 2 โครังการัสานพลัังเพ่�อ
 บา้นเกดิ ครัั�งที� 4 แลัะการัปรัะชมุ

กรัรัมการั บริัษ์ัท ปรัะชารััฐ
รัักสามัคคี ว่ิสาหกิจิเพ่�อสังคม 

 จิำกัด 

 ธันวาคม
ง�นผู้้�ข้�วม้�ทอใจ ประก�ศร�งวัลและง�นนิทรรศก�ร
ภ�พถ่�ยุ IG ณ ศ่นย์ุก�รค้�เซ็ึ่นทรัลเวิลด์

ง�นเปิดตวั (Soft Launch) เครื�องสข้ี้�วครวัเรือน ในง�นก�รประชุม
เชิงปฏิิบัติก�รค้นห�แนวท�งก�รข้ับเคลื�อนเศรษฐกิจฐ�นร�กใน
อน�คต ณ โรงแรมทเีค พ�เลซึ่ โฮ้เทล แอนด์คอนแวนชั�น โดยุในง�น
ส�ม�รถข้�ยุได้ทั�งหมด 14 เครื�อง

ก�รประชุมกรรมก�รบริษัท ประช�รัฐรักส�มัคคี วิส�หกิจเพ้�อสังคม (ประเทศไทยุ) จำ�กัด 
ครั�งที� 4 ร่วมกับบริษัทเอกชนผู้่้สนับสนุน ณ โรงแรม ทีเค พ�เลซึ่ โฮ้เทล แอนด์ คอนเวนชั�น 
กรุงเทพฯ
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  � ร่ัว่มนำชุมชนผ้่าขัาว่ม้าออกบูธ์เพ่�อ
ปรัะชาสัมพนัธ์์โครังการัผ้่าขัาว่ม้า

 ท้องถิ่�นหัตถ่ศิลัป์ไทย ณ ศูนย์
การัค้าสยามดิสคัฟเว่อรัี

  � ร่ัว่มปรัะชุมการัอบรัมเขั้มชุดว่ิชา
ปรัะสบการัณ์ว่ิชาชีพ การับริัหารั
การัปกครัองท้องที�  หัว่ขั้อการั

 จิัดการัโครังการัปรัะชารััฐสู่คว่าม
เป็นเลัิศ 

  � ร่ัว่มออกบูธ์จิำหน่ายสินค้าในงาน Royal Project Market 
ณ ศูนย์การัค้าสยามพารัากอน

 ร่วมออกบ่ธจำ�หน่�ยุสินค้�ชุมชนในง�น OTOP City 2018 ณ อ�ค�รช�เลนเจอร์ 1-3 
 อิมแพคอ�รีน่� เมืองทองธ�นี

 ร่วมนำ�ชุมชนออกบ่ธข้�ยุสินค้�ในง�นอุ่นไอรัก คล�ยุคว�มหน�ว “ส�ยุนำ��แห่งรัตนโกสินทร์
ณ “พระล�นพระร�ชวังดุสิตและสน�มเสือป��

 หัวหน้�ทีมภ�คเอกชน คณะทำ�ง�นก�รพัฒน�เศรษฐกิจ
ฐ�นร�กและประช�รัฐ  ร่วมพ่ธีมอบร�งวัลส่งเสริมก�ร

 รักษ�อ�ชีพเกษตรกรข้องชุมชนที�อยุ่่ในสภ�พแวดล้อม
 ปัจจุบัน ณ ตล�ดนินจ� จังหวัดชลบุรี

บรรยุ�ยุพ่เศษในหลักส่ตรปริญญ�โทก�รบริห�รก�รปกครอง
 ท้องที� มห�วิทยุ�ลัยุสุโข้ทัยุธรรม�ธิร�ช เรื�อง ก�รจัดก�รโครงก�ร

ประช�รัฐส่่คว�มเป็นเลิศ ณ มห�วิทยุ�ลัยุสุโข้ทัยุธรรม�ธิร�ช

  � นำชุมชนออกบูธ์ในงานนิทรัรัศการัรัักษ์์หัว่ใจิ ณ ธ์นาคารักรุังเทพ 
สำนักงานใหญ่
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มกราคม
  � คว่ามร่ัว่มม่อรัะหว่่างโครังการัผ่้าขัาว่ม้าฯ แลัะโครังการั EISA นำคณาจิารัย์มหาว่ิทยาลััยธ์ุรักิจิบัณฑิตย์ลังพ่�นที�ชุมชนเปือยหัว่ดงแลัะ
 บ้านภูไท จิ.อำนาจิเจิรัิญ เพ่�อพัฒนาต่อยอดผ่ลัิตภัณฑ์ผ่้าขัาว่ม้า

 มีนาคม
  � การัรั่ว่มงาน International Conference on Religions and Sustainable Development Goals ณ นครัรััฐว่าติกัน (7-9/3/62)

  � นำชุมชนรั่ว่มออกบูธ์งาน “ย้อนว่ันว่านตลัาดมิ�งเม่อง” ณ ดิโอลัด์สยาม พลัาซ็่า

  � การัปรัะชุมนักพัฒนาธ์ุรักิจิชุมชน รัุ่นที� 2 ตามโครังการั “สานพลัังเพ่�อบ้านเกิด” ณ ศูนย์ C asean

 กุมภาพันธ์
 นำ�ชุมชนร่วมออกร้�นข้�ยุสินค้�และเฝ้้�ฯ รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐ�ธิร�ชเจ้�

กรมสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สยุ�มบรมร�ชกุม�รี ในง�นฉลองเทศก�ล
ตรุษจีน ณ เยุ�วร�ช กรุงเทพฯ

บรรยุ�ยุพ่เศษในง�น The 1th International Conference 
on World Sustainable Development ZWSD 2019 : 
Sustainable Community Development เรื�อง World 
Sustainable Development ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส 

 จังหวัดเชียุงใหม่

ประชุมคณะกรรมก�รม่ลนิธิสถ�บันพัฒน�วิส�หกิจเพ้�อสังคม
แห่งประเทศไทยุ ณ โรงแรมอิมพีเรียุลแม่ปิง จังหวัดเชียุงใหม่

  � หนงัสอ่ผ่า้ขัาว่ม้าทอใจิ ส่บสานสายใยแหง่
การัแบ่งปัน

พ.ศ. 2562
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บรรยุ�ยุพ่เศษ เรื�องก�รพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�กกับ
คว�มยัุ�งยุนืข้องสงัคมไทยุ ในโครงก�รฝ้กึอบรมก�รพฒัน�
ผู้่้บริห�รระดับส่ง สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ ณ สำ�นักง�น

 ตำ�รวจแห่งช�ติ

เมษายน
แฟชั�นโชว์ชุดผู้้�ข้�วม้�ผู้ลง�นข้องนักศึกษ�มห�วิทยุ�ลัยุ

 ธุรกจิบณัฑิติย์ุภ�ยุใต้คว�มร่วมมือจ�กโครงก�รผู้้�ข้�วม้�ฯ 
และ EISA  ชุด “ม่วนซึ่ื�นตื�นข้้�วเหนียุว โฮ้แซึ่วเล�ะเลี�ยุวแดน

 อีส�น” ในง�นสงกร�นตย์ุอ้นยุคุวถินีนท ์ณ เซึ่น็ทรัลพล�ซึ่�
เวสต์เกต

พฤษภาคม
แฟชั�นโชว์ชุดผู้้�ข้�วม้�ผู้ลง�นข้องนักศึกษ�มห�วิทยุ�ลัยุ

 ธุรกจิบณัฑิติย์ุภ�ยุใต้คว�มร่วมมือจ�กโครงก�รผู้้�ข้�วม้�ฯ 
และ EISA ชดุ “NINE OF WANDS” ณ THE STREET รชัด�

ตรวจเยีุ�ยุมก�รดำ�เนินง�น บริษัท ประช�รัฐรักส�มัคคีนครศรี-
ธรรมร�ช (วิส�หกิจเพ้�อสังคม) จำ�กัด ณ จังหวัดนครศรีธรรมร�ช

 ร่วมออกบ่ธประช�สัมพันธ์ก�รประกวดออกแบบผู้ลิตภัณฑิ์ผู้้�
 ข้�วม้�ในง�น “WATER FESTIVAL 2019 เทศก�ลวิถีนำ��... วิถีไทยุ

ครั�งที� 5 ณ เอเชียุทีค

ก�รประชุมร่วมภ�ครัฐและภ�คเอกชนเพ้�อขั้บเคลื�อนเศรษฐกิจ
ฐ�นร�กและก�รพัฒน�พ้�นที� ณ ทำ�เนียุบรัฐบ�ล

  � ปรัะกาศใช้พรัะรัาชบัญญัติส่งเสรัิมว่ิสาหกิจิเพ่�อสังคม 
พ.ศ. 2562 อย่างเป็นทางการั

  � ปรัะชาสัมพันธ์์การัปรัะกว่ดออกแบบผ่ลัิตภัณฑ์ผ้่าขัาว่ม้า แลัะนำ
 ชมุชนร่ัว่มออกบธู์ งาน “ผ้่าขัาว่ม้าอาเซ็ยีน” ณ ลัานอีเดน็ เซ็น็ทรัลััเว่ลิัด์
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 มิถุนายน
  � กิจิกรัรัมการัปรัะดษิ์ฐ์มาลัยัผ้่าขัาว่ม้า แลัะบูเก้ผ้่าขัาว่ม้า แก่ผู่เ้ข้ัาปรัะกว่ดนางสาว่ถิ่�นไทยงาม ปรัะจิำปี 2562 ณ ESC STUDIO (คฤหาสน์ลัลีัยา)

  � การัปรัะชุมเชิงปฏิิบัติการัค้นหาต้นแบบแลักเปลัี�ยนกรัะบว่นการัขัับเคลั่�อนงานปรัะชารััฐ 4 ภาค ภายใต้โครังการัสรั้างสัมมาชีพชุมชน 
IN THE MAKING” ณ สยามสแคว่รั์

กรกฎาคม
 ศิลปินแกรมมีเชิญชวนมอบ “ม�ลัยุกรผู้้�ข้�วม้�” เป็นข้องข้วัญแทนคว�มรักเนื�องในวันแม่แห่งช�ติ

  � นำชุมชนรั่ว่มออกบูธ์งาน “SET SOCIAL IMPACT FAIR 2019 : ผ่้าเปลัี�ยนโลัก” ณ เอ็มบีเค เซ็็นเตอรั์

คณะกรรมก�ร บริษัท ประช�รัฐรักส�มัคคีจังหวัด 
(วิส�หกิจเพ้�อสังคม) จำ�กัด ร่วมกิจกรรม “Workshop 
ประช�รัฐรักส�มัคคี” ณ ห้อง World Ballroom B ชั�น 23, 
Centara Grand Hotel

ง�น “Thailand Sustainability Forum 2019 : Fostering Social 
Enterprises” (วิส�หกิจเพ้�อสังคม : กลไกส่่ก�รพัฒน�อยุ่�งยุั�งยืุน) 
เพ้�อสร้�งคว�มตระหนักถึงก�รทำ�ง�นในร่ปแบบวิส�หกิจเพ้�อสังคม 
รวมทั�งส่งเสริมก�รพัฒน�วิส�หกิจเพ้�อสังคมในประเทศไทยุให้

 ร่วมเป็นกลไกในก�รเพ่�มร�ยุได้ อันจะก่อให้เกิดก�รพัฒน�คุณภ�พ
 ชีวิตและสร้�งคว�มสุข้ข้องคนในชุมชนได้อยุ่�งยัุ�งยุืน ณ ศ่นยุ์

C asean 
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 สิงหาคม
ง�นสัมมน�วิช�ก�รสำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รคลัง (FPO Symposium 2019) 
ครั�งที�  16“คลังคิดเศรษฐกิจเชิงพ้�นที�” ณ ห้องฉัตร�บอลร่ม โรงแรมสยุ�ม 
เคมปินสกี� กรุงเทพฯ 

 กันยายน
  � ปรัะกาศผ่ลัผู่้ชนะการัปรัะกว่ด

ภาพถ่่ายผ้่าขัาว่ม้าผ่่านอนิสตาแกรัม

 วิส�หกิจเพ้�อสังคมกลุ่มปักผู้้�ด้วยุมือ จ.เชียุงร�ยุ โดยุโครงก�รสะพ�ยุส�ยุแนว 
คว้�ร�งวัล วิส�หกิจส่งเสริมภ่มิปัญญ�ชุมชนยุอดเยุี�ยุม จ�กง�นประก�ศร�งวัล 
“THAILAND TOP SME AWARDS 2019”  ณ โรงแรมเรเนซึ่องส์ ร�ชประสงค์
กรุงเทพฯ 

  � รั่ว่มออกบูธ์งาน “OTOP ศิลัปาชีพปรัะทีป
ไทย ก้าว่ไกลัด้ว่ยพรัะบารัมี 2562” ณ 
อาคารัชาเลันเจิอรั์ อิมแพ็ค เม่องทองธ์านี

  � CREATIVE YOUNG DESIGNERS 
นำนักศึกษ์าแลัะคณาจิารัย์มหาว่ิทยาลััย
กรัุงเทพลังพ่�นที�ชุมชนบ้านฮ่่องแฮ่่ แลัะ

 บา้นสว่นปอ จิ.รัอ้ยเอ็ด เพ่�อพฒันาต่อยอด
การัแปรัรัูปผ่ลัิตภัณฑ์ผ่้าขัาว่ม้า

ง�นผู้้�ข้�วม้�ส�ยุอ�ร์ต (PAKAOMA ART STREET) ณ ส�มยุ่�นมิตรท�วน์
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  � C R E A T I V E  Y O U N G 
DESIGNERS นำนักศึกษ์า
มหาวิ่ทยาลััยธุ์รักิจิบัณฑิตย์

 ลังพ่�นที�ชุมชนน�ำมอญแจ้ิซ็้อน 
 จิ.ลัำปาง เพ่�อเรัียนรัู้ว่ิถ่ีชีว่ิต 

แลัะพัฒนาต่อยอดผ่ลัิตภัณฑ์
 ผ่้าขัาว่ม้าทอม่อ

 ตุลาคม
  � นำชุมชนรั่ว่มออกบูธ์งาน “เฉลิัมกรัุงเฉลัิมพรัะเกียรัติ” 

ณ ดิโอลัด์สยามพลัาซ็่า

พฤศจิกายน
  � การัปรัะชุมสิ�งแว่ดลั้อมศึกษ์าโลัก ครัั�งที� 10หรั่อ 10th World Environmental Education Congress (WEEC2019) ณ ศูนย์นิทรัรัศการั

แลัะการัปรัะชุมไบเทค เขัตบางนา กรัุงเทพฯ  

  � นำชุมชนรั่ว่มออกบูธ์งาน “MITRTOWN CRAFT SCENE” ณ สามย่านมิตรัทาว่น์

  � นำชุมชนรั่ว่มออกบูธ์งาน “1 ศก แห่ง 7 สุขั ที�เม่องสุขัสยาม” ณ ไอคอนสยาม

  � การัปรัะชุมคณะทำงานเศรัษ์ฐกิจิสร้ัางสรัรัค์ จิังหวั่ดลัำพูน ณ 
ศาลัากลัางจิังหว่ัดลัำพูน

ง�นเสวน� ก�รประชุม “พัฒน�พ้�นที� ไทยุ” เชื�อมไทยุ ก้�วไกล เชื�อมโลก ณ ห้องแกรนด์
ไดมอนด์ บอลร่ม อ�ค�รศ่นยุ์ก�รประชุมอิมแพ็ค ฟอรั�ม เมืองทองธ�นี

 กิจกรรมทัศนศึกษ�ด่ง�นข้องผู้่้ชนะเลิศก�รประกวดออกแบบผู้ลิตภัณฑิ์ผู้้�ข้�วม้� ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน
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เหตุการณ์สำ�าคัญ (Timeline) ปี 2558 - 2565

เยุี�ยุมชมโครงก�รแม่แจ่มโมเดล อ.แม่แจ่ม จ.เชียุงใหม่  ง�น River Festival Lamphun 2019

 ธันวาคม
  � งานเทศกาลัออกแบบเชียงใหม่

2019 (Chiang Mai Design 
Week 2019) ณ หอปรัะวั่ตศิาสตร์ั
เม่องเชียงใหม่ จิ.เชียงใหม่

  � งานแพร่ัครัาฟท์ 2019 ณ โรังเรัยีน
 ป่าไม้แพร่ั จิ.แพร่ั 

  � ร่ัว่มออกบูธ์งาน “OTOP CITY 
2019” ณ อาคารัชาเลันเจิอร์ั

 อมิแพค็ เมอ่งทองธ์านี

ประชุมเชิงปฏิิบัติก�รพัฒน�กลไกขั้บเคลื�อนก�รพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�กและประช�รัฐ
ระดับประเทศ ณ โรงแรมร�ม�ก�ร์เด้นท์

 พ่ ธี เปิดโครงก�รท่องเที�ยุวโดยุชุมชนต�มรอยุองค์
หลวงป่�มั�น ภ่ริทัตโต ณ วัดสิริจันทรนิมิตวรวิห�ร จังหวัด
ลพบุรี  

เยีุ�ยุมชมด่�นศุลก�กรแม่สอด และตรวจเยีุ�ยุมผู้ลก�รดำ�เนินง�น
 จังหวัดต�ก ณ ด่�นศุลก�กรแม่สอด จังหวัดต�ก

  � ตรัว่จิเยี�ยมแลัะติดตามผ่ลัการัดำเนินงาน บรัิษ์ัท ปรัะชารััฐ
รัักสามคัคีกำแพงเพชรั (วิ่สาหกจิิเพ่�อสังคม) จิำกดั ณ หอปรัะชมุ

 อุทยานปรัะว่ัติศาสตรั์กำแพงเพชรั จิังหว่ัดกำแพงเพชรั  

  � ตรัว่จิเยี�ยมแลัะตดิตามผ่ลัการัดำเนนิงาน บริัษ์ทั ปรัะชารัฐัรักัสามัคคี
 ลัำพูน (ว่ิสาหกิจิเพ่�อสังคม) จิำกัด ณ สำนักงานเทศบาลัเม่องลัำพูน 
 จิังหว่ัดลัำพูน 
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มกราคม
  � บรัรัยายพิเศษ์ เรั่�อง “งานปรัะชารััฐเพ่�อการัพัฒนาเศรัษ์ฐกิจิฐานรัาก” สำนักงานขั้ารัาชการัพลัเรั่อน ณ โรังแรัมบันยันทรัี กรัุงเทพฯ

 มีนาคม
  � ตรัว่จิเยี�ยมแลัะตดิตามผ่ลัการัดำเนนิงาน บรัษิ์ทั ปรัะชารัฐั

รัักสามัคคีกาญจินบุรัี (ว่ิสาหกิจิเพ่�อสังคม) จิำกัด ณ ศูนย์
กสิกรัรัมธ์รัรัมชาติท่ามะขัาม จิังหว่ัดกาญจินบุรัี 

กรกฎาคม
ตรวจเยีุ�ยุมและติดต�มผู้ลก�รดำ�เนินง�น จังหวัดร�ชบุรี 
ณ หอศิลป์ร่วมสมัยุเถ้� ฮ้ง ไถ่ ดีคุ้น จังหวัดร�ชบุรี 

พฤษภาคม
  � งาน My Mark on The World-PUEY TALK ครัั�งที� 6 ณ หอศิลัป
 ว่ัฒนธ์รัรัมแห่งกรัุงเทพมหานครั 

 ร่วมออกบ่ธกิจกรรมจิตอ�ส� “ชีวิตวิถี ใหม่ ใต้ร่มพระบ�รมี” 
“สร้�งสรรค์และแบ่งปันคุณค่�จ�กก�รเติบโตไปด้วยุกัน” ณ 

 ท้องสน�มหลวง 

 นำ�ชุมชนร่วมออกบ่ธง�นสมโภชพระอ�ร�ม 192 ปี
 วัดประยุรุวงศ�ว�สวรวหิ�ร ณ วดัประยุรุวงศ�ว�สวรวหิ�ร

 นำ�ชุมชนร่วมออกบ่ธง�นตรุษจีนเยุ�วร�ช ประจำ�ปี 2563 ณ ถนน
เยุ�วร�ช 

พ.ศ. 2563
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เหตุุการณ์์สำำาคััญ (Timeline) ปีี 2558 - 2565

 สิงหาคม
  � ปรัะกาศผ่ลัผู่้ชนะการัปรัะกว่ดภาพถ่่ายผ่้าขัาว่ม้าผ่่านอินสตาแกรัม

  � บรัรัยายพิเศษ์ เรั่�อง “การัพัฒนาเศรัษ์ฐกจิิฐานรัาก กบัคว่ามยั�งย่นขัองสงัคมไทย” ในโครังการัฝึกึอบรัมการัพฒันาผู้่บรัหิารัรัะดบัสงู สำนกังาน
ตำรัว่จิแห่งชาติ ณ สำนักงานตำรัว่จิแห่งชาติ

  � จิัดงาน “ASEAN WEEK” เฉลัิมฉลัองว่ันก่อตั�งอาเซ็ียนครับ 53 ปี ณ สามย่านมิตรัทาว่น์

 นิทรรศก�ร โครงก�ร ศิลปินเซึ่ร�มิกแลกเปลี�ยุนเพ้�อชุมชน
 ทอ้งถิ�นเชยีุงใหม ่2020โดยุกลุ่ม CHIANGMAI CLAYATIVE

 ร่วมออกบ่ธ “รักเอ๋ยุรักส่ก ร้อยุดวงใจ ส�นใจภักดิ�” เนื�องในโอก�ส
 วันเฉลิมพระชนมพรรษ� สมเด็จพระน�งเจ้�สิริกิติ�  พระบรม

ร�ชนนินี�ถ พระบรมร�ชชนนพีนัปหีลวง ณ บรเิวณทอ้งสน�มหลวง

  � CREATIVE  YOUNG  DESIGNERS 
นำนักศึกษ์าแลัะคณาจิารัย์
มหาวิ่ทยาลัยัธ์รัรัมศาสตร์ัลังพ่�นที�
กลุ่ัมทอผ้่าบ้านไทรังาม จิ.สรัะแก้ว่

  � กิจิกรัรัมการัปรัะดิษ์ฐ์หน้ากาก
 ผ้่าขัาว่ม้าแก่ผู่เ้ข้ัาปรัะกว่ดนางสาว่
 ถ่ิ�นไทยงาม ปรัะจิำปี 2563 ณ 

ESC STUDIO (คฤหาสน์ลัลีัยา)

บรรยุ�ยุพ่เศษ เรื�อง “ก�รพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�ก กับคว�มยุั�งยุืนข้องสังคมไทยุ” 
หลกัส่ตรนักบรหิ�รง�นยุุตธิรรมระดบัส่ง สำ�นกัง�นอยัุก�รส่งสดุ ณ โรงแรมเซ็ึ่นท�ร�แกรนด์
เซึ่็นทรัลพล�ซึ่� ล�ดพร้�ว 

ตรวจเยุี�ยุมก�รดำ�เนินง�น บริษัท ประช�รัฐรักส�มัคคีเพชรบุรี (วิส�หกิจเพ้�อสังคม) จำ�กัด 
ณ จังหวัดเพชรบุรี 

  � CREATIVE YOUNG DESIGNERS นำนักศึกษ์าแลัะคณาจิารัย์ว่ิทยาลััยเพาะช่างลังพ่�นที�
กลัุ่มทอผ่้าบ้านดอนแรั่ (ดลัมณี) จิ.รัาชบุรัี
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 กันยายน
  � CREATIVE YOUNG DESIGNERS นำนักศกึษ์าแลัะคณาจิารัย์มหาว่ทิยาลัยัธ์รัรัมศาสตร์ัลังพ่�นที�กลัุม่ผ้่าทอมอ่บ้านหนองขัาว่ จิ.กาญจินบุรัี

  � นำชุมชนรั่ว่มออกบูธ์งานตลัาดนัด SME “เรัาช่ว่ยไทย ไทยช่ว่ยกัน” ณ อาคารั 5-7 อิมแพ็ค เม่องทองธ์านี

  � CREATIVE YOUNG DESIGNERS นำนักศึกษ์าแลัะคณาจิารัย์มหาว่ิทยาลััยธ์ุรักิจิบัณฑิตย์ลังพ่�นที�กลัุ่มทอผ่้าแลัะตัดเย็บบ้านหาดเสี�ยว่ 
 จิ.สุโขัทัย แลัะสโมสรัฟุตบอลัสุโขัทัย เอฟซ็ี

  � CREATIVE YOUNG DESIGNERS นักศึกษ์ามหาว่ิทยาลััยรัังสิต จิัดแสดงพรั้อมส่งมอบผ่ลังานต้นแบบให้แก่กลัุ่มสตรัีทอผ่้าบ้านเขัาเต่า 
 จิ.ปรัะจิว่บคีรัีขัันธ์์ ณ ศาลัาดนตรัีสุรัิยเทพ มหาว่ิทยาลััยรัังสิต

  � นำชุมชนรั่ว่มออกบูธ์งาน Farmers on The Street ณ เดอะสตรัีท รััชดา

  � โครังการัปลูักป่าชุมชนบ้านแม่ก๊ะ แลัะ
 ลังพ่�นที�ว่ัดถ่�ำเชียงดาว่-ชุมชนบ้านหัว่ทุ่ง 

ณ อำเภอเชียงดาว่ จิังหว่ัดเชียงใหม่

ง�นผู้้�ข้�วม้�ทอใจ “PAKAOMA NEXT NORMAL” ณ ส�มยุ่�นมิตรท�วน์

CREATIVE YOUNG DESIGNERS นำ�นักศึกษ�และ
คณ�จ�รยุ์มห�วิทยุ�ลัยุร�ชภัฏิสวนสุนันท�ลงพ้�นที�
กลุ่มทอผู้้�บ้�นหนองลิง จ.สุพรรณบุรี และสโมสรฟุตบอล

 สุพรรณบุรี เอฟซีึ่

CREATIVE YOUNG DESIGNERS นำ�นักศึกษ�และคณ�จ�รยุ์
มห�วิทยุ�ลัยุธรรมศ�สตร์ลงพ้�นที�กลุม่ทอผู้้�บ้�นไทรง�ม จ.สระแก้ว 
เพ้�อนำ�เสนอและส่งมอบผู้ลง�น 
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 ตุลาคม
  � CREATIVE YOUNG DESIGNERS นำนักศึกษ์าแลัะคณาจิารัย์มหาว่ิทยาลััยกรัุงเทพลังพ่�นที�ว่ิสาหกิจิชุมชนคอตตอนดีไซ็น์ จิ.ปทุมธ์านี 

แลัะสโมสรัฟุตบอลัโปลัิศ เทโรั

  � งาน Thailand Sustainability Expo 2020 

ตรวจเยีุ�ยุมและติดต�มผู้ลก�รดำ�เนินง�น บริษัท ประช�รัฐ
 รักส�มัคคีลพบุรี (วิส�หกิจเพ้�อสังคม) จำ�กัด ณ จังหวัด

ลพบุรี  

ตรวจเยีุ�ยุมและติดต�มผู้ลก�รดำ�เนินง�น บริษัท ประช�รัฐรักส�มัคคีกำ�แพงเพชร 
(วิส�หกิจเพ้�อสังคม) จำ�กัด ณ ห้องประชุมอุทยุ�นประวัติศ�สตร์กำ�แพงเพชร 

 จังหวัดกำ�แพงเพชร 

ตรวจเยีุ�ยุมและติดต�มผู้ลก�รดำ�เนินง�น บริษัท ประช�รัฐรักส�มัคคีอุทัยุธ�นี
(วิส�หกิจเพ้�อสังคม) จำ�กัด ณ วัดมณีสถิตกปิฏิฐ�ร�ม จังหวัดอุทัยุธ�นี

CREATIVE YOUNG DESIGNERS นำ�นักศึกษ�และคณ�จ�รยุ์
มห�วิทยุ�ลัยุกรุงเทพลงพ้�นที�วิส�หกิจชุมชนคอตตอนดี ไซึ่น์
จ.ปทุมธ�นี และสโมสรฟุตบอลโปลิศ เทโร เพ้�อนำ�เสนอผู้ลง�น
ก�รออกแบบผู้้�ข้�วม้�

  � นำชุมชนร่ัว่มออกบูธ์งานเทศกาลัเจิมหา
 กศุลั “อิ�มบญุ อิ�มเจิ 4 ภาค” ณ บริัเว่ณชั�น G 

เม่องสุขัสยาม ไอคอนสยาม

  � ตรัว่จิเยี�ยมแลัะติดตามผ่ลัการัดำเนินงาน  
บรัษิ์ทั ปรัะชารัฐัรัักสามัคคตีรัาด (ว่สิาหกิจิ
เพ่�อสังคม) จิำกัด ณ จิังหว่ัดตรัาด 

  � ตรัว่จิเยี�ยมแลัะติดตามผ่ลัการัดำเนินงาน  
บรัิษ์ัท ปรัะชารััฐรัักสามัคคีสุรัาษ์ฎิร์ัธ์านี
(วิ่สาหกจิิเพ่�อสังคม) จิำกดั ณ ว่ดัพรัะบรัม

 ธ์าตุไชยา จิังหว่ัดสุรัาษ์ฎิรั์ธ์านี

  � นำชุมชนรั่ว่มออกบูธ์งานตลัาดนัดผ่้าซ็ิ�น
สานใจิ ครัั�งที� 6 ณ เดอะสตรัีท รััชดา
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CREATIVE YOUNG DESIGNERS จัดประกวดและมอบร�งวัล “PAKAOMA 
REBRANDING PROJECT” ข้องนักศึกษ�มห�วิทยุ�ลัยุกรุงเทพ ที�นำ�ผู้ลง�น
ก�รออกแบบผู้้�ข้�วม้�ม�พัฒน�เป็นแฟชั�นชุดกีฬ�ให้สโมสรฟุตบอลโปลิศ เทโร

 นำ�นวัตกรรมเครื�องสีข้้�วครัวเรือนร่วมจัดแสดงในง�น
ข้�้วแดนสยุ�ม ณ บรเิวณชั�น G เมอืงสขุ้สยุ�ม ไอคอนสยุ�ม

 พ่ธีส่งมอบบ้�นห้วยุข้�บให้แก่ผู้่้ประสบภัยุ ณ บ้�นสว้�เหนือ 
ต.ดงพญ� อ.บ่อเกลือ จ.น่�น

  � CREATIVE YOUNG DESIGNERS
 นกัศกึษ์ามหาว่ทิยาลัยัรัาชภฏัิสว่นสนัุนทา 

นำเสนอผ่ลังานการัออกแบบผ่ลัิตภัณฑ์
 ผ่้าขัาว่ม้าให้กับกลัุ่มทอผ้่าบ้านหนองลิัง 
 จิ.สพุรัรัณบรุั ีแลัะสโมสรัฟตุบอลัสพุรัรัณบรุัี

เอฟซ็ี

  � CREATIVE YOUNG DESIGNERS 
 นักศึกษ์าว่ิทยาลััยเพาะช่าง นำเสนอ
 ผ่ลังานการัออกแบบผ้่าขัาว่ม้าให้กับกลัุ่ม

ทอผ่า้บา้นดอนแรั ่(ดลัมณ)ี จิ.รัาชบรุั ีแลัะ
สโมสรัฟุตบอลัรัาชบุรัีมิตรัผ่ลั เอฟซ็ี

  � นำชุมชนรั่ว่มออกบูธ์งานผ้่าเปลีั�ยนโลัก 
ณ MBK Center

พฤศจิกายน
บรรยุ�ยุพ่เศษ เรื�อง “Organizational Change หลักส่ตร WINS โครงก�รพัฒน�
เครือข่้�ยุและศักยุภ�พผู้่้บริห�รระดับส่ง กระทรวงก�รอุดมศกึษ� วิทยุ�ศ�สตร์ วิจยัุ
และนวตักรรม ณ โรงแรม ดิ แอทธิน ีโฮ้เทล แบงคอ็ก

 ธันวาคม
  � ว่มจัิดบธู์นทิรัรัศการัในกจิิกรัรัมว่นัพ่อแห่งชาต ิณ ลัานด้านข้ัางพรัะบรัมรัาชานุสาว่รีัย์ พรัะบาทสมเดจ็ิพรัะจิอมเกล้ัาเจ้ิาอยู่หวั่

 ผู้ส�นคว�มร่วมมือกับ กระทรวงมห�ดไทยุ โดยุกรม
 ป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัยุ ในก�รส่งมอบผู้้�ห่มผู้ืน

เข้ียุวให้กับพี�น้องช�วไทยุผู้่้ประสบภัยุหน�วในพ้�นที�ห่�งไกล
 ทั�งภ�คเหนือและภ�คตะวันออกเฉียุงเหนือ

โครงก�ร eisa เปิดตัวบริษัทจำ�ลองแห่งใหม่ “Bee Hi by ‘ถ�ปัตยุ์
ค�เฟ�” ร่วมกับคณะสถ�ปัตยุกรรมศ�สตร์ สถ�บันเทคโนโลยุี
พระจอมเกล้�เจ้�คุณทห�รล�ดกระบัง 
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 ร่วมออกบ่ธในง�น OTOP City 2020 ณ อ�ค�รช�แลนเจอร์ 2 ศ่นยุ์ก�รแสดงสินค้�และก�รประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธ�นี

 � CREATIVE  YOUNG  DESIGNERS นกัศกึษ์ามหาว่ทิยาลัยัธ์รัรัมศาสตร์ั นำเสนอผ่ลังานการัออกแบบผ้่าขัาว่ม้าให้กบักลัุม่ผ้่าทอมอ่บ้านหนองขัาว่
 จิ.กาญจินบรุัี
 � นำชมุชนร่ัว่มออกบธู์งานงานสยาม สุขัโขั ขัองขัว่ญัแห่งคว่ามสขุั ณ บรัเิว่ณชั�น G เม่องสขุัสยาม ไอคอนสยาม
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 กุมภาพันธ์
 พ่ธีเปิดไฟประดับตกแต่งเนื�องในเทศก�ลตรุษจีน ปี 2564 ณ ซึุ่้มประต่เฉลิม

พระเกียุรติ 6 รอบพระชนมพรรษ� ถนนเยุ�วร�ช

 มีนาคม
บรรยุ�ยุพ่เศษ เรื�อง “ประสบก�รณ์และก�รเป็นผู้่้นำ�ในระดับยุุทธศ�สตร์”นักศึกษ�หลักส่ตรวิทยุ�ลัยุป้องกันร�ชอ�ณ�จักร (วปอ.) 

 รุ่นที� 63 ณ หอประชุมวิทยุ�ลัยุป้องกันร�ชอ�ณ�จักร 

 ร่วมเสวน� “เศรษฐกิจไทยุจะไปต่อได้อยุ่�งไร” ง�นสัมมน� “ปี 2021 ประเทศไทยุไปต่อ” หนังสือพ่มพ์มติชน ณ แกรนด์ฮ้อลล์
โรงแรม ดิ แอทธินี โฮ้เทล แบงค็อก กรุงเทพฯ 

  � ร่ัว่มออกบูธ์งานงานรัอยัลัโปรัเจ็ิคต์ แกส
โตรัโนมี เฟสติว่ัลั 2021 แอท สยาม
พารัากอน ณ สยามพารัากอน

  � นำขัุมชนรั่ว่มออกบูธ์งาน AWC Charity Market Around 2021 ณ เอ็มไพรั์ทาว่เว่อรั์

พ.ศ. 2564
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เหตุการณ์สำ�าคัญ (Timeline) ปี 2558 - 2565เหตุุการณ์์สำำาคััญ (Timeline) ปีี 2558 - 2565

 มิถุนายน
  � รั่ว่มบรัรัยายสรั้างคว่ามรัู้ขัยายโอกาสด้านธ์ุรักิจิให้กับสำนักส่งเสรัิมว่ิสาหกิจิเพ่�อสังคม (สว่ส.)

  � เขั้าพบ ศ.เกียรัติคุณ นพ.ปรัะเว่ศ ว่ะสี เพ่�อนำเสนอการัทำงานด้านการัพัฒนาเศรัษ์ฐกิจิฐานรัาก

กรกฎาคม
ประก�ศผู้ลผู้่้ชนะก�รประกวดภ�พถ่�ยุผู้้�ข้�วม้�ผู้่�น

 อินสต�แกรม

 สิงหาคม
ประก�ศผู้ลก�รประกวดออกแบบล�ยุผู้้�ข้�วม้� “นวอัตลักษณ์”

 นิทรรศก�ร โครงก�ร ศิลปินเซึ่ร�มิกแลกเปลี�ยุนเพ้�อชุมชนท้องถิ�น
เชียุงใหม่ 2020โดยุกลุ่ม CHIANGMAI CLAYATIVE 
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 กันยายน
ง�น Thailand Sustainability Expo 2021 

พฤศจิกายน
ง�นผู้้�ข้�วม้�ทอใจ “TEAM PAKAOMA THAI” ณ ส�มยุ่�นมิตรท�วน์ 

 ธันวาคม
 ผู้ส�นคว�มร่วมมือกับ กระทรวง

มห�ดไทยุ โดยุกรมป้องกันและ
บรรเท�ส�ธ�รณภัยุ ในก�รส่งมอบ

 ผู้�้ห่มผืู้นเขี้ยุวให้กบัพี�นอ้งช�วไทยุ
ผู้่้ประสบภัยุหน�วในพ้�นที�ห่�งไกล

 ทั�งภ�คเหนือและภ�คตะวันออก
เฉียุงเหนือ 

 รว่มออกบธ่ง�น OTOP ไทยุ ส่ภ้ยัุโควดิ-19 
ณ อ�ค�รช�เลนเจอร ์ศน่ยุก์�รแสดงสินค�้
และประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธ�นี

คณะกรรมก�ร บริษัท ประช�รัฐรักส�มัคคี
 จังหวัด ร่วมประชุมเชิงปฏิิบัติก�รพัฒน�

กลไกก�รข้ับเคลื�อนเศรษฐกิจฐ�นร�ก
ระดบัประเทศ ณ The Portal Ballroom และ 
Sapphire ฮ้อลล์ 4 ศ่นยุ์ก�รแสดงสินค้�
และประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธ�นี

บรรยุ�ยุพ่เศษ เรื�อง “ก�รพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�ก กับคว�ม
 ยัุ�งยืุนข้องสังคมไทยุ” ในโครงก�รฝ้ึกอบรมก�รพัฒน�ผู่้้บริห�ร

ระดับส่ง สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ ณ สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ
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มกราคม
ตรวจเยุี�ยุมและติดต�มก�รดำ�เนินง�น บริษัท ประช�รัฐรักส�มัคคีแพร่ (วิส�หกิจเพ้�อสังคม) จำ�กัด ณ จังหวัดแพร่

 กุมภาพันธ์
ตรวจเยีุ�ยุมและติดต�มก�รดำ�เนินง�น บริษัท ประช�รัฐ

 รักส�มัคคีกำ�แพงเพชร (วิส�หกิจเพ้�อสังคม) จำ�กัด 
ณ บ้�นวังนำ�� จังหวัดกำ�แพงเพชร 

 พ่ธี เปิดไฟประดับตกแต่งเนื�องในเทศก�ลตรุษจีน ปี  2564 
ณ ซึุ่้มประต่เฉลิมพระเกียุรติ 6 รอบพระชนมพรรษ� ถนนเยุ�วร�ช

พ.ศ. 2565 
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 มีนาคม
บรรยุ�ยุพ่เศษ เรื�อง “ประสบก�รณ์และก�รเป็นผู้่้นำ�ใน
ระดับยุุทธศ�สตร์” นักศึกษ�หลักส่ตรวิทยุ�ลัยุป้องกัน
ร�ชอ�ณ�จักร (วปอ.) รุ่นที� 64 ณ หอประชุมวิทยุ�ลัยุ

 ป้องกันร�ชอ�ณ�จักร 

 ร่วมออกบ่ธจัดแสดงและจำ�หน่�ยุผู้ลิตภัณฑิ์ชุมชน ในง�น 
“รวมพลังเพ้�อส่งเสริมก�รตล�ดวิส�หกิจเพ้�อสังคม” 
(SE connect 2022) ซึึ่�งจัดโดยุ สำ�นักง�นส่งเสริม

 วิส�หกิจเพ้�อสังคม (สวส.) ณ ส�มยุ่�นมิตรท�วน์

 มิถุนายน
 ร่วมออกบ่ธง�น OTOP Midyear 2022 ณ อ�ค�รช�เลนเจอร์ ศ่นยุ์ก�รแสดงสินค้�และประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธ�นี

บรรยุ�ยุพ่เศษ เรื�อง “ก�รพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�ก ก�รบริห�ร
 จัดก�รบริษัท ประช�รัฐรักส�มัคคี (วิส�หกิจเพ้�อสังคม)” หลักส่ตร

น�ยุอำ�เภอ รุ่นที� 79-81 ณ วิทยุ�ลัยุก�รปกครอง อ.ธัญญบุรี
จ.ปทุมธ�นี

 ร่วมกิจกรรม Special Talk SE เพ้�อพูดคุยุเกี�ยุวกับก�รเติบโต
และคว�มสำ�เร็จข้องก�รดำ�เนินง�นข้องบริษัทในช่วงที�ผู้่�นม�
ในง�น “รวมพลังเพ้�อส่งเสริมก�รตล�ดวิส�หกิจเพ้�อสังคม” 
(SE connect 2022) ซึึ่�งจัดโดยุ สำ�นักง�นส่งเสริมวิส�หกิจ
เพ้�อสังคม (สวส.) ณ ส�มยุ่�นมิตรท�วน์
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ก�รประชุมติดต�มก�รขั้บเคลื�อนบริษัทประช�รัฐรักส�มัคคีส่่ก�รพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�กอยุ่�งยุั�งยุืน กรณีศึกษ�จังหวัดพ่ษณุโลก 
และวังส้มซึ่่� ณ จังหวัดพ่ษณุโลก

ประชุมเชิงปฏิิบัติก�รพัฒน�กลไกขั้บเคลื�อนก�รพัฒน�เศรษฐกิจ
ฐ�นร�ก กลุ่มจังหวัดภ�คใต้ ณ ศ่นยุ์ศึกษ�และพัฒน�ชุมชน

 จังหวัดนครศรีธรรมร�ช ระหว่�งวันที� 29-30 มิถุน�ยุน 2565

ประชุมเชิงปฏิิบัติก�รพัฒน�กลไกขั้บเคลื�อนก�รพัฒน�เศรษฐกิจ
ฐ�นร�ก กลุ่มจังหวัดภ�คกล�ง ณ ศ่นยุ์ศึกษ�และพัฒน�ชุมชน

 จังหวัดเพชรบุรี ระหว่�งวันที� 7-8 กรกฎี�คม 2565

กรกฎาคม

ประชุมเชิงปฏิิบัติก�รพัฒน�กลไกข้ับเคลื�อนก�รพัฒน�
เศรษฐกิจฐ�นร�ก กลุ่มจังหวัดภ�คเหนือ ณ ศ่นยุ์ศึกษ�
และพัฒน�ชุมชนจังหวัดพ่ษณุโลก ระหว่�งวันที� 11-12 
กรกฎี�คม 2565

ประชุมเชิงปฏิิบัติก�รพัฒน�กลไกขั้บเคลื�อนก�รพัฒน�เศรษฐกิจ
ฐ�นร�ก กลุ่มจังหวัดภ�คตะวันออกเฉียุงเหนือ ณ ศ่นยุ์ศึกษ�และ

 พัฒน�ชุมชนจังหวัดนครร�ชสีม� ระหว่�งวันที� 18-19 กรกฎี�คม 
2565
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การดำำาเนิินิงานิ
ของคณะทำำ�ง�นก�รพััฒน�
เศรษฐกิจฐ�นร�กและประช�รัฐ

การดำำาเนิินิงานิของคณะทำำางานิการพััฒนิาเศรษฐกิจฐานิรากและประชารัฐ
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ก�รเข้�พับ
ศ�สตร�จ�รย์เกียรติคุณน�ยแพัทำย์ ประเวศ วะสี 
เพัื่อร�ยง�นผลก�รดำำ�เนินง�น
วัันิที่่� 21 มิิถุุนิายนิ 2564

•	 รายงานผลการดำ�าเนินงานตั้งแต่ปี	 2559	 –	 2564	 	 โดำยมีโครงการระดำับประเทศท่ีดำ�าเนินการต่อเน่ือง	 ไดำ้แก่	 โครงการเคร่ืองสีข้าวครัวเรือน
โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดำภัย	โครงการภูเก็ตล็อบสเตอร์	โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย	โครงการ	OTOP	Junior		

•	 แนวทางดำ�าเนินการโครงการโดำยบริษัท	ประชารัฐรักสามัคคี	 วิสาหกิจเพ่ือสังคม	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัดำ	 ไดำ้แก่	 พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือ
สนับสนุนการท�างาน	สร้างความเชื่อมโยงและกระจายองค์ความรู้	เชื่อมโยงการตลาดำ	และสื่อสารแนวทางการท�างานและผลงานต่อสังคม

นายฐาปน	สิรวัิฒนภักดำ	ีในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน	คณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกจิฐานรากและประชารัฐ	พร้อมด้ำวยคณะท�างานฯ	เข้าพบ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์	ประเวศ	วะสี	 เพื่อรายงานผลการดำ�าเนินงานของการท�างานดำ้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก	โดำยมีประเดำ็นส�าคัญ
ในการรายงาน	ดำังนี้

ท้ังน้ี	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์	 ประเวศ	 วะสี	 ไดำ้ให้
ข้อแนะน�าในการท�างานไว้	ดำังนี้

1.	การจดัำการ	คอื	อทิธิปัญญา	หรอืปัญญาท่ีท�าให้เกิดำความส�าเรจ็
อะไรท่ีไม่ส�าเร็จ	 ถ้าใส่การจัดำกรเข้าไปจะส�าเร็จเสมอ	 จนมีค�ากล่าวว่า
“การจัดำการท�าให้สิ่งที่เป็นไปไม่ไดำ้	เป็นไปไดำ้”

2.	ภาคธุรกิจมีสมรรถนะในการจัดำการมากท่ีสุดำ	 มีบุคลากร
ที่เก่งมากที่สุดำและมีความคล่องตัวสูง

3.	การแต่งตั้งสถาบันพัฒนาประเทศไทย	 โดำยบริษัทท่ีมีก�าลัง
ซึ่งมีไม่น้อยกว่า	 1,000	บริษัท	จัดำตั้งมูลนิธิ	 เพื่อสนับสนุนการร่วมจัดำการ
การพัฒนาในเรื่องต่างๆ	 ท้ังในพ้ืนท่ี	 องค์กร	และประเดำ็น	 โดำยบูรณาการ
อยู่ในกันและกันท้ัง 8 มิติ ไดำ้แก่ เศรษฐกิจ-จิตใจ-สังคม-สิ่งแวดำล้อม-
วัฒนธรรม-สุขภาพ-การศึกษา-ประชาธิปไตย	จะท�าให้เกิดำความส�าเร็จไดำ้

4.	การเปลี่ยนผ่าน (Transformation)	 จากการเรียนรู้ร่วมกัน
ในการปฏิบัติในสถานการณ์จริง	 เป็นกระบวนการที่ทรงพลังที่สุดำ	ซึ่งเป็น
สันติวิธี	 เป็นกระบวนการทางปัญญาแบบมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนผ่าน
ทุกมิติทั้งที่ตัวคน	องค์กรและสังคม

5.	ประเทศไทยที่เป็นองค์รวม	 จะท�าให้เกิดำการจัดำการเชื่อมโยง
โดำยมีภาคธุรกิจเข้ามาสนับสนุนในการบูรณาการประเทศ
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ก�รเข้�พับ
ดำร.สุเมธ ตันติเวชกุล 
มูลนิธิชัยพััฒน� เพัื่อร�ยง�นผลก�รดำำ�เนินง�น
วัันิที่่� 2 กรกฎาคมิ 2564

นายฐาปนสริวัิฒนภกัดำี ในฐานะประธานหลกัสตูรผูน้�าการพัฒนาอย่างย่ังยนื รุน่ท่ี 1 (นพย.1) และหัวหน้าทีมภาคเอกชนคณะท�างานการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ	 เข้าพบดำร.สุเมธ	ตันติเวชกุล	 เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา	พร้อมดำ้วยเครือข่ายผู้น�าเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน	 (นพย.1)
เพื่อรายงานผลการดำ�าเนินงานของการท�างานดำ้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และขอค�าแนะน�าในการดำ�าเนินงานดำ้านการพัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืน
โดำยได้ำน้อมน�าหลกัการทรงงานของพระบาทสมเดำจ็พระบรมชนกาธิเบศร	มหาภมิูพลอดุำลยเดำชมหาราช	บรมนาถบพิตร	“เข้าใจ	เข้าถึง	พัฒนา”	เป็นกรอบ
ในการจัดำท�าหลักสูตร	เข้าใจ	คือต้องเข้าใจตนเอง	รู้เขา	และรู้เรา	เข้าถึง	คือการเรียนรู้กระบวนการคิดำ	วิเคราะห์	และสังเคราะห์	สามารถน�าความรู้ไปใช้
ในการวางแผนการพัฒนาด้ำานต่างๆ	พัฒนา	คอื	การพัฒนาอย่างย่ังยนื	เชือ่มโยงความรู	้ความเข้าใจ	และกระบวนการจดัำการต่างๆ	ให้เกิดำผลในภาคปฏิบติั
บรูณาการแนวคดิำ	และประสบการณ์ในการเป็นผูน้�าแห่งการเปลีย่นแปลง	สูก่ารปฏิบตัจิรงิในการท�างานด้ำานการพัฒนาเศรษฐกจิฐานรากและประชารฐั

การดำำาเนิินิงานิของคณะทำำางานิการพััฒนิาเศรษฐกิจฐานิรากและประชารัฐ
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เนือ่งในโอกาสวันเฉลมิพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็ำจพระเจ้าอยู่หัว	 28	 กรกฎาคม
2563	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ	 จ�ากัดำ	 (มหาชน)
ร ่วมถวายความจงรักภักดีำดำ้วยการออกบูธ
กิจกรรมจติอาสา	“ชวีติวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารม.ี..
สร้างสรรค์และแบ่งปันคุณค่าจากการเติบโตไป
ดำ ้วยกัน”	 ณ	 ท ้องสนามหลวง	 และศาลา
สหทัยสมาคม

ภายในบูธประกอบดำ ้วยกิจกรรม
สอนท�าไอศกรีมหลอดำจากน�้าหวานหลากสี
สอนเพาะปลูกผักสวนครัว	 เพาะเห็ดำครัวเรือน
ฯลฯ ซึ่งบรรยากาศ	 เป็นไปอย่างคึกคัก และ
ไดำ้รับความสนใจจากประชาชนเข้าร่วมงาน
เป็นจ�านวนมาก

ร่วมออกบูธกิจกรรมจิตอาสา 
“ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพัระบ�รมี...
สร้�งสรรค์และแบ่งปันคุณค่�จ�กก�รเติบโตไปดำ้วยกัน”
วัันิที่่� 28 กรกฎาคมิ 2563 ณ ที่้องสนิามิหลวัง และศาลาสหที่ัยสมิาคมิ
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การร่วมงานิ

ศิลปาชีพัประทำีปไทำย OTOP
ก้�วไกลดำ้วยพัระบ�รมี ปี 2563
วัันิที่่� 8-16 สิงหาคมิ 2563 ณ อาคารชาเลนิเจอร์ 1-3 
ศูนิย์การแสดำงสินิค้าและการประชุมิอิมิแพ็็คอารีนิ่า เมิืองที่องธานิ่

คณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกจิฐานราก	ร่วมจดัำแสดำงและจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ชมุชนในงาน
“ศิลปาชีพประทีบไทย OTOP ก้าวไกลดำ้วยพระบารมี” ปี	 2563	ซึ่งจัดำโดำย	กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดำไทย	 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็ำจพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชนีินาถ	พระบรมราชชนนพัีนปีหลวง	ครบรอบ	88	พรรษา	ด้ำวยส�านึกในพระมหากรณุาธิคณุ
ต่อการอนรุกัษ์และสืบสานภูมปัิญญาของคนไทย	ภายใต้โครงการส่งเสรมิศลิปาชพีและมลูนธิิส่งเสรมิ
ศิลปาชีพฯ	อีกทั้งยังมีพระประสงค์เพื่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของคนไทยให้คงอยู่สืบไป	

งานนี้	พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี	ให้เกียรติเป็นประธานเปิดำงาน	พร้อมน�า
คณะรัฐมนตรี	ประกอบดำ้วย	นายอนุทิน	ชาญวีรกูล	รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสขุ	พลเอก	อนพุงษ์	เผ่าจนิดำา	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดำไทย	เข้าชมบธูของคณะท�างานฯ
โดำยมี	นายฐาปน	สิริวัฒนภักดำี	กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่	บริษัท	ไทยเบฟเวอเรจ	จ�ากัดำ	(มหาชน)	
ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน	คณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก	ให้การต้อนรับ	ณ	อาคาร
ชาเลนเจอร์	2	ศูนย์การแสดำงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค	เมืองทองธานี

ส�าหรับพื้นที่จัดำแสดำงแบ่งออกเป็น	3	โซน	ไดำ้แก่

1.	โซนผ้าทอมอื	จากผูต้้องขงัหญิงภาคเหนือจงัหวัดำเชยีงใหม่	เชียงราย	อตุรดิำตถ์	และล�าปาง

2.	โซนกาแฟ จากวิสาหกิจชมุชนกลุม่ผูป้ลกูกาแฟบ้านห้วยขาบ	อ�าเภอบ่อเกลอื	จงัหวัดำน่าน
ภายใต้แบรนดำ์	“LUA	Coffee”	ซึ่งเป็นกาแฟอินทรีย์สายพันธุ์อาราบิก้า	

3.	โซนขายของชุมชน	อาทิ	ชาส้มควาย	จากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางหวาน
พัฒนา	 จังหวัดำภูเก็ต	 ไอศกรีมมะม่วง	 จากมะม่วงน�้าดำอกไม้สีทองของเกษตรกรในจังหวัดำน่าน
รวมไปถึงน�้ามันหอมระเหย	สมุนไพร	DIY	อีกมากมาย

นอกจากนี้ยังไดำ้รับการสนับสนุนบูธจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าจากชุมชนต่างๆ	ภายใต้
โครงการ	“ผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย”	อีกจ�านวน	10	บูธ	โดำยตลอดำระเวลาการจัดำงานระหว่าง
วันที่	8-16	สิงหาคม	2563	สามารถสร้างรายไดำ้ให้แก่ชุมชนรวมกว่า	2,806,968	บาท	

สร้างอาชีพั
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ร่วมกิจกรรมออกบูธ 
“รักเอยรักลูก ร้อยดำวงใจ ส�นใจภักดำิ์”
วัันิที่่� 12-14 สิงหาคมิ 2563 ณ ที่้องสนิามิหลวัง

เนือ่งในโอกาสวันเฉลมิพระชนมพรรษา	สมเดำจ็พระนางเจ้าสริกิิติ์
พระบรมราชินีนาถ	 พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	 12	 สิงหาคม	 2563
บริษัท	ไทยเบฟเวอเรจ	จ�ากัดำ	(มหาชน)	ร่วมถวายความจงรักภักดำีดำ้วยการ
ออกบธูกิจกรรมจติอาสา	ภายใต้ชือ่	“รกัเอยรกัลกู ร้อยดำวงใจ	สานใจภักด์ิำ”
ซ่ึงจดัำขึน้ระหว่างวนัที	่12-14	สิงหาคม	2563	ภายในบรเิวณท้องสนามหลวง

ดำ้วยความมุ่งมั่น	 พร้อมลงมือท�าเพื่อ	 “สร้างสรรค์และแบ่งปัน
คณุค่าจากการเตบิโต”	(Creating	&	Sharing	Value	of	Growth)	ตลอดำจน
ให้ความส�าคญัของการสร้างอาชพี	สร้างรายได้ำให้กบัชมุชน	มาอย่างต่อเน่ือง

ภายในบูธจึงจัดำให้มีกิจกรรมเวิร์คช็อปเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความ
เดำือดำร้อนให้แก่ประชาชนให้มีทักษะอาชีพและสามารถพ่ึงพาตนเองไดำ้
อย่างยั่งยืน	ประกอบดำ้วย	 การท�าพวงมาลัยจากผ้าขาวม้า	 โดำย	บริษัท
ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพ่ือสังคม	 (ประเทศไทย) การท�าพวงมาลัย
กระดำาษทิชชู่สาธิต	 โดำยโรงเรียนวัดำจุฬามณี	 จังหวัดำพระนครศรีอยุธยา
การท�าพวงมโหรตสาธิต โดำยโรงเรียนในเครือข่ายคุ้งบางกะเจ้า จังหวัดำ
สมุทรปราการ	 การท�าขนมไทย	 โดำยโครงการอุทยานการอาชีพ	 มูลนิธิ
ชัยพัฒนา	และการท�าขนมจีบต้มเฮียเสก	โดำยชุมชนวัดำกัลยาณ์
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คณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกจิฐานรากและประชารฐั	 ร่วมจัดำแสดำง
และจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนในงาน	 “OTOP	City	 2020”	 ซึ่งจัดำโดำย
กรมการพัฒนาชมุชน กระทรวงมหาดำไทย ภายใต้แนวคดิำ	“ของขวัญปีใหม่
ล�้าค่าถูกใจ	รวมไว้ใน	OTOP	City	2020”	

ในการน้ี	สมเดำจ็พระเจ้าลกูเธอ	เจ้าฟ้าสริวัิณณวร	ีนารรีตันราชกัญญา
เสดำ็จพระราชดำ�าเนินเป็นประธานในพิธีเปิดำ	 จากนั้นเสด็ำจทอดำพระเนตร
นทิรรศการจ�าหน่ายสนิค้าชมุชนของคณะท�างานฯ	โดำยม	ีนายประวชิ	สขุุม
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่	บริษัท	ไทยเบฟเวอเรจ	จ�ากัดำ	(มหาชน)	
ในฐานะเลขานุการคณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก	 และ
หม่อมหลวงรดำีเทพ	 เทวกุล	ผู้อ�านวยการฝ่ายพิธีการและการต่างประเทศ
พร้อมดำ้วยคณะท�างาน	 เฝ้ารับเสด็ำจฯ	ณ	อาคาชาเลนเจอร์	 2	ศูนย์แสดำง
สินค้าและการประชุม	อิมแพ็ค	เมืองทองธานี	

ก�รร่วมง�น OTOP City 2020
วัันิที่่� 19-27 ธันิวัาคมิ 2563 ณ อาคารชาเลนิเจอร์ 1-3 
ศูนิย์การแสดำงสินิค้าและการประชุมิอิมิแพ็็ค เมิืองที่องธานิ่

ส�าหรับพื้นที่จัดำแสดำงแบ่งออกเป็น	2	โซน	ไดำ้แก่

1.	โซนกาแฟ	จากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกกาแฟบ้านห้วยขาบ
อ.บ่อเกลือ	จ.น่าน	ภายใต้	 แบรนดำ์	 “LUA	Coffee”	ซึ่งเป็นกาแฟอินทรีย์
สายพันธุ์อาราบิก้า	

2.	โซนจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน	ที่ส่งตรงมาจากหลายจังหวัดำ
ทั่วประเทศ	อาทิ	เชียงใหม่	ล�าพูน	น่าน	นนทบุรี	เป็นต้น

นอกจากน้ียังได้ำรับการสนบัสนนุบูธจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ผ้าขาวม้า
จากชุมชนต่างๆ	 ภายใต้โครงการ	 “ผ้าขาวม้าท้องถ่ินหัตถศิลป์ไทย”
อีกจ�านวน 11 บูธ โดำยตลอดำระเวลาการจัดำงานระหว่างวันที่ 19-27
ธันวาคม	2563	สามารถสร้างรายไดำ้ให้แก่ชุมชนรวมกว่า	5,345,207	บาท	

สร้างอาชีพั
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พัิธีเปิดำไฟประดำับตกแต่ง
เนื่องในเทำศก�ลตรุษจีน ปี 2564 และ ปี 2565
ณ ซุ้มประตูเฉลิมพัระเกียรติ 6 รอบพัระชนิมพัรรษา ถนินิเยาวราช
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คณะทำ�ำงำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและประชำรัฐ ให้กำรสนับสนุนกำรประดับไฟตกแต่งเน่ืองในเทำศกำลตรุษจีน ประจ�ำปี 2564 และ 
ปี 2565 ณ ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษำ ถนนเยำวรำช เขตสัมพันธวงศ์ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชำวจีนในย่ำนเยำวรำช 
ซ่ึงถือเป็นย่ำนชุมชนวัฒนธรรมไทำย-จีนอันส�ำคัญ ทำี่ได้รับผลกระทำบด้ำนกำรค้ำและกำรทำ่องเทำี่ยวจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ภำยใต้
มำตรกำรทำำงด้ำนสำธำรณสขุ โดยรณรงค์ให้นกัท่ำองเทำีย่ว สวมใส่หน้ำกำกอนำมยั พกเจลแอลกอฮอล์ทำ�ำควำมสะอำดเพ่ือให้เทำศกำลตรษุจีนเต็มไปด้วย
ควำมสุข ควำมปลอดภัย กระตุ้นเศรษฐกิจและกำรทำ่องเทำี่ยว ในย่ำนเยำวรำชให้กลับมำคึกคักดังทำี่เคยเป็นมำ

ปี 2564

ปี 2565

โดยปี 2564 นำยพิพัฒน์ รัชกิจประกำร รัฐมนตรีว่ำกำรกระทำรวง 
กำรทำ่องเทำี่ยวและกีฬำ เป็นประธำนในพิธีเปิดไฟประดับตกแต่งในโอกำส
เทำศกำลตรุษจีน ณ ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษำ
ถนนเยำวรำช กรงุเทำพมหำนคร นำยหยำง ซนิ อปุทูำตรกัษำกำรเอกอคัรรำชทำตู
สำธำรณรัฐประชำชนจีนประจ�ำประเทำศไทำย พร้อมด้วย นำยยุทำธศักดิ์ 
สุภสร ผู ้ว่ำกำรกำรทำ่องเทำี่ยวแห่งประเทำศไทำย นำงวัลยำ วัฒนรัตน์ 
รองปลัดกรุงเทำพมหำนคร นำงสำวอำทำิตยำ โชคกิจมนัสชัย ผู้อ�ำนวยกำร 
เขตสมัพันธวงศ์ นำยแพทำย์สวุรรณชยั วัฒนำย่ิงเจรญิชยั อธิบดกีรมอนำมยั 
และนำยฐำปน สริวัิฒนภักด ีกรรมกำรผูอ้�ำนวยกำรใหญ่ บรษิทัำ ไทำยเบฟเวอเรจ 
จ�ำกัด (มหำชน) ร่วมทำ�ำพิธีเปิด 

ส�ำหรับกำรประดับไฟเนื่องในเทำศกำลตรุษจีนปี 2564 ตกแต่ง
ภำยใต้แนวคดิ “เฉลมิฉลองวนัตรษุจนี ต้อนรบัปีวัวทำอง กับถนนสำยมงักร
เยำวรำช” สร้ำงสรรค์เป็นสัญลักษณ์ของควำมเป็นสิริมงคลในเทำศกำล
ตรุษจีน อำทำิ มังกร นำงฟ้ำ ดอกเหมย ทำั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ 
กรมสมเด็จพระเทำพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ทำรงพระรำชทำำน 

โคมไฟขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 67 นิ้ว (เทำ่ำกับพระชนมำยุ 67 พรรษำ) 
จ�ำนวน 4 ลูก ให้แก่กรุงเทำพมหำนคร เพื่อประดับตกแต่งบริเวณซุ้มประตู 
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษำด้วย

และในปี 2565 นำยพิพัฒน์ รัชกิจประกำร รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทำรวงกำรทำ่องเท่ีำยวและกีฬำ เป็นประธำนในพิธีเปิดไฟประดับ
ตกแต่งในโอกำสเทำศกำลตรุษจีน ณ ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ
พระชนมพรรษำ ถนนเยำวรำช กรุงเทำพมหำนคร โดยมี นำยหำน จื้อเฉียง 
เอกอัครรำชทำูตสำธำรณรัฐประชำชนจีนประจ�ำประเทำศไทำย และ
นำยยุทำธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่ำกำรกำรทำ่องเท่ีำยวแห่งประเทำศไทำย (ทำทำทำ.) 
ให้เกียรติเข้ำร่วมพิธี ตอกย�้ำควำมสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นทำำงกำรฑูตไทำย-
จีน ปีทำี่ 47 กระตุ้นกำรทำ่องเทำี่ยวย่ำนเยำวรำช 

ส�ำหรับกิจกรรมกำรประดับไฟ บริเวณย่ำนเยำวรำช เน่ืองใน
เทำศกำลตรุษจีนปี 2565 ตกแต่งภำยใต้แนวคิด “ตรุษจีนปีขำล เบิกบำน
ส�ำรำญใจ” เนรมิตบรรยำกำศ แต่งแต้มสีสันแห่งสิริมงคลรับปีใหม่จีน 
ด้วยซุม้อโุมงค์ไฟควำมยำว 45 เมตร และโคมไฟประดับถนนกว่ำ 800 โคม
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ก�รร่วมง�น OTOP ไทำย สู้ภัยโควิดำ-19 
วัันิที่่� 18-26 ธันิวัาคมิ 2564 ณ อาคารชาเลนิเจอร์ 1-3 
ศูนิย์การแสดำงสินิค้าและการประชุมิอิมิแพ็็ค เมิืองที่องธานิ่

คณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก	 ร่วมจัดำแสดำงและ
จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนในงาน “OTOP ไทย สู้ภัยโควิดำ-19” ซึ่งจัดำโดำย
กรมการพัฒนาชุมชน	 กระทรวงมหาดำไทย	ภายใต้แนวคิดำ	 “ผลิตภัณฑ์
พื้นถิ่น	ศิลปินพื้นบ้าน	เศรษฐกิจไทยพ้นภัยโควิดำ”	พร้อมเชิญชวนเลือกซื้อ
ของขวัญปีใหม่	 เพ่ือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน	 โดำยน�ามาจัดำเป็นกระเช้า
ของขวัญของฝากในช่วงเทศกาลปีใหม่	

งานน้ี	นายทรงศกัด์ิำ	ทองศร	ีรฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงมหาดำไทย
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดำงาน พร้อมเข้าชมบูธของคณะท�างานฯ โดำยมี
นายประวิช	สุขุม	ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่	บริษัท	ไทยเบฟเวอเรจ	
จ�ากัดำ	 (มหาชน)	 ในฐานะเลขานุการคณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานราก	 และนางภาวินี	 ไชยสิทธ์ิ	 ผู ้อ�านวยการส�านักสื่อสารองค์กร
ให้การต้อนรับ	ณ อาคารชาเลนเจอร์	 ศูนย์การแสดำงสินค้าและประชุม
อิมแพ็ค	เมืองทองธานี	

ส�าหรับพื้นที่จัดำแสดำงแบ่งออกเป็น	2	โซน	ไดำ้แก่	

1.	โซนกาแฟ	จากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกกาแฟบ้านห้วยขาบ
อ.บ่อเกลือ	จ.น่าน	ภายใต้	 แบรนดำ์	 “LUA	Coffee”	ซึ่งเป็นกาแฟอินทรีย์
สายพันธุ์อาราบิก้า	

2.	โซนจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน	ที่ส่งตรงมาจากหลายจังหวัดำ
ทั่วประเทศ	อาทิ	เชียงใหม่	ล�าพูน	น่าน	นนทบุรี	เป็นต้น

นอกจากน้ียังได้ำรับการสนบัสนนุบูธจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ผ้าขาวม้า
จากชุมชนต่างๆ	 ภายใต้โครงการ	 “ผ้าขาวม้าท้องถ่ินหัตถศิลป์ไทย”
อกีจ�านวน	14	บธู	โดำยตลอดำระเวลาการจดัำงานระหว่างวันที	่18-26	ธันวาคม
2564	สามารถสร้างรายไดำ้ให้แก่ชุมชนรวม	2,463,480	บาท	

สร้างอาชีพั
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ก�รร่วมง�น OTOP Midyear 2022
วัันิที่่� 4-12 มิิถุุนิายนิ 2565 ณ อาคารชาเลนิเจอร์ 1-3 
ศูนิย์การแสดำงสินิค้าและการประชุมิอิมิแพ็็ค เมิืองที่องธานิ่

คณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกจิฐานราก	ร่วมจดัำแสดำงและจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ชุมชนในงาน	“OTOP	Midyear	2022”	ซ่ึงจดัำโดำย	กรมการพัฒนาชมุชน
กระทรวงมหาดำไทย	ภายใต้แนวคดิำ	“สขุช้อป	สขุใจ	สขุท่ัวไทยรวมไว้ในท่ีเดำยีว”	เทศกาลสดุำอลงัการทีร่วบรวมสินค้าโอทอปท่ีผ่านการคดัำสรรจากทกุจงัหวัดำ
ทั่วประเทศไทยรวมไว้อย่างยิ่งใหญ่มหึมา	

งานน้ี	พลเอก อนพุงษ์	เผ่าจนิดำา รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดำไทย ให้เกียรตเิป็นประธานในพิธีเปิดำงานพร้อมเย่ียมชมบธู โดำยม	ีนายประวชิ	สุขม
ผูช่้วยกรรมการผูอ้�านวยการใหญ่	บรษิทั	ไทยเบฟเวอเรจ	จ�ากัดำ	(มหาชน)	และ	นางภาวนีิ	ไชยสิทธ์ิ	กรรมการผูจ้ดัำการ	บรษิทั	ประชารฐัรกัสามคัคี	วิสาหกิจ
เพื่อสังคม	(ประเทศไทย)	จ�ากัดำ	ให้การต้อนรับ	ณ	อาคารชาเลนเจอร์	ศูนย์การแสดำงสินค้าและประชุมอิมแพ็ค	เมืองทองธานี	

ส�าหรับไฮไลท์ภายในบูธปีนี้	ประกอบดำ้วยโซนหลักๆ	3	โซน	ไดำ้แก่

•	 โซนกาแฟ		:	กาแฟผาฮี้	จ.เชียงราย	และ	น�้าอ้อยอินทรีย์	(ไร่อิ่มบุญ)	จ.สุโขทัย	ร่วมมือกัน
สรรสร้างเมนูพิเศษ	“กาแฟน�้าอ้อยกระชาย”	ที่หาทานไดำ้เฉพาะในงานนี้เท่านั้น

•	 โซนพิเศษ :	น�าเสนอเรือ่งราวของผ้าพ้ืนถ่ิน	ภายใต้แบรนด์ำ	“เพชรบรุะ”	ซึง่เป็นการรวมกลุม่
ของคนรุ่นใหม่ที่มีความรักและความสนใจในงานผ้าทอไทหล่มของ	จ.เพชรบูรณ์

•	 โซนขายสินค้า	 :	 รวมผลิตภัณฑ์ชุมชนจากเครือข่ายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก	 อาทิ
ข้าวหอมเบญจพรรณ	5	สี	จ.เชียงราย	ผลิตภัณฑ์ลุฟฟาลา	(โลชั่นทาผิว	ท�าความสะอาดำ)	จ.ระยอง	
ชาส้มควาย	จ.ภูเก็ต	เฟอร์นิเจอร์	แบรนดำ์	Donn	By	Don	manee	จ.ราชบุรี	เป็นต้น

นอกจากน้ียังมบีธูจ�าหน่ายผลติภัณฑ์ผ้าขาวม้าจากชมุชนต่างๆ	ภายใต้โครงการ	“ผ้าขาวม้า
ท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย”	อีกจ�านวน	10	บูธ	โดำยตลอดำระเวลาการจัดำงานระหว่างวันที่	4-12	มิถุนายน	
2565	สามารถสร้างรายไดำ้ให้แก่ชุมชนรวมกว่า	2.4	ล้านบาท
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นิทำรรศก�ร 
โครงก�ร ศิลปินเซร�มิกแลกเปลี่ยน
เพัื่อชุมชนทำ้องถิ่นเชียงใหม่ 2020-2021
โดำยกลุ่ม CHIANGMAI CLAYATIVE

ศูนย์ ซี อาเซียน ร่วมกับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ	 จ�ากัดำ	 (มหาชน) ให้การสนับสนุนการดำ�าเนินโครงการ ศิลปินเซรามิกแลกเปลี่ยนเพ่ือชุมชน
ท้องถ่ินเชียงใหม่	ปี	 2563-2564	จัดำโดำยกลุ่ม	CHIANGMAI CLAYATIVE ซึ่งเป็นกลุ่มศิลปินในจังหวัดำเชียงใหม่ที่ท�างานเกี่ยวกับเซรามิก 10	สตูดิำโอ
เพือ่ให้เกิดำการแลกเปลีย่นองค์ความรู้	เกดิำการสร้างเครอืข่ายระหว่างศลิปิน	มหาวทิยาลยั	และชมุชน	รวมท้ังสร้างมลูค่าด้ำานงานเครือ่งป้ันดิำนเผาระหว่าง
ศิลปินกับผู้เข้าร่วมโครงการ	และชุมชนท้องถิ่น	อ�าเภอแม่แจ่ม	ตลอดำจนถึงการสร้างผลิตภัณฑ์จากชุมชนแม่แจ่ม	

ในปี	2563	มีผู้ร่วมโครงการจ�านวน	30	คน	ประกอบดำ้วย	ศิลปิน
รับเชิญ	 5	คน	กลุ่ม	CHIANGMAI	CLAYATIVE	 10	คน	ตัวแทนชุมชน
รับเชิญ	 6	 คน	Young	Artist	 6	 คน	อาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม	 4	 คน
เข้าร่วม	Work	Shop	ระหว่าง	1-6	สิงหาคม	2563	 เข้าร่วม	Work	Shop	
ด้ำวยการสร้างสรรค์ขึน้รปูชิน้งานตามความถนัดำของศิลปิน	โดำยความพิเศษ
ของเวิร์กชอปครั้งนี้คือ การเรียนรู้ข้ันตอนการเผาชิ้นงานดำ้วยกรรมวิธี
‘Pit	 firing’	 หรือ	 การเผาแบบเปิดำตามวิถีโบราณดำั้งเดำิมที่หาไดำ้ยากแล้ว
ในปัจจุบัน	ตลอดำจนแลกเปลี่ยนเทคนิคเฉพาะตัวของแต่ละศิลปินจนไดำ้
ผลงานเซรามิกสวยงามหลากหลายรูปแบบออกมา	 ร่วมกันสร้างสรรค์
ผลงานกว่า	 90	 ชิ้น	 ซึ่งน�าไปจัดำแสดำงนิทรรศการระหว่าง	 10	 สิงหาคม
ถึง	30	กันยายน	2563	ชั้น	2	หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่	

ในปี	2564	มีผู้ร่วมโครงการ	59	คน	ประกอบดำ้วย	ศิลปินรับเชิญ	
5	 คน	กลุ่ม	CHIANGMAI	CLAYATIVE	 12	 คน	ตัวแทนชุมชนรับเชิญ
6	คน	Young	Artist	5	คน	อาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม	10	คน	และเยาวชน
ในอ�าเภอแม่แจ่ม	จงัหวัดำเชยีงใหม่	20	คน	เข้าร่วม	Work	Shop	วนัท่ี	20-24
กรกฎาคม	2564	 เรียนรู้เรื่องการสร้างเตา	การปั้น	และร่วมกันสร้างสรรค์
ผลงานน�าไปจ�าหน่ายและจัดำแสดำง	ณ	หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
งาน	OTOP	City	2021	ณ	อิมแพ็คอารีน่าเมืองทองธานี	และงานบ้านและ
สวนแฟร์	 2564	ซึ่งถือเป็นการท�างานร่วมกันกับชุมชนดีำมีรอยยิ้มแม่แจ่ม
เชื่อมโยงเรื่องของศิลปะให้สอดำคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน	ท�าให้ชุมชน
ไดำ้เห็นคุณค่าของงานเครื่องปั้นดิำนเผาและงานศิลปหัตถกรรมในชุมชน
รวมท้ังส่งเสริมทักษะเบื้องต้นในการปั้นหลักการณ์ในการออกแบบและ
การประยุกต์ใช้วัตถุดิำบในพ้ืนทีใ่ห้กับคนในชมุชน	และต่อยอดำการท่องเท่ียว
โดำยชุมชน	ตลอดำจนขยายเครอืข่ายความร่วมมอืในการท�างานทีเ่ก่ียวข้องกับ
ชุมชน และตัวแทนชุมชนสามารถถ่ายทอดำความรู้ในการผลิตเครื่องปั้น
ดำินเผาสู่ชุมชนของตน	สร้างงาน	สร้างรายไดำ้แก่ครัวเรือนไดำ้ต่อไปไดำ้

สร้างความยั�งยืนิ
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เปิดำโครงก�ร
ปลูกป่�ชุมชนจังหวัดำเชียงใหม่ 
วัันิที่่� 13 กันิยายนิ 2563 ณ บ้้านิแมิ่ก๊ะ ตำำาบ้ลเช่ยงดำาวั อำาเภอเช่ยงดำาวั จังหวััดำเช่ยงใหมิ่ 

นายฐาปน	สิริวัฒนภักดีำ	ประธานกรรมการมูลนิธิผืนป่าในใจเรา	พร้อมดำ้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ	และบริษัท	ประชารัฐรักสามัคคีเชียงใหม่
(วิสาหกิจเพ่ือสังคม)	 จ�ากัดำ	 ลงพื้นที่เปิดำโครงการปลูกป่าชุมชนในพื้นท่ีการท�างานของมูลนิธิผืนป่าในใจเรา	ที่	 ป่าชุมชนบ้านแม่ก๊ะ	 ต�าบลเชียงดำาว
อ�าเภอเชียงดำาว	จังหวัดำเชียงใหม่	โดำยมี	นายรัฐพล	นราดำิศร	รองผู้ว่าราชการจังหวัดำเชียงใหม่	นายชัชวาลย์	พุทธโธ	นายอ�าเภอเชียงดำาว	นายประกาศิต	
ระววิรรณ	หวัหน้าเขตรักษาพันธ์ุสตัว์ป่าเชยีงดำาว	พร้อมด้ำวยส่วนราชการ	ผูน้�าชมุชน	ชาวบ้าน	คณุคร	ูประมาณ	100	คน	และนกัเรียนในหมูบ้่านใกล้พ้ืนที่
แปลงปลูกป่าสองแห่งคือ	โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์	จ�านวน	100	คน	และโรงเรียนศีลรวี	จ�านวน	100	คน	ให้การต้อนรับ	ภายใต้กิจกรรม	“มรดำกต้นกล้า”

กิจกรรมประกอบด้ำวยพิธีบวชป่าและปลกูป่าเสริม	สนับสนุนป้าย
สื่อความหมาย การสร้างอาคารสื่อเรียนรู้ป่าชุมชนรวมถึงเป็นท่ีท�าการ
ชดุำปฏบัิตกิารดำบัไฟป่า	ตลอดำจนให้การสนบัสนนุชุดำปฏบัิตกิารลาดำตระเวน
รักษาความปลอดำภัยของหมู่บ้านพร้อมดำ้วยวิทยุสื่อสาร	และสนับสนุน
อุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้	

ท้ังน้ี ประธานมูลนิธิผืนป่าในใจเรา ไดำ้กล่าวถึงวัตถุประสงค์
ของการจัดำต้ังมูลนิธิฯ	 พร้อมไดำ้เน้นย�้าความส�าคัญของพื้นท่ีดำอยหลวง
เชยีงดำาว	ว่าเป็นพืน้ทีท่ี่เตม็ไปด้ำวยความอดุำมสมบูรณ์	เป็นแหล่งรวมสิง่มชีีวิต
เฉพาะถิ่น	(Endemic	species)	และเป็นสังคมพืชกึ่งอัลไพน์	(Subalpine	
vegetation)	 ที่ชัดำเจนแห่งเดำียวของประเทศไทย	 จึงท�าให้ดำอยหลวง
เชียงดำาวไดำ้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโก	 ให้เป็นพ้ืนท่ีสงวน
ชีวมณฑล	 (Biosphere	Reserve)	 แห่งท่ี	 5	 ของประเทศไทย	 เมื่อวันที่

15	 กันยายน	 2564	 เน่ืองจากมีระบบนิเวศท่ีหลากหลายและสมบูรณ์
ซึ่งสามารถพัฒนาทางดำ้านเศรษฐกิจและสังคมให้เกิดำประโยชน์สูงสุดำ
ต่อชมุชน	พร้อมกันน้ียังได้ำชวนตระหนักและให้ความส�าคญัในการอนรัุกษ์
สิ่งแวดำล้อมและผืนป่าให้เกิดำความอุดำมสมบูรณ์และมีความย่ังยืน	 โดำยมี
เป้าหมายในการรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในทุกภูมิภาคของประเทศไทย

นอกจากนี	้มลูนธิิผนืป่าในใจเรา	ได้ำมกีารดำ�าเนนิงานตามวตัถุประสงค์
ของมูลนิธิฯ	 อย่างต่อเน่ือง	อาทิ	 การปลูกป่าเสริมในป่าชุมชน	สนับสนุน
การสร้างฝายชลอน�้าเพื่ออนุรักษ์น�้าและความชุ่มชื้นของผืนป่า	 สนับสนุน
ให้นักเรียนเพาะกล้าพันธุ์ไม้	 อบรมและสร้างจิตส�านึกให้ผู้น�าชุมชนและ
เยาวชนในเขตพ้ืนทีส่งวนชวีมณฑล	รวมทัง้สนบัสนนุให้น�าป่าชมุชนเข้าร่วม
โครงการวางระบบคาร์บอนเครดำิตเพื่อความยั่งยืน	
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ลงพัื้นทำี่วัดำถำ้�เชียงดำ�วและชุมชนบ้�นหัวทำุ่ง
ภ�ยใต้โครงก�รทำ่องเทำี่ยวโดำยชุมชน
ต�มรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทำัตโต
วัันิที่่� 13 กันิยายนิ 2563 ณ วััดำถุำ�าเช่ยงดำาวัและชุมิชนิบ้้านิหัวัทีุ่่ง จังหวััดำเช่ยงใหมิ่ 

นายฐาปน	สิริวัฒนภักดำี	 ท่ีปรึกษาคณะท�างานโครงการท่องเที่ยวโดำยชุมชนตามรอยองค์หลวงปู่มั่น	 ภูริทัตโต	พร้อมดำ้วยคณะท�างาน	ลงพ้ืนท่ี
วัดำถ�้าเชียงดำาว	จังหวัดำเชียงใหม่	เพื่อส�ารวจบริเวณถ�้าง็อบ	ซึ่งเป็นสถานที่ที่	องค์หลวงปู่มั่น	ภูริทัตโต	ไดำ้เดำินทางธุดำงควัตรมาปฏิบัติธรรมเป็นระยะเวลา	
1 พรรษา ในปี พ.ศ. 2472 เพ่ือร่วมกันพัฒนาเป็นหมุดำหมายส�าคัญให้ศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนมาเรียนรู้วัตรปฏิบัติ และปฏิปทาขององค์
หลวงปู่มั่น	 ภูริทัตโต	 โดำยคณะท�างานของโครงการท่องเท่ียวโดำยชุมชนตามรอยองค์หลวงปู่ม่ัน	 ภูริทัตโต	 ไดำ้จัดำท�าป้ายหมุดำหมายบอกเล่าเรื่องราว
รวมทั้งป้ายบอกทางไปถ�้าง็อบดำ้วย

หลังจากนั้น	 เดำินทางไปที่ชุมชนบ้านหัวทุ ่ง	 อ�าเภอเชียงดำาว
จังหวัดำเชียงใหม่ ซึ่งเป็นชุมชนภายใต้โครงการฯ ห่างจากวัดำถ�้าเชียงดำาว
10	 กิโลเมตร	 เพ่ือประชุมหารือแนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ีในการต้อนรับ
ศษิยานุศษิย์และพุทธศาสนิกชน รวมทัง้นกัท่องเทีย่วท่ีเดำนิทางมายังชมุชน
นอกจากนี้ยังไดำ้เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวส�าคัญของชุมชน	ไดำ้แก่	ขุนน�้ารู	
และป่าไผ่เศรษฐกิจท่ีชุมชนช่วยกันดำูแลและน�าไม้ไผ่มาท�าเครื่องจักสาน
ขายเป็นรายไดำ้เสริมจากการท�านาดำ้วย

ชุมชนบ้านหวัทุ่ง	มคีวามโดำดำเด่ำนด้ำานธรรมชาติทียั่งอดุำมสมบรูณ์
ชุมชนต้นแบบท่ีโดำดำเดำ่นในดำ้านการจัดำกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
การอนุรักษ์ป่าชุมชน	 มีการใช้ภูมิปัญญา	 วัฒนธรรมเพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน	 เช่น	 กิจกรรมบวชป่า	 พิธีเลี้ยงผีขุนน�้าหรือต้นน�้า	 การท�า
การเกษตรแบบไม่เผา	 การน�าแก๊สชีวภาพจากข้ีหมูมาใช้ในครัวเรือน
เพื่อลดำการใช้ฟืนในการหุงต้ม	

สร้างความยั�งยืนิ
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Thailand Sustainability Expo 2020-2021
“พัอเพัียง ยั่งยืน เพัื่อโลก” 
(Sufficiency for Sustainability)
วัันิที่่� 1 - 4 ตำุลาคมิ 2563 และวัันิที่่� 30 กันิยายนิ - 10 ตำุลาคมิ 2564
ณ ศูนิย์การค้าสามิย่านิมิิตำรที่าวันิ์ 

งาน	Thailand	Sustainability	Expo	2020	จัดำขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย	ระหว่างวันที่	1-4	ตุลาคม	2563	ณ	ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์	
ภายใต้แนวคิดำ	“พอเพียง	ยั่งยืน	เพื่อโลก”	(Sufficiency	for	Sustainability)	โดำยเป็นการผสานความร่วมมือของ	3	พันธมิตรองค์กรผู้น�าดำ้านความยั่งยืน
ระดำับประเทศ	น�าโดำย	บริษัท	ไทยเบฟเวอเรจ	จ�ากัดำ	(มหาชน)	ในฐานะคณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก	บริษัท	ไทยยูเนี่ยน	กรุ๊ป	จ�ากัดำ	(มหาชน)	
และ	บริษัท	พีทีที	 โกลบอล	 เคมิคอล	จ�ากัดำ	 (มหาชน)	พร้อมดำ้วยภาคีเครือข่ายดำ้านความยั่งยืน	Thailand	Supply	Chain	Network	 (TSCN)	และอีก
หลายหน่วยงานมารวมพลงัขับเคล่ือนให้ทกุคนได้ำตระหนกัถงึความส�าคญัของการรบัผิดำชอบต่อสงัคม	และสิง่แวดำล้อม	เพ่ือสร้างความย่ังยืนให้กับโลกใบน้ี

TSX 2020



63

เรยีกได้ำว่างานน้ีเป็นพ้ืนท่ีรวบรวมเรือ่งราว	กิจกรรม	และโครงการ
ดำ้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนจากองค์กรภาครัฐ	ภาคเอกชน	 วิชาการ
ประชาสงัคม	และภาคประชาชน	โดำยเน้นถึงความส�าคญัของการเชือ่มโยง
เครือข่าย	และการดำ�าเนินงานที่สามารถสร้างผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม
ให้ปรากฎเห็นเดำ่นชัดำ

ตลอดำระยะเวลา	 4	 วันของการจัดำงาน	มีวิทยากรชั้นน�าดำ้าน
ความยั่งยืนมาถ่ายทอดำประสบการณ์และองค์ความรู้รวมกว่า	 50	คน
มีผู้เข้าร่วมงาน	 10,247	คน	มีเครือข่ายธุรกิจย่ังยืนท่ีมาร่วมออกงาน
จ�านวน	78	หน่วยงาน	สร้างรายไดำ้รวมกว่า	2.76	ล้านบาท	จ�านวนผ้า
เหลือใช้จากภาคอตุสาหกรรมท่ีน�าไปตกแต่งในบรเิวณงาน 3,180 หลา
สามารถลดำการปล่อยคาบอนไดำออกไซดำ์ซึ่งเกิดำจากการผลิตใหม่
ได้ำเทียบเท่ากับการปล่อยก๊าซคาบอนไดำออกไซด์ำจากระยะทางขบัรถเกือบ
1	 รอบโลก และเมื่อเสร็จงานผ้าเหล่านี้ถูกส่งต่อให้กับชุมชนเพ่ือเป็น
วัตถุดำิบผลิตสินค้าชุมชน สร้างรายไดำ้และเสริมกระบวนการเรียนรู ้
ดำ้านความยั่งยืนต่อไป
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การจัดำงาน	Thailand	Sustainability	Expo	2021	ระหว่างวันที่	
30	 กันยายน-10	ตุลาคม	2564	 ถือเป็นการต่อยอดำความส�าเร็จจากครั้ง
ที่ผ่านมา	 แม้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดำของโควิดำ-19	 แต่ไทยเบฟ
รวมถึงภาคเีครอืข่ายพนัธมติรด้ำานความยัง่ยืนทุกภาคส่วนกยั็งมคีวามมุง่มัน่
ทีจ่ะรวมพลงักันขบัเคลือ่นแนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืนตามหลกัปรชัญา

เศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง	พร้อมปรับตัวให้เข้ากับยุค	New	Normal	
ดำ้วยการปรับเปลี่ยนการจัดำงานให้อยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ในรูปแบบ
เสมือนจริง	 (Virtual	 Expo)	 ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของเมืองไทยและอาเซียน
ท่ีมกีารรวมตวัขององค์กรด้ำานความย่ังยนืจ�านวนมากทีส่ดุำ	พร้อมเปิดำโอกาส
ให้ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานไดำ้จากทั่วประเทศ

TSX 2021
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ส�าหรบันทิรรศการออนไลน์เสมอืนจรงิ	ประกอบไปด้ำวย	7	โซนหลกั
คือ	 TSX	 Town	Hall	 เวทีส�าหรับพิธีเปิดำ-ปิดำงาน	 และการมอบรางวัล
กับผู้ชนะในกิจกรรมต่างๆ	 Innovation	 Pavilion	 รวบรวมนวัตกรรมเพ่ือ
ความยั่งยืนจากทั่วทุกมุมโลก	Corporate	Pavilion	รวบรวมโครงการและ
กิจกรรมตัวอย่างเพ่ือความย่ังยืนขององค์กรภาคีเครือข่าย	 รวมถึง	บริษัท
ประชารัฐรักสามัคคี	 วิสาหกิจเพ่ือสังคม	 (ประเทศไทย)	Market	 Place

การจัดำแสดำงและจ�าหน่ายสินค้ากว่า	100	ร้านค้า	Art	 for	Sustainability	
จัดำแสดำงงานศิลปะ	 Main	 Stage	 ร่วมฟังไอเดำีย	 แชร์ประสบการณ์
ความส�าเร็จจากวิทยากรชั้นน�าดำ้านความยั่งยืนกว่า	 50	 คน	และเรียนรู้
ข้อมูลของ	ซี	 อาเซียน	องค์กรส�าคัญที่จัดำงาน	TSX และเป็นจุดำแลกแต้ม
TSX	Shaper	Points	
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“บ้�นห้วยข�บ”
จ�กภัยพัิบัติดำินโคลนถล่ม...
สู่พัลังคว�มร่วมมือทำุกภ�คส่วน
ส่งมอบบ้านิหลังใหม่ เสริมสร้างชุมชนิเข้มแข็ง พััฒนิาสู่สังคมทำี�ยั�งยืนิ
วัันิที่่� 4 ธันิวัาคมิ 2562 ณ บ้้านิห้วัยขาบ้ จังหวััดำนิ่านิ

จากเหตุการณ ์ดำินโคลนถล ่มทับ
บ้านเรือนประชาชน	 ในพ้ืนที่บ ้านห้วยขาบ
หมู่ที่	 7	 ต.บ่อเกลือเหนือ	 อ.บ่อเกลือ	 จ.น่าน
เมือ่วันท่ี	28	กรกฎาคม	2561	ทีผ่่านมา	ส่งผลให้
บ ้านเรือนของประชาชนจ�านวนมากไดำ้รับ
ผลกระทบอย่างรุนแรง	ก่อให้เกิดำความเสียหาย
อย่างหนัก	 มีผู้เสียชีวิตถึง	 8	 ราย	 จังหวัดำน่าน
จึงไดำ้ประกาศให้	 “บ้านห้วยขาบ”	 เป็นเขต
ภัยพิบัติ	ชาวบ้าน	จ�านวน	248	คน	ไม่สามารถ
พักอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีเดำิมไดำ้ต่อไป	 เน่ืองจาก
เป็นพื้นที่เสี่ยงดำินโคลนถล่ม	
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กระทรวงมหาดำไทย	 จึงไดำ้ผสานความร่วมมือกับ	 กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	กองทัพบก	จังหวัดำน่าน	และ	
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ	จ�ากัดำ	 (มหาชน)	 ในฐานะคณะท�างานการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก	 ดำ�าเนินการสร้างท่ีอยู่อาศัยถาวร	 ให้ความช่วยเหลือ
เยียวยาฟ้ืนฟูสภาพจติใจ	และส่งเสรมิพัฒนาคุณภาพชวีติให้แก่ผูป้ระสบภยั
ดำินโคลนถล่ม	 ที่บ้านห้วยขาบ	 จังหวัดำน่าน	 พร้อมจัดำให้มีพิธีส่งมอบ

บ้านขึ้นอย่างเป็นทางการ	 โดำยไดำ้รับเกียรติจาก	นายฉัตรชัย	พรหมเลิศ
ปลดัำกระทรวงมหาดำไทย	พร้อมด้ำวย	นายนิพนัธ์	บญุหลวง	ผูว่้าราชการจงัหวัดำ
น่าน	และ นายฐาปน	สิริวัฒนภักดำี	 กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่	 บริษัท
ไทยเบฟเวอเรจ	 จ�ากัดำ	 (มหาชน)	 เข้าร่วมพิธีส่งมอบบ้านห้วยขาบ	ณ
บ้านสว้าเหนือ	ต.ดำงพญา	อ.บ่อเกลือ	จ.น่าน	
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ร่วมจัดำบูธ
นิทำรรศก�รในกิจกรรมวันพั่อแห่งช�ติ
วัันิที่่� 5 ธนัิวัาคมิ 2563 ณ ลานิด้ำานิข้างพ็ระบ้รมิราชานุิสาวัรีย์ พ็ระบ้าที่สมิเด็ำจพ็ระจอมิเกล้าเจ้าอยูหั่วั

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเดำ็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพล
อดำลุยเดำชมหาราช	บรมนาถบพิตร	วันชาต	ิและวันพ่อแห่งชาติ	5	ธันวาคม	2563	บรษิทั	ไทยเบฟเวอเรจ
จ�ากัดำ	(มหาชน)	ร่วมถวายความจงรกัภกัดีำ	พร้อมออกบูธนิทรรศการ	ประกอบด้ำวย	2	โซน	ได้ำแก่	“สานต่อ
ความสุขท่ีพ่อให้”	ณ	ลานดำ้านข้างพระบรมราชานุสาวรีย์	พระบาทสมเด็ำจพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ภายในบูธประกอบด้ำวยนิทรรศการ	30	ปี	มลูนธิชิยัพัฒนา	นิทรรศการภาพความทรงจ�า	จากโครงการ
ศิลปกรรมช้างเผือกและภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ นิทรรศการบอกเล่าเรื่องราวการดำ�าเนินงานเพ่ือสนอง
แนวพระราชดำ�ารแิละโครงการเพ่ือสงัคม	ในการสร้างสรรค์และแบ่งปันคณุค่าจากการเตบิโต	ใน	5	ด้ำาน
ได้ำแก่	การศกึษา	กฬีา	ศลิปวัฒนธรรม	สาธารณสขุ	และการพัฒนาชมุชน	รวมไปถึงฉายานติกิร	ให้บรกิาร
ถ่ายภาพพร้อมฉากท่ีสวยงาม	และอกี	1	โซน	ได้ำแก่	“	วัยใสปล่อยพลงั	ปังสดุำใจ”	ทีจ่ะเป็นโซนให้น้องๆ
เยาวชนไดำ้มาร่วมท�ากิจกรรมแสดำงความคิดำสร้างสรรค์	 พร้อมรับของรางวัลสุดำพิเศษ	 รวมไปถึง
เปิดำรบัสมคัรเยาวชนทีส่นใจเข้าร่วมโครงการก้าวเพ่ือน้อง	ณ	บรเิวณหน้ามวิเซียมสยาม	โดำยมปีระชาชน
สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ�านวนมาก
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ตรวจเยี่ยมและติดำต�ม
ผลก�รดำำ�เนินง�นจังหวัดำเพัชรบุรี
วัันิที่่� 30 สิงหาคมิ 2563 ณ จังหวััดำเพ็ชรบุ้รี 

นายฐาปน	สริวัิฒนภักดีำ	ในฐานะหัวหน้าทมีภาคเอกชน	คณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกจิฐานราก	พร้อมด้ำวยคณะท�างานฯ	ร่วมประชมุวางแผน
การดำ�าเนินงานกับบริษัท	ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี	(วิสาหกิจเพื่อสังคม)	จ�ากัดำ	โดำยมี	นายประวิทย์	เครือทรัพย์	กรรมการผู้จัดำการ	พร้อมดำ้วยกรรมการ
บริษัท	 ไดำ้แก่	 ดำร.โฉมยง	 โต๊ะทอง	 จ.ส.อ.	ประภาส	อินทนู	 ดำร.กรัณย์	 สุทธารมณ์	 และนายสมพงษ์	 หนูศาสตร์	 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพเกลือทะเล
กังหันทอง	ร่วมประชุม	ซึ่งมีประเดำ็นส�าคัญ	ดำังนี้

•	 การพัฒนาบ้านร่องใหญ่	 ซึ่งเป็นเส้นทางสายเกลือ	แหล่งผลิต
เกลือสมุทรที่ใหญ่ที่สุดำของประเทศให้เป็นการท่องเที่ยวโดำยชุมชน

•	 งาน	Art	 of	 Salt	 จะน�าลูกศิษย์มาท�างานร่วมกบศิลปินชั้นครู
เพื่อให้เกิดำงานในเชิงสร้างสรรค์	 เป็นสถานที่ท่ีวัยรุ่นชอบถ่ายภาพและ
Check	 in	 ซึ่งอนาคตจะมาเชื่อมโยงกับงานไทยแลนดำ์เบียนนาเล่ไดำ้
โดำยมแีผนการจดัำงานในพืน้ทีต่่างๆ	อาท	ิจงัหวดัำกระบี	่จงัหวดัำนครราชสีมา
จังหวัดำเชียงราย	และจังหวัดำเพชรบุรี

หลังจากนั้นเดิำนทางต่อไปยังสวนตาลลุงถนอม	 เป็นที่ท่องเที่ยว
ท่ามกลางธรรมชาตบินพ้ืนทีก่ว่า	10	ไร่	ซึง่เกิดำจากความตัง้ใจของลงุถนอม
ทีเ่กิดำแรงบนัดำาลใจ	อยากอนุรกัษ์สวนตาลไว้ให้อยู่คูกั่บเมอืงเพชรไปนานๆ
ปัจจุบันนายอ�านาจ	 ภู่เงิน	 ลูกชาย	 เป็นผู้สืบสานเจตจ�านงของลุงถนอม
ผู้เป็นพ่อ	 และเย่ียมชมการดำ�าเนินงานของธนาคารปูม้า	 แหลมผักเบี้ย
ที่อยู่ห่างจากตัวเมืองเพชรบุรีประมาณครึ่งชั่วโมง	 เป็นแหล่งอนุบาลปู
และปล่อยปูม้าคืนสู่ทะเล
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ตรวจเยี่ยมและติดำต�ม
ก�รดำำ�เนินง�นจังหวัดำลพับุรี
วัันิที่่� 11 ตำุลาคมิ 2563 ณ วััลลภาโฮมิสเตำย์ จังหวััดำลพ็บุ้รี

ตรวจเยี่ยมและติดำต�ม
ก�รดำำ�เนินง�นจังหวัดำตร�ดำ
วัันิที่่� 24 ตำุลาคมิ 2563 ณ วััดำคิรีวัิหาร จังหวััดำตำราดำ

นายฐาปน	สริวัิฒนภักดำ	ีในฐานะหัวหน้าทมีภาคเอกชน	คณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกจิฐานราก	พร้อมด้ำวยคณะท�างานฯ	ลงพืน้ทีป่ระชมุหารอื
แนวทางการดำ�าเนินงานของบริษัท	ประชารัฐรักสามัคคีลพบุรี		(วิสาหกิจเพื่อสังคม)	จ�ากัดำ	ณ	วัลลภาฟาร์มสเตย์		โดำยมีผู้แทนบริษัท	ประชารัฐรักสามัคคี
ลพบุรี	(วิสาหกิจเพื่อสังคม)	จ�ากัดำ	ไดำ้แก่	นายธวัชชัย	เศรษฐจิดำา	ประธานกรรมการ	ร่วมประชุมและรายงานความคืบหน้าในการดำ�าเนินงาน		

นายฐาปน	 สิริวัฒนภักดำี	 ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน	คณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก	พร้อมดำ้วยคณะท�างานฯ	ลงพ้ืนที่ประชุม
หารือแนวทางการดำ�าเนินงานของบริษัท	 ประชารัฐรักสามัคคีตราดำ	 (วิสาหกิจเพ่ือสังคม)	 จ�ากัดำ	ณ	 วัดำคิรีวิหาร	 จังหวัดำตราดำ	 โดำยมีผู้แทนบริษัท
ประชารัฐรักสามัคคีตราดำ	 (วิสาหกิจเพ่ือสังคม)	 จ�ากัดำ	 ไดำ้แก่	 นายชัยวัฒน์	ปริ่มผล	ประธานกรรมการ	และนางศิริวรรณ	บุตรราช	กรรมการผู้จัดำการ
ร่วมประชุมและรายงานความคืบหน้าในการดำ�าเนินงาน	โดำยมีประเดำ็นส�าคัญ	ไดำ้แก่	การเชื่อมโยงเครือข่ายของคนจังหวัดำตราดำในการท�างานดำ้านสังคม	
และการเชื่อมโยงสินค้าชุมชนกระจายไปนอกพื้นที่จังหวัดำตราดำ

ลงพั้�นิทำี�
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ตรวจเยี่ยมและติดำต�ม
ผลก�รดำำ�เนินง�นจังหวัดำกำ�แพังเพัชร
วัันิที่่� 9 กุมิภาพ็ันิธ์ 2565 ณ บ้้านิวัังนิำ�า จังหวััดำกำาแพ็งเพ็ชร

นายฐาปน	สิริวัฒนภักดำี	 ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน	คณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก	พร้อมดำ้วยคณะท�างานฯ	ตรวจเยี่ยมพ้ืน
ที่การท�างานของ	บริษัท	ประชารัฐรักสามัคคีก�าแพงเพชร	 (วิสาหกิจเพื่อสังคม)	จ�ากัดำ	ที่บ้านวังน�้า	ต�าบลวังยาง	อ�าเภอคลองขลุง	จังหวัดำก�าแพงเพชร	
โดำยมี	นายสดุำดำ	ีพทุธัง	นายอ�าเภอคลองขลงุ	และ	นายสมควร	สงิห์ลอ	ประธานกลุม่ไทดำ�าบ้านวังน�า้	พร้อมด้ำวยสมาชิกกลุม่ไทดำ�าบ้านวังน�า้	ให้การต้อนรบั
และร่วมประชุม	

โดำยประธานกลุ่มไทดำ�าบ้านวังน�้าไดำ้เล่าข้อมูลพื้นฐานของชุมชน
ว่ามีประชากรกว่า	 200	 ครัวเรือน	 อาชีพหลักคือท�าสวน	และมีปลูกผัก
ทีแ่ปลงปลกูของบรษิทั	ไทยเบฟเวอเรจ	จ�ากัดำ	(มหาชน)	จ�านวน	50	ครวัเรือน
ในหมูบ้่านมรีะยะทางเดิำน	2	กิโลเมตร	มกีลุม่ทอผ้า	กลุม่จกัรสาน	กลุม่ตุก๊ตา
รายไดำ้หลักรองจากการท�าเกษตรคือขายผัก	 และขายขนม	ประชากร
กว่า	97%	เป็นไทดำ�า	และอีก	3%	เป็นคนไทย	

ดำ้านนายฐาปน	สิริวัฒนภักดำี	 ไดำ้ให้ข้อแนะน�าเกี่ยวกับอัตลักษณ์
และเอกลักษณ์ของชุมชนไทดำ�า	 บ้านวังน�้า	 ที่จะสามารถต่อยอดำและ
เพิ่มมูลค่าไดำ้ในหลายประเดำ็น	ดำังนี้	

•	 ความเชื่อมโยงระหว่างทีมรักบี้ของนิวซีแลนดำ์	 All	 Black
กับชุมชนไทยทรงดำ�า	และน�้าผึ้งวุ้งกะสัง	ของจังหวัดำก�าแพงเพชร	กับน�้าผึ้ง
มนูก้า	ของประเทศญ่ีปุน่	ทีจ่ะสามารถน�าอตัลกัษณ์นีม้าสร้างมลูค่าเพ่ิมได้ำ

•	 กลุม่ไทดำ�าม	ี32	ชมรม	8	จงัหวดัำ	ควรจะให้เชือ่มโยงและท�าอะไร
ร่วมกันเป็นอัตลักษณ์	เช่น	ผ้าซิ่นลายเดำียวกัน

•	 เชื่อมผักท่ีแปลงปลูกเข้าไปโรงพยาบาลอาหารปลอดำภัย	และ
ที่โรงเรียนมีพื้นที่ส่วนกลาง	5	ไร่	อาจจะขยายการปลูกไดำ้เพิ่มขึ้น

•	 พฒันาคลองสวยน�า้ใส	และปรบัปรงุสะพานใหม่	สร้างจดุำเช็คอนิ
ท�าโฮมสเตย์เพือ่ให้นักท่องเทีย่วได้ำพักค้าง	ทานข้าว	ทานผกัปลอดำภยั	จะได้ำ
เพิ่มการใช้จ่ายในพื้นที่มากขึ้น

นายสดำุดำี	 พุทธัง	 นายอ�าเภอคลองขลุง	 กล่าวเสริมเรื่องล่องแพ
แม่ปิง	แพเปียก	แพไร้แผ่นดำนิ	ก็สามารถเป็นกิจกรรมให้กับนกัท่องเทีย่วได้ำ
นอกจากน้ียังได้ำมกีารอบรมมคัคเุทศก์น้อย	แต่ปัจจุบันน้องๆ	เรยีนจบไปแล้ว
อาจจะต้องมาสร้างเดำ็กรุ่นใหม่ทดำแทน	
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ตรวจเยี่ยมและติดำต�ม
ผลก�รดำำ�เนินง�นจังหวัดำอุทำัยธ�นี
วัันิที่่� 18 ตำุลาคมิ 2565 ณ วััดำมิณ่สถุิตำกปิฎฐารามิ จังหวััดำอุที่ัยธานิ่ 

นายฐาปน สิริวัฒนภักดำี	 ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน	คณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก พร้อมดำ้วยคณะท�างานฯ ตรวจเย่ียม
และติดำตามผลการดำ�าเนินงานของ	บริษัท	ประชารัฐรักสามัคคีอุทัยธานี	 (วิสาหกิจเพ่ือสังคม)	จ�ากัดำ	 โดำยมี	 ดำร.จักรกฤช	ศีลาเจริญ	ประธานกรรมการ
นายพจน์	สีเข้ม	กรรมการผู้จัดำการ	และนายสันทัดำ	วัฒนกูล	ผู้ใหญ่บ้าน/เกษตรกรดำีเดำ่น	 เข้าร่วมประชุมหารือและเสนอแนวทางการดำ�าเนินงาน	โดำยไดำ้
ร่วมกันวิเคราะห์จุดำแข็งและจุดำอ่อน	ของบริษัทฯ	ที่ท�าให้สามารถดำ�าเนินงานไดำ้อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ	

ดำร.จกัรกฤช	ศลีาเจรญิ ประธานกรรมการ	น�าเสนอโครงการพัฒนา
กระบอืเน้ือสูก่ระบอืงาม บ้านตาลแถว	อ.ทัพทนั	จ.อทุยัธานี	มวัีตถุประสงค์
เพ่ือเพ่ิมรายไดำ้จากการเลี้ยงกระบือในชุมชนระดัำบครอบครัวอย่างย่ังยืน
ผลกัดำนักระบวนการเรยีนรูใ้นชมุชนโดำยใช้ภมิูปัญญาท้องถิน่	สนับสนุนให้
ชมุชนพ่ึงตนเอง	และสอดำคล้องการดำ�าเนนิงานให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ
20	ปี	ในดำ้านการเกษตร	โดำยมีเหตุผลสนับสนุนการจัดำท�าโครงการ	ดำังนี้

1.	จังหวัดำอุทัยธานีเป็นต้นก�าเนิดำตลาดำกระบือในประเทศไทย
และใหญ่ที่สุดำในอาเซียน	จึงมีแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นเดำิม

2.	ประเทศจีนและประเทศเวียดำนามมีความต้องการเน้ือกระบือ
มากกว่าความสามารถในการผลิตส่งออกขายเกษตรกร

3.	ส่งเสริมตลาดำเกิดำใหม่	กระบืองาม	ให้เป็นที่นิยมมากขึ้น

4.	กระบือใช้เวลาเลี้ยงสั้น (5 เดำือน) สามารถออกจ�าหน่ายไดำ้
เกิดำการหมุนเวียนเร็ว	เลี้ยงง่าย	ลงทุนต�่า	เหมาะกับระบบการเกษตรแบบ
พอเพียง	หรือเกษตรยั่งยืน

อย่างไรก็ตามยังไดำ้สรุปปัญหาการเลี้ยงกระบือของเกษตรกร
ที่ผ่านมา	(จากรายงานของกรมปศุสัตว์)	ไว้	ดำังนี้

1.	กระบอืพ่อลูกผสมกันเองจนท�าให้เกิดำเลือดำชดิำ	ไม่มกีารคัดำเลอืก
กระบือตัวใหญ่หรือโตเร็วเก็บไว้เป็นพ่อ-แม่พันธุ์	 ท�าให้ผลผลิตกระบือ
ไม่เพียงพอ

2.	ประชากรกระบือในประเทศลดำลงอย่างรวดำเรว็	เนือ่งจากกระบอื
ถูกน�าไปฆ่าเพ่ือบริโภคมากกว่าการผลิต	 รวมทั้งมีการใช้รถไถนาแทน
กระบือ

3.	การน�าผลงานดำ้านวิชาการการเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ์กระบือ
ไปถ่ายทอดำและพัฒนาการเลี้ยงกระบือให้แก่เกษตรกรก็ยังไม่มีรูปแบบ
ที่แน่นอนถูกต้องและชัดำเจน	

4.	การส่งเสริมการเลี้ยงกระบือที่ภาครัฐดำ�าเนินการ	 ไดำ้รับความ
สนใจจากเกษตรกรน้อยมาก	เน่ืองจากไม่เหน็คณุค่าของกระบอือย่างชดัำเจน
จึงไม่ให้ความส�าคัญแก่กระบือเท่าที่ควร	

ทั้งนี้	 นายฐาปน	 สิริวัฒนภักดีำ	 ไดำ้กล่าวเสริม	 การเชื่อมโยง
การท่องเท่ียวโดำยชุมชน	 หมู่บ้านกระบือ	 ต.หนองหญ้าปล้อง	 อ.ทัพทัน
สามารถน�าน�้านม	หรือชีสที่ผลิตจากนมกระบือให้ชมและจ�าหน่ายไดำ้

ลงพั้�นิทำี�
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นายฐาปน	 สิริวัฒนภักดำี	 ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน	 คณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก	พร้อมดำ้วยคณะท�างานฯ	 ร่วมประชุม
และติดำตามผลการดำ�าเนินงานของ	บริษัท	ประชารัฐรักสามัคคีสุราษฎร์ธานี	(วิสาหกิจเพื่อสังคม)	จ�ากัดำ	โดำยมี	คุณธัญญะ	พูลสวัสดำิ์	ประธานกรรมการ	
เข้าร่วมประชุม

ตรวจเยี่ยมและติดำต�ม
ผลก�รดำำ�เนินง�นจังหวัดำสุร�ษฎร์ธ�นี
วัันิที่่� 26 ตำุลาคมิ 2565 ณ วััดำพ็ระบ้รมิธาตำุไชยา จังหวััดำสุราษฎร์ธานิ่ 

คณุอรรณพ ยังวาณิชเศรษ	รองประธานกรรมการ	รวมท้ังผูแ้ทนของชมุชนดำมีรีอยย้ิมท่าฉาง
จังหวัดำสุราษฎร์ธานี	 ชุมชนดำีมีรอยย้ิมควนขนุนจังหวัดำพัทลุง	 และชุมชนดำีมีรอยยิ้มอ่าวลึก
จังหวัดำกระบี่	ร่วมประชุมดำ้วย	

โดำยมีประเดำ็นหารือในการประชุม	ดำังนี้

•	 แผนการพัฒนาท่องเที่ยวโดำยชุมชน	 วิถีไชยา	 ท�าเรื่องท่องเท่ียวโดำยชุมชนตามรอย
ท่านพทุธทาสภกิขุ	เพ่ือให้นักท่องเท่ียวได้ำมาเรียนรู้ประวติัศาตร์จากสถานท่ีจรงิ	รวมท้ังการจดัำเตรียม
ที่พักและอาหารประจ�าถิ่น	หรือร้านอร่อย	ส�าหรับแนะน�านักท่องเที่ยว	

•	 โครงการ	Partnership	School	โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร	จังหวัดำสุราษฎร์ธานี	สามารถ
ท�าเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนปลูกปาล์มน�้ามันไดำ้	 แต่ต้องคิดำเพ่ิมเติมเรื่องการหาตลอดำและวิธีการ
จ�าหน่าย
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นายฐาปน	สิริวัฒนภักดำี	 ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน	คณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก พร้อมดำ้วยคณะท�างานฯ ตรวจเย่ียมพ้ืนท่ี
การท�างานของ	บรษิทั	ประชารฐัรกัสามคัคแีพร่	(วิสาหกิจเพ่ือสงัคม)	จ�ากัดำ	ณ	หอศลิป์เมอืงแพร่	จงัหวัดำแพร่	โดำยมผู้ีร่วมประชมุ	ดัำงนี	้ผู้แทนบรษิทั	ประชารฐั
รกัสามคัคเีชยีงใหม่	(วิสาหกิจเพือ่สงัคม)	จ�ากัดำ	ได้ำแก่	นายณรงค์	คองประเสรฐิ	กรรมการผูจ้ดัำการ	และนายณรงค์	ตนานุวัฒน์	กรรมการ	บรษิทั	ประชารฐั
รักสามัคคีแพร่	 (วิสาหกิจเพ่ือสังคม)	 จ�ากัดำ	 ไดำ้แก่	 นางเอมอร	 พรหมดีำ	 ประธานกรรมการ	 และคณะกรรมการบริษัทฯ	 ร่วมประชุมหารือ	 โดำยมี
ประเดำ็นส�าคัญ	ดำังนี้

ตรวจเยี่ยมและติดำต�ม
ผลก�รดำำ�เนินง�นจังหวัดำแพัร่
วัันิที่่� 8 มิกราคมิ 2565 ณ หอศิลป์เมิืองแพ็ร่ จังหวััดำแพ็ร่

•	 บริษัท	ประชารัฐรักสามัคคีแพร่	 (วิสาหกิจเพ่ือสังคม)	จ�ากัดำ	ดำ�าเนินงานใน	3	กลุ่มงาน
ได้ำแก่	เกษตร	การท�าเกษตรอนิทรย์ี	รวบรวมผลผลติของเกษตรกรในจงัหวัดำ	และร่วมกับไปรษณีย์ไทย
เป็นผู้ดำ�าเนินการเร่ืองขนส่งให้	 แปรรูป	 เน้นผ้าม่อฮ้อม	 ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดำแพร่	 ท่องเท่ียว
โดำยชุมชน	จะจัดำท�าโครงการตุงแสนสุขและส่งเสริมตลาดำออนไลน์ในช่วงโควิดำ-19

•	 เนือ่งด้ำวยจงัหวดัำแพร่มงีานประเพณีไหว้พระธาตชุ่อแฮ	เมอืงแพร่แห่ตุงหลวง	2565	ควบคู่
ไปกับงานรวมพลคนปีขาล	ซึ่งก�าหนดำจัดำขึ้นต่อเนื่องตลอดำทั้งปี	โครงการตุงแสนสุข	ซึ่งมีต้นแบบมา
จากโคมแสนดำวง	จงัหวัดำล�าพูน	นอกจากจะกระตุน้เร่ืองของการท่องเทีย่วในพ้ืนท่ีแล้ว	ยังสร้างรายได้ำ
ให้กับชุมชนซึ่งเป็นผู้ผลิต	โดำยเฉพาะผู้สูงอายุจากโรงเรียนผู้สูงอายุในอ�าเภอต่างๆ	ของ	จ.แพร่	ดำ้วย

•	 ช่วงโควิดำ-19	ระบาดำเน้นท�าตลาดำออนไลน	์คือ	แอพพลิเคชั่นจ�าหน่ายสินค้าชุมชน	 เพื่อ
เป็นสือ่กลางให้ผูป้ระกอบการมาจ�าหน่ายในแอพพลเิคชัน่ โดำยจะระบขุ้อมลูสนิค้าและเบอร์ประสาน
งานกับผูป้ระกอบการโดำยตรง	สามารถใช้	QR	Code	ไปประชาสมัพันธ์ตามจดุำต่างๆ	ของจงัหวัดำแพร่
แอพพลิเคชั่นนี้จะรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร	บางช่วงสินค้าล้นตลาดำ	ไม่สามารถบริหารจัดำการ
ไดำ้	แอพพลิเคชั่นนี้จะสามารถช่วยไดำ้	และอนาคตจะพัฒนาว่าผลผลิตในอนาคตจะมีอะไร	 เมื่อไหร่	
จ�านวนเท่าไหร่	

ลงพั้�นิทำี�
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ตรวจเยี่ยมและติดำต�ม
ผลก�รดำำ�เนินง�นจังหวัดำกำ�แพังเพัชร
วัันิที่่� 16 ตำุลาคมิ 2563 ณ ห้องประชุมิอุที่ยานิประวััตำิศาสตำร์กำาแพ็งเพ็ชร จังหวััดำกำาแพ็งเพ็ชร

นายฐาปน สิริวัฒนภักดำี	 ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน	คณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก พร้อมดำ้วยคณะท�างานฯ ตรวจเย่ียม
และตดิำตามผลการดำ�าเนนิงานของ	บรษัิท	ประชารฐัรกัสามคัคกี�าแพงเพชร	(วิสาหกิจเพ่ือสงัคม)	จ�ากัดำ	โดำยม	ีนายธ�ารง	อศัวสธีุรกุล	ประธานบริษทั	ประชารฐั
รักสามัคคีก�าแพงเพชร	(วิสาหกิจเพื่อสังคม)	จ�ากัดำ	พร้อมดำ้วยคณะกรรมการบริษัทฯ	นายแสน	ผิวลออ	นายกเทศมนตรีต�าบลวังยาง	นายสมควร	สิงห์วี	
ประธานกลุม่ไทดำ�าบ้านวงัน�า้	ร่วมประชมุหารอืและเสนอแนวทางการดำ�าเนินงาน	โดำยได้ำร่วมกนัวเิคราะห์จุดำแขง็และจดุำอ่อน	ของบรษัิทฯ	ทีท่�าให้สามารถ
ดำ�าเนินงานไดำ้อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ	รวมทั้งข้อสรุปและแนวทางการดำ�าเนินงาน	ดำังนี้

•	 จงัหวัดำก�าแพงเพชรเชือ่มต่อกับจงัหวัดำสโุขทัย	ซึง่ได้ำรบัการยกย่อง
จากองค์การศึกษา	วิทยาศาสตร์	และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาต	ิให้เป็น
เมืองแหล่งมรดำกโลกทางวัฒนธรรม	 ซึ่งมีพ้ืนท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีอุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย	ศรีสัชนาลัย	และอุทยานประวัติศาสตร์ก�าแพงเพชร

•	 จงัหวัดำก�าแพงเพชร	มกีารรวมตวักันของชมรมไทดำ�าเป็นประจ�า	
แต่หมุนเวียนไปในแต่ละพื้นที่	 โดำยทุกวันที่	1	มีนาคม	ของทุกปี	จะมีการ
จัดำน�้ามาตุ้มมาโฮมไทดำ�าวังน�้า	 ไทดำ�าทุกพ้ืนที่ท่ัวประเทศกว่า 3,000	คน
ที่บ้านวังน�้า	จังหวัดำก�าแพงเพชร	

•	 บ้านวังน�า้	เป็นหมูบ้่าน	OTOP	นวัตวิถีไทดำ�าบ้านวงัน�า้	เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีชุมชนไทดำ�าบ้านวังน�้า	 มีทุนทางวัฒนธรรม
ที่สามารถน�ามาต่อยอดำและส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวไดำ้

•	 จดัำตัง้ทมีเพ่ือท�างานในพืน้ที	่ก�าหนดำปฏทินิท่องเท่ียว	และส�ารวจ
สิ่งอ�านวยความสะดำวกพื้นฐานส�าหรับการท่องเที่ยวโดำยชุมชน

•	 ม	ี8	เสน่ห์	ได้ำแก่	วิถวัีฒนธรรมไทดำ�า	อาหาร	ทีอ่ยู่อาศยั	ประเพณี
ภาษา	อาชพี	ความเชือ่	การละเล่น	การแต่งกาย	ควบคูไ่ปกับการท่องเท่ียว
เชิงธรรมชาติและเกษตรปลอดำภัยชุมชน

•	 ไดำ้รับการสนับสนุนเรื่องการท�าแปลงปลูกผักสาธิตขนาดำใหญ่
จาก	บริษัท	 ไทยเบฟเวอเรจ	 จ�ากัดำ	 (มหาชน)	 เพ่ือให้คนในชุมชนไดำ้กิน
หากมีเกินความต้องการจะสามารถแบ่งปันให้กับชุมชนใกล้เคียงหรือ
นักท่องเที่ยวไดำ้

นายแสน	ผิวลออ	นายกเทศมนตรีต�าบลวังยาง	 กล่าวขอบคุณ
นายฐาปน	สริวิฒันภกัดีำ	และบรษิทั	ไทยเบฟเวอเรจ	จ�ากัดำ	(มหาชน)	ทีเ่หน็
ความส�าคญัของชมุชนบ้านวังน�า้	โดำยเฉพาะการให้องค์ความรู้	ข้อมูล	และ
ช่วยลงแรงให้ชุมชนไดำ้เห็นว่าชุมชนไม่โดำดำเด่ีำยว	 มีภาครัฐ	 ภาคเอกชน
บริษัท	 ประชารัฐรักสามัคคีก�าแพงเพชร	 (วิสาหกิจเพ่ือสังคม)	 จ�ากัดำ	
รวมทั้งหอการค้าจังหวัดำเข้ามาช่วย	

หลงัเสร็จสิน้การประชมุหารอืได้ำพาคณะเข้าชมภายในศูนย์บริหาร
ข้อมูลอุทยานประวัติศาสตร์ก�าแพงเพชร	และบริเวณอุทยานฯ	โดำยรอบ
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นายฐาปน	 สิริวัฒนภักดำี	 ร่วมบรรยายพิเศษหัวข้อ	 “การพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก	กับความยัง่ยืนของสังคมไทย”	ใหก้บัผูเ้ข้ารบัการศึกษา
อบรมหลักสูตร	 “นักบริหารงานยุติธรรมระดำับสูง”	 รุ่นที่	 11/1	 เพื่อเป็น

บรรย�ยพัิเศษ เรื่อง 
“ก�รพััฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�ก 
กับคว�มยั่งยืนของสังคมไทำย”
หลกัสตูรนักบรหิ�รง�นยตุธิรรมระดัำบสงู สำ�นักง�นอยัก�รสงูสดุำ
วัันิที่่� 27 สิงหาคมิ 2563 ณ โรงแรมิเซ็็นิที่าราแกรนิดำ์ เซ็็นิที่รัลพ็ลาซ็า ลาดำพ็ร้าวั 

การเสริมความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกับงานด้ำานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ณ	ห้องลาดำพร้าวสวีท	 ชั้น M โรงแรมเซ็นทาราแกรนดำ์ เซ็นทรัลพลาซา
ลาดำพร้าว	

การบรรยาย
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บรรย�ยพัิเศษ เรื่อง 
“Organizational Change” หลักสูตร WINS 
โครงก�รพััฒน�เครือข่�ยและศักยภ�พัผู้บริห�รระดำับสูง
กระทำรวงก�รอุดำมศึกษ� วิทำย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม
วัันิที่่� 5 พ็ฤศจิกายนิ 2563 ณ โรงแรมิ ดำิ แอที่ธินิ่ โฮเที่ล แบ้งค็อก

นายฐาปน	สิริวัฒนภักดีำ	 ร่วมบรรยาย
พิเศษหัวข้อ	 “Organization	Change”	 ให้กับ
ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร	WINS	โครงการพัฒนา
เครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดำับสูง	 ของ
กระทรวงการอุดำมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม	 ซึ่งหน่ึงในประเดำ็นส�าคัญที่
ผูเ้ข้าร่วมอบรมสนใจ	คอื	เร่ืองราวของการท�างาน
ดำ ้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก	 โดำยมี
ศ.(พิเศษ)	 ดำร.เอนก	 เหล่าธรรมทัศน์	 รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการอุดำมศึกษาฯ	 ให้เกียรติเป็น
ประธาน	และร่วมรบัฟัง	พร้อมด้ำวยคณะผูบ้ริหาร
กระทรวง	 และผู้บริหารหลักสูตร	ณ โรงแรม
ดำิ	แอทธินี	โฮเทล	แบงค็อก	
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บรรย�ยพัิเศษ เรื่อง 
“ประสบก�รณ์และก�รเป็นผู้นำ�ในระดำบัยุทำธศ�สตร์”
นักศึกษ�หลักสูตรวิทำย�ลัยป้องกันร�ชอ�ณ�จักร (วปอ.) 
รุ่นทำี่ 63 วัันิที่่� 4 มิ่นิาคมิ 2564 ณ หอประชุมิวัิที่ยาลัยป้องกันิราชอาณาจักร 

นายฐาปน	สิริวัฒนภักดำี	ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน	คณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก	และกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่	บริษัท	ไทย
เบฟเวอเรจ	จ�ากัดำ	(มหาชน)	ร่วมบรรยายพิเศษหัวข้อ	“ประสบการณ์และการเป็นผู้น�าในระดำับยุทธศาสตร์”	ให้กับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราช
อาณาจักร	(วปอ.)	รุ่นที่	63	พร้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	และการขับเคลื่อนงานเศรษฐกิจฐานราก	มาแลกเปลี่ยนกับผู้เข้าอบรม	โดำยมี	พลโท	
วิโรจน์	เกิดำแสง	ผู้อ�านวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	ให้การต้อนรับ	ณ	หอประชุมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประเดำ็นส�าคัญในการบรรยาย	คือการ
ที่จะเป็นผู ้น�าไดำ้อย่างย่ังยืนนั้น	 มีหลักคิดำคือ
การมองโลก	มองตวัเรา	พร้อมบรหิารจดัำการตัวเรา
ซึง่จะสามารถสร้างโอกาสใหม่ๆ	ในระดัำบโลกได้ำ
เพราะการที่รู้เขา	รู้เรา	นั้นเป็นสิ่งที่ท�าไดำ้ไม่ยาก	
แต่สิง่ทีส่�าคญัและยากท่ีสดุำคอืการบรหิารจดัำการ
ตัวเราเอง	 รวมถึงติดำตามสถานการณ์ต่างๆ
ท้ังในระดำับประเทศและระดำับโลก	 เนื่องจาก
เป็นปัจจยัภายนอกท่ีมคีวามไม่แน่นอนและควบคุม
ได้ำยาก	เช่น	การระบาดำของไวรสัโควิดำ-19	ทีส่่งผล
กระทบเป็นวงกว้าง	แต่หากมองในอีกมมุมอง	คอื
การเกิดำวิกฤตดัิำงกล่าวนัน้	ท�าให้ต้องมกีารปรบัตัว
และกลายเป็นแรงผลักดำันให้เกิดำกลยุทธ์ใหม่
ทางธุรกิจ	 นอกจากน้ีประเทศไทยยังมีโอกาส
อีกมากมาย	 เนื่องจากกลุ ่มประเทศอาเซียน
มปีระชากรกว่า		660		ล้านคน	มกีารประมาณการ
GDP ของกลุ่มประเทศอาเซียนตั้งแต่ปี	 2019-
2025	 จะเติบโตไดำ้มากกว่า	 54%	 และกลุ ่ม
ประเทศเศรษฐกิจ	 อาทิ	 ประเทศจีน	 ประเทศ
อินเดำีย มีเป้าหมายมาลงทุนในกลุ่มอาเซียน
ดำังนั้นอาเซียนคือโอกาส	และประเทศไทยอยู่ใน
ภูมิศาสตร์ที่ส�าคัญเพราะเป็นจุดำศูนย์กลาง
ของอาเซียน	

การบรรยาย
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ร่วมเสวน� 
“เศรษฐกิจไทำยจะไปต่อไดำ้อย่�งไร” 
ง�นสมัมน� “ปี 2021 ประเทำศไทำยไปต่อ” หนงัสอืพิัมพ์ัมตชิน
วัันิที่่� 25 มิ่นิาคมิ 2564 ณ แกรนิดำ์ฮอลล์ โรงแรมิ ดำิ แอที่ธินิ่ โฮเที่ล แบ้งค็อก กรุงเที่พ็ฯ

นายฐาปน	 สิริวัฒนภักดำี	 ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน
คณะท�างานการพัฒนาเศรฐกิจฐานรากและประชารัฐ	 และกรรมการ
ผู้อ�านวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ	 จ�ากัดำ	 (มหาชน)	 ร่วมเสวนา
แลกเปลี่ยนและบรรยายในหัวข้อ	 “เศรษฐกิจไทยจะไปต่อไดำ้อย่างไร”
ในงานสัมมนา	“ปี	2021	ประเทศไทยไปต่อ”	เนื่องในโอกาสหนังสือพิมพ์
มติชนดำ�าเนินกิจการเข้าสู่ปีที่	 44	 พร้อมถ่ายทอดำมุมมองและแนวคิดำ
ในการขบัเคลือ่นงานเศรษฐกิจฐานราก	โดำยได้ำรบัเกยีรติจาก	คณุพฒันพงษ์
พันธ์มีเชาว์	 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
เป็นประธานในพิธี	ณ	แกรนดำ์ฮอลล์	โรงแรม	ดำิ	แอทธินี	โฮเทล	แบงค็อก	
กรุงเทพฯ	

โดำยนายฐาปน	กล่าวว่า	ทุกวิกฤตจะมีโอกาสอยู่เสมอ	โดำยธุรกิจ
ภาคเอกชนเป็นเร่ืองของการแข่งขัน	ท้ังสมรรถภาพของตวัเอง	มคีวามพร้อม
ในทุกด้ำาน	มทัีศนคตท่ีิมัน่ใจ	แล้วก็สรรพก�าลงั	ตอนนีโ้ลกท้ังใบก�าลงัเอยีงมา

อยู่ทางทิศตะวันออก คือในทวีปเอเชีย ประชากรโลก	 7,800	 ล้านคน
ประชากรในทวีปเอเชียมีประมาณ	4,600	ล้านคน	60%	ของประชากรโลก	
ประมาณ	10-15	ปีก่อน	แต่ก่อนเราต้องไปลงทุนในประเทศท่ีมีศักยภาพ
ประเทศที่ใหญ่	ที่เคยไดำ้ยินกลุ่มประเทศบริค	 (BRICS)	ที่มีบราซิล	รัสเซีย	
อนิเดำยี	จนี	และแอฟรกิาใต้	ไม่จ�าเป็นต้องมองไปไกลถึงขนาดำนัน้	แต่การทีเ่รา
ยืนอยู่ในประเทศไทย	จริงๆ	 เรามีโอกาสรอบตัวเรามหาศาล	แต่ว่าเราจะ
ท�าความเข้าใจไดำ้มากน้อยอย่างไร	เห็นโอกาสนั้น	และพร้อมที่จะมีทักษะ
ในการน�าโอกาสมาเป็นประโยชน์	ในด้ำานธุรกจิ	องค์กร	หรอืว่าประเทศชาติ
ของเรา	จริงๆ	มคี�ากล่าวโบราณว่า	โอกาสผ่านหน้าตวัเองอยู่เสมอ	เพียงแค่ว่า
เรามีความรู้ความเข้าใจว่าสิ่งน้ันมันคือโอกาสหรือเปล่า	แต่ในขณะที่มี
ความรูเ้ข้าใจว่าสิง่เหล่าน้ันคอืโอกาส	เรามทัีกษะความสามารถท่ีจะหยิบเอา
โอกาสเหล่าน้ันมาเป็นประโยชน์กับเรามากน้อยขนาดำไหน	หากเรารูจ้กัมองโลก
มองเรา	จัดำการตัวเรา	ก็จะสามารถสร้างปรากฎการณ์ในการเขย่าโลกไดำ้
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บรรย�ยพัิเศษ เรื่อง 
“ก�รพััฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�ก กับคว�มยั่งยืน
ของสังคมไทำย” ในโครงก�รฝึกอบรมก�รพััฒน�
ผู้บริห�รระดำับสูง สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ
วัันิที่่� 10 กันิยายนิ 2564 ณ สำานิักงานิตำำารวัจแห่งชาตำิ 

นายฐาปน	 สิริวัฒนภักดีำ	 ในฐานะ
หัวหน้าทีมภาคเอกชน	คณะท�างานการพัฒนา
เศรฐกิจฐานรากและกรรมการผูอ้�านวยการใหญ่
บริษัท	 ไทยเบฟเวอเรจ	 จ�ากัดำ	 (มหาชน)	 ร่วม
บรรยายพิเศษหัวข้อ		“การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
กับความย่ังยืนของสังคมไทย”	 ให้กับผู้เข้าร่วม
โครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดัำบสูง
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	ซึง่เป็นหลกัสตูรพิเศษ
ท่ีจดัำข้ึนเพ่ือเป็นการพัฒนาบคุลากร	ณ	ส�านกังาน
ต�ารวจแห่งชาติ	

โดำยนายฐาปน	 สิริ วัฒนภักดีำ	 กล่าวถึงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากนั้นไดำ้น้อมน�า
พระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเดำ็จพระปรเมนทรรามาธิบดีำ	 ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ที่จะสืบสาน	 รักษา	 และต่อยอดำ	 เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนและ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำ�าริของพระบาทสมเดำ็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุำลยเดำชมหาราช	บรมนาถบพิตร	มาเป็นแนวทางในการดำ�าเนินงานของคณะท�างาน
การพัฒนาเศรฐกิจฐานรากและประชารัฐ	 โดำยมีเป้าหมายคือ	 สร้างรายไดำ้ให้ชุมชน	 ประชาชน
มคีวามสขุ	พร้อมสร้างเครอืข่าย	ซึง่เป็นความร่วมมอืส�าคญัของ	5	ภาคส่วน	ได้ำแก่	ภาครฐั	ภาคเอกชน
ภาควิชาการ	ภาคประชาสังคม	และภาคประชาชน	ซึ่งกุญแจที่จะน�าไปสู่ความส�าเร็จ	ต้องเกิดำจาก
การที่ชุมชนลงมือท�า	เอกชนขับเคลื่อน	และรัฐบาลสนับสนุน	จึงจะสามารถสร้างความยั่งยืนไดำ้

การบรรยาย
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บรรย�ยพัิเศษ เรื่อง 
“ประสบก�รณ์และก�รเป็นผู้นำ�ในระดำบัยุทำธศ�สตร์”
นักศึกษ�หลักสูตรวิทำย�ลัยป้องกันร�ชอ�ณ�จักร (วปอ.)
รุ่นทำี่ 64 วัันิที่่� 1 มิ่นิาคมิ 2565 ณ หอประชุมิวัิที่ยาลัยป้องกันิราชอาณาจักร 

นายฐาปน	สิริวัฒนภักดำี	ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน	คณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก	และกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่	บริษัท	ไทย
เบฟเวอเรจ	จ�ากัดำ	(มหาชน)	ร่วมบรรยายพิเศษหัวข้อ	“ประสบการณ์และการเป็นผู้น�าในระดำับยุทธศาสตร์”	ให้กับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราช
อาณาจักร	(วปอ.)	รุ่นที่	64	พร้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	และการขับเคลื่อนงานเศรษฐกิจฐานราก	มาแลกเปลี่ยนกับผู้เข้าอบรม	โดำยมี	พลโท	
ไพศาล	งามวงษ์วาน	ผู้อ�านวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	ให้การต้อนรับ	ณ	หอประชุมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

โดำยนายฐาปน	กล่าวถึงประเดำ็นส�าคัญว่า	 การพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากนัน้	หากพิจารณาความเหลือ่มล�า้ในประเทศไทยซึง่อยู่ในล�าดำบั	103
ของโลก	ต้องหาแนวทางในการสร้างโอกาสและบริหารจัดำการ	ลดำความ
เหล่ือมล�้า	 โดำยการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากนอกจากจะน้อมน�าพระปฐม
บรมราชโองการของพระบาทสมเด็ำจพระปรเมนทรรามาธบิดีำ	ศรสีนิทรมหา
วชิราลงกรณ	พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ที่จะสืบสาน	 รักษา	 และต่อยอดำ	
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดำ�ารขิองพระบาทสมเดำจ็พระบรมชนกาธเิบศร	มหาภมูพิล
อดำุลยเดำชมหาราช	บรมนาถบพิตร	มาเป็นแนวทางในการดำ�าเนินงานของ
คณะท�างานการพฒันาเศรษฐกจิฐานรากและประชารัฐแล้ว	ยงัมหีลกั	ESG
ที่ประกอบดำ้วย	Environment	Social	และ	Governance	รวมถึงเป้าหมาย
การพัฒนาที่ย่ังยืนของ	UN	 (SDGs	17	 ข้อ)	 เพ่ือให้การดำ�าเนินงานบรรลุ
เป้าหมาย	คือ	“สร้างรายไดำ้ให้ชุมชน	เพื่อประชาชนมีความสุข”	นอกจากนี้
แผนยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี	ก็เป็นสิ่งที่ส�าคัญ	อาทิ	แผนที่	6	 เป็นเรื่องของ
การปรับสมดุำลและพัฒนาระบบการบริหารจัดำการภาครัฐ	 เพราะในเชิง
ทางเศรษฐกิจตัวจริง	 เป็นเม็ดำเงินมหาศาลในการขับเคลื่อนในเรื่องของ
เศรษฐกิจ	 และบริบทในแง่ประโยชน์โดำยรวมให้กับสังคมดำ้วยเช่นกัน
ส่วนแผนที่	4	จะเน้นการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง
สังคม	 ซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพและมีความพร้อมอีกมากมายในการ
สร้างสรรค์ประโยชน์	ทัง้การสร้างประโยชน์ให้สังคมไทยเรา และสังคมโลก
เพื่อความยั่งยืนตลอดำไป
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บรรย�ยพัิเศษ เรื่อง 
“ก�รพััฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�ก ก�รบริห�รจัดำก�ร
บริษัทำประช�รัฐรักส�มัคคี (วิส�หกิจเพัื่อสังคม)” 
หลักสูตรน�ยอำ�เภอ รุ่นทำี่ 79-81
วัันิที่่� 10 มิ่นิาคมิ 2565 ณ วัิที่ยาลัยการปกครอง อ.ธัญญบุ้รี จ.ปทีุ่มิธานิ่ 

นายฐาปน สิริ วัฒนภักดำี ในฐานะ
ภาคเอกชน	คณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานราก และ กรรมการผู ้อ�านวยการใหญ่
บริษัท	 ไทยเบฟเวอเรจ	 จ�ากัดำ	 (มหาชน)
ร่วมบรรยายพิเศษหัวข้อ	 “การบริหารจัดำการ
บริษัทประชารัฐรักสามัคคี”	 ให้กับนักศึกษา
หลักสูตรนายอ�าเภอ	 รุ ่น ท่ี 	 79-81	 โดำยมี
ร้อยต�ารวจโทภพชนก	ชลานุเคราะห์	รองอธิบดำี
กรมการปกครอง	 นายอภิชาติ	 โตดำิลกเวชช์
อดำีตอธิบดำีกรมการพัฒนาชุมชน	 นายปวิณ
ช�านิประศาสน์	อดำตีรองปลดัำกระทรวงมหาดำไทย
นายอดำศิกัดำิ	์เทพอาสน์	อดำตีผูว่้าราชการจงัหวัดำ
นครปฐม	และนายวัชรเดำช	เกียรติชานน	อธิการ
วิทยาลยัการปกครอง	เข้าร่วมรบัฟังการบรรยาย
ณ	วิทยาลัยการปกครอง	อ.ธัญบุรี	จ.ปทุมธานี

ประเด็ำนส�าคัญในการบรรยาย กล่าวถึงความคืบหน้าของการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก	“เราก�าลังจะเข้าไปอยู่ในฟันเฟืองเล็กๆ	ที่ส�าคัญ	
ฟันเฟืองเลก็ๆ	นีเ้ป็นแรงขับเคลือ่นท่ีส�าคญัในการขยบัขยายผล”	และหมนุ
ฟันเฟืองท่ีใหญ่มากๆ	ย่ิงข้ึนเพ่ือประโยชน์และความส�าเรจ็ของท้ังเศรษฐกิจ
และสังคมของบ้านเมอืงเรา	และนายฐาปนได้ำกล่าวถึง	การดำ�าเนนิงานของ
คณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐไดำ้ดำ�าเนินการมา
ตั้งแต่ปี	 2559	 โดำยเป้าหมายหลักของคณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและประชารฐั	คอื	“สร้างรายได้ำให้ชมุชน	เพือ่ประชาชนมคีวามสขุ”
แนวคิดำและการดำ�าเนินงานไดำ้น้อมน�าพระราโชบายในการ	สืบสาน	รักษา	
ต่อยอดำ	หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	และศาสตร์พระราชา	มาเป็น
กรอบเป้าหมายในการขับเคลื่อนงานที่สอดำรับกับเป้าหมายความร่วมมือ

เพ่ือการพัฒนาท่ัวย่ังยืน	 SDGs	 17	ประการ	 โดำยใช้กลไก	 5	 ภาคส่วน
ภาครัฐ	ภาคเอกชน	ภาควิชาการ	ภาคประชาชน	และภาคประชาสังคม
โดำยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างรายไดำ้ให้กับคนในชุมชนมี	 3	 กลุ่มงาน	 ไดำ้แก่
เกษตร	 แปรรูป	 และท่องเที่ยวในชุมชน	 ก่อให้เกิดำรายไดำ้ให้กับชุมชน
เริ่มตั้งแต่	18	ล้านบาทจนกระทั่งสูงสุดำไปจนถึง	44	ล้าน	

นอกจากนี้มีเรื่องการค้าขายไดำ้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้กับชาวบ้านโดำยการเข้าใจสภาพตลาดำในพื้นที่ตัวเอง	พร้อมให้แนวทาง
ที่สร้างบุคลากรที่เติบโตข้ึนมามีคุณภาพชีวิตที่ดีำและเป็นคนดีำของสังคม
ที่สามารถจะเติมความเก่ง	 ความถนัดำในทักษะต่างๆ	 ไดำ้แก่	 ทักษะชีวิต
ทักษะอาชีพ	 ทักษะท่ีเป็นคนดำีมีคุณธรรม	 ซึ่งเป็นการท�างานของการ
เชื่อมโยงกัน

การบรรยาย
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ก�รประชุมติดำต�ม
ก�รขับเคลื่อนบริษัทำประช�รัฐรักส�มัคคีสู่ก�ร
พััฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�กอย่�งยั่งยืน
กรณีศึกษ�จังหวัดำพัิษณุโลก และบ้�นวังส้มซ่�
วัันิที่่� 17 มิิถุุนิายนิ 2565 ณ จังหวััดำพ็ิษณุโลก

นายสทุธิพงษ์	จลุเจรญิ	ปลดัำกระทรวงมหาดำไทย	พร้อมด้ำวย	ดำร.วันดำ	ีกญุชรยาคง	จุลเจรญิ	นายกสมาคมแม่บ้านมหาดำไทย	ลงพ้ืนท่ีเป็นประธาน
การประชุมติดำตามการขับเคลื่อนบริษัทประชารัฐรักสามัคคี	สู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน	:	กรณีศึกษาจังหวัดำพิษณุโลก	และบ้านวังส้มซ่า	
โดำยมี ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร	ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดำไทย เขตตรวจราชการท่ี 17 นายรณชัย จิตรวิเศษ	ผู้ว่าราชการจังหวัดำพิษณุโลก
นางวัชรินทร์	จิตรวิศษ	ประธานแม่บ้านมหาดำไทยจังหวัดำพิษณุโลก	นายสุรศักดำิ์	อักษรกุล	รองอธิบดำีกรมการพัฒนาชุมชน	นางภาวินี	ไชยสิทธิ์	กรรมการ
ผู้จัดำการ	บริษัท	ประชารัฐรักสามัคคี	วิสาหกิจเพื่อสังคม	(ประเทศไทย)	จ�ากัดำ	นางสาววรัญญา	หอมธูป	กรรมการผู้จัดำการ	บริษัท	ประชารัฐรักสามัคคี
พิษณุโลก	(วิสาหกิจเพื่อสังคม)	จ�ากัดำ	หัวหน้าส่วนราชการ	รวมถึงภาคีเครือข่ายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม	เมื่อวันที่	17	มิถนายน	2565

โดำย	นายสุทธิพงษ์	จุลเจริญ	ปลัดำกระทรวงมหาดำไทย	กล่าวโดำย
สรุปว่า	แนวทางส�าคญัในการขบัเคลือ่นความส�าเรจ็ของชมุชนโดำยใช้กลไก
การท�างานในรูปแบบประชารัฐ	 จะต้องเริ่มต้นจากผู้น�าในระดำับจังหวัดำ	
อันประกอบดำ้วย	 ผู้ว่าราชการจังหวัดำ	 และนายอ�าเภอ	ดำ้วยการสร้างทีม
จากทุกต�าบลหมูบ้่าน และชมุชนทีเ่ข้มแขง็ เพ่ือเดิำนหน้าในการพัฒนาอย่าง
ทัว่ถึง โดำยใช้บรษิทัประชารฐัรกัสามคัคจีงัหวัดำ	(วสิาหกิจเพ่ือสงัคม)	จ�ากัดำ	

เป็นกลไกในการ	 “พัฒนาคน”	 ร่วมกับภาคีเครือข่าย	 ดำ้วยการค้นหา
ภาคประชาชน	ภาคประชาสังคม	ภาควิชาการ	และภาคเอกชน	ที่มีจิต
สาธารณะมาท�างานเป็นทีมเดีำยวกัน	 นอกจากนี้ต้องตั้งทีมและบริหาร
จัดำการเพ่ือท�าให้ผลิตภัณพ์ชุมชน สินค้าชุมชนท้ังท่ีเป็นรูปธรรม	 (Hard
Power)	 และนามธรรม	 (Soft	 Power)	 เป็นเครื่องมือในการท�าให้พี่น้อง
ประชาชนสามารถดำ�ารงชีพอยู่ไดำ้ดำ้วยตนเองอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
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ประช�รฐัรกัส�มัคคฯี ประเทำศไทำย ร่วมกับ กรมก�รพััฒน�ชุมชน
จัดำก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�รพััฒน�กลไก
ขับเคลื่อนก�รพััฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�ก

บริษัท	ประชารัฐรักสามัคคี	วิสาหกิจเพื่อสังคม	(ประเทศไทย)	จ�ากัดำ	ร่วมกับ	กรมการพัฒนาชุมชน	จัดำการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกขับ
เคล่ือนการพฒันาเศรษฐกิจฐานราก	เพ่ือสือ่สารความเข้าใจข้อมลูและแนวทางการท�างาน	ตลอดำจนสร้างความสมัพนัธ์เช่ือมโยงกับเครอืข่ายประชารฐัรกั
สามคัค	ีโดำยกลุม่ผูเ้ข้าร่วมจ�านวน	344	คน	ประกอบด้ำวย	รองผูว่้าราชการจังหวดัำ	พัฒนาการจงัหวดัำ	และบรษิทั	ประชารฐัรกัสามคัคจีงัหวัดำ	(วสิาหกิจเพือ่
สังคม)	จ�ากัดำ	จากทั้ง	76	จังหวัดำทั่วประเทศ	ซึ่งก�าหนดำจัดำขึ้น	ใน	4	จังหวัดำ	ณ	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดำนครศรีธรรมราช	เพชรบุรี	พิษณุโลก	
และนครราชสีมา	ระหว่างวันที่	29	มิถุนายน	–	19	กรกฎาคม	2565	

ส�าหรับในวันแรกของการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ	 นายสมคิดำ	
จันทมฤก	อธิบดีำกรมการพัฒนาชุมชน	 ให้เกียรติเป็นประธาน	พร้อมร่วม
บรรยายในหัวข้อ	 “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากภายใต้ยุทธศาสตร์
กรมการพัฒนาชุมชน	 และนโยบายรัฐบาล” ก่อนที่จะส่งเวทีให้กับ
นางภาวินี	ไชยสทิธ์ิ	กรรมการผูจ้ดัำการ	บรษิทั	ประชารัฐรกัสามคัค	ีวิสาหกิจ
เพ่ือสงัคม	(ประเทศไทย)	จ�ากัดำ	บรรยายในหวัข้อ	“บทบาทบรษัิทประชารฐัฯ
กับการขับเคลื่อนธุรกิจเพ่ือสังคม”	และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเชิงพ้ืนท่ี	 โดำย	นายสฤษด์ิำ	 วิฑูรย์
อดำีตผู้ว่าราชการจังหวัดำอุบลราชธานี

ในช่วงบ่ายเปิดำเวทด้ีำวยโอกาสทางการตลาดำการสร้างรายได้ำและ
ทบทวน	Case	Study	โดำย	นายสรุศกัด์ิำ	อกัษรกุล	รองอธิบดีำกรมการพัฒนา
ชุมชน	ต่อเน่ืองดำ้วยเสวนาทางการตลาดำแนวโน้มธุรกิจค้าปลีกเชื่อมโยง
โอกาสทางการตลาดำและกิจกรรม	“ประชารัฐ	Market”	โดำย	นางสาวธีรดำา	
ศิริพันธุ์	 ผู ้อ�านวยการฝ่ายกลยุทธ์การตลาดำ	 (ท็อปท้องถิ่นและจริงใจ
ฟาร์มเมอร์	 มาร์เก็ต)	บริษัท เซ็นทรัล	 ฟู้ดำ	 รีเทล	จ�ากัดำ	ก่อนท่ีจะปิดำท้าย
วันแรกดำ้วยแนวทางการปรับตัวให้เข้ากับธุรกิจค้าปลีก	จาก	นางจันทิรา
ยิมเรวัต	 วิวัฒน์รัตน์	 อดำีตอธิบดำีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	และ
ท่ีปรกึษาด้ำานการพัฒนาสนิค้าชมุชน	บรษิทั	ไทยเบฟเวอเรจ	จ�ากัดำ	(มหาชน)

วันท่ีสองของการจัดำประชุมเป็นกิจกรรมเวิร์คช็อป	 เรื่อง ปัญหา
ความท้าทย	และการก้าวข้าม	โดำยทมีวทิยากร	น�าโดำย	นางสายพริณุ	น้อยศริิ
อดำีตผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดำไทย	และท่ีปรึกษาดำ้านการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก บริษัท	 ไทยเบฟเวอเรจ	 จ�ากัดำ	 (มหาชน)	 ร่วมดำ้วย
นางธนาภรณ์	พรมสวุรรณ	อดำตีอธิบดำกีรมส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชวิีต
คนพิการ	และท่ีปรกึษาด้ำานการพัฒนาชมุชน	บรษิทั	ไทยเบฟเวอเรจ	จ�ากัดำ	
(มหาชน)	และผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน	ที่รับผิดำชอบในพื้นที่
เขตตรวจฯ	 ก่อนที่จะปิดำท้ายดำ้วยแผนการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายพร้อม
มอบภารกิจการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก	 จากนายสุรศักดำิ์
อักษรกุล	รองอธิบดำีกรมการพัฒนาชุมชน

การประชุม
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การดำำาเนิินิงานิของ
บริิษััท ปริะชาริัฐริักสามััคคี 

วิิสาหกิจเพื่่�อสังคมั 
(ปริะเทศไทย) จำากัด

การดำำาเนิินิงานิของ บริษััท ประชารัฐรักสามััคคี วิิสาหกิจเพื่่�อสังคมั (ประเทศไทย) จำากัดำ
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รายไดที่เพ�่มข�้นจากการดําเนินงานในป 2563 และ 2564
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ภาพื่ริวิมัผลการิดำาเนินงานริะดับปริะเทศ

ริายได้ที�ขึ้นกับชุมัชน แยกตามักลุ่มังาน
 กลุ่มังาน/ปีโคริงการิ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ริวิมั

เกษตร  50,578,829  125,460,519  175,388,311  205,710,081  132,498,632  37,706,811  727,343,183 

แปรรูป  127,459,205  88,776,752  158,787,369  206,484,414  121,542,842  27,433,663  730,484,245 

ท่องเที่ยวโดยชุมชน  36,119,578  70,562,140  37,565,821  139,942,909  43,933,300  6,029,861  334,153,609 

รวมรายได้ทั้งสิ้น  214,157,612  284,799,411  371,741,501  552,137,404  297,974,774  71,170,335 1,791,981,037 
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บริิษััท ปริะชาริัฐริักสามััคคีจังหวิัด (วิิสาหกิจเพื่ื�อสังคมั) จำากัด
ที�สามัารถสร้างรายไดำ้ให้ชุมัชนิสูงสุดำ 10 อันิดำับแรก (ครัวิเรือนิและรายไดำ้) เรียงตามัรายไดำ้สูงสุดำ

สถิติกลุ่มังานที�สริ้างริายได้จากการิทำางานของ
บริษิัทั ปริะชาริฐัริกัสามัคัค ี(วิิสาหกิจเพื่ื�อสงัคมั) จำากัด จำาแนกตามัภาคจงัหวัิด

ภูมัิภาค ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ริวิมัริายได้ทั้งสิ้น 

ภาคเหนือ
(23,311 ครัวเรือน)

 24,452,403  17,251,216  84,223,644  98,424,518  65,872,184  28,067,047  318,291,012 

เกษตร  20,767,587  9,795,276  37,771,928  53,700,074  38,390,418  16,616,608  177,041,891 

แปรรูป  2,555,912  4,365,185  35,021,101  42,430,440  25,396,751  11,450,439  121,219,828 

ท่องเที่ยวโดยชุมชน  1,128,904  3,090,755  11,430,615  2,294,004  2,085,015 -    20,029,293 

ภาคใต้
(26,122 ครัวเรือน)

 24,845,524  110,526,891  111,547,452  109,089,917  110,188,049  6,463,252  472,661,085 

เกษตร  7,939,434  96,349,138  82,870,633  56,751,798  45,631,116  5,606,525  295,148,644 

แปรรูป  13,058,440  8,977,771  16,575,221  28,531,290  58,756,933  556,727  126,456,382 

ท่องเที่ยวโดยชุมชน  3,847,650  5,199,982  12,101,598  23,806,829  5,800,000  300,000  51,056,059 

ภาคกลาง
(23,5979 ครัวเรือน)

 119,928,915  116,605,973  115,572,340  228,507,140  103,401,179  22,482,353  706,497,900 

เกษตร  14,825,919  12,629,680  38,305,506  50,772,574  41,189,315  7,948,469  165,671,463 

แปรรูป  79,726,680  66,709,500  67,860,187  75,748,680  29,059,979  10,459,623  329,564,649 

ท่องเที่ยวโดยชุมชน  25,376,316  37,266,793  9,406,647  101,985,886  33,151,885  4,074,261  211,261,788 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(33,061 ครัวเรือน)

 44,930,770  40,415,331  60,398,065  116,115,829  18,513,362  14,157,683  294,531,040 

เกษตร  7,045,889  6,686,425  16,440,244  44,485,635  7,287,783  7,535,209  89,481,185 

แปรรูป  32,118,173  8,724,296  39,330,860  59,774,004  8,329,179  4,966,874  153,243,386 

ท่องเที่ยวโดยชุมชน  5,766,708  25,004,610  4,626,961  11,856,190  2,896,400  1,655,600  51,806,469 

รวมรายได้ทั้งสิ้น  214,157,612  284,799,411  371,741,501  552,137,404  297,974,774  71,170,335  1,791,981,037 

แหล่งข้อมูล : บรษิทั ประชารฐัรกัสามคัค ีวิสาหกจิเพ่ือสงัคม (ประเทศไทย) จ�ากัดข้อมลูเปรยีบเทียบรายได้ทีเ่พ่ิมขึน้ของชมุชนที ่บรษิทั ประชารฐัรกัสามคัคจีงัหวดั (วสิาหกิจเพือ่สงัคม) จ�ากดั 
ปี 2558-2560, 2561, 2562, 2563-2564 (เดือนเมษายน 2564), 2564 (30 พ.ย.64), 2564 (23 มี.ค.65), 2565 (31 พ.ค.65)

ลำาดับที� จังหวิัด  เกษัตริ แปริริูป  ท่องเที�ยวิโดยชุมัชน  ริวิมั 

1 ภูเก็ต  155,495,150.00  60,355,285.00  31,850,748.00  247,701,183.00 

2 สระบุรี  8,740,165.00  4,905,332.00  122,207,000.00  135,852,497.00 

3 พะเยา  24,511,805.00  52,200,441.00  2,494,698.00  79,206,944.00 

4 พิษณุโลก  58,820,739.00  7,319,730.00 -    66,140,469.00 

5 ตรัง  46,852,094.30  9,190,650.00  107,870.00  56,150,614.30 

6 ล�าพูน  26,613,825.00  18,066,740.00  6,357,090.00  51,037,655.00 

7 อ�านาจเจริญ  434,240.00  45,459,118.00  3,000.00  45,896,358.00 

8 นครพนม  22,700,000.00  13,709,000.00  5,431,000.00  41,840,000.00 

9 กาญจนบุรี  37,710,722.00  1,400,000.00 -    39,110,722.00 

10 กระบี่  26,259,944.00  11,727,051.00  978,644.00  38,965,639.00 

การดำำาเนิินิงานิของ บริษััท ประชารัฐรักสามััคคี วิิสาหกิจเพื่ื�อสังคมั (ประเทศไทย) จำากัดำ
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บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำากัดำ บูรณาการความร่วมมือกับ กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบนัิพฒันิาองค์กรชมุชนิ (องค์การมหาชนิ) กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงมหาดำไทย โดำยมเีครือข่าย 
“ประชารัฐรักสามัคคี” เป็นิผู้ประสานิงานิชุมชนิเพ่ือหาแหล่งพื้นิท่ีผลิตวัตถุดำิบท่ีปลอดำภัยทั้งภายในิจังหวัดำ และจังหวัดำใกล้เคียง 
การรวมกลุ่มเกษตรกร รวบรวมวัตถุดำิบ บริการจดัำส่งการขนิส่งไปยังโรงพยาบาลในิจังหวัดำที่เข้าร่วมโครงการ เป้าหมายสำาคัญคือ
การสร้างรายไดำ้ให้กับเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนิในิพื้นิที่มีตลาดำในิการส่งผักผลไม้ปลอดำภัยอย่างยั่งยืนิ ประชาชนิในิประเทศ
มีสุขภาพดำี ไดำ้บริโภคสินิค้าที่มีคุณภาพไดำ้มาตรฐานิ

โคริงการิโริงพื่ยาบาล
อาหาริปลอดภัย

คุณวิริัญญา หอมัธููป
กรรมการผูู้้จััดการ 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพิิษณุุโลก 
(วิสาหกิจัเพิื่อสังคม) จัำกัด

“โรงพยาบาลให้ความสำคัญต่อนโยบาย
โครงการอาหารปลอดภัย และการบรหิารการจดัการแบบวิสาหกิจเพ่ือสงัคม 
สามารถช่วยการบริหารงานของโรงพยาบาลได้ดีข้ึนเน่ืองจากวิสาหกิจ
เพ่ือสังคม ไม่ได้ต้องการก�าไรสูงสุดรวมถึงการขับเคลื่อนงานของบริษัท
ประชารัฐฯ ท�างานแบบบูรณาการผ่าน คสป.จังหวัดที่เข้ามาสนับสนุน
การด�าเนินกิจกรรมโครงการ อีกทั้งเป้าหมายส�าคัญคือการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานรากเกษตรกรมีรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”

คุณลือพื่งษั์ อ๋องเจริิญ
ประธานกรรมการ 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีตรัง 
(วิสาหกิจัเพิื่อสังคม) จัำกัด

“ประชารัฐรักสามัคคีตรัง ได้ทำบันทึก
ข้อตกลงร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์ตรัง ในการคัดสรรวัตถุดิบจ�าพวกพืช 
ผัก ผลไม้ ตลอดจนเนื้อสัตว์ที่สะอาดปราศจากสารปนเบื้อน เพื่อใช้ในการ
ประกอบอาหารให้กับผู้ป่วยรับประทาน ประกอบกับบริษัทฯ ยังเป็น
คณะอนกุรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จงัหวดั จงึเข้าไปมบีทบาท
ส�าคัญในการเชือ่มโยงหน่วยงานภาครฐัเข้าไปส่งเสรมิให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี
ท�าเกษตรอินทรีย์ ซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบายและเป็นพลังขับเคลื่อน
โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยได้เป็นอย่างดี”

ปัจจุบันเครือข่าย “ประชารัฐรักสามัคคี” ใน 40 จังหวัด สามารถ
จดัส่งสนิค้าเกษตรปลอดภยัเข้าสูโ่รงพยาบาลได้จ�านวน 52 แห่งทัว่ประเทศ 
สร้างรายได้ให้ชุมชนไปแล้ว 256,503,876.77 บาท โดยบริษัท ประชารัฐ
รักสามัคคีพิษณุโลก (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ�ากัด และบริษัท ประชารัฐ
รักสามัคคีตรัง (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ�ากัด สามารถขับเคลื่อนโครงการ
ดังกล่าวจนสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนสูงสุดจ�านวน 58,633,567.60 บาท 
และ 45,892.093 บาท ตามล�าดับ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565) 

นอกเหนือจากจากการส่งผักผลไม้ปลอดภัยแก่โรงพยาบาล
ในพ้ืนที่แล้ว บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีกาญจนบุรี (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) 
จ�ากัด ได้พัฒนาเป็นต้นแบบความส�าเร็จในการขยายเครือข่ายการจัดส่ง
ผักและผลไม้ปลอดภัยออกนอกพ้ืนที่ในจังหวัด โดยสามารถจัดส่งเข้าสู่
โรงพยาบาลในเขตกรุงเทพและปริมณฑลถึง 7 โรงพยาบาล ประกอบด้วย 
โรงพยาบาลสงฆ์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ
มหาราชินี สถาบันบ�าราศนราดูร สถาบันประสาทวิทยา โรงพยาบาล
นวมินทร์ 9 โรงพยาบาลเด็ก และโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี 
(ศูนย์มะเร็งคลอง 10)
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คุณทิวิาพื่ริ ศริีวิริกุล
กรรมการผูู้้จััดการ 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีกาญจันบุรี 
(วิสาหกิจัเพิื่อสังคม) จัำกัด

“โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุขถือว่า
ดีมาก เน่ืองจากมีความมุ่งหวังให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้บริโภคอาหาร
ที่สะอาด ลดอัตราการเจ็บป่วยจากการบริโภคอาหารท่ีไม่สะอาดและ
มสีารพษิ เกษตรกรทีป่ลกูผักอนิทรยีจ์งึสามารถผลิตอาหารปลอดภัยให้แก่
โรงพยาบาลเหล่านัน้ได ้สำหรบัความสำเร็จของกาญจนบุร ีคดิวา่สว่นหน่ึง
มาจากการที่ ดิฉัันเป็นประธานเครือข่ายเกษตรอินทรีย์จังหวัดกาญจนบุรี
จึงทำให้การประสานงานและการขับเคลื่อนต่างๆ เป็นไปได้ง่ายและ
คลอ่งตวั เราไดร้บัการสนบัสนนุท่ีดจีากทา่นผูว้า่ราชการจงัหวดั ทีใ่หค้วาม
สำคัญและร่วมมือเต็มที่ในการจัดหารถห้องเย็นเพื่อใช้ยืมขนส่งผักและ
ห้องใหญ่เย็นเพื่อเก็บผักโดยงบพัฒนาการจังหวัด ประชารัฐรักสามัคคี
ประเทศไทย เป็นองค์กรหลักท่ีช่วยดูแลและแก้ปัญหาต่างๆ กรรมการ
พัฒนาชุมชนที่ให้ความร่วมมือดีมาก ตลอดจนการช่วยเหลือในด้าน
เงินทุนหมุนเวียนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์”

คุณวิิริุฬห์ มังคลศริีสวิัสดิ�
กรรมการผูู้้จััดการ 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีร้อยเอ็ด 
(วิสาหกิจัเพิื่อสังคม) จัำกัด 

“เราเริ่มต้นจากขับเคลื่อนโครงการอาหาร
ปลอดภัย มาตั้งแต่ปี 2558 พร้อมปูพื้นฐานให้เกษตรกรรู้จักการวางแผน
ในการปลูกผักให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในพื้นท่ีเพ่ือลด
ความผันผวนของราคาสินค้าเกษตร โดยนำข้อมูลการสั่งซื้อผัก-ผลไม้
ของโรงแรมและร้านอาหารในจังหวัดมาวิเคราะห์และคาดการณ์ปริมาณ
ความต้องการในแต่ละเดือน หลงัจากนัน้ไม่นานจึงเริม่ขยายมาสู่โรงพยาบาล 
ตามนโยบายของประชารัฐรักสามัคคีประเทศไทย ซึ่งลงนามความร่วมมือ
โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภยักับกระทรวงสาธารณสขุไว ้แตค่วาม
ท้าทายของเราคือไม่ได้เริม่จากโรงพยาบาลรัฐ เพราะเห็นว่ามีการดำเนินการ
ซื้อผักและสมุนไพรปลอดภัยจากชุมชนในพื้นที่อยู่ก่อนแล้ว และไม่ได้มี
ปญัหาใดๆ จงึคดิวา่บริษทัฯ ไม่มคีวามจำเปน็ตอ้งเปน็ตวักลางในห่วงโซน่ัน้ 
พรอ้มมองหาตลาดใหม่ๆ  คอื โรงพยาบาลเอกชนภายในจงัหวัดและประสบ
ความสำเร็จ สามารถจัดส่งได้อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน”

นายเฉลิมัชาติ เจนเจนปริะเสริิฐ
กรรมการผูู้้จััดการ 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพิังงา 
(วิสาหกิจัเพิื่อสังคม) จัำกัด

“ประชารัฐรักสามัคคีพังงา มีหน้าที่ในการประสานและสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนทั้งในระดับนโยบายและปฏิิบัติการ ให้เป็นไปตามนโยบายและ
บรรลุเป้าหมาย โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงาน
ตา่งๆ ท่ีเกีย่วขอ้ง ประสานแหลง่ผูผ้ลติเกษตรอนิทรยีแ์ละเกษตรปลอดภยั 
ตลอดจนควบคุมและดูแลกลุ่มเกษตรกรให้ส่งผลผลิตเข้าโรงพยาบาล
ตามคำสั่งซื้อ สิ่งท่ีเราโฟกัสคือ จะต้องรับผิดชอบต่อผู้ป่วยเป็นสำคัญ 
เนื่องจากอาหารเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต การบริโภคอาหาร
ทีไ่มส่ะอาดเป็นเหตใุหเ้กดิโรคต่างๆ ได้ ดงัน้ันไมว่า่จะปน็ผูป้ว่ย ญาติผูป้ว่ย 
รวมไปถึงเจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลทุกท่าน จะต้องได้บริโภคอาหารท่ีมาจาก
วัตถุดิบที่สะอาดมีมาตรฐานปราศจากสารปนเป้�อน ไร้สารตกค้าง นำไป
สู่สุขภาพที่แข็งแรง”

นายสุเมัธู มัั�งคั�ง
กรรมการผูู้้จััดการ 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีขอนแก่น 
(วิสาหกิจัเพิื่อสังคม) จัำกัด

“ความจริงจงั จริงใจ ท่ีจะช่วยเหลอืเกษตรกร 
และตระหนักถงึสขุภาพของผูบ้รโิภค เปน็ปจัจยัแหง่ความสำเรจ็ของดำเนนิ
โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย สิ่งที่ประชารัฐรักสามัคคีขอนแก่น
เขา้ไปดำเนนิการคอื การใหค้ำแนะนำ สง่เสรมิและสนบัสนนุปจัจยัการผลติ
ผกัปลอดสารเคม ีรวมไปถงึเชือ่มโยงหนว่ยงานเขา้รว่มพฒันากลุม่วสิาหกจิ
ชมุชนในดา้นตา่งๆ อาท ิโรงเรอืนปลกู ระบบนำ้ และองคค์วามรูใ้นการผลติ 
จนได้รับใบรับรองมาตรฐานสินค้าการเกษตรปลอดภัย GAP แล้วจำนวน 
2 ราย นอกจากน้ียังสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนผ่านการทำกิจกรรม
ต่างๆ พร้อมเปิดพื้นท่ีให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนความคิดและร่วมคิด
ร่วมพัฒนาชุมชนของตนเองมากขึ้น”

โครงการระดำับประเทศ
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โคริงการิเคริื�องสีข้าวิคริัวิเริือน
“พื่ริ้อมัสี”

เริ่มด�าเนินการมาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2559 โดยหนึ่งในเป้าหมายส�าคัญของการพฒันานวัตกรรมเครื่องสีข้าวในครัวเรือนครั้งนี้ คือการผลักดันให้
เกิดห่วงโซ่อปุทาน (Supply Chain) มุง่เน้นการสร้างช่องทางการตลาดใหม่ให้กับเกษตรกรสามารถจ�าหน่ายข้าวสายพันธุพ์ืน้เมืองได้โดยตรงกับผูบ้รโิภค
ในราคาที่สูงขึ้นกว่าการขายในรูปแบบเดิม นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรมีการพัฒนาในด้านทักษะการผลิต ไม่ว่าจะเป็น การอบแห้ง คัดเลือก 
บรรจุ และขนส่ง ให้มีคุณภาพก่อนที่จะส่งตรงถึงมือผู้บริโภค นับเป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรโดยตรงอีกด้วย 

“นิวัตกรรมใหม่ ที่จะสร้างความเชื่อมโยงระหว่างชาวนิากับผู้บริโภค
ปรับเปลี่ยนิวิถีการบริโภคข้าวให้รับรู้ถึงความหลากหลายของสายพันิธุ์

คุณค่าทางอาหาร เสนิ่ห์ และรสชาติที่แตกต่างกันิ”

จากงานวิจัยสู่เครื่องสีข้าวต้นแบบและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จนล่าสุด บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ�ากัด 
ผสานความร่วมมอืกับ บรษิทั นาทวีเทคโนโลย่ี จ�ากัด ผูเ้ชีย่วชาญในการผลติเครือ่งสข้ีาวมากกว่า 20 ปี พัฒนาเครือ่งสข้ีาวขนาดกระทัดรดั เหมาะส�าหรบั
การสีข้าวในครัวเรือนในปริมาณที่พอเพียงแก่ความต้องการ จนสามารถออกวางจ�าหน่ายได้อย่างเป็นทางการในช่วงเดือน กรกฎาคม 2562 
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โดยในช่วงปลายปี 63 ยังได้รับโอกาสส�าคัญในการน�านวัตกรรมเครื่องสีข้าว
ครัวเรือน “พร้อมสี” ไปร่วมจัดแสดงในงาน “ข้าวแดนสยาม” ซึ่งจัดขึ้นโดยสุขสยาม 
กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และ 
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) ภายใต้แนวคิด Rice Journey for Future หรือ 
การเดินทางของข้าวท่ีสะท้อนถึงวิถีชีวิตของเกษตรกร และแสดงถึงความเป็นอู่ข้าวอู่น�้า
ของชาวไทย ต่อยอดสู่อนาคตการขายสินค้าเกษตรครบวงจรอีกด้วย

เครื่องสีข้าวครัวเรือน “พร้อมสี” สามารถเปลี่ยนข้าวเปลือกเป็นข้าวสารได้ภายใน 5 นาที เน้นการใช้ชีวิตตามวิถีพอเพียง กล่าวคือ สีข้าวเมื่อ
ต้องการบริโภคในปริมาณที่พอเหมาะกับการบริโภคแต่ละครั้ง ทั้งนี้เพื่อให้ได้ความสดใหม่คงคุณค่าทางโภชนาการอย่างครบถ้วน 

บรษิทัฯ ยังผสานความร่วมมอืกับเครอืข่ายประชารฐัรกัสามคัครีะดบัจงัหวัด และมลูนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชปูถัมภ์ รบัซือ้ข้าวเปลอืกและ
ข้าวสารจากชุมชนทั่วประเทศ รวม 15 สายพันธุ์ มาจัดจ�าหน่าย ณ RICE LAB สามย่านมิตรทาวน์ 

ข้าวมะลิด�าหนองคาย 62
จ.หนองคาย

ข้าวดงตาล
จ.ปัตตานี

ข่าวไร่เล็บนกพิัทลุง
จ.พัทลุง

ข้าวหอมกระดังงา
จ.นราธิวาส

ข้าวสังข์หยด
จ.พัทลุง

ข้าวเสาไห้/เจั็กเชย
จ.สระบุรี

ข้าวหอมปทุม
จ.ปทุมธานี

ข้าวมะจัานู
จ.ปัตตานี

ข้าวหอมใบเตย
จ.พัทลุง

ข้าวซีบูกันตัง
จ.นราธิวาส

ข้าวไร่ดอกพิะยอม
จ.พัทลุง

ข้าวไร่ดอกข่า
จ.พังงา

ข้าวเหนียวด�าหมอ
จ.พัทลุง

ข้าวเหนียวเขาวง
จ.กาฬสินธุ์

ข้าวช่อขิง
จ.สงขลา

โครงการระดำับประเทศ
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โคริงการิผ้าขาวิมั้าท้องถิ�น 
หัตถศิลป์ไทย

“ผ้าขาวม้า” เป็นิผ้าท้องถ่ินิของไทยที่มีประวัติความเป็นิมายาวนิานิ เป็นิผ้าสารพัดำประโยชนิ์ท่ีคนิไทยใช้ในิชีวิตประจำาวันิ
มาช้านิานิ ชุมชนิหลายร้อยแห่งทัว่ประเทศต่างยดึำถือการทอผ้าขาวม้าเป็นิอาชพีเสรมิหลงัการทำาเกษตรกรรม ด้ำวยเหตนุิี ้คณะทำางานิ
โครงการผ้าขาวม้าท้องถิน่ิ หัตถศลิป์ไทย โดำย บรษัิท ประชารฐัรักสามคัคี วิสาหกิจเพือ่สงัคม (ประเทศไทย) จำากัดำ ภายใต้การดำำาเนินิิงานิ
ของคณะทำางานิการพัฒนิาเศรษฐกิจฐานิรากและประชารัฐ ร่วมกับ กรมการพัฒนิาชุมชนิ กระทรวงมหาดำไทย จึงไดำ้มีความคิดำริเริ่ม
ที่จะสร้างความตระหนิักถึงความหลากหลายและประโยชนิ์ใช้สอยของผ้าขาวม้าให้กับกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ พร้อมๆ ไปกับการพัฒนิา
คณุภาพ เทคนิิคการผลติ ตลอดำจนิการแปรรปูสนิิคา้จากผ้าขาวม้าทอมือใหม้ีความหลากหลายตรงกบัความต้องการของผู้บริโภค
ยิ่งขึน้ิ ทั้งนิี้เพ่ือสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ซ่ึงอยู่คู่กับชนิบทไทยมาเป็นิเวลาช้านิานิให้เพิ่มสูงย่ิงขึ้นิ อีกทั้งยังเป็นิการช่วยเพิ่มรายไดำ้
ให้ชุมชนิอย่างยั่งยืนิอีกดำ้วย 

นบัตัง้แต่โครงการฯ เปิดตวัอย่างเป็นทางการเมือ่วันที ่12 สงิหาคม 
2559 เป็นต้นมา มีกิจกรรมต่างๆ มากมายภายใต้วัตถุประสงค์ในการ
ด�าเนินโครงการ คือ

• ท�างานร่วมกับชุมชนผู้ผลิต โดยเฉัพาะอย่างย่ิง “ทายาทผ้า
ขาวม้าไทย” ในการพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมช่องทางการจัด
จ�าหน่าย และเชือ่มโยงชมุชนให้เกิดเป็นเครอืข่ายทีส่ามารถร่วมกันท�างาน
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันได้ 

• สนับสนุนกลุ ่มเยาวชนและคนรุ ่นใหม่ในการสืบสานและ
พัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าทอมือทั้งในด้าน ลายผ้า เทคนิค
การทอ และการแปรรูปให้มีความร่วมสมัยยิ่งขึ้น

• ปลุกกระแสและสร้างความเข้าใจอย่างต่อเนือ่งเพ่ือให้ผูบ้รโิภค
มองเห็นคุณค่าของผ้าขาวม้าทอมือ ทั้งในด้านศิลปวัฒนธรรมและ
เศรษฐกิจ

Creative Young Designers
สบืเน่ืองจากปลายปี 2562 ท่ีโครงการผ้าขาวม้าท้องถ่ินหตัถศิลป์

ไทย โดย บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพ่ือสังคม (ประเทศไทย) 
จ�ากัด ได้เชือ่มโยงเครอืข่ายการด�าเนินงานไปสูส่ถาบันการศกึษา ด้วยการ
ผสานมือกบั โครงการสนับสนุนกิจกรรมของสถานศกึษา EISA (Educational 
Instituted Support Activities) โดย บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) 
ในการขับเคลื่อนกิจกรรม “Creative Young Designer” เพ่ือส่งเสริม
ให้เกิดการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างชมุชนผูผ้ลติผ้าขาวม้าทอมอื กับกลุม่
นักศึกษา ด้านการออกแบบแฟชั่นจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เป้าหมาย
ส�าคัญ คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการ
ผู้บริโภค มาในปี 2563 ยังด�าเนินการต่อเนื่องในพ้ืนที่ 7 ชุมชน ร่วมกับ 
6 มหาวิทยาลัย พร้อมขยายความเชื่อมโยงไปยังสโมสรฟุตบอลชั้นน�าอีก 
4 สโมสร ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือใช้เป็นของท่ีระลึก 
รวมถึงสนับสนุนช่องทางการจัดจ�าหน่ายในร้านค้าของสโมสรอีกด้วย 
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• วิิสาหกิจชุมัชนคอตตอนดีไซน์ อ.สามัโคก จ.ปทุมัธูานี 

จดุเด่นและเอกลกัษณ์ของผ้าขาวม้าวิสาหกิจชมุชนคอตตอนดไีซน์ 
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี คือ การน�า “เส้นฝ้ายใยบัวหลวง” ท่ีมีคุณสมบัติ
บางเบาให้สัมผัสที่นุ ่มนวล โดยเกิดจากการน�าเส้นใยจากก้านบัวปั่น
รวมกับเส้นฝ้ายมาทอเป็นผืนผ้าขาวม้า ซึ่งเป็นความท้าทายของนักศึกษา
จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่จะต้องน�าองค์ความรู้
ตลอดจนทฤษฎีจากชั้นเรียน มาประยุกต์ใช้ในภาคปฏิิบัติจนเกิดเป็น
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่คงอัตลักษณ์ของผ้าขาวม้าท้องถิ่น 

นอกจากนีท้างโครงการฯ ยังผสานความร่วมมอืกับ สโมสรฟุตบอล
โปลิส เทโร เอฟซี จัดการประกวด “Rebranding Project” เพ่ือเฟ้นหา
ผลงานการออกแบบเครื่องแต่งกายแนว Sport และของท่ีระลึกส�าหรับ
สโมสรฟุตบอล โดยใช้ผ้าขาวม้าวิสาหกิจชุมชนคอตตอนดีไซน์มาเป็น
ส่วนหนึ่งในการออกแบบ 

มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจ�านวน 6 ทีม รวมกว่า 40 คน และ
ผลการตัดสินมีดังนี้ 

o รางวัลชนะเลศิ ได้แก่ ทีม THE ONE (เงนิรางวลั 5,000 บาท 
พร้อมน�าไปพัฒนาต้นแบบผลติภณัพ์ให้กับวิสาหกิจชมุชนคอตตอนดไีซน์ 
และโสมสรฟุตบอลโปลิสเทโรอีกด้วย)

o รองชนะเลศิอนัดบั 1 ได้แก่ ทีม Tero lab (เงินรางวัล 3,000 บาท)
o รองชนะเลศิอนัดับ 2 ได้แก่ ทีม Umbrella slide (เงินรางวัล 

2,000 บาท)

โครงการระดำับประเทศ
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• กลุ่มัทอผ้าบ้านหนองลิง อ.สองพื่ี�น้อง จ.สุพื่ริริณบุริี

จุดเด่นและเอกลักษณ์ของผ้าขาวม้ากลุ่มทอผ้าบ้านหนองลิง 
อ.สองพ่ีน้อง จ.สพุรรณบรุ ีคอื การสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมชองชนชาตมิอญ 
โดยเน้นผ้าขาวม้าสขีาวและสแีดง พร้อมถ่ายทอดเรือ่งราวในยุคสมยัทราวดี 
ขุนช้างขุนแผน ผ่านการปักลวดลายบนผืนผ้า ส�าหรับการเข้าร่วมกิจกรรม
ของโครงการในครัง้น้ี เป็นการท�างานร่วมกับคณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ราชภัฎสวนสุนันทา พร้อมมอบหมายภารกิจส�าคัญให้กับนักศึกษาในการ
ออกแบบและสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ์ของทีร่ะลกึจากผ้าขาวมา้ให้แก่สโมสร
ฟุตบอลสพุรรณบรุ ีเอฟซ ีซึง่ถือเป็นหน่ึงในแนวทางส�าคญัท่ีจะพัฒนาและ
ส่งเสริมอัตลักษณ์ผ้าขาวม้าของชุมชนให้ยั่งยืนสืบต่อไป

ส�าหรับผลงานการออกแบบของนักศึกษาที่ส่งมอบผลิตภัณฑ์
ต้นแบบให้แก่กลุ่มทอผ้าบ้านหนองลิง จ�านวน 10 ชิ้นงาน ประกอบด้วย 
กระเป๋าเป้ ผ้ากันเป้�อน พวงกุญแจ หมวก สายคล้องกล้อง สายนาฬิกา เป็นต้น 

นอกจากน้ียังส่งมอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบของพรีเมียมให้แก่ทาง
สโมสรฟุตบอลสพุรรณบรุ ีเอฟซ ีจ�านวน 10 ชิน้งาน ประกอบด้วย ธงทีร่ะลกึ 
กระเป๋า สายข้อมือ ถุงเท้า เป็นต้น 
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• กลุ่มัทอผ้าบ้านไทริงามั อ.เขาฉกริริจ์ จ.สริะแก้วิ

จุดเด่นและเอกลักษณ์ของผ้าขาวม้ากลุ่มทอผ้าบ้านไทรงาม 
อ.เขาฉักรรจ์ จ.สระแก้ว อยู่ตรงที่ลวดลายของผ้าขาวม้าใน 2 ลักษณะ คือ 
ลายผ้า “ตาคู่” และ “ตาโด” (ตาหมากรุก) ซึ่งทอด้วยกี่ทอผ้าแบบโบราณ 
ส่วนเส้นใยที่น�ามาใช้ทอจะได้จากคอปกเสื้อยืดท่ีมีต�าหนิจากโรงงาน
โดยผ่านการแยกชนิดของเส้นใยมาแล้ว เรียกได้ว่าเป็นการบริหารจัดการ
ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า ลดทั้งต้นทุน และมลพิษของสภาวะแวดล้อม
อีกด้วย 

นอกเหนือจาก 2 ลายข้างต้นแล้ว ยังมี “เกร็ดเต่า” ลายโบราณ
ท่ีไม่ล้าสมัย โดดเด่น มีเสน่ห์ ให้มุมมองในรูปแบบ 3 มิติ ใช้เทคนิคการ
สืบเส้นยืน การวางกระสวยสอดกระทบเส้นพุ่ง ซึ่งผู้ทอจะต้องมีพ้ืนฐาน
และทักษะการทอผ้าที่ดีเป็นพิเศษ

ภายใต้ความต้องการของชมุชนท่ีมุง่เน้นเทคนิคและวธีิการย้อมสี
ธรรมชาตทิ�าให้สตีดิทนนาน รวมถงึลายผ้าขาวม้าท่ีมคีวามร่วมสมยั แต่ยังคง
ไว้ซ่ึงอัตลักษณ์ชุมชน จึงเป็นหน้าท่ีของน้องๆ นักศึกษาจากสาขาวิชา
ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ท่ีจะต้องน�าองค์ความรู้ในเชิงวิชาการ ตลอดจนความคิด
สร้างสรรค์ จนสามารถรงัสรรค์ชิน้งานออกมาภายใต้แนวคิด “PAKAOMA : 
From Highland of Thailand” รวม 130 ผลงาน ผ่านการคดัเลอืกและส่งมอบ
ให้แก่ชุมชนจ�านวน 22 ผลงาน พร้อมตัวอย่างสีธรรมชาติกว่า 50 เฉัดสี 
เพื่อเป็นต้นแบบให้ชุมชนในการย้อมสีธรรมชาติต่อไป

โครงการระดำับประเทศ
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• กลุ่มัทอผ้าทอมัือบ้านหนองขาวิ อ.ท่ามั่วิง จ.กาญจนบุริี

บ้านหนองขาว จ.กาญจนบุรี หรือ “เมืองผ้าขาวม้าร้อยสี” เป็น
แหล่งผลิตผ้าขาวม้าที่ส�าคัญของประเทศไทย จุดเด่นและเอกลักษณ์ท่ี
ส�าคัญคือ สีสันของฝ้าขาวม้าที่มีความหลากหลายกว่า 100 เฉัดสี รวมถึง 
“ผ้าขาวม้าลายตราจักร” ที่ใช้กันมาแต่โบราณ

ส�าหรบัการเข้าร่วมกจิกรรมของโครงการในครัง้นี ้เป็นการท�างาน
ร่วมกับ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการยกระดับและพัฒนาผลติภัณฑ์ผ้าขาวม้า
ประเภท เสือ้ผ้า เครือ่งประดบั ให้ตอบโจทย์ความต้องการของผูบ้รโิภค จน
เกิดเป็นผลงานการออกแบบกว่า 200 ผลงาน ที่พร้อมส่งมอบสู่กลุ่มทอผ้า
บ้านหนองขาวใช้ในการผลิตเป็นสินค้าเพื่อการพาณิชย์ต่อไป
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• กลุ่มัสตริีทอผ้าบ้านเขาเต่า อ.หัวิหิน จ.ปริะจวิบคีริีขันธู์

จุดเด่นและเอกลักษณ์ของผ้าขาวม้ากลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเขาเต่า 
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรขีนัธ์ คอื ผ้าขาวม้า 9 เส้น ซึง่เป็นลายผ้าท่ีผสมผสาน
ความเก่าและความใหม่เข้าด้วยกัน แม้ว่าลวดลายสีสันในด้านยืนจะเป็น
แบบใดก็ตาม แต่เวลาทอด้านพุ่งกระสวยจะต้องเป็น 9 เส้นเสมอ 

ส�าหรบัการเข้าร่วมกจิกรรมของโครงการในครัง้นี ้เป็นการท�างาน
ร่วมกับ สถาบนัส่งเสรมิศลิปวัฒนธรรม มหาวิทยาลยัรงัสติ ในการยกระดบั
และพัฒนาผลติภัณฑ์ผ้าขาวม้าให้ตอบโจทย์ความต้องการรวม 4 คอลเลกชนั 

ประกอบด้วย ชดุไทยประยุกต์ ชดุเสือ้ผ้าแนวสปอร์ต เสือ้เชิต้ และชดุราตรี 
รวมไปถึงชุดพานพุ่มบายศรีที่น�าเอาผ้าขาวม้าเขาเต่ามาประยุกต์อีกด้วย 

นอกจากน้ี ทางมหาวิทยาลัยรังสิต ยังด�าเนินการส�ารวจพื้นท่ี
พร้อมผลิตสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเท่ียว ตลอดจนงาน
หัตถกรรมพ้ืนบ้าน เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับคน
ในชุมชนต่อไป 

โครงการระดำับประเทศ
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• กลุม่ัทอผ้าและตดัเย็บบ้านหาดเสีย้วิ อ.ศริสีชันาลยั จ.สโุขทัย 

จดุเด่นและเอกลกัษณ์ของผ้าขาวม้าบ้านหาดเสีย้ว อ.ศรสีชันาลยั 
จ.สุโขทัย คือ ผ้าขาวม้าที่มีลายข้างบริเวณชายผ้า ซึ่งเป็นโจทย์ส�าคัญ
ท่ีนักศกึษาจากคณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ จะต้อง
น�ามาสร้างสรรค์และต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมถึงผลิตภัณฑ์ของ
ท่ีระลึกให้แก่สโมสรฟุตบอลสุโขทัย เอฟซี โดยยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของ
ชุมชนอย่างครบถ้วน 
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• กลุ่มัทอผ้าบ้านดอนแริ่ (ดลมัณี) อ.เมัือง จ.ริาชบุริี

จดุเด่นและเอกลกัษณ์ของผ้าขาวม้ากลุม่ทอผ้าบ้านดอนแร่ (ดลมณี) 
อ.เมือง จ.ราชบุรี แตกต่างจากผ้าขาวม้าลายตารางของชุมชนอื่นๆ โดย
จะเป็น “ผ้าขาวม้าลายจก” หรือ “ผ้าบน” ซึ่งจะน�ามาใช้กับช่วงบนของ
ร่างกาย ส�าหรับผู้ชายเท่านั้น อาทิ ผ้าปรกหัวนาค ผ้าครองออกบวช หรือ
ผ้าพาดบ่า โดยปัจจุบันทางกลุ ่มได้น�านวัตกรรมเส้นใยจากวัตถุดิบ
ธรรมชาติมาใช้ ไม่ว่าจะเป็น กล้วย ผักตบชวา ข้าวโพด ฯลฯ เป้าหมาย
ส�าคญัของชมุชนในการเข้าร่วมโครงการครัง้น้ี คอืการขยายฐานผลติภัณฑ์
แปรรปูผ้าขาวม้าให้มคีวามหลากหลายมากย่ิงขึน้ ซึง่ถือเป็นโจทย์ท่ีท้าทาย
ของนักศึกษาจากวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์ นอกจากน้ี ยังได้ร่วมพัฒนาและออกแบบของท่ีระลึกให้แก่
สโมสรฟุตบอลราชบุรี มิตรผล เอฟซี อีกด้วย 

ส�าหรับในปี 2564 ต่อเน่ืองไปจนถึงปี 2565 “Creative Young 
Designer” นอกเหนือจะต่อยอดความร่วมมือกันอย่างต่อเน่ืองในการ
ออกแบบและพัฒนาผลติภณัฑ์เสือ้ผ้า ของใช้ และของทีร่ะลกึแล้ว ยังมุง่เน้น
ในเรื่องการพัฒนาด้านการตลาดและช่องทางการจัดจ�าหน่าย โดยมีการ
บรูณาการความรูร้ะหว่างคณะด้านการออกแบบและคณะด้านการบรหิาร
ธุรกิจ ในการช่วยพัฒนาผ้าขาวม้า พร้อมขยายพ้ืนที่การท�างานออกเป็น 
15 ชุมชน ร่วมกับ 13 สถาบันการศึกษา และ 3 สโมสรฟุตบอลอีกด้วย
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นา่นนรินัทร ์: แคค่ณุุเหน็ สมัผู้สัและ
ใช้ผู้้าผืู้นน้ีคุณุจัะคดิถึงึน่านนรินัดร์กาล
กลุ่มทอผู้้าบ้านซาวหลวง 
จัังหวัดน่าน 
(นายญัฐพิงศ์์ ดีบุญ)

แม่น้ำน่านเปรียบเสมือนหัวใจสายใย
แห่งชีวิตที่ใช้หล่อเลี้ยงผู้คนในจังหวัดน่าน ในการอุปโภคบริโภคตลอดจน
ถึงการท�าการเกษตร อุตสาหกรรมและการท�าประมงเพื่อด�ารงชีพ 
ชาวจังหวัดน่านจึงผูกพันธ์กับสายน�้าน่าน และเกิดแรงศรัทธาในสายน�้า
จึงน�าการไหลของแม่น�้ามาเป็นแรงบันดาลใจในการทอผ้า นั่นก็คือ 
“ลายน�้าไหลเมืองน่าน” อีกท้ังบ้านซาวหลวง ต�าบลบ่อสวก มีการขุดพบ
เตาเผาโบราณและได้พบเครื่องปั�นดินเผาจ�านวนมาก ท�าให้คนในชุมชน
ศรัทธาจึงน�าลายมาทอผ้าเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของชุมชน

การิปริะกวิดลายผ้าขาวิมั้า “นวิอัตลักษัณ์”
การประกวดลายผ้าขาวม้าเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักของโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “นวอัตลักษณ์” 

มีเป้าหมายส�าคัญเพ่ือรักษาและสืบทอดอัตลักษณ์ผ้าขาวม้าท้องถ่ินของชุมชน โดยคัดเลือกลายผ้าขาวม้าที่มีความสวยงามโดดเด่นในด้านต่างๆ 
พร้อมผลักดันเข้าสู่กระบวนการจดลิขสิทธิ์ลายผ้า 

ส�าหรับในปีนี้มีกลุ่มชุมชนทอผ้า นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ร่วมส่งผ้าขาวม้าทอมือที่ย้อมสีด้วยวัตถุดิบธรรมชาติเข้าร่วมประกวดใน 
2 สาขา ได้แก่ สาขาอัตลักษณ์ประจ�าชุมชน และ สาขาความคิดสร้างสรรค์ รวมจ�านวน 182 ชิ้นงาน 

สาขาอัตลักษัณ์ปริะจำาชุมัชน (Heritage)

ผู้้าขาวม้าแห่งความภักดี
กลุ่มอาชีพิผู้้าฝ้้ายอำพิัน 
จัังหวัดเชียงใหม่ 
(นางอำพิัน ทิพิราชา)

กลุ่มอาชีพผ้าฝ่ายอำพัน สนองพระดำริ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี

นารรีตันราชกัญญา รบัลายพระราชทานมาประยุกต์ใช้ในการทอ “ผ้าขาวม้า
ลายแห่งความภักด”ี พร้อมดัดแปลงและปรบัเปลีย่นกรรมวิธีการทอ โดยใช้
เทคนิคการ “จก” เป็นวิธีการทอหลัก เลือกใช้สีเหลืองซึ่งเป็นสีประจ�า
พระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และยังน�าลาย “ดอกสะหรี่
จั๋นต๋า” ซึ่งเป็นดอกไม้มงคลของชาวล้านนามาสอดแทรกลงลายผ้า 

ในการจกนัน้ ทางกลุม่เลอืกใช้สทีีห่ลากหลาย แสดงให้เห็นความ
หลากหลายของคนไทย ถึงแม้จะต่างประเพณี ต่างศาสนา ต่างภาษาพูด 
แต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 

วิสาหกิจัชุมชนกลุ่มทอ
ผู้้าบ้านหนองเครือบุญ 
อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา

คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม 
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร 

กลุ่มสตรีทอผู้้า
บ้านเขาเต่า 
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

วิทยาลัยออกแบบ 
คณะบริหารธุรกิจ

วิมพิ์ดีไซน์ 
อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

ภาควิชาการจัดการ
ออกแบบและพัฒนาธุรกิจ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ

วิสาหกิจัชุมชน
ผู้้าทอนาหมื่นศ์รี
อ.นาโยง จ.ตรัง

คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์
วิทยาลัยบริหารธุรกิจ
นวัตกรรมและการบัญชี 

วิสาหกิจัชุมชน
กลุ่มสืบสานต่
อผู้้าทอมือบ้านผู้ือ
อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

ส�านักศิลปวัฒนธรรม
คณะการจัดการ

กลุม่พัิฒนาสตรี
บ้านสวนปอ 
อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด

คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ 

วิสาหกิจัชุมชนกลุ่มสตรี
ทอผู้้าบ้านรางจัิก 
อ.ชะอ�า จ.เพชรบุรี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
คณะบริหารธุรกิจ

กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
ทอผู้้าไหมผู้้าฝ้้ายบ้านเสารกี
อ.พนา จ.อ�านาจเจริญ

กลุม่ทอผู้้าพ้ืินเมือง
บ้านนาค�าไฮ
อ.หนองบัวล�าภู 
จ.หนองบัวล�าภู

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ 
คณะผู้ประกอบการ 
(Beta Young)

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
บ้านคึมมะอุ-สวนหม่อน 
อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา

คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี
วิทยาลัยออกแบบ
คณะบริหารธุรกิจ

กลุ่มทอผู้้าพิื้นเมือง
บ้านสะง้อ (ดารานาคี)
อ.เมือง จ.บึงกาฬ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ

วิสาหกิจัชุมชนกลุ่มทอผู้้า
บ้านห้วยทราย 
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 

สาขาวิชาการออกแบบ
พัสตราภรณ์ และสาขาวิชา
ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 
(คณะศิลปกรรมศาสตร์)
คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี โครงการ DBTM 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการผังเมือง

กลุ่มอาชีพิผู้้าฝ้้ายอ�าพิัน 

อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

กลุม่อาชพีิทอผู้้าบ้านล่องมดุ 
อ.เทพา จ.สงขลา

สาขาวชิาออกแบบพสัตราภรณ์ 
(วิชาเอกออกแบบสิ่งทอ) 
คณะศิลปกรรมศาสตร์
วิทยาลัยโลกคดีศึกษา 

กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
บ้านโนนชาด 
อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

คณะมันฑนศิลป์
(วิทยาเขตวังท่าพระ) 
คณะการจัดการ (วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี)
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อยากสร้างก�าลงัใจ ความภาคภมูใิจทีไ่ด้มโีอกาสสบืทอดภมูปัิญญา
ด้านการทอผ้า และได้มีโอกาสใช้ความรู้และประสบการณ์กว่า 20 ปี 
สร้างสรรค์ผลงาน โดยมแีนวคดิจากการดึงเอาสสีนัความสวยงามของป่าไม้
ในอุทยานป่าไม้แห่งชาติแจ้ซ้อนในช่วงฤดูหนาวท่ีมีท้ังสีเขียวของใบไม้
ที่ยังเกาะอยู่กับก่ิงไม้ สีน�้าตาลสีส้มของใบไม้ท่ีร่วงลงสู่ผืนดินปกคลุมต้น
หญ้าและดอกหญ้าหลากสทีีผ่ดุโผล่ออกมาจากพ้ืนดนิสลบักันไปกลายเป็น
ความสวยงามท่ีอยู่ในความทรงจ�าของช่างทอผ้า ซ่ึงได้เป็นปรากฎการณ์
เช่นน้ีตลอดต้ังแต่เดก็จนโตไม่เคยเบือ่ ในการออกแบบลายทอทางกลุม่และ
ช่างทอเลอืกใช้เทคนคิการทอด้วยลายเกรด็เต่าแบบ 4 ตะกอ แต่ออกแบบ
เส้นยืนให้เว้นช่องใหญ่เล็กไม่เท่ากัน สะท้อนถึงความงามตามธรรมชาติ
ท่ีถูกจัดสรรให้ลงตัว แต่เมื่อทอออกมาแล้วดูมีมิติ เน้นโทนสีเขียว สีเทา 
สีน�้าตาล ซึ่งเป็นสีอัตลักษณ์ประจ�าท้องถ่ินและทอสอดเส้นด้ายหลากสี
เป็นช่วงๆ คล้ายกับดอกหญ้าที่ผุดออกมาแซมบนพ้ืนหญ้าและใบไม้
ช่วยเพิ่มสีสันและผิวสัมผัสท�าให้ผ้าขาวม้ามีอัตลักษณ์โดดเด่นยิ่งขึ้น

WINTER STORY 
ผู้้าขาวม้าลมหนาว
นายธัชเชษฐ์ ปราบปราม

นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 สาขาวิชาศิลปะการ
ออกแบบพัสตราภรณ์ คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แรงบนัดาลใจจากฤดหูนาวในภาคเหนือของประเทศไทย ทีม่กัเกิด
ทะเลหมอกซึ่งเป็นทิวทัศน์สวยงามท่ีเกิดจากการรังสรรค์โดยธรรมชาติ 
และสามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวได้เป็นจ�านวนมาก ด้วยเหตุผลนี้จึงเกิด
เป็นผ้าขาวม้าสร้างสรรค์ท่ีถ่ายทอดวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงามนี้ ออกแบบโดย
การลดทอนรูปทรงที่มีการลดหลั่นขนาดกันไป และเลือกใช้สีโทนเย็น
ท่ีย้อมธรรมชาติ คือ ครามให้รู้สึกถึงความเย็นสบายเหมือนกับฤดูหนาว
ที่ใกล้มาเยือน

สองชาติพิันธุ์
กลุ่มสตรีทอผู้้าบ้านทุ่งมั่ง 
จัังหวัดสกลนคร 
นางเฉลา พิันดา
ลายสองชาติพันธุ์ ลายสองลายนี้เป็นของ
เผ่าใซ่ (ฝ้ายปั่นรวมกันสองเส้น) และเผ่า

โย้ย (สคีราม) สองเผ่าเวลาท�าบยุจะท�าร่วมกนัอยู่ทกุปี จะใช้ผ้าขาวม้าลายน้ี
มดัหัวพยานาค มดัหัวกลองยาว และตกแต่งบรเิวณวัด มนัเป็นความภูมใิจ
ของสองเผ่าน้ี และความรื่นเริงหลังจากฤดูเก็บเกี่ยว ลูกหลานไปท�างาน
ต่างถ่ินจะพากันกลับบ้านในฤดูกาลน้ี เส้นฝ้ายสองเส้นน�ามาปั่นรวมกัน 
หมายถึง ความสามัคคีร่วมใจกันของสองเผ่า

Light of the nan river 
“แสงแห่งแม่น้ำน่าน”
วิสาหกิจัชุมชนบ้านหล่ายทุ่ง 
จัังหวัดน่าน 
และนายปุญชรัศ์ม์ สาลี 
นักออกแบบอิสระ

แรงบันดาลใจจากสายน�้าน่าน สีสันของสายน�้าในยามเย็น 
ความประทับใจในความงามของสายน�้า แสงระยิบระยับที่ตกกระทบ
บนผิวน�้า ส่องแสงประกาย เกิดเป็นมิติของแสงเงา แม่น�้าน่านเป็นสายน�้า
ที่ท�าให้เกิดแรงบันดาลใจ ศิลปะ ภูมิปัญญา ลวดลายน�้าไหลที่เป็น
อตัลกัษณ์ความงดงามของสายน�า้สูง่านออกแบบผ้าขาวม้าลวดลายมงคล 
ที่สื่อถึงความเจริญก้าวหน้า ลื่นไหลดุจสายน�้า

พิันแสงรุ้ง
วิสาหกิจัชุมชนบ้านหล่ายทุ่ง 
จัังหวัดน่าน และ 
นายปญุชรศั์ม ์สาล ีนกัออกแบบอิสระ

จากเสียงขับลำนำ ขับลื้อ “สิบสองปันนา
พนัเรอืงเหมอืนแสง” สูก่ารออกแบบเร่ืองราว

บนผนืผ้าขาวม้า อัตลกัษณ์ชมุชน ความภาคภูมใิจร�าลกึถงึเรือ่งราวในอดตี
ที่ชุมชน บรรพบุรุษโยกย้ายมาจากสิบสองปันนา แคว้นไทลื้อในอดีต 
มาต้ังถ่ินฐานอยู่ท่ีบ้านหล่ายทุ่งในปัจจุบัน แสงจากสายรุ้งที่เลืองลอง
เปล่งแสงจากฟากฟ้า ดุจดั่งแสงแห่งการเริ่มต้นใหม่ เยาวชนลูกหลาน
สืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชน

ผู้้าขาวม้าสายรุ้ง
กลุ่มทอผู้้าบ้านห้วยทราย 
จัังหวัดเชียงใหม่ 
นางณุัฐรดา แก้วชมภู

ได้แนวคิดแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ
จากสายรุ้งท่ีเกิดขึ้นจากท้องฟ้าที่สดใส

นำมาออกแบบลวดลายผสมผสานลายด้ังเดิม คือผ้าทอลายขัด แล้วนำ
เทคนิคการมัดเส้นด้ายให้เป็นลายสลับกัน ทำให้เกิดผ้าขาวม้าลายสายรุ้ง

ผู้้าขาวมาอีโป้ลายขอ
วิสาหกิจัชุมชนแปรรูปจัากไหม
และฝ้้าย จัังหวัดร้อยเอ็ด 
แม่ทองใบ สาโรจัน์
สำหรบัผ้าขาวม้าทอมอืของวสิาหกจิชมุชน
แปรรูปจากไหมและฝ้าย จ.ร้อยเอ็ด แรกเริม่

เดิมทีจะทอออกมาเป็นผ้าขาวม้า “อีโป้” ซึ่งจะมีลายตารางแบบธรรมดาๆ 
จนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี 
นารีรัตนราชกัญญา ทรงพระราชทานอนุญาตแบบลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอ
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ให้น�ามาใช้ ทางกลุ่มจึงน�าลวดลายดังกล่าวมาทอ
ผสมผสานบนผืนผ้าขาวม้า โดยใช้เทคนิคการ “จก” ตรงลายขอ “S” ลงบน
ผืนผ้าอย่างสวยงาม 

สาขาควิามัคิดสริ้างสริริค์ (Creative)

ผู้้าขาวทะเลดวงตา
นางสาวเจันจัิรา วุ้นก้อน
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปะการ
ออกแบบพัสตราภรณ์ คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ได้รบัแรงบันดาลใจมาจากยคุศิลปะลวงตา 

(Op Art) ที่เป็นการเล่นกับสายตาผู้ชมท�าให้มีความรู้สึกว่าเคลื่อนไหว 
โดยใช้เส้นในการน�ามาจัดวางในระยะใกล้ ไกล รวมท้ังแรงบันดาลใจ
ในการใช้สีคราม เพ่ือสื่อถึงท้องทะเลท่ีก�าลังมีคลื่นซึ่งสอดคล้องกับการ
เคลื่อนไหวที่ต้องการแสดงออกและใช้วิธีการย้อมธรรมชาติรวมกับการ
ทอด้วยกี่กระตุกแบบดั้งเดิมของชาวบ้าน

หลงป่า
หลงใหลในความสวยงามตามธรรมชาติ
ที่อุดมสมบูรณุ์ของผู้ืนป่าในอุทยาน
แห่งชาติแจั้ซ้อน กลุ่มวิสาหกิจัชุมชน
กลุ่มน้ำมอญแจั้ซ้อน จัังหวัดลำปาง 
นางสาวสุทธิพิร บุตรปะสะ

โครงการระดำับประเทศ
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การิปริะกวิดภาพื่ถ่ายผ้าขาวิมั้าผ่านอินสตาแกริมั
เป็นหน่ึงในกิจกรรมภายใต้โครงการ “ผ้าขาวม้าท้องถ่ินหัตถศลิป์ไทย” 

ซึง่จดัข้ึนมาอย่างต่อเนือ่งนบัตัง้แต่ปี 2560 เป็นต้นมา โดยมเีป้าหมายหลกั
เพ่ือส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นคุณค่าของผ้าขาวม้าทอมือ ซึ่งเป็นผ้า
สารพัดประโยชน์ทีผ่สานอยู่ในวัฒนธรรมต่างๆ รวมถึงวิถีการใช้ของคนไทย
ทั้งประเทศ 

• ปี 2563 : จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ผ้าขาวม้ารัก(ษ์)โลก” มีผู้ส่ง
ผลงานเข้าร่วมประกวดจ�านวน 987 ภาพ

• ปี 2564 : จดัขึน้ภายใต้แนวคดิ “Pakaoma Wow From Home” 
มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจ�านวน 1,465 ภาพ

งานผ้าขาวิมั้าทอใจ
“ผ้าขาวม้าทอใจ” ถือได้ว่าเป็นงานประจ�าปีที่จัดขึ้นเพื่อแสดงผล

การด�าเนินงาน รวมถึงเปิดโอกาสให้ชุมชนภายใต้โครงการ “ผ้าขาวม้า
ท้องถ่ินหัตถศิลป์ไทย” ได้มีพ้ืนที่ในการน�าผลงานที่ผ่านการส่งเสริมและ
พัฒนามาเผยแพร่พร้อมจ�าหน่ายให้แก่ผู้ท่ีมีความหลงใหลในมนต์เสน่ห์
ของผ้าขาวม้าทอมือได้จับจองเป็นเจ้าของ

ส�าหรบัปี 2563 และ 2564 โครงการ “ผ้าขาวม้าท้องถ่ินหัตถศลิป์
ไทย” ยังคงด�าเนินการจัดงาน “ผ้าขาวม้าทอใจ” อย่างต่อเนื่อง ภายใต้
มาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของ
โควิด 19

o นิทรรศการ และแฟชั่นโชว์ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์
ผ้าขาวม้าของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

o นิทรรศการภาพถ่ายผ้าขาวม้าผ่านอนิสตาแกรม “ผ้าขาวม้า
รัก (ษ์) โลก”

o ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าทอมือจากชุมชนผู้ผลิต 15 ชุมชน
o กิจกรรมผ้าขาวม้า DIY 
o พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกิจกรรม Creative 

Young Designer 

• งานผ้าขาวิมั้าทอใจ ปี 63 ภายใต้แนวิคิด “Pakaoma Next 

Normal” 

o จดัขึน้ระหว่างวันที ่9-13 กันยายน 2563 ณ ศนูย์การค้าสาม
ย่านมิตรทาวน์

• งานผ้าขาวิม้ัาทอใจ ปี 64 ภายใต้แนวิคดิ “Team Pakaoma Thai” 

o จดัข้ึนระหว่างวันท่ี 21-26 พฤศจกิายน 2564 ณ ศนูย์การค้า
สามย่านมิตรทาวน์

o นิทรรศการผลงานการออกแบบผลติภณัฑ์ผ้าขาวม้าชมุชน 
รวมถึงเครื่องแต่งกายนักกีฬาฟุตบอล ของนักศึกษาจาก 
6 มหาวิทยาลยั ได้แก่ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั
กรุงเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏิสวนสุนันทา และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

o นิทรรศการผ้าขาวม้าลายขอ
o นิทรรศการภาพถ่ายผ้าขาวม้าผ่านอินสตาแกรม “Wow 

From Home”
o ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าทอมือจากชุมชนผู้ผลิต 10 ชุมชน
o พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกิจกรรม Creative 

Young Designer 

ตลอดระยะเวลา 2 ปี ที่ผ่านมา แม้ว่าประเทศไทยต้องเผชิญหน้า
กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 แต่การขับเคลื่อนงานของ
โครงการ “ผ้าขาวม้าท้องถ่ินหัตถศลิป์ไทย” โดยเฉัพาะอย่างยิง่การสนบัสนนุ
กลุ ่มเยาวชนและคนรุ ่นใหม่ในการสืบสานและพัฒนาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าทอมือให้มีความร่วมสมัยตอบสนองความต้องการ
ของผูบ้รโิภคเป้าหมาย เหนือสิง่อืน่ใดคอืการส่งเสรมิกิจกรรมด้านการตลาด
ทัง้ในรปูแบบออนไลน์และออฟไลน์ ซึง่ยังคงได้รบัการสนับสนุนเป็นอย่างดี
จาก กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ท่ีเปิดพ้ืนท่ีให้แก่ชุมชน
ผู้ผลิตผ้าขาวม้าทอมือได้มีโอกาสน�าผลิตภัณฑ์มาจัดแสดงและจ�าหน่าย
ในงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น งาน OTOP Midyear งานศิลปาชีพประทีปไทย 
OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี และงาน OTOP City เป็นต้น 

ทั้งนี้ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา โครงการ “ผ้าขาวม้าท้องถิ่น
หัตถศิลป์ไทย” สามารถส่งเสริม สนับสนุน และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
ผู้ผลิตผ้าขาวม้า จ�านวน 31 กลุ่ม รวมกว่า 42.6 ล้านบาท และรวมตั้งแต่
เริ่มโครงการสร้างรายได้ไปแล้วกว่า 183.98 ล้านบาท
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โคริงการิท่องเที�ยวิโดยชุมัชน
ตามัริอยองค์หลวิงปู่มัั�น ภูริิทัตโต

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัดำ (มหาชนิ) ร่วมกับ กรมการพัฒนิาชุมชนิ และคณะทำางานิการพัฒนิาเศรษฐกิจฐานิรากและ
ประชารัฐ ดำำาเนิินิโครงการท่องเท่ียวโดำยชุมชนิ ตามรอยองค์หลวงปู่มั่นิ ภูริทัตโต ต่อเนิื่องเป็นิปีที่ 3 เพ่ือเชิญชวนิประชาสัมพันิธ์ให้
ประชาชนิไดำ้เดำินิทางเข้าไปเรียนิรู้ประวัติ วัตรปฏิบัติอันิงดำงาม รวมทั้งปฏิปทาคำาสอนิขององค์หลวงปู่มั่นิ ภูริทัตโต ซึ่งท่านิไดำ้จาริกไป
ในิพื้นิที่ต่างๆ หลายภูมิภาค ทั้งภาคกลาง ภาคเหนืิอ และภาคตะวันิออกเฉียงเหนืิอของประเทศไทย นิอกจากนิี้ยังเปน็ิการส่งเสริมให้
เกิดำการทำางานิร่วมกันิระหว่าง บ้านิ วัดำ โรงเรียนิ ภายใต้หลักการ “บวร” และพัฒนิาเป็นิบริษัท วิสาหกิจชุมชนิ ราชการ (บวร)2 เพื่อ
กระตุ้นิเศรษฐกิจสร้างรายไดำ้ของชุมชนิ

โครงการฯ มีพ้ืนที่ด�าเนินการตามที่องค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ได้
จาริกไปใน 12 จังหวัด 36 พื้นที่ประกอบด้วยพื้นที่หลัก 4 เส้นทาง ได้แก่ 
ภาคกลาง จงัหวัดลพบรุ ีจงัหวดันครนายก และกรงุเทพมหานคร ภาคเหนอื 
จังหวัดเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉีัยงเหนือตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานี 
และจงัหวัดอ�านาจเจรญิ ภาคตะวันออกเฉัยีงเหนือตอนบน จงัหวัดสกลนคร 

จังหวัดนครพนม จังหวัดหนองคาย จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองบัวล�าภู 
และจงัหวัดเลย โดยมุง่ท่ีจะสร้างเส้นทางท่องเท่ียวโดยชมุชนอย่างต่อเน่ือง 
ซึง่จะช่วยส่งเสรมิการสร้างรายได้ให้ชมุชนอย่างย่ังยืน และสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจในด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

โครงการระดำับประเทศ
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กิจกริริมัปี พื่.ศ. 2564 
• ประสานความร่วมมือกับ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด

(วิสาหกิจเพ่ือสงัคม) จ�ากัด ในพืน้ท่ีเป้าหมายของโครงการฯ ได้แก่ เชยีงใหม่ 
ลพบุรี นครนายก สกลนคร นครพนม อุดรธานี อุบลราชธานี หนองบัวล�าภู 
หนองคาย เลย และอ�านาจเจริญ

• ลงพ้ืนที่ส�ารวจพ้ืนท่ีเป้าหมายและชุมชนรอบวัดระยะท่ี 2 ใน 
5 จังหวัด 9 หมุดหมาย

• จัดท�าหมุดหมาย ป้ายบอกทาง และบอร์ดนิทรรศการ ใน 
5 จังหวัด 9 หมุดหมาย

• จดัท�าปฏิิทนิกจิกรรมของแต่ละวัดในพ้ืนท่ีเป้าหมายของโครงการฯ 
เผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ โดยประสานข้อมูลผ่านคณะท�างานในพื้นที่ ได้แก่ 

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ�ากัด ผู้แทน
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ท่ีดแูลจังหวัดในพ้ืนท่ีเป้าหมายของโครงการ เป็นต้น

• จดักิจกรรมตามรอยองค์หลวงปูม่ัน่ร่วมกับมหาวทิยาลยัเครอืข่าย
ของไทยเบฟ โดยประสานกับคณะการศึกษาของไทยเบฟ 3 ครั้ง

• การจัดทริปร่วมกับสมาคมการค้าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
อสีาน  และสมาคมสมาพนัธ์ธุรกิจการท่องเท่ียวส่วนภมูภิาคแห่งประเทศไทย 
3 ทริป

• กิจกรรมธรรมะออนทัวร์ปีท่ี 10 ของส�านักทรพัยากรบคุคล ภายใต้
โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 8 ครั้ง



107

กิจกริริมัปี 2565
• จัดกิจกรรมธรรมะออนทัวร์ปีที่ 11 ภายใต้โครงการท่องเท่ียว

โดยชมุชนตามรอยองค์หลวงปูม่ัน่ ภรูทิตัโต ต่อเนือ่งเป็นปีที ่2 เดนิทางไปใน 
8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดหนองบัวล�าภู จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเลย จังหวัด
อุดรธานี จังหวัดสกลนคร จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดนครนายก และ
จังหวัดลพบุรี โดยได้ร่วมมือกับการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ส�านักงาน
จังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉัียงเหนือ ในการประชาสัมพันธ์
โครงการฯ 

• ประชาสัมพันธ์พ้ืนท่ีท่องเท่ียวโดยชุมชนของโครงการฯ ที่มี
ความพร้อม ผ่านรายการชื่นใจไทยแลนด์ อมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34 จ�านวน 
3 พื้นที่ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลพบุรีและจังหวัดสกลนคร 

• จัด Press Tour พาสื่อมวลชนร่วมตามรอยธรรมขององค์
หลวงปูม่ัน่ ภูรทิตัโต ทีจ่งัหวัดอดุรธาน ีเพ่ือประชาสมัพันธ์เส้นทางท่องเทีย่ว
โดยชุมชนตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต จังหวัดอุดรธานี มีสื่อมวลชน
เข้าร่วม จ�านวน 11 ท่าน จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ เพจสารคดีไลท์ 
เพจเที่ยววัด และช่องอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34 

• ร่วมมือกับเครือข่ายภาคีในจังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม 
จงัหวัดอ�านาจเจรญิ และจงัหวดัอบุลราชธานี จดักจิกรรมปลกูป่าในใจคน 
เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวโดย
ชุมชน สร้างการรับรู้แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนเพ่ือพัฒนาการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศ การท่องเที่ยวจิตอาสา และการท่องเที่ยวเชิงศรัทธา

โดยสร้างรายได้ให้ชุมชน 322,039 บาท ติดตามรายละเอียด 
“โครงการท่องเท่ียวโดยชุมชน ตามรอยองค์หลวงปู่มั่น” ได้ที่ www.
luangpumun-cbt.org

โครงการระดำับประเทศ
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โคริงการิปริะกวิดโอทอป จูเนียริ์ 
(OTOP Junior Contest)

ร่วมมือกับสำานิักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นิ กรมการพัฒนิาชุมชนิ กระทรวงมหาดำไทย จัดำการประกวดำโอทอป จูเนิียร์ เป็นิปี
ที ่4 เพ่ือพัฒนิาศักยภาพการเรียนิรูเ้รือ่ง  “การทำาธรุกิจ”  ให้มคุีณภาพและมาตรฐานิบนิพืน้ิฐานิของภมูปัิญญาท้องถ่ินิ  เสริมสร้างขดีำ
ความสามารถด้ำานิการจดัำการบริหารผูป้ระกอบการ OTOP Junior โดำยประยกุต์ใช้ความรู้ทางวชิาการมารเิร่ิมการทำาธุรกิจบนิพืน้ิฐานิ
ของภูมิปัญญาท้องถิ่นิ เป็นิแนิวทางในิการพัฒนิาอาชีพ สร้างรายไดำ้ ซึ่งเป็นิรากฐานิสำาคัญในิการดำูแลตนิเอง พัฒนิาคุณภาพชีวิต 
เติบโตขึน้ิมาเป็นิบคุลากรทีมี่คุณภาพและมคุีณค่าต่อสงัคม  ตลอดำระยะเวลา  4  ปีทีผ่่านิมา มีผูส้นิใจเข้าร่วมประกวดำมากกว่า  900  ทมี

โครงการระดำับประเทศ
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จากความส�าเรจ็ของการประกวดโอทอป จูเนียร์ เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ 
และขยายโอกาสในวงกว้าง ได้จดัการประกวด Win Win WAR OTOP Junior 
เป็นรายการโทรทัศน์ ผ่านช่องอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34 เพื่อค้นหานักเรียน
จากทัว่ประเทศทีม่คีวามรู ้ ความสามารถ ความคดิสร้างสรรค์  ต่อยอดความรู้
และน�าภมิูปัญญาท้องถ่ินมาประยุกต์ใช้ และเป็นสนิค้าท่ีเอือ้ประโยชน์ต่อ
สงัคม ชุมชน และสิง่แวดล้อม คดัเลอืกให้เหลอื 50 ทีม และ 10 ทีมสดุท้าย

นอกจากนี้ การประกวด Win Win WAR OTOP Junior เป็นเวที
แข่งขันท่ีเปิดโอกาส เพ่ือสร้างประสบการณ์ให้นักเรียนได้แสดงความ
สามารถเพ่ือก้าวไปสู่เส้นทางการเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ ยังถือเป็น
การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้รู้จักมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
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โคริงการิส่งเสริมิัคนริุน่ใหม่ัเพืื่�อสร้ิางชมุัชนดีมัรีิอยยิม้ั (SE อำาเภอ)

ชุมชนิดำีมีรอยย้ิม คือ โครงการที่ดำำาเนิินิงานิเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนิและให้ชุมชนิเกิดำการจัดำการตนิเองไดำ้
อย่างย่ังยืนิ โดำยมีแนิวคิดำสำาคัญที่มุ่งเนิ้นิ การสร้างเศรษฐกิจ
ชุมชนิ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และขยายไปสู่เป้า
หมายการพัฒนิาอย่างยัง่ยนืิ โดำยเน้ินิการเชือ่มโยงความร่วมมอื
ในิระดำบัพืน้ิที ่เพือ่ส่งเสริมการมส่ีวนิร่วมของชมุชนิในิการพฒันิา
พืน้ิทีท่ัง้ในิด้ำานิสงัคม เศรษฐกิจ และสิง่แวดำล้อม โดำยมพีืน้ิฐานิจาก
ความต้องการและศักยภาพของแต่ละชุมชนิเป็นิตัวตั้ง

เป้าหมัายและภาริกิจ
ชุมชนดีมีรอยย้ิม ขับเคลื่อนโดยการขยายผลจากโครงการสาน

พลงัเพ่ือบ้านเกิด เพือ่ให้นกัพัฒนาธุรกิจชมุชนรุน่ใหม่ เป็นแกนน�าเชือ่มโยง
การท�างานกบัภาคส่วนต่างๆ เพือ่น�าความสุขและรอยยิม้กลบัคืนสูบ้่านเกิด
ของตนเอง และสร้างประโยชน์ในพื้นที่อย่างยั่งยืนในทุกมิติ 

“เป้้าหมาย”

“ภารกิิจ”

โครงการระดำับประเทศ
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พื่ื้นที�ดำาเนินการิ 14 พื่ื้นที�  

ลำาดำับ ชื�อ-สกุล พื่ื้นิที�

ผู้รับประโยชนิ์
สร้างรายไดำ้
เพื่ิ�มัให้ชุมัชนิ

(ปี2560-
มัิ.ย.2565)

(บาท)

Project Highlightจำานิวินิ
ชุมัชนิ

สมัาชิก 
(ราย)

1 นางสาวมัลยิกา มณีผ่อง
นางสาว มรุธลดา เลาว้าง

ชุมชนดีมีรอยยิ้ม
แม่แจ่ม

8 436 892,565 โครงการหมู่บ้าน
ท่องเที่ยวห้วยบง

2 นางสาวจิรยา ประพรต ชุมชนดีมีรอยยิ้ม 
จันทบุรี

8 355 1,238,084 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้
บ้านปลาธนาคารปูชุมชนบางสระเก้า 

3 นายภัทรพล ปฐมมหาธนเดช ชุมชนดีมีรอยยิ้ม 
ปราจีนบุรี

2 85 798,655 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ 
ต�าบลลาดตะเคียน

4 นายสุชาติ คัดทรายขาว ชุมชนดีมีรอยยิ้ม 
หนองคาย

3 176 5,046,618 โครงการพัฒนาเครือข่าย
เกษตรอินทรีย์เมืองหนองคาย

5 นายศุภกร อิ่มสนิท ชุมชนดีมีรอยยิ้ม 
เมืองกาฬสินธุ์

9 145 1,020,745 โครงการพัฒนาชุมชนดงน้อย
ผ้าทอมือสีธรรมชาติสู่ตลาดสากล

6 นางสาวธิตาภรณ์ ภูโอบ ชุมชนดีมีรอยยิ้ม 
ยางตลาด

5 145 2,334,963 โครงการเชื่อมโยง
เครือข่ายแปรรูปผ้า

7 นางสาวรังษิยา กันซวง ชุมชนดีมีรอยยิ้ม 
ขอนแก่น

3 310 2,239,309 โครงการผักปลอดภัยสู่โรงพยาบาล

8 นายนันทวัฒน์ บุญกระสินธ์ ชุมชนดีมีรอยยิ้ม 
อุบลราชธานี

4 154 1,348,782 โครงการคลัสเตอร์ฝ้าย…
สายใยคนริมโขง

9 นายอานนท์ ข�าแก้ว ชุมชนดีมีรอยยิ้ม 
พัทลุง

13 440 3,817,966 โครงการ 
หจก.ร่วมสร้างรอยยิ้มพนางตุง 

10 นายเจนรบ ชนะราวี ชุมชนดีมีรอยยิ้ม 
นครศรีธรรมราช

10 420 5,702,128 โครงการขยายช่องทางการตลาดสินค้า
ทางการเกษตรและอาหารแปรรูป

11 นางสาวปัทมา ซัง ชุมชนดีมีรอยยิ้ม 
สุราษฎร์ธานี

7 429 1,680,534 โครงการผักดีชุมชนดีต�าบลเสวียด 

12 นางสาวอมลรดา นาคฤทธิ์ ชุมชนดีมีรอยยิ้ม 
กระบี่

11 360 541,283 โครงการปลิงดีชุมชนดี

13 นางสาววาฟา มะซอ ชุมชนดีมีรอยยิ้ม 
นราธิวาส

7 200 823,715 โครงการพัฒนาและเชื่อมโยงตลาดวิสาหกิจ
ชุมชนแปรรูปกระจูดบ้านพรุกาบแดง 

14 นางสาวสุรีณา เจะสะมาแอ ชุมชนดีมีรอยยิ้ม 
ปัตตานี

6 83 1,129,865 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก
ด้วยบล็อคไม้และเชื่อมโยงตลาดวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่ม Barahom Bazaar 

รวม 96 3,738 28,615,242 
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ชุมัชนดีมัีริอยยิ้มัหนองคาย
โครงการพิัฒนาเครือข่ายเกษตรอินทรีย์เมืองหนองคาย “ผู้ลักดันอาหารปลอดภัย... เพิิ่มรายได้เกษตรกร”

บทสัมัภาษัณ์ของตัวิแทนชุมัชนที�ได้ริับปริะโยชน์

นางสาวทิตา โคธิเสน กรรมการฝ้่ายประชาสัมพัินธ์กลุ่ม
เกษตรปลอดภัย

เราขอขอบคุณ ชุมชนดีมีรอยย้ิมหนองคายที่มาช่วยปรับแนวคิด
ในการปลูกผักของชุมชน ให้มีที่ขาย มีตลาดรับซื้อ ซึ่งแต่ก่อนนี้ ชุมชนไม่รู้
จะไปขายท่ีไหนท่ีจะไม่โดนต่อรองราคาหรอืบางครัง้ไม่สามารถขายได้และ
ยังท�าให้ผักของเราได้รับมาตรฐานผักปลอดภัย เป็นท่ียอมรับของตลาด 
สามารถจ�าหน่ายให้กับโรงพยาบาลเพ่ือให้ผูป่้วยได้รบัอาหารทีดี่ และตอนนี้
ก�าลังที่จะขยายผลกับห้างสรรพสินค้าในจังหวัด ท�าให้สมาชิกมีรายได้ 
กลุ่มมีการด�าเนินงานที่ดี ช่วยส่งเสริมอาชีพของคนในชุมชนตามวิถีชีวิต 

ริายละเอียดโคริงการิ

การด�าเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ในพ้ืนท่ี
อ�าเภอเมอืงจังหวัดหนองคาย เป็นความร่วมมอืของกลุม่เกษตรกรท่ีต้องการ
ช่องทางการตลาด ใช้ตลาดน�าการผลติ ร่วมกันวิเคราะห์หาทางออก พบว่า
ต้องหันมาผลิตผักปลอดภัยและต่อยอดสู่เกษตรอินทรีย์ ส่งจ�าหน่าย
ในโครงการอาหารปลอดภัยสูโ่รงพยาบาลหนองคายและช่องทางตลาดผัก
อินทรีย์ในจังหวัด ซึ่งเป็นตลาดที่แน่นอน น�ารายได้มาสู่ชุมชน

กิจกริริมัที�ดำาเนินงานและผลสำาเริ็จที�เกิดขึ้น

• จัดตั้งกลุ ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรปลอดภัย เป็นการรวมตัว
ของเกษตรกรในพ้ืนท่ีอ�าเภอเมืองหนองคาย จ�านวน 30 ครัวเรือน 
เพื่อขับเคลื่อนโครงการเกษตรปลอดภัยสู่โรงพยาบาลหนองคาย

• ขอรับรองมาตรฐานการผลิตอาหารปลอดภยั (GAP) เพ่ือตรวจ
หาสารเคมีตกค้าง จนได้รับการรับรอง และต่อยอดสู่การสร้างโรงคัดแยก
ผลผลิตที่ได้รับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข

• มีชุมชนรับผลประโยชน์ 3 ชุมชน จ�านวน 176 ราย มีรายได้ 
5,046,618 บาท พื้นที่ปลูกผักรวม 30 ไร่

• ขยายผลเพ่ิมช่องทางตลาด ได้แก่ โรงพยาบาล 2 แห่ง คือ 
โรงพยาบาลเมืองหนองคาย และโรงพยาบาลท่าบ่อ, ขยายสู่ห้างโมเดิร์น
เทรด ได้แก่ แม็คโคร โลตัส และบิ๊กซี 

โครงการระดำับประเทศ
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ชุมัชนดีมัีริอยยิ้มั แมั่แจ่มั
โครงการพิัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวห้วยบง “คน ช้าง คืน ถึิ่น สู่การพิัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน”

ริายละเอียดโคริงการิ

ด�าเนินงานโครงการช้างคนืถิน่ สูก่ารพัฒนาชมุชน ในพ้ืนท่ีอ�าเภอ
แม่แจ่ม จงัหวัดเชยีงใหม่ เป็นการช่วยเหลอืควาญช้างบ้านห้วยบง ท่ีได้รบั
ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด ท�าให้ต้องกลับคืนชุมชน ต้องหารายได้
เพื่อเลี้ยงปากท้องทั้งคนและช้าง จึงได้ตกลงร่วมกันว่าจะพัฒนาพื้นที่ให้มี
แหล่งน�้า สร้างอาหารให้ช้าง ปลูกข้าวให้คน คืนรอยยิ้มให้ชุมชนอีกครั้ง

กิจกริริมัที�ดำาเนินงานและผลสำาเริ็จที�เกิดขึ้น

• ร่วมประชุมวางแผนเพ่ือแก้ปัญหา เริ่มจากการศึกษาข้อมูล 
ส�ารวจพื้นที่ วิเคราะห์ปัญหาหาแนวทางพัฒนาแหล่งน�้าและสร้างความ
ยั่งยืนด้านอาหาร

• จัดท�าประปาภูเขา ระยะทาง 2 กิโลเมตร ท�าแปลงปลูกหญ้า
เนเปียร์เป็นอาหารช้าง ปลกูข้าวดอยพันธ์ุพ้ืนเมอืง สร้างแบรนด์ข้าว “มเูข่อโพ” 
มีผู้รับผลประโยชน์ 60 ครัวเรือน ควาญช้าง 20 ครัวเรือนและช้าง 20 เชือก 

• ต่อยอดจดจัดตั้งเป็นวิสาหกิจช้างคืนถิ่นบ้านห้วยบง พัฒนา
เป็นแหล่งท่องเทีย่วชมุชน การปลกูข้าวอนิทรย์ีการท�าโรงสข้ีาวต�ามอื และ
การอนุรักษ์พันธุ์ข้าวดอย

• ขยายผลสู่การพัฒนาหัตถกรรมผ้าทอของชนเผ่าปกากเญอ 
ที่เป็นชนพื้นเมืองในท้องถิ่น ร่วมกับกลุ่มสตรี เพื่อสร้างได้เสริมแก่ชุมชน

บทสัมัภาษัณ์ของตัวิแทนชุมัชนที�ได้ริับปริะโยชน์

นายสดุดี เสรีชีวี วิสาหกิจัชุมชนช้างคืนถึิ่นบ้านห้วยบง 

พวกเรารู้สึกท้อแท้อย่างมาก เมื่อต้องกลับมาอยู่บ้าน หลังจาก
สถานการณ์โควิด แต่การท่ีได้เจอกับชมุชนดีมรีอยยิม้แม่แจ่ม ท่ีเข้ามาช่วย
ท�าน�้าประปาภูเขา ท�าให้ช้างมีน�้าสะอาดดื่มกิน และพาชาวบ้านปลูกผัก
ปลูกหญ้าไว้ให้ช้างด้วย รู้สึกดีใจมากๆ ที่ไทยเบฟเข้ามาช่วยเหลือ ท�าให้
พวกเรามีก�าลังใจขึ้นมาก อยากจะพัฒนาตนเอง พัฒนากลุ่มไปเรื่อยๆ 
ในอนาคตวางแผนจะพัฒนาท่องเที่ยวโฮมสเตย์ ตอนนี้ก็มีเรื่องของ
โรงสีข้าวท่ีไทยเบฟได้เข้ามาสนับสนุนต่อ การพัฒนาแบรนด์สินค้าข้าว
ชุมชน การหาช่องทางตลาด ขอบคุณไทยเบฟมากๆ ครับ
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ชุมัชนดีมัีริอยยิ้มั นคริศริีธูริริมัริาช
โครงการขยายช่องทางการตลาดสินค้าทางการเกษตรและอาหารแปรรูป

ริายละเอียดโคริงการิ

ด�าเนนิโครงการขยายช่องทางการตลาดสนิค้าทางการเกษตรและ
อาหารแปรรูป ในช่วงสถานการณ์โควิดที่ส ่งผลให้ผลผลิตทางการ
เกษตรไม่สามารถจ�าหน่ายและส่งออกได้ ชมุชนดมีรีอยย้ิมนครศรธีรรมราช
เล็งเห็นถึงปัญหาของเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบ จึงเข้าไปด�าเนินการ
รวบรวมสมาชกิ วางโครงสร้างกลุม่ พัฒนาระบบการจดัการ ระบบการขนส่ง 
การรับออเดอร์ลูกค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์ และการประสานเชื่อมโยง
เครือข่ายภาคีการท�างานเพื่อหาตลาดในการจ�าหน่ายสินค้าของชุมชน 
จนสร้างรายได้ให้กับชุมชนและคืนรอยยิ้มให้กับเกษตรกรอีกครั้ง

กิจกริริมัที�ดำาเนินงานและผลสำาเริ็จที�เกิดขึ้น

• ช่วยเหลอืเกษตรกรระบายสินค้าล้นตลาดผลไม้ ในช่วงสถานการณ์
โควิด ได้แก่ ส้มโอทับทิมสยาม มังคุด มะละกอ ลูกปะทอด ทุเรียนกวน 

• เชื่อมโยงหน่วยงานการศึกษาเพ่ือรอบรมและเสริมองค์ความรู้
การแปรรูปสินค้าทางเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า

เกิดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเครือข่ายเกษตรกรผู ้ปลูกผลไม้
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ ลูกปะทอด คุ๊กก้ีลูกปะ น�้านมลูกปะ 
มังคุดกวน น�้ามังคุดหญ้าหวาน ขนมโคใส้มังคุดกวน แป้งกล้วยหอม 
ทุเรียนกวน ย�าส้มโอ เป็นต้น

• ชุมชนรับผลประโยชน์ 10 ชุมชน จ�านวน 420 ราย สร้างรายได้
ให้ชุมชน 5,702,128 บาท

• ขยายผลเชื่อมโยงและการจ�าหน่ายสินค้าทางการเกษตรและ
สนิค้าแปรรปูในเครอืข่าย ได้แก่ เชน็ทรลั นครศรธีรรมราช ป๊ัม PTT จฬุาภรณ์ 
ร้านค้าโอท็อปอ�าเภอ เครือข่ายท่ีพักรีสอร์ท เครือข่ายหน่วยงานราชการ 
กลุ่มบริษัทในเครือไทยเบฟ

บทสัมัภาษัณ์ของตัวิแทนชุมัชนที�ได้ริับปริะโยชน์

นางอัมพิร สวัสสุขดิ์ ประธานกลุ่มส้มโอบ้านบางดุก

ปีน้ีส้มโอทับทิมสยามเรามเียอะมาก มปัีญหาเรือ่งขนส่งและสนิค้า
ขายไม่ได้เน่ืองจากสถานการณ์โควิด แต่เราก็มีชุมชนดีมีรอยย้ิมเข้ามา
ช่วยเหลือ ท�าให้ขายได้เป็นจ�านวนมาก ถ้าเราไม่มีชุมชนดีมีรอยย้ิม
จะให้สนิค้าเราตดิขดัมากๆ ต้องขอบคณุมากๆ ทีเ่ข้ามาช่วยเกษตรกรจรงิๆ

โครงการระดำับประเทศ
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ริายละเอียดโคริงการิ

การด�าเนินโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู ้วิสาหกิจชุมชนเกษตร
อินทรีย์ต�าบลลาดตะเคียน ในพื้นท่ีอ�าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
เป็นความตั้งใจที่จะพัฒนาพ้ืนที่แปลงเกษตร 15 ไร่ ให้เป็นแหล่งอาหาร
ปลอดภัยของชุมชน พร้อมด�าเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนร่วม ยกพื้นที่
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้การท�าเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งเชื่อมโยงประสานภาคี
เครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันพัฒนาพ้ืนท่ี สนับสนุน
เทคโนโลยีการจัดการน�้าและพลังงาน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ชุมชน 

กิจกริริมัที�ดำาเนินงานและผลสำาเริ็จที�เกิดขึ้น

• จัดกิจกรรมพาพนักงานจิตอาสากว่า 200 คน ร่วมพัฒนาพื้นที่
ให้เป็นระบบเกษตรอินทรีย์มีทั้ง แปลงปลูกผักสวนครัว พืชสมุนไพร 
โรงเรือนเลี้ยงไก่ และโรงเรือนผลิตปุ๋ยอินทรีย์

• เชื่อมโยงภาครัฐและเอกชน น�าเทคโนโลยีการจัดการน�้าด้วย
พลังแสงอาทิตย์ และตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ รวมทั้งการสร้างร้านค้า
ชุมชนเป็นที่จ�าหน่ายผักอินทรีย์

• พัฒนาช่องทางตลาดผักอินทรีย์ในรูปแบบจ�าหน่ายตรง และ
สัง่จอง (Pre-order) มตีลาดรบัซือ้ประจ�า คอื ร้านเลม่อนฟาร์ม รพ.อภัยภเูบศน์ 
รพ.กบินทร์บุรี บริษัท NP FOOD จ�ากัด และบริษัท เฟ้่องฟูอนันท์ จ�ากัด

• มีผู้รับผลประโยชน์ 2 ชุมชน สมาชิก 85 ราย พัฒนาพืน้ที่ 15 ไร่ 
ให้เป็นศนูย์เรยีนรูเ้กษตรอนิทรย์ี สร้างรายได้ให้ชมุชนจ�านวน 798,655 บาท 

ชุมัชนดีมัีริอยยิ้มัปริาจีนบุริี
โครงการพิัฒนาวิสาหกิจัชุมชนเกษตรอินทรีย์ต�าบลลาดตะเคียน “พิัฒนาศ์ูนย์เรียนรู้... ด้วยระบบเกษตรอินทรีย์”

• พัฒนาต่อยอดให้สมาชกิ 6 ราย ยกระดบัให้ได้รบัรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ (Organic Thailand) 

• เพ่ิมพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ในระดับครัวเรือน 100 ครัวเรือน ท้ัง 
14 หมู่บ้าน และพัฒนาจัดตั้งกองทุนเมล็ดพันธ์ระดับต�าบล

บทสัมัภาษัณ์ของตัวิแทนชุมัชนที�ได้ริับปริะโยชน์

นางดารา เข้มก�าลงั ประธานวิสาหกิจัชมุชนเกษตรอินทรย์ี
ต�าบลลาดตะเคียน

ตั้งแต่พนักงานจิตอาสาไทยเบฟ เข้ามาช่วยพัฒนาพ้ืนที่ของเรา
ท�าให้สมาชกิมีก�าลงัใจกลบัมารวมตัวกัน ได้อกีครัง้ และยังมีเจ้าหน้าทีจ่าก
ไทยเบฟมาคอยให้ค�าปรึกษากับเราตลอดเวลา ตั้งแต่กระบวนการคิด 
การจัดตั้ง และบริหารกลุ่มสมาชิก การตลาด และการวางแผนการปลูก 
ด้วยวิธีคิด “เอาตลาดน�าการผลิต” เราจะผลิตสินค้า ตามความต้องการ
ของตลาด ท�าให้สมาชิกทุกคนมีรายได้ กลับมามีก�าลังใจและยิ้มได้อย่าง
มีความสุขอีกครั้ง
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นางมัลฤดี พื่ริหมัริักษัา 
สวนขยันกิจั จั.ปราจัีนบุรี

“ขอบคุณประชารัฐรกัสามคัคีปราจีนบรุ ีและประชารัฐ
รกัสามัคคีประเทศไทย ท่ีช่วยดูแลในเรือ่งการจัดหา
บธู การออกพ้ืนท่ี รวมถงึใหค้ำปรกึษาเรือ่งเกีย่วกบั

คุณภาพผลไม้และราคา ท�าให้ผลไม้ในชุมชนมีพื้นที่ขายตามงานต่างๆ 
ในกรุงเทพมากข้ึน ได้เจอกับลูกค้าท่ีหลากหลาย ซึง่ส่วนใหญ่ต่างชืน่ชอบ
ในคณุภาพของผลไม้ของเรา ทีส่�าคญัชมุชนมรีายได้อย่างต่อเนือ่ง ครอบครวั
ของดฉิันักเ็ช่นเดยีวกันท่ีมคีวามเป็นอยู่ท่ีด ีมคีวามสขุ มเีงินเก็บเพียงพอทีจ่ะ
ใช้จ่ายในครัวเรือนและค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียนของลูกๆ ด้วยค่ะ”

นางมัีนา สีสอาด 
วิสาหกิจัชุมชนแฟชั่นมัดย้อม 
Colourful จั.สมุทรปราการ

“รูส้กึดใีจและขอบคณุประชารฐัรกัสามคัคปีระเทศไทย
เป็นอย่างมากท่ีมีสถานท่ีให้จำหน่ายสินค้ามาให้
ทางกลุ่มไปออกบูธอย่างต่อเนื่อง บางพื้นที่หากไป

ตดิต่อเองกจ็ะมค่ีาใช้จ่ายในการเช่าพ้ืนทีค่่อนข้างสงู บางงานขายได้มากบ้าง
น้อยบ้าง ถอืว่าเป็นเรือ่งปกตขิองการค้าขาย โดยเฉัพาะในช่วงสภาวะเศรษฐกิจ
เป็นแบบนี้ แต่ก็ยังดีกว่าที่ไม่มีโอกาสไปขายเลย ต้องขอบคุณจริงๆ ค่ะ”

นางสาวิอนุภา มัณีจันทริ์ 
แบรนด์ “ดลมณุี” 
บ้านดอนแร่ จั.ราชบุรี

“กลุ่มของเราได้ร่วมงานกับประชารัฐรักสามัคคี
ประเทศไทย ผ่านโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่น

หัตถศิลป์ไทย ท�าให้เรามีโอกาสได้มาร่วมออกบูธตามงานต่างๆ สามารถ
เข้าถึงลูกค้า และตลาดใหม่ๆ ท�าให้ชุมชนท่ีเราดูแลมีรายได้กลับเข้ามา
อย่างแท้จริง เราได้เรียนรู้ถึงความต้องการของลูกค้าท่ีหลากหลาย และ
น�ามาใช้พัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตลอดเวลา”

การิสนับสนุนพื่ื้นที�ออกบูธู
จัดแสดงและจำาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมัชน

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าพ้ืนทีใ่นการจดัแสดงและจ�าหน่ายส่วนใหญ่จะถูกจ�ากดั รวมถงึมกีารประกาศยกเลกิกิจกรรมต่างๆ ออกไปอย่างไม่มกี�าหนด 
แต่ก็ยังมีบางส่วนท่ีสามารถด�าเนินการภายใต้มาตรการผ่อนปรนกิจการ และกิจกรรมเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวม 17 งาน 
และสามารถสร้างรายได้ให้แก่ กลุ่ม/ชุมชน รวม 15,587,232 บาท

ตลอดำ 2 ปีที่ผ่านิมา (2563-2564) นิับเป็นิวิกฤตการณ์สำาคัญท่ีคนิไทยทั้งประเทศ รวมไปถึงทั่วโลกต้องเผชิญหนิ้า
กับสถานิการณ์การแพร่ระบาดำของโควิดำ-19 จนิรัฐบาลประกาศใช้พระราชกำาหนิดำการบริหารราชการในิสถานิการณ์ฉุกเฉินิ
พ.ศ.2548 เพื่อควบคุมสถานิการณ์การระบาดำของโรคไข้หวัดำใหญ่สายพันิธุ์ใหม่ 2019 นิับต้ังแต่วันิที่ 26 มีนิาคม 2563 ซึ่งส่งผล
กระทบโดำยตรงต่อ กลุ่ม/ชุมชนิ ภายใต้การขับเคลื่อนิของเครือข่ายประชารัฐรักสามัคคีระดำับจังหวัดำ ที่รายไดำ้ส่วนิใหญ่มาจากการ
ขายสินิค้าและบริการ โดำยที่ผ่านิมามี บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำากัดำ เป็นิหนิึ่งในิฟันิเฟืองที่คอย
เชื่อมโยงพื้นิที่หนิ่วยงานิภาครัฐ เอกชนิ รวมไปถึงภาคีเครือข่าย เพื่อเปิดำพื้นิที่ให้ชุมชนิต่างๆ นิำาผลิตภัณฑ์มาจัดำแสดำงและจำาหนิ่าย

11-13 ม.ค.63 งานสมโภชพระอาราม 192 ปี 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

25-26 ม.ค.63 งานตรุษจีนเยาวราช 
ประจ�าปี 2563

ณ บริเวณซุ้มประตู
เฉัลิมพระเกียรติ 6 รอบ
พระชนมพรรษา ถนนเยาวราช

8-16 ส.ค.63 งานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP 
ก้าวไกลด้วยพระบารมี ปี 2563

ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 
อิมแพ็ค เมืองทองธานี

4-6 ก.ย.63 ตลาดนัด SME 
“เราช่วยไทย ไทยช่วยกัน”

ณ อาคาร 5-7 
อิมแพ็ค เมืองทองธานี

9-13 ก.ย.63 งานผ้าขาวม้าทอใจ 2563 ณ สามย่านมิตรทาวน์

21-25 ก.ย.63 The PARQ 
สนับสนุนพื้นที่ออกบูธ

ณ The PARQ 
ถนนพระราม 4

23-27 ก.ย.63 งาน Farmers on The Street ณ เดอะสตรีท รัชดา

16-25 ต.ค.63 เทศกาลเจมหากุศล 
“อิ่มบุญ อิ่มเจ 4 ภาค”

ณ บริเวณชั้น G 
เมืองสุขสยาม ไอคอนสยาม

28 ต.ค.-1 พ.ย.63 ตลาดนัดผ้าซิ่นสานใจ ครั้งที่ 6 ณ เดอะสตรีท รัชดา

13-15 พ.ย.63 งานผ้าเปลี่ยนโลก ณ MBK Center

1-7 ธ.ค.63 งานข้าวแดนสยาม ณ บริเวณชั้น G 
เมืองสุขสยาม ไอคอนสยาม

19-27 ธ.ค.63 งาน OTOP City 2020 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 
อิมแพ็ค เมืองทองธานี

22 ธ.ค.63-6 ม.ค.64 งานสยาม สุขโข ของขวัญ
แห่งความสุข

ณ บริเวณชั้น G 
เมืองสุขสยาม ไอคอนสยาม

25 ก.พ.-7 มี.ค.64 งานรอยัลโปรเจ็คต์ แกสโตรโนมี 
เฟสติวัล 2021 แอท สยามพารากอน

ณ สยามพารากอน

22-26 มี.ค.64 งาน AWC Charity Market 
Around 2021

ณ เอ็มไพร์ทาวเวอร์

21-26 พ.ย.64 งานผ้าขาวม้าทอใจ 2564 ณ สามย่านมิตรทาวน์

18-26 ธ.ค.64 งาน OTOP ไทย สู้ภัยโควิด-19 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 
อิมแพ็ค เมืองทองธานี

4-12 มิ.ย.65 งาน OTOP City 2022 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 
อิมแพ็ค เมืองทองธานี

โครงการระดำับประเทศ
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ริ้านปริะชาริัฐริักสามััคคี
ร้านิประชารัฐรักสามัคคี เปิดำดำำาเนิินิการภายใต้แนิวคิดำการพัฒนิาช่องทางการขายระดำับประเทศ ต้ังแต่ช่วงปลายไตรมาส

ที่ 3 ของปี 2560 ณ บริเวณชั้นิ 1 อาคารซีดำับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ (ถ.รัชดำาภิเษก) ทุกวันิจันิทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.00 นิ.

ริูปแบบการิให้บริิการิ
• ศนูย์จดัแสดงและจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ชมุชนจากเครอืข่ายประชารฐั

รักสามัคคี ทั้งขายปลีก ขายส่ง และรูปแบบ Made to Order 

• Shopee : prsthailand

• Lazada : prsthailand

• ข้อมูลผลิตภัณฑ์และโปรโมชันต่างๆ ติดตามได้ที่

o Facebook : สารพัดสรรพศิลป์ / ประชารัฐรักสามัคคี

ประเทศไทย / Pakaoma Thailand

o www.prsthailand.com

o ID Line : @prsthailand

ปัจจบุนับรษิทัฯ ยังเชือ่มโยงผลติภณัฑ์ชมุชนจากเครอืข่ายประชารฐั
รกัสามคัคท่ัีวประเทศเข้าสูอ่งค์กรขนาดใหญ่ อาท ิส�านักงานส่งเสรมิการจดั
ประชุมและนิทรรศการ (TCEB) บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) 
บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) บรษิทั ช้างอนิเตอร์เนช่ันแนล จ�ากดั 
Spice of Asia ดีลอยท์ ประเทศไทย บริษัท เอ็ม บี เค จ�ากัด (มหาชน) 

บริษัท เอ็น.ซี.ซี.อิมเมจ จ�ากัด ฯลฯ เพื่อใช้ในการจัดงานสัมมนา กิจกรรม
ของบริษัท รวมไปถึงกระเช้าของของขวัญในเทศกาลต่างๆ 

ในช่วงปลายปี 2564 บริษทั ประชารฐัรกัสามคัค ีวิสาหกิจเพ่ือสงัคม 
(ประเทศไทย) จ�ากัด เริ่มขยายพ้ืนท่ีจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน จากร้าน
ประชารัฐรักสามัคคี ไปสู่การท�างานร่วมภาคีเครือข่ายภาคเอกชน โดย
เริ่มจาก ร้านเสือใต้ สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งเป็นร้านอาหารในเครือ Spice 
of Asia โดยการน�าผลิตภัณฑ์ชุมชนจากชุมชนต่างๆ มาจัดแสดงและ
จ�าหน่ายในร้าน นอกจากน้ียังน�าวัตถุดิบชุมชนมาประกอบอาหารให้กับ
ลูกค้าที่มาใช้บริการอีกด้วย 

โดยนับตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา ถึงแม้ว่าจะประสบปัญหาจาก
สถานการณ์โควิด-19 แต่ร้านประชารฐัรกัสามคัค ียังสามารถสนับสนุนช่องทาง
การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์
ชุมชนมาอย่างต่อเ นื่อง 
และสามารถสร้างรายได้
รวม 8,758,148.20 บาท
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การิดำาเนินงานภาคเอกชน

การดำำาเนิินิงานิภาคเอกชนิ
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เอไอเอสเหน็ิถึงโอกาสในิการส่งเสรมิการเข้าถึงเทคโนิโลยทีีเ่หมาะสมกับชมุชนิ และการใช้ดิำจทิลัแพลตฟอร์มทำาให้ประชาชนิไทย
หลายกลุ่มสามารถเข้าถึงการเรียนิรู้ที่มีท้ังเนิื้อหาและรูปแบบที่หลากหลาย ซึ่งการส่งเสริมในิส่วนินิี้ไดำ้ช่วยยกระดำับคุณภาพชีวิต 
ลดำความเหล่ือมลำ้าทางสังคม สร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษา และสร้างอาชีพให้กับคนิไทย และยังเป็นิการสร้างการยอมรับ
และส่งเสริมความสัมพันิธ์อันิดำีระหว่างเอไอเอสและชุมชนิในิระยะยาว

เรามุ่งมั่นในการเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะช่วยพัฒนาและยกกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยด้วยการใช้ทรัพยากรทางเทคโนโลยีการสื่อสารเป็น
เครือ่งมอืสนับสนุนและส่งเสรมิการพัฒนาชวิีตคนไทยให้ก้าวทันยุคดจิทัิล ซึง่เอไอเอสสามารถใช้ความแข็งแกร่งจากการด�าเนินธรุกิจและทรพัยากรบคุคล
เข้าด�าเนินงานเพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชนของประเทศผ่านนโยบายและโครงการที่หลากหลายในด้านต่างๆ 

• โคริงการิแอปพื่ลิเคชัน อสมั.ออนไลน์ 
มุ่งพัฒนาให้เป็นเครื่องมือสื่อสารเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช้ระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�า

หมู่บ้าน เพื่อความสะดวกรวดเร็วและท�างานแบบเชิงรุก เพื่อให้หน่วยงานสาธารณสุข สามารถทราบสถานการณ์สุขภาพในพื้นที่ และสามารถน�าข้อมูล
ดังกล่าวไปวางแผนจัดบริการสุขภาพที่เหมาะสมซึ่งเป็นการส่งเสริมให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน เกิดการพัฒนาศักยภาพในด้านการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ เช่น การคัดกรองและค้นหาผู้มีปัญหาสุขภาพจิตในชุมชนอันเน่ืองมาจากโรค
ระบาดโควิด-19 การส�ารวจลกูน�า้ยุงลายซึง่เป็นพาหะของโรคไข้เลอืดออกและไข้มาลาเรยี การเสรมิสร้างความรูข่้าวสารด้านสขุภาพและสทิธิหลกัประกัน
สุขภาพส�าหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน รวมถึงการสนับสนุนข้อมูลความรู้พื้นฐานแก่ อสม.ในการรู้เท่าทันภัยออนไลน์ เพื่อน�าไปเผยแพร่
ต่อประชาชนในชุมชนและเป็นภูมิคุ้มกันต่อการถูกหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต 

บริษััท แอดำวิานิซ์ อินิโฟร์ เซอร์วิิส จำากัดำ (มัหาชนิ)

“ยกริะดับคุณภาพื่ควิามัเป็นอยู่ของชุมัชน
และลดควิามัเหลื�อมัลำ้าทางสังคมั 
ด้วิยโคริงสริ้างพื่ื้นฐานและโซลูชั�นด้านดิจิทัล”
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• โคริงการิ AIS เชื�อมัต่อ ช่วิยเหลือ เพื่ื�อคนไทย
1. ติดตั้งเครือข่าย 5G โรงพยาบาลสนาม ศูนย์ฉัีดวัคซีน

ภาคสนาม จุดฉัีดวัคซีน และศูนย์พักคอย จ�านวน 86 แห่ง เพ่ือรองรับ
การปฏิิบัติงานของบุุคลากรทางการแพทย์ผ่านนวัตกรรม เทคโนโลยีและ
โซลชูัน่ทางการแพทย์ทีน่�ามาใช้เพ่ือลดความเสีย่ง อ�านวยความสะดวกแพทย์ 
และบุุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิิบัติงานในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19

2. พฒันานวัตกรรมเทคโนโลยี 5G เพ่ือการแพทย์ โดยร่วมกับ
ราชวิทยาลยัจฬุาภรณ์เชือ่มต่อ AI อจัฉัรยิะAIS 5G AI CT Scan ปอด และ
พัฒนาระบบหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวีซี ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียได้ถึง 99.99% 
และพัฒนาระบบ Telemedicine ปรึกษาทางไกลระหว่างผู้ป่วยและ
แพทย์ผ่าน VDO call ช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อทั้งผู้ป่วยและบุุคลากร
ทางการแพทย์

3. สนับสนนุเครือ่งมอืสือ่สาร อปุกรณ์ต่าง ๆ  และพนักงานอุน่ใจ
อาสา เพ่ือใช้การปฏิิบัติงานของบุุคลากรทางการแพทย์ และอ�านวย
ความสะดวกให้กับผู้ป่วย

• AIS Academy
เอไอเอส และ บรษิทั เลร์ินด ิจ�ากัด ได้จบัมอืกบัพันธมติรในวงการ 

EdTech เปิดตัว LearnDi เพ่ือสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่เท่าเทียมและ
หลากหลาย ท�าให้คนไทยได้มีโอกาสใช้เครื่องมือในการพัฒนาตนเอง 
เพ่ือเพ่ิมทักษะและความรู้ใหม่ ๆ นอกจากนั้น LearnDi ยังถูกออกแบบ
ให้เป็นแพลตฟอร์ม เพ่ือการบริหารจัดการระบบการเรียนการสอนทาง
ออนไลน์อย่างสมบูรณ์แบบ โดยมีคุณสมบัติการใช้งานท่ีสามารถออก
ใบรับรองทักษะและความสามารถ เก็บข้อมูลและวิเคราะห์การเรียนรู้ 
รวมไปถึงมีระบบประเมินประสิทธิภาพการเรียนรู้ด้วย เอไอเอสมีความ
ตั้งใจด�าเนินโครงการนี้ โดยต่อยอดจากเดิมที่เป็นเพียงแพลตฟอร์ม
การเรียนรู้ส�าหรับพนักงานให้กลายเป็น “ภารกิจคิดเผื่อ” ส่งต่อ LearnDi 
สูค่นไทย เพือ่ให้กลายเป็นแพลตฟอร์มการเรยีนรูอ้ย่างย่ังยืนท่ีเป็นประโยชน์
ต่อบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่ม ได้แก่ ครู นักเรียน ติวเตอร์ และบุคคล
ทัว่ไป ผ่านโครงการต่าง ๆ  เช่น โครงการ The Educators Thailand โครงการ 
The Tutors โครงการห้องสมุดดิจิทัลปันความรู้ และโครงการอุ่นใจอาสา
พัฒนาอาชีพ

o โครงการห้องสมุดดิจิทัล
ขยายโอกาสเรียนรู ้ไร้ขอบเขต ลดความเหลื่อมล�้าทาง

การศึกษาให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล จ.เชียงใหม่

o โครงการอุ่นใจอาสาพัฒนาอาชีพ
เอไอเอสได้ จบัมอื กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมัน่คง

ของมนุษย์ เดินหน้า ‘ภารกิจคิดเผื่อ’ ตอกย�้าแนวคิด เชื่อมต่อ ช่วยเหลือ 
เพ่ือคนไทย ดนัโครงการ ‘อุน่ใจอาสาพัฒนาอาชพี’ เสรมิทักษะสร้างความรู้ 
สู่อาชีพสร้างรายได้ให้คนไทย ก้าวข้ามวิกฤตโควิด-19 และได้ส่งต่อไปถึง
ประชาชนคนไทย ผ่าน โครงการ “อุ่นใจอาสา พัฒนาอาชีพ“ จะช่วย
เสริมสร้างการเรียนรู้ทักษะ และสร้างอาชีพ ผ่านช่องทาง Online โดยให้
ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถท่ีจะต่อยอดในการพัฒนาสินค้า และต่อยอด
ไอเดียให้เกิดมูลค่าเพ่ิม จากผู้เชี่ยวชาญเฉัพาะด้าน อีกท้ังยังถือเป็น
การสร้าง Community ของภารกิจ “คิดเผื่อ” อุ่นใจอาสา พัฒนาอาชีพ 
ที่จะช่วยเสริมสร้างช่องทางการขายให้แก่ผู้เข้าร่วมอีกด้วย”

การดำำาเนิินิงานิภาคเอกชนิ
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ธ.ก.ส. ดำำาเนินิิโครงการสนิิเชือ่ธรุกิจชมุชนิสร้างไทย เพือ่พฒันิาเศรษฐกจิฐานิราก พร้อมกับการสนิบัสนินุิสนิิเชือ่ธรุกิจชมุชนิ
สร้างไทย ในิการปฏิรูปภาคการเกษตร โดำยมุ่งเนิ้นิให้ชุมชนิเป็นิศูนิย์กลาง มีบุคคลและกลุ่มบุคคลเป็นิผู้ขับเคลื่อนิเศรษฐกิจชุมชนิ คือ 
กองทุนิหมู่บ้านิและชุมชนิเมือง สถาบันิการเงินิประชาชนิ สถาบันิการเงินิชุมชนิ สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนิ
วสิาหกจิเพือ่สงัคม และผูป้ระกอบการธรุกิจเกษตร เป็นิหวัขบวนิในิการขบัเคลือ่นิธรุกิจชมุชนิ โดำยการเชือ่มโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชนิที่มีศักยภาพให้เกิดำการพัฒนิายกระดำับและต่อยอดำเป็นิธุรกิจชุมชนิ 

ธนิาคารเพื่ื�อการเกษัตรและสหกรณ์การเกษัตร

โคริงการิธูุริกิจชุมัชน
สริ้างไทย ปีบัญชี 2564
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ในปีบัญชี 2564 ธ.ก.ส. ได้ขับเคลื่อนธุรกิจชุมชนไปแล้วกว่า 
4,800 ธุรกิจชุมชน โดยด�าเนินการ/จัดการ/เชื่อมโยงผลผลิต เพื่อรวบรวม/
แปรรูป/ตลาด/บริการ ร่วมกับชุมชน จ�านวน 5,405 ชุมชน มีเกษตรกรเข้า

ร่วมกิจกรรมตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ จ�านวน 415,467 ราย และได้สนับสนุนสิน
เชื่อไปกว่า 20,000 ล้านบาท

รายละเอียด
เพิ่มเติม

การดำำาเนิินิงานิภาคเอกชนิ
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ธนิาคารกรุงเทพื่ จำากัดำ (มัหาชนิ)

การิช่วิยเหลือและสนับสนุนชุมัชนในสถานการิณ์โควิิด
ธนาคารกรุงเทพมีความห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคม โดยให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนทั่วไปในฐานะ “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน” 

ผ่านการสนับสนุนด้านงบประมาณแก่โครงการช่วยเหลือต่างๆ และการสนับสนุนการด�าเนินงานของภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆ เพ่ือช่วยให้สถานการณ์
วิกฤตคลี่คลายและคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด 

อาทิ การสนับสนุนพ้ืนที่สโมสรธนาคารกรุงเทพเป็นสถานท่ี
บริการฉัีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 
ของส�านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 8 พร้อมท้ังอ�านวย
ความสะดวกในการจัดเตรียมสถานที่และบริการน�้าดื่มแก่เจ้าหน้าท่ีและ
ประชาชนท่ีมารับการฉีัดวัคซีน การสนับสนุนโครงการ Call Center 
หมอพร้อมของกระทรวงสาธารณสขุ ผ่านหมายเลขโทรศพัท์ 0-2797-2333 
เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทีต้่องการสอบถามข้อมลูเกีย่วกับ
การรับบริการฉีัดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 และสายด่วน สปสช. 1330 
เพ่ือรับการลงทะเบียนของประชาชนท่ีติดเชื้อโควิด-19 และต้องการรับ
การรักษา การมอบน�้าดื่มบรรจุขวดให้กับหน่วยบริการฉีัดวัคซีนโควิด-19 
ในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑลและโรงพยาบาล 248 แห่งท่ัวประเทศ 
การมอบชุดตรวจ Antigen Test Kit พร้อมกล่องบัวหลวงห่วงใย ซึ่งบรรจุ
เวชภัณฑ์และสิ่งของจ�าเป็นส�าหรับดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่อาการไม่รุนแรง

และพักรกัษาตวัแบบแยกกักตวัท่ีบ้านหรอืชมุชน รวมถึงกลุม่ผูม้คีวามเสีย่ง
ติดเชื้อสูงที่อยู่ในพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุด รวมถึงการมอบเงิน 1 ล้านบาท 
เพ่ือสมทบทุนสนับสนุนสถาบันการแพทย์ฉุักเฉัินแห่งชาติในการจัดซื้อ
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลแก่ทีมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิิบัติการฉัุกเฉัินพิเศษ 
ส�าหรับใช้ในการช่วยเหลือรับ-ส่งผู้ป่วยฉุักเฉิัน และมอบเงิน 5 ล้านบาท 
เพื่อสนับสนุนการด�าเนินโครงการ “โรงพยาบาลสนามแสงแห่งใจ” ในการ
จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม 450 เตียง รองรับผู้ป่วยสีเขียวและเหลืองอ่อน 
เพ่ือช่วยบรรเทาปัญหาผู้ป่วยล้นเตียงและแบ่งเบาภาระของบุคลากร
ทางการแพทย์ในการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ระลอกท่ี 3 นอกจากน้ี ธนาคารยังได้เชิญชวนผู้บริหารและพนักงานร่วม
ปันน�า้ใจช่วยเหลอืชุมชนและสงัคม ผ่านการบรจิาคเงินสบทบทุน เพ่ือจดัซือ้
เครื่องมือทางการแพทย์ให้กับ 12 สถาบันการแพทย์ ในแต่ละภูมิภาค 
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การิให้ควิามัริู้ทางการิเงินแก่ลูกค้าและปริะชาชนทั�วิไป
ธนาคารกรงุเทพตระหนักถึงความส�าคญัของการส่งเสรมิการเข้าถงึบรกิารและให้ความรู้ทางการเงนิอย่างท่ัวถึงมาโดยตลอด เนือ่งจากเชือ่มัน่ว่า

การเข้าถึงบริการทางการเงินและการมีความรู้ทางการเงินจะช่วยสร้างความมั่นคงทางการเงินของครัวเรือน โดยธนาคารมุ่งมั่นส่งเสริมการเข้าถึงบริการ
และปลูกฝังความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการบริหารการเงิน เพ่ือสร้างวินัยทางการเงินให้แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย ท้ังลูกค้าบุคคลและลูกค้าธุรกิจ
ของธนาคาร ประชาชนทั่วไป รวมถึงกลุ่มเปราะบางต่างๆ โดยการขยายบริการทางการเงินให้มีความครอบคลุมมากขึ้น พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
ตอบโจทย์เอสเอม็อแีละกลุม่เปราะบางต่างๆ ตลอดจน ให้ความรูด้้านการเงนิและด้านธุรกิจผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น เฟซบุก๊แฟนเพจ “การเงนิมัน่คง
กับครอบครัวบัวหลวง” โครงการ The Stock Master University โครงการให้ความรู้ทางการเงินแก่ผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น โครงการคนไทย
ยุคใหม่ใส่ใจเรื่องเงินและ BBL The Trainer โครงการคลินิกแก้หนี้ เป็นต้น 

การิสนับสนุนควิามัเป็นอยู่ที�ดีของชุมัชนและสังคมั
ธนาคารได้ร่วมสนับสนุนมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ในการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าชุมชนตามแนวพระราชด�าริ มาอย่าง
ต่อเน่ืองเป็นปีที่ 9 ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาได้สนับสนุนการด�าเนินงาน
ตามแผนงานของมูลนิธิ รวมถึงการถ่ายทอดความส�าเร็จของการจัดการ
ทรพัยากรน�า้ชมุชนตามแนวพระราชด�าร ิช่วยให้ชุมชนจ�านวนมากสามารถ
บรหิารจัดการน�า้ได้ด้วยตนเอง ช่วยเพ่ิมปรมิาณการกักเก็บและกระจายน�า้
สู่แปลงเกษตรได้อย่างทั่วถึง และสร้างเสริมศักยภาพในการรับมือกับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งในปัจจุบันและที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต โครงการดังกล่าวได้สร้างชุมชนต้นแบบ กว่า 70 ชุมชน 
ช่วยบรรเทาปัญหาอทุกภัยและภยัแล้งแก่ครวัเรอืนรวม 124,349 ครวัเรอืน 
ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรกว่า 1,125,511 ไร่ เพิ่มปริมาณน�้าส�ารองกว่า 
29 ล้านลูกบาศก์เมตร และสร้างมูลค่าจากผลิตผลทางการเกษตรในช่วง
ฤดูแล้งแก่ 843 ครัวเรือนได้มากถึง 6.34 ล้านบาท

ในปี 2564 ธนาคารร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง และมูลนิธิอุทกพัฒน์ 
ด�าเนินโครงการ “บัวหลวงร่วมชุมชนแก้ภัยแล้ง” ต่อเนื่องเป็นปีท่ี 2 ด้วย
ตระหนักดีว่าการบริหารจัดการน�้าอย่างย่ังยืนจะช่วยให้ชุมชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น มีน�้าสะอาดเพียงพอส�าหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตร 
ตลอดจนช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง โครงการดังกล่าวได้
เสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการน�้าด้วยตนเองของชุมชน
ตามแนวพระราชด�าริ ครอบคลุม 13 ชุมชน ใน 9 จังหวัด จาก 4 ภูมิภาค 
โดยการสนับสนนุโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ เช่น ฝาย สระ หรอื อ่างกักเก็บน�า้
ระบบสูบน�้า ด้วยโซล่าเซลล์ และประตูระบายน�้า พร้อมทั้งสร้างเครือข่าย
เพื่อขยายผลไปในวงกว้างต่อไป

การิสริ้างควิามัเข้มัแข็งให้แก่ภาคการิเกษัตริ 
ธนาคารได้ด�าเนินโครงการเกษตรก้าวหน้าต่อเนื่องมากว่า 23 ปี 

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาภาคเกษตรอย่างจริงจังและเป็นขั้นเป็นตอน ตั้งแต่
การสนับสนุนความรู ้แก่เกษตรกรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและ
พัฒนาคณุภาพสนิค้า การสนับสนนุการสร้างเครอืข่ายเกษตรกรเพ่ือแบ่งปัน
ความรู้และสร้างโอกาสทางการตลาดร่วมกัน ตลอดจนการสนับสนุน
ด้านการตลาดและเทคโนโลยีสมัยใหม่ผ่านการจัดกิจกรรมหลากหลาย 
เช่น งานสัมมนา การเสวนา การศึกษาดูงานในพ้ืนท่ี และการจัดงาน
วันเกษตรก้าวหน้า ณ บริเวณด้านหน้าอาคารส�านักงานใหญ่เป็นประจ�า
ทุกปี (ยกเว้นปี 2563 และ 2564 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19) เพื่อเปิด
พ้ืนท่ีให้เกษตรกร โดยเฉัพาะรายเลก็น�าผลติผลทางการเกษตรทีมี่คณุภาพ
มาจ�าหน่ายให้แก่ผู้บริโภค รวมถึงเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้รับฟังความ
คิดเห็นเกี่ยวกับผลิตผลของตนจากผู้บริโภคโดยตรง 

ในปี 2564 แม้ว่าจะเกิดสถานการณ์โควิด-19 ขึ้น แต่ธนาคาร
ยังคงเดนิหน้าสนับสนนุเกษตรกรอย่างต่อเนือ่ง โดยได้เผยแพร่ความส�าเรจ็
ของเกษตรกรก้าวหน้า ตลอดจนความรู้ท่ีน่าสนใจส�าหรับเกษตรกรและ
ธุรกิจการเกษตรผ่านช่องทางออนไลน์ของธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคารได้
ร่วมจัดท�าโครงการ “การจัดการที่ดีเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว” (งดเผาตอซังข้าว
เท่ากับได้เงินเพิ่ม) โดยให้เกษตรกรลงมือปฏิิบัติจริงที่แปลงนาตัวอย่างใน
อ�าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบรุ ีและอ�าเภอปราสาท จงัหวดัสรุนิทร์ และยัง
ได้เชญิผูเ้ช่ียวชาญด้านธาตอุาหารในดนิและเกษตรกรผูม้ากประสบการณ์
มาร่วมเสวนาเพื่อนคู่คิดเกษตรก้าวหน้า ในหัวข้อ “เกษตรไทยจะก้าวไกล 
ถ้าเข้าใจเรือ่งปุย๋” ทีธ่นาคารกรงุเทพ ส�านกังานใหญ่ สลีม โดยได้ด�าเนนิการ
ภายใต้มาตรการความปลอดภัยในสถานการณ์ โควิด-19 อย่างเคร่งครัด 

การดำำาเนิินิงานิภาคเอกชนิ
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บริษััท เบทาโกร จำากัดำ (มัหาชนิ)

เบทาโกรเชื่อว่าธุรกิจจะเติบโตอย่างยั่งยืนิไดำ้ต้องพัฒนิาชุมชนิและสังคมให้เติบโตไปพร้อมกันิ โดำยมีการจัดำการเพ่ือสร้าง
ควาย่ังยืนิให้สังคม ชุมชนิ และสิ่งแวดำล้อม ดำ้วยแนิวทางปฏิบัติภายใต้กรอบความรับผิดำชอบต่อสังคม ผู้มีส่วนิไดำ้เสีย โดำยปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ไม่สร้างผลกระทบและร่วมเป็นิส่วนิหน่ึิงในิการพัฒนิาชุมชนิ ผ่านิคณะกรรมการชุมชนิสัมพันิธ์ทั้งหมดำ 7 พ้ืนิที่ ไดำ้แก่ 
ภาคเหนิือ ภาคตะวันิออกเฉียงเหนิือ ภาคกลาง ภาคตะวันิออก ภาคใต้ พื้นิที่ลพบุรีและพื้นิที่ปากช่อง –สระบุรี โดำยทั้ง 7 พื้นิที่มุ่งเนิ้นิ
การดำำาเนิินิการร่วมกับ ผู้มีส่วนิไดำ้เสีย (Stakeholder) หลักของหนิ่วยงานิ ผ่านิกระบวนิการ Stakeholder Analysis ไดำ้แก่ 
1.การระบุผู้มีส่วนิไดำ้เสีย 2.การจัดำลำาดำับความสำาคัญของผู้มีส่วนิไดำ้เสีย 3.การสานิเสวนิาร่วมกับผู้มีส่วนิไดำ้เสียเพื่อหาแนิวทาง
และประเดำ็นิการทำางานิพัฒนิาชุมชนิร่วมกันิ

การิดูแลและพื่ัฒนาสังคมั ชุมัชน

หัวิใจหลัก คือ ผู้มัีส่วินได้เสีย
เบทาโกร มีแนวทางการท�างานพัฒนาชุมชนท่ีตั้งเป้าหมาย เพื่อตอบสนองผู้มีส่วนได้เสีย

ในแต่ละพืน้ที ่เนือ่งจากแต่ละพ้ืนทีม่ปีระเดน็ ปัญหา แตกต่างกัน ดงัน้ัน จงึมกีารจดัเวทกีารสานเสวนา
ร่วมกับ ผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ วัด โรงเรียน ข้ึนในพ้ืนท่ีๆมีหน่วยงานของ
เครือเบทาโกรทั้ง 7 พื้นที่ ใน 17 จังหวัด 27 อ�าเภอ 37 ต�าบล และ 117 หมู่บ้าน เพื่อค้นหาประเด็น
ในการร่วมกันพัฒนาชุมชน และรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะในการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

กิจกริริมัและโคริงการิที�ผ่านการิริะดมัควิามัคิดริ่วิมักับชุมัชน ผ่านการิสานเสวินา
ริ่วิมักับชุมัชน

• ด้านเศริษัฐกิจ

โครงการพัิฒนาอาชีพิเพ่ืิอส่งเสริมให้ชุมชนรอบหน่วยงานเบทาโกรมีรายได้ 
ลดรายจั่ายในครัวเรือน

ประเด็นเรื่องรายได้ ของชุมชนส่วนใหญ่ที่ประกอบอาชีพ รับจ้าง เกษตรกรรม ซ่ึงมี
การประกอบอาชพีหลกั อย่างเดยีวเป็นส่วนใหญ่ จงึท�าให้มรีายได้ไม่เพียงพอ เพ่ือเป็นการเพิม่รายได้
จากอาชีพเสรมิ ทางเบทาโกรได้เข้าไปส่งเสรมิให้ชมุชน ปลกูผกั ให้เป็นรายได้เสรมิ โดยมกีารปลกูผกั 
ท่ีเป็นความต้องการของโรงอาหารในฟาร์มและโรงงานของเบทาโกรในพ้ืนท่ี ซึ่งผ่านกระบวนการ
วางแผนการปลูก การรวบรวมผลผลิต และการจัดส่งรับซื้อของโรงอาหาร ท�าให้เกิดรายได้เสริมของ
คนในชุมชน และเกิดกลุ่มผู้ผลิตและจ�าหน่าย ผักในชุมชน และในพ้ืนท่ีลพบุรี มีการจัดตั้ง บริษัท 
ช่องสาริกา 2559 ซึ่งเป็นบริษัทท่ีทางชุมชนในต�าบลช่องสาริการ่วมกันด�าเนินงานรับซ้ือสินค้า
จากชมุชนมาจ�าหน่วยให้กับ โรงงาน ฟาร์มของเบทาโกร โดยเป็นหน่ึงในความตัง้ใจเรือ่งการท�าธุรกิจ
เพื่อสังคม

• ด้านสังคมั

การมีส่วนร่วมในการแก้ไขวิกฤตของการระบาด โควิด-19 ร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐ และชุมชน

จากการระบาดของ โควิด-19 ในปี 2564 ซึ่งเป็นการระบาดครั้งใหญ่ ที่เกิดผลกระทบใน
วงกว้างระดบัประเทศ โดยทาง เครอืเบทาโกร ซึง่มฐีานการผลติใหญ่ท่ีจงัหวดัลพบรุ ีก็ได้มส่ีวนร่วมกับ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลพบุรี หน่วยงานสาธารณะสุข หน่วยงานปกครองในพ้ืนที่ ชุมชน
ในการด�าเนินการจัดตั้งศูนย์พักคอย CI แบบครบวงจร จ�านวน 70 แห่ง ใน 10 อ�าเภอ และจัดสร้าง
โรงพยาบาลสนาม 1 แห่งในพื้นที่เบทาโกร และร่วมกับทางจังหวัดอีก 1 แห่ง เพื่อคัดแยกผู้ติดเชื้อ
ออกจากชมุชนให้เรว็ท่ีสดุ ลดความหนาแน่นของโรงพยาบาลหลกัและโรงพยบาลสนาม เพ่ือแบ่งเบา
ภาระของระบบสาธารณสุขและบุคลากรทางการแพทย์

 ศู์นย์พัิกคอย (Community Isolation) แบบครบวงจัร หน่ึงในแสงสว่างท่ามกลาง
วิกฤตโควิด–19 ที่จัังหวัดลพิบุรี

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในจังหวัดลพบุรี ที่ผ่านมามีจ�านวน
ผูป่้วยเพ่ิมขึน้และรอเข้ารบัรกัษาเป็นจ�านวนมาก แม้จะมกีารจดัตัง้โรงพยาบาลสนามเพ่ิม 2 แห่ง และ
ศูนย์พกัคอยต้นปาล์ม อนิน์ แต่ก็ยังไม่เพียงพอ คณะกรรมการโรคตดิต่อจงัหวัดลพบรุ ีได้ตระหนักถึง
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สุขภาพและความปลอดภัยของทุกคนเป็นส�าคัญ จึงมีนโยบายในการ
ขยายพื้นที่เข้าสู่ชุมชน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือแบบบูรณาการ
ในการจดัตัง้ศนูย์พักคอยแบบครบวงจร หรอื Community Isolation ภายใต้
การท�างานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการโรคตดิต่อจงัหวดัลพบรุ ีหน่วยงาน
สาธารณสขุ หน่วยงานปกครองในพืน้ท่ี ชมุชน และเครอืเบทาโกร โดยทีมงาน 
บรษิทั บ.ีฟู้ดส์ โปรดกัส์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ�ากัด เพ่ือคดัแยกผูต้ดิเชือ้ออกจาก
ชมุชนให้เร็วทีส่ดุ และลดความหนาแน่นของโรงพยาบาลหลกัและโรงพยาบาล
สนาม แบ่งเบาภาระระบบสาธารณสุขและบุคลากรทางการแพทย์

ปัจจบุนัรปูแบบการท�าศนูย์พกัคอยแบบครบวงจร จงัหวดัลพบรุี 
นับว่าเป็นโมเดลหนึ่งท่ีประสบความส�าเร็จในด้านจ�ากัดขอบเขตของการ
แพร่ระบาดของโรคในชุมชนได้เป็นอย่างดี โดยทุกฝ่ายจะร่วมกันประสาน
ข้อมูลในทนัทีอย่างเป็นระบบ บรหิารจดัการ ดแูลผูที้กั่กตัว ตลอดจนผูท้ีไ่ด้รบั
ผลกระทบ ท้ังด้านสขุภาพ การรกัษา การจดัเตรยีมอปุกรณ์ทางการแพทย์
ทีจ่�าเป็นเบือ้งต้น เช่น เครือ่งวัดความดนั เครือ่งวดัระดบัออกซเิจน เครือ่งวดั
อณุหภมู ิและเครือ่งยังชพีจ�าเป็นต่างๆ เช่น อาหาร เครือ่งนอน ซึง่ทัง้หมดน้ี 
สามารถช่วยลดการแพร่ระบาดในชมุชน ผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้เป็นอย่างดี 
รวมถึงก่อให้เกิดเครอืข่ายการท�างานร่วมกันแบบบรูณาการระหว่างหน่วยงาน
รัฐระดับจังหวัด ระดับพื้นที่ คนในชุมชน และภาคเอกชนที่มีความชัดเจน
และมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ซึ่งจะเป็นต้นแบบของการท�างานร่วมกัน
ต่อไปในอนาคตได้เป็นอย่างดี

วันนี ้ภายใต้การท�างานทีต้่องแข่งกับเวลา และความมุง่มัน่ทุ่มเท
อย่างหนักของจังหวัดลพบุรี โดยสาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอ�าเภอ 
นายอ�าเภอ ก�านนั ผูใ้หญ่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล (รพ.สต.) 
องค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.) และเครอืเบทาโกร จงึเกิดเป็นความส�าเรจ็
ของ “รูปแบบการท�าศูนย์พักคอยแบบครบวงจร (Community Isolation)” 
ครัง้แรกของจงัหวดัลพบรุ ีทีม่กีระบวนการท�างานเป็นระบบอย่างมปีระสทิธิภาพ
ครอบคลุม 8 อ�าเภอหลัก โดยแบ่งศูนย์พักคอยออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ 
ศูนย์พักคอยขาเข้า (CI ขาเข้า) เพื่อคัดแยกผู้ติดเชื้อออกจากชุมชน ซึ่งเมื่อ
อาการดขีึน้เป็นปกตก็ิจะสามารถกลบัเข้าสู่ชมุชนได้อย่างปลอดภยั แต่หาก
มีอาการรุนแรงมากขึ้นจะถูกน�าส่งตัวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหลัก
ทันที และศูนย์พักคอยขาออก (CI ขาออก) เพ่ือรองรับผู้ที่หายป่วยหลัง
ออกจากโรงพยาบาลเข้าท�าการกักตัวต่ออีก 14 วัน ก่อนกลับเข้าสู่ชุมชน 
นบัเป็นการสร้างความปลอดภัยและความมัน่ใจย่ิงขึน้ให้กับท้ังผูท่ี้หายป่วย
และชุมชน

จากการลงมอืท�าจรงิจนได้รปูแบบการท�าศนูย์พักคอยแบบครบ
วงจรที่เสร็จสมบูรณ์นั้น เราได้เรียนรู้ว่าสิ่งท่ีส�าคัญที่สุด น่ันคือการสร้าง
ความเข้าใจทีถู่กต้องเพ่ือให้คนในชมุชนมคีวามมัน่ใจและยอมรบัการจดัตัง้
ศูนย์พักคอย ควบคู่กับการสร้างความเชื่อมั่นด้านมาตรการป้องกันและ
ดแูลผูต้ดิเชือ้ทกุคนว่าจะได้รบัการดแูลอย่างดตีามหลกัสขุอนามยัทีถู่กต้อง 
แต่จากวิสัยทัศน์ของผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการ
โรคตดิต่อจงัหวัดลพบรุ ีประกอบกับความร่วมมอืของทุกภาคส่วน ผ่านการ
เรยีนรูแ้ละแก้ไขปัญหาร่วมกัน จงึเกิดเป็นเครอืข่ายการท�างานแบบบรูณาการ
ท่ีชัดเจนและมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น เพ่ือยกระดับแนวทางการดูแลด้าน
สาธารณสุข และนี่นับเป็นอีกหนึ่งแสงสว่างท่ามกลางวิกฤต ท่ีท�าให้เรา
ได้เห็นคุณค่าของการร่วมสร้างสงัคมและชมุชนท่ีดร่ีวมกัน เพ่ือชวิีตท่ีย่ังยืน
ของทุกคน

• ด้านสิ�งแวิดล้อมั

โครงการจััดการใบไม้และก่ิงไม้ให้กลายเป็นสารบ�ารงุดนิ 
(Organic waste to organic matter)

บริษัท เบทาโกร จ�ากัด (มหาชน) ตระหนักว่าความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) เป็นหัวใจของการด�าเนิน
ธุรกิจ จึงมีแผนงาน/นโยบาย/กลยุทธ์ การจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกบรเิวณโรงงานและฟาร์มให้มปีระสทิธิภาพ ผลกระทบท่ีอาจ
เกิดกับสิ่งแวดล้อมจะได้รับการจัดการ เพ่ือสร้างความย่ังยืนให้กับชุมชน
และสงัคม ผ่านกิจกรรมเพ่ือสงัคมด้วยการยกระดบัคณุภาพชวิีตของผูค้นที่
เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง จากการส�ารวจสิ่งแวดล้อมในชุมชน จะ มีเศษ
ซากพืชทีจ่ะกลายเป็นขยะ อนัได้แก่ ก่ิงไม้ ใบไม้ เศษหญ้า โดยมกีารจดัการ
ก�าจัดขยะประเภทนี้ด้วยวิธีการน�าไปเผา

การจัดการขยะโดยน�าหลักการ 3R (Reduce, Reuse, Recycle) 
มาใช้กับขยะประเภทเศษซากพืช โดยเฉัพาะการ Recycle ด้วยการน�า
เศษวัสดเุหล่าน้ีหมนุเวยีนกลบัมาท�าเป็นสารปรบัปรงุดนิ ซึง่เป็นการลงทนุ
เพยีงครัง้เดยีวในการเริม่ต้นกระบวนการและสามารถน�าวสัดุและอปุกรณ์
มาหมุนเวียนใช้ในคร้ังต่อไป เป็นการจัดการขยะที่ช่วยลดผลกระทบต่อ
สิง่แวดล้อมในระยะยาว และขยายผลให้เกิดขึน้ในชมุชน ด้วยการถ่ายทอด
ให้คนในชุมชนเกิดกระบวนการจัดการเพ่ือลดปริมาณขยะประเภทเศษ
ซากพืชในพ้ืนท่ีครวัเรอืนและแปลงเกษตรของตนเอง ด้วยการน�ามาท�าเป็น
ปุ๋ยหมัก ซึ่งเม่ือน�าไปใช้ในภาคเกษตรกรรมยังสามารถช่วยเพิ่มรายได้
จากผลผลติพชืทีเ่พ่ิมขึน้ ลดรายจ่ายค่าปุย๋ ลดผลกระทบจากการใช้ปุย๋เคมี
ทีม่ต่ีอคณุภาพดิน เป็นการลดการสร้างผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมอย่างย่ังยืน 
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน (Sustainable Development 
Goals –SDGs) เป้าหมายท่ี 12 คอื การรบัผดิชอบในกระบวนการผลติด้วย
การลดการเกิดของเสยีโดยให้มกีารป้องกนั การลดปรมิาณ การใช้ซ�า้ และ
การน�ากลับมาใช้ใหม่ การด�าเนินจัดการใบไม้และกิ่งไม้ให้กลายเป็นสาร
บ�ารุงดิน นี้จึงเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน และคนในชุมชน รวมถึงผู้คน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างดียิ่ง 

ศูนย์พักิคอย (Community Isolation) แบบครบวงจรหนึ่งในแสง
สว่างท่ามกิลางวิกิฤตโควิด – 19 ที่จังหวัดลพบุรี

ซึง่โครงการนีไ้ด้รบัความร่วมมอื จากทกุภาคส่วน ได้แก่ ส�านกังาน
พัฒนาท่ีดนิจงัหวัดลพบรุ ีองค์การบรหิารส่วนต�าบลช่องสารกิา กลุม่วสิาหกิจ
ชุมชน โรงเรยีน และเกษตรกร ท่ีเข้ามาร่วมกันด�าเนินการ โดยมกีารจดัอบรม 
ให้ความรู ้และด�าเนินการจัดท�าสารบ�ารุงดินจากเศษก่ิงไม้ของชุมชน 
โดยมีเป้าหมายในการน�าสารบ�ารุงดินท่ีได้น�ากลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อชุมชนได้

โครงการจัดการใบไม้และกิง่ไม้ให้กลายเป็นสารบ�ารงุดนิ (Organic 
waste to organic matter) น้ีจะมีการขยายผลไปตามพ้ืนท่ี การท�างาน
ทั้ง 7 พ้ืนที่ โดยน�า Organic waste ไม่ว่าจะเป็น มูลสัตว์ กากตะกอน 
และน�้าที่ได้รับการบ�าบัด เป็นสารปรับปรุงดินเพ่ือใช้ในการเกษตรของ
ชุมชนในพื้นที่ต่อไป

การดำำาเนิินิงานิภาคเอกชนิ
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บริษััท เบอร์ลี� ยุคเกอร์ จำากัดำ (มัหาชนิ) (บีเจซี)

โคริงการิปริะชาริัฐและกิจกริริมัเพื่่�อสังคมั 
(2564-2565) 

กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี มุ่งมั่นิในิการดำำาเนิินิงานิเพ่ือการพัฒนิาสังคมไทยอย่างย่ังยืนิ ไดำ้มีการกำาหนิดำนิโยบายที่สอดำคล้องกับการ
ขบัเคลือ่นิประเทศชาติ หนิึง่ในินิัน้ิได้ำเป็นิผูเ้ข้าร่วมก่อตัง้และขับเคลือ่นิ ‘โครงการสานิพลงัประชารัฐ’ โดำยเน้ินิการใช้ศักยภาพขององค์กร
ในิการเข้าไปช่วยยกระดำบัคุณภาพชวีติทีด่ำใีห้กับประชาชนิในิทกุด้ำานิไม่ว่าจะเป็นิด้ำานิการศึกษาพืน้ิฐานิและการพฒันิาผูน้ิำา, การพัฒนิา
เศรษฐกิจฐานิรากและประชารัฐ, การส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนิในิต่างประเทศ, การยกระดัำบนิวัตกรรมและผลิตภาพ 
นิับเป็นิค่านิิยมหลักขององค์กร

กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี มุ่งมั่นเป็นองค์กรท่ีดีของสังคม ด�าเนินธุรกิจ
บนพื้นฐานจริยธรรม ห่วงใย ดูแลชุมชนเสมือนครอบครัว มอบโอกาส
ทางการศึกษา รวมพลังร่วมมือรักษาสร้างสมดุลให้สิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การพัฒนาและเตบิโตอย่างย่ังยืน ในช่วงทีผ่่านมาได้ยกระดบัคณุภาพชวีติ
เกษตรกร มกีารแลกเปลีย่นองค์ความรูด้้านการพัฒนาผลผลติให้มคีณุภาพ
เพ่ือให้สามารถเพ่ิมผลผลิตทางการขายได้ เพ่ิมโอกาสทางธุรกิจการเป็น
คูค้่าของบิก๊ซใีนโครงการ Big C Smart Local-ธุรกิจชมุชนไทยโตไปด้วยกัน 
ให้เกษตรกรกว่า 12,000 ครัวเรือน ใน 5 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 
ช่วยผลักดันเศรษฐกิจสร้างมูลค่าทางการค้าเป็นจ�านวนมาก นอกจาก
ได้ช่วยให้เกษตรกรได้มรีายได้แล้ว ยังช่วยบรรเทาปัญหาผลผลติท่ีล้นตลาด
จากสถานการณ์โควดิ-19 โดยรบัซือ้ผลไม้ภาคตะวันออกจากกลุม่เกษตรกร
เทพนิมิตร จังหวัดตราด ไม่ว่าจะเป็นทุเรียน, มังคุด, เงาะ, ลองกอง, สละ 
ฯลฯ กว่า 3,200 ตัน รับซื้อกุ้ง, ปลากะพง, ปลาทับทิมตรงจากผู้เพาะเลี้ยง
สัตว์น�้ากว่า 7,500 ตัน เป็นต้น 

ในช่วงทีป่ระเทศได้เผชญิภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั
โควิด-19 กลุ่มบีเจซี บิ๊กซีได้ยืนหยัดอยู่เคียงข้างร่วมฝ่าวิกฤตไปพร้อมกับ
บุคคลากรทางการแพทย์ ประชาชน หน่วยงานอาสาสมัครทั่วประเทศ 
โดยมลูนิธิบเีจซ ีบิก๊ซ ีร่วมกับโรงพยาบาลบางปะกอก จดัสร้างโรงพยาบาล
สนามบีเจซี บิ๊กซี และโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก เพ่ือรองรับผู้ป่วย

โควิด-19 150 เตียง มีจ�านวนผู้ป่วยที่ได้เข้ารับการรักษาไปกว่า 2,000 คน 
จัดตัง้ศนูย์ฉีัดวัคซนีให้แก่ประชาชนในพ้ืนทีบ่ิก๊ซ ีจ�านวน 21 แห่งท่ัวประเทศ 
ได้ด�าเนินการฉัีดวัคซีนไปกว่า 1 ล้านโดส ส่งมอบชุดตรวจโควิด-19 
ด้วยน�้าลาย (Rapid Antigen Test Kit) จ�านวน 200,000 ชุด เพื่อมอบให้
แต่ละหน่วยงาน อาทิ สภากาชาดไทย, โรงพยาบาลรฐั, โรงพยาบาลสนาม, 
อาสาสมัครสาธารณสุข, มูลนิธิปกเต็กตึ้ง, มูลนิธิร่วมกตัญญู นอกจากนี้
ยังผลิตและจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเวชภัณฑ์มาจัดจ�าหน่าย
ให้กับผู้บริโภคอย่างเพียงพอกับความต้องการของประชาชนท่ัวประเทศ 
ดูแลคู่ค้าอย่างเป็นธรรมในทุกด้าน

ด้านการศึกษากลุ่มบีเจซี บิ๊กซี มีแนวคิดว่าการศึกษาคือรากฐาน
ของการพัฒนาอย่างย่ังยืน ทีผ่่านมาได้ส่งมอบโอกาสทางการศึกษา จดัท�า
โครงการท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริมการศึกษาในทุกด้าน โครงการบีเจซี
ครูไทยของแผ่นดิน จัดอบรมหลักสูตร Vonder Go เพ่ือต่อยอดการสอน
ในยุคดิจิทัลทั้งหมด 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร “เสริมทักษะการใช้เครื่องมือ
ดิจิทัลเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน” และหลักสูตร “ตัดต่อวิดีโอเพ่ือ
การเรียนการสอน ผ่านแอพพลิเคช่ัน KineMaster” โดยมีคุณครูเข้าร่วม
จาก 80 โรงเรยีนท่ัวประเทศ เพ่ิมประสทิธิภาพในการเรยีนสอนของนกัเรยีน
ได้มากกว่า 1,000 คน 
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Big C Smart Local-ธูุริกิจชุมัชนไทยโตไปด้วิยกัน

จุดฉีดวิัคซีนใน Big C

โริงพื่ยาบาลสนามักลุ่มับีเจซี บิ๊กซี

บีเจซีคริูไทยของแผ่นดิน

การดำำาเนิินิงานิภาคเอกชนิ
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บริษััท จีเอ็มัเอ็มั แกรมัมัี� จำากัดำ (มัหาชนิ)

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) ยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม และแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับ
การมคีวามรบัผิดชอบต่อชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อม โดยท่ีผ่านมา มบีทบาทและความรบัผดิชอบต่อสงัคม สิง่แวดล้อม หรอืมส่ีวนร่วมสนับสนุนกิจกรรม 
เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้ ช่วยเหลือเก้ือกูลกัน มีคุณภาพชีวิตท่ีดี อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขอย่างต่อเน่ือง จากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ มีบทบาทและความรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคมที่ส�าคัญดังนี้

• กลุม่ับริิษัทั จเีอม็ัเอม็ั แกริมัมีั� จำากดั (มัหาชน) จดักิจกริริมั
แคมัเปญ “สูโ้ควิดิด้วิย ไฟ จาก ฟ้า” สานต่อแนวิคดิ CLEAN ENERGY 
FOR LIFE ใช้พื่ลังงานสะอาด เพืื่�อคุณภาพื่ชีวิิตที�ดีข้ึนของทุกคน 
ของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบักิจการพลังงาน เพือ่เชญิชวนสนบัสนนุ
การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ เพ่ือโรงพยาบาลในชุมชน 77 โรงพยาบาล
ท่ัวประเทศ โดยการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ขนาด 100 กิโลวัตต์ต่อแห่ง 
สามารถลดภาระค่าไฟฟ้าของโรงพยาบาลได้ถึง 60,000 บาทต่อเดือน 
จ�านวนเงินดังกล่าวสามารถน�าไปใช้พัฒนาเครื่องมือทางการแพทย์ 
เพือ่สู้ภัยโควดิและดแูลผูป่้วยในระยะยาว โดย เบร์ิด – ธงไชย แมคอนิไตย์ 
และเหล่าศลิปินแกรมมี ่จเีอม็เอม็ทวี ีดเีจกรนีเวฟ ผูป้ระกาศข่าวช่องวัน 31 
และนักแสดงนาดาว ได้รวมพลังกันส่งก�าลังใจให้กับนักรบชุดขาว แพทย์ 
พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมเชิญชวนประชาชนคนไทย
ร่วมสนับสนุนการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ เพ่ือให้โรงพยาบาลในชุมชน
บ้านเกิดของตนเอง

ศ.นพ.สทุธิพงศ์ วชัรสินธุ คณบดคีณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกิรณ์มหาวทิยาลัย รบัมอบเงนิรายได้หลังหักิค่าใช้จ่ายจากิคอนเสร์ิต จเีอม็เอม็ ออนไลน์ เฟสติวลั
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• ศ.นพื่.สทุธิูพื่งศ์ วิชัริสนิธุู คณบดีคณะแพื่ทยศาสตร์ิ จุฬาลงกริณ์มัหาวิิทยาลยั ริบัมัอบเงนิริายได้หลงัหกัค่าใช้จ่ายจากคอนเสร์ิิต 
จีเอ็มัเอ็มั ออนไลน์ เฟสติวิัล จ�านวน 500,000 บาท จากคุณประภาวดี ธานีรนานนท์ รองกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายกิจการองค์กร บริษัท จีเอ็มเอ็ม 
แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) สมทบทุนเพื่อวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตริ นำาริายได้ส่วินหนึ�งจากการิจำาหน่ายนำ้าหอมัคอลเลกชันพื่ิเศษั COLOUR SOUL BREATH BY 
PALITCHOKE โดยได้รัิบการิสนับสนุนจาก บริิษััท จีเอ็มัเอ็มั แกริมัมีั� จำากัด (มัหาชน) 1,000,000 บาท เพ่ือมอบให้กับ 4 มูลนิธิ ได้แก่ มูลนิธิ
เด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, ศิริราชมูลนิธิ, มูลนิธิรามาธิบดีฯ และ
มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อโควิด - 19 ในโครงการต่างๆ รวมถึงสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์

• ศิลปินบริิษััท จีเอ็มัเอ็มั แกริมัมัี� จำากัด (มัหาชน) ได้แก่ พลพล – ทชภณ พลกองเส็ง, หนุ่ม – ณพสิน แสงสุวรรณ จิ๋ว – ปิยนุช เสือจงพรู, 
แพรว – คณิตกุล เนตรบุตร, มาตัง – ระดับดาว ศรีระวงศ์, แหลม – สมพล รุ่งพาณิชย์, เต๋า – ภูศิลป์ วารินรักษ์ และเอิ้นขวัญ วรัญญา ลงพื้นที่น�าคูปอง
แบ่งปันความอิม่ ทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุจากโครงการวันสร้างสขุ : สูภั้ยโควดิ-19 จากเงินบรจิาคของคนไทยท่ัวประเทศ มามอบให้กับร้านค้า เพ่ือช่วยเหลอื
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19

• บริิษััท จีเอ็มัเอ็มั แกริมัมัี� จำากัด (มัหาชน) เป็นเจ้าภาพื่เลี้ยงอาหาริกลางวิัน และบริิจาคของใช้จำาเป็นให้กับเด็กกำาพื่ริ้า วิัดดอนจั�น 
จังหวิัดเชียงใหมั่ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การดำำาเนิินิงานิภาคเอกชนิ
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บริษััท กลุ่มั เซ็นิทรัล จำากัดำ

โคริงการิจริิงใจ Farmers’ Market
โครงการน้ีก่อตั้งขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างช่องทางการจัดจ�าหน่ายให้แก่เกษตรกรที่มุ่งเน้นการปลูกพืชผลอินทรีย์แบบปลอดสารเคมี โดยบริษัทฯ 

สนับสนนุทางด้านการฝึกอบรมให้แก่เกษตรกร เพ่ือเป็นอกีหน่ึงช่องทางของการสร้างรายได้ควบคูก่บัการฟ้�นฟูพ้ืนทีท่างการเกษตร จากการงดใช้สารเคมี
ทีเ่ป็นพิษต่อสิง่แวดล้อมและผวิดนิ นอกจากนี ้บรษิทัฯ ได้ให้ความรูใ้นการค้าปลกึ การจดัการระบบขนส่งสนิค้า และกฎระเบยีบท่ีเกีย่วข้องต่อมาตรฐาน
คุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า โดยเกษตรกรสามารถน�าผลผลิตของตนมาขายตามตลาดจริงใจที่เปิดให้บริการตามห้างสรรพสินค้าในเครือ
ของบริษัทฯ รวม 27 สาขา และบริษัทฯ ได้มีแผนการขยายตลาดจริงใจไปตามห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ และสนับสนุนเกษตรกรในวงกว้างมากยิ่งขึ้น 
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กลุม่ัเซ็นทรัิลให้การิสนับสนนุวิสิาหกจิ
ชุมัชนกลุ่มักาแฟอินทริีย์ริักษัาป่าภูชี้เดือน

บริษัทฯ ก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนกลุ ่ม
กาแฟอนิทรย์ีรกัษาป่าภูชีเ้ดอืน จงัหวดัเชยีงราย 
ท่ีค�านึงถงึการปลกูกาแฟ โดยการให้ความรูด้้าน
การท�าเกษตรกรรมเชิงผสม การลดการใช้สาร
เคมี นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยังมกีารลงทุนสนับสนุน
ปัจจัยการผลิตอย่างครบถ้วนซึ่งรวมไปถึง
โรงเรือนแปรรูปกาแฟ โกดัง เครื่องจักร และ
อุปกรณ์ในการผลิตกาแฟ การจัดอบรม และให้
ความรูก้ารปลกูกาแฟ การรณรงค์การปลกูแบบ
เกษตรผสมผสาน การงดใช้สารเคมี และการ
ปลูกกาแฟใต้ร่มเงาไม้ใหญ่ในพ้ืนทีป่่าธรรมชาติ
บนภูเขาสูง ซึ่งถือว่าเป็นการปลูกกาแฟแบบวิถี
ชมุชนเกษตรอนิทรย์ีธรรมชาต ิและเป็นการฟ้�นฟู
ป่าต้นน�้าและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
อกีทางหน่ึง ท้ายทีส่ดุ บรษิทัฯ ได้น�าเอาผลติภัณฑ์
จากชุมชนมาขายในท็อปส์ ภายใต้แบรนด์ 
Good Goods ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน อย.

วิสิาหกิจชุมัชนกลุม่ัเมัล่อน หมู่ัใหญ่
ริ่วิมัใจพื่ัฒนา

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเมล่อน หมู่ใหญ่
ร่วมใจพัฒนา ตัง้อยู่อ�าเภอลาดบวัหลวง จงัหวัด
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นกลุ่มการผลิตสินค้า
ทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพและตรงตามความ
ต้องการของตลาด บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการ
ลงทุนช่วยปรบัภูมทิศัน์และช่วยพัฒนาโรงคดัแยก
บรรจุเมล่อน และได้รับการจัดสร้างอาคารเพ่ือ
เป็นห้องพัฒนาฝึกอบรมปลกูเมล่อนในโรงเรอืน 
บริษัทฯ ได้มีการสร้างร้านจ�าหน่ายสินค้าชุมชน 
เพ่ือพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเทีย่วด้วยอกีต่อหน่ึง 
นอกจากน้ัน บริษัทฯ ยังมีส่วนในการส่งเสริม
การตลาดและการขยายช่องทางการจดัจ�าหน่าย
เมล่อนภายใต้แบรนด์ “Smile Melon” ในห้าง
สรรพสินค้าท็อปส์ มาร์เก็ต ซึ่งเป็นการกระจาย
รายได้กลับคืนสู่ชุมชน และสร้างความพึงพอใจ
ให้กับลูกค้าที่บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพ

โคริงการิ ศนูย์การิเริยีนริู ้ชมุัชนผ้า
ทอนาหมัื�นศริี

จากความโดดเด่นของลวดลายผ้า
ทอนาหมื่นศรี ของจังหวัดตรัง ท่ีเป็นการทอผ้า
ด้วยลายโบราณ และต่อยอดการใช้สีท่ีเป็น
เอกลักษณ์ บริษัทฯ เล็งเห็นความสามารถใน
การเติบโตอย่างย่ังยืนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 
จึงเลือกที่จะเข้าไปพัฒนาวิถีการด�าเนินชีวิต 
และจัดต้ังพิพิธภัณฑ์ให้เป็นศูนย์การเรียนรู ้
ผ้าทอ การจดัแสดงผ้าทอโบราณอายกุว่า 200 ปี 
ที่ถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมาของวัฒนธรรม 
และน�ามาซึ่งการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว
ชุมชนเชิงวัฒนธรรม เพ่ือสร้างรายได้อย่างเป็น
องค์รวมให้แก่ชมุชนอย่างย่ังยืน ท้ายทีส่ดุลกูค้า
สามารถเลอืกซือ้ผลติภณัฑ์ทีไ่ด้จากหลากหลาย
ช่องทาง เช่น เฟซบุ๊ก Central Tham Market 
เฟซบุ๊ก วิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี

การดำำาเนิินิงานิภาคเอกชนิ
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บริษััท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัดำ (มัหาชนิ)

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑ์อาหาร จำากัดำ (มหาชนิ) หรอื ซพีเีอฟ มวิีสยัทศัน์ิการเป็นิ ครวัโลกทีย่ั่งยนืิ ภายใต้การขบัเคลือ่นิองค์กร
อย่างมีความรับผิดำชอบ ตามแนิวคิดำสามเสาหลักสู่ความย่ังยืนิ อาหารมั่นิคง สังคมพึ่งตนิ และ ดำินินิำ้าป่าคงอยู่ เพื่อส่งมอบอาหาร
ปลอดำภัย ถูกหลักโภชนิาการ พร้อมทั้งพัฒนิาคุณภาพชีวิตชุมชนิและสังคม ร่วมกับการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ 
อันิเป็นิต้นิทางของทรัพยากรที่สำาคัญในิการผลิตอาหารส่งมอบให้แก่ผู้บริโภค มากกว่า 4,000 ล้านิคนิ 

ซพีีเอฟตระหนักถึงความส�าคญัในการสร้างความมัน่คงทางอาหาร ตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพ่ือให้มัน่ใจได้ถึง การมอีาหารท่ีเพียงพอต่อการบรโิภค
ของคนทุกคน ทั้งในยามปกติ และภายใต้สภาวะวิกฤติการณ์ต่างๆ โดยมีการด�าเนินหลายด้าน อาทิ เช่น 

ซีพื่ีเอฟริ่วิมัส่งเสริิมัริะบบอาหาริที�ยั�งยืน 
เพื่ื�อคุณภาพื่ชีวิิตที�ดี 

อาหาริมัั�นคง 
บริษัทฯ ได้ส่งเสริมการเข้าถึงอาหาร และความรู้เพ่ือการบริโภค

ท่ีย่ังยืน มากกว่า 1.3 ล้านคน รวมท้ัง เด็กและเยาวชนท่ีได้รับความรู้
และทักษะในการสร้างแหล่งอาหารมากกว่า 880 โรงเรียนทั่วประเทศไทย 
ผ่านโครงการ ไก่ไข่เพ่ืออาหารกลางวัน เพ่ือส่งเสริมโปรตีนท่ีดีในวัยเรียน 
และทักษะอาชีพเลี้ยงสัตว์ ตั้งแต่ปี 2532 ถึงปัจจุบัน

สังคมัพื่ึ�งตน 
บรษิทัฯได้ให้ความส�าคญัต่อการเตบิโตท่ีย่ังยืนร่วมกัน ตลอดห่วงโซ่

อุปทาน โดยส่งมอบนโยบายการจัดหาอย่างยั่งยืน และส่งเสริมศักยภาพ
ของเกษตร คูค้่า พร้อมท้ังการถ่ายทอดนวัตกรรม การเลีย้งสตัว์ ทัง้ปศสุตัว์ 
ประมง สู ่การสร้างงานสร้างอาชีพ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ให้แก่
ผู้ประกอบการรายย่อย เกษตรกร และกลุ่มเปราะบาง กว่า 50,000 ราย 
นอกจากน้ีมีการประเมินด้านความย่ังยืน ครบ 100% ในคู่ค้าธุรกิจหลัก
ในกลุ่มวัตถุดิบอาหารสัตว์ เครื่องปรุงและบรรจุภัณฑ์
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ดินนำ้าป่าคงอยู่ 
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจบนรากฐานของการใช้ทรัพยากรอย่างรับผิดชอบ เพื่อร่วมบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

โดยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และการด�าเนินการตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนท้ังภายในและภายนอกองค์กร โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม
ตามบริบทของชุมชนและผสานความร่วมมือกับส่วนงานราชการ เพ่ือส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น โครงการปันน�้าปุ๋ยสู่ชุมชน 
เพือ่บรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้ง, การปลูกผักปลอดสารจากปุ๋ยเปลือกไข่ในโครงการ สร้าง สาน สุข วิถชีุมชน ศูนย์เรียนรู้เพือ่การพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียง บ้านซับรวงไทร จังหวัดชัยภูมิ 

นอกจากน้ีบรษิทัฯ ได้ให้ความส�าคญัต่อการอนุรกัษ์ ปกป้อง และ
ฟ้�นฟู ความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศบนบกและทะเล กว่า 
9000 ไร่ ในโครงการรักษ์นิเวศ และโครงการปลูกปันป้องป่าชายเลน 
ตามพ้ืนทียุ่ทธศาตร์ของประเทศ ซึง่มกีารต่อยอดสูก่ารสร้างแหล่งท่องเทีย่ว
เชิงนิเวศและวิถีชุมชนพ้ืนท่ีในพ้ืนที่  ต�าบลบางหญ้าแพรก จ�าหวัด
สมุทรสาครและต�าบลปากน�้าประแส จังหวัดระยอง ท�าให้ชาวบ้าน
มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยวและการขายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น จากการ
ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม ท่ีเกิดขึ้นตั้งแต่ 
ปี 2561–2562 เทียบกับก่อนโครงการเกิดมูลค่าที่แท้จริงกว่า 7 ล้านบาท
ซึ่งท้ังหมดน้ีมาจากการสร้างความสมดุลในระบบนิเวศและการรู ้ใช้
ทรัพยากรอย่างมีความรับผิดชอบ 

ในสภาวะการณ์วิกฤติโควิด-19 บริษัทฯยังคงรักษาเสถียรภาพ
ความมั่นคง ตลอดกระบวนการผลิต การขนส่ง สู ่การบริโภคโดยไม่
ขาดแคลนผ่านโครงการต่างๆ อาทิ โครงการอาหารจากใจซีพีเอฟให้แก่
บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า และครอบครัว โครงการลดค่าครองชีพ 
ข้าวกล่องราคาถูก 20 บาท โครงการ Circular Meal… มื้อนี้เปลี่ยนโลก 
และ ครัวปันอิ่ม ร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด–19 เพ่ือร่วมลดความหิวโหย 
และตอกย�้าความมุ่งมั่นในการสร้างรอยย้ิมผ่านอาหารให้ท้องอิ่มทุกเมื่อ 
เพื่อให้สังคมยืนหยัดและก้าวผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน

การดำำาเนิินิงานิภาคเอกชนิ
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ธนิาคารกสิกรไทย

ธนิาคารกสิกรไทย มีความมุ่งมั่นิในิการขับเคลื่อนิเศรษฐกิจให้เกิดำความยั่งยืนิ ให้ทุกคนิมีโอกาสในิการพัฒนิาคุณภาพชีวิต
ให้ดำีขึ้นิ จึงร่วมขับเคลื่อนินิโยบายต่างๆ โดำยลงพื้นิที่ร่วมกับคณะทำางานิบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจนิ่านิ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) 
จำากัดำ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานิราก การพัฒนิาชุมชนิ การพึ่งพาตนิเองของคนิในิพ้ืนิที่ รวมถึงการส่งเสริมช่องทาง
การขายสินิค้าเกษตรให้แก่เกษตกรในิชุมชนิ โดำยกิจกรรมที่ธนิาคารกสิกรไทยร่วมสนิับสนิุนิ ไดำ้แก่

1.การสนับสนุน “งานมหกรรมเกษตรอินทรีย์วิถีน่าน จากภูผาสู่
สากล” ซึ่งธนาคารให้การสนับสนุนเป็นประจ�าทุกปี เนื่องจากเป็นงานท่ี
สนับสนุนเกษตรกรที่ปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ ให้มีโอกาสเพิ่มรายได้ 

2.การช่วยเหลือเกษตรกรระบายสินค้าเกษตร โดยร่วมกับคณะ
กรรมการหอการค้าจงัหวดัน่าน รบัซือ้มะม่วงน�า้ดอกไม้ จ�านวน 2 ตนั และ
แหนมเนือง จ�านวน 200 ชุด จากเกษตรกรในจังหวัดน่าน และน�าส่งให้โรง
พยาบาลสนามและบุคลากรทางการแพทย์ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นขวัญ
ก�าลังใจและร่วมส่งแรงใจสู้ภัยโควิด 

3. สนับสนุนการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ โดยมีตัวแทนของ
ธนาคารร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจแปลงปลูกของเกษตรกรและร่วม
ตัดสินกับคณะท�างานเพ่ือรับรองแปลงปลูก ว่าได้มาตรฐาน SGDsPGS 
หรือการพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 
(Sustainable Development Goals Participatory Guarantee System) 

นอกจากน้ีธนาคารกสิกรไทยยังจัดได้ท�าโครงการสนับสนุนการ
พัฒนาชุมชน และสังคม สู่ความยั่งยืน ต่างๆ อาทิเช่น 
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1. โคริงการิน่านเพื่าะพื่ันธูุ์ปัญญา 
เป็นโครงการที่ช่วยส่งเสริมการศึกษาไทยในกลุ่มโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ โดยธนาคารร่วมมือกับมหาวิทยาลัยพะเยาจัดการเรียนรู้จากการ

ท�าโครงงานฐานวิจยั ทีต่ัง้อยู่บนบรบิทท้องถ่ินของนักเรยีน โดยมีครแูกนน�าเป็นผูอ้�านวยการจัดการเรียนรู้ สร้างโรงเรยีนต้นแบบการศกึษาในจงัหวัดน่าน 
จ�านวน 30 แห่ง น�าแนวคิดของกระบวนการเพาะพันธุ์ปัญญา ซึ่งมีแนวคิดจากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นหลักการส�าคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืน มาผนวกกับชุดความคิดทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์
เพื่อพัฒนานวัตกรรมใหม่ ได้ใช้หลักการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการเรียนรู้ของหลักเหตุและผล ที่เข้ากับบริบทของชุมชน และน�าเสนอโครงงาน
ที่เป็นประโยชน์ โดยมีโรงเรียนเข้าร่วม 30 แห่ง ครูเข้าร่วม 161 คน นักเรียนเข้าร่วม 1,277 คน และมีโครงงานที่เกิดขึ้น 195 โครงงาน 

2. โคริงการิสริ้างมัูลค่าเพื่ิ�มัให้ขยะอินทริีย์
โครงการน้ีจัดท�าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการแก้ไข

ปัญหาขยะมูลฝอย ทั้งจากบ้านเรือนและโรงงาน โดยธนาคารร่วมกับทีม
วิจยัโครงการขยะเพ่ิมทรพัย์ หรอื C-ROS (Cash Return from Zero Waste 
and Segregation of Trash) จากสถาบันวิทยสิริเมธี ใช้กระบวนการทาง
ชีวภาพเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการสร้างระบบย่อยขยะอินทรีย์เพื่อการ
ผลิตพลังงานชีวภาพทดแทนก๊าซหุงต้ม และปุ๋ยชีวภาพ สร้างแรงกระตุ้น
ให้ชุมชนปรับพฤติกรรมการแยกขยะในครัวเรือน สามารถน�าขยะอินทรีย์ 
ขยะพลาสติก มาแลกกับสารบ�ารุงพืชชีวภาพที่สร้างจากหัวเชื้อจุลินทรีย์
ประสิทธิภาพสูงของ C-ROS เพ่ือน�าไปเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 
ลดการใช้ปุ๋ยเคมี และลดปริมาณขยะที่ถูกน�าไปฝังกลบ 

3. โคริงการิ AFTERKLASS
โครงการเพ่ือสงัคมท่ีให้ความรูท้างการเงนิ การลงทุน การท�าธุรกิจ 

แก่เยาวชนไทย มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนอายุ 15-20 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มวัย
รุ่นตอนปลายที่ก�าลังจะเติบโตไปเป็นกลุ่มคนท�างานที่มีศักยภาพในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ให้เยาวชนทั้งที่
อยู่ในเมืองและพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงความรู้ทางการเงิน โดยสามารถเข้าถึง
ผ่านทาง WWW.AFTERKLASS.COM มีระบบให้ทดลองการออมและ
การลงทุน มกีารท�ากิจกรรมต่างๆ มกีารแบ่งปันประสบการณ์ทักษะการใช้ชวิีต 
การออมและการลงทนุ จากเยาวชนรุน่พ่ีท่ีมปีระสบการณ์ สูเ่ยาวชนรุน่ใหม่ 
มีจ�านวนสมาชิกในระบบออนไลน์ 32,734 คน และมีเยาวชนที่เข้าร่วม
เวิร์กช็อป 1,430 คน

ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ธนาคารกสิกรไทยได้ร่วมสมทบทุน
ผ่านทางโครงการรวมใจสู้ภัยโควิด โดยชวนคนไทยร่วมบริจาคเงินผ่าน 
QR e-Donation บน K PLUS เพ่ือส่งผ่านน�า้ใจและสนับสนุนการด�าเนนิงาน
ของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลและมูลนิธิท่ีช่วยเหลือผู้ป่วย
จากโรคโควิด 19 ซึ่งธนาคารช่วยสมทบเงินบริจาคอีก 9 บาท ส�าหรับ
รายการท่ีมียอดบริจาคตั้งแต่ 99 บาท ขึ้นไป รวมท้ังให้คะแนนสะสม 
K Point 50 คะแนน แก่ผู้บริจาค e-Donation ผ่าน K PLUS ตั้งแต่ 99 บาท
ต่อรายการขึ้นไป
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บริษััท นิำ้าตาลมัิตรผล จำากัดำ

กริอบการิดำาเนินงานพื่ัฒนาชุมัชนของกลุ่มัมัิตริผล
โครงการพัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืนได้ด�าเนินงานสอดคล้องกับ Sustainability Framework ใน 3 มิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติ

สิ่งแวดล้อม โดยตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) 4 เป้าหมายได้แก่ การสร้างความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ 
ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน และลดความเหลื่อมล้าในสังคม

การิจัดการิชุมัชนอย่างยั�งยืน
โครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนได้สร้างให้เกดิ “กลไกใหม่แบบพหุภาคี” คือ คณะกรรมการต�าบลมิตรผลร่วมพัฒนาระดับต�าบล ใน 23 ต�าบล 

จ�านวน 325 คน ทีม่บีทบาทในการจดัท�าแผนพฒันาต�าบล ภายใต้กรอบแนวคิดโครงการฯ และร่วมกันขับเคลือ่นกิจกรรม ตามแผนพัฒนา ท้ังยังมหีน้าที่
เชื่อมประสานแผนพัฒนาต�าบลกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยเฉัพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมถึง ติดตามก�ากับงานในท่ีประชุมประจ�าเดือน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อแลกเปลี่ยนหารือประเด็นปัญหาและสรุปการท�ากิจกรรมต่างๆในแต่ละเดือน

สริุปภาพื่ริวิมัการิขับเคลื�อน
งานพื่ัฒนาชุมัชนของกลุ่มัมัิตริผล

สง่เสรมิโอกาสในการเรยีนรู ้ สง่เสรมิการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิที่ย ัง่ยืน 

1.การจดัการชมุชนอย่างย ัง่ยนื 2.การพฒันาระบบเกษตรชมุชน
และอาหารปลอดภยั

3.การพฒันาระบบเศรษฐกจิชมุชน

ชุชุ
เป้าหมาย เป้าหมาย SDGs SDGs 4 4 ขอ้ขอ้

• ฐานขอ้มูลชมุชน
• คณะกรรมการต าบล และแผนพฒันาต าบล
• ศูนยเ์รยีนรูต้ าบล
• โครงการชมุชนเขม้แข็งดว้ยแรงผูพ้กิาร

• โครงการท าตามพอ่ ปลูกเพ(ร)าะสขุ
• การพฒันากลุม่ปลูกผกั

• การพฒันากลุม่อาชีพต่างๆ เช่น กลุม่ไมก้วาด
ทางมะพรา้ว กลุม่เยบ็ผา้วน กลุม่น ้ าออ้ยกอ้น

การพฒันาครวัเรอืนอาสาพึง่ตนเองใหเ้ป็นครวัเรอืนตน้แบบ การจดัตัง้ Platform ในการจ าหน่ายสนิคา้ผ่านช่องทางอืน่ๆ 
เช่น Line Official การจดัตัง้ธุรกจิเพือ่สงัคม บรหิารจดัการกลุม่ปลูกผกั

4.การพฒันาดา้นการศึกษา
• การพฒันาวชิาชีพอาชีวศึกษาทวภิาค ี • โรงเรยีนรว่มพฒันา (Partnership School)
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การิพื่ัฒนาริะบบเกษัตริชุมัชนและอาหาริปลอดภัย
กลุ่มมิตรผลพัฒนากลุ่มอาชีพปลูกผักของชุมชนในพื้นที่รอบโรงงาน ตั้งแต่การวางแผนการปลูก เพาะต้นกล้า ดูแลผลผลิต ไปจนถึงเชื่อมโยง

โอกาสทางการตลาด มีการน�าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เสริมศักยภาพการปลูกและดูแลรักษาผัก รวมถึงพัฒนา Platform การจ�าหน่ายผักผ่าน 
Line Official “ข้าว ผัก ปลา” ตลอดจนมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลผลิตผักชุมชนจากผักปลอดภัยมาตรฐาน GAP พัฒนาสู่โครงการ
ผักอินทรีย์ PGS ปลูกเพาะสุข ซึ่งเป็นการประกันคุณภาพผักอินทรีย์โดยชุมชนมีส่วนร่วม

การิพื่ัฒนาริะบบเศริษัฐกิจชุมัชน
• แนวทางการพัฒนากลุม่อาชพีได้สอดคล้องกับนโยบายผูบ้รหิาร

โรงงานน�้าตาลกลุ่มมิตรผล ที่ต้องการสนับสนุนการรับซื้อสินค้าชุมชน 
เพื่อสร้างช่องทางการตลาดท่ีมั่นคงและเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน
รอบโรงงาน โดยเริ่มจากสิ่งที่โรงงานใช้เป็นประจ�า เช่น ไม้กวาด
ทางมะพร้าว ผ้าเช็ดเครื่องจักร เป็นต้น

• โดยชุมชนจะได้รับประโยชน์ในหลายมิติ อาทิ
- ด้านเศ์รษฐกิจั ท�าให้ชุมชนมีรายได้เสริม
- ด้านสังคม ส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้พิการ หรือ ผู้สูงอายุ

ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
- ด้านจัิตใจั ผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่า เมื่อมีกิจกรรมที่ท�าให้เกิด

รายได้

การิพื่ัฒนาด้านการิศึกษัา

โรงเรียนิร่วิมัพื่ัฒนิา (Partnership School)

จ.ราชบุรี โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต�าบลกรับใหญ่ 

จ.ชัยภูมิ โรงเรียนบ้านภูดิน (มิตรผลอุปถัมภ์)

จ.ขอนแก่น โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ 
วิทยาลยัเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมชัน้สงู  ขอนแก่น

จ.กาฬสินธุ์ โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์

จ.สงขลา โรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198

จ.ยะลา โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง

พื่ัฒนิาวิิชาชีพื่อาชีวิศึกษัาทวิิภาคี

สาขาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น  จ.ขอนแก่น

สาขาเครื่องกลการเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม  
จ.มหาสารคาม

สาขาไฟฟ้าก�าลัง วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  จ.ขอนแก่น

สาขาเทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  จ.ขอนแก่น

สาขาแมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา
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กลุ่มั ปตท. 

1. โคริงการินวิัตกริริมัสริ้างริอยยิ้มั กลุ่มั ปตท. 

    (Innovation for Society)

2. ควิามัเป็นมัา 

• จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ท่ีส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจและสังคม กลุ่ม ปตท. ได้สนับสนุนภารกิจงานด้านสาธารณสุข
ของประเทศ เพ่ือแก้ไขปัญหาวิกฤตโควิด-19 ผ่านโครงการลมหายใจ
เดียวกัน พร้อมเล็งเห็นถึงความส�าคัญในการฟ้�นฟูเศรษฐกิจชุมชน จึงได้
จัดตั้งโครงการนวัตกรรมสร้างรอยย้ิม กลุ่ม ปตท. ผ่านการด�าเนินงาน 
Smart Farming และ Smart Marketing มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เครือข่าย 
ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี ช่องทางการประชาสัมพันธ์ และความ
เชีย่วชาญของกลุม่ ปตท. เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจชมุชนอย่างย่ังยืน

• Smart Farming: การน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีของกลุ่ม 
ปตท. มาใช้เพ่ือยกระดับกระบวนการผลิตและการเพาะปลูกผลผลิต
ทางการเกษตร พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานในกระบวนการผลิตสินค้า
เกษตรสูวิ่ถีใหม่ มุง่เน้นการพัฒนาโดยใช้พลงังานชมุชน การออกแบบและ
การวิเคราะห์ปัจจัยทางการเกษตรตามบริบทของแต่ละพื้นที่ เพื่อเป็นการ
พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้สามารถบริหารจัดการผลผลิตได้อย่างมั่นคง 
มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและมีการบริหารจัดการกิจการได้อย่างยั่งยืน

• Smart Marketing: การพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการให้มี
คุณภาพ ได้รับมาตรฐาน ส่งเสริมการใช้ช่องทางประชาสัมพันธ์ สร้างช่อง
ทางการตลาดออนไลน์ และมกีารบรกิารท่ีสอดคล้องกับรปูแบบวิถีชวิีตใหม่ 
โดยการสรรหาผลิตภัณฑ์ บริการและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีเอกลักษณ์
ในแต่ละพื้นที่มายกระดับ เพื่อให้เกิดการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืนและมั่นคง

3. วิัตถุปริะสงค์ 

• เพ่ือช่วยเหลือส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง 
โดยช่วยเหลือเกษตรกรและชุมชนในการเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่าย

• เพ่ือพัฒนายกระดบักระบวนการผลติและคณุภาพผลผลติของ
เกษตรกร พัฒนาผลติภณัฑ์ บรกิารและแหล่งท่องเทีย่วชมุชนให้มคุีณภาพ 
ได้รับมาตรฐาน ส่งเสริมช่องทางการตลาด เพ่ือสร้างโอกาสทางธุรกิจ
ให้แก่ชุมชน

• เพ่ือสนับสนุนการจ้างงานผ่านโครงการ Restart Thailand 
โดยจ้างนักศึกษาจบใหม่ เข้ามาร่วมงานกับกลุ่ม ปตท. โดยมีสัญญาจ้าง
ระยะเวลา 1 ปี ผ่านโครงการพัฒนาสงัคมชมุชนท้องถ่ินรวม 3 ด้าน ทัง้การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาส�าหรับเยาวชน การพัฒนาศักยภาพชุมชน
ท้องถิ่น และการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

4. เป้าหมัายการิดำาเนินงาน

• พัฒนา 45 พ้ืนที่ SMART Farming ภายใน 3 ปี โดยการใช้
นวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือให้เกิดต้นแบบ SMART Farming ที่เหมาะสม
และชุมชนน�าไปพัฒนาต่อยอดเพื่อลดรายจ่าย และสร้างรายได้ให้ชุมชน
ได้อย่างยั่งยืน

• สรรหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมจ�านวน 1,250 SKUa และ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 6 พื้นที่ ภายใน 3 ปี เพื่อยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ บริการ แหล่งท่องเที่ยวชุมชนและช่องทางการ
ขายสินค้าเข้าสู่ e-commerce เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันและ
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับชุมชน
a Stock Keeping Unit: SKU



141

5. กลุ่มัเป้าหมัาย 

• กลุ่มเกษตรกร 
• กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/กลุ่มชุมชน
• ผู้ด้อยโอกาสb

b ผู้ด้อยโอกาส หมายถึง ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน และได้รับผลกระทบในด้าน

เศรษฐกิจ สงัคม รวมถึงผูท้ีข่าดโอกาสทีจ่ะเข้าถึงบรกิารขัน้พ้ืนฐานของรัฐ อันจะส่งผลให้

ไม่สามารถด�ารงชีวิตได้เท่าเทียมกับผู้อื่น

6. วิิธูีการิดำาเนินงาน 

• Smart Farming 

- เก็บข้อมูล ประเมินศักยภาพพ้ืนท่ี ส�ารวจและออกแบบ
ร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่าย 

- จัดท�าแผนพัฒนาและแผนธุรกิจตามบริบทของแต่ละพื้นท่ี 
ร่วมกับกลุ่มเป้าหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- พัฒนาพ้ืนที ่Smart Farming โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีของ
กลุ่ม ปตท. 

- ประเมินผลการพัฒนาโดยวัดจากรายได้ท่ีเพ่ิมขึ้นของกลุ่ม
เป้าหมาย

• Smart Marketing 

1. สินค้าชุมชน 

- ส�ารวจ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมลูทางการตลาดและสนิค้า
ชมุชน 

- คัดเลือกสินค้าชุมชนที่มีศักยภาพในการพัฒนา

- จัดท�าแผนพัฒนาและแผนธุรกิจร่วมกับชุมชน

- พัฒนาสินค้าชุมชน ในด้านคุณภาพ บรรจุภัณฑ์ ให้
สอดคล้องกับความต้องการทางการตลาด รวมถึงหา
ช่องทางการจ�าหน่าย

- ประเมินผลการพัฒนาสินค้าชุมชนโดยวัดจากรายได้/
ยอดขาย

2. แหล่งท่องเที่ยวชุมชน 

- ส�ารวจ และวิเคราะห์พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวชุมชน เพื่อหา
พื้นที่เป้าหมาย

- ประเมินศักยภาพพื้นที่เป้าหมายในด้านต่างๆ เช่น 
แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ จุดเด่นของชุมชน วัฒนธรรม
ท่ีเป็นเอกลักษณ์ กิจกรรมการท่องเท่ียว ความพร้อม
ในการต้อนรับนักท่องเที่ยว 

- สรุปและศึกษาความเป็นไปได้ของพื้นที่เป้าหมาย

- พัฒนาการท่องเที่ยวในด้านต่างๆ เช่น บุคลากร ความรู้
ด้านการท่องเทีย่ว การจดักิจกรรมการท่องเท่ียว มาตรฐาน
การท่องเที่ยวร่วมกับภาคีเครือข่าย

- จดัท�าโปรแกรมทดสอบการท่องเทีย่ว (Test Trip) กับกลุม่
ลูกค้าเป้าหมาย

- น�าผลที่ได้รับจากการจัด Test Trip มาวิเคราะห์และ
พัฒนาปรับปรุง

- จัดท�าโปรแกรมการท่องเที่ยวเข้าสู่ Platform ออนไลน์

- ท�าการประชาสัมพันธ์และแนะน�าสถานที่ท่องเท่ียว 
ผ่านช่องทางต่างๆ

- ประเมินผลการพัฒนาโดยวัดจากจ�านวนนักท่องเท่ียว/
รายได้ของชุมชน

7. ริะยะเวิลาดำาเนินการิ 

• ด�าเนินกิจกรรมตามแผนงาน ระยะเวลา 3 ปี (ปี 2564-2566)

8. พื่ื้นที�ดำาเนินงาน 

• Smart Farming 
(ปี 2564): 25 พื้นที่ 20 จังหวัด
(ปี 2565-2566): 20 พื้นที่

• Smart Marketing 
(ปี 2564): การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ใน 60 จังหวัดc 250 

ผลิตภัณฑ์ (250 SKU) และการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวชุมชน 6 พ้ืนที่
ใน 4 จังหวัด

(ปี 2565): การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 25 ผลิตภัณฑ์ และ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต่อเนื่อง 6 พื้นที่ใน 4 จังหวัด

c ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจ�านวนพนักงาน Restart Thailand

9. หน่วิยงานริับผิดชอบโคริงการิ 

• บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) 
- โครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม ฝ่ายกิจการเพื่อสังคม
- คณะกรรมการพัฒนากลยุทธ์และวางแผนการด�าเนินงาน

มวลชนสัมพันธ์ สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
- โรงแยกก๊าซระยอง
- โรงแยกก๊าซขนอม

• บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)
• บริษัท ปตท.น�้ามัน และการค้าปลีก จ�ากัด (มหาชน)
• บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน)
• บริษัท ปตท. ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน)
• บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
• บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน)

10. ควิามัริ่วิมัมัือกับหน่วิยงานภายนอก

• สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้า (องค์กรมหาชน)
• บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
• มหาวิทยาลัยแม่โจ้
• มหาวิทยาลัยราชภัฏิเชียงใหม่
• มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
• ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA)
• สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)
• Hivesters
• มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
• ผู้น�าในท้องถิ่น (ขึ้นอยู่กับท้องถิ่นนั้นๆ) ได้แก่ นายกเทศมนตรี 

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล นายอ�าเภอ ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน 

11. องค์ควิามัริู้ที�ได้จากการิดำาเนินโคริงการิ

• การท�าการเกษตร โดยใช้นวัตกรรมและพลังงานที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่ายให้กับเกษตรกร 

• การคัดสรรสินค้าชุมชน การปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ของชุมชน เช่น ด้านรูปแบบ ด้านบรรจุภัณฑ์ ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
เพ่ือการเพ่ิมมูลค่าและการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดท้ังออนไลน์
และออฟไลน์ 

• การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวชมุชนโดยสร้างส่วนร่วมให้แก่ชมุชน 
การพัฒนาศกัยภาพของคนในชมุชนให้มคีวามรูใ้นการท่องเท่ียว มคีวามย่ังยืน
ด้านสิ่งแวดล้อม คงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นและสร้างรายได้แก่
เศรษฐกิจชุมชนของประชาชนในท้องถิ่น

การดำำาเนิินิงานิภาคเอกชนิ
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เครือสหพื่ัฒนิ์

กิจกริริมัริ่วิมักับชุมัชน
1. ร่วมจ�าหน่ายสินค้าของโครงการฯ เช่น ผักสด ในกิจกรรม ตลาดนัดสินค้าเกษตรต�าบลป่าสัก โดยจะจัดขึ้นทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้

ประชาชนน�าสินค้ามาจ�าหน่ายให้เกิดรายได้ในครัวเรือน

โคริงการิปริะชาริัฐของ 
บริิษััท สหพื่ัฒนาอินเตอริ์ โฮลดิ้ง จำากัด (มัหาชน)
โครงการเกษัตรพื่อเพื่ียง ดำร. เทียมั โชควิัฒนิา จังหวิัดำลำาพืู่นิ

2.มอบพ่อแม่พันธ์ุโคขาวล�าพูน ให้เกษตรกรในพ้ืนทีร่อบเครอืสหพัฒน์ จ�านวน 3 ราย เพ่ือให้น�าไปเลีย้งเป็นอาชพี โดยทางโครงการฯ จะขอลกูววั
เพศเมียคืน จ�านวน 1 ตัว และผลผลิตที่เหลือยกให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเกษตรกร 

กิิจกิรรม ท�าปุ้๋ยหมักิจากิเศษใบไม้และวัชพืชในโรงเรียน กิิจกิรรม เพาะกิล้าข้าว “หอมมะลิ” เพ่ือใช้ป้ลูกิในฤดูนาป้ี 2565

กิจกริริมัริ่วิมักับโริงเริียน
1. จัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนวัดหนองซิว ในโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โดยทางโครงการฯ ได้เข้าร่วมในการสอนเกี่ยวกับ การปลูกพืช 

เช่น พืชผัก สมุนไพร และปลูกข้าว ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมเกี่ยวกับการแปรรูปผลผลิต เช่น การท�าสบู่ การท�าน�้ายาท�าความสะอาดพื้น การท�าเจลแอลกอฮอล์
ล้างมือ การท�าน�้าสมุนไพร โดยทางโครงการฯ จะเข้าไปท�ากิจกรรมทุกวันพุธ เวลา 14.00-16.00 น. ตลอดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 นี้ และสิ้นปี
การศึกษาจะสรุปผลการด�าเนินกิจกรรม
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มอบ อุป้กิรณ์ท่ีใช้ในกิารท�ากิารเกิษตรให้กิับโรงเรียน กิิจกิรรม ป้ลูกิพืชผักิสมุนไพร ณ โรงเรียนวัดหนองซิว 

               กิจกรรมัดำ้านิมัวิลชนิสัมัพื่ันิธ์ “เครือสหพื่ัฒนิ์”

โคริงการิปริะชาริัฐเคริือสหพื่ัฒน์ และกลุ่มั SAHAGROUP ผนึกกำาลังช่วิยเหลือบุคลากริด่านหน้าและชุมัชน ฝ่าวิิกฤตโควิิด-19

1. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ�ากัด(มหาชน) ช่วยเหลือคน
งานในแคมป์ก่อสร้าง

2.บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ�ากัด(มหาชน) สนับสนุน
โครงการ Save site staff ฝ่าวิกฤติโควิด

3.บรษิทั ไทยวาโก้ จ�ากดั (มหาชน) มอบอปุกรณ์จ�าเป็นให้แพทย์
และชุมชนสู้วิกฤตโควิด

4.บรษิทั อนิเตอร์เนชัน่แนล แลบบอราทอรส์ี จ�ากัด (มหาชน) มอบ
เจลแอลกอฮอล์ ส่งความห่วงใยให้พี่น้องชาวสมุทรปราการ

5.บรษิทั สหพัฒนพิบลู จ�ากัด (มหาชน) “โครงการปันสขุอิม่” มอบ
สิ่งขอเครื่องใช้ส�าหรับผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 

6. “เอราวัณส่ิงทอ” ร่วมกับ “ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม” 
มอบชุดพยาบาลและผ้าม่านยับยั้งโคโรนาไวรัสให้ รพ.รามาธิบดี

โคริงการิต่างๆ
1.บริษัท สหพัฒนพิบูล จ�ากัด (มหาชน) “โครงการ Sahapat 

Admission ปี 2021” ให้กับน้องๆนักเรียน

2.  บริษัท สหพัฒนพิบูล จ�ากัด (มหาชน) โครงการ”สถานีขยะ
ล่องหนฯ” น�าขยะมาแลกของกินของใช้

3. บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จ�ากัด

• โครงการอาชวีะศกึษาในสถานประกอบการ • โครงการจากการ
จ่ายสู่การจ้าง ช่วยเหลือผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

“คิงบริดำจ์ ปันิสุข”
“คิงบริดจ์ ปันสุข” โครงการเพ่ือสังคม สร้างความสุขและพลังใจส่งต่อให้แก่ชุมชนและสังคม ยังคงด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงในวันที่ 22 

กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาทางทีม สห แคปปิตอล ทาวเวอร์ ในเครือสหพัฒน์ ผู้พัฒนาโครงการอาคารส�านักงานให้เช่า คิงบริดจ์ ทาวเวอร์ บนถนนพระราม 3 
ร่วมกับ มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา และ Thai Obayashi มอบ “กล่องปันสุข” ที่ชุมชนราชด�าเนินใต้ 

โดยโครงการ คงิบรดิจ์ ทาวเวอร์ มคีวามตัง้ใจให้การแบ่งปันน�า้ใจ
ดแูลผูค้นในชมุชนและสร้างความสขุ เป็นเหมอืนพลงัส�าคญัทีจ่ะช่วยสร้าง
สังคมที่ดีต่อไป โครงการ “คิงบริดจ์ ปันสุข” จึงเกิดขึ้นมาเพื่อท�าหน้าที่แบ่ง
ปันน�้าใจช่วยเหลือสังคมด้วย “กล่องปันสุข” ส่งมอบความสุขด้วยอาหาร
และของใช้ที่จ�าเป็นให้แก่ชุมชนท่ีอยู่รอบโครงการคิงบริดจ์ ทาวเวอร์ 
พระราม 3 และกระจายจุดแจกตามชุมชนต่าง ๆ ครอบคลุมไปยังชุมชน
อื่น ๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือในสังคม 

สห แคปปิตอล ทาวเวอร์ เป็นบรษิทัหนึง่ในเครอืสหพัฒน์ ท่ีมุง่เน้น
ความรับผิดชอบต่อสังคม คน และสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารส�านักงาน
ให้เช่า คิงบริดจ์ ทาวเวอร์ จึงมีการออกแบบภายใต้แนวคิด ‘The Spirit of 
Synergy’ ที่เชื่อว่า การผสานรวมกัน จะก่อให้เกิดพลังและสิ่งที่ยิ่งใหญ่ใน
การสร้างสรรค์สิ่งที่ดี ท�าให้ธุรกิจ องค์กร สังคม เติบโตด้วยกันอย่างยั่งยืน 

การดำำาเนิินิงานิภาคเอกชนิ



เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะทำ�ำงำนกำรพัฒนำ
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บริษััท ปูนิซีเมันิต์ไทย จำากัดำ (มัหาชนิ)

ความเหลือ่มลำา้และความยากจนิเป็นิปัญหาทีข่ยายตัวเพ่ิมขึน้ิอย่างมากในิสงัคมไทย ประกอบกับสถานิการณ์แพร่ระบาดำของ
ไวรัสโควิดำ 19 ในิช่วงกว่า 2 ปีที่ผ่านิมา เป็นิปัจจัยกระตุ้นิให้ปัญหารุนิแรงยิ่งขึ้นิ ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพและการดำำารงชีวิต
ของผู้คนิจำานิวนิมาก ทั้งว่างงานิ ขาดำรายไดำ้ แรงงานิอพยพคืนิถิ่นิ ผนิวกกับการขาดำความรู้และขาดำโอกาส 

ลดเหลื�อมัลำ้า ขับเคลื�อนควิามัยั�งยืน

เอสซจีถืีอเป็นหน้าท่ีและความรบัผดิชอบขององค์กรในการมส่ีวนร่วม
ช่วยเหลือแก้ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการด�ารงชีพและคุณภาพชีวิตของ
ผู้คน จึงได้ก�าหนดกลยุทธ์ ESG 4 Plus “มุ่ง Net Zero - Go Green - Lean 
เหลือ่มล�า้ - ย�า้ร่วมมอื” Plus เชือ่มัน่ โปร่งใส่ เป็นแนวทางด�าเนินกจิการให้
เตบิโตอย่างยัง่ยนื ควบคูก่บัสังคมทีเ่ข้มแขง็ ด้วยการมุง่เน้นจดัการปญัหา
ท่ีส่งผลกระทบต่อการด�ารงชพีและคุณภาพชวิีต โดยการมส่ีวนร่วมช่วยลด
ความเหลื่อมล�้า ปัญหาส�าคัญในสังคมให้ได้อย่างยั่งยืน

ลดเหลื�อมัลำ้าริายได้ 
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 ส่งผลกระทบอย่างย่ิงต่อการ

จ้างงาน ท�าให้หลายคนว่างงาน ขาดรายได้ แรงงานจ�านวนมากอพยพ
คืนถิ่น เอสซีจี จัดอบรมสร้างอาชีพเสริมรายได้ทั่วประเทศกว่า 3,000 คน
ในปี 2564 และตั้งเป้ามุ่งพัฒนาทักษะและอบรมอาชีพที่ตลาดต้องการ
ให้ชุมชนและ SMEs 50,000 คน ในปี 2573 

พื่ลังชุมัชน สริ้างมัูลค่าเพื่ิ�มั 
“พลังชุมชน” หลักสูตร Mini MBA ส�าหรับชุมชน อบรมพัฒนา

ศักยภาพชุมชนให้มีความรู้คู่คุณธรรม ส่งเสริมการต่อยอดแปรรูปผลผลิต
ที่มีอยู่รอบๆ ตัวให้มีมูลค่าเพิ่ม รู้จักตลาดก่อนผลิตและขาย สร้างแบรนด์
สินค้า ขยายช่องทางการขาย วางแผนชีวิตเพื่อความยั่งยืน พร้อมทั้งเรียน
รู้จากบุคคลต้นแบบท่ีประสบความส�าเร็จ และร่วมกันสร้างเครือข่าย
แลกเปลี่ยนความรู้และสินค้า ทั้งเครือข่ายผู้อบรมด้วยกันเอง และต่อยอด
สู่เครือข่ายภายนอก ทั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอื่นๆ และภาครัฐในท้องถ่ิน 
ซึ่งจะน�ามาสู่การสร้างรายได้ที่มั่นคง

เอสซีจีเริ่มจัดอบรม “พลังชุมชน” เมื่อปี 2561 ในพื้นที่ชุมชนรอบ
โรงงาน จังหวัดล�าปาง สระบุรี กาญจนบุรี และนครศรีธรรมราช และได้
ขยายการอบรมไปเชียงราย แพร่ อุดรธานี อุบลราชธานี ล�าพูน อุตรดิตถ์ 
บุรีรัมย์ พิษณุโลก และตาก ท�าให้ชุมชนสามารถยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มี
มูลค่าเพ่ิม สร้างอัตลักษณ์เฉัพาะท้องถ่ิน เป็นเจ้าของแบรนด์สินค้าของ
ตัวเอง พัฒนาเป็นนักขายมืออาชีพ พ่ึงพาตนเอง มีรายได้เพ่ิมขึ้นกว่า 
10,000–100,000 บาท/คน/เดือน และยังเป็นต้นแบบสร้างแรงบันดาลใจ
ให้คนอื่นๆ 

เอสซีจี ยังเชิญชวน “ช้อปช่วยชุมชน” โดยคัดสรรสินค้าประจ�าถิ่น 
คุณภาพดี จากโครงการพลังชุมชน กว่า 300 รายการ รวบรวมเป็น
แคตตาล็อคสินค้า (https://my.eboox.cc/shop/) รวมท้ังใช้ช่องทาง
ออนไลน์ของเอสซจี ีเผยแพร่เพือ่เพ่ิมช่องทางสัง่ซือ้ทางออนไลน์ และส่งตรง
จากชุมชนถึงทุกบ้าน

สริ้างอาชีพื่ที�ตลาดต้องการิ
หลากหลายอาชีพ ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด แต่ขาดผู้ประกอบ

อาชีพท่ีมีทักษะ เอสซีจีจึงได้จัดหลักสูตรอบรม เพ่ือพัฒนาความรู้ เสริม
ทักษะ เพิ่มความเชี่ยวชาญ ให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่งคง

อาชีพพนักงานขับรถ 
โดยโรงเ รียนทักษะพิพัฒน์
เสริมทักษะคนว่างงานช่วง
สถานการณ์โควิด 19 ด้วย
ห ลั ก สู ต ร ฝึ ก อ บ ร ม อ า ชี พ
พนักงานขับรถ ทั้งการขับรถ
บรรทุก และรถยกสินค้า เน้น
ให้ความรู้และทักษะการขับรถ
ที่ถูกหลักมาตรฐานให้ เ กิด
ความปลอดภัย ได้งานทันที
หลังจบการอบรม 

อาชีพช่าง โดย Q ชา่ง 
อบรมสร้างอาชีพช่าง เพื่อให้บริการใน platform Q ช่าง ศูนย์รวมงานช่าง
และการให้บรกิารในบ้านกว่า 30 งานช่าง อาทิ ช่างหลงัคา ช่างปกูระเบือ้ง 
ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างประปา ฯลฯ ด้วยมาตรฐานฝีมือ ทั้งยังช่วยอ�านวย
ความสะดวกแก่ลูกค้า ด้วยการนัดหมายช่างผ่านระบบออนไลน์ และ
รับประกันการให้บริการ 



145

ชุมัชนจัดการินำ้า เลิกแล้ง เลิกจน
สภาพอากาศทีแ่ปรปรวน ส่งผลให้เกิดท้ังน�า้แล้งน�า้ท่วม กระทบต่อ

การด�ารงชวิีตของเกษตรกร ซึง่เป็นประชากรกลุม่ใหญ่ของประเทศ เอสซีจี
น้อมน�าแนวพระราชด�าริ พร้อมสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรม
ราชปูถัมภ์ และสถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน�า้ บรรเทาปัญหาน�า้แล้งน�า้ท่วม 
ด้วยโครงการ “เอสซจี ีร้อยใจ 108 ชมุชน รอดภัยแล้ง” ถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเอสซีจีครบรอบ 108 ปี 
ในปี 2564 ช่วยให้ 108 ชุมชน 14,000 ครัวเรือน ใน 34 จังหวัด รอดพ้น
วิกฤตน�า้ โดยส่งเสรมิให้ชมุชนพ่ึงพาตนเอง เรยีนรูจ้ดัการน�า้ มีน�า้กนิน�า้ใช้
เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ สร้างรายได้มั่นคง ชุมชนย่ังยืน และเป็น
ต้นแบบขยายผลการจัดการน�้าชุมชน ส่งผลให้ชุมชน “เลิกแล้ง เลิกจน” 

ลดเหลื�อมัลำ้าการิศึกษัา 
เพ่ือลดความเหลือ่มล�า้ทางการศกึษา พร้อมให้โอกาสสร้างอาชพี

สร้างรายได้ มูลนิธิเอสซีจี ได้สนับสนุนทุนการศึกษาในแนวคิด “Learn to 
Earn: การเรียนรู้เพื่ออยู่รอด” สนับสนุนทุนการศึกษาในสาขาที่ตอบโจทย์
ความต้องการของตลาดและน�ามาประกอบอาชีพได้ ทัง้การเรยีนในระบบ
การศึกษาปกติ ระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ในสาขาสาธารณสุข 
การแพทย์  อุตสาหกรรม ดิจิตัลเทคโนโลยี เกษตรสมัยใหม่ เป็นต้น ในปี 
2564 ได้มอบทุนการศึกษา จ�านวน 1,200 ทุน และการเรียนในหลักสูตร
ระยะส้ัน เรียนเร็ว จบเร็ว ได้งานเร็ว ด้วยระยะเวลาในการเรียนไม่เกิน 
1 ป ีเชน่ ผู้ช่วยพยาบาล ผูช้ว่ยทนัตแพทย์ นกับริบาลผูสู้งอาย ุการปลูกพชื
และเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เป็นต้น ในปี 2564 ได้มอบทุนการศึกษา จ�านวน 
120 ทุน

ลดควิามัเสี�ยงโควิิด 19 
เอสซีจีมุ่งเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาวิกฤตโควิด 19 เพื่อช่วยลด

ความเสี่ยงในการติดเชื้อและปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ให้ปลอดภัย 
ด้วยการเร่งพัฒนานวัตกรรมช่วยผูป่้วยอย่างรวดเรว็ให้ทนัต่อความต้องการ
ในแต่ละช่วงเวลาของการแพร่ระบาด ได้ส่งมอบนวตักรรมป้องกันโควิด 19 
อย่างต่อเนื่อง มูลค่า 470 ล้านบาท ทั้งในประเทศไทยและอาเซียน อาทิ 
ไอซียูโมดูลาร์ แคปซูลความดันลบเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ ห้องน�้า
ส�าเร็จรูป เตียงสนามกระดาษเอสซีจีพี ส่งมอบให้โรงพยาบาลสนาม
ท่ัวประเทศกว่า 100,000 เตียง ศูนย์ฉีัดวัคซีนเอสซีจี ณ ส�านักงานใหญ ่
บางซือ่ ให้บรกิารแก่ประชาชนท่ัวไป กว่า 250,000 คน และรถขนส่งวัคซนี
เคลื่อนที่คุมความเย็น น�าส่งวัคซีนให้จังหวัดชายแดนภาคใต้

เอสซีจี เชื่อมั่นว่าการมีส่วนร่วมลดความเหลื่อมล�้าในสังคม 
พร้อมเสริมสร้างศักยภาพการพ่ึงพาตนเอง เป็นปัจจัยส�าคัญที่จะช่วย
สร้างความเจริญก้าวหน้า และความยั่งยืนให้กับรุ่นลูกหลานสืบต่อไป

ลดเหลื�อมัลำ้าที�อยู่อาศัย 
“โครงการสานพลงัประชารฐั-การพัฒนาพ้ืนทีบ่งึบางซือ่” พลกิฟ้�น

ชุมชนแออัดในบริเวณบึงบางซื่อ พื้นที่รอบบึงน�้าขนาด 61 ไร่ ใจกลางเขต
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ซึ่งเคยเป็นแหล่งวัตถุดิบผลิตปูนซีเมนต์ และ
ที่พักพิงของคนงานอาศัยสืบต่อกันมา ทั้งมีคนต่างถ่ินอพยพมาตั้ง
บ้านเรือนกลายเป็นชุมชนสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม ไร้สาธารณูปโภค 
ไม่มีทะเบียนบ้าน 

ด้วยการผนึกก�าลังของเอสซีจี ภาครัฐ และชาวชุมชนบึงบางซื่อ 
250 ครัวเรือน ร่วมพลิกฟ้�นพ้ืนที่เสื่อมโทรมเป็นบ้านใหม่ พร้อมคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชนตลอดกระบวนการ ตั้งแต่การยืนยัน
สิทธ์ิร่วมโครงการเพื่อความเสมอภาค การสร้างวินัยการออมเงินเพ่ือเป็น
เจ้าของบ้าน การร่วมกันคิดและออกแบบบ้านให้เหมาะสมกับวิถีชีวิต 
การก�าหนดกติกาการอยู่อาศัยร่วมกัน รวมทั้งการร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อม
และความสะอาดของชมุชน ในช่วงปลายปี 2564 ทาวน์เฮ้าส์และอาคารชดุ
เสร็จสมบูรณ์พร้อมเข้าอยู่ เพื่อชีวิตใหม่ที่อบอุ่นและปลอดภัย 

การดำำาเนิินิงานิภาคเอกชนิ
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มลูนิธิติลาดำหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย มุง่เน้ินิการสร้างความเข้มแขง็จากฐานิรากด้ำวยการเสรมิพลงัชมุชนิ จงึรเิริม่และดำำาเนินิิ
โครงการในิการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนิ สร้างโอกาสการมีงานิทำา พัฒนิาทักษะการเรียนิรู้ใหม่ โดำยใช้พลังร่วมจากชุมชนิและภาคี 
เพื่อบรรลุเป้าหมายสำาคัญในิการยกระดำับคุณภาพชีวิตคนิไทย 

สร้ิางควิามัเข้มัแข็งจากฐานริากด้วิยการิเสริมิัพื่ลงัชมุัชน 

“โคริงการิศูนย์การิเรีิยนริู้ต่อเนื�องอย่างยั�งยืน 
(Relearning Space @ Library)”

จากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี และพฤติกรรมการหาข้อมูล
ข่าวสารท่ีเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนท่ัว
ประเทศลดลงเป็นลำดับ มลูนิธติลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้รว่มกับ 
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกันเปลี่ยนวิกฤตน้ีเป็นโอกาส 
สร้างพื้นที่ห้องสมุดประชาชน เป็นแหล่งการเรียนรู้ใหม่ ภายใต้ โครงการ
ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน (Relearning Space @ Library) 

เชื�อมัโยงการิอ่าน สู่การิสริ้างงานในชุมัชน 
หอ้งสมดุประชาชน เปรยีบเสมอืนจดุศนูยก์ลางของชมุชน โครงการ

ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างย่ังยืน (Relearning Space @ Library) จึงมุ่ง
สนับสนุนการเชื่อมโยงการอ่านและการเรียนรู้ใหม่ ให้สอดคล้องกับการ
สง่เสรมิและสนบัสนนุการใชป้ระโยชนจ์ากหอ้งสมดุประชาชนใหเ้ปน็พืน้ท่ี
การเรียนรู้ สร้างทักษะใหม่เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง ต่อยอดความรู้
ด้วยการสร้างอาชีพทีส่องให้กบัชุมชน เพ่ือสร้างรายได้ให้ประชาชนในชุมชน

พื่่น้ที�โคริงการิศูนย์เรีิยนริูต้อ่เนื�องอย่างยั�งยืน (Relearning 
Space @ Library) 

เริม่ต้นข้ึนที ่หอ้งสมุดประชาชน จงัหวัดสุราษฎร์ธาน ีและหอ้งสมุด
ประชาชน จงัหวดัอตุรดติถ ์ภายใตก้ารดแูลของสำนกังานสง่เสรมิการศกึษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ กศน. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
และจังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
ศึกษาธิการ ซึ่งได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินโครงการ
เป็นอย่างดี เพื่อเป้าหมายการเป็นศูนย์เรียนรู้ต่อเน่ืองอย่างยั่งยืนต้นแบบ 
โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2563 

โควิิด – 19 พื่ลิกวิิกฤติเป็นโอกาส
แม้จะอยู ่ในภาวะวิกฤตการณ์โควิด-19 ห้องสมุดประชาชน 

ได้พลิกวิกฤตเป็นโอกาส โดยในระหว่างการด�าเนินงานตามแผนงานของ
ห้องสมุดประชาชน 2 แห่งแรก ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอุตรดิตถ ์
ปรากฎว่าผลจากการขาดแคลนหน้ากากอนามัยอย่างรุนแรง ได้ท�าให้
ห้องสมดุประชาชน เหน็โอกาสท่ีจะเริม่ต้นทดลองท�าหน้ากากผ้า โดยเป้าหมาย
ในช่วงแรก คอืเพ่ือแจกจ่ายให้ประชาชนท่ีขาดแคลน โดยศกึษาและฝึกฝน
ด้วยตนเอง จนกระทั่งสามารถพัฒนาเป็นหน้ากากผ้าที่สวยงาม ใช้งานได้
ตรงตามวัตถุประสงค์ และน�าไปสูก่ารพัฒนาเป็นอาชพีได้ในทีส่ดุ เกิดเป็น
อาชพีแรกในโครงการศนูย์เรยีนรูต่้อเน่ืองอย่างย่ังยืน (Relearning Space @ 
Library) ที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับสถานการณ์อย่างยิ่ง

จากจดุเริม่ต้นของการท�าหน้ากากผ้า ส่งผลให้เกิดการสร้างรายได้ 
ได้ผลตอบรับท่ีดี ก่อนท่ีจะพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ผ้า โดยการผลิต
หมวก กระเป๋า เป้ ด้วยลายและสท่ีีเข้าชุด ได้รบัความนิยมอย่างแพร่หลาย 
และได้รับการยอมรับจากชุมชน รวมทั้งหน่วยงานราชการให้ความสนใจ
สั่งผลิต จากน้ันได้ขยายหลักสูตรต่าง ๆ ตามความต้องการชุมชน ท�าให้
มีจ�านวนสมาชิกเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการปรับรูปแบบการเรียนรู้จาก 
onsite มาเป็น online แทน ท�าให้เกิดการเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ สามารถ
เรียนจากบ้านและส่งผลงานทางออนไลน์ 
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การเรียนรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น สร้างทั้งรายได้ ความสุข เกิดเป็นมิติใหม่
ของความสมัพันธ์และความผกูพันของประชาชนในชุมชนท่ีได้มาร่วมเรยีนรู้ 
ฝึกฝน แลกเปลีย่น จนได้อาชพีเสรมิเป็น “อาชพีท่ีสอง” ซึง่ได้สร้างวทิยากร
อาสากว่า 50 รายที่จะน�าความรู้ไปเผยแพร่ต่อ สร้างอาชีพที่สองให้แก่
เยาวชน นักศึกษา คนว่างงาน และแม่บ้าน กว่า 100 ราย ในการมีอาชีพ
เสรมิสูอ่าชพีหลกั สามารถลดรายจ่าย และสร้างรายได้ให้ครวัเรอืนเพ่ิมข้ึน 
ช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัว สอดคล้องกับสถานการณ์เป็นอย่างยิ่ง 

ปัจจุบัน โครงการศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างย่ังยืน (Relearning 
Space@Library) ได้ขยายการด�าเนินงานไปยังหัองสมุดประชาชนใน 
5 จังหวัด ได้แก่ 

• ห้องสมุดประชาชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

• ห้องสมุดประชาชน จังหวัดอุตรดิตถ์

• ห้องสมุดประชาชน จังหวัดล�าปาง 

• ห้องสมุดประชาชน จังหวัดอุบลราชธานี

• ห้องสมุดประชาชน “เฉัลิมราชกุมารี” จังหวัดเพชรบูรณ์

ห้องสมุดประชาชน ยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างกันอย่าง
ต่อเนื่องผ่านช่องทางออนไลน์ ท่ีก่อให้เกิดความผูกพันที่เพ่ิมขึ้น ท่ีส�าคัญ
ยังเป็นความร่วมมอืขององค์กรภาคีเครอืข่ายทกุหน่วยงาน ในการบรูณาการ
การเรียนรู้ ร่วมกับพลังของชุมชน ส่งผลต่อการเพ่ิมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนเป็นอย่างดี

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
www.setfoundation.or.th

หลังจากการผลิตผลิตภัณฑ์
จากผ้าท่ีหลากหลายอันเป็นความถนัด
ของชมุชนซึง่ส่วนใหญเ่ปน็แมบ่า้น กไ็ด้

มกีารพัฒนาอาขพีอืน่ ๆ  อาทิ อาหาร ท้ังคาวและหวาน ซึง่ได้รบัการสนับสนุน
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏิในจังหวัด และมีองค์กรภาคีเครือข่ายท่ีร่วม
ส่งเสริมการใช้วัตถุดิบจากชุมชนเพ่ือส่งเสริมการผลิตกระเป๋าผ้า ตะกร้า
เชือกฟาง การเรียนรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ และอีกหลากหลายหลักสูตร

มีการจัดตั้งร้านกาแฟ Library Café เป็นอาชีพเสริมในชุมชน
เพ่ิมเตมิ โดยได้รบัการสนับสนนุอย่างดย่ิีงจาก กศน. ประกาศเป็นนโยบาย
ขับเคลื่อนเชิงรุกในการพัฒนาห้องสมุดควบคู ่การฝึก “อาชีพท่ีสอง” 
โดยเฉัพาะอย่างยิ่งการเปิด Library Café

การดำำาเนิินิงานิภาคเอกชนิ
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บริษััท เอก-ชัย ดำีสทริบิวิชั�นิ ซิสเทมั จำากัดำ (โลตัส)

โคริงการิริับซื้อผลผลิตทางการิเกษัตริตริง
จากเกษัตริกริ (Direct Sourcing Model)

โลตัส ในิฐานิะผู้ดำำาเนิินิธุรกิจค้าปลีก มุ่งมั่นิดำูแลลูกค้าให้ ‘รู้สึกดำีดำี ทุกวันิที่โลตัส’ ผ่านิการบริการ และสินิค้าคุณภาพ
ในิราคาทีเ่อือ้มถงึ ไปพร้อมๆ กับการดูำแลชมุชนิและสงัคม รวมถึงการสนัิบสนุินิเกษตรกร และผูป้ระกอบการ SME ท่ีเป็นิรากฐานิและ
หวัใจสำาคัญของการขับเคลื่อนิเศรษฐกิจไทย โลตัส สนิับสนิุนิเกษตรกร และผู้ประกอบการ SME มาอย่างต่อเนิื่อง โดำยเป็นิทั้งช่องทาง
การจำาหน่ิายสินิค้าทัง้ออนิไลน์ิ และออฟไลน์ิในิผ่านิ 2,300 สาขาทัว่ประเทศ และเป็นิพันิธมติรทีค่อยสนัิบสนินุิเกษตรกร และผูป้ระกอบการ 
SME ให้มีรากฐานิที่มั่นิคง และสามารถเติบโตไดำ้อย่างย่ังยืนิ เราทำางานิร่วมกับพันิธมิตรหลายภาคส่วนิทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนิ
เพ่ือเป็นิ ‘แพลทฟอร์มแห่งโอกาส’ ให้แก่ผู้ประกอบการ SME และเกษตรกรไทย ผ่านิโครงการรับซื้อผลผลิตตรงจากเกษตรกร 
(Direct Sourcing) โดำยในิปี 2564 เราไดำ้รับซื้อผลผลิตทางการเกษตรตรงจากเกษตรกรกว่า 1,600 ครัวเรือนิ จากทั้ง 4 ภูมิภาค
ทั่วประเทศ รวมผลผลิตที่รับซ้ือตรงจากเกษตรกรกว่า 1,820 ตันิ เพ่ือส่งมอบผักสดำคุณภาพสูง ปลอดำภัย ในิราคาที่เอ้ือมถึง 
ให้กับลูกค้าของเราทุกวันิ เราไดำ้ทำางานิร่วมกับเกษตรกรอย่างใกล้ชิดำ ตั้งแต่การวางแผนิการเพาะปลูก การควบคุมคุณภาพผลิตผล 
ตลอดำจนิการเก็บเกี่ยว และการขนิส่ง โดำยใช้หลักการการตลาดำนิำาการผลิต สนัิบสนุินิให้เกษตรกรทั่วประเทศมีอาชีพที่มั่นิคง 
และรายไดำ้ที่เป็นิธรรม ยั่งยืนิ และสามารถวางแผนิไดำ้ โดำยมีรายละเอียดำดำังนิี้
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1.ภาคตะวันออกเฉัยีงเหนอื กลุม่เกษตรกรท�าสวนบ้านโนนเขวา ต�าบลดอนหัน อ�าเภอเมอืงขอนแก่น จังหวดัขอนแก่น ปรมิาณรบัซือ้ 50-60 ตนั
ต่อเดือน เพื่อจ�าหน่ายใน โลตัส 120 สาขาทั่วภาคตะวันออกเฉัียงเหนือ

2. ภาคใต้ กลุ่มแปลงใหญ่ผักบางท่าข้าม อ�าเภอพูนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปริมาณรับซื้อ 50-60 ตันต่อเดือน เพื่อจ�าหน่ายใน โลตัส 55 สาขา
ทั่วภาคใต้

3. ภาคกลาง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านนาคูร่วมใจพัฒนา ต�าบลนาคู อ�าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปริมาณรับซื้อ 70-80 ตันต่อเดือน 
เพื่อจ�าหน่ายใน โลตัส 54 สาขาทั่วภาคกลาง

4.ภาคเหนือ วสิาหกิจชมุชนแปลงใหญ่ผกัปลอดภัย ต�าบลอโุมงค์ อ�าเภอเมอืงล�าพนู จงัหวัดล�าพูน ปรมิาณรบัซือ้ 20-25 ตันต่อเดอืน เพ่ือจ�าหน่าย
ในโลตัส 150 สาขาทั่วภาคเหนือ

เกษตรธรรมชาตขิองมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะน�ารถขนส่งทีไ่ด้รบัไปใช้ในการ
ขนส่งผกัและผลไม้ทีจ่�าหน่ายไม่หมดในสาขาของโลตัสในจงัหวดัเชยีงใหม่ 
เพ่ือน�าไปใช้ในโครงการเลีย้งไส้เดอืนเพ่ือผลติปุย๋อนิทรย์ี ต่อยอดการศึกษา
วิจยัการลดขยะอาหาร (food waste) ผ่านการน�าเศษอาหารไปใช้ประโยชน์

นอกจากน้ี โลตัสได้บริจาครถควบคุมอุณหภูมิ ให้กลุ่มเกษตรกร
ขนส่งผกัผลไม้ เพ่ิมประสทิธิภาพโลจสิตกิส์ให้เกษตรกร ยกระดบัความสดใหม่
และคุณภาพให้ลูกค้า

โลตัส มอบรถควบคุมอุณหภูมิจ�านวน ให้เกษตรกร กลุ่มสหกรณ์
และวิสาหกิจ 9 กลุ่มทั่วประเทศ เพ่ือน�าไปใช้ในการขนส่งผลผลิตจาก
แหล่งเพาะปลกู ใน “โครงการรบัซือ้ผลผลติทางการเกษตรตรงจากเกษตรกร 
(Direct Sourcing Model)” ของโลตัส เพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์สินค้า
เกษตร ด้วยการลดการสูญเสียจากการขนส่งในอุณหภูมิท่ีไม่เหมาะสม 
ท�าให้เกษตรกรมโีอกาสเพ่ิมรายได้ และลูกค้าได้ผกัผลไม้สดใหม่คณุภาพสงู

กลุ ่มเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการรับมอบรถควบคุมอุณหภูมิ
ในครั้งนี้ ประกอบด้วย

• กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนบางท่าข้าม จ.สุราษฎร์ธานี

• วิสาหกิจชุมชนจะนะผักปลอดภัย จ.สงขลา

• วิสาหกิจชุมชนผักแปลงใหญ่ต�าบลอุโมงค์ จ.ล�าพูน

• สหกรณ์การเกษตรประตูป่าจ�ากัด จ.ล�าพูน

• ชมรมส่งเสริมอาชีพอิสระคนพิการอ�าเภอแม่แตง จ.เชียงใหม่

• กลุ่มเกษตรกรท�าสวนบ้านโนนเขวา จ.ขอนแก่น

• วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ จ.หนองคาย

• นิคมสหกรณ์หนองบัว (กลุ่มสายใจไทย) จ.สุโขทัย

• มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ) 
จ.เชียงใหม่

โดยรถควบคุมอณุหภูมจิะถูกน�าไปใช้เพือ่ประโยชน์ในกิจการของ
กลุ่มนั้นๆ ด้านการขนส่งและกระจายผลผลิตท้ังผักและผลไม้ เช่น ล�าไย 
ลิ้นจี่ ผักคะน้า ผักชีฝรั่ง ผักบุ้งจีน ใบกะเพรา โหระพา ต้นหอม ฟักทอง 
เป็นต้น เช่นการขนส่งผักจากโรงคัดไปส่งท่ีสาขา การขนส่งผลผลิตจาก
แหล่งผลิตถึงกลุ่มเกษตรกรเครือข่าย นอกจากน้ัน ศูนย์วิจัยและพัฒนา

การดำำาเนิินิงานิภาคเอกชนิ



เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะทำ�ำงำนกำรพัฒนำ

150

บริษััท ไทยยูเนิียนิกรุ๊ป จำากัดำ (มัหาชนิ)

มัูลนิธูิสานอนาคตการิศึกษัา CONNEXT ED
บรษิทั ไทยยูเนีย่น กรุป๊ จ�ากัด (มหาชน) เชือ่ว่าการพัฒนาคณุภาพ

ระบบการศึกษาของประเทศไทยไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหน่ึงแต่เป็น
หน้าท่ีของทกุคน เราจงึเข้าร่วมเป็นส่วนหนึง่ของคณะผูก่้อตัง้โครงการผูน้�า
เพ่ือการพัฒนาการศึกษาที่ย่ังยืนซึ่งต่อมาได้ปรับรูปแบบการบริหารงาน
สูก่ารจดัตัง้มลูนธิิสานอนาคตการศกึษา CONNEXT ED เพ่ือให้มคีวามต่อเน่ือง
ของการด�าเนนิการ ปัจจบุนัมโีรงเรยีนในสงักัดส�านกังานคณะกรรมการการ
ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 
เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของไทยยูเนี่ยน
ทั้งหมด 40 โรงเรียน ในจ�านวนนี้มีครูประมาณ 490 คน และเด็กนักเรียน
ประมาณ 7,500 คน จากประสบการณ์การท�างานในพ้ืนท่ีจริงร่วมกับ
บคุลากรของโรงเรยีน ท�าให้เราเข้าใจและเห็นความส�าคญัของวธิกีารเรยีน

การิดำาเนินกิจกริริมัพื่ัฒนาชุมัชน 
และควิามัช่วิยเหลือในปี 2563-2564 

การสอนท่ีส่งผลต่อการพัฒนากระบวนการคิดของนักเรียนและสร้างเด็ก
ท่ีมีคุณภาพเป็นอย่างมาก ไทยยูเน่ียนจึงได้มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาครู
ให้สามารถจัดกระบวนการเรียนแบบใฝ่รู้ หรือ Active Learning ให้ได้ 
และเพ่ือให้เกิดความย่ังยืนและขยายผล ไทยยูเนีย่นจงึได้เลอืกเฟ้นโรงเรยีน
ท่ีประสบความส�าเร็จในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบใฝ่รู ้
หรือ Active Learning ขึ้นเป็นโรงเรียนต้นแบบเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์
และเป็นพ่ีเลีย้งให้แก่โรงเรยีนอืน่ๆ ในเครอืข่ายท่ีมคีวามมุง่มัน่ท่ีจะพัฒนา
ต่อไป ในปี 2564 ท่ีผ่านมาเราสามารถคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบได้ 
2 โรงเรียนและมีโรงเรียนที่สมัครใจเข้าเป็นโรงเรียนเครือข่าย 5 โรงเรียน 
การท�างานร่วมกันในระบบพี่เลี้ยงน้ีช่วยให้โรงเรียนพัฒนาไปในทิศทาง
ที่ต้องการอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมาก
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โคริงการิปริะชาริัฐริักสามััคคีสมัุทริสาคริ (วิิสาหกิจเพื่ื�อสังคมั)
บริษทั ไทยยูเนีย่น จ�ากัด (มหาชน) ได้มส่ีวนร่วมในการสนับสนุนธุรกิจชมุชน และสนบัสนนุให้ธุรกิจด�าเนนิกจิการต่อไปอย่างยัง่ยืน ต้ังแต่ขัน้ตอน

การมีส่วนร่วมในการก่อตั้ง บริษัทประชารัฐรักสามัคคี สมุทรสาคร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัดและการสนับสนุนทั้ง 3 ด้าน ทั้งด้านเกษตรกรรม ด้านการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ และด้านการท่องเที่ยวชุมชน ตามรายละเอียดดังนี้

ด้านเกษัตริกริริมั

ประสานงานร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพ่ือสังคมเกษตรอินทรีย์
คลองตัน (PGS) ต�าบลคลองตัน อ�าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 
กับโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชันแนล สาขาสมุทรสาคร จัดท�า MOU 
เพ่ือส่งผัก ผลไม้ปลอดภัยเข้าโรงพยาบาลเพ่ือประกอบอาหารให้ผู้ป่วย
ในโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชันแนล สาขาสมุทรสาคร สร้างรายได้
แก่ชุมชนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563–30 มิถุนายน 2565 เป็นจ�านวนเงิน 
888,337.50 บาท 

รวมถึงการสนับสนุนในการจัดหาห้องแช่เย็นให้กับกลุ่มวิสาหกิจ
เพ่ือสงัคมเกษตรอนิทรย์ีคลองตนั (PGS) เน่ืองจากทางกลุม่มคีวามต้องการ
ห้องแช่เย็นเพ่ือใช้ส�าหรับแช่ผัก ผลไม้ปลอดภัยของชุมชน เพ่ือเป็นการ
รักษาผลผลิตให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ลดความเสียหายในสภาวะอากาศ
ท่ีร้อน เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดสมุทรสาคร สามารถ
ขยายผลด้านการตลาดเพ่ิมข้ึน เกษตรกรสามารถใช้ห้องเย็นในการยืดอายุ
และรักษาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรก่อนถึงมือผู้บริโภค 

นอกจากนี้ได้ประสานงานกับมูลนิธิสัมมาชีพ ส่งวิสาหกิจชุมชน
ท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม เพ่ือเข้าประกวดแข่งขันวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ 
ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนเพ่ือสังคมเกษตรอินทรีย์คลองตัน (PGS) ซึ่งได้รับ
การคัดเลือกเป็นวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ ประจ�าปี 2564 ประเภท
ประกวด “การเกษตร” พร้อมทั้งได้รับเงินรางวัลจ�านวน 100,000 บาท

ด้านการิแปริริูปผลิตภัณฑ์

บรษิทัประชารัฐรกัสามคัคสีมทุรสาคร (วิสาหกิจเพ่ือสงัคม) จ�ากัด 
ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ข้าวแต๋นน�า้แตงโม เพ่ือให้ได้รบัการคดัสรรดาว OTOP ปี 65 ในระดบั 4 ดาว
ขึน้ไปตามความต้องการของชมุชน โดยจะแล้วเสรจ็ในเดือนกันยายน 2565

รวมถึงในด้านพัฒนาบรรจุภัณฑ์บริษัทประชารัฐรักสามัคคี
สมุทรสาคร (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ�ากัดได้ให้การสนับสนุนการพัฒนา
รูปแบบบรรจุภัณฑ์กะปิก้อนของวิสาหกิจชุมชนบ้านชายทะเลราง
จันทร์, ฝรั่งอบแห้งปรุงรสของวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนบ้านวังนกไข่ 
และดอกเกลือ (ส�าหรับบริโภค) ของวิสาหกิจชุมชนบ้านสหกรณ์ 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ ดึงดูดความสนใจของ
ผู้บริโภค และเพิ่มโอกาสในการขาย

นอกจากน้ีบรษิทัประชารฐัรกัสามคัคสีมทุรสาครได้ด�าเนนิโครงการ
ส่งเสริมช่องทางการตลาดผลติภัณฑ์ชุมชนของดีจังหวัดสมุทรสาคร
ผ่านทางสื่อออนไลน์ ร่วมกับส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 
โดยมีชุมชนเป้าหมาย 10 ชุมชน ได้แก่

ลำาดำับ ชื�อกลุ่มั ประเภทผลิตภัณฑ์

1. วิสาหกิจชุมชน
บ้านชายทะเลรางจันทร์

กะปิ และอาหารทะเลแปรรูป

2. วิสาหกิจชุมชนมะพร้าวน�้าหอม
บ้านกลางคลองตาปลั่ง

มะพร้าวน�้าหอมบ้านแพ้ว

3. กลุ่มท�าสวนละมุด ละมุด

4. วิสาหกิจชุมชน
บ้านเห็ดขวัญวัลย์ฟาร์ม

เห็ดแปรรูป

5. วิสาหกิจชุมชนอาหารทะเล
แปรรูปบ้านกระซ้าขาว

กะปิ และอาหารทะเลแปรรูป

6. กลุ่มสตรีบ้านคลองส�าโรง น�้าพริก

7. กลุ่มบ้านย่า เกลือแปรรูป

8. วิสาหกิจชุมชนพิทักษ์สาคร มะพร้าวน�้าหอมบ้านแพ้ว

9. วิสาหกิจชุมชนบ้านสันพะนอม น�้าพริก

10. กลุ่มผู้ใหญ่เจ้ยปลาสลิด ปลาสลิด

กลุ่มังานท่องเที�ยวิโดยชุมัชน

บรษิทั ประชารฐัรกัสามคัค ีสมทุรสาคร (วิสาหกิจเพ่ือสงัคม) ได้จดัท�า
เส้นทางท่องเท่ียวโดยชุมชน เป็นการเลือกชุมชนที่มีความพร้อมในการ
ท่องเท่ียวได้จรงิ โดยทางบรษิทัฯ เลอืกชมุชนวสิาหกิจชมุชนบ้านชายทะเล
รางจันทร์ อ�าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร และวิสาหกิจชุมชน
ท่องเที่ยวชุมชนบ้านวังนกไข่ อ�าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ได้มี
การประชุมหารือกับทาง เพ่ือจัดแผนตามความเหมาะสม และจะเป็น
การจดัท�าแพคเกจท่องเทีย่วแบบ One Day Trip มกีารก�าหนดแผนเส้นทาง
ท่องเทีย่วส�าหรบัทดลองท่องเทีย่วจริงในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ก่อนจะเกิด
การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรสั 19 จึงได้มกีารเลือ่นแผนทดลองท่องเทีย่ว
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
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พื่ื้นที�เป้าหมัาย

1 ข้าว GAP บ้านสวายสอ บ้านสวายสอ ต.สะแกโพรง 
พื้นที่ 1,900 ไร่ 

2. ข้าว GAP บ้านโคกสะอาดบ้านโคกสะอาด ต.สะแกโพรง
พื้นที่ 135 ไร่ (อยู่ระหว่างการวางแผนการด�าเนินงาน)

3. ข้าว GI บ้านระเบิกขามบ้านระเบิกขาม ต.เสม็ด
พื้นที่ 234 ไร่ (เป้าหมาย ขยายถึง 2,800 ไร่)

บริษััท ทรู คอร์ปอเรชั�นิ จำากัดำ (มัหาชนิ)

โคริงการิภายใต้การิดำาเนินงาน
1. โครงการยกระดำับและพัฒนิาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรนิาแปลงใหญ่และเกษตรอินิทรีย์ จังหวัดำบุรีรัมย์ เข้าสู่ Digital Platform
2. โครงการยกระดำับคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติกและกลุ่มเปราะบาง จังหวัดำสกลนิคร ผ่านิสินิค้าแบรนิดำ์ “สกล.นิ.คราม”
3. โครงการทรูเคียงคู่ชุมชนิ สู้โควิดำส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนิ และลดำความเหลื่อมล้าในิสังคม

• โคริงการิยกริะดับและพื่ัฒนาศักยภาพื่กลุ่มัเกษัตริกรินาแปลงใหญ่และเกษัตริอินทริีย์ จังหวิัดบุริีรัิมัย์ 
เข้าสู่ Digital Platform

วิัตถุปริะสงค์

1. เพื่อแก้ปัญหาการขายข้าวเปลือกในราคาต�่า จากการโดนกดราคาจากโรงสี (กิโลกรัมละ 8 บาท)

2. เพื่อยกระดับและพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดออนไลน์ ให้กับเกษตรกร 

3. เพื่อขยายพื้นที่นาปลอดสาร (นาอินทรีย์ และ GAP) อันที่เป็นพื้นที่หากินของนกกระเรียนพันธุ์ไทย ซึ่งฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมกลุ่มทรู 
เป็นภาคีในการฟ้�นฟูและอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทย จ.บุรีรัมย์

4. เพื่อแก้ปัญหาความยากจนและปัญหาสุขภาพอันเกิดจากการท�านาที่ในสารเคมี

โคริงการิพื่ัฒนาคุณภาพื่ชีวิิต
และสริ้างริายได้ให้ชุมัชน โดยกลุ่มัทริู

1. ศึกษัาปัญหา
ที�เกิดำในิแต่ละพื่ื้นิที�

2. ระดำมัสมัองกับผู้นิำาหมัู่บ้านิ
เพื่ื�อวิางแผนิการดำำาเนิินิงานิ

3. รวิบรวิมัข้อมัูล
และพื่ัฒนิาบรรจุภัณฑ์

4. ผลิตสื�อประชาสัมัพื่ันิธ์
และท�าการประชาสัมพันธ์

ในช่องทางต่างๆ

แนวิทางการิดำาเนินงาน

ริะยะเวิลา
การิดำาเนินโคริงการิ

(2563 – ปัจจุบัน)

• ผู้ไดำ้ประโยชนิ์ 
ชาวิบ้านิ 2 หมัู่บ้านิ 
จ�านวน 1,373 คน

• พื่ื้นิที�ดำำาเนิินิงานิ
ครอบคลุมั 2 หมัู่บ้านิ
(3,042 ไร่ )

• รายไดำ้ชุมัชนิรวิมั 
1.1 ล้านบาท•

• จัดำตั้งธนิาคารชุมัชนิ
บ้านิระเบิกขามั 
ภายในเดือนเมษายน 2565

• จัดำตั้งธนิาคารชุมัชนิ
บ้านิสวิายสอ มัีสมัาชิก
เปิดำบัญชีหุ้นิ 70 คน 
เกิดำแหล่งเงินิทุนิเริ�มัต้นิ 
164,800 บาท 
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• โคริงการิยกริะดับคุณภาพื่ชีวิิตบุคคลออทิสติกและกลุ่มัเปริาะบาง จังหวัิดสกลนคริ ผ่านสินค้าแบรินด ์
“สกล.น.คริามั”

• โคริงการิทริเูคยีงคูช่มุัชน สู้โควิดิส่งเสริมิัการิเจริญิเตบิโตทางเศริษัฐกจิที�ยั�งยนื และลดควิามัเหลื�อมัลำา้ในสังคมั

• กลุ่มผ้าครามใจดี ( สกล.น.คราม ) มีรายได้จากการขายสินค้า 
ตัง้แต่ กันยายน 2563-มกราคม 2565 กว่า 400,000 บาท, ชาวบ้าน คนชรา 
เดก็ ผูป่้วยจติเวช และครอบครวัออทิสตกิ มรีายได้เพ่ิมขึน้กว่า 80,000 บาท 
อีกทั้งยังร่วมส่งมอบเงินบริจาค มูลค่า 30,000 บาท ให้มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม

• ผลติภัณฑ์สนิค้าของสกล.น.คราม มกีลุม่ลกูค้ากว้างขวาง สนิค้า
เป็นที่รู้จัก และมีลูกค้าประจ�าที่ซื้อสินค้าซ�้าๆ หลายราย 

จุดเริิ�มัต้นของโคริงการิ

กลุม่ทร ูร่วมเคยีงคูช่มุชนสูโ้ควิด... พร้อมเปิดช่องทางโซเชยีล มเีดยี
ในเครอื และบนหน้าจอ ทรวิูชัน่ส์ ให้ร้านค้าชมุชนรายเลก็ได้โปรโมทสนิค้า
และบริการ เป็นอีกหน่ึงช่องทางเพ่ิมยอดวิว สร้างรายได้ ร่วมฝ่าวิกฤต
ไปด้วยกัน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 ท�าให้เกิดมาตรการ
ล็อคดาวน์ ที่ต้องลดการเดินทางออกจากบ้าน ร้านค้าต่างๆ ท่ัวประเทศ
ต้องทยอยปิดตัวลง เพราะขาดช่องทางในการขายสินค้าหน้าร้าน

กลุ ่มทรู  เชื่อว่าทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอ  ขอเพียงทุกค
นมีความหวังกลุ่มทรูจึงขอร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการเคียงคู่คนไทยฝ่าวิกฤติ
ไปด้วยกัน และในฐานะภาคเอกชนไทยทีเ่ป็นหน่ึงในผูใ้ห้บรกิารแพลตฟอร์ม
ดจิทัิลท่ีมหีลากหลายช่องทางท่ีสามารถสือ่สารเข้าถึงประชาชนท่ัวประเทศ 
จึงตั้งใจสนับสนุนผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศเปิด “โครงการ
ทรูเคียงคู่ชุมชน สู้โควิด” ที่จะน�าช่องทางในเครือทรูทั้งโซเชียล มีเดีย อาทิ 
เพจทรู ประจ�าจังหวัด และหน้าจอทรูวิชั่นส์ ช่วยโปรโมทสินค้าและบริการ 
ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข่าวสารและร่วมอุดหนุนสินค้า 
ซึง่จะเป็นอกีหน่ึงในการสร้างโอกาสและความหวงัท่ีจะสร้างรายได้เพ่ิมขึน้
ได้อีกทาง

กลุ่มัเป้าหมัาย

ผู้ขาย : ร้านค้าที่ได้รับผลกระทบ และ ร้านค้าทั่วไป
ผู้ซื้อ : ประชาชนทั่วไป

ริะยะเวิลาในการิดำาเนินการิ 

วันที่ 20 กรกฎาคม – 30 พฤศจิกายน 2564

ตัวิอย่างริ้านค้าที�ริ่วิมัโคริงการิ

ผลลัพื่ธู์ของการิดำาเนินงาน

• สร้างคณุภาพชวิีตท่ีดข้ึีนให้แก่กลุม่คนชรา โดยมรีายได้ มคีวามสขุ
กับการใช้เวลาว่างกับการสร้างสรรค์ผลงานอย่างมคีณุค่า ส่งเสรมิสขุภาพจติ
ที่ดีขึ้น

• มกีารปันรายได้ส่วนหน่ึงจากการจ�าหน่ายผลติภัณฑ์ให้แก่ชมรม
ผู้ปกครองออทิสติก จ.สกลนคร และมูลนิธิอื่นๆ

ช่องทางกิารป้ระชาสัมพันธ์

การดำำาเนิินิงานิภาคเอกชนิ
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บริษััท ไทยเบฟเวิอเรจ จำากัดำ (มัหาชนิ)

ไทยเบฟ ไดำ้นิ้อมนิำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาดำ้านิการพัฒนิา คือ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนิา” 
ตามพระราชดำำาริของพระบาทสมเด็ำจพระชนิกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุำลยเดำชมหาราช บรมนิาถบพิต ที่ตระหนัิกถึงความต้องการ
ของประชาชนิในิพื้นิที่อย่างแท้จริง มาเป็นิแนิวคิดำหลักในิการสร้างโอกาส สร้างรายไดำ้ พัฒนิาคุณภาพชีวิตและพัฒนิาเศรษฐกิจ
ฐานิราก ซึ่งเป็นิรากฐานิสำาคัญในิการขับเคลื่อนิและพัฒนิาประเทศไปสู่ความยั่งยืนิ ผ่านิโครงการต่างๆ ดำังนิี้  

การิดำาเนินการิ
การิพื่ฒันาเศริษัฐกิจฐานริากและปริะชาริฐั 

โคริงการิไทยเบฟริ่วิมัสริ้างชุมัชนดีมัีริอยยิ้มั 
ด�าเนินการภายใต้แนวคิดที่ใช้พลังของคนรุ ่นใหม่กลับคืนสู ่

ท้องถ่ินในรปูแบบกิจการเพ่ือสงัคม เน้นการท�างานทีเ่ชือ่มโยงความร่วมมอื
ในระดับพ้ืนท่ี และสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาด้านสังคม 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยมีพื้นฐานจากความต้องการและศักยภาพ
ของแต่ละชุมชนเป็นที่ตั้ง ปัจจุบันมีพ้ืนที่การด�าเนินงาน 14 พ้ืนที่
ทั่วประเทศ มีสมาชิกที่ได้รับผลประโยชน์รวม 3,738 ราย สร้างรายได้
รวม 28,615,242 บาท

ริายการิโทริทัศน์ ชื�นใจไทยแลนด์ ช่องอมัริินทริ์ทีวิี
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตลอดจนพัฒนา

สินค้าในชุมชนให้รักษาอัตลักษณ์ควบคู่ไปกับความต้องการของตลาด 
โดยถึงปัจจุบันเผยแพร่ไปแล้วกว่า 126 ชุมชน นับตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม 
2565 เป็นต้นมา เริ่มเปิดประสบการท่องเที่ยวขึ้นมาอีกครั้ง กับรายการ
ชืน่ใจไทยแลนด์ ซซีนั 7 ซึง่ออกอากาศเป็นประจ�าทุกวนัเสาร์ เวลา 09.30 น. 
ทางอมรินทร์ทีวี

โคริงการิท่องเที�ยวิโดยชุมัชน ตามัริอยองค์หลวิงปู่มัั�น
ภูริิทัตโต 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้มีการท่องเท่ียวในระดับชุมชนท่ีเน้นความ
เรียบง่าย ความเป็นอยู่สมถะ พร้อมกับได้รับความรู้ด้านพระพุทธศาสนา
ไปพร้อมกันด้วย โดยด�าเนินการใน 36 ชุมชน 12 จังหวัด ในภาคกลาง 
ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉัียงเหนือ 

โคริงการิฟ้ืนฟผูู้ปริะสบอบัุตภิยัดินโคลนถล่มับ้านห้วิยขาบ 
ต�าบลดงพญา อ�าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ร่วมกับเครือข่าย

วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์น่าน ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต และ
เศรษฐกิจชุมชนของกลุ่มวิสาหกิจผู้ปลูกกาแฟบ้านห้วยขาบ พร้อมเชื่อม
โยงการท�างานร่วมกับชมรมกาแฟน่าน สร้างแบรนด์ชุมชนภายใต้ชื่อ “ลั๊ว 
คอฟฟี่”
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ช่วิยเหลือ 3 ชุมัชนในช่วิงสถานการิณ์โควิิด 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา ไทยเบฟ 

สนับสนุนการแบ่งปันและสร้างเครือข่ายกลุ่มร้านค้าใน 3 ชุมชนน�าร่อง 
ประกอบด้วย ชมุชนดมีรีอยย้ิมวัดแขก ชมุชนดมีรีอยย้ิมวัดประยุรวงศาวาส 
และชุมชนดีมีรอยยิ้มสามย่าน รวมกว่า 100 ร้านค้า ให้เกิดความเข้มแข็ง 
และเกิดรายได้อย่างต่อเน่ือง โดยสามารถสร้างรายได้รวมกว่า 1.7 ล้านบาท 

ริายการิ Win Win WAR Thailand 
รายการเรียลลิตี้โชว์เฟ้นหาสุดยอดนักธุรกิจแบ่งปัน สร้างความ

ตระหนักรู ้ถึงแนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืน พร้อมเวทีแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้จากทุกภาคส่วน ด�าเนินการมาต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 สร้างโอกาส
ให้กับธุรกิจเพ่ือสังคมมากกว่า 100 ธุรกิจ มียอดเข้าชมทาง Online 
กว่า 24 ล้านครั้งในซีซั่นที่ผ่านมา

โริงเริียนริ่วิมัพื่ัฒนา (Partnership School) 
ส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนที่อยู่ภายใต้การด�าเนินงานในทุกมิติ 

ให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิต
ผ่าน 3 ทักษะ ได้แก่ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และการปลูกฝังคุณธรรม
เพ่ือเป็นคนดีของสังคม ปัจจุบันมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 24 แห่ง 
จาก 18 จังหวัดทั่วประเทศ

งาน Water Festival เทศกาลวิิถีนำ้า...วิิถีไทย และ River 
Festival เทศกาลสายนำ้าแห่งวิัฒนธูริริมัไทย 

สานต่อเทศกาลวัฒนธรรมอันดีงามท่ีมีความย่ังยืนอย่างแท้จริง 
ซึง่จดัขึน้ในช่วงประเพณีสงกรานต์ และลอยกระทง ตามล�าดับ เพ่ือตอกย�า้
แนวคดิการท่องเทีย่วเชงิวัฒนธรรมแบบวิถีไทย เพ่ือ “บอกเล่าความเป็นไทย
ไปทั่วโลก” และส่งเสริมให้เกิดการท�างานตามหลัก “บ.ว.ร. ไปสู่ “บ.ว.ร.2” 
(บรษัิท วิสาหกิจเพ่ือสงัคม ราชการ” รวมท้ังสร้างโอกาสในการออกร้านค้า
ของชุมชน เพ่ิมช่องทางการจ�าหน่ายสู่ตลาดออนไลน์ โดยในปีที่ผ่านมา
สามารถสร้างรายได้ให้แก่ร้านค้าในชุมชนรวมกว่า 2 ล้านบาท 

โคริงการิ “ไทยเบฟ...ริวิมัใจต้านภัยหนาวิ”
ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย ส่งมอบผ้าห่มผืนเขียวให้กับพ่ีน้องชาวไทยผู้ประสบภัย
หนาวมาอย่างต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 22 โดยนับตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา 
ได้น�าขวดพลาสติกบรรจุเคร่ืองดื่มที่ท�าจากเม็ดพลาสติก รีไซเคิล 
ซึ่งสามารถช่วยลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต และลดปริมาณ
ขยะขวดพลาสติกได้กว่า 15.2 ล้านขวด มาผลิตผ้าห่มรวม 400,000 ผืน 

โคริงการิ “Bee Hi by ‘ถาปัตย์ คาเฟ่”
ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดบริษัทจ�าลอง ภายใต้ช่ือ “Bee Hi by 
‘ถาปัตย์ คาเฟ่” เพ่ือเป็นการเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ส่งเสริม
ด้านการเรียนรู้นอกห้องเรียน และฝึกทักษะการท�างานจริง ตลอดจน
น�าประสบการณ์ไปต่อยอดให้กับธุรกิจของตัวเองได้ในอนาคต

การดำำาเนิินิงานิภาคเอกชนิ
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ผลการดำาเนินงาน
กลุ่มงานเกษตร
• ประชารัฐรักสามััคคีกระบี่ี� ร่วมักับี่สำนัักงานัพััฒนัาชุมัชนัจัังหวัดกระบี่ี�

มัอบี่ปุย๋อนิัทรีย์ 150 กระสอบี่ ให้กับี่เกษตร ต�าบี่ลเขาใหญ่ อ�าเภออ่าวลึก 
ที�ส่งผกัปลอดภยัเข้าสูโ่รงพัยาบี่าล

กลุ่มงานแปรรูป
• ร่วมักิจักรรมัโครงการขับี่เคล่�อนัการสร้างสัมัมัาชีพัตามัแนัวทางประชารัฐ

พัร้อมัลงพ่ั้นัที�ส�ารวจัและวิเคราะห์ศักยภาพักลุ่มัแปรรูปกาแฟสดสตรี
คลองท่อมัเหนัอ่ และกลุม่ัวสิาหกิจัชมุัชนักะปิกุ้งตกัอ่าวนั�า้

• ร่วมักบัี่สำนัักงานัพัฒันัาชมุัชนัจังัหวดักระบี่ี� คดัเล่อกและส่งกลุม่ัเคร่�อง
แกงบ้ี่านัหนิัเพังิ กลุม่ักะปิต�ามัอ่ และกลุม่ัผกัไฮโดรโปนักิส์ ร่วมัออกบี่ธู
จั�าหน่ัายสนิัค้าในัวันังานัสตรไีทย และที�บี่รเิวณศาลากลางจัังหวัดกระบีี่�
สร้างรายได้เพัิ�มัให้ประมัาณ 1 หมั่�นับี่าท

• ลงพั่น้ัที�วิเคราะห์ศกัยภาพัความัพัร้อมัส่งเสรมิัแผนัธรุกิจัให้กบัี่ผลติภณัฑ์์
เด่นัของ 5 กลุม่ั ประกอบี่ด้วย กลุม่ัแปรรปูกาแฟสดสตรีคลองท่อมัเหนัอ่ 
(กาแฟกระบี่ี�) วสิาหกจิัชมุัชนัศนูัย์เรยีนัรูป้รชัญาของเศรษฐกิจัพัอเพัยีง

บ้ี่านัดนิัแดง (กาแฟชะมัด) กลุม่ัสตรเีทศบี่าลคลองท่อมัใต้ (คลองท่อมั
คอฟฟ่ี) กลุม่ัจัักรสานัทางปาล์มับ้ี่านัครีีวงศ์ และกลุม่ัแม่ับ้ี่านัเกษตรบ้ี่านั
ทุง่หยีเพัง็ร่วมัใจั (กะปิกุง้แท้เกาะลันัตา) 

• สนัับี่สนุันัให้ชุมัชนัร่วมัออกบีู่ธจัำหน่ัายผลิตภัณฑ์์ ประกอบี่ด้วย 
ผลติภณัฑ์์จัากผึง้ กะปิ นั�า้พัรกิ ขนัมั ฯลฯ ในังานั OTOP ภูมิัภาค จังัหวดั
กระบี่ี� สร้างรายได้จั�านัวนั 19,800 บี่าท

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน
• ร่วมักบัี่สำนัักงานัท่องเที�ยวและกฬีาจัังหวดักระบี่ี� ดำเนันิักจิักรรมัพััฒนัา

ศักยภาพัการท่องเที�ยวโดยชุมัชนัจัังหวัดกระบีี่� เข้าสู่มัาตรฐานัการ
ท่องเที�ยวโดยชมุัชนั พัร้อมัลงด�าเนันิักิจักรรมัร่วมักับี่ 6 ชมุัชนั ประกอบี่ด้วย
ชมุัชนัท่องเที�ยวดนิัแดง-ดนิัอดุมั ชมุัชนัท่องเที�ยวบ้ี่านัหนัองทะเล ชมุัชนั
ท่องเที�ยวบ้ี่านัไหนัหนััง ชมุัชนัท่องเที�ยวคลองท่อมัเหนัอ่ ชมุัชนัท่องเที�ยว
บี่้านัเกาะปู ชุมัชนัท่องเที�ยวบี่้านัแหลมักรวด และชุมัชนัท่องเที�ยวอ่าว
ลกึน้ัอย

• ส่งเสริมักลุ่มัวิสาหกิจัท่องเที�ยวโดยชุมัชนับ้ี่านันัาตีนั พัร้อมัขับี่เคล่�อนั
ให้เป็นัการท่องเที�ยวเชงิวัฒนัธรรมั วิถีชมุัชนั และอนัรุกัษ์อาหารท้องถิ�นั
ด้ังเดมิัให้คงอยูส่บ่ี่ไป

• ร่วมักบัี่สำนัักงานัพััฒนัาชมุัชนัอำเภออ่าวลกึ ในัการทดสอบี่เส้นัทางการ
ท่องเที�ยวของวสิาหกจิัชุมัชนัท่องเที�ยวต�าบี่ลอ่าวลกึ

โครงการเด่น
• โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยัจัังหวัดักระบ่� บี่รษิทั ประชารัฐ

รกัสามัคัคกีระบี่ี� (วิสาหกิจัเพั่�อสงัคมั) จั�ากดั ร่วมักับี่ สาธารณสขุจัังหวดั 
พัฒันัาชมุัชนัจังัหวดั เกษตรจังัหวดักระบี่ี� เกษตรอ�าเภออ่าวลกึ ด�าเนันิั
โครงการโรงพัยาบี่าลอาหารปลอดภัยกระบีี่�เข้าสูปี่ที� 5 ปัจัจุับี่นััส่งผลผลติ 
218 รายการ อาท ิไข่ไก่ ผลไม้ั ผักทั�วไป ผักพ้่ันับ้ี่านั เน้่ัอสตัว์ ขนัมัหวานั
กะปิ เคร่�องแกง เป็นัต้นั ให้กับี่โรงพัยาบี่าลกระบีี่�เพ่ั�อใช้ในัการปรุง
อาหารให้กับี่ผู้ป่วยและประชาชนัทั�วไป สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร
รวมักว่า 24 ล้านับี่าท

กริะบี�
ปริะชาริัฐริักสามััคคี
กระบี่
วิสาหกิจเพื่อสังคม

7 คน 64 ราย
จ�านวนกรรมการ จ�านวนผู้ถือหุ้น
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คุณเฉลา	หมุกแก้ว	
เจ้าของสวนผักปลอดสารพิษ

มโีอกาสได้ร่วมงานกับประชารฐัรกัสามคัคีกระบี่
มาตัง้แต่ช่วงเริม่ต้น ทำ�าให้เราได้เรียนรูจ้ากการทำ�างาน

หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการปลกู โดยเน้นพชืผกั
ปลอดสารพษิและผกัพ้ืนท่ีำถ่ินมากข่ึน้ การคิดต้นทำนุก�าไร 

การเก็บรกัษาให้ผลผลติดสูดใหม่ การยดือายุข่องผลผลติ 
รูจ้กัการเขี่ยนบลิ จนถึงวนันีท้ำ�าให้เราสามารถส่งผลผลติ

ทำางการเกษตรได้อย่างต่อเนือ่ง จนมรีายได้ประจ�า
อยู่ดกิีนดกัีนมากข่ึน้

คุณชาญฤทธิ์	เพิ่มทรัพย์
ประธานกรรมการ
โทร. 064-5628794

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน	(บาท)

จำานวนโครงการ	แบ่งตาม	5	กระบวนการ

กรรมการ

เกษตร แปรรูป ทำ่องเทำี่ยว ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 65

ธ.ค. 60 ธ.ค. 62ต.ค. 61 เม.ย. 64 พ.ค. 65

คุณมนตรี	แก้วสมบูรณ์	
เจ้าของสวนผักปลอดสารพิษ อ�าเภออ่าวลึก

ทำางกลุ่มได้รับการช่วยเหลือจากประชารัฐ
รักสามัคคีกระบี่เป็นอย่างดี เราเริ่มเห็นความส�าคัญ

ข่องการปลูกผักปลอดสารและผักทำ้องถิ่นมากข่ึ้น
สามารถระบายผลผลิตในช่วงภาวะล้นตลาด

แต่ยังได้ราคาทำี่เป็นทำี่พอใจ นอกจากนี้ยังได้รับการ
สนับสนุนพื้นให้ไปออกบูธข่ายผลผลิตตามงานต่างๆ

ทำ�าให้มีรายได้เพิ่มข่ึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้
ในด้านต่างๆ มากข่ึ้น ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการปลูก

การคิดก�าไร ต้นทำุน การเข่ียนบิล การเก็บรักษา
ให้ผลผลิตให้ดูสดใหม่ การยืดอายุข่องผลผลิต เป็นต้น

เราเริ่มทำ�างานแบบธุรกิจมากข่ึ้น 

คณุชาญฤทธ์ิ  เพัิ�มัทรพััย์  ประธานักรรมัการ / กรรมัการผู้จััดการ
คณุวรีะเดช  แซ่ฮ่อ  รองประธานักรรมัการ
คณุกิตติสณัท์  กิจัค้า  รองประธานักรรมัการ
คณุแสงชยั  วสนุัธรา  กรรมัการ
คณุธีรพัจัน์ั  กษริวัฒน์ั  กรรมัการ
คณุประเสรฐิ  ชาตวิทยบี่ตุร  กรรมัการ
คณุอมัลรดา  นัาคฤทธิ ์  กรรมัการ
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ผลการดำาเนินงาน
กลุ่มงานเกษตร
• ประสานัรวมักลุ่มัเคร่อข่ายเกษตรอินัทรีย์ “วิสาหกิจัเคร่อข่ายเกษตร

อินัทรีย์จัังหวัดกาญจันับีุ่รี” ส่งผักเข้าโรงพัยาบี่าลพัหลพัลพัยุหเสนัา 
และอีก 7 แห่งในักรุงเทพั ได้แก่ สถาบัี่นับี่�าราศนัราดูร โรงพัยาบี่าล
มัหาวชิราลงกรณธัญบีุ่รี  โรงพัยาบี่าลสงฆ ์  สถาบี่ันัประสาท
โรงพัยาบี่าลนัวมัินัทร์ 9 สถาบัี่นัมัะเร็งแห่งชาติ และ สถาบี่ันัสุขภาพั
เด็กแห่งชาติมัหาราชินัี

กลุ่มงานแปรรูป
• ส่งเสริมั สนัับี่สนัุนั กลุ่มังานัวิสาหกิจัชุมัชนัคนันัาสวนั แปรรูปนั้ำมัันังา

อินัทรีย์ พัริกกระเหรี�ยงอินัทรีย์ งาคั�วอินัทรีย์ ขยายผลการพััฒนัา
ร่วมักับี่ ไทยเบี่ฟ และจัังหวัดกาญจันับุี่รีสร้างอาคารแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร ยกระดับี่มัาตรฐานัอาหารปลอดภัยโดยขอ อย. มัีห้อง
ผลิตบี่รรจัุภัณฑ์์ตามัมัาตรฐานัของส�านัักงานัสาธารณสุข พััฒนัาสินัค้า
เข้ากลุ่มัโอทอป

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน
• ยกระดับี่การบี่ริหารจััดการการท่องเที�ยว บี่้านัพัักโฮมัสเตย์ ประสานั

ส�านัักงานัท่องเที�ยวการกีฬานั�าชุมัชนัเข้าอบี่รมั การเป็นัเจั้าบี่้านัที�ดี 
ศึกษาดูงานัการจััดโฮมัสเตย์ที�สุโขทัย สมัุทรสงครามั และสุพัรรณบีุ่รี

โครงการเด่น	
• โครงการศููนย์เร่ยนรู�เกษตรอินทร่ย์ วัิถี่พอเพ่ยงบ�านนาสวัน

โดยใช�โรงเร่ยนเป็นศููนย์การเร่ยนรู�ของชุมชน บี่ริษัท ประชารัฐ
รักสามััคคีกาญจันับีุ่รี (วิสาหกิจัเพั่�อสังคมั) จั�ากัด ร่วมักับี่ภาคีเคร่อข่าย
ทัง้ภาครฐัและเอกชนั วางแผนัพััฒนัาต�าบี่ลร่วมักับี่ชมุัชนัในั 3 กลุม่ังานั
ประสานัของบี่พััฒนัาจัังหวัด บีู่รณาการพััฒนัาพ่ั้นัที�และสร้างอาคาร
โรงเร่อนัแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จััดการด้านัการตลาด รองรับี่
ผลิตทางการเกษตร 

กาญจันบุริี
ปริะชาริัฐริักสามััคคี
กาญจนบุรี
วิสาหกิจเพื่อสังคม

9 คน 35 ราย
จ�านวนกรรมการ จ�านวนผู้ถือหุ้น
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บิดุถตัว

ติลผราก

การตลาดรากดัจราหิรบราก

ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65

1,671,529
4,000,000

15,101,712

24,887,890

34,909,753
37,710,722

- - -
120,000 1,400,000 1,400,000

- - - - -
-

คุณวธนัชพร	สุขสถาพรชัย
กรรมการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนนาสวน

มกีารบรหิารจดัการด้านการรักษาสิง่แวดล้อม
พืน้ทำีป่่าชมุชนสะมะแก ส่งเสรมิการปลกูพชืผสมผสานแทำน

การปลกูพืชเชงิเดีย่ว การแปรรปูผลผลติทำางการเกษตร 
เช่น น�า้มนังา พรกิกระเหรีย่งอนิทำรย์ี การแก้ไข่ปัญหาระบบ
น�า้ทำางการเกษตรโดยใช้โซล่าร์เซลล์สบูน�า้ การหาตลาดให้

กับเกษตรกร ปัจจบุนักลุม่ข่องเราค่อนข้่างมคีวามเข้่มแข็่ง
หลายๆ ด้าน มีรายได้เพิม่ข่ึน้ เพยีงพอต่อการด�ารงชวีติ

คุณธีรชัย	ชุติมันต์
ประธานกรรมการ
โทร. 082-2489292

คุณทิวาพร	ศรีวรกุล
กรรมการผู้จัดการ
โทร. 081-8572500

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน	(บาท)

จำานวนโครงการ	แบ่งตาม	5	กระบวนการ

กรรมการ

เกษตร แปรรูป ทำ่องเทำี่ยว ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 65

ธ.ค. 60 ธ.ค. 62ต.ค. 61 เม.ย. 64 พ.ค. 65

คณุธีรชยั ชตุมัิันัต์ ประธานักรรมัการ
คณุทิวาพัร ศรวีรกุล กรรมัการผูจั้ัดการ
คณุกิตตยิา เดชานัมุัาศก�าพัล กรรมัการ
คณุเชษฐพังษ์   นัาคะตระกูลพัันัธ์ กรรมัการ
คณุพิัพัฒัน์ั   แก้วจัติคงทอง กรรมัการ
คณุไฉนั   เรอ่งพัยงุศกัด์ิ กรรมัการ
คณุวิโลด   หล�าเล็ก กรรมัการ
คณุรสวรรณ   จังไมัตรพีัร กรรมัการ
คณุสหัสนัยั   ยน่ัยงค์ กรรมัการ
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เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะทำ�ำงำนกำรพัฒนำ

คุณอดุลย์	ยุงรัมย์	
ประธานกลุ่มขาวเขาวงตรา มาเยอ 

รู้สึกข่อบคุณทำี่บริษัทำฯ เพิ่มช่องทำางการตลาดให้
ช่วยเหลือผลิตภัณฑ์ข่องชุมชน เช่น กลุ่มข่้าวเหนียวเข่าวง

ข่องเรานี้ ให้มีรายได้เข่้าชุมชน มีผลทำางการตลาด
มากยิ่งข่ึ้น ยอดจ�าหน่ายเพิ่มข่ึ้น และข่อบคุณหลายๆ

หน่วยงานทำี่ช่วยประสานการทำ�างานให้ราบรื่น ข่อบคุณครับ

ผลการดำาเนินงาน

โครงการเด่น	
• โครงการการพัฒนา ศููนย์บริการนักท่องเท่�ยวัและจัำหน่าย

สินค �าของด่กาฬสินธุ ์  บี่ริษัท ประชารัฐรักสามััคคีกาฬสินัธุ ์ 
(วิสาหกิจัเพั่�อสังคมั) จั�ากัด ลงนัามับี่ันัทึกข้อตกลงร่วมักับี่ ส�านัักงานั
พััฒนัาชุมัชนัจัังหวัดกาฬสินัธุ์ พัาณิชย์จัังหวัดกาฬสินัธุ์ ท่องเที�ยว
และกีฬาจัังหวัดกาฬสินัธุ ์  เกษตรจัังหวัดกาฬสินัธุ ์  เคร่อข ่าย
อาหารปลอดภัย เคร่อข่าย OTOP จัังหวัดกาฬสินัธุ์ ว่าด้วยเร่�อง
การประสานัความัร่วมัมั่อ ศนูัย์บี่ริการนัักท่องเที�ยวและจั�าหนั่ายสินัค้า
ของดีกาฬสินัธุ์ เพ่ั�อเป็นัแหล่งบี่ริการข้อมูัลข่าวสารด้านัการท่องเที�ยว
ของจัังหวัด รวบี่รวมัสินัค้าหร่อผลิตภัณฑ์์เด่นัของจัังหวัดกาฬสินัธุ์
อาทิ จั�าหนั่ายข้าวเหนัียวเขาวง ผลิตภัณฑ์์ชาจัากใบี่กัญชา และอ่�นัๆ 
อกีมัากมัาย ตลอดจันัยกระดับี่คณุภาพัผลติภัณฑ์์ การบี่ริการ เพ่ั�อให้ได้
มัาตรฐานัรวมัไปถึงการยกระดบัี่การบี่ริหารจััดการร้านัค้าให้เป็นัระบี่บี่
อย่างมัีคุณภาพัและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับี่ผู ้ประกอบี่การที�มัา
จั�าหนั่ายภายในัศูนัย์บี่ริการนัักท่องเที�ยวและจั�าหนั่ายสินัค้าของดี
กาฬสินัธุ์ สร้างรายได้ให้ชุมัชนัรวมั 1,543,872 บี่าท 

กาฬสินธุ์
ปริะชาริัฐริักสามััคคี
กาฬสินธุ์
วิสาหกิจเพื่อสังคม

9 คน 108 ราย
จ�านวนกรรมการ จ�านวนผู้ถือหุ้น
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บิดุถตัว

ติลผราก

การตลาดรากดัจราหิรบราก

ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65

-

393,289 393,289

630,539 630,539 630,539

- - - - -

1,847,242

-

1,619,475 1,619,475

1,841,625 1,841,625 1,841,625

คุณสุภาพร	เกียรติดำาเนินงาม
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพร

เพื่อเศรษฐกิจใหม่

ทำางกลุ่มข่องเราพยายามส่งเสริมให้ KACHA (กาชา) 
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุข่ภาพทำี่มีส่วนผสมข่องกัญชารายแรกข่อง

จังหวัดกาฬสินธุ์ทำี่ได้รับใบอนุญาตการปลูกและจ�าหน่าย
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ให้เป็นทำี่รู้จักอย่างกว้างข่วาง

มากยิ่งข่ึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากประชารัฐรักสามัคคี
กาฬสินธุ์ น�านักการตลาดรุ่นใหม่มาช่วยส่งเสริมและ

ประชาสัมพันธ์ พร้อมให้น�าไปวางจ�าหน่ายทำี่ร้านประชารัฐ
กาฬสินธุ์ จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ทำี่มีคนรู้จักมากข่ึ้น 

คุณวัชรพงศ์	ชาวสามทอง
ประธานกรรมการ 
โทร. 081-8735445

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน	(บาท)

จำานวนโครงการ	แบ่งตาม	5	กระบวนการ

กรรมการ

เกษตร แปรรูป ทำ่องเทำี่ยว ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 65

ธ.ค. 60 ธ.ค. 62ต.ค. 61 เม.ย. 64 พ.ค. 65

คณุวัชรพังศ์ ชาวสามัทอง ประธานักรรมัการ
คณุเสาวนีัย์  พัันัธ์ศริ ิ กรรมัการผูจั้ัดการ
คณุสุข ี ซองศริ ิ กรรมัการ
คณุนิัคมั  อปุชวีะ กรรมัการ
คณุเกษมั จิัรฐัพิักาลพังศ์ กรรมัการ
คณุดอกรกัษ์ สมุัาลยั กรรมัการ
คณุมััณฑ์ณา  เลก็สมับี่รูณ์ กรรมัการ
คุณกุหลาบี่ พิัศวงค์ กรรมัการ
คณุภูมั ิ หมัั�นัพัลศร ี กรรมัการ

คุณเสาวนีย์	พันธ์ศิริ
กรรมการผู้จัดการ
โทร. 064-9694692
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คณะทำ�ำงำนกำรพัฒนำ

ผลการดำาเนินงาน
กลุ่มงานเกษตร
• สบ่ี่เนั่�องจัากการแพัร่ระบี่าดของโควิด 19 โครงการผักปลอดภยั ปรบัี่รปู

แบี่บี่มัาขายส่งเข้าโรงครัวของโรงพัยาบี่าลก�าแพังเพัชร เพิั�มัพ่ั้นัที�ขาย
บี่ริเวณข้างห้างแมัคโครก�าแพังเพัชร รวมัถงึขายออนัไลน์ัผ่านั Facebook 
“ขายผักออนัไลนั์ ร้านับี่้านัผัก” สามัารถสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มัเฉลี�ย
ประมัาณ 5,000 บี่าท ต่อเด่อนั ส�าหรับี่ผลผลิตที�คงเหล่อในัแต่ละวันั
มัอบี่ให้แก่โรงพัยาบี่าลเพั่�อนั�าไปแจักจ่ัายให้แก่คนัไข้ ญาตคินัไข้ และ
บี่คุลากรทางการแพัทย์

• ส่งเสรมิัการขายกล้าผักชนิัดต่างๆ เพั่�อให้ผูบ้ี่รโิภคเลอ่กซ่อ้ไปปลกูกนิัเอง
• ร่วมักบัี่สำนักังานัพัาณิชย์จังัหวัดกำแพังเพัชร ช่วยเหลอ่เกษตรกรผูป้ลกู

แตงโมัในัพ่ั้นัที�ต�าบี่ลเขาคีริสที�ได้รับี่ผลกระทบี่จัากสถานัการณ์โควิด 
19 โดยได้รบัี่การสนัับี่สนันุัจัาก บี่ริษทั ไทยเบี่ฟเวอเรจั จั�ากดั (มัหาชนั)
รับี่ซ่้อแตงโมัจั�านัวนั 12 ตันั และเปิดพ่ั้นัที�ให้เกษตรกรนั�าแตงโมั
มัาจั�าหน่ัาย สร้างรายได้รวมักว่า 2.54 แสนับี่าท 

กลุ่มงานแปรรูป
• ร่วมัพััฒนัาผลิตภณัฑ์์ตะกร้าสานัสุข ท้ังในัรูปแบี่บี่ แก้วเยติ และตะกร้า

ขนัาดเล็กให้มัีเอกลักษณ์เฉพัาะตัว ผ่านัการแมัทช์คู่สีให้ดูทันัสมััยมัาก
ยิ�งขึ้นั สามัารถดึงดูดลูกค้าได้หลากหลายกลุ่มั พัร้อมัวางจั�าหนั่าย
ที�ร้านักาแฟภายในัพ้่ันัที� ภายหลังจัากการร่วมักันัพััฒนัาผลิตภัณฑ์์
สามัารถสร้างยอดขายได้ประมัาณ 300 ใบี่ (ภายในัระยะเวลา 6 เด่อนั)
สร้างรายได้เฉลี�ย 12,000-20,000 บี่าท จัากเดมิัที�มัรีายได้ต่อเดอ่นัเพีัยง 
5,000-10,000 บี่าท

• ส่งเสริมัช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์์น้ัำกล้วยไข่พัร้อมัด่�มั ซึ�งได้รับี่
รางวัลชนัะเลศิระดบัี่ประเทศ ของกรมัการพััฒนัาชุมัชนัในัการประกวด
และเผยแพัร่ผลการด�าเนิันังานัเครอ่ข่ายองค์ความัรู ้(Knowledge-Based 
OTOP : KBO) จัังหวัดดีเด่นั ประจั�าปี 2564 ภายใต้กิจักรรมัส่งเสริมั
กระบี่วนัการเครอ่ข่ายองค์ความัรู ้KBO สร้างรายได้ให้ชุมัชนั 25,000 บี่าท 

• สร้างช่องทางการจัำหน่ัายสนิัค้าและบี่รกิารผ่านั “กำแพังเพัชร มัาร์เกต็
เพัลส” ตลาดออนัไลน์ัเพ่ั�อชมุัชนัของคนัก�าแพังเพัชร  พัร้อมัจัดัท�าเพัจั
“โอเคก�าแพังเพัชร” เพั่�อนั�าเสนัอเร่�องราว อาชีพั วิถีชีวิต ของชาว
ก�าแพังเพัชรอีกด้วย

โครงการเด่น
• โครงการกระเช�าของขวัญัปีใหม่ ประจัำปี 2564-2565 บี่รษิทั ประชารัฐ

รักสามััคคีก�าแพังเพัชร (วิสาหกิจัเพั่�อสังคมั) จั�ากัด ด�าเนัินัการร่วมักับี่ 
ส�านักังานัพััฒนัาชุมัชนัจัังหวัดก�าแพังเพัชร และ ส�านัักงานัพัาณิชย์จังัหวัด
ก�าแพังเพัชร คัดเล่อกผลติภัณฑ์์ชุมัชนัมัาจััดเป็นักระเช้าปีใหม่ั โดยในัปีน้ีั
สามัารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมัชนัรวมั 394,640 บี่าท

กำาแพงเพชริ
ปริะชาริัฐริักสามััคคี
กำาแพงเพชร
วิสาหกิจเพื่อสังคม

15 คน 109 ราย
จ�านวนกรรมการ จ�านวนผู้ถือหุ้น
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ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65

58,601 98,381
325,911

550,026 791,286 806,286
67,645

1,344,458

3,346,326

4,298,046
4,722,586 4,732,586

- - - - - -

คุณธนาศักดิ์	ตาลาน
รองประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูป

ข้าวสร้อยสุวรรณ

จากการได้ทำ�างานร่วมกับประชารฐัรกัสามคัคี
ก�าแพงเพชร ทำ�าให้กลุม่ได้เรยีนรูอ้ะไรหลายๆ อย่าง ไม่ว่าจะ

เป็นการทำ�างานเป็นทีำม มคีอนเนคชนัสามารถกระจาย
ผลผลติไปสูค่นในพืน้ทำีใ่ห้ได้รูจ้กัหรอืเชือ่มโยงไปยงัหน่วยงาน
ทำีห่ลากหลายได้มากข่ึน้ เป็นการข่ยายช่องทำางการข่ายได้อกี
ทำางหนึง่ นอกจากนีย้งัได้เรยีนรูร้ปูแบบการข่ายท่ีำหลากหลาย 

เป็นประโยชน์ต่อสมาชกิในกลุม่ข่องเราจรงิๆ

คุณเทวัญ	หุตะเสวี
ประธานกรรมการ
โทร. 089-8588578

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน	(บาท)

จำานวนโครงการ	แบ่งตาม	5	กระบวนการ

กรรมการ

เกษตร แปรรูป ทำ่องเทำี่ยว ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 65

ธ.ค. 60 ธ.ค. 62ต.ค. 61 เม.ย. 64 พ.ค. 65

คุณทฤษฎี	เพชรมะลิ
ประธานกลุ่มวิสาหกิจแปลงนาสะอาด

ดใีจท่ีำทำางกลุม่ข่องเราได้รบัโอกาสจากประชารฐั
รกัสามคัคกี�าแพงเพชร เข้่ามาสนบัสนนุผลติภัณฑ์ให้เป็น

ทำีรู่จ้กัในวงกว้างมากข้ึ่น ไม่ว่าจะเป็น ข้่าวอนิทำรย์ี
ปลอดสารพษิหลากหลายสายพันธุ ์อาทำ ิข้่าวทำบัทำมิชมุแพ 

ข้่าวมะลนิิลสรุนิทำร์ ข้่าวมะลโิกเมน ข้่าวหอมมะล ิ105 
ข้่าวชากงัราว ผลติภณัฑ์แปรรปูจากข้่าว อาทิำ แชมพู 

ครีมทำามอื ครมีกนัแดด เซรัม่น�า้มนัร�าข้่าว คลนีซิง่น�า้นมข้่าว 
น�า้หมกัเพือ่สขุ่ภาพ คัมบชูา เป็นต้น นอกจากนียั้งช่วย
ประสานสาธารณสขุ่จังหวดัก�าแพงเพชรในการต่ออายุ
ผลติภัณฑ์ จดัทำ�าข่องท่ีำระลกึและข่องช�าร่วยส�าหรบัแจก
ในกิจกรรมสญัจรข่องกรมการข้่าวและงานเปิดอาคาร
สถานประกอบการผลติอาหาร รวมไปถึงการออกบธู

จ�าหน่ายผลติภณัฑ์ตามงานต่างๆ อกีด้วย

คณุเทวญั  หตุะเสว ี ประธานักรรมัการ
คณุธ�ารง  อศัวสธีุรกลุ รองประธานักรรมัการ
คณุพิัทกัษ์  มัหบี่ญุพัาชยั รองประธานักรรมัการ
คณุสรวชิญ์  ธนััยบี่รูณ์สถาพัร กรรมัการ
คณุรงัสรรค์  สบี่ายเมัอ่ง กรรมัการ
คณุพิัชติ  เกษสุวรรณ์ กรรมัการ
คณุยุวด ี คงอนิัทร์ กรรมัการ
คณุพัรชยั  พััฒนัศกัดิภิ์ญโญ กรรมัการ
คณุช�านัาญ  วฒันัศริ ิ กรรมัการ
คณุสุรินัทร์  พิัชยั กรรมัการ
คณุรงัสรรค์  มีัโพัธ์ิ กรรมัการ
คณุเสรมิัวฒิุ  สวุรรณโรจัน์ั กรรมัการ
คณุนักิร  ภากรนัพิัทัธ์ กรรมัการ
คณุณัฏฐ์พัชัญาณ์  มัสุกิะปานั กรรมัการ
คณุธนัพัร พัลอาจั กรรมัการ
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0

1

4

24

3
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บิดุถตัว

ติลผราก

การตลาดรากดัจราหิรบราก
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ขอนแก่น

ผลการดำาเนินงาน
กลุ่มงานเกษตร
• สร้างเคร่อข่ายวิสาหกิจัชุมัชนัปลูกผักปลอดสารพิัษในัจัังหวัดขอนัแก่นั

ส่งเสริมัการรวมักลุ่มั และสร้างให้เกิดระบี่บี่การบี่ริหารจััดการกลุ่มั 
• สนัับี่สนัุนัปัจัจััยการผลิตผักปลอดสารเคมัี อาทิ เมัล็ดพัันัธุ์ วิธีการปลูก 

ปุ๋ยบี่�ารุงดินั รวมัถึงเช่�อมัโยงหนั่วยงานัเข้าร่วมัพััฒนัาและส่งเสริมักลุ่มั
วิสาหกิจัชุมัชนั อาทิ คงความัรู้ในัการผลิต โรงเร่อนัปลูก และระบี่บี่นั�้า 

• สนัับี่สนุันักลุ่มัวิสาหกิจัชุมัชนัสามัารถได้รับี่ใบี่รับี่รองมัาตรฐานัสินัค้า
เกษตรปลอดภัย GAP และ Organic Thailand

• สรา้งการรับี่รูผ้กัปลอดสารเคมีัจัากกลุม่ัวิสาหกิจัชมุัชนัให้คนัขอนัแก่นัได้
รับี่รูท้ั้งจัากการออกบูี่ธจั�าหน่ัายสนิัค้า จัากการโฆษณาผ่านั Facebook 
และการร่วมัผลักดันัจัากหนั่วยงานัต่างๆ ผ่านัการประชุมั เป็นัต้นั
สร้างรายได้ให้เกษตรรวมักว่า 1.6 ล้านับี่าท

โครงการเด่น
• โครงการไก่  KKU1 สร�างรายได�เสริมเพิ�มข้�นอย่างยั�งยืน

บี่ริษัท ประชารัฐรักสามััคคีขอนัแก่นั (วิสาหกิจัเพ่ั�อสังคมั) จั�ากัด
ส่งเสริมัการรวมักลุ่มัวิสาหกิจัชุมัชนัเกษตรกรที�เลี้ยงไก่ KKU1 โดยได้
ไก่สายพัันัธุ์ดังกล่าวจัากศูนัย์วิจััยพัันัธุ์ไก่พั่้นัเม่ัอง คณะเกษตรศาสตร์ 
มัหาวิทยาลัยขอนัแก่นั ให้องค์ความัรู้ในัการเลี้ยงไก่อย่างต่อเน่ั�อง 
นัอกจัากนัีย้งัได้รบัี่การสนัับี่สนันุัอาหารไก่ในัราคาที�ไม่ัแพังจัาก Betagro 
อีกด้วย ผลิตภัณฑ์์ไก่ยูริกต��า KKU1 ประกอบี่ด้วย ไก่สดเป็นัตัวแช่แข็ง 
ชิ้นัส่วนัไก่แช่แข็ง ไก่ย่าง ไส้อั�ว ด�าเนัินัการต่อเนั่�องมัาตั้งแต่ปี 2560
มัีเกษตรกรเข้าร่วมั 110 ครัวเร่อนั จัาก 3 ต�าบี่ลในั 2 อ�าเภอ สร้าง
รายได้รวมักว่า 2.9 ล้านับี่าท

ปริะชาริัฐริักสามััคคี
ขอนแก่น
วิสาหกิจเพื่อสังคม

9 คน 123 ราย
จ�านวนกรรมการ จ�านวนผู้ถือหุ้น



รวมผลงานเครือข่าย บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ทั่วประเทศ (76 จังหวัด)

167

2

4

14

4

5

16

5

6

4

16

5

6

3

5

16

6

7
3

5

17

6

7

บิดุถตัว

ติลผราก

การตลาดรากดัจราหิรบราก

4

ุ

ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65

474,362 522,362 522,362

2,144,422 2,144,422 2,144,422

881,764 940,764

4,591,039

7,341,517
7,633,436 7,633,436

707,577
1,415,257

2,788,357 2,799,500
2,799,500 2,799,500

คุณศุภนุช	ป้องเรือ
ประธานกลุ่มเลี้ยงไก่ KKU1 ต�าบลหนองตูม 

มีความสุข่ข่ึ้น เห็นความแตกต่างกับการทำ�างาน
ทำี่อยู่ในกรุงเทำพ ทำี่โน่นได้มากกว่าแต่ค่าใช้จ่ายก็สูงกว่ามาก

เช่นเดียวกัน อยู่ทำี่นี่ก็มีความสุข่มากกว่า ได้อยู่กับแม่
ได้อยู่กับครอบครัว รายได้จากการเลี้ยงไก่ประมาณ 300 ตัว 

8,000 บาทำ เป็นราคาทำี่เราพอใจ เป็นอาชีพทำี่รายได้
ต่อเดือนค่อนข่้างดี มีอะไรก็ปรึกษาบริษัทำประชารัฐ
รักสามัคคีข่อนแก่น ก็ให้ค�าแนะน�า ช่วยแก้ปัญหาดี 

ให้ความช่วยเหลือในทำุกๆ ด้าน

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน	(บาท)

จำานวนโครงการ	แบ่งตาม	5	กระบวนการ

กรรมการ

เกษตร แปรรูป ทำ่องเทำี่ยว ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 65

ธ.ค. 60 ธ.ค. 62ต.ค. 61 เม.ย. 64 พ.ค. 65

คณุชาตชิาย  โฆษะวิสทุธ์ิ ประธานักรรมัการ
คณุปัญญา  เกิดศกัด์ิ ณ แวงน้ัอย  กรรมัการผูจั้ัดการ
คณุธนััท  โฆษะวสุิทธ์ิ   ผูช่้วยกรรมัการผูจั้ัดการ 
รศ.ดร.กฤตพัล  สมัมัาตย์   กรรมัการด้านัการเกษตร 
คณุสมัเกียรต ิ ปันัจันััดา   กรรมัการด้านัแปรรูป 
คณุเขม็ัชาติ   สมัใจัวงษ์ กรรมัการด้านัการท่องเที�ยวชุมัชนั
ดร.สทุนิั  เวียนัวิวฒัน์ั  กรรมัการด้านัวิชาการทางการตลาด 
คณุชนัาภา  หนััจัางสทิธ์ิ  กรรมัการ 
คณุภาดล  แสงกุดเรอ่ กรรมัการ

คุณชาติชาย	โฆษะวิสุทธิ์
ประธานกรรมการ 
โทร. 081-3030111

คุณปัญญา	เกิดศักดิ์	ณ	แวงน้อย
กรรมการผู้จัดการ
โทร. 081-9756169



168

เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะทำ�ำงำนกำรพัฒนำ

ผลการดำาเนินงาน
กลุ่มงานเกษตร
• ส่งเสริมัสนัับี่สนัุนักลุ่มัประมังพ้่ันับ้ี่านัต่อยอดการขยายพัันัธ์ุสัตว์น้ัำ

ท้องถิ�นัของชุมัชนั เพัาะพัันัธ์ปลาแขยงกง ปูคอนัโด กุ ้งบี่่อลอย
เลี้ยงปลากระชัง สู่การสร้างรายได้อย่างยั�งย่นั ชุมัชนับี่างสระเก้า

• ส่งเสริมัช่องทางการตลาดในัสถานัการณ์การแพัร่ระบี่าดของเช้่อไวรัส
โควิด-19 ท้ังตลาด Offline ศาลากลางจัังหวัดจัันัทบุี่รี ในัวันัประชุมั
ประจั�าเด่อนัหัวหนั้าส่วนัราชการประจั�าจัังหวัด และตลาด Online ในั
ส่�อออนัไลนั์ เพัจั Facebook

กลุ่มงานแปรรูป
• พััฒนัาผลิตภัณฑ์์ บี่รรจัุภัณฑ์์ ยกระดับี่ราคาแปรรูปอาหารทะเลพ้่ันั

บี่้านั เชน่ั กะปิ นั�้าปลา กุ้งแห้ง กุ้งเสียบี่ ไส้อั�วปลากะพังขาวสมัุนัไพัร 
ชุมัชนับี่างสระเก้า

• ทำการขายสินัค้าออนัไลนั์ ทุเรียนั/มัังคุด/ทุเรียนัทอด/กะปิ ในัช่วงเด่อนั 
มัี.ค.63 - เมั.ย.63 สร้างรายได้ 223,259 บี่าท       

• ต่อยอดการแปรรูปเส่�อกกบี่างสระเก้า เป็นัผลิตภัณฑ์์ใหมั่ๆ ได้แก่ ถัง
เอนักประสงค์ อุปกรณ์ของใช้ในัครัวเร่อนั กระเป๋า ท�าการตลาดเพั่�อ
เพัิ�มัโอกาสในัการกระจัายสินัค้าและฐานัลูกค้า แปรรูปผลิตภัณฑ์์เส่�อ
กก พััฒนัาสินัค้าร่วมักับี่ TCDC ดีไซเนัอร์ได้ออกแบี่บี่ผลิตภัณฑ์์ สร้าง
ทายาทเยาวชนัรุ่นัใหมั่สานัต่ออาชีพัหัตถกรรมัพ่ั้นับี่้านัของจัังหวัด
จัันัทบีุ่รี 4 แบี่รนัด์ 10 ผลิตภัณฑ์์

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน
• ชุมัชนัขนัมัแปลกริมัคลองหนัองบัี่ว (เฟส 2) ส่�อสารเพ่ั�อความัยั�งย่นั

ได้ประชาสัมัพัันัธ์ สร้างการรับี่รู ้ถึงอัตลักษณ์ของชุมัชนั (Identity)
ที�เป็นัหนัึ�งในัสถานัที�เมั่�อมัาเมัอ่งจันััท์แล้วต้องมัาเยอ่นั “เดนิัเล่นั กินัหนัมั
ชมับี่้านัเก่า”

• ชุมัชนับี่างสระเก้า ร่วมักับี่ภาคีเคร่อข่ายขับี่เคล่�อนักิจักรรมั “ชุมัชนัดี
มัีรอยย้ิมั แหลมัสิงห์” ส่งเสริมัชุมัชนัท่องเที�ยว ศูนัย์เรียนัรู้บี่้านัปลา
ธนัาคารป ูหมัูท่ี� 5 ต�าบี่ลบี่างสระเก้า อ�าเภอแหลมัสิงห์ (ชมุัชนัเกษตรเพ่ั�อ
การท่องเที�ยว) พััฒนัาแพัคเกจัท่องเที�ยว ศูนัย์ศึกษาเส้นัทางธรรมัชาติ
และวิถีประมังพั่้นับี่้านั 1 day trip / 2 day trip / csr outing เป็นัโมัเดล
ขยายผลสูศ่นูัย์เรยีนัรูแ้ละความัร่วมัมัอ่เพ่ั�อการท่องเที�ยวของหน่ัวยงานั
ภาคี ให้กับี่หนั่วยงานัต่างๆ 

โครงการเด่น
• โครงการอาหารปลอดภััย : ลงนัามัความัร่วมัมั่อกับี่ กลุ่มัวิสาหกิจั

ชุมัชนับี่้านัช�าตาเร่อง หมัู่ที� 7 ต�าบี่ลคลองพัลู อ�าเภอเขาคิชฌกูฏ เปน็ั
ตวัแทนัเช่�อมัโยงเครอ่ข่ายการตลาด สูโ่รงพัยาบี่าล โรงเรยีนั โรงแรมั ร้านั
อาหาร (4 ร) โดยด�าเนัินัการทั้ง Offline และ Online ในัช่วงสถานัการณ์
การแพัร่ระบี่าดของโควิด-19 

จัันทบุริี
ปริะชาริัฐริักสามััคคี
จันทบุรี
วิสาหกิจเพื่อสังคม

9 คน 1,120 ราย
จ�านวนกรรมการ จ�านวนผู้ถือหุ้น



รวมผลงานเครือข่าย บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ทั่วประเทศ (76 จังหวัด)

169

ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65

771,670

1,557,970 1,587,970 1,587,970 1,692,270 1,692,270167,851

357,146 537,518 537,518 595,118 595,118

3,615,000

4,215,000 4,215,000

6,000,000

7,061,950 7,061,950

เราเร่ิมต้นโครงการด้วยจ�านวนสมาชกิทำีน้่อย 
ทำ�าให้ทำีผ่่านมาผลผลติอาจจะยังไม่เพียงพอต่อความ

ต้องการข่องตลาด ซึง่กไ็ด้ทำ�างานร่วมกันมาเรือ่ยๆ 
จนสมาชกิข่องเราเพิม่ข้ึ่น ผลผลติมากข่ึน้

 และมช่ีองทำางการข่ายทำีห่ลากหลายข่ึน้ด้วย

คุณบุญลือ	ปราศราคิน
ประธานกรรมการ
โทร. 086-1422441

คุณพิมพรรณ์	ประคองทรัพย์	
กรรมการผู้จัดการ 
โทร. 085-1645338

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน	(บาท)

จำานวนโครงการ	แบ่งตาม	5	กระบวนการ

กรรมการ

เกษตร แปรรูป ทำ่องเทำี่ยว ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 65

ธ.ค. 60 ธ.ค. 62ต.ค. 61 เม.ย. 64 พ.ค. 65

คณุบี่ญุลอ่ ปราศราคนิั ประธานักรรมัการ
คณุอกุฤษฎ์ วงษ์ทองสาล ี รองประธานักรรมัการ
คณุพิัมัพัรรณ์ ประคองทรพััย์ กรรมัการผูจ้ัดัการ
คณุกาหลง  เพัิ�มัพัลู กรรมัการ
คณุเฉลมิัพัล  สายันัห์ กรรมัการ
คณุเรวัต ิ นิัยมัวงศ์ กรรมัการ
คณุกานันั  ธรรมัเจัรญิ กรรมัการ
คณุสุทธิปก สขุสงิห์ กรรมัการ
คณุจิัรยา  ประพัรต กรรมัการ

1

5

9

5

5

4

11

6

5

1

4

11

6

5

1
6

14

6

5

บิดุถตัว

ติลผราก

การตลาดรากดัจราหิรบราก

คุณสันติพร	องอาจ
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านช�าตาเรือง
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ผลการดำาเนินงาน
กลุ่มงานเกษตร
• ติดตามัการดำเนัินังานัวิสาหกิจัชุมัชนัข้าวอินัทรีย์บี่้านัหมัู่ไผ่ หมัู่ที� 3 

ต�าบี่ลดงน้ัอย อ�าเภอราชสาส์นั และกลุม่ัวิสาหกจิัชมุัชนัแคนัตาลูป บ้ี่านั
ดอนัทอง หมัู่ที� 5 ต�าบี่ลบี่างคา อ�าเภอราชสาส์นั สนัับี่สนัุนัการปลูกผัก
ปลอดสารพัิษพั่้นัที�อ�าเภอสนัามัชัยเขต

• สนัับี่สนุันัการออกบูี่ธจัำหน่ัายผลผลิตทางการเกษตรในังานัต่างๆ ของ
จัังหวัด

กลุ่มงานแปรรูป
• สนัับี่สนัุนัช่องทางการจััดจัำหน่ัายผลิตภัณฑ์์แปรรูป อาทิ ผลไมั้แช่อิ�มั

ของกลุ่มัวิสาหกิจัชุมัชนัมิัตรสัมัพัันัธ์ ทองมั้วนัของโรงเรียนัวัดกระทุ่มั
ที�ได้รับี่รางวัลชนัะเลิศจัากโครงการ OTOP Junior ในังานัต่างๆ อาทิ 
หอการค้าแฟร์ งานันัมััสการหลวงพั่อพัุทธ

• ผลไมั้แช่อิ�มัของกลุ่มัวิสาหกิจัชุมัชนัมัิตรสัมัพัันัธ์ บี่้านัหัวกระพัี้ หมัู่ที� 6 
ต�าบี่ลบี่้านัซ่อง อ�าเภอพันัมัสารคามั ผ่านังานัต่างๆ อาทิ งานัหอการค้า
แฟร์ งานันัมััสการหลวงพั่อพัุทธโสธร

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน
• สนัับี่สนุันัการประชาสัมัพัันัธ์ชมุัชนัท่องเที�ยวบี่า้นัสีดอนันันัท ์พ้่ันัที�ภายใต้

โครงการ OTOP นัวัตวิถี ผ่านัรายการช่�นัใจัไทยแลนัด์ ออกอากาศทาง
อมัรินัทร์ทีวี ช่อง 34 

โครงการเด่น
• โครงการกจิักรรมแรลล่�การกศุูลทอ่งเท่�ยวัวัถ่ิีไทย เชค็อนิถิี�นแปดริ�วั

บี่ริษัท ประชารัฐรักสามััคคีฉะเชิงเทรา (วิสาหกิจัเพ่ั�อสังคมั) จั�ากัด 
ร่วมักับี่ภาคีเคร่อข่าย ด�าเนิันัการจััดกิจักรรมัแรลลี�การกุศล เส้นัทาง 
ฉะเชงิเทรา-นั�า้ตกทุ่งยายช ี โดยจัดัให้มักีารจั�าหน่ัายสนิัค้าชมุัชนัในัเส้นั
ทางท่องเที�ยวตัง้แต่ วัดท่าอฐิ สวนัมัะม่ัวงอ�าเภอคลองเข่�อนั วัดพัระธาตุ
วาโย บี่้านัทุ่งยายชี นั�้าตกทุ่งยายชี และตลาดร้อยร้านั 

ฉะเชิงเทริา
ปริะชาริัฐริักสามััคคี
ฉะเชิงเทรา
วิสาหกิจเพื่อสังคม

9 คน 10 ราย
จ�านวนกรรมการ จ�านวนผู้ถือหุ้น
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ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65

354,190

396,400 396,400 396,400 396,400 396,400

44,000 54,255

140,705 140,705 140,705 140,705

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

คุณสมนึก	โลหะเจริญ
ผู้ประกอบการน�้าตาลสดโตนดแท้ 100%

ผลพวงจากการจดักิจกรรมแรลลีใ่นครัง้นี้ 
นอกเหนอืจากมรีายได้เพิม่ข้ึ่นแล้วยงัทำ�าให้

คนรู้จกัน�า้ตาลสดโตนดแท้ำข่องเรามากย่ิงข่ึน้ นกัท่ำองเทำีย่วทำี่
เข้่ามาได้มโีอกาสเรียนรูถึ้งวถีิการด�ารงชวีติข่องชาวชุมชน

 แม้จะใช้เวลาไม่มากกต็าม

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน	(บาท)

จำานวนโครงการ	แบ่งตาม	5	กระบวนการ

กรรมการ

เกษตร แปรรูป ทำ่องเทำี่ยว ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 65

ธ.ค. 60 ธ.ค. 62ต.ค. 61 เม.ย. 64 พ.ค. 65

คณุวัฒนัา รตันัวงศ์ ประธานักรรมัการ และกรรมัการด้านัการเกษตร
คณุธนัภณ   เขม็ักลดัทอง   กรรมัการผูจั้ัดการ 

และกรรมัการด้านัการท่องเที�ยวโดยชมุัชนั
คณุสุนัทร  กระตุฤกษ์ กรรมัการด้านัการท่องเที�ยวโดยชมุัชนั
คณุจิัตรกร  เผดจ็ัศกึ กรรมัการด้านัการเกษตร
คณุเจัษฎา  มัิ�งสมัร กรรมัการด้านัการแปรรูป
คณุสมัเจัตน์ั  ทัศนัา กรรมัการด้านัการแปรรปู
คณุพัชิยั  อธิเกียรติ ์ กรรมัการ (เหรญัญกิ)
คณุจัอมัพังษ์   ชทูบัี่ทมิั   กรรมัการ (เลขานักุาร)
คณุวัชราภรณ์  สิงห์ส�าราญ กรรมัการ (ประชาสมััพัันัธ์ และวิชาการ)
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บิดุถตัว

ติลผราก

การตลาดรากดัจราหิรบราก

0

0

คุณวัฒนา	รัตนวงศ์
ประธานกรรมการ
โทร. 081-8315246

คุณธนภณ	เข็มกลัดทอง
กรรมการผู้จัดการ
โทร. 081-9013425
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ผลการดำาเนินงาน
กลุ่มงานเกษตร
• ร่วมักับี่สำนักังานัพััฒนัาชมุัชนัจังัหวัดชลบี่รุ ีจัดัการประชมุัเชงิปฏบิี่ตักิาร

สร้างรายได้จัากกิจัการอาหารปลอดภยั (โรงพัยาบี่าล โรงเรยีนั โรงแรมั
ร้านัอาหาร) เพั่�อให้ความัรูค้วามัเข้าใจั ก�าหนัดทศิทาง วเิคราะห์ศกัยภาพั
ชมุัชนัและภาคีเครอ่ข่ายประชารัฐในัการส่งเสรมิัรายได้

• ลงพั่น้ัที�กลุม่ัเกษตรกรผูป้ลกูผกั เพั่�อประสานังานัส่งต่อเข้าสู่โรงแรมัเคร่อ
ข่ายและร้านัค้า ที�ชมุัชนั OTOP นัวตัวิถีวังนั�า้ด�า

• นัำผลิตภัณฑ์์ชุมัชนัร่วมัออกบูี่ธในังานั OTOP ไทย To Chonburi
วถิภีาคกลาง 

กลุ่มงานแปรรูป
• ประสานัไปยงัคณะวทิยาศาสตร์มัหาวทิยาลยับี่รูพัา ในัการนัำผลติภัณฑ์์

แป้งกล้วย ไปตรวจัสอบี่มัาตรฐานัผลิตภัณฑ์์ พัร้อมัผลกัดนััการแปรรูป
แป้งกล้วยอย่างต่อเน่ั�อง

โครงการเด่น
• โครงการมหกรรมของด่ 4 ภัาค บี่ริษัท ประชารัฐรักสามััคคีชลบีุ่รี

(วิสาหกิจัเพ่ั�อสังคมั) จั�ากัด ร่วมักับี่ส�านัักงานัพััฒนัาชุมัชนัจัังหวัด
ชลบุี่ร ีประสานัไปยังตลาดนั�า้ 4 ภาคพัทัยา ในัการขอพ่ัน้ัที�ให้เกษตรกร
ผู้ประกอบี่การ ได้เข้าไปขายสนิัค้าเพั่�อกระตุน้ัเศรษฐกิจัฐานัราก รวมัไปถึง
การประชาสมััพันััธ์ให้นักัท่องเที�ยวได้เห็นัสนิัค้าของจังัหวดัชลบี่รุอีกีด้วย  
โดยสามัารถสร้างรายได้กว่า 7 หมั่�นับี่าท

• โครงการ Depa mini Transformation voucher ส่งเสริม
ผู�ประกอบการเกษตร บี่ริษัท ประชารัฐรักสามััคคีชลบีุ่รี (วิสาหกิจั
เพ่ั�อสังคมั) จั�ากัด ร่วมักับี่ หอการค้าจัังหวัดชลบุี่รี และหอการค้า
จัังหวัดจัันัทบีุ่รี ผลักดันักลุ่มัชุมัชนัหนัองเสมั็ด ต�าบี่ลเกษตรสุวรรณ
อ�าเภอบี่่อทอง เข้าร่วมัโครงการ “Depa mini Transformation
Voucher ประจั�าปี 2564 ซึ�งจััดโดยส�านัักงานั ส่งเสริมัเศรษฐกิจั
ดิจิัทัล (Depa) พัร ้อมัได้รับี่การสนัับี่สนุันัคูปองดิจิัทัลเพ่ั�อการ
ประยุกต์ใช้เทคโนัโลยีและนัวัตกรรมัทางการเกษตรในัการต่อยอด
เพัิ�มัผลผลติให้มีัประสทิธภิาพัมัากยิ�งขึน้ั

ชลบุริี
ปริะชาริัฐริักสามััคคี
ชลบุรี
วิสาหกิจเพื่อสังคม

11 คน 156 ราย
จ�านวนกรรมการ จ�านวนผู้ถือหุ้น
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ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65

500,000 500,000 500,000 560,000 745,000 805,000

3,622,390
4,162,390 4,302,390

7,846,130 7,876,130 7,876,130

1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,630,410 1,700,410 1,700,410

คุณวันชัย	พานทอง
ประธานกลุ่มทุเรียนบ่อทอง สวนวันชัย 

ประชารฐัรกัสามคัคีชลบรีุ เข้่ามาช่วย
ประสานงานจนกลุม่ข่องเราได้รบัทำนุสนบัสนนุ

ในการจดัหาซอฟต์แวร์ตัวระบบวัดความชืน้ในดนิ 
ซึง่จะช่วยค�านวณค่าน�า้ ดนิ ได้อย่างแน่นอน

ไม่ต้องเสยีเวลามานัง่จดอกีต่อไป ข่อบคุณมากๆ ครบั 

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน	(บาท)

จำานวนโครงการ	แบ่งตาม	5	กระบวนการ

กรรมการ

เกษตร แปรรูป ทำ่องเทำี่ยว ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 65

ธ.ค. 60 ธ.ค. 62ต.ค. 61 เม.ย. 64 พ.ค. 65

คุณวณิช	จันทร์หอม
ประธานกลุ่ม OTOP นวัตวิถีบ้านวังน�้าด�า

ประชารฐัรกัสามคัคีชลบรีุช่วยเรือ่งการบรหิารจดัการ
กลุม่ ทำ�าให้การทำ�างานร่วมกบักลุม่คนอืน่เป็นระบบ

มากกว่าเดมิ กลุม่ข่องเราจะมีความสนใจในตวัสนิค้า
ทำีจ่ะน�ามาข่ายเพียงอย่างเดยีว ส่วนเรือ่งการตลาด

หรือการหาช่องทำางการข่ายทำางประชารฐักจ็ะเข้่ามาช่วย
สนบัสนนุอย่างเต็มทำี ่ ซึง่ก็ได้รบัเสยีงตอบรบัทำีด่ี 

มยีอดข่ายเพิม่ข่ึน้ 

คณุสนุัทร  ธัญญวัฒนักุล ประธานักรรมัการ
คณุไกรสร   ฉตัรเลขวนิัช กรรมัการผูจ้ัดัการ
คณุไพัชยนัต์  กังวลกิจั กรรมัการ
คณุสดุใจั  ผ่องแผ้ว กรรมัการ
คณุธนัรตัน์ั  เตชะมัา กรรมัการ
คณุบี่ญุอนัันัต์  พัฒันัสนิั กรรมัการ
คณุจัันัทร์เพัญ็  ชาญชลสมัทุร กรรมัการ
คณุสดุา  ประกอบี่กิจั กรรมัการ
คณุเอกรัฐ  ศรสีขุ กรรมัการ
คณุภิตวัิจัน์ั  วงษ์จัริโรจัน์ั กรรมัการ
คณุชญานิัศ  ธัญญวัฒนักุล กรรมัการ
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บิดุถตัว

ติลผราก

การตลาดรากดัจราหิรบราก

3

คุณสุนทร	ธัญญวัฒนกุล
ประธานกรรมการ
โทร. 081-8644984

คุณไกรสร	ฉัตรเลขวนิช
กรรมการผู้จัดการ
โทร. 081-9110018



174

เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะทำ�ำงำนกำรพัฒนำ

ผลการดำาเนินงาน
กลุ่มงานแปรรูป
• สนัับี่สนันุักลุม่ั OTOP และกลุม่ัผูป้ระกอบี่การสนิัค้าชมุัชนั นัำสนิัค้ามัา

จั�าหนั่ายภายในับี่ริษัทฯ และออกบีู่ธที�หนั้าศาลากลางจัังหวัดชัยนัาท 
ทุกวันัจัันัทร์ องัคาร พัฤหัสบี่ด ีศกุร์ ที�หน้ัา ธกส.ส�านัักงานัใหญ่จัังหวดั
ชยันัาท และตลาดนัดัด้านัหน้ัาบี่รษิทัฯ ทกุวันัเสาร์ สามัารถสร้างรายได้
เดอ่นัละกว่า 5 หม่ั�นับี่าท

• สนับัี่สนันุักลุม่ั OTOP ชยันัาท บี่สิคลบัี่ชยันัาท และกลุ่มัสมัาพันััธ์ SME 
ไทยจังัหวัดชยันัาท นั�าผลติภณัฑ์์ร่วมัออกบี่ธูในังานัมัหกรรมัรวมัของดีของ
เด่นักลุม่ัจังัหวดัภาคกลางตอนับี่นั สร้างรายได้รวมั 1 แสนับี่าท

• ร่วมัออกบี่ธูจัำหน่ัายข้าวทบัี่ทมิัชยันัาท และสนิัค้าชมุัชนัในังานั “Amazing 
Chainat – ถนันัคนัเพัลนิั เดนิั เล่นั เต้นั ช้อป” และงานั “กินัด ีปลอดภัย @ 
ชยันัาท” สร้างรายได้ให้ชมุัชนัประมัาณ 4.2 หม่ั�นับี่าท 

• ส่งเสรมิัให้กลุม่ัวสิาหกจิัชมุัชนัมักีารแปรรปูสนิัค้าเกษตร โดยในัปีที�ผ่านัมัา
สามัารถสร้างรายได้ให้แก่สมัาชิกในักลุ่มัประมัาณ 120,000 บี่าท

โครงการเด่น
• โครงการบริษทั ประชารัฐรักสามัคคชั่ยนาท (วิัสาหกิจัเพื�อสงัคม) 

จั�ากัด ช่วัยลดหน่�ชาวันา บี่รษิทั ประชารฐัรกัสามััคคีชัยนัาท (วิสาหกิจั
เพั่�อสงัคมั) จั�ากดั ด�าเนิันัโครงการบี่รษิทัประชารฐัชยันัาทช่วยลดหน้ีัชาวนัา 
ระยะที� 3 โดยส่งเสรมิัให้เกษตรกรปลกูข้าวทับี่ทิมัชยันัาท (กข 69 ทับี่ทมิั
ชุมัแพั) ซึ�งเป็นัข้าวที�มีัคณุค่าทางโภชนัาการสูง และรบัี่ซ่อ้ในัราคาที�สงู
กว่าท้องตลาดกว่าเท่าตวั โดย 20% ของรายได้จัากการขายข้าว จัะถูกหกั
เพั่�อนั�าไปใช้หนัีใ้ห้แก่สถาบี่นััการเงนิั ปัจัจับุี่นััมัสีมัาชิกเข้าร่วมัโครงการ
30 ราย สามัารถลดหน้ีัได้ประมัาณ 300,000 บี่าท

ชัยนาท
ปริะชาริัฐริักสามััคคี
ชัยนาท
วิสาหกิจเพื่อสังคม

9 คน 14 ราย
จ�านวนกรรมการ จ�านวนผู้ถือหุ้น



รวมผลงานเครือข่าย บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ทั่วประเทศ (76 จังหวัด)

175

ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65

324,205 324,205 324,205

2,914,305 2,914,305 2,914,305

11,005,500 11,005,500 11,005,500 11,135,500 11,135,500 11,135,500

-

1,600,000 1,600,000

3,600,000 3,600,000 3,600,000

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน	(บาท)

จำานวนโครงการ	แบ่งตาม	5	กระบวนการ

กรรมการ

เกษตร แปรรูป ทำ่องเทำี่ยว ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 65

ธ.ค. 60 ธ.ค. 62ต.ค. 61 เม.ย. 64 พ.ค. 65

คุณฉลอม	ผิวนวล
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิต

ข้าวทับทิมชัยนาทหาดท่าเสา

คุณธีรวุฒิ	รักงาน
เลขานุการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ผู้ผลิตข้าวทับทิมชัยนาทบ้านนางลือ

ต้องข่อบคณุในความพยายามข่องประชารฐัรกัสามคัคี
ชยันาทำมาก เข้่าใจเลยว่าเป็นเรือ่งยากท่ีำจะเปลีย่นแปลงความคิด

ข่องสมาชกิในกลุม่ ซึง่ต้องเริม่ต้นจากการทำ�าความเข้่าใจ ให้
ปราชญ์ชาวบ้านเข้่ามาแนะน�าการปลกู และเข้่ามาช่วยในด้าน
การบรหิารจัดการกลุม่ให้เป็นระบบมากข่ึน้ จากนัน้จงึเริม่มี

การรบัซือ้ข้่าวในราคาสงูโดยมีการหกัรายได้ 20% ไปช�าระหน้ี
จนทำกุคนเหน็ว่าเป็นโครงการทำีด่แีละเป็นประโยชน์ ถึงวนันีม้ี

สมาชกิเข้่ามาร่วมเพิม่มากข่ึน้ หนีสิ้นเร่ิมลดลงอย่างเหน็ได้ชดั

กลุม่ข่องเราได้จดัต้ังเป็นวิสาหกิจชมุชน และหนัมา
ปลกูข้่าว กข่ 69 ทัำบทำมิชมุแพ ซึง่เป็นสายพนัธุท่ี์ำมคุีณค่าทำาง

โภชนาสงู โดยได้รบัการสนบัสนนุอย่างดจีากประชารฐั
รกัสามคัคีชยันาทำ ซึง่เป็นทำกุอย่างให้เราจรงิๆ ส�าคญัทำีส่ดุคือ

เข้่ามาช่วยแก้ปัญหาในเรือ่งการเงินข่องสมาชกิในกลุ่ม 
จนทำ�าให้เรามรีายได้เพ่ิมข้ึ่น สามารถน�ารายได้ทำีเ่พิม่ข่ึน้
มาผ่อนช�าระหนีกั้บสถาบนัการเงนิได้ ส่วนช่วงท่ีำว่างเว้น

จากการทำ�านา ทำางบริษทัำก็ให้ความส�าคญั
 มโีครงการเสรมิรายได้อืน่ๆ ทำีเ่ป็นแนวทำางจะเพิม่รายได้

ให้กบัพวกเรา ทำ�าให้สภาพชวิีตความเป็นอยูท่ำีด่ขี่ึน้

คณุปรชีา  พัวงน้ัอยปภา ประธานักรรมัการ
ดร.ไพัศาล  สขุปัญญา รองประธานักรรมัการ
คณุอาร ี  ค�าสวสัดิ ์ รองประธานักรรมัการ
พั.ต.ท.สทิธิพังษ์  ม่ัวงแจ่ัมั กรรมัการผูจั้ัดการ
คณุดสิุทธ์ิ  จัันัทร์กระจ่ัาง กรรมัการ
คณุวิเชยีร  อ่วมัสขุ กรรมัการ
คณุราเชณ  อนิัทรมังคล กรรมัการ
คณุดเิรก  ไกรเกรยีงศกัดิ ์ กรรมัการ
คณุส�ารวมั  ปานัหลมุัข้าว กรรมัการ
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ติลผราก

การตลาดรากดัจราหิรบราก

0

คุณปรีชา	พวงน้อยปภา
ประธานกรรมการ
โทร. 081-8864113

พ.ต.ท.สิทธิพงษ์	ม่วงแจ่ม
กรรมการผู้จัดการ
โทร. 061-4691951
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ผลการดำาเนินงาน
กลุ่มงานเกษตร
• ส่งเสริมัและสนัับี่สนัุนักลุ่มัปลูกข้าวปลอดภัยเพั่�อการแปรรูป และกลุ่มั

ผู้ปลูกผกัอนิัทรย์ีบ้ี่านัหนัองหญ้ารงักา พัร้อมัหาช่องทางการจััดจั�าหน่ัาย
ที�ร้านัค้าชมุัชนัและตลาดสเีขียว

• ประสานักลุม่ัข้าวอนิัทรย์ีโพันัทองเพั่�อส่งให้กับี่โรงพัยาบี่าลชัยภมูัิ

กลุ่มงานแปรรูป
• ส่งเสรมิัและสนัับี่สนันุักลุ่มัแปรรปูผลติภณัฑ์์ข้าวฮางงอก พัร้อมัจััดหาช่อง

ทางการจััดจั�าหน่ัายข้าวเปล่อกอินัทรย์ี ข้าวอนิัทรย์ีบี่รรจุัถงุ และข้าวฮา
งงอก ไปยังตลาดชมุัชนั ตลาดสเีขยีว ตลาดเกษตรกร รวมัถงึร้านัค้าทั�วไป
ภายในัจังัหวัด สร้างรายได้เพิั�มักว่า 4 หมั่�นับี่าท/ปี

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน
• ส่งเสริมัการท่องเที�ยว 4 ตำบี่ลภูแลนัคา ประกอบี่ด้วย ตำบี่ลท่าหินั

โงมั ต�าบี่ลเก่าย่าดี ต�าบี่ลท่ามัะไฟหวานั และ ต�าบี่ลซับี่สีทอง อาทิ
การจััดการท่องเที�ยวเชิงวัฒนัธรรมั บี่้านัซับี่สีทอง ท่องเที�ยวแบี่บี่
แอดเวนัเจัอร์ป่าปรงพัันัปี ท่องเที�ยวเชิงวัฒนัธรรมับี่้านัดินั ทัวร์ธรรมัะ 
เป็นัต้นั สร้างรายได้กว่า 2.39 แสนับี่าท 

โครงการเด่น
• โครงการตลาดวิัถ่ีชุมชนคนพอเพ่ยง บี่ริษัท ประชารัฐรักสามััคคี

ชัยภูมั ิ(วสิาหกิจัเพั่�อสงัคมั) จั�ากดั ร่วมักบัี่ส�านัักงานัพัฒันัาชมุัชนัจังัหวัด
ชัยภูมั ิ ท่องเที�ยวและกีฬาจังัหวดัชยัภูมั ิหอการค้าจัังหวดัชยัภูมั ิชมัรมัผู้
ประกอบี่การอาหาร บี่รษัิท ไทยเบี่ฟเวอเรจั จั�ากดั (มัหาชนั) และส่�อมัวลชนั
ท้องถิ�นั จััดตลาดวิถีชุมัชนัคนัพัอเพัียง พัร้อมัเปิดพ้่ันัที�ให้กลุ่มั/ชุมัชนั
มัาออกร้านัจั�าหน่ัายสนิัค้า และเป็นัส่วนัหนึั�งในัการประชาสมััพัันัธ์การ
ท่องเที�ยวของจังัหวัดชยัภูมัอิกีด้วย

• กลุ่มอุ่นรักสานฝััน บี่ริษัท ประชารัฐรักสามััคคีชัยภูมัิ (วิสาหกิจั
เพ่ั�อสงัคมั) จั�ากดั ร่วมักับี่ Biz-Club ส่งเสรมิัและสนัับี่สนันุัให้เกดิการรวมั
กลุม่ัเกษตรกรเพั่�อผลติแมักคาเดเมีัย และปลกูผกัปลอดภัย จันัเกิดการ
จ้ัางงานัภายในัชมุัชนั สร้างรายได้ให้เกษตรกรรวมั 350,300 บี่าท 

ชัยภูมัิ
ปริะชาริัฐริักสามััคคี
ชัยภูมิ
วิสาหกิจเพื่อสังคม

10 คน 135 ราย
จ�านวนกรรมการ จ�านวนผู้ถือหุ้น
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ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65

125,000
125,000 125,000 145,000 145,000 145,000

470,764 602,037 602,037

1,732,664 1,732,664

2,139,556

239,000 239,000 239,000

1,514,817 1,514,817

1,745,817

คุณวัลลพ	พื้นหัวสระ
รองประธานกลุ่มอุ่นรักสานฝัน

ได้รับการสนบัสนนุเป็นอย่างดจีากประชารฐัรกัสามคัคี
ชยัภมู ิโดยเฉพาะอย่างยิง่การส่งเสรมิให้ความรูใ้นการปลกู

และแปรรปู ความเข้่าใจในความต้องการข่องตลาด
นอกจากนียั้งมโีอกาสน�าสนิค้ามาโพสต์ข่ายผ่านเฟซบุก๊

ข่องร้านประชารฐัอกีด้วย 

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน	(บาท)

จำานวนโครงการ	แบ่งตาม	5	กระบวนการ

กรรมการ

เกษตร แปรรูป ทำ่องเทำี่ยว ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 65

ธ.ค. 60 ธ.ค. 62ต.ค. 61 เม.ย. 64 พ.ค. 65

คุณสุกฤตา	งานจัตุรัส
ประธานกลุ่มสตรีบ้านซับสีทอง

ประชารฐัรกัสามคัคีชยัภูม ิเข้่ามาให้ค�าปรกึษาด้าน
การพัฒนาผลติภณัฑ์ และพาสมาชกิในกลุม่ข่องเราไปศึกษา

ดงูานเพือ่ปรบัมมุมองความคิดในการด�าเนนิงานข่องกลุม่ 
นอกจากนีจ้ะจดัหาพืน้ทำีใ่ห้กลุม่ข่องเราน�าสนิค้าไปวางข่าย 

อย่างทำีต่ลาดวถิชีมุชนคนพอเพียง หรอืงานอืน่ท้ัำงในและต่าง
จงัหวัด ทำ�าให้มรีายได้เข้่ามาหมนุเวยีนในกลุม่อย่างต่อเนือ่งค่ะ

คณุสทิธิพัล   สทุธิศกัดิภั์กด ี ประธานักรรมัการ
คณุกาญจันัา   นิัโรธรงัส ี กรรมัการผูจั้ัดการ 
คณุวรวฒัน์ั   บุี่ญหลาย กรรมัการบี่รหิาร
คณุภูดศิ   ศริภิาณุภัค กรรมัการบี่รหิาร
คณุภัทราพัร   ตัง้สรุยิานันัท์ กรรมัการบี่รหิาร
คณุสมัพัร   บุี่ญเกินั กรรมัการบี่รหิาร
คณุพัจัน์ัมัานั  มัณม่ีัวง กรรมัการบี่ริหาร
คณุงามันัติย์   ธนัทูองสมััพันััธ์  กรรมัการบี่รหิาร
คณุตุหิ๊นั   ไตรทิพัย์ กรรมัการบี่รหิาร
คณุอรนิัศวร์  จัารวัุฒน์ัวงษ์ กรรมัการบี่ริหาร
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การตลาดรากดัจราหิรบราก

คุณสิทธิพล	สุทธิศักดิ์ภักดี
ประธานกรรมการ
โทร. 081-8161929

คุณกาญจนา		นิโรธรังสี
กรรมการผู้จัดการ
โทร. 081-8030860
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ผลการดำาเนินงาน
กลุ่มงานเกษตร
• ลงนัามัความัร่วมัมัอ่กบัี่ องค์การบี่รหิารส่วนัตำบี่ลสว ีและกลุ่มัวสิาหกจิั

ชุมัชนัต�าบี่ลว ีในัการส่งเสรมิัเกษตรกรในัพ่ัน้ัที�อ�าเภอสวี ปลกูสบัี่ปะรดสวี
ซึ�งเป็นัสายพันััธุด้ั์งเดมิั พัร้อมัผลกัดนััให้มีัช่�อเสยีงคูก่บัี่จังัหวัดชมุัพัรต่อไป

• ได้ลงนัามับี่นััทกึข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการส่งเสริมั สนับัี่สนุันัการปลกู
ข้าวกล้องบ้ี่านัดอนัรกัษ์ ภายใต้แบี่รนัด์ “ดอกพิักลุ” ท้ังด้านัองค์ความัรู ้
การตลาด และการจัดัจั�าหน่ัาย

กลุ่มงานแปรรูป
• สนัับี่สนัุนัการแปรรูปสับี่ปะรดสวีให้เป็นัผลิตภัณฑ์์ต่างๆ อาทิ แยมั

สบัี่ปะรด นั�า้สบัี่ปะรด นัอกจัากนัีย้งัมัแีนัวคิดที�จัะพััฒนัาผลติภณัฑ์์อ่�นัๆ 
ไม่ัว่าจัะเป็นั ผลไม้ัอบี่แห้ง ชาผลไม้ั และสกินัแคร์ผลไม้ั ซึ�งเป็นัที�น่ัาสนัใจั
ของผูป้ระกอบี่การ

• สนัับี่สนุันัการจััดทำโบี่รชัวร์สินัค้า อาทิ กาแฟถ้ำสิงห์ กาแฟเขาทะลุ
ข้าวสารบ้ี่านัดอนัรกัษ์ ข้าวปลอดสารพัษิโรงสข้ีาวพ่ัอตาหนิัช้าง เป็นัต้นั
พัร้อมัจัดัจั�าหน่ัายผ่านัช่องทางออนัไลน์ั สร้างรายได้ให้ชมุัชนั 34,950 บี่าท

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน
• สำรวจัพ้่ันัที�จัดุชมัววิเขาร้อยยอดถำ้ศลิางู ตำบี่ลถำ้สงิห์ ซึ�งเป็นัสถานัที�

ท่องเที�ยวแห่งใหมั่ของจัังหวัดชุมัพัร พับี่ว่ามัีความัพัร้อมัในัการบี่ริหาร
จััดการโดยชุมัชนัมีัส่วนัร่วมั เหมัาะสมัแก่การจััดโปรแกรมัท่องเที�ยว 
ประกอบี่กิจักรรมักางเต้นัท์ ชมัทะเลหมัอก และมัีมััคคุเทศก์ท้องถิ�นัในั
การนั�าเที�ยวให้ความัรู้ โดยจััดท�าโปรแกรมัการท่องเที�ยว 1 ค่นั พัร้อมั
ประชาสมััพันััธ์ผ่านัส่�อออนัไลน์ั 

โครงการเด่น
• โครงการศููนย์ร�านกาแฟโรบัสต�าจัังหวััดชุมพร บี่ริษัท ประชารัฐ

รกัสามัคัคชุีมัพัร (วิสาหกิจัเพั่�อสงัคมั) จั�ากดั ร่วมักับี่ องค์การบี่รหิารส่วนั
จังัหวดัชุมัพัร ส�านัักงานัพัฒันัาชมุัชนัจังัหวดัชมุัพัร สมัาคมัการท่องเที�ยว 
และผู้ประกอบี่การกาแฟ โดยได้รบัี่ความัเห็นัชอบี่จัากท่านัผูว่้าราชการ
จังัหวัดให้จัดัตัง้ศูนัย์ร้านักาแฟโรบี่สัตาจัังหวัดชมุัพัร ณ บี่รเิวณศาลกรมั
หลวงชมุัพัรฯ ซึ�งจัะเป็นัศูนัย์รวมัของผู้ประกอบี่การกาแฟทัง้รายเลก็และ
รายใหญ่มัาต้ังร้านัจั�าหน่ัายกาแฟโรบี่สัต้าแท้ 100% ที�มัเีอกลกัษณ์แตก
ต่างกันัของแต่ละพั่น้ัที�

• โครงการแปรรปูสบูน่�ำมันมะพร�าวัผสมถ่ีานชาโคล บี่รษิทั ประชารัฐ
รกัสามัคัคชุีมัพัร (วิสาหกิจัเพั่�อสงัคมั) จั�ากดั ร่วมักับี่อตุสาหกรรมัจังัหวดั
ชมุัพัร ส่งเสรมิัและสนัับี่สนุันักลุม่ัวสิาหกิจับ้ี่านัหน้ัาถ�า้เขาพัล ู ในัการนั�า
นั�า้มัันัมัะพัร้าว รวมัถึงเศษวสัดเุหล่อใช้ภายในัชุมัชนั อาทิ ไม้ัไผ่ เปล่อก
มังัคดุ เปลอ่กทุเรียนั มัาแปรรปูเป็นัสบีู่น่ั�า้มัันัมัะพัร้าวผสมัถ่านัชาโคล 

ชุมัพริ
ปริะชาริัฐริักสามััคคี
ชุมพร
วิสาหกิจเพื่อสังคม

8 คน 40 ราย
จ�านวนกรรมการ จ�านวนผู้ถือหุ้น
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ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65

-

229,201

1,119,201
1,554,389

1,974,569 2,154,616

2,937,135

4,076,915

4,811,915

5,456,915
5,668,820 5,706,319

36,000
234,500 234,500 234,500 234,500 234,500

คุณสิทธิชัย	ลิบลับ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร 

(กลุ่มวิสาหกิจบ้านหน้าถ�้าเขาพลู)

ตั้งแต่ประชารัฐรักสามัคคีชุมพร เข่้ามาสนับสนุนและ
ให้ค�าแนะน�าในการพัฒนาตัวสินค้าทำี่ทำางกลุ่มเรา
เคยทำ�าอยู่แล้ว มีการเปลี่ยนแปลงในทำิศทำางทำี่ดีข่ึ้น

อย่างเห็นได้ชัด สินค้าข่องเรามีคุณภาพมากข่ึ้น 
มีบรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่ทำี่น่าสนใจ แถมยังช่วย

ประชาสัมพันธ์ ให้เป็นทำี่รู้จักในวงกว้างมากข่ึ้นเช่นกัน 

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน	(บาท)

จำานวนโครงการ	แบ่งตาม	5	กระบวนการ

กรรมการ

เกษตร แปรรูป ทำ่องเทำี่ยว ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 65

ธ.ค. 60 ธ.ค. 62ต.ค. 61 เม.ย. 64 พ.ค. 65

คุณประเสริฐ	เกษกุล
เลขานุการวิสาหกิจชุมชนกาแฟเขาทะลุ

นับเป็นอีกแนวคิดทำี่น่าสนใจทำี่ทำางประชารัฐ
รักสามัคคีจะเปิดศูนย์ร้านกาแฟโรบัสต้าจังหวัดชุมพร

ไว้ทำี่ศาลกรมหลวงชุมพรฯ ซึ่งเป็นสถานทำี่ทำ่องเทำี่ยว
ทำี่ได้รับความนิยมมากทำี่สุดแห่งหนึ่งข่องจังหวัดชุมพร
คิดว่าน่าจะช่วยให้นักทำ่องเทำี่ยวรู้จักกับกาแฟโรบัสต้า

ข่องจังหวัดเรามากยิ่งข่ึ้น ทำี่ส�าคัญทำางกลุ่มข่องเรายังมี
พื้นทำี่ในการจัดจ�าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน

ซึ่งถือว่าเป็นภูมิปัญญาทำ้องถิ่นอีกด้วย 

คณุนิัคมั  ศลิปศร ประธานั
คณุสรุางค์  วัชรพังศ์ รองประธานั
คณุสนััติ  ใจัรกัษ์ กรรมัการและเลขานุัการ
คณุทิพัรตัน์ั  บัี่วสวุรรณ กรรมัการและเหรัญญกิ
คณุกติติ  กิตตชินัม์ัธวชั กรรมัการ
คณุสุรพังษ์  ณรงค์น้ัอย กรรมัการ
คณุเบี่ญจัา  รตันัมัณี กรรมัการ
คณุนัครินัทร์  พัลายละมูัล กรรมัการ
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6
8

คุณนิคม	ศิลปศร
ประธานกรรมการ
โทร. 093-5780281
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ผลการดำาเนินงาน
กลุ่มงานเกษตร
• จัดัเตรียมัแผนัในัการเสริมัสภาพัคล่องให้กบัี่กลุ่มัผักผลไม้ัเกษตรอินัทรย์ี

โดยสนับัี่สนันุัการส�ารองเงินัสดให้แก่เกษตรกรในัการขายผักปลอดภยั/
ผกัอนิัทรย์ีจัากเกษตรกรให้กบัี่ ร้านัอาหาร โรงรยีนั โรงแรมั โรงพัยาบี่าล 
(4 ร.) อาท ิร้านัข้าวต้มัจ่ัาฮี โรงแรมัภูฟ้าวาร ีโรงเรียนัในัสงักัดเทศบี่าล 

• ลงนัามัความัร่วมัมัอ่ในัการให้เงนิัทนุัสำรองสำหรับี่การจััดทำสต๊อกข้าว
จั�านัวนั 8 ตันั กับี่กลุ่มัวิสาหกิจัชุมัชนัแปรรูปข้าวและสมุันัไพัรอ้อยจัันั
ซึ�งมัสีมัาชกิจั�านัวนั 7 คนั พัร้อมัด�าเนันิัการจัดัจั�าหน่ัายผ่านัช่องทางต่างๆ 
สร้างรายได้ให้เกษตรกรเฉลี�ยคนัละ 40,000 บี่าท

• แก้ปัญหาส้มัโอขาวใหญ่ อำเภอเวียงแก่นั ล้นัตลาดไม่ัสามัารถส่งออก
ได้เน่ั�องจัากสถานัการณ์โควิด-19 พัร้อมัจััดท�าโครงการ “ส้มัโอขาวใหญ่
ล่องใต้สู้ภยัโควดิ : จัากเวียงแก่นัถึงอนััดามัันั” โดยผสานัความัร่วมัม่ัอกบัี่
บี่รษิทั ประชารฐัรกัสามััคคพัีังงา (วิสาหกิจัเพั่�อสงัคมั) จั�ากดั ในัการรบัี่ซ้่อ
ส้มัโอขาวใหญ่ จั�านัวนั 14 ตันั และประชาสมััพัันัธ์การจััดจั�าหน่ัายไปยัง
กลุม่ัประชารฐัร่วมัใจัในัเขตอนััดามันัั ประกอบี่ด้วย พังังา สตูล ภเูกต็ กระบี่ี�
ตรงั และยะลา สร้างรายได้ให้เกษตรกรรวมั 322,350 บี่าท

• สนับัี่สนันุัการประชาสมััพัันัธ์ผ่านัช่องทางออนัไลน์ัในัการจัำหน่ัายผลผลติ
ล�าไยของกลุม่ัเกษตรกร สร้างรายได้รวมั 33,825 บี่าท

กลุ่มงานแปรรูป
• โครงการเช่�อมัโยงช่องทางการตลาดสินัค้าจัากชมุัชนั (กจิักรรมัแปรรูปผ้า)

โดยสนับัี่สนันุั กลุม่ัผ้าอาข่าบ้ี่านัแสนัสขุ ต�าบี่ลศรคี�า้ อ�าเภอแม่ัจันัั กลุม่ัผ้า
ปักด้วยมัอ่บ้ี่านัสนัักอง ต�าบี่ลแม่ัไร่ บ้ี่านัสนััทางหลวง ต�าบี่ลจันััจัว้าใต้ 
บ้ี่านัสนััหลวงใต้ ต�าบี่ลจัอมัสวรรค์ อ�าเภอแม่ัจันัั ในัการพัฒันัาการบี่ริหาร
จัดัการกลุม่ัเชงิธุรกิจั พัร้อมัเช่�อมัโยงผลติภัณฑ์์ประเภทกระเป๋า กระเป๋า
ดนิัสอ ถุงผ้า พัวงกุญแจั วางจั�าหน่ัายในัร้านับีี่ทเูอส 3 สาขา ได้แก่ สาขา
เซน็ัทรลัเวิลด์ สาขาพัทัยา และสาขาภเูกต็ สร้างรายได้ให้แก่ชมุัชนัรวมั
136,300 บี่าท

•  โครงการฝากขายสินัค้าชมุัชนั ซึ�งอยู่ในัระหว่างการดำเนิันังานัและพัฒันัา
กระบี่วนัการบี่ริหารจััดการ โดยจัะนั�าสนิัค้าชมุัชนัภายใต้การขบัี่เคล่�อนัมัา
จั�าหน่ัายที�ร้านัสบี่นัังาขนััโตก ร้านัอาหารช่�อดงัในัตวัเมัอ่งเชียงราย

• ประสานังานัมูัลนัิธิส่บี่สานัวัฒนัธรรมัภูมัิปัญญาล้านันัา เพ่ั�อจััดตั้ง

“ศาลาม่ัวนัหลาย” ในับี่รเิวณวดัฝ่ังหมิั�นั พัร้อมัจััดกจิักรรมัส่งเสรมิัพััฒนัา
ต่อยอดผลติภณัฑ์์ชมุัชนัอย่าง ข้าวแต๋นั และข้าวเกรียบี่ มัาเป็นั “ข้าวแต๋นั
ม่ัวนัหลาย” และ “ข้าวเกรยีบี่ม่ัวนัหลาย” ซึ�งมัส่ีวนัผสมัของไซรปักญัชา
สตูรเฉพัาะของร้านัมัายเดยีร์คาเฟ่ ซึ�งได้รบัี่อนัญุาตถูกต้องตามักฎหมัาย 

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน
• โครงการพััฒนัาชุมัชนัสันัโค้งเพั่�อการท่องเที�ยวสร้างสรรค์อย่างยั�งย่นั

โดยด�าเนิันัการเช่�อมัโยงช่องทางการตลาดจัากกลุม่ัชุมัชนัสูนั่ักท่องเที�ยว
ในัชมุัชนัสนััโค้ง อ�าเภอเมัอ่ง จังัหวัดเชยีงราย

• ผสานัความัร่วมัมั่อกับี่วัฒนัธรรมัจัังหวัดเชียงราย ท่องเที�ยวจัังหวัด
เชียงราย การท่องเที�ยวและกีฬา มัูลนิัธิส่บี่สานัวัฒนัธรรมัภูมิัปัญญา
ล้านันัา เพั่�อหาแนัวทางร่วมักันัในัการส่งเสรมิัและพัฒันัาการท่องเที�ยว 
และฟ้ืนัฟหูอวฒันัธรรมันิัทัศน์ั ซึ�งตัง้อยู่ในับี่รเิวณวดัฝ่ังหมิั�นั โดยจัะเน้ันั
การท�างานัร่วมักนััระหว่าง วดั ชมุัชนั และองค์กรหรอ่หน่ัวยงานัที�เกี�ยวข้อง 

โครงการเด่น
• โครงการส่งเสรมิพฒันาธรุกจิัชมุชนกลุม่ผกัเกษตรอนิทร่ย์ จัังหวัดั

เช่ยงราย บี่ริษัท ประชารัฐรักสามััคคีเชียงราย (วิสาหกิจัเพ่ั�อสังคมั) 
จั�ากัด ร่วมักับี่ กลุ่มั PGS เชียงราย และมัหาวิทยาลัยแมั่ฟ้าหลวง 
ส่งเสริมัการบี่ริหารจััดการฟาร์มัเชิงธุรกิจัของฟาร์มัชุมัชนัเกษตร
อนิัทรย์ีบ้ี่านัฝ่ังหมิั�นั อ�าเภอเมัอ่ง และฟาร์มัเกษตรอนิัทรย์ี อ�าเภอพัานั
โดยให้องค์ความัรู้การบี่ริหารจััดการฟาร์มั การท�างานัอย่างมัีระบี่บี่
การค�านัวณต้นัทุนั รวมัถึงการวางแผนัต้นัทุนัสู่ปลายทาง เพ่ั�อให้ได้
ผลผลิตเกษตรอินัทรีย์ที�มัีคุณภาพัได้มัาตรฐานั ตอบี่สนัองผู้บี่ริโภค
ที�ต้องการคุณค่าทางโภชนัาการสูง นัอกจัากน้ีัยังเช่�อมัโยงการตลาด
สู่ผู้ประกอบี่การร้านัอาหาร อาทิ Jones’Salad อีกด้วย ปัจัจัุบี่ันัสร้าง
รายได้ให้กลุม่ัเกษตรกรรวมั 100,000 บี่าท

• โครงการสับปะรดปันสุข - ป้องกันโรค ชวันบริโภัควัิตามิน
บี่รษัิท ประชารฐัรกัสามััคคเีชยีงราย (วิสาหกิจัเพั่�อสงัคมั) จั�ากดั สหกรณ์
การเกษตรต�าบี่ลแม่ัยาว ส�านัักงานัจังัหวดัเชียงราย และส�านัักงานัพัาณิชย์
จัังหวัดเชียงราย โดยการสนัับี่สนุันัจัาก บี่ริษัท บี่างจัาก คอร์ปอเรชั�นั
จั�ากดั (มัหาชนั) รบัี่ซ้่อสบัี่ปะรดจัากเกษตรกร จั�านัวนั 44 ตันั เพ่ั�อมัอบี่
ให้กับี่โรงพัยาบี่าล โรงพัยาบี่าลสนัามั เร่อนัจั�า รวมัถึงโรงเรียนัในัเขต
ภาคเหน่ัอและภาคกลาง รวมั 34 แห่ง สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร
5.1 แสนับี่าท

เชียงริาย
ปริะชาริัฐริักสามััคคี
เชียงราย
วิสาหกิจเพื่อสังคม

10 คน 5 ราย
จ�านวนกรรมการ จ�านวนผู้ถือหุ้น
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ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65

-
438,574 447,574

882,821

2,093,671 2,135,171

-

144,029 144,029
267,419

267,419 267,419

700,000

1,744,100

8,225,700 8,252,700 8,252,700 8,252,700

คุณสายทอง	เพียรพัฒนา
ประธานกลุ่มเกษตรกรบ้านทรายมูล

ทำี่ผ่านมาพี่น้องเกษตรกรข่องเราได้รับผลกระทำบจาก
สถานการณ์โควิด 19 เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะผลผลิต

สับปะรดทำี่ออกมาเยอะจนล้นตลาด แต่ไม่รู้ว่าจะไปข่ายทำี่ไหน
ทำีจ่ะให้คุ้มค่าเงนิลงทำนุทำีเ่สยีไป แถมราคายังตกต�า่อกี เราได้รบั
ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากประชารัฐรักสามัคคีเชียงราย 

และบางจาก ทำี่เข่้ามารับซื้อในราคาทำี่อยู่ได้ ไม่ข่าดทำุน 

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน	(บาท)

จำานวนโครงการ	แบ่งตาม	5	กระบวนการ

กรรมการ

เกษตร แปรรูป ทำ่องเทำี่ยว ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 65

ธ.ค. 60 ธ.ค. 62ต.ค. 61 เม.ย. 64 พ.ค. 65

คุณสายทอง	ภู่โต
ประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์ชุมชนบ้านฝั่งหมิ่น 

ความรู้ต่างๆ ทำี่ประชารัฐรักสามัคคีเชียงราย
และหน่วยงานต่างๆ เข่้ามาอบรมทำ�าให้กลุ่มข่องเรามีความ

เข่้าใจในระบบการทำ�างานมากข่ึ้น จากเดิมทำี่เคยปลูกเพื่อ
ส่งข่ายให้แก่พ่อค้าคนกลาง ตอนนี้เรามีช่องทำางใหม่ๆ

โดยเฉพาะการข่ายผ่านออนไลน์ มีการจัดการกลุ่มทำี่ดีข่ึ้น
เป็นระบบมากข่ึ้น ทำี่ส�าคัญต้นทำุนลดลง นอกเหนือจากการ

ข่ายผลผลิตทำางการเกษตรแล้ว ยังต่อยอดมา
เพาะต้นกล้าข่าย ทำ�าปุ๋ยอินทำรีย์ ทำ�าให้สามารถ

สร้างรายได้หลายช่องทำางมากข่ึ้น

คณุวิรณุ   ค�าภโิล  ประธานักรรมัการ
คณุดารณ ี  อ่อนัชมัจัันัทร์  กรรมัการผูจั้ัดการ
คณุกิตติ   ทศิสกุล  กรรมัการ
คณุประนัอมั   เชมิัชยัภูมั ิ  กรรมัการ
คณุขจัติพัรรณ   ค�าลอ่  กรรมัการ
ผศ.ดร.เสรมิัศริิ  นิัลด�า  กรรมัการ
คณุพัรเทพั   อนิัทะชยั  กรรมัการ
คณุภูมัพิัฒัน์ั   คงวารนิัทร์  กรรมัการ
คณุต่อพัันัธ์   ทนััดร  กรรมัการ
คณุวิโรจัน์ั   ชายา  กรรมัการ

1

1

9
8

7

2

3

10

8

7

2

3

15

8

7

2

3

18

8

7

บิดุถตัว

ติลผราก

การตลาดรากดัจราหิรบราก

1

5

6

2

คุณวิรุณ	คำาภิโล
ประธานกรรมการ
โทร. 081-8812312

คุณดารณี	อ่อนชมจันทร์
กรรมการผู้จัดการ
โทร. 081-8123409
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เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะทำ�ำงำนกำรพัฒนำ

ผลการดำาเนินงาน
กลุ่มงานเกษตร
• สนัับี่สนุันักลุม่ัเกษตรกรชาวสวนัมัะม่ัวงในัอำเภอพัร้าวที�ประสบี่ปัญหา

ผลผลิตล้นัตลาดและราคาตกต��า ด้วยการเช่�อมัโยงไปยัง บี่ริษัท
ไทยเบี่ฟเวอเรจั จั�ากัด (มัหาชนั) เพั่�อรับี่ซ่้อมัะมั่วงนั�้าดอกไมั้สุก จั�านัวนั 
24 ตันั รวมัมัูลค่า 130,000 บี่าท ในัการนัี้ยังมัอบี่มัะมั่วงนั�้าดอกไมั้สุก 
จั�านัวนั 3 ตันั ให้แก่ปางช้างแม่ัสา เพ่ั�อนั�าไปเป็นัอาหารส�าหรบัี่ช้างอกีด้วย

• สนัับี่สนัุนักลุ่มัวิสาหกิจัชุมัชนัเกษตรผสมัผสานับี่้านัปิงน้ัอย ในัการ
กระจัายผลผลติล�าไยซึ�งได้รบัี่ผลกระทบี่จัากสถานัการณ์โควิด 19 สร้าง
รายได้ให้แก่เกษตรกรรวมั 21,3000 บี่าท

กลุ่มงานแปรรูป
• เช่�อมัโยงบี่ริษัทพััฒนัาเทคโนัโลยี ในัการพััฒนัาต่อยอดผลิตภัณฑ์์จัานั

ใบี่ไมั้ของวิสาหกิจัชุมัชนัแปรรูป โดยการนั�าเคร่�องผลิตจัานัใบี่ไมั้มัาใช้
ในัการด�าเนัินักิจัการที�โรงงานัสร้างป่า อ�าเภอแมั่แจั่มั พัร้อมัตั้งเป้าการ
ผลิตไว้ที� 30,000 ใบี่ต่อเด่อนั 

• พัฒันัาผลิตภณัฑ์จ์ัากไผ่ในัพ่ัน้ัที�อำเภอแม่ัแจัม่ัเพั่�อตอ่ยอดให้เปน็ัสนิัคา้
ของบี่ริษัท

• แปรรูปกาแฟ 9 ดอย โดยกลุ่มัวิสาหกิจัชุมัชนัในัเคร่อข่าย กาแฟ 9 ดอย 
พัฒันัาต่อยอดกาแฟในัพั่น้ัที� 9 ดอยให้กลายเป็นัสินัค้าที�มัคีณุภาพั โดย
มัีวิสาหกิจัชุมัชนักาแฟดอยขุนัช่างเคี�ยนัเป็นัพั่้นัที�นั�าร่องผลิตกาแฟ
9 ดอยที�มัีคุณภาพั ออกจั�าหนั่าย

• สรา้งมูัลคา่เพิั�มัให้กับี่ถั�วลายเสอ่ พัร้อมัสนับัี่สนุันัด้านัการตลาดผ่านัชอ่ง
ทางออนัไลนั์ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรกว่า 1.6 แสนับี่าท

• สนัับี่สนันุัผลติภณัฑ์์ชมุัชนั ไดแ้ก ่ขา้ว นัำ้พัรกิ ไข่ไก ่นัำ้มันัั สง่มัอบี่ให้แก่
ผู้ได้รับี่ผลกระทบี่จัากโควิด ณ ศูนัย์ “ฮอมักั๋นัปั๋นัห่้อ” และโรงพัยาบี่าล
สนัามั สร้างรายได้ให้แก่ชุมัชนัรวมั 50,000 บี่าท 

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน
• ร่วมักับี่เคร่อข่ายความัร่วมัม่ัอผู้จัำหนั่ายรถจัักรยานัยนัต์ (ภาคเอกชนั) 

และบี่ริษัท ไทยเบี่ฟเวอเรจั จั�ากัด (มัหาชนั) จััดท�าโครงการท่องเที�ยว
โดยชุมัชนัตามัรอยหลวงปู่มัั�นั วัดถ�้าเจัดีย์หลวง-วัดถ�้าเชียงดาว ในัรูป
แบี่บี่ One Day Trip ด้วยรถจัักรยานัยนัต์ สร้างรายได้ให้กับี่ชุมัชนัในั
พั่้นัที�กว่า 1 แสนับี่าท 

โครงการเด่น
• โครงการช่วัยเหลือเกษตรกรผู�ปลูกลำไย กระจัายผลผลิตออกสู่

พื�นท่�ต่างจัังหวััด บี่ริษัท ประชารัฐรักสามััคคีเชียงใหมั่ (วิสาหกิจัเพ่ั�อ
สงัคมั) จั�ากดั ร่วมักบัี่ หอการค้าจัังหวดัเชยีงใหม่ั บี่รษิทั ไทยเบี่ฟเวอเรจั
จั�ากัด (มัหาชนั) ช่วยเหล่อเกษตรกรผู้ปลูกล�าไยในัพั่้นัที�เทศบี่าลต�าบี่ล
หนัองตองพััฒนัาในัการรับี่ซ่้อผลผลิตล�าไยโดยให้ราคาที�สูงกว่าตลาด 
รวมั 4,900 กิโลกรัมั พัร้อมันั�าไปจั�าหนั่ายต่อผ่านัระบี่บี่ Online ให้แก่
ลูกค้ากลุ่มัเป้าหมัาย

• โครงการกระจัายผลผลติมะมว่ังล�นตลาด บี่รษัิท ประชารัฐรกัสามัคัคี
เชียงใหมั่ (วิสาหกิจัเพ่ั�อสังคมั) จั�ากัด สนัับี่สนุันักลุ่มัวิสาหกิจัชุมัชนั
แปลงใหญ่มัะม่ัวงไร่บี่วกบี่ง และวสิาหกจิัชมุัชนัแปลงใหญ่ท่าล้อ ในัการ
กระจัายผลผลติมัะม่ัวงแดงจัักรพัรรดิซึ์�งได้รบัี่ผลกระทบี่จัากสถานัการณ์
โควิด 19 จั�านัวนั 12,014 กิโลกรัมั สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรวมั
129,685 บี่าท

เชียงใหมั่
ปริะชาริัฐริักสามััคคี
เชียงใหม่
วิสาหกิจเพื่อสังคม

10 คน 333 ราย
จ�านวนกรรมการ จ�านวนผู้ถือหุ้น
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ข่อบคุณประชารัฐรักสามัคคีเชียงใหม่ทำี่เข่้ามา
ช่วยรับซื้อล�าไยถึงสวนในราคาทำี่สูงกว่าทำี่เคยข่ายให้พ่อค้า

คนกลางถึง 5 บาทำ นอกจากได้ราคาทำี่สูงแล้ว
ยังช่วยลดต้นทำุนด้านค่าข่นส่งและค่าคนงานลงไปอีก
ก�าไรก็มากข่ึ้น อยากจะให้มีโครงการแบบนี้อีกเรื่อยๆ 

ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65

4,043,502 4,043,502

4,634,133
4,914,133

5,200,588 5,200,588

484,610 484,610 715,610

1,179,275 1,279,275 1,328,515

- - -
100,000 100,000 100,000

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน	(บาท)

จำานวนโครงการ	แบ่งตาม	5	กระบวนการ

กรรมการ

เกษตร แปรรูป ทำ่องเทำี่ยว ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 65

ธ.ค. 60 ธ.ค. 62ต.ค. 61 เม.ย. 64 พ.ค. 65

คุณสายสุนี	ผลศรัทธา
รักษาการเกษตรอ�าเภอดอยหล่อ

คุณพิบูลย์	หมื่นรังสี
เกษตรกรผู้ปลูกล�าไยชุมชนหนองตองพัฒนา

ช่วงปีทำี่ผ่านมาเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง
ในอ�าเภอดอยหล่อได้รับผลกระทำบอย่างมากจาก

สถานการณ์โควิดระลอกใหม่ ทำ�าให้ไม่สามารถส่งออก
มะม่วงไปยังประเทำศจีนซึ่งถือว่าเป็นตลาดหลักได้ 

เราได้รับความช่วยเหลือจากประชารัฐรักสามัคคีเชียงใหม่ 
ไทำยเบฟ และชุมชนดีมีรอยยิ้มแม่แจ่ม ทำี่เข่้ามาหาช่องทำาง

ในการกระจายผลผลิตให้ด้วยการทำ�าการตลาด
แบบออนไลน์ ซึ่งได้ผลอย่างรวดเร็ว มีออเดอร์เข่้ามา

อย่างต่อเนื่อง ทำ�าให้ผลผลิตไม่ตกค้าง นอกจากมีรายได้ใน
ส่วนนี้เข่้ามาแล้ว เกษตรกรยังได้เรียนรู้ข่ั้นตอนและ

วิธีการในการทำ�างานแบบมืออาชีพเพื่อน�าไป
ปรับใช้ในฤดูกาลหน้าอีกด้วย 

คณุพังศ์ศกัดิ ์ องักสทิธ์ิ ประธานักรรมัการ
คณุณรงค์  คองประเสรฐิ กรรมัการผูจั้ัดการ
คณุเดโช  ไชยทพัั กรรมัการ
คณุธารทพิัย์  ศรินิัพุังศ์ กรรมัการ
คณุจุัลนัติย์  วังวิวัฒน์ั กรรมัการ
คณุเปรมัฤด ี กลุส ุ กรรมัการ
คุณณรงค์  ตนัานัวัุฒน์ั กรรมัการ
คณุโอฬารกิ  ศรวีงศ์ กรรมัการ
คณุไพัรชั  โตววิฒัน์ั กรรมัการ
คณุผ่องพัรรณ  เจัยีรวิรยิะพัันัธ์ กรรมัการ

1
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3
2

1

3

2

3

1
4

4

2

3

1

4

8

2

3

1

4

13

2

3

บิดุถตัว

ติลผราก

การตลาดรากดัจราหิรบราก

ศ.ดร.พงศ์ศักดิ์	อังกสิทธิ์
ประธานกรรมการ
โทร. 086-5861168

คุณณรงค์	คองประเสริฐ
กรรมการผู้จัดการ
โทร. 081-9523333
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เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะทำ�ำงำนกำรพัฒนำ

ผลการดำาเนินงาน
กลุ่มงานเกษตร
• ได้รบัี่การสนับัี่สนันุังบี่ประมัาณจัากสำนัักงานันัวตักรรมัแห่งชาต ิ จััดทำ

โครงการระบี่บี่ปิดการเพัาะพัันัธ์ุและเพัาะเลีย้งตวัอ่อนัปลงิทะเลขาวบี่นั
บี่กแบี่บี่ครบี่วงจัร จันัเป็นัภาคเอกชนัรายแรกของไทยที�ประสบี่ผลส�าเรจ็ั
ในัการเพัาะพัันัธุแ์ละเพัาะเลีย้งตวัอ่อนัปลงิทะเลขาว (Holothuria Scabra) 
เกดิเป็นัองค์ความัรูใ้นัการผสมัพัันัธ์ุเทียมัปลงิทะเลขาว และองค์ความัรู้
ด้านัสูตรอาหารอนัุบี่าลลูกปลิงทะเลขาววัยอ่อนั ซึ�งจัะนั�าไปถ่ายทอดสู่
ชมุัชนัในัโอกาสต่อไป

• สนัับี่สนันุัการระบี่ายสนิัค้าเกษตรล้นัตลาดภายในัจังัหวดั ประกอบี่ด้วย 
แตงโมัเกาะสกุร ลองกองวังมัะปรางแลข้าวเบี่ายอดมัะม่ัวง อ�าเภอนัาโยง

• สนัับี่สนัุนัการระบี่ายสินัค้าเกษตรกรล้นัตลาดของเคร่อข่ายประชารัฐ
รกัสามัคัค ีประกอบี่ด้วย ส้มัโอขาวใหญ่ และส้มั จังัหวดัน่ัานั และมัะม่ัวง
มัหาชนัก จังัหวัดมัหาสารคามั

กลุ่มงานแปรรูป
• สนับัี่สนุันัเคร่�องซลีสูญญากาศ จัำนัวนั 1 เคร่�อง มัลูค่า 33,000 บี่าท ให้แก่

วิสาหกิจัชุมัชนัการท่องเที�ยวและพััฒนัาอาชีพัเกาะลิบี่ง เพั่�อใช้ในัการ
แปรรปูอาหารทะเล

• ร่วมักับี่สำนัักงานัพัฒันัาฝีมัอ่แรงงานัจังัหวัดตรงั จัดัฝึกอบี่รมัเชงิปฏิบี่ติั
การให้กับี่วสิาหกิจัชมุัชนัท่องเที�ยวบ้ี่านัมัดตะนัอย ในัการแปรรปูนั�า้ปลา
จัากปลาหลงัเขยีว และจัดัฝึกอบี่รมัเชิงปฏิบี่ติัการให้กบัี่วิสาหกิจัชมุัชนั
การท่องเที�ยวและพััฒนัาอาชีพัเกาะลิบี่ง ในัการแปรรูปปลาอินัทรีย์
แดดเดยีว และปลาอินัทรย์ีแช่นั�า้ปลา โดยสามัารถสร้างรายได้รวมักว่า 
6.952 ล้านับี่าท

• ร่วมักับี่สถาบี่ันัวิจััยและนัวัตกรรมัอาหาร คณะอุตสาหกรรมัเกษตร 
มัหาวิทยาลัยสงขลานัครินัทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ แปรรูปปลิงทะเล
พัร้อมัปรงุ (Ready to cook) และปนิูั�มัพัร้อมัรบัี่ประทานั (Ready to eat)

• ร่วมักบัี่ผูเ้ชี�ยวชาญด้านัไคโตซานั ผลิตปทูองซุปเปอร์ไคโตซานัซึ�งทำจัาก
เปลอ่กกุง้ กระดองป ูและแกนัปลาหมักึ เพั่�อช่วยเหลอ่เกษตรกรท�าการ
เกษตรอนิัทรีย์ เพิั�มัผลผลติ และลดต้นัทนุัในัการผลิต 

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน
• สนับัี่สนันุัการท่องเที�ยวของเกาะลบิี่ง วางตำแหน่ังทางการตลาดให้เป็นั

“Fresh Seafood Island From Sea To Table” โดยเน้ันักระชังปลาในัทะเล
และแพัร้านัอาหารในัทะเล จุัดขายส�าคญัคอ่ อาหารทะเลสด 

• ร่วมักับี่มัหาวิทยาลัยเทคโนัโลยีราชมังคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เช่�อมั
โยงการท่องเที�ยวกับี่การท�าประมังพั่้นับี่้านัของ 4 ต�าบี่ล ประกอบี่ด้วย 
ต�าบี่ลเกาะลบิี่ง ต�าบี่ลนัาเกลอ่ ต�าบี่ลกันัตงัใต้ และต�าบี่ลวังวนั ภายใต้
ยทุธศาสตร์ “พัฒันัาเมัอ่งเก่ากันัตงั (Vintage Town) ให้เป็นัศนูัย์กลาง
การท่องเที�ยวทางทะเลฝ่ังทะเลอนััดามัันั

โครงการเด่น
• โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภััย บี่ริษัท ประชารัฐรักสามััคคี

ตรงั (วิสาหกิจัเพั่�อสงัคมั) จั�ากดั ลงนัามับี่นััทึกข้อตกลงกับี่ โรงพัยาบี่าล
ตรงั ในัการนั�าสนิัค้าเกษตรของกลุม่ั/ชมุัชนัเป้าหมัายนั�าส่งโรงพัยาบี่าล
เป็นัประจั�าทกุเดอ่นั ซึ�งด�าเนันิัการมัาอย่างต่อเนั่�องเป็นัปีที� 4 ติดต่อกันั
สร้างรายได้รวมักว่า 40 ล้านับี่าท

ตริัง
ปริะชาริัฐริักสามััคคี
ตรัง
วิสาหกิจเพื่อสังคม

9 คน 23 ราย
จ�านวนกรรมการ จ�านวนผู้ถือหุ้น
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ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65

-

8,254,252

22,357,287

33,672,851

44,480,649
46,852,094

85,950 85,950 85,950

8,362,950 9,190,650
9,190,650

-

107,870 107,870
107,870 107,870 107,870

คุณกัลยารัตน์	หมุนเวียน
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักผสมผสาน

เดินตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

ร่วมงานกับประชารฐัรกัสามคัคีตรังมาต้ังแต่ต้น 
เริม่ตัง้แต่กระบวนการปลกู ดแูล เพ่ือให้ได้ผลผลิตเกษตร

ปลอดภยั มคุีณภาพตรงกับความต้องการข่องโรงพยาบาล
ทำีจ่ะรบัซือ้ นอกจากนียั้งเข้่ามาช่วยดแูลในเร่ืองข่องการเงินให้
ทำางกลุม่ข่องเรามสีภาพคล่อง มเีงนิทุำนหมนุเวยีน นอกเหนือ
จากทำีข่่ายตรงเข้่าสูโ่รงพยาบาลแล้ว ยงัมพืีน้ทำีใ่ห้กลุม่ข่องเรา

น�าผลผลติไปวางจ�าหน่ายในพืน้ทำีโ่รงพยาบาลและ
บริเวณตลาดหลงัจวนผู้ว่าอกีด้วย 

คุณลือพงษ์	อ๋องเจริญ
ประธานกรรมการ
โทร. 083-6191166

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน	(บาท)

จำานวนโครงการ	แบ่งตาม	5	กระบวนการ

กรรมการ

เกษตร แปรรูป ทำ่องเทำี่ยว ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 65

ธ.ค. 60 ธ.ค. 62ต.ค. 61 เม.ย. 64 พ.ค. 65

คณุล่อพังษ์ อ๋องเจัรญิ ประธานักรรมัการ 
คณุนิัมัติร นัลิวัตร รองประธานักรรมัการ  
ดร.จัโิรจัน์ั พัรีะเกียรตขิจัร รองประธานักรรมัการ  
คณุศรตุ หนัทูอง กรรมัการ
คณุสรุสัวดี ด�ารงอตัสินั กรรมัการ
คณุกฤษฎา ไชยคงดสีวสัดิ ์ กรรมัการ
คณุจิันัดา ทบัี่เที�ยง กรรมัการ
คณุชยัพัร  จัันัทร์หอมั กรรมัการ
คณุกฤษณะ  แจ้ังอกัษร กรรมัการ
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ติลผราก

การตลาดรากดัจราหิรบราก
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เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะทำ�ำงำนกำรพัฒนำ

ผลการดำาเนินงาน
กลุ่มงานแปรรูป
• สนัับี่สนัุนักลุ่มัอนัุรักษ์ทุเรียนั 100 ปี ซึ�งในัพ้่ันัที�มัีการปลูกลูกสำรอง

ซึ�งเป็นัผลไม้ัพ่ัน้ัถิ�นัของจังัหวดัตราดที�อดุมัไปด้วยแร่ธาตุ วิตามันิั และ
ไอโอดีนัสูงมัาแปรรูปเป็นันั�้าส�ารองเกาะช้าง สามัารถสร้างรายได้กว่า
1 แสนับี่าท 

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน
• โครงการนัำเที�ยว Sunday Trip โดยเล่อกชุมัชนัที�มัีความัเช่�อมัโยงในั

เส้นัทางเดียวกันั สะดวกในัการเดินัทางภายในัหนัึ�งวันัได้ โดยบี่ริษัทฯ 
เข้าไปช่วยเสนัอแนัะเร่�องการจััดการท่องเที�ยวชมุัชนั เช่นั การจััดอาหาร
ว่าง อาหารกลางวนัั และผลติภัณฑ์์ชุมัชนัไว้รองรับี่นักัท่องเที�ยว มักีาร
ทดลองเดินัทางในั 5 เส้นัทางท่องเที�ยว และจัะประกาศเป็นัเส้นัทาง
ท่องเที�ยวอย่างถาวรอกีคร้ัง  

โครงการเด่น
• โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยับี่รษิทั ประชารฐัรกัสามัคัคตีราด 

(วิสาหกิจัเพ่ั�อสงัคมั) จั�ากดั ลงนัามับัี่นัทึกข้อตกลงร่วมักับี่โรงพัยาบี่าล
ตราด และกลุม่ัวสิาหกิจัชมุัชนับ้ี่านัเกษตรตราด ในัการซ้่อขายผกัและผล
ไม้ัอนิัทรีย์ จั�านัวนั 28 รายการ ท�าให้เกษตรกรมัเีงนิัทนุัที�จัะนั�าไปหมันุัเวียนั
เป็นัค่าจ้ัางงานั ค่าซ่อมับี่�ารงุเคร่�องจักัร และจัดัซ่อ้อปุกรณ์ต่างๆ เพ่ั�อใช้งานั
โดยนับัี่ตัง้แต่ 1 พั.ค.63 เป็นัต้นัมัาจันัถึงปัจัจุับี่นัั สามัารถสร้างรายได้ให้
แก่เกษตรกรไปแล้วกว่า 2.4 ล้านับี่าท

ตริาด
ปริะชาริัฐริักสามััคคี
ตราด
วิสาหกิจเพื่อสังคม

8 คน 289 ราย
จ�านวนกรรมการ จ�านวนผู้ถือหุ้น
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ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65

213,500 213,500 213,500

1,103,761

2,945,866

3,372,338

-

2,400
76,470

198,565 279,934 279,934

512,650 545,650
666,150

666,150 666,150 666,150

คุณภาสกร	เขียวขจี	
ประธานวิสาหกิจชุมชนบ้านเกษตรตราด 

เข้่าร่วมโครงการแรกๆ ยังไม่ค่อยเข้่าใจกระบวนการ
ในการทำ�างานมากสักเท่ำาไหร่ ประชารฐัรักสามคัคีตราด

จงึเข้่ามาพดูคยุทำ�าความเข้่าใจจนเริม่เหน็ภาพทำีช่ดัเจนข่ึน้
 และสามารถด�าเนนิการได้ในปัจจบุนั นอกจากนีย้งัได้รับการ

แก้ปัญหาเรือ่งความล่าช้าข่องระบบการจ่ายเงินข่อง
หน่วยงานราชการ ทำ�าให้ทำางกลุม่ข่องเรามเีงินเข้่ามาหมนุเวยีน

 มสีภาพคล่องทำางการเงนิมากข้ึ่น เกษตรกรมกี�าลงัใจ
ทำีจ่ะด�าเนนิกิจการต่อไป

คุณสว่าง	ชื่นอารมย์
ประธานกรรมการ
โทร. 081-8613471

คุณภาสกร	เขียวขจี
กรรมการผู้จัดการ
โทร. 081-7352993

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน	(บาท)

จำานวนโครงการ	แบ่งตาม	5	กระบวนการ

กรรมการ

เกษตร แปรรูป ทำ่องเทำี่ยว ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 65

ธ.ค. 60 ธ.ค. 62ต.ค. 61 เม.ย. 64 พ.ค. 65

คณุสว่าง ช่�นัอารมัย์ ประธานักรรมัการ 
คณุสธีุ แสงประชมุั รองประธานักรรมัการ
คณุภาสกร เขยีวขจั ี กรรมัการผูจ้ัดัการ 
คณุชัยวฒัน์ั   ปริ�มัผล กรรมัการ
คณุอมัฤทธิ ์  พูัลสวสัด์ิ กรรมัการ
คณุพิัพัฒัน์ั  ฤกษ์สหกุล กรรมัการ
คณุประไพัพิัศ  วัณณฤกขษศ กรรมัการ
คณุสรุศกัดิ ์  องิประสาร กรรมัการ
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เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะทำ�ำงำนกำรพัฒนำ

ผลการดำาเนินงาน
กลุ่มงานเกษตร
• โครงการฝึกอบี่รมัพััฒนัาแกนันัำเกษตรกร เพั่�อพััฒนัามัาตรฐานั

เกษตรอินัทรีย์จัังหวัดตาก ผ่านัระบี่บี่การรับี่รองแบี่บี่มีัส่วนัร่วมั
(PARTICIPATORY GUARANTEE SYSTEM – PGS) รุน่ัที� 4 หลกัสตูร 
พััฒนัาผู้ตรวจัรับี่รองแปลงเกษตรอินัทรีย์ตามัมัาตรฐานัเกษตรอินัทรีย์ 
(Sustainable Development Goals Participatory Guarantee System 
: SDGsPGS) มักีลุม่ัเป้าหมัายเป็นัสมัาชกิจัาก 9 อ�าเภอ ในัพั่น้ัที�จัังหวัด
ตาก ผลลพััธ์ คอ่ มัผีูเ้ข้าร่วมัที�ผ่านัการอบี่รมัฯ เพ่ั�อพัฒันัาเป็นัผูต้รวจัรับี่รอง
แปลงเกษตรอนิัทรีย์ฯ จั�านัวนั 45 ราย

กลุ่มงานแปรรูป
• ศึกษาดูงานัวิธีการทำงานัแบี่บี่ประชารัฐ และการบี่ริหารจััดการสินัค้า

ของ บี่รษัิท ประชารฐัรกัสามััคคน่ีัานั (วิสาหกิจัเพ่ั�อสงัคมั) จั�ากดั ในัการ
ปลกู การผลติ การแปรรปู การตลาด รวมัถงึการขนัส่งโกโก้ ณ โกโก้วัล
เลย์ รสีอร์ท อ�าเภอปัว จังัหวัดน่ัานั

• ภายหลงัจัากการสนับัี่สนันุัการย่�นัจัดทะเบีี่ยนัสิ�งบ่ี่งชีท้างภมูัศิาสตร์ (GI) 
จันั “ถั�วแปจ่ัอเขยีว” สามัารถข้ึนัทะเบี่ยีนัเป็นัพัช่ GI ตวัแรกของจังัหวดั 
บี่รษัิทฯ ได้ด�าเนันิัการขบัี่เคล่�อนัมัาอย่างต่อเน่ั�อง จันัสามัารถสร้างรายได้
ให้เกษตรกรรวมั 1,243,000 บี่าท 

โครงการเด่น
• โครงการส่งเสริมการเล่�ยงไก่พนัธ์ุไข่อนิทร่ย์ตามแนวัทางประชารัฐ

บี่ริษทั ประชารฐัรกัสามัคัคตีาก (วสิาหกิจัเพั่�อสงัคมั) จั�ากดั ร่วมักับี่ ภาคี
ภาครฐั ประกอบี่ด้วย พัฒันัาชมุัชนั เกษตร ปศสุตัว์ เกษตรและสหกรณ์ 
คดัเล่อกกลุม่ัเกษตรกร จั�านัวนั 3 ราย เข้ารบัี่การสนัับี่สนันุังบี่ประมัาณ
จัากโครงการส่งเสรมิัเกษตรปลอดภัย จั�านัวนั 88,000 บี่าท เพ่ั�อเลีย้งไก่
พันััธ์ุไข่จั�านัวนั 300 ตัว สร้างรายได้ให้เกษตรกรรวมั 280,000 บี่าท

• โครงการถีักสร�อยร�อยอัญมณี่ บี่ริษัท ประชารัฐรักสามััคคีตาก
(วิสาหกิจัเพ่ั�อสงัคมั) จั�ากดั ร่วมักับี่เคร่อข่าย OTOP ตาก วทิยาลยัชมุัชนั
จัดัฝึกอบี่รมัระยะสัน้ัเกี�ยวกับี่ความัรูเ้บี่่อ้งต้นัเร่�องอญัมัณี และการขึน้ัรปู
ตัวเร่อนัเคร่�องประดับี่ เพ่ั�อเป็นัการสร้างงานัสร้างรายได้ให้แก่ชุมัชนั
จั�านัวนั 4 รุ่นั ภายหลังจัากการเข้าร่วมัอบี่รมัสามัารถสร้างรายได้แล้ว 
101,400 บี่าท

ตาก
ปริะชาริัฐริักสามััคคี
ตาก
วิสาหกิจเพื่อสังคม

9 คน 48 ราย
จ�านวนกรรมการ จ�านวนผู้ถือหุ้น



รวมผลงานเครือข่าย บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ทั่วประเทศ (76 จังหวัด)
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ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65

1,155,000 1,155,000
1,155,000

1,661,280

7,303,000
7,554,811

76,000 319,424

1,514,407

4,682,187
5,013,587 5,013,587

32,254 260,254 349,189 349,189 349,189 349,189

คุณประทวน	แก้วประสิทธิ์	
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวนาอยู่ดีมีสุข 

ข่อบคุณประชารฐัรกัสามคัคีตาก ทำีช่่วยประสานงาน
จนทำางกลุม่ข่องเราได้รบังบประมาณจ�านวน 30,000 บาทำ

มาใช้ในการเลีย้งไก่ไข่่ นอกเหนือจากการทำ�าเกษตรมาตลอด
ทำัง้ชวีติ ทำ�าให้กลุม่ข่องเราได้เรยีนรูใ้นเรือ่งการจดัสรรพ้ืนทำีใ่ห้

เกดิประโยชน์สงูสุด มรีายได้จากการทำ�าปศุสตัว์มากข้ึ่น 

คุณพรรณทิพย์	ไชยชนะ
กรรมการผู้จัดการ
โทร. 081-9718428

คุณสมศักดิ์	สายสวาท	
กรรมการผู้จัดการ
โทร. 098-7507887

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน	(บาท)

จำานวนโครงการ	แบ่งตาม	5	กระบวนการ

กรรมการ

เกษตร แปรรูป ทำ่องเทำี่ยว ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 65

ธ.ค. 60 ธ.ค. 62ต.ค. 61 เม.ย. 64 พ.ค. 65

คณุพัรรณทิพัย์   ไชยชนัะ ประธานักรรมัการ
คณุอมัรพันััธ์ุ  พูัลสวสัดิ ์ รองประธานักรรมัการ
คณุสรุชยั  วีระสมัเกียรต ิ รองประธานักรรมัการ
คณุสมัศกัดิ ์ สายสวาท กรรมัการผูจั้ัดการ
คณุประเสรฐิ  จังึกิจัรุง่โรจัน์ั กรรมัการ
คณุกาญจันัา  เจัรญิสุข กรรมัการ
คณุวิมัลรตัน์ั  ทพิัย์ปัญญา กรรมัการ
คณุสวุด ี อ�าไพั กรรมัการ
คณุอารกัษ์ อนัชุปรชีา กรรมัการ
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เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะทำ�ำงำนกำรพัฒนำ

ผลการดำาเนินงาน
กลุ่มงานเกษตร
• ลงนัามัความัร่วมัมัอ่ในัการขับี่เคล่�อนัโครงการ 4 ร. ร้านัอาหาร โรงเรยีนั

โรงแรมั รีสอร์ต เพั่�อให้เกิดการซ้่อขายผลผลิตทางการเกษตรโดยตรง
จัากเกษตรกร ทัง้ ผกั ปลา กุ้ง เป็นัการขยายช่องทางการจััดจั�าหน่ัาย

• ทำบี่ันัทึกข้อตกลงในัการขับี่เคล่�อนัการทำเกษตรอินัทรีย์วิถีชุมัชนั
สู่ความัมัั�นัคงทางอาหารและภาคเอกชนัประกอบี่ด้วย ศูนัย์เรียนัรู ้
ภกูระเหรี�ยง บี่รษัิท TPI ขบี่วนัองค์กรชมุัชนั ธนัาคารเพั่�อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร มัหาวิทยาลัยสวนัดุสิต ศูนัย์การศึกษานัอกที�ตั้ง
นัครนัายก                         

• ให้ความัรูด้้านัการทำเกษตรอนิัทรย์ีวถีิชมุัชนัสูค่วามัมัั�นัคงทางอาหารแก่
แกนันั�าชมุัชนั/ผู้นั�าชมุัชนั จั�านัวนั 32 ต�าบี่ล และเครอ่ข่ายขบี่วนัองค์กร
ชมุัชนัและเกษตรกรครวัเรอ่นัปลกูผกัปลอดสารเคมัเีพั่�อบี่รโิภค จั�านัวนั
12 หมู่ับ้ี่านัร่วมักับี่เครอ่ข่าย Node สสส. 

• ขับี่เคล่�อนัการขายสินัค้าเกษตรแปลงใหญ่สวนัวสาที�มัีผลไม้ัหลาย
สายพันััธ์ุที�มัปีริมัาณมัากที�จัะสามัารถส่งจั�าหน่ัายได้อย่างต่อเน่ั�อง ได้แก่ 
มัะนัาวไร้เมัลด็ เมัล่อนัสายพันััธ์แท้จัากญี�ปุน่ั ฝรั�งหงเป่าสอ่

กลุ่มงานแปรรูป
• ร่วมักบัี่สภาองค์กรชุมัชนั 7 ตำบี่ล พัอช. และสภาเกษตร ในัการจััดทำแผนั

พัฒันัาธรุกจิัของกลุ่มัสนิัค้าชมุัชนั
• สร้างรายได้ให้แก่กลุ่มัชมุัชนัในัช่วงสถานัการณ์โควิด 19 โดยส่งเสริมัการ

ขายสนิัค้าออนัไลน์ัและการขายสินัค้าแบี่บี่แลกเปลี�ยนักนััระหว่างกลุม่ั
มัะยงชดิ นั�า้มัะดนัั ปลาร้า ปลาดู และนั�า้พัรกิ 

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน
• ส่งเสริมัศูนัย์เรียนัรู้ เกษตรแปลงใหญ่ในัการปลูกผลไม้ับี่นัเน้่ัอที�

540 ไร่ บี่ริเวณคลอง 29 ต�าบี่ลบี่างปลากด อ�าเภอองครักษ์ จัังหวัด
นัครนัายก เพั่�อให้ผู้ที�สนัใจัสามัารถมัาศึกษาเรียนัรู้และนั�าไปใช้ในัการ
ประกอบี่อาชพีัได้ และผูที้�สนัใจัเข้ามัาท่องเที�ยวชมัธรรมัชาตสิวนัผลไม้ัได้ 

• ส่งเสริมัการท่องเที�ยวไทยเวียงครีวัีนัในัช่วงที�ยังไม่ัมัสีถานัการณ์การแพัร่
ระบี่าดโควิด 19 โดยมัีผู้เข้ามัาศึกษาดูงานัผ่านัการประสานังานัจัาก
ประชารฐัรักสามัคัคตีราด จั�านัวนั 3 กลุม่ัๆ ละ 350 คนั

• การท่องเที�ยวชมุัชนัเมัอ่งมัะดนััท่าทราย @นัครนัายก เน้ันัการส่งเสริมัการ
จั�าหน่ัายผลผลติมัะดนััสดแทนัส่งเสรมิัการท่องเที�ยว ซึ�งสามัารถจั�าหน่ัาย
ได้ในัราคาสูงกว่าเดมิั

• ร่วมักับี่เคร่อข่ายชมัรมัพัระเคร่�องจััดงานัมัหกรรมัประกวดพัระเคร่�อง
อนัุรักษ์เคร่�องทรัพัย์แผ่นัดินั พัร้อมันั�าสินัค้าชุมัชนัมัาร่วมัจั�าหนั่าย
ภายในังานั

• ส่งเสรมิัการท่องเที�ยวเชงิเกษตรที�เช่�อมัโยงการท่องเที�ยวแนัวทางที�หลาก
หลายครบี่วงจัรในัการท่องเที�ยว/ที�พักั/ร้านัอาหาร/สนิัค้าชุมัชนั

โครงการเด่น
• โครงการพัฒนาคุณีภัาพช่ วิัตของผู� ม่รายได�น�อยในชนบท 

ปีงบประมาณี 2563 บี่รษัิท ประชารฐัรกัสามัคัคนีัครนัายก (วสิาหกิจัเพ่ั�อ
สงัคมั) จั�ากดั ร่วมักับี่ สถาบัี่นัพััฒนัาองค์กรชมุัชนั (องค์การมัหาชนั) ขบี่วนั
องค์กรชมุัชนัจัังหวดันัครนัายก และสภาองค์กรชุมัชนัจังัหวดันัครนัายก ในั
การหาร่อแนัวทางในัการท�าโครงการโดยเน้ันัการปลกูผกัสวนัครวัของครวั
เรอ่นัเพั่�อช่วยลดค่าใช้จ่ัาย รวมัถงึการเลีย้งไก่ไข่ เพ่ั�อสร้างแหล่งอาหารของ
ครวัเรอ่นั นัอกจัากนัีย้งัสร้างกิจักรรมัของคนัในัครวัเรอ่นัในัช่วงสถานัการณ์
การแพัร่ระบี่าดของโควดิ 19 เพ่ั�อท�าให้สขุภาพัจิัตของคนัในัชมุัชนัดีข้ึนั
โดยมั ี553 ครวัเร่อนัเข้าร่วมัโครงการ

• โครงการการให�ควัามรู�ด�านการทำเกษตรอินทร่ย์วัิถี่ชุมชนสู่ควัาม
มั�นคงทางอาหาร บี่รษัิท ประชารฐัรกัสามัคัคนีัครนัายก (วสิาหกิจัเพ่ั�อ
สงัคมั) จั�ากดั ส่งเสรมิัและให้ความัรูแ้ก่ชมุัชนั 12 หมัูบ้่ี่านั จัาก 7 ต�าบี่ล
จันัได้รบัี่การสนัับี่สนันุังบี่ประมัาณในัการปลกูผักและใช้ปุ๋ยอนิัทรีย์ที�ถูก
ต้อง จัาก สสส. รวมัเป็นัเงินั 720,000 บี่าท พัร้อมักนััน้ีัยังให้ความัรูด้้านัการ
ปลกูผกัโดยไม่ัใช้สารเคมีั เพ่ั�อเป็นัการลดค่าใช้จ่ัาย และมีัผลผลติทางการ
เกษตรแบี่บี่ปลอดสารเคมัีไว้ส�าหรับี่รับี่ประทานักันัในัครัวเร่อนัในัช่วง
สถานัการณ์การแพัร่ระบี่าดของโควดิ-19 โดยผลผลติที�เหลอ่ยงัสามัารถ
นั�าไปจั�าหน่ัายเพ่ั�อสร้างรายได้ให้แก่ครอบี่ครวัอกีช่องทางหนึั�งด้วย 

นครินายก
ปริะชาริัฐริักสามััคคี
นครนายก
วิสาหกิจเพื่อสังคม

7 คน 99 ราย
จ�านวนกรรมการ จ�านวนผู้ถือหุ้น
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ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65

-
35,078

423,031
943,000

1,280,000
1,390,000

70,000
167,590

476,654
911,550

2,175,550

2,751,550

49,300

1,528,373

3,331,760

4,369,300

5,356,300
5,749,900

คุณเชาวลิต	คงกะพันธ์	
ประธานสภาองค์กรชมุชนต�าบลท่าทราย 

และคณะท�างานขบวนองค์กรชมุชน จังหวดันครนายก

ชุมชนได้รับไก่ไข่่ และอาหารไก่ในราคาทำี่ถูกกว่า
ทำ้องตลาด ทำ�าให้สามารถซื้อไก่และอาหารได้ปริมาณ

ทำี่เพิ่มข่ึ้น ซึ่งทำ�าให้มีแหล่งอาหารไว้กินในช่วง
สถานการณ์โควิด 19 นอกจากนี้ เรายังได้รับการสนับสนุน

การวางแผนการจ�าหน่ายมะดันผลสด ซึ่งในปีนี้มีราคา
ผลผลิตทำี่ดีข่ึ้นกว่าปีก่อนๆ เป็นอย่างมาก 

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน	(บาท)

จำานวนโครงการ	แบ่งตาม	5	กระบวนการ

กรรมการ

เกษตร แปรรูป ทำ่องเทำี่ยว ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 65

ธ.ค. 60 ธ.ค. 62ต.ค. 61 เม.ย. 64 พ.ค. 65

คุณไพบูลย์	นิ่มเซี่ยน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  7 

ต�าบลองครักษ์ อ�าเภอองครักษ์ จงัหวดันครนายก

เราได้รับความช่วยเหลือทำี่ดีเยี่ยมจากทำางประชารัฐ
รักสามัคคีนครนายก ไม่ว่าจะเป็นช่วยเหลือในการจัดทำ�า
โครงการเพื่อเสนอข่องบประมาณจากทำาง สสส. จัดส่ง

วิทำยากรมาช่วยสอนและให้ความรู้ในการเพาะปลูกผักแบบ
ปลอดสารเคมี การใช้ปุ๋ยอินทำรีย์ ตลอดจนช่วยหากล้าพันธุ์

ผักต่างๆ ทำ�าให้ชาวบ้านผักปลอดภัยได้กินกัน แถมยังมีรายได้
เสริมจากการข่ายผักอีกด้วย ข่อบคุณมากๆ เลยครับ 

ผศ.ดร.ชยัยศ   ชาวระนัอง ประธานักรรมัการ
คณุวัชราพัร      ใจัหลกั  รองประธานักรรมัการ
คณุอรกัญญา นัลิบี่ตุรดา กรรมัการผูจั้ัดการ
คณุปิยะชาต ิ จันััลา กรรมัการ
คณุวิโรจัน์ั แก้วแฝก กรรมัการ
ว่าที� ร.ต.ชาติชาย  ยอดมัิ�ง กรรมัการ
คณุนัฤพันัธ์ ฉตัรไชยสทิธิกูล กรรมัการ

1

2

2

3

2020

20
2

4

26

20

20

2

4

27

22

22

2

4

28

22

22

บิดุถตัว

ติลผราก

การตลาดรากดัจราหิรบราก

18

18

ผศ.ดร.ชัยยศ	ชาวระนอง
ประธานกรรมการ
โทร. 083-8823491

คุณอรกัญญา	นิลบุตรดา
กรรมการผู้จัดการ
โทร. 091-1836887
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เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะทำ�ำงำนกำรพัฒนำ

ผลการดำาเนินงาน
กลุ่มงานเกษตร
• ร่วมัส่งเสริมัโครงการผักปลอดภัยสู่โรงพัยาบี่าล โดยมัีการเจัรจัากับี่

โรงพัยาบี่าลเลิดสินัให้เกษตรกรจัากกลุ่มัวิสาหกิจัชุมัชนัศูนัย์เรียนัรู้
เศรษฐกจิัพัอเพัยีงปลักไม้ัลายรวมัใจั (กลุม่ัผูใ้หญ่สุธรรมั) ส่งผกัให้ทางโรง
พัยาบี่าลโดยตรงตัง้แต่ปี 2561 ต่อเนั่�องจันัถึงปัจัจุับัี่นั โดยสามัารถสร้าง
รายได้ให้แก่ชุมัชนัรวมั 2,065,701 บี่าท

• ลงพั่น้ัที�จังัหวดักาญจันับี่รุ ี เพั่�อพับี่กบัี่ผู้รบัี่เหมัาส่งผกัให้เรอ่นัจัำ 3 แห่ง 
ได้แก่ เร่อนัจั�าจังัหวัดนัครปฐมั เร่อนัจั�าจัังหวัดราชบุี่ร ีและเร่อนัจั�าจังัหวัด
กาญจันับุี่ร ีเพ่ั�อหาร่อช่องทางการส่งเสริมัการรบัี่ซ้่อสนิัค้าจัากเกษตรกรที�
เพัาะปลกูผักปลอดภยัในัจังัหวดันัครปฐมั

• สนัับี่สนุันัพัาณิชย์จัังหวัดนัครปฐมัในัการจัำหน่ัายลิ้นัจัี� และลำไย ล้นั
ตลาดให้เครอ่ข่ายสภาสตรแีห่งชาตฯิ สมัาคมัสตรนีักัธุรกิจัและวิชาชพีัฯ 
หอการค้าจังัหวดันัครปฐมั

• สนัับี่สนัุนัประชารัฐรักสามััคคีอุตรดิตถ์ในัการจััดจัำหน่ัายลองกอง
สายพัันัธุ์ตันัหยงมััสที�ประสบี่ปัญหาผลผลิตล้นัตลาดจัากสถานัการณ์
โควิด-19 จั�านัวนั 3 ตนัั

โครงการเด่น
• โครงการส่งเสริมช่องทางการแปรรูปและการตลาด(แม่ฉุุย

มะเขือเทศูราชิน่) ได้เข้าไปศึกษาการด�าเนัินังานัของกลุ่มัวิสาหกิจั
ชมุัชนัต�าบี่ลดอนัตมูั (มัะเข่อเทศราชนีิัอบี่แห้ง แม่ัฉยุ) เพ่ั�อหาช่องทางการ
ตลาดให้แก่กลุ่มัเกษตรกร โดยทางบี่รษิทั ประชารฐัรกัสามััคคนีัครปฐมั
(วิสาหกิจัเพ่ั�อสงัคมั) จั�ากดั ประสานัไปยงับี่รษิทั ซกิรโิน่ั กรุป๊ จั�ากดั เพั่�อ
นั�าเสนัอและเจัรจัาซ่อ้ขายผลผลติเพั่�อนั�าไปจั�าหน่ัาย โดยในัปีที�ผ่านัมัา
สร้างรายได้ให้ชุมัชนักว่า 2.3 แสนับี่าท

• โครงการการออกแบบผ�าท่�เป็นอัตลักษณ์ีของจัังหวััดนครปฐม
บี่ริษัท ประชารัฐรักสามััคคีนัครปฐมั (วิสาหกิจัเพั่�อสังคมั) จั�ากัด ร่วมั
กบัี่ ส�านัักงานัวฒันัธรรมัจังัหวดันัครปฐมั ส�านัักงานัพัฒันัาชมุัชนัจังัหวัด
นัครปฐมั ผลักดนััแบี่บี่ผ้าให้เป็นัอตัลกัษณ์ของจังัหวัด พัร้อมัจััดจ้ัางเหมัา
บี่ริการทอผ้าตน้ัแบี่บี่ลายอัตลักษณ์ประจั�าจัังหวัด โดยมัีกลุ่มัผ้าทอม่ัอ
ศรอีทุุมัพัร และกลุม่ัวงเด่อนัผ้าจัก ไท-ยวนั เข้าร่วมั สร้างรายได้รวมักว่า 
28,500 บี่าท

นคริปฐมั
ปริะชาริัฐริักสามััคคี
นครปฐม
วิสาหกิจเพื่อสังคม

9 คน 39 ราย
จ�านวนกรรมการ จ�านวนผู้ถือหุ้น
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235,780
482,360 482,360

3,066,160
3,279,914 3,279,914

127,000
127,000

157,000 227,000 238,220 238,220

156,700 156,700
291,976 291,976

291,976 291,976

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน	(บาท)

จำานวนโครงการ	แบ่งตาม	5	กระบวนการ

กรรมการ

เกษตร แปรรูป ทำ่องเทำี่ยว ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 65

ธ.ค. 60 ธ.ค. 62ต.ค. 61 เม.ย. 64 พ.ค. 65

คุณประยงค์	วงษ์สกุล	
ประธานกลุม่วิสาหกิจชมุชนต�าบลดอนตูม 

(แม่ฉยุ มะเข่อืเทำศราชนิ)ี

คุณกมนพรรธน์	บ่อแก้ว
กลุม่ผ้าทำอมอืศรอีทุุำมพร 

ประชารฐัรักสามคัคีนครปฐม เข้่ามาส่งเสรมิ
กลุม่ทำอผ้าเพือ่ยกระดบัผ้าไทำยให้มคีวามโดดเด่นและ

มชีือ่เสยีงในเวทีำโลก สร้างทำัง้อาชพี และรายได้แก่
สมาชกิในกลุม่ คุณภาพชวีติและความเป็นอยู่

ข่องพวกเราดขี่ึน้อย่างเหน็ได้ชดั

ประชารฐัรกัสามคัคีนครปฐม เข้่ามาให้ความรู้เรือ่ง
การตลาดแก่กลุม่ข่องเรา โดยเฉพาะในเรือ่งข่องระบบ
เอกสาร การจดัทำ�ามาตรฐาน GMP และการต่ออายุ

เครือ่งหมาย อย. นอกจากนัน้ยังหาช่องทำางการตลาด 
เพือ่สร้างรายได้เพิม่เตมิให้แก่สมาชกิในกลุม่อกีด้วย 

คณุณัฏฐ์ปภาณ  จัันัทร์ละมูัล  ประธานักรรมัการ 
คณุณรงค์  ปฐมักาญจันัา  รองประธานักรรมัการ
คณุวิฑ์รู  สขุพัลู  รองประธานักรรมัการ
คณุชรยิา  มีัใจัด ี  กรรมัการและเลขานักุาร
คณุปรชีา  อภริตัตพัันัธ์  กรรมัการและเหรญัญิก
คณุชัยณัฎฐ์  กัญจันัศริภิกัด ี  กรรมัการ
คณุค�านัวณ  ไพัโรจัน์ัสถาพัร  กรรมัการ
คณุสชุล ี วาทะสตัย์  กรรมัการ
คณุอรวรา  สงัข์ทองงามั  กรรมัการ
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บิดุถตัว

ติลผราก

การตลาดรากดัจราหิรบราก

3

2

3

คุณณัฏฐ์ปภาณ	จันทร์ละมูล
ประธานกรรมการ
โทร. 089-7423522
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เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะทำ�ำงำนกำรพัฒนำ

ผลการดำาเนินงาน
กลุ่มงานเกษตร
• สนัับี่สนุันัช่องทางการตลาดให้กบัี่กลุม่ัเกษตรกรผูป้ลูกล้ินัจีั� และสับี่ปะรด 

GI (ปัตตาเวีย) สู้ภัยโควิด 19 ด้วยการจั�าหนั่ายผ่านัตลาดออนัไลนั์
จัากสวนัส่งตรงถึงมั่อผู ้บี่ริโภคโดยความัร่วมัมั่อจัากไปรษณีย์ไทย
ในัการสนับัี่สนันุัการขนัส่ง 

• สนัับี่สนุันัช่องทางการตลาดให้กับี่กลุ่มัเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นัจัี� และ
กลุ่มัเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ ในัการนั�าผลผลิตคุณภาพัดี มัาจััดจั�าหนั่าย
ให้กับี่ประชาชนัในัราคาที�เป็นัธรรมั ณ ร้านัพัรีเมัียมัฟาร์มัช็อป
นัครพันัมั (ทางเข้าศาลากลางจัังหวัด) สร้างรายได้ให้เกษตรกร
3.5 แสนับี่าท และ 9.3 พัันับี่าท ตามัล�าดับี่

กลุ่มงานแปรรูป
• ลงพ้่ันัที�สำรวจั พัร้อมัร่วมัพััฒนัาผลิตภัณฑ์์ของกลุ่มัทอผ้าบ้ี่านัดงน้ัอย 

สร้างรายได้เพัิ�มัให้กลุม่ัไม่ัน้ัอยกว่า 5 พันัับี่าทต่อเดอ่นั
• ในัช่วงสถานัการณ์โควิด 19 สนัับี่สนัุนัให้กลุ่มัผู้ประกอบี่การ OTOP 

กลุ่มักองทุนัพััฒนัาบี่ทบี่าทสตรี และกลุ่มัอาชีพัอ่�นัๆ รวมั 57 กลุ่มั
ผลิตหนั้ากากอนัามััยเพ่ั�อจั�าหนั่ายผ่านัทางออฟไลนั์และออนัไลนั์
สร้างรายได้รวมักว่า 1.11 ล้านับี่าท 

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน
• จััดตั้ง “ศูนัย์ข้อมัูลท่องเที�ยวชุมัชนัจัังหวัดนัครพันัมั” ซึ�งสามัารถให้

บี่รกิารด้านัออนัไลน์ั รวมัถึงใช้พั่น้ัที�ร้านันัาคราชเป็นัสถานัที�ให้บี่รกิารแก่
นักัท่องเที�ยว 

โครงการเด่น
• โครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภััณีฑ์์ OTOP/ชุมชน ด�านการผลิต

การออกแบบ และการตลาด บี่ริษัท ประชารัฐรักสามััคคีนัครพันัมั
(วิสาหกิจัเพ่ั�อสังคมั) จั�ากัด ร่วมักับี่ส�านัักงานัพััฒนัาชุมัชนัจัังหวัด
นัครพันัมั และมัหาวทิยาลยันัครพันัมั ลงพ้่ันัที�กลุม่ัทอผ้าบ้ี่านัโนันัอุดมั
ส�ารวจัผลิตภัณฑ์์เพ่ั�อร่วมัพััฒนัาการออกแบี่บี่ผลิตภัณฑ์์ผ้าทอให้มีั
ความัทันัสมััย รวมัถึงสร้างเคร่อข่ายระหว่างอ�าเภอในัการทอผ้ามััดหมีั�
ให้เพัียงพัอตลอดปี พัร้อมัจั�าหนั่ายผ่านัช่องทางออฟไลนั์และออนัไลนั์
เพัจัร้านัค้าในั Facebook : นัาคราช souvenirs รวมัถงึ shopee และ 
Lazada สร้างรายได้รวมักว่า 2.4 ล้านับี่าท

นคริพนมั
ปริะชาริัฐริักสามััคคี
นครพนม
วิสาหกิจเพื่อสังคม

10 คน 6 ราย
จ�านวนกรรมการ จ�านวนผู้ถือหุ้น
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ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65

418,500 418,500 418,500

19,850,500
20,160,000

22,700,000

127,000
127,000

2,527,000

12,331,200 13,169,000 13,709,000

- - -

1,777,600
4,362,000

5,431,000

คุณอุทิศ	แก้วสมบัติ	
ประธานกลุ่มทอผ้าบ้านโนนอุดม

สิง่ทำีท่ำางกลุม่ได้เรยีนรู้คอื การใช้โทำนสใีนการทำอผ้า
ให้เป็นโทำนสทีำีเ่ข้่ากนั มคีวามทำนัสมยั นอกจากน้ีทำางประชารฐั

รกัสามคัคีนครพนมยังเข้่ามาช่วยในการเชือ่มโยงเครอืข่่าย
ระหว่างอ�าเภอในการทำอผ้ามัดหม่ีให้พอเพยีงตลอดทำัง้ปี 

สมาชกิในชมุชนข่องเราก็มรีายได้เพิม่ข่ึน้อกีด้วย

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน	(บาท)

จำานวนโครงการ	แบ่งตาม	5	กระบวนการ

กรรมการ

เกษตร แปรรูป ทำ่องเทำี่ยว ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 65

ธ.ค. 60 ธ.ค. 62ต.ค. 61 เม.ย. 64 พ.ค. 65

คณุธนัพััต ทฆีธนัานันัท์ ประธานักรรมัการ 
คณุวรพังษ์   บุี่พัศริ ิ รองประธานักรรมัการ
คณุสาวอรสา   แสนัทวสีขุ กรรมัการผูจั้ัดการ 
คณุสมัหมัาย   ศรจีันััทร์ กรรมัการ (ด้านัการเกษตร)
คณุยศรพั ี   ต่อยอด กรรมัการ (ด้านัการแปรรปู)
คณุรชันัก   เหมัพัลชมั กรรมัการ (ด้านัการท่องเที�ยว)
คณุสมัคดิ   จัันัโทวาท กรรมัการ
คณุจิัตร   จัรีะฉัตร กรรมัการ
คณุสมััย   สามัติ กรรมัการ
คณุประยงค์   เฟ้ือยใต้ กรรมัการ

1

5

5

1

8

5

5

1
5

11

6

5

1

5

11

6

5

1
6

14

6

5

บิดุถตัว

ติลผราก

การตลาดรากดัจราหิรบราก

คุณธนพัต	ทีฆธนานนท์
ประธานกรรมการ
โทร. 094-8988789

คุณอรสา	แสนทวีสุข
กรรมการผู้จัดการ
โทร. 095-5915456
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เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะทำ�ำงำนกำรพัฒนำ

ผลการดำาเนินงาน
กลุ่มงานเกษตร
• โครงการเช่�อมัโยงผลผลิตสู่โรงพัยาบี่าลอาหารปลอดภัย 4 ร. เช่�อมั

โยงตลาดนั�าการผลิต กับี่ผู้รับี่ซ้่อผลผลิตทางการเกษตร “กรีนันัานัา
เพ่ั�อปลกูให้เพั่�อนักินั” และนั�าไปแปรรปูเป็นัอาหาร เคร่�องด่�มั จัดัส่งเข้าสู่
โรงแรมั ร้านัอาหาร และโรงพัยาบี่าล

กลุ่มงานแปรรูป
• ส่งเสริมัการเข้าถึงปัจัจััยการผลิตให้แก่กลุ่มัวิสาหกิจัชุมัชนัฅญาบี่าติก 

เพ่ั�อแก้ปัญหาการรอระยะเวลารอบี่การจ่ัายค่าสินัค้าด้วยการสมัทบี่เงินั
กองทนุัเส้นัไหมัเพั่�อซ่อ้เส้นัไหมั เย็บี่ สร้างรายได้ สร้างอาชพีั ให้ชมุัชนั
สบ่ี่ทอดภูมัปัิญญาท้องถิ�นั สร้างการรบัี่รูเ้พ่ั�อความัยั�งย่นัให้กับี่ชมุัชนั มัี
กระบี่วนัการผลติ จัากต้นันั�า้ กลางนั�า้ ปลายนั�า้ สร้างรายได้ให้ชุมัชนัได้
อย่างยั�งยน่ั สร้างรายได้ให้ชุมัชนักว่า 1.939 ล้านับี่าท 

• สร้างการเช่�อมัโยงระหว่างวิสาหกิจัชุมัชนัแม็ัคอินัไตย์ และอโรม่ัาหมัอ
สว่าง พัร้อมัให้องค์ความัรู้ในัการพััฒนัาผลิตภัณฑ์์จัาก “หมัอนัดาว
ประกาย” เป็นั “หมัอนัแมัวอโรม่ัา” เพ่ั�อตอบี่สนัองความัต้องการของลกูค้า
กลุม่ัที�ช่�นัชอบี่ด้านัสุขภาพัและการผ่อนัคลาย 

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน
• ร่วมักบัี่ มัหาวทิยาลยัเทคโนัโลยรีาชมังคลอสีานั จััดงานัเทศกาลภาพัยนัตร์

นัานัาชาตินัครชยับี่รุนิัทร์ คร้ังที� 3 โดยให้นักัศกึษาระดบัี่มัหาวิทยาลยัจัาก 
4 จังัหวดันัครชยับี่รุนิัทร์ ประกอบี่ด้วย  นัครราชสมีัา ชยัภมูั ิบี่รุรีมััย์ และ
สรุนิัทร์ ผลิตผลงานัภาพัยนัตร์ประจั�าจัังหวัดของตนัเองที�สะท้อนัให้เห็นัถึง
สถานัที�ท่องเที�ยว และอตัลักษณ์ประจั�าจัังหวัดนััน้ัๆ แล้วส่งเข้าประกวด

โครงการเด่น
• โครงการศูนูย์เรย่นรู�เกษตรชมุชน เพื�อเศูรษฐกจิัท่�ยั�งยืน “ไทยเบฟ

ร่วัมสร�างชุมชนด่ม่รอยยิ�ม” วัิสาหกิจัชุมชนเกษตรอินทร่ย์ต�าบล
พุดซา และโครงการส่งเสริมพัฒนาศัูกยภัาพกลุ่มวิัสาหกิจัชุมชน
ส่งเสรมิัและสนับัี่สนันุักลุม่ัเกษตรอนิัทรย์ีต�าบี่ลพัดุซา จันัสามัารถจัดัตัง้
เป็นั “วิสาหกิจัชมุัชนั” โดยทางบี่รษิทัฯ และ ไทยเบี่ฟร่วมัสร้างชมุัชนัดีมีั
รอยยิม้ั เข้าไปด�าเนิันังานัด้านัองค์ความัรู ้ไม่ัว่าจัะเป็นัการปลูกผกัอินัทรย์ี
แบี่บี่ยกพ้่ันั โดยระบี่บี่โซล่าเซลล์ การจััดท�าปุ๋ยหมัักจัากวัสดุธรรมัชาติ 
ส่งเสริมัด้านัการประชาสัมัพัันัธ์ออนัไลนั์ ตลอดจันัหาช่องทางการ
จัดัจั�าหน่ัายให้กบัี่กลุม่ัเกษตรกรและเช่�อมัโยงสูโ่ครงการอาหารปลอดภัย
4 ร. และตลาดนััดสเีขยีว นัอกจัากนัียั้งได้รบัี่การสนัับี่สนันุังบี่ประมัาณ
จัากส�านัักงานัส่งเสรมิัเศรษฐกิจัดจิัทิลั (Depa) ในัการสร้างโรงเรอ่นัปลกู
ผกัพัร้อมัระบี่บี่ IOT ซึ�งเป็นัการต่อยอดภมูัปัิญญาท้องถิ�นัด้วยการประยกุต์
ใช้เทคโนัโลยีและนัวัตกรรมัดจิิัทลั ยกระดบัี่คณุภาพัชวิีตของชมุัชนัอีกด้วย 

นคริริาชสีมัา
ปริะชาริัฐริักสามััคคี
นครราชสีมา
วิสาหกิจเพื่อสังคม

9 คน 62 ราย
จ�านวนกรรมการ จ�านวนผู้ถือหุ้น
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ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65

72,500 72,500 72,500

1,219,138
1,707,503 1,707,503

2,411,698

3,706,322 3,706,322

6,393,735 6,588,179 6,588,179

- - - - - -

คุณสมพงษ์	แสงศิริ	
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เกษตรอินทรีย์ต�าบลพุดซา

ประชารฐัรกัสามคัคีนครราชสมีา เข้่ามาทำ�าให้กลุม่
มคีวามมัน่ใจในการทำ�าเกษตรอนิทำรย์ี เพราะชาวบ้านส่วน

ใหญ่คดิว่าการทำ�าเกษตรอนิทำรย์ีได้เงินน้อย สร้างเป็นรายได้
หลกัไม่ได้ เมือ่ประชารฐั เชือ่มโยง ไทำยเบฟ เข้่ามาสร้างศูนย์
เรยีนรู ้มรีะบบการจดัการ มกีารติดตามผล นอกจากนียั้ง

ช่วยผลกัดนัจนกลุม่ข่องเราได้รบัเงินสนบัสนนุมาสร้าง
โรงเรอืน รวมถึงการวางแผนการปลกูให้เป็นระบบมากย่ิงข่ึน้ 

ปัจจบุนักลุม่ข่องเรามคีวามเข้่มแข่ง็ข่ึน้ และพฒันาอย่างมี
ทำศิทำาง ใช้ตลาดน�าการผลติ มรีายได้อย่างต่อเนือ่ง

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน	(บาท)

จำานวนโครงการ	แบ่งตาม	5	กระบวนการ

กรรมการ

เกษตร แปรรูป ทำ่องเทำี่ยว ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 65

ธ.ค. 60 ธ.ค. 62ต.ค. 61 เม.ย. 64 พ.ค. 65

คณุสมัควร      งพูัมิัาย ประธานักรรมัการ
คณุนัรนิัทิพัย์   กาญจันัศริ ิ รองประธานักรรมัการ
คณุมันัตร ี    จังวเิศษ กรรมัการผูจ้ัดัการ
คณุสวุฒัน์ั     จึังวิวัฒนัาภรณ์ กรรมัการ
คณุอสันีัย์   เชาว์วาทนิั กรรมัการ
คณุประเสรฐิ   ป�า้กระโทก กรรมัการ
คณุสมัพังษ์   แสงศริิ กรรมัการ
คณุรุง่เพัชร  ขงึโพัธิ ์ กรรมัการ
คณุโขงเขต  พัรมัเมัตตา กรรมัการ

1

11

4

1

15

3

4

1

2

15
3

4

3

6

24

8

6 4

8

27

9

7

บิดุถตัว

ติลผราก

การตลาดรากดัจราหิรบราก

คุณสมควร	งูพิมาย
ประธานกรรมการ
โทร. 062-9865209

คุณมนตรี	จงวิเศษ
กรรมการผู้จัดการ
โทร. 086-9892222
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เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะทำ�ำงำนกำรพัฒนำ

ผลการดำาเนินงาน
กลุ่มงานเกษตร
• ส่่งเส่ริิมการิทำแปลงเกษตริแปลงริวม ณ ส่วนเกษตริพงษ์บวริ เพ่�อผลิต

ผลผลิตอาหาริปลอดภัยภายใต้ริะบบมาตริฐาน GAP โดยเช่าที�ดิน
แปลงใหญ่ ปรัิบปริุงพ่้นที�ให้มีส่ิ�งอ�านวยความส่ะดวกที�เหมาะส่มแก่
การิผลิตได้อย่างต่อเน่�องทั้งปี มีริะบบมาตริฐานที�ส่ามาริถตริวจส่อบ
ย้อนกลับได้ ส่ริ้างความน่าเช่�อถ่อให้กับคู่ค้า 

• นับตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา ได้เช่าอาคาริจัดตั้งเป็นโริงงานแพคบริริจุ
ผลไม้ พร้ิอมด�าเนินการิขอมาตริฐาน GMP และจดขึน้ทะเบยีน DOA จาก
กริมวิชาการิเกษตริ โดยจะใช้เพ่�อการิส่่งออกผลไม้ 3 ชนิด คอ่ มงัคดุ ทเุริยีน 
และส้่มโอทับทมิส่ยาม ส่ร้ิางริายได้ริวม 5 ล้านบาท

• ส่่งเส่ริมิการิขายผลไม้ อาท ิ ส้่มโอทบัทมิส่ยาม มงัคดุ มะละกอเริดเลดี้
ผ่านริะบบออนไลน์ พริ้อมเช่�อมโยงกับริะบบการิขนส่่งไปริษณีย์เพ่�อ
อ�านวยความส่ะดวกแก่เกษตริกริ

กลุ่มงานแปรรูป
• พัฒนาผลิตภัณฑ์์แปริริูปส่มุนไพริ โดยเริิ�มจาก ยาฟ้้าทะลายโจริ และ

ยาขมิน้ชนั มาตริฐาน FMP พร้ิอมจัดจ�าหน่ายให้กบัเคริอ่ข่ายส่าธาริณสุ่ข
โริงพยาบาล และร้ิานค้าต่างๆ 

• ผส่านความร่ิวมมอ่มหาวิทยาลัยริาชภัฏนคริศรีิธริริมริาชในการิส่่งเส่ริมิ
และพฒันาการิแปริริปูผลติภัณฑ์์ชมุชน ปริะกอบด้วย ลกูปริะฉาบ มงัคดุ
กวน ทเุริยีนกวน เป็นต้น 

• เช่�อมโยงงบปริะมาณและงานวิชาการิในการิพัฒนาผลติภณัฑ์์ฟ้ล็อกเทล
ลอยแก้ว

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน
• ผส่านความร่ิวมม่อกับชุมชนดีมีริอยย้ิมนคริศริีธริริมริาช (กลุ่มกิจการิ

เพ่�อส่ังคม) ในการิพัฒนาเชิงพ้่นที�เพ่�อขับเคล่�อนการิท่องเที�ยวชุมชน
พริหมโลก ผ่านมิติการิพัฒนาที�พัก จนได้รัิบมาตริฐานโฮมส่เตย์
ไทยแลนด์ ปริะจ�าปี 2563 ซึ�งนับเป็นล�าดบัที� 4 ของจงัหวดันคริศรีิธริริมริาช 
นอกจากน้ียังพัฒนาเส้่นทางการิท่องเที�ยวร่ิวมกับเทศบาลต�าบลพริหมโลก 
น�าไปสู่ก่าริส่ร้ิางริายได้ให้ชมุชน

• เช่�อมโยงหน่วยงานเข้ามามีส่่วนร่ิวมในการิพัฒนาการิท่องเที�ยวชุมชน
ปากพูน พร้ิอมส่่งเส่ริมิการิปริะชาส่มัพันธ์ร่ิวมกับเทศบาลเมอ่งปากพนู
และหน่วยงานในพ้่นที�

โครงการเด่น
• โครงการเกษตรแปลงรวม “สวนเกษตรพงษ์บวร by ประชารัฐ”

บริษิทั ปริะชาริฐัรัิกส่ามคัคนีคริศริธีริริมริาช (วสิ่าหกิจเพ่�อส่งัคม) จ�ากัด 
ร่ิวมกับ ส่�านักงานพัฒนาชมุชนจงัหวัดนคริศรีิธริริมริาช ส่�านกังานเกษตริ
จงัหวดันคริศริธีริริมริาช หอการิค้าจงัหวัดนคริศรีิธริริมริาช จดัท�าแปลง
เกษตริแปลงริวมเพ่�อผลติผลผลติอาหาริปลอดภยัภายใต้ริะบบมาตริฐาน 
GAP จ�านวน 84 ไร่ิ โดยควบคุมการิผลติให้มคีวามต่อเน่�อง ส่ามาริถท�าการิ
ผลติได้ตลอดท้ังปี นอกจากน้ียังส่่งเส่ริมิด้านการิตลาด การิบริหิาริจดัการิ
ส่ร้ิางริายได้ให้กับเกษตริกริที�เข้าร่ิวมโคริงการิริวม 3 แส่นบาท  

• โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจััดจัำหน่ายสินค้าชุมชน บริิษัท 
ปริะชารัิฐริักส่ามัคคีนคริศรีิธริริมริาช (วิส่าหกิจเพ่�อส่ังคม) จ�ากัด 
ร่ิวมกบั ส่�านกังานพฒันาชมุชนจงัหวัด ส่�านักงานพาณิชย์จังหวัด และ
ส่�านกังานเกษตริจงัหวัด ส่่งเส่ริมิให้เกษตริกริกลุม่เป้าหมายขอการิริบัริอง
มาตริฐานส่นิค้าทางเกษตริ GAP อาทิ ส้่มโอทบัทิมส่ยาม มงัคดุ มะละกอ 
และผกั ริวมถงึส่่งเส่ริิมริะบบการิขายแบบออนไลน์ ท�าให้กลุม่เกษตริกริ
มยีอดขายเพิ�มข้ึน 100%

นครศรีธรรมราช
ประชารัฐรักสามัคคี
นครศรีธรรมราช
วิสาหกิจเพื่อสังคม

4 คน 19 ราย
จ�านวนกรรมการ จ�านวนผู้ถือหุ้น
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- - 160,000

4,466,760

9,366,760 9,366,760

250,000 250,000
250,000

525,000
525,000 525,000

420,000 420,000 420,000
720,000

1,370,000 1,670,000

ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65

คุณโสภิต สิงห์บุญ
กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนปากพูน 

เราโชคดทีีไ่ด้รูจ้กัประชารัฐรกัสามคัคีนครศรธีรรมราช 
เพราะช่วยเหลอืกลุม่ของเราได้เยอะ มกีารเชือ่มโยงหน่วยงาน

วิชาการเข้ามาให้องค์ความรูใ้นด้านต่างๆ โดยเฉพาะ
เรือ่งประชาสมัพนัธ์สนิค้า การขายสนิค้าผ่านระบบออนไลน์ 

ท�าให้สมาชกิในกลุ่มของเรามรีายได้เพ่ิมมากขึน้ 
แม้จะเป็นช่วงสถานการณ์โควดิก็ตาม

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

กรรมการ

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยว ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 65

ธ.ค. 60 ธ.ค. 62ต.ค. 61 เม.ย. 64 พ.ค. 65

คณุเส่าวลกัษณ์  ภักดปีริะพันธ์ ปริะธานกริริมการิ
คณุกริกฏ   เตตริิานนท์ กริริมการิผูจั้ดการิ
คณุณฏัฐวฒัน์  ฉลาดแฉลม กริริมการิ
คณุเจนริบ   ชนะริาว ี กริริมการิ
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ติลผราก

การตลาดรากดัจราหิรบราก

คุณเสาวลักษณ์ ภักดีประพันธ์
ประธานกรรมการ
โทร. 081-8915152

คุณกรกฏ เตติรานนท์
กรรมการผู้จัดการ
โทร. 089-9956962

คุณเฉลียว มีทองจันทร์
ประธานกลุ่มสวนเกษตรพงษ์บวร by ประชารัฐ

ประชารฐัรกัสามคัคีนครศรธีรรมราช เข้ามา
ช่วยสมาชกิกลุม่ในการท�าเกษตรครบวงจรอย่างมมีาตรฐาน 

มช่ีองทางการตลาดทีช่ดัเจน เราด�าเนนิการตามแผนอย่าง
เป็นขัน้ตอน ได้รบัค�าปรกึษาทีด่ ีปัญหาเพียงอย่างเดยีวทีเ่รา

พบคอื ผลผลติไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ซึง่อยู่
ในช่วงของการวางแผนการผลติเพือ่รองรบัต่อไป เป้าหมาย

ในอนาคตนอกจากเรือ่งของรายได้แล้ว ยังอยากจะให้สวน
แห่งนีเ้ป็นศูนย์เรยีนรู้และตลาดกลางสนิค้าต่อไปครับ
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ผลการดำาเนินงาน
กลุ่มงานแปรรูป
• ส่นบัส่นนุกลุม่เกษตริกริบ้านมะเกลอ่ ในการิปลูกและแปริริปูฝรัิ�ง ริวมถงึ

ส่่งเส่ริิมด้านการิตลาด จดัจ�าหน่ายที�ห้างส่ริริพสิ่นค้า Big C และกิจกริริม 
“เดิน กิน ชม เที�ยว” โดยส่ามาริถส่ริ้างริายได้ริวม 120,000 บาท

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน
• ริ่วมกับภาคีเคริ่อข่ายในจังหวัดจัดโคริงการิ เดิน กิน ชม เที�ยว ถนน

หน้าศาลากลางจังหวัดปริะชาริัฐริ่วมใจ จังหวัดนคริส่วริริค์ พริ้อม
เปิดโอกาส่ให้กลุม่ชมุชนเป้าหมายริวมถงึผูป้ริะกอบการิน�าส่นิค้ามาออกบธู
จ�าหน่าย ริวม 60 บูธต่อเด่อน ส่ามาริถส่ริ้างริายได้ให้แก่ผู้ปริะกอบการิ
ริวมกว่า 7 แส่นบาท

โครงการเด่น 
• โครงการจัำหน่ายข้้าวสารให้กับโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

บริิษัท ปริะชาริัฐรัิกส่ามัคคีนคริส่วริริค์ (วิส่าหกิจเพ่�อสั่งคม) จ�ากัด 
ริ่วมกับ มูลนิธิโริงเริียนชาวนาจังหวัดนคริส่วริริค์ และส่�านักงานพัฒนา
ชมุชนจงัหวดันคริส่วริริค์ ส่นบัส่นนุกลุม่เกษตริกริบ้านเกยไชยใต้ จ�านวน 
30 คริอบคริวั ในการิพัฒนาคณุภาพข้าว ริวมถึงส่่งเส่ริมิด้านการิตลาด โดย
ส่่งขายให้กับโริงพยาบาลส่วริริค์ปริะชาริักษ์ พริ้อมจัดจ�าหน่ายข้าวส่าริ
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยส่ามาริถส่ริ้างริายได้ริวมกว่า 1 ล้านบาท

นครสวรรค์
ประชารัฐรักสามัคคี
นครสวรรค์
วิสาหกิจเพื่อสังคม

9 คน 360 ราย
จ�านวนกรรมการ จ�านวนผู้ถือหุ้น
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- - -

400,000

1,119,015 1,119,015

ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65

คุณนพดล มั่นศักดิ์
ผู้จัดการทั่วไป มูลนิธิการจัดการความรู้

และเครือข่ายโรงเรียนชาวนา จังหวัดนครสวรรค์

ดใีจทีไ่ด้ร่วมงานกับประชารฐัรกัสามคัคีนครสวรรค์ 
เป็นโครงการดีๆ  ทีช่่วยพฒันาคุณภาพข้าว 

และสนบัสนนุช่องทางการจ�าหน่ายข้าวให้แก่เกษตรกร 
จนมรีายได้อย่างต่อเนือ่ง

ทันตแพทย์สมยศ นะลำาเลียง
ประธานกรรมการ
โทร. 081-8878855

คุณประพนธ์ อุดมทอง
กรรมการผู้จัดการ
โทร. 093-5244625

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

กรรมการ

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยว ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 65

ธ.ค. 60 ธ.ค. 62ต.ค. 61 เม.ย. 64 พ.ค. 65

ทนัตแพทย์ส่มยศ นะล�าเลยีง ปริะธานกริริมการิ
ทนัตแพทย์ส่พุจน์ หวงัปริดีาเลศิกุล  ริองปริะธานกริริมการิ
คณุปริะพนธ์ อดุมทอง กริริมการิผูจั้ดการิ
คณุพิลอ ศริสี่ขุ กริริมการิ
คณุพัฒน์นริ ี  ธนะพิมพ์เมธา กริริมการิ
คณุภิญโญ ตัง้มั�น กริริมการิ
คณุนิภา ส่พิุชญางกูริ กริริมการิ
คณุสุ่ชาต ิ ทริพัย์ข�า กริริมการิ
คณุริะเบยีบ ยิม้เทียน กริริมการิ
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การตลาดรากดัจราหิรบราก
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นนทบุรี

ผลการดำาเนินงาน
กลุ่มงานเกษตร
• ส่่งเส่ริิมและพัฒนาอาชีพเกษตริปลอดภัย ด้วย “ตลาดนำการิผลิต” 

โดยส่นับส่นุนให้กลุม่เกษตริกริที�มมีาตริฐาน GAP และสิ่นค้า GI จ�านวน 
30 ริาย หมุนเวียนน�าส่ินค้าเกษตริปลอดภัยจ�าหน่ายให้กับบุคลากริ
ญาติผู ้ป่วย และปริะชาชนทั�วไป ในส่ถานพยาบาล ตามโคริงการิ
โริงพยาบาลอาหาริปลอดภัย ณ ส่ถาบนับ�าริาศนริาดรูิ ส่ถาบนัโริคทริวงอก 
ตลาด อย.กริะทริวงส่าธาริณสุ่ข ตลาดปริะชาริัฐศาลากลางจังหวัด
นนทบรีุิ ตลาดจริิงใจ ณ เซน็ทริลั พลาซา เวส่ต์เกตบางใหญ่ และเซ็นทรัิล 
แจ้งวฒันะ ริวมถึง Tops Supermarket

กลุ่มงานแปรรูป
• ส่ง่เส่ริมิการิแปริริปูแพะนม กลุม่วสิ่าหกจิริกัแพะชมุชนส่เุหริา่โริงกริะโจม 

และกลุ่มวิส่าหกิจชุมชนแพะนมบ้านเกาะดอน ให้แปริรูิปนมแพะ
เป็นนมพาส่เจอริ์ไริส่์ เคริ่�องส่�าอาง และขนมไทย จ�าหน่ายใน Tops 
Supermarket โกลเด้นส่์เพลส่ และริ่วมออกบูธจ�าหน่ายในงานที�
ส่่วนริาชการิ และเอกชนด�าเนินการิ

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน
• ส่่งเส่ริิมการิท่องเที�ยวโดยชุมชนคนปลายบางและบ้านหัวคูใน โดยจัด

กิจกริริมท่องเที�ยว “วิถีคนริิมคลอง เส่น่ห์ใกล้กรุิง” และ“นนท์เท่ห์ น่า
เที�ยว” เช่�อมโยง 6 เส้่นทาง/อ�าเภอ ให้เป็นที�ริูจั้กอย่างกว้างขวาง ดึงดูด
นักท่องเที�ยวได้สั่มผสั่วิถชีมุชนคนริิมน�า้และวถิธีริริมชาต ิชมส่วนส่มนุไพริ
หายากกว่า 325 ชนิด ชม ชิม ช้อปการิแปริริปูส่มนุไพริและผลติภัณฑ์์
จากชุมชนใกล้กริงุ 

โครงการเด่น
• โครงการ The King of Durian บริษัิท ปริะชาริฐัริกัส่ามัคคนีนทบุริี

(วิส่าหกิจเพ่�อส่งัคม) จ�ากัด ร่ิวมกับ หอการิค้าจังหวดั ส่ภาอตุส่าหกริริม
จังหวดั ศนูย์การิค้าเซน็ทรัิลพลาซา เวส่ต์เกตบางใหญ่ และส่่วนริาชการิ
จงัหวัดนนทบรีุิ จดังาน “ปริะมลูทเุรีิยนจากส่วนนนทบรีุิ” เป็นการิบรูิณาการิ
การิท�างานริ่วมกัน เพ่�อส่่งเส่ริิมให้ทุเริียนนนทบุริีเป็นที�ริู้จักอย่างกว้าง
ขวาง และส่ร้ิางริายได้ให้แก่เกษตริกริเพิ�มมากขึน้ พร้ิอมน�าริายได้จากการิ
ปริะมลูทเุริยีนส่มทบทนุให้แก่หน่วยงานส่าธาริณกุศลต่อไป 

ประชารัฐรักสามัคคี
นนทบุรี
วิสาหกิจเพื่อสังคม

9 คน 12 ราย
จ�านวนกรรมการ จ�านวนผู้ถือหุ้น
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19,389,272 19,389,272 19,389,272

710,566
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คุณมะลิวัลย์ หาญใจไทย
สมาชิกกลุ่มเกษตรกร

ปลูกทุเรียนต�าบลบางรักน้อย

เดิมทีท�าสวนทุเรียน แต่หลายปีที่ผ่านมา ผลผลิต
ออกมาน้อย รวมทั้งเกิดภาวะน�้าแล้ง น�้าเค็ม ไม่เพียงพอ

กับความต้องการของลกูค้า ทางประชารฐัรกัสามคัคีนนทบรีุ
ได้เข้ามาติดตามสอบถาม ให้ความรู้ ในการดูแลสวนทุเรียน
ให้ติดดอกออกผล เพือ่น�าไปจดังานประมูลทเุรยีนให้สอดคล้อง

กับผลผลิตที่จะสามารถบริโภคได้ ซึ่งปัจจุบันท�าให้
ทุเรียนนนทบุรีของเรากลายเป็นที่รู้จักมากขึ้น และรายได้

จากการขายทุเรียนของสมาชิกในกลุ่มก็มากขึ้นด้วยเช่นกัน

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

กรรมการ

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยว ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 65

ธ.ค. 60 ธ.ค. 62ต.ค. 61 เม.ย. 64 พ.ค. 65

คณุสุ่ริส่ห์ี  ศริอีนิทร์ิส่ทุธ์ิ กริริมการิผูจ้ดัการิ
คณุเริอ่งศักดิ ์ แส่งเพญ็พริาว กริริมการิ
คณุธนทัต  ชวาลดิฐ กริริมการิ
คณุกฤษณะ  วจไีกริลาศ กริริมการิ
คณุริอด  ฟู้วงศ์เจริิญ กริริมการิ
คณุไพรัิตน์  เอ่อ้ชยูศ กริริมการิ
คณุเสิ่ศมงคล  วริาเวณุชย์ กริริมการิ
ดริ.ปริะส่าน  ปริะวตัริิุง่เริอ่ง กริริมการิ
คณุเอน็ดู  ซ่�อวจ ี กริริมการิ

คุณสุรสีห์  ศรีอินทร์สุทธิ์
กรรมการผู้จัดการ
โทร. 099-9299789
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กลุ่มงานเกษตร
• ช่วยเหล่อกลุ่มเกษตริกริที�ปลูกข้าวพันธ์ุพ่้นเม่อง (ซีบูกันดังและหอม

กริะดงังา) ในการิขยายตลาดและเพิ�มริปูแบบตลาดใหม่ๆ ท�าให้เกษตริกริ
มรีิายได้ที�เพิ�มขึน้ 

• ส่่งเส่ริิมและผลักดันให้เกิดศูนย์กริะจายส่ินค้านวัตกริริมอาหาริเกษตริ
ปลอดภยั เพ่�อบริริเทาปัญหาผลผลติทางการิเกษตริตกต��า และเป็นการิ
ส่ริ้างริูปแบบแนวทางการิแก้ไขปัญหาภาคการิเกษตริของจังหวัด
นริาธวิาส่อย่างเป็นริะบบ โดยส่ามาริถส่ร้ิางริายได้ให้กบักลุม่ผูผ้ลติ และ
ผูป้ริะกอบการิส่นิค้าเกษตริและผลิตภัณฑ์์ชมุชนได้อย่างต่อเน่�อง

กลุ่มงานแปรรูป
• ส่่งเส่ริิมและพัฒนาผลิตภัณฑ์์กริะจูด ต้ังแต่การิแก้ปัญหาเร่ิ�องวัตถุดิบ 

ไปจนถึงส่ริ้างส่ริริค์นวัตกริริมการิออกแบบของผลิตภัณฑ์์กริะจูด โดย
ผส่มผส่านกบัวสั่ดอุ่�นๆ อาท ิ ใบลาน และเคริ่�องปริะดบัต่างๆ เป็นการิ
เพิ�มมลูค่าให้กับผลติภัณฑ์์

• ลดต้นทนุการิผลติผ้าทอด้วยการิริวบริวมออเดอร์ิเส้่นด้ายผ้าทอจากชุมชน
ทัง้จงัหวัด พร้ิอมสั่�งซ้่อจากโริงงานผูผ้ลติโดยตริง ในส่่วนของผ้าที�ทอเส่ริจ็แล้ว 
น�ามาออกแบบและพัฒนาให้เป็นผลติภณัฑ์์ที�ตริงกับความต้องการิของ
ผูบ้ริิโภค อาท ิน�าผ้าทอมาผส่มกับผ้าปาเต๊ะ และผ้าบาตกิในการิตดัเย็บเป็น
เส่่อ้ผ้า หริอ่ การิผลติเป็นผ้าขาวม้าเพ่�อมอบให้เป็นของขวญัในโอกาส่ต่างๆ  

• พฒันาผลิตภณัฑ์์/บริริจุภณัฑ์์ต้นแบบ ภายใต้โคริงการิพัฒนาขดีความ
ส่ามาริถในการิแข่งขนัของเกษตริอตุส่าหกริริมและขับเคล่�อนศนูย์ปฏริิปู
อตุส่าหกริริมเพ่�อพัฒนาวสิ่าหกิจสู่ต่ลาด 4.0 (OPOAI + Mini ITC) และ
ขับเคล่�อนศูนย์ปฏิริูปอุตส่าหกริริมเพ่�อพัฒนาวิส่าหกิจสู่่ตลาด 4.0 
(OPOAI + Mini ITC)

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน
• ลงนามความร่ิวมม่อกับ จังหวัดนริาธิวาส่ และ Dewan Perniagaan 

Melayu Negri Kelantan (DPMMNK) ปริะเทศมาเลเซยี เพ่�อเช่�อมโยง
เคริ่อข่ายพันธมิตริและส่านส่ัมพันธ์ทางการิค้าริ่วมกัน ท�าให้เกิดการิ
แลกเปลี�ยนข้อมลูการิท�างานของแต่ละองค์กริ และการิแลกเปลี�ยนข้อมลู
ทางการิค้าริะหว่างชายแดน

โครงการเด่น 
• โครงการศููนย์กระจัายสินค้านวัตกรรมเกษตรอาหารปลอดภััย 

MENARA Green บริิษทั ปริะชาริฐัรัิกส่ามคัคนีริาธิวาส่ (วิส่าหกิจเพ่�อ
ส่งัคม) จ�ากัด จดัต้ังศนูย์กริะจายสิ่นค้านวตักริริมเกษตริอาหาริปลอดภยั 
“MENARA Green” ที�บริิเวณหน้าแขวงการิทางนริาธิวาส่ โดยเป็น
ศนูย์ริวมผลติภัณฑ์์ชมุชนที�ผ่านการิคัดเล่อกจากทัง้ 13 อ�าเภอ ทัง้ของกิน 
ของใช้ ผกัปลอดส่าริพิษ เป็นการิส่ร้ิางริายได้และเพิ�มช่องทางการิตลาด
ให้กับกลุ่มผู้ปริะกอบการิในพ่้นที� โดยเฉพาะในช่วงส่ถานการิณ์การิ
แพร่ิริะบาดของไวริสั่โควดิ-19

นราธิวาส

ผลการดำาเนินงาน

ประชารัฐรักสามัคคี
นราธิวาส
วิสาหกิจเพื่อสังคม

9 คน 12 ราย
จ�านวนกรรมการ จ�านวนผู้ถือหุ้น
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ต้ังแต่เข้าร่วมงานกับประชารฐัรกัสามคัคีนราธวิาส 
นอกจากจะได้รับความช่วยเหลือในด้านการพัฒนา

บรรจุภัณฑ์ให้ดูดีขึ้นแล้ว ยังมีออเดอร์สินค้าเข้ามา
อย่างต่อเนื่องอีกด้วย ต้องขอขอบคุณประชารัฐ

เป็นอย่างมาก เพราะท�าให้คุณภาพชีวิตของสมาชิก
ในกลุ่มของเราดีขึ้น โดยเฉพาะในช่วงโควิด-19 แบบนี้
ก็ยังมีรายได้เข้ามาจุนเจือครอบครัวอย่างต่อเนื่องค่ะ

คุณเมธา เมฆารัฐ
ประธานกรรมการ
โทร. 098-0104733

คุณภาณุมาศ ชนากานต์
กรรมการผู้จัดการ
โทร. 089-4661417

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

กรรมการ

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยว ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 65

ธ.ค. 60 ธ.ค. 62ต.ค. 61 เม.ย. 64 พ.ค. 65

คณุเมธา เมฆาริฐั ปริะธานกริริมการิบริิหาริ
คณุพงษ์ศกัดิ ์ ชตุเิชาวน์กุล ริองปริะธานกริริมการิบริิหาริ
คณุภานมุาศ ชนากานต์ กริริมการิผูจั้ดการิ 
คณุปกริณ์ ปริชีาวฒุเิดช กริริมการิและนายทะเบยีน
คณุนัยนา ฤทธิภักด ี กริริมการิบริิหาริ
ว่าที�ร้ิอยโทดลิก ศริิวัิลลภ กริริมการิบริิหาริ
คณุกริริณิกา ด�าริงวงศ์ กริริมการิบริิหาริ
คณุกิตติ  หวงัธริริมมั�ง กริริมการิ
คณุแวฮามะ บากา กริริมการิ

คุณสมฤดี สกุลน้อย
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรข้าวซ้อมมือบ้านบอฆอ
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น่าน

กลุ่มงานเกษตร
• ร่ิวมกับ ส่ำนกังานพาณิชย์จงัหวดัน่าน และภาคีเคร่ิอข่าย จดังาน “เดินตาม

ริอยพ่อ” มหกริริมสิ่นค้าเกษตริอินทรีิย์วิถีน่าน จากภูผาสู่่ส่ากล พริ้อม
น�าผลผลิตเกษตริอินทรีิย์ เกษตริปลอดภัยทั้งแบบส่ดและแปริรูิปจาก 
Farm Outlet Nan เข้าร่ิวมออกบูธ

• จัดโคริงการิส่่งเส่ริิมการิปลูกผักปลอดส่าริพิษ ส่่งเส่ริิมการิทำเกษตริ
อินทริีย์ ส่นับส่นุนการิขอใบรัิบริองมาตริฐานความปลอดภัย พริ้อม
เช่�อมโยงเคร่ิอข่ายอาหาริปลอดภัยกับโริงพยาบาลน่าน โริงแริม และ
ร้ิานอาหาริ นอกจากนียั้งได้ริบัความร่ิวมมอ่จาก บริิษทั เซ็นทรัิลฟู้ด้ริเีทล 
จ�ากัด (Tops Supermarket) ในการิกริะจายผลผลิตทางการิเกษตริ
ที�ล้นตลาดอีกด้วย

• จดังานตลาดนดัเกษตริอนิทริย์ี เพ่�อริวมกลุม่ผูผ้ลติ และทดส่อบศกัยภาพ
การิผลติเกษตริอนิทรีิย์ และเกษตริปลอดภยัของจงัหวดัน่าน ซึ�งภายในงาน
ปริะกอบไปด้วยส่มาชิกจาก 36 กลุม่ (27 ต�าบล 12 อ�าเภอ) ส่่งผลให้เกษตริกริ
ส่ามาริถควบคุมปัจจยัด้านริาคา และปริะเมนิความต้องการิของตลาดได้ 

• จากส่ถานการิณ์โควิด-19 ที�ผ่านมา ทำให้ผลผลิตทางการิเกษตริ อาทิ 
ข้าวโพด มะม่วง ล้ินจี� ล�าไย เงาะ ส้่ม ปริะส่บปัญหาการิกริะจายสู่่ตลาด
ทั้งภายในปริะเทศและส่่งออกต่างปริะเทศ ทางปริะชารัิฐรัิกส่ามัคคี
น่าน จึงปริะส่านหน่วยงานทั้งภาคริัฐและเอกชนลงพ่้นที�ช่วยเหล่อ
พี�น้องเกษตริกริ พร้ิอมเปิดพ่น้ที�ให้วางจ�าหน่ายผลผลติบริเิวณหน้าศูนย์
จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์์ชุมชนโอทอปน่าน และคัดเล่อกผลผลิตบางส่่วน
จ�าหน่ายผ่านเคริอ่ข่ายปริะชารัิฐริกัส่ามคัคทีั�วปริะเทศ หอการิค้าจงัหวัด 
ส่ภาอตุส่าหกริริมจังหวดั และพาณิชย์จงัหวัดอกีด้วย 

ผลการดำาเนินงาน

กลุ่มงานแปรรูป
• จัดทำพ้่นที�ศูนย์แส่ดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์์ชุมชนโอทอปเชิงส่ะพาน

พัฒนาภาคเหน่อ ให้เป็นที�ริูจั้ก เพิ�มปริิมาณส่นิค้าให้มีความหลากหลายมาก
ขึน้ บริิหาริต้นทุน-ก�าไริ นอกจากน้ียังเปิดพ้่นที�บริเิวณหน้าร้ิานท�าตลาดชมุชนุ 

• ศนูย์แส่ดงและจำหน่ายผลิตภณัฑ์์ชมุชนโอทอปน่าน ได้ริบัคัดเลอ่กเป็น
ตวัแทน Farmer Outlet ของภาคเหน่อ ซึ�งปัจจุบนัมขีองฝากและของที�ริะลกึ
วางจ�าหน่ายมากกว่า 1,000 ริายการิ โดยล่าสุ่ดมีการิน�าร่ิองแลกเปลี�ยน
ผลติภณัฑ์์ของแต่ละภาค ท�าให้มโีซนการิจัดจ�าหน่ายที�หลากหลาย

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน
• ส่่บเน่�องจากเหตุการิณ์ดินโคลนถล่มทับบ้านเริ่อนปริะชาชน เม่�อช่วง

กลางปี 2561 จึงร่ิวมกับ บริษิทั ไทยเบฟ้เวอเริจ จ�ากัด (มหาชน) พร้ิอมทัง้
หน่วยงานภาครัิฐและเอกชนในพ้่นที� เข้าช่วยเหล่อการิก่อส่ริ้างชุมชน
ขึ้นมาใหม่ ตลอดจนส่่งเส่ริิมและพัฒนาอาชีพให้กับชาวบ้านภายใต้
โคริงการิ “แปริริูปกาแฟ้ชุมชนห้วยขาบ” ต้ังแต่การิให้ความริู้เริ่�องการิ
ใช้พ่น้ที�ปลกูกาแฟ้ การิเก็บผลผลติ การิแปริริปู ตลอดจนการิขายออกสู่่
ตลาด เพ่�อส่ร้ิางอาชีพกริะจายริายได้สู่ชุ่มชนต่อไป  

• จัดกิจกริริมฝึกอบริมหลักสู่ตริกริะบวนการิผลิตพ่ชผักปลอดภัยและ
ให้ความริูก้าริปลกูผักปลอดส่าริส่ร้ิางชมุชนให้เป็นแหล่งกริะจายผลผลติ
ทางการิเกษตริอินทริีย์ปลอดส่าริอย่างคริบวงจริ ตลอดจนจัดให้เป็น
แหล่งศึกษาดงูานส่�าหริบันกัท่องเที�ยวหริอ่กลุม่ดงูานที�ส่นใจในด้านการิ
ท�าเกษตริอนิทริย์ี ณ ต�าบลเมอ่งจงั อ�าเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน                                                                                  

• ร่ิวมกับเจ้าหน้าที�กริมปศุส่ัตว์ ริวบริวมข้อมูลกลุ่มเกษตริกริในพ้่นที�
บ้านห้วยพ่าน พริ้อมจัดท�าโคริงการิอนุรัิกษ์และพัฒนากริะบ่อไทย ซึ�ง
ปัจจบุนัมีกริะบอ่กว่า 148 ตวั ย้ายถิ�นที�อยูม่าจากตอนเหนอ่ของจงัหวดั
น่าน นอกจากนียั้งผลกัดนัให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที�ยวส่เีขียวบ้านห้วยพ่าน 
ส่ร้ิางอาชพี ส่ร้ิางริายได้ให้แก่ชมุชน 

โครงการเด่น 
• โครงการร่วมช่วยเหลอืวสิาหกจิัชมุชนผูู้ป้ลกูมะม่วงเพื�อการส่งออก

บริษิทั ปริะชารัิฐริกัส่ามคัคีน่าน (วสิ่าหกิจเพ่�อส่งัคม) จ�ากดั ร่ิวมกับ บริษิทั 
ไทยเบฟ้เวอเริจ จ�ากดั (มหาชน) แก้ปัญหาผลผลติทางการิเกษตริล้นตลาด 
และริาคาตกต��า โดยริบัซ้่อมะม่วงตกเกริดจากกลุม่วิส่าหกจิชมุชนแปลงใหญ่
ปลกูมะม่วงเพ่�อการิส่่งออก ต�าบลป่ากลาง อ�าเภอปัว จงัหวัดน่าน จ�านวน 
10 ตัน ส่ร้ิางริายได้ให้แก่กลุม่เกษตริกริริวม 1 แส่นบาท

• โครงการแลกเปล่�ยนสินค้าระหว่างภัาค (ลำไยแลกอะไรก็ได้) บริิษทั 
ปริะชารัิฐริกัส่ามคัคีน่าน (วสิ่าหกิจเพ่�อส่งัคม) จ�ากดั ลงนาม MOU กับกลุม่
แปลงใหญ่ล�าไยพญาแก้วในการิซ้่อขายล�าไย เพ่�อกริะจายผลผลิตออกนอก
แหล่งผลิต จ�านวน 100 ตนั พร้ิอมผลกัดนัให้เกษตริกริในเคริอ่ข่ายล�าไย
อินทริีย์ซึ�งมีจ�านวนกว่า 190 ริาย มีการิวางแผนก่อนกริะจายผลผลิต
ล่วงหน้า โดยการิริบัออเดอร์ิจากทั�วปริะเทศ ใช้ขนส่่งริถห้องเย็นเพ่�อปริะกัน
ความเส่ี�ยงในความเส่ยีหายของผลผลติ นอกจากน้ียังมกีาริแลกเปลี�ยน
ผลผลติล�าไย กบัผลไม้จากเคริอ่ข่ายปริะชารัิฐริกัส่ามัคค ีอาท ิมงัคุดจาก
พงังา ทุเริยีนจากปัตตาน ีส่บัปะริดจากพิษณโุลก อกีด้วย

ประชารัฐรักสามัคคี
น่าน
วิสาหกิจเพื่อสังคม

10 คน 86 ราย
จ�านวนกรรมการ จ�านวนผู้ถือหุ้น
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2,900,000 3,107,402

11,200,087

13,174,654

16,866,848 16,866,848

-

57,315 1,846,209
2,481,807

7,554,767 7,554,767

-
57,315 57,315 207,315 207,315 207,315

ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

กรรมการ

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยว ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 65

ธ.ค. 60 ธ.ค. 62ต.ค. 61 เม.ย. 64 พ.ค. 65

คุณรัฐภูมิ ขันสลี
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่

ปลูกมะม่วงเพื่อการส่งออก

คุณสมรรถพล ขอดเตชะ
ประธานกลุ่มแปลงใหญ่

ล�าไยพญาแก้ว

เข้ามาช่วยหลายช่องทางมาก 
จากเดิมทางกลุ่มจะมีเครือข่ายช่วยกระจาย

แต่ปัจจุบันเกิดปัญหาโดนกดราคา
จากพ่อค้าคนกลางเนื่องจากปริมาณผลผลิต

ออกมาจ�านวนมากจากภาคเหนือ และโรงเก็บสินค้า
ของจังหวัดน่านยังไม่มี หากต้องใช้งานต้องขนเหมาล�าไย

ไปอบที่จังหวัดล�าพูน ท�าให้สมาชิกวิตกกังวล 
แต่ได้ประชารัฐรักสามัคคีน่าน

เข้ามาช่วยเหลือเหมาสวนและมารับสินค้าถึงหน้าสวน 
แถมยังรับประกันราคาให้อีกด้วย

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีน่าน 
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด 

ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) 
แก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด 

และราคาตกต�่า โดยรับซื้อมะม่วงตกเกรด
จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ปลูกมะม่วง

เพื่อการส่งออก ต�าบลป่ากลาง อ�าเภอปัว จังหวัดน่าน 
จ�านวน 10 ตัน สร้างรายได้ให้แก่กลุม่เกษตรกรรวม 1 แสนบาท 

คณุศรีิริุง่   รัิตนศลิา ปริะธานกริริมการิ 
คณุปริะทมุ   จณิเส่น กริริมการิผูจ้ดัการิ 
คณุชศิูลป์   ส่าริรัิตนะ กริริมการิ
คณุชาญชยั   ลิม้ส่วุริริณ กริริมการิ
คณุมณี   มณเฑ์ยีริ กริริมการิ
คณุฑ์ฆิมัพริ   กองส่อน กริริมการิ
คณุวัชริ ี  พริมทอง กริริมการิ
คณุแจ่มใส่   ต๊ะแก้ว กริริมการิ
คณุวริพจน์   ริอดวิเศษ กริริมการิ
คณุส่�าริวย ผดัผล กริริมการิ
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บิดุถตัว

ติลผราก

การตลาดรากดัจราหิรบราก
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คุณศรีรุ่ง รัตนศิลา
ประธานกรรมการ
โทร. 089-9993979

คุณประทุม จิณเสน
กรรมการผู้จัดการ
โทร. 086-5137777
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ผลการดำาเนินงาน
กลุ่มงานเกษตร
• ดำเนินการิเช่�อมโยงกลุม่วิส่าหกจิชุมชนยางพาริาเหล่าทอง ให้ได้รัิบเงนิกู้

ดอกเบีย้ต��าจากธนาคาริ ธกส่.จงัหวัดบงึกาฬ เพ่�อมาใช้จดัซ้่อเคริ่�องจักริ
ส่�าหริับด�าเนินการิผลิตริองเท้านักเรีิยนที�ท�าจากยางพาริา โดยปัจจุบัน
อยู่ในขั้นตอนการิผลิตโมเดลต้นแบบ 

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน
• ส่่งเส่ริิมการิปริะชาสั่มพันธ์การิท่องเที�ยวโดยชุมชนของกลุ่มท่องเที�ยว

ชุมชนห้วยเล็บม่ออย่างต่อเน่�อง โดยในปีที�ผ่านมาส่ามาริถส่ริ้างริายได้
จากการิท่องเที�ยว 201,900 บาท 

โครงการเด่น 
• โครงการพัฒนาผู้ลิตภัณัฑ์์และเพิ�มช่องทางการตลาดกลุม่ทอผู้้าศูรวิ่ชยั 

บริษิทั ปริะชารัิฐริกัส่ามคัคบีงึกาฬ (วิส่าหกิจเพ่�อส่งัคม) จ�ากดั ร่ิวมกบั
พฒันาชมุชนจงัหวดับงึกาฬ อตุส่าหกริริมจงัหวดับงึกาฬ ส่�านกังานส่่งเส่ริิม
วิส่าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ และ
ปริะชาส่ัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ ส่่งเส่ริิมการิพัฒนาลายผ้าขาวม้าให้มี
ลวดลายที�ทันส่มัย เหมาะกับตลาดปัจจุบัน นอกจากนี้ยังพัฒนา
การิตัดเย็บเป็นเส่่้อผ้าส่�าเริ็จรูิปทั้งของสุ่ภาพบุริุษแลสุ่ภาพส่ตริี พริ้อม
จ�าหน่ายและปริะชาสั่มพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ นอกจากน้ียังผ่านการิ
คัดส่ริริให้เป็น OTOP ขึ้นเคร่ิ�องการิบินไทย และขายใน King Power 
ส่ามาริถส่ริ้างริายได้ให้กับชุมชนไปแล้วกว่า 1 ล้านบาท 

บึงกาฬ
ประชารัฐรักสามัคคี
บึงกาฬ
วิสาหกิจเพื่อสังคม

9 คน 735 ราย
จ�านวนกรรมการ จ�านวนผู้ถือหุ้น
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247,558 247,558 247,558 247,558
247,558

247,558

810,000
810,000

4,311,500

7,212,248
7,612,124 7,632,124

- -

201,900
201,900

201,900
201,900

ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65

คุณแถม อิ่มทรัพย์
ประธานกลุ่มทอผ้าศรีวิชัย 

ทางกลุ่มได้เรียนรูแ้ละได้ค�าแนะน�าในการผลติลายผ้าแบบใหม่ๆ 
การตัดเย็บเสื้อผ้าแบบใหม่ๆ นอกจากจะมีการทอผ้า
เพียงอย่างเดียว ซึ่งทางประชารัฐรักสามัคคีบึงกาฬ

ช่วยให้กลุม่ของเราเป็นทีรู้่จักมากขึน้ มช่ีองทางการตลาดมากขึน้ 
ที่รู้สึกภูมิใจที่สุดคือสินค้าของเราได้ขึ้นไปขาย

บนเครื่องบินของการบินไทย และวางขายที่ King Power 
แสดงให้เห็นว่าสินค้าของเรามีคุณภาพ มีมาตรฐานที่ดี 

เรามกีารพฒันาผลติภณัฑ์ออกมาหลายรูปแบบ เพราะเชือ่ว่า
มีตลาดที่แน่นอน สามารถมั่นใจได้ว่าเมื่อผลิตออกมาแล้วจะ

มีที่ส�าหรับวางขาย ตอนนี้มีออเดอร์เข้ามาตลอด 
ท�าให้กลุ่มของเรามีรายได้เพิ่มมากขึ้นค่ะ 

คุณสุรศักดิ์ ชัยชิต
ประธานกรรมการ
โทร. 081-3803768

ส.ต.ท.ธงศักดิ์ ใจพิทักษ์ธรรม
กรรมการผู้จัดการ
โทร. 090-9616357

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

กรรมการ

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยว ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 65

ธ.ค. 60 ธ.ค. 62ต.ค. 61 เม.ย. 64 พ.ค. 65

คณุสุ่ริศกัดิ ์ ชยัชติ ปริะธานกริริมการิ 
ส่.ต.ท.ธงศักดิ ์ ใจพทิกัษ์ธริริม กริริมการิผูจ้ดัการิ 
คณุวไิล  คุณช่�น กริริมการิ
คณุจดิาภา  พิมพ์ศริ ี กริริมการิ
คณุชาด ี ผ่านชมภ ู กริริมการิ
คณุบญุธริริม  แส่งกล้า กริริมการิ
คณุจนิตนา  เกตพิุมล กริริมการิ
คณุจกัริพงค์ บุญหลาย กริริมการิ
คณุปังทอง  สี่ม่วง กริริมการิ
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การตลาดรากดัจราหิรบราก
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ผลการดำาเนินงาน
กลุ่มงานเกษตร
• ส่ร้ิางเคริอ่ข่ายเกษตริกริผู้ปลูกผักปลอดส่าริพิษ 16 กลุม่ เพ่�อขบัเคล่�อน

โคริงการิโริงพยาบาลอาหาริปลอดภยั กับโริงพยาบาลปริะจ�าจงัหวัดและ
อ�าเภอ ภายใต้ Buriram Model ในการิขบัเคล่�อนเมอ่งท่องเที�ยวกฬีา ผูค้น
จะได้ทานอาหาริปลอดภัย

• ดำเนินการิพัฒนาแบรินด์ข้าวหอมนกกริะเรีิยนร่ิวมกับหน่วยงานองค์การิ
ส่วนสั่ตว์ ส่�านักงานเกษตริจังหวัด ส่�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 
ส่�านักงานพาณิชย์จังหวัดเพ่�อพัฒนาแบรินด์ข้าวอินทริีย์อย่างต่อเน่�อง
ตัง้แต่ปี 2560 ในปี 2564 ชมุชนได้รัิบการิส่นับส่นนุในการิพัฒนากลุม่
อย่างต่อเน่�อง ริวมทัง้การิพฒันาบริริจุภัณฑ์์ให้เหมาะส่มกับการิเป็นของ
ฝากของที�ริะลึกริะดับจังหวัด โดยความริ่วมม่อจากส่�านักงานพาณิชย์
จงัหวดับรุิรีิมัย์

กลุ่มงานแปรรูป
• เข้าร่ิวมเป็นหนึ�งในเคริอ่ข่ายคณะทำงานในการิส่นับส่นนุองค์ความรู้ิเริ่�อง

การิแปริรูิปผ้า การิจ�าหน่ายสิ่นค้าและบริิการิในมมุมองของเอกชน พร้ิอม
แนะน�าชมุชนที�เข้าร่ิวมในด้านการิบริิหาริจดัการิ การิตลาด การิส่ร้ิางการิ
ริบัริูใ้ห้แก่กลุม่ผูผ้ลติ ผูป้ริะกอบการิผ้าฝ้ายผ้าขาวม้า พร้ิอมจัดตัง้เคริอ่ข่าย
กลุม่ทอผ้าฝ้ายผ้าขาวม้าขึน้ ปริะกอบด้วยผูแ้ทนจาก 10 ชุมชน

• ส่่งเส่ริมิการิปริะชาส่มัพนัธ์จำหน่ายผลติภณัฑ์์ชมุชนผ่านช่องทางออนไลน์
ในช่วงส่ถานการิณ์โควิด-19 เพ่�อช่วยกริะจายส่นิค้าชมุชนในรูิปแบบต่างๆ 

• ส่ร้ิางองค์ความริู้ในการิจำหน่ายส่ินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ให้แก่กลุ่ม
ผูป้ริะกอบการิผ้าทอชมุชนที�เข้าร่ิวมโคริงการิยกริะดับผ้าทออสี่านสู่ส่่ากล 
จ�านวน 5 ชมุชน จาก 5 อ�าเภอในจงัหวัดบรุิรีิมัย์ นอกจากนียั้งเป็นตวักลาง
ในการิซ่้อเส่้นฝ้ายในริาคาที�ถูกกว่าท้องตลาดทั�วไปเพ่�อน�ามาจ�าหน่าย
ให้แก่กลุม่ผูป้ริะกอบการิทอผ้าอีกด้วย 

• ผลติหน้ากากผ้าปักลายนกกริะเรีิยน ทดลองขาย จำนวนกว่า 2,500 ช้ิน 

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน
• ลงพ้่นที�ทำกิจกริริมส่ร้ิางส่่�อปริะชาสั่มพันธ์หมู่บ้านท่องเที�ยว OTOP 

นวัตวิถี พร้ิอมเช่�อมโยงการิท่องเที�ยวกลุม่ชีมลู ปริะกอบด้วย บ้านตาลอง 
บ้านคุม้ต��า บ้านหนองเกาะน้อย บ้านท่าเร่ิอ และบ้านท่าม่วงใหม่

• วเิคริาะห์ศกัยภาพพ่น้ที�ชุมชนบ้านโคกว่าน อำเภอนางริอง เพ่�อนำปัญหา
และความต้องการิกลุม่มาวางแผนพัฒนาและต่อยอดในด้านต่างๆ 

• ร่ิวมพัฒนาแผนการิท่องเที�ยว และแพคเกจการิท่องเที�ยวของชุมชน
บ้านส่วายส่อ พร้ิอมทัง้ปริะส่านหน่วยงานที�เกี�ยวข้องด้านการิท่องเที�ยว 
เพ่�อช่วยส่่งเส่ริิมด้านการิปริะชาส่ัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็น การิท่องเที�ยว
แห่งปริะเทศไทย ส่�านักงานท่องเที�ยวและกีฬาจังหวัดบุรีิริัมย์ และ
ส่�านกังานพัฒนาชุมชนจงัหวดับรีุิริมัย์

โครงการเด่น
• ร่วมกับโครงการ Educational Instituted Support Activity (eisa) 

ของ บริิษัท ไทยเบฟ้เวอเริจ จ�ากัด (มหาชน) ส่�านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดบุรีิริัมย์ ส่�านักงานปริะชาส่ัมพันธ์จังหวัดบุรีิริัมย์ เปิดพ้่นที�
ให้นกัศกึษาน�าความริูม้าพัฒนาชมุชนท่องเที�ยวในริปูแบบต่างๆ โดยมี
ส่ถาบันการิศึกษาที�เข้าริ่วม ปริะกอบด้วย จุฬาลงกริณ์มหาวิทยาลัย 
ส่ถาบันเทคโนโลยีพริะจอมเกล้าเจ้าคณุทหาริลาดกริะบงั มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพริะจอมเกล้าพริะนคริเหน่อ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
น�าร่ิองโดย การิน�านสิ่ติจากจฬุาลงกริณ์มหาวิทยาลยัลงพ่น้ที�ชมุชนบ้าน
ส่วายส่อ ท�ากจิกริริมเรีิยนรู้ิ พัฒนาสิ่นค้า และผลติภัณฑ์์ร่ิวมกับชมุชน 
ส่่งเส่ริมิการิตลาดออนไลน์ เป็นการิเพิ�มช่องทางกริะตุน้ยอดขายในชมุชน
ให้เตบิโตมากขึน้ 

• โครงการส่งเสรมิการพฒันาสนิค้าชมุชนสวายสอ บริษัิท ปริะชาริฐั
ริกัส่ามคัคีบรุิรีิมัย์ (วิส่าหกิจเพ่�อส่งัคม) จ�ากดั ร่ิวมกับหน่วยงานภาคริฐั
และเอกชน และจุฬาลงกริณ์มหาวิทยาลัย ส่่งเส่ริิมและพัฒนาผ้าทอ 
(ผ้าก่วย) ผ้าเอกลกัษณ์ของชมุชน น�ามาแปริริปูเป็นผลติภัณฑ์์ต่างๆ อาทิ 
เส่่อ้ปักริปูนกกริะเริยีน กริะเป๋าส่ะพายข้างปักริปูนกกริะเริยีน พร้ิอมทัง้
ส่่งเส่ริมิโอกาส่ในการิจดัจ�าหน่าย ริวมทัง้การิปริะชาส่มัพันธ์สิ่นค้าชมุชน
ให้เป็นที�ริูจ้กัเพิ�มมากข้ึน

บุรีรัมย์
ประชารัฐรักสามัคคี
บุรีรัมย์
วิสาหกิจเพื่อสังคม

10 คน 97 ราย
จ�านวนกรรมการ จ�านวนผู้ถือหุ้น



รวมผลงานเครือข่าย บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ทั่วประเทศ (76 จังหวัด)
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976,540 1,055,580 1,055,580
1,878,970 2,178,970 2,278,970

6,378,800

8,518,948 8,672,597 9,146,038
10,046,038

10,817,738

2,724,341

5,237,907 5,485,707 5,680,148 5,980,148 6,323,748

ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65

คุณศุภมาส ไชยอินทร์
ประธานกลุ่มแปรรูปผ้าบ้านสวายสอ

จากสถานการณ์โควดิ 19 ทีผ่่านมา คนในชมุชน 
รวมถึงบคุลากรทางการแพทย์ยังขาดหน้ากากอนามยั
ส�าหรับป้องกันตนเอง ทางประชารัฐรักสามัคคีบุรีรัมย์ 

จึงเข้ามาพูดคุยกับทางกลุ่มในการตัดเย็บและ
แปรรูปหน้ากากผ้าเพื่อจ�าหน่ายสร้างรายได้ให้แก่สมาชิก

ในกลุ่ม เรามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนารูปแบบ
ในการผลิต รวมทั้งการบริหารจัดการกระบวนการผลิต

ให้ตรงตามเวลาและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

คุณกิตติเดช เกื้อกิตติวงศ์
ประธานกรรมการ
โทร. 081-9674811

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

กรรมการ

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยว ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 65

ธ.ค. 60 ธ.ค. 62ต.ค. 61 เม.ย. 64 พ.ค. 65

คุณทองพูน อุ่นจิตต์ 
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านสวายสอ

ทางบรษัิทประชารฐัฯ เข้ามาเป็นผูป้ระสานงานหลกั
ในการน�านกัท่องเทีย่ว รวมถึงน�าสถาบนัการศึกษา

เข้ามาพัฒนาหมู่บ้านท่องเทีย่วของเรา ชมุชนเรยีนรู้จากนกัศึกษา 
นกัศึกษาเรยีนรูก้ารท�างานจรงิ ผลจากความร่วมมือ

ของภาคส่วนต่างๆ ท�าให้เกดิองค์ความรู ้
สร้างการท�างานร่วมกนั เกิดการพฒันาศกัยภาพชมุชน
ของเราเอง ทัง้ในการเรียนรูท้ีจ่ะพฒันาชมุชนด้วยตนเอง 

สร้างรายได้ให้ชมุชน การพฒันาผลติภัณฑ์สนิค้าและบรกิาร 
รวมทั้งการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านสวายสอ

ให้น่าเที่ยวมากยิ่งขึ้น

คณุกิตติเดช  เก่อ้กิตตวิงศ์  ปริะธานกริริมการิ
คณุปรีิชา  พริหมบตุริ  กริริมการิ
คณุสุ่ริพล  เศวตเศรินี  กริริมการิ
คณุอนุชติ  ทองกู้เกียริติกลู  กริริมการิ
คณุส่�าริวย  ศริมีะเริอ่ง  กริริมการิ
คณุวุฒิพงษ์  เหลอ่งอดุมชัย  กริริมการิ
คณุณชัอสิ่ร์ิ  ศริสี่ขุพริชยั  กริริมการิ
คณุวาส่นา  ปาละส่าริ  กริริมการิ
คุณพงศ์พันธ์  ยอดเมอ่งเจริญิ  กริริมการิ
คณุวาส่นา  ขนัธวุฒกุิล  กริริมการิ
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เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะทำ�ำงำนกำรพัฒนำ

ผลการดำาเนินงาน
กลุ่มงานเกษตร
• ส่ร้ิางเคริ่อข่ายการิขับเคล่�อนงานเกษตริปลอดภัย ส่นับส่นุนให้ชาวนา

ขายข้าวส่าริแทนข้าวเปล่อก เปลี�ยนวิธีการิผลิตเพ่�อไม่ให้โดนกดริาคา
ส่ริ้างมูลค่าและเพิ�มริายได้ โดยน�ามาบริริจุถุงส่ีส่ันส่วยงาม พริ้อม
สุ่ญญากาศเพ่�อริักษาคุณภาพของข้าวให้เก็บไว้ได้นาน ไม่เก่า ไม่ช้่น 
อีกท้ังยังกันมอดข้ึนโดยในปีที�ผ่านมาส่ามาริถส่ริ้างริายได้ให้ชุมชน
ที�เข้าร่ิวมโคริงการิกว่า 4 แส่นบาท

• ริณริงค์ให้ปริะชาชนบริโิภค “ข้าวหอมปทุม” และสิ่นค้าเกษตริปลอดภัย
อย่างต่อเน่�อง

กลุ่มงานแปรรูป
• โคริงการิตลาดปริะชาริฐัและของดจีงัหวดัปทมุธาน ีเกิดจากการิปริะส่าน

เช่�อมโยงการิขับเคล่�อนการิท�างานแบบบูริณาการิของภาคปริะชาชน เอกชน
และหน่วยงานภาครัิฐที�เกี�ยวข้อง โดยส่นับส่นนุพ้่นที�ให้กลุม่ชุมชนต่างๆ 
น�าสิ่นค้ามาจ�าหน่าย ในปีที�ผ่านมาส่ามาริถส่ร้ิางริายได้กว่า 5.58 แส่นบาท

• ในช่วงส่ถานการิณ์โควิด-19 ได้ริบัการิส่นับส่นนุพ่น้ที�จาก บริษัิท เอส่วีไอ 
จ�ากัด (มหาชน) ให้น�าสิ่นค้ามาจ�าหน่ายเพ่�อส่ร้ิางริายได้ให้แก่กลุ่มชมุชน
ที�เข้าร่ิวมโคริงการิ

• ส่นับส่นุนช่องทางการิจำหน่ายผลิตภัณฑ์์ชุมชนผ่าน Online Platform 
ภายใต้ช่�อ “โคริงการิปทุมธานี ฝากร้ิาน โดยหอการิค้าและบริิษัทปริะชาริฐั
ริกัส่ามคัคีปทมุธานี (วิส่าหกิจเพ่�อส่งัคม) จ�ากดั” โดยมีส่มาชกิเข้าร่ิวม
จ�านวน 731 ริาย

• ร่ิวมกบัโคริงการิ eisa โดย บริษิทั ไทยเบฟ้เวอเริจ จำกัด (มหาชน) พฒันา
ออกแบบบริริจภัุณฑ์์ยกริะดบัผลติภัณฑ์์ และเพิ�มช่องทางการิตลาดให้
แก่ชมุชนพริิกแกงบ้านพวงแก้ว วิส่าหกจิชมุชนฟ้าร์ิมเห็ดกลางบ้าน และ
คริมีบวัหลวง

• ร่ิวมกบั โคริงการิ eisa โดย บริษัิท ไทยเบฟ้เวอเริจ จำกัด (มหาชน) ศนูย์ผลติ
และบริหิาริวิชาการิผลติภณัฑ์์สุ่ขภาพและความงาม วทิยาลยัการิแพทย์
แผนไทย มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีริาชมงคลธญับุรีิ ผลติเคริ่�องส่�าอางจาก
ส่าริส่กัดใบบวัหลวง ปริะกอบไปด้วย เซรัิ�มกลางวนั ครีิมกลางค่น ครีิม
กนัแดดภายใต้ช่�อผลติภัณฑ์์ “บวัปทมุ” 

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน
• ร่ิวมกับส่ำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี ลงพ้่นที�ส่นับส่นุนงาน

ด้านปริะชาส่ัมพันธ์ศูนย์การิเริียนริู้ชุมชนทุ่งนามอญ ซึ�งมีจุดเด่นอยู่ที�
วฒันธริริมซึ�งเป็นส่่วนผส่มของวัฒนธริริมไทย-มอญ โดยให้นักท่องเที�ยว
เริียนริู้ผ่านส่ะพานไม้ความยาวกว่า 150 เมตริ บนแปลงนาท่ามกลาง
ธริริมชาติ มีการิส่อนการิท�าเกษตริ ปลูกผักส่วนคริัวแบบพึ�งพาตนเอง 
การิเลี้ยงสั่ตว์ที�ผส่มผส่านไปกับการิปลูกบัวในพ้่นที�กว่า 12 ไริ่ โดยใน
ปีที�ผ่านมาชุมชนมรีิายได้กว่า 1.56 ล้านบาท 

• ส่่งเส่ริมิและส่นับส่นนุการิท่องเที�ยวชมุชน OTOP นวตัวถิใีน 2 พ้่นที� ได้แก่
“บ้านคลองส่าม” ที�ได้รัิบพัฒนาพ้่นที�ภายในชุมชนให้เป็นศูนย์เรีิยนรูิ้
เศริษฐกิจพอเพียง ส่่งเส่ริิมการิปลูกผักปลอดภัย การิเลี้ยงสั่ตว์ คาเฟ้่
นวัตวิถีคลองส่าม และ “บ้านคลองห้า” ชมุชนกึ�งเมอ่งกึ�งชนบท น้อมน�า
หลักปริัชญาเศริษฐกิจพอเพียงมาสู่่การิริวมกลุ่มเพ่�อส่ริ้างอาชีพเส่ริิม 
เพิ�มริายได้ในคริวัเริอ่น นอกจากน้ียังพัฒนาเป็น ตลาดชมุชนวิถีพอเพียง 
เพ่�อเป็นศนูย์ริวมในการิจ�าหน่ายผลิตภณัฑ์์ชุมชนอกีด้วย 

โครงการเด่น
• โครงการเรย่นรู ้วถิีช่าวนา พบความสขุ้ตามแนวทางศูาสตร์พระราชา 

ปีท่� 4-5 บริษัิท ปริะชาริฐัริกัส่ามคัคีปทุมธาน ี(วิส่าหกจิเพ่�อส่งัคม) จ�ากดั 
ร่ิวมกบั ส่ภาองค์กริชุมชน หน่วยงานภาครัิฐและเอกชน ด�าเนนิโคริงการิ
มาเป็นปีที� 5 ตดิต่อกัน และยังคงมผีูส้่นใจจองแปลงนา เพ่�อเรีิยนรู้ิเชงิ
ปฏิบัติการิ เกี�ยวกับ ศาส่ตริ์พริะริาชา และ ได้ริับปริะส่บการิณ์วิถีของ
ชาวนา พริ้อมขยายพ่้นที�การิปลูกข้าวหอมปทุมไปในอ�าเภอต่างๆ ของ
จงัหวัดปทุมธานีอย่างต่อเน่�อง ส่ร้ิางริายได้ให้เกษตริกริริวม 1,125,000 บาท 

ปทุมธานี
ประชารัฐรักสามัคคี
ปทุมธานี
วิสาหกิจเพื่อสังคม

10 คน 144 ราย
จ�านวนกรรมการ จ�านวนผู้ถือหุ้น
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560,700
1,367,000

3,248,160

5,894,860

11,169,820 11,535,077

499,350

3,499,558

8,605,749

15,385,905

17,559,576 17,878,476

- - - -
692,715

3,534,856

ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65

คุณเพ็ญรุ่ง เสาะแสวง
ประธานสภาองค์กรชุมชนต�าบลคลองห้า

ได้มโีอกาสเข้าร่วมโครงการเรยีนรูวิ้ถีชาวนา 
พบความสขุตามแนวทางศาสตร์พระราชา ปีที ่4 และปีที ่5 

โดยได้เรียนรูเ้ก่ียวกับเกษตรทฤษฎใีหม่ การปลกูข้าว
แบบลดต้นทนุ สามารถขายข้าวโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง 

ท�าให้มรีายได้เพิม่ขึน้จากเดมิทีท่�าอยู ่การท�างานร่วมกนั
ในระยะแรกอาจจะมปัีญหาในเรือ่งของการสือ่สาร

ท�าความเข้าใจให้ตรงกัน ด้วยความทีส่มาชกิในกลุ่ม
เป็นชาวบ้านธรรมดาอาจไม่เข้าใจในหลกัการ หรือ

เชงิวิชาการสกัเท่าไหร่ ต้องอาศัยระยะเวลา ในส่วนของ
การด�าเนนิงานสามารถท�างานเข้ากนัได้เป็นอย่างดี

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

กรรมการ

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยว ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 65

ธ.ค. 60 ธ.ค. 62ต.ค. 61 เม.ย. 64 พ.ค. 65

คุณจีระศักดิ์ แก้วกร่าง
เกษตรกรนาแปลงใหญ่ 

ได้รบัองค์ความรูใ้นการเพิม่ผลผลติ 
การก�าจดัศัตรขู้าวทีถู่กต้อง เปลีย่นแปลง

วธิกีารขายข้าวสารจากเดิมทีต้่องท�านาขายข้าวเปลอืก
มาเป็นการท�านาขายข้าวสาร เพือ่เพิม่มลูค่าของสนิค้า

ทางการเกษตร ท�าให้ต้นทนุการผลิตของเราลดลง 
ในขณะเดยีวกนัผลผลติโดยรวมกลบัเพ่ิมสงูขึน้ 

และมรีายได้เพิม่มากขึน้ครับ 

ดริ.ส่รุิพงษ์    เป้ากลาง ปริะธานกริริมการิ
คณุสิ่ทธิพล   ภู่ส่มบญุ  กริริมการิผูจั้ดการิ
คณุศกัดา   เที�ยงวิบลูย์วงศ์ กริริมการิ
ดริ.ทชัเชษฐ์   นยิมส่ขุ กริริมการิ
คณุส่มศักดิ ์  วริิยิะวงศานกุลู กริริมการิ
คณุโคอจิ ิ  นางาโนะ กริริมการิ
คณุเพ็ญริุง่   เส่าะแส่วง กริริมการิ
คณุทองสุ่ข  ส่ลีดิ กริริมการิ
คณุณัฐ  แก้วส่กุล กริริมการิ
คณุสุ่นสิ่า บณุยาทิษฐาน กริริมการิ
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4

13

5

3

บิดุถตัว

ติลผราก

การตลาดรากดัจราหิรบราก

2

4

ดร.สุรพงษ์ เป้ากลาง
ประธานกรรมการ
โทร. 081-9353587

คุณสิทธิพล  ภู่สมบุญ
กรรมการผู้จัดการ
โทร. 081-9025224
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เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะทำ�ำงำนกำรพัฒนำ

ผลการดำาเนินงาน
กลุ่มงานเกษตร
• โคริงการิอาหาริปลอดภยั กลุม่เกษตริอินทริย์ีวถิธีริริมชาต ิจดัอบริมเกษตริ

อินทริย์ี SCE-PGS ให้กับเกษตริกริทัง้ 8 อ�าเภอ จ�านวน 52 ริาย และได้
ริบังบปริะมาณจดัส่ร้ิางโริงเริอ่นปลกูผกัอนิทริย์ี เพ่�อส่นบัส่นุนให้เกษตริกริ
ลดการิใช้ส่าริเคม ีจ�านวน 50 โริงเริอ่น  จากส่�านกังานพฒันาชมุชนจงัหวัด
ปริะจวบครีิขีนัธ์ นอกจากน้ีด�าเนนิการิเช่�อมโยงตลาดให้แก่เกษตริกริอีกด้วย

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน
• ร่ิวมกับองค์การิบริิหาริการิพัฒนาพ้่นที�พิเศษเพ่�อการิท่องเที�ยวอย่าง

ยั�งยน่ (องค์การิมหาชน) ส่�านักงานพ้่นที�พเิศษ 8 ลงส่�าริวจพ่น้ที�ท่องเที�ยว
โดยชมุชน ค้นหาศกัยภาพและความพร้ิอมของแหล่งท่องเที�ยวในชุมชน
ให้ตริงกับความต้องการิของโคริงการิการิพัฒนาการิท่องเที�ยวฝั่งทะเล
ตะวันตก (Thailand Riviera) น�าไปสู่ก่าริพัฒนาให้ยั�งยน่ต่อไป

• ริ่วมกับโคริงการิ Educational Instituted Support Activity (eisa) ของ
บริิษัท ไทยเบฟ้เวอเริจ จ�ากัด (มหาชน) ส่�านักงานพฒันาชมุชนจงัหวดั
ปริะจวบคีรีิขันธ์ น�าส่ถาบันการิศึกษาริ่วมลงพ้่นที�เพ่�อขับเคล่�อนการิ
ท่องเที�ยว ดงันี้

- คณะส่ถาปัตยกริริมศาส่ตริ์และการิออกแบบ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีริาชมงคลพริะนคริ พ่้นที�บ้านเฉลิมพริะเกียริติพัฒนาหมู่ที� 1 
บ้านฟ้้าปริะทานหมูท่ี� 2 บ้านป่าละอูหมูท่ี� 3 บ้านป่าละอูโฮมส่เตย์หมูท่ี� 6 

- มหาวิทยาลยัศลิปากริ วิทยาเขตส่าริส่นเทศเพชริบรีุิ ลงพ่น้ที�บ้าน
ป่าหมาก อ�าเภอส่ามร้ิอยยอด

โครงการเด่น
• โครงการประจัวบเหมาะ บริษิทั ปริะชาริฐัริกัส่ามคัคปีริะจวบครีิขีนัธ์

(วิส่าหกิจเพ่�อส่ังคม) จ�ากัด ริ่วมกับโคริงการิ Educational Instituted 
Support Activity (eisa) โดย บริษิทั ไทยเบฟ้เวอเริจ จ�ากัด (มหาชน) 
และ ส่�านักงานพฒันาชุมชนจังหวัดปริะจวบคีริีขันธ์ น�าคณะนักศึกษา
จาก มหาวิทยาลัยธริริมศาส่ตร์ิ มหาวิทยาลัยธุริกิจบณัฑ์ติย์ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีิาชมงคลพริะนคริ มหาวทิยาลยักริงุเทพ มหาวทิยาลยัริงัส่ติ 
และมหาวิทยาลัยศิลปากริ วิทยาเขตเพชริบุริี ลงพ่้นที�เพ่�อส่่งเส่ริิมองค์
ความรูิ้ ตลอดจนยกริะดับสิ่นค้าและบริริจุภัณฑ์์ ให้กับชุมชนต่างๆ 
ใน 6 อ�าเภอ ปริะกอบด้วย อ�าเภอหัวหิน อ�าเภอส่ามริ้อยยอด อ�าเภอ
กุยบุรีิ อ�าเภอเม่อง อ�าเภอทับส่ะแก อ�าเภอบางส่ะพาน และอ�าเภอ
บางส่ะพานน้อย 

• โครงการ ร้านค้าประชารฐั บรเิวณศูนูย์การค้ามาร์เกต็วลิเลจั หวัหนิ
บริษิทั ปริะชาริฐัริกัส่ามคัคีปริะจวบครีิขีนัธ์ (วสิ่าหกิจเพ่�อส่งัคม) จ�ากัด 
ริ่วมกับส่�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปริะจวบคีรีิขันธ์ จัดต้ังริ้านค้า
ปริะชาริัฐ ส่�าหริับเป็นศูนย์กริะจายส่ินค้าชุมชนภายในจังหวัด
ปริะจวบคีริีขันธ์ และส่ินค้าชุมชนจากทั�วปริะเทศไทย เป็นการิส่่งเส่ริิม
ช่องทางการิตลาดให้กับผู้ปริะกอบการิส่ินค้าชุมชนทุกท่าน ได้เข้าถึง
ผูบ้ริโิภคมากยิ�งขึน้ ส่ร้ิางริายได้ให้ชมุชนริวมกว่า 3.39 แส่นบาท

ประจวบคีรีขันธ์
ประชารัฐรักสามัคคี
ประจวบคีรีขันธ์
วิสาหกิจเพื่อสังคม

8 คน 23 ราย
จ�านวนกรรมการ จ�านวนผู้ถือหุ้น



รวมผลงานเครือข่าย บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ทั่วประเทศ (76 จังหวัด)

215

25,870 122,590

735,998
1,373,508

3,980,748 4,203,248

16,090
118,887

8,402,781
8,831,409 9,214,421

9,539,069

-
127,740 127,740 153,440 153,440 153,440

ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65

คุณสุรีนุช พงษ์พิมพ์
ประธานเครือข่ายโอท็อป

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อประชารัฐรักสามัคคีประจวบคีรีขันธ์ 
เข้ามาช่วยเหลือด้านการตลาด 

ท�าให้ผู้ประกอบการมีจุดจ�าหน่ายสินค้าชุมชน
เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้กลุ่มมีก�าลังใจในการผลิตสินค้า

ให้มีคุณภาพที่ดี โดยลดความกังวลด้านการตลาด 
เพราะผลิตแล้วมีตลาดรองรับ

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

กรรมการ

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยว ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 65

ธ.ค. 60 ธ.ค. 62ต.ค. 61 เม.ย. 64 พ.ค. 65

คุณฉัตรธวัช คงสมัคร 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 ชุมชนบ้านทางสาย 

อ�าเภอบางสะพาน

ขอบคณุประชารัฐรกัสามคัคีประจวบคีรขีนัธ์
ทีเ่ป็นส่ือกลางในการเชือ่มโยงให้น้องๆ 

นกัศึกษาจากสถาบนัการศึกษาเข้ามาท�างานร่วมกบั
สมาชกิในชมุชนของเรา สิง่ทีไ่ด้รบัหลกัๆ เลย คือ 

การน�าองค์ความรูท้างวิชาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์
กบัสนิค้าในชุมชนของเรา ท�าให้ภมูปัิญญาของชาวบ้าน

มมีลูค่ามากข้ึน ทีส่�าคัญสามารถน�ามาปรบัใช้
กบัวถิชีวิีตของคนในชมุชนได้เป็นอย่างดี 

คณุณริงค์พงศ์  โพธิส่มบตั ิ  ปริะธานกริริมการิ
คณุนพินธ์  ส่วุริริณนาวา  ริองปริะธานกริริมการิ
คณุศรุิอฐั  ณริงค์ฤทธิ ์  ริองปริะธานกริริมการิ
คณุริาตริ ี พศิทุธ์ิชโลทริ  กริริมการิผูจั้ดการิ
คณุลิษา  อ้ึงเห่ง  กริริมการิ
คณุสุ่คนธ์  ส่ขุอนเุคริาะห์  กริริมการิ
คณุโพส่ทิธ์ิ   เคริอ่วลัย์  กริริมการิ
คณุวชัรินิทร์ิ  จันทร์ิเดช  กริริมการิ
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บิดุถตัว

ติลผราก

การตลาดรากดัจราหิรบราก

คุณณรงค์พงศ์ โพธิสมบัติ
ประธานกรรมการ
โทร. 084-9773560

คุณราตรี  พิศุทธิ์ชโลทร
กรรมการผู้จัดการ
โทร. 062-5971997
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ผลการดำาเนินงาน

กลุ่มงานเกษตร
• ริวมกลุ่มเกษตริกริผู้ปลูกผักและมีความส่นใจจะเส่นอขายให้กับทาง

โริงแริม พร้ิอมจดัท�าข้อมลูริายช่�อโริงแริมที�มคีวามส่ามาริถในการิริบัซ่อ้
ผักจากเกษตริกริ

กลุ่มงานแปรรูป
• ร่ิวมกับส่ถาบันอาหาริที�ได้ริับงบปริะมาณในการิพัฒนาความริู้เกี�ยวกับ

อาหาริ การิตกแต่งอาหาริ บริริจุภณัฑ์์ส่ตกิเกอร์ิเป็นต้น
• ให้คำแนะนำผู้ปริะกอบการิ KBO ที�ได้ริับการิพัฒนาผลิตภัณฑ์์จาก

โคริงการิพฒันาชมุชนของปี 2564 เกี�ยวกบัปัญหาของผลติภัณฑ์์แปริริปู 
ริวมถงึบริริจภุณัฑ์์

• จัดจำหน่ายเส้่นลานจากเคริ่อข่ายชุมชน ให้แก่ปริะชาริัฐริักส่ามัคคี
นริาธิวาส่ ส่ร้ิางริายได้ให้ชมุชนริวม 10,000 บาท 

ปราจีนบุรี

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน
• ส่ำริวจเส้่นทางการิเดินทางโดยริถไฟ้ จากกรุิงเทพฯ ไป-กลับ ปริาจนีบรุิี

ซึ�งเป็นอีกหนึ�งเส่้นทางคมนาคมที�น่าส่นใจนอกเหน่อจากการิใช้บริิการิ
ริถขนส่่ง หร่ิอริถส่่วนตวั 

โครงการเด่น
• โครงการ LANCHANG MEKONG บริษิทั ปริะชาริฐัริกัส่ามคัคปีริาจนีบรุิี

(วิส่าหกิจเพ่�อส่ังคม) จ�ากัด ริ่วมกับ องค์การิตลาดเพ่�อเกษตริกริ และ
ส่ถาบันอาหาริ ด�าเนินการิส่ริริหาผู้ปริะกอบการิ “ช้างเผ่อก” ที�เข้าใจ
เป้าหมายของตัวเอง มีความคิดส่ริ้างส่ริริค์ในด้านการิขายส่ินค้า และ
ส่ามาริถท�างานร่ิวมกับหน่วยงานหริอ่องค์กริอ่�นได้ พร้ิอมเข้าไปแนะน�า
ส่่งเส่ริมิความริูใ้นเริ่�องการิแปริริปูอาหาริ บริริจุภณัฑ์์ การิจดัริปูแบบอาหาริ
ให้ดสู่วยงามและคงริส่ชาติเหมอ่นเดิม

ประชารัฐรักสามัคคี
ปราจีนบุรี
วิสาหกิจเพื่อสังคม

8 คน 35 ราย
จ�านวนกรรมการ จ�านวนผู้ถือหุ้น
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บิดุถตัว

ติลผราก

การตลาดรากดัจราหิรบราก

1

4,500 9,500

130,250 133,250 133,250 133,250

148,711 148,711 148,711

188,711 188,711 191,711

- - - - - -

ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

กรรมการ

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยว ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 65

ธ.ค. 60 ธ.ค. 62ต.ค. 61 เม.ย. 64 พ.ค. 65

คณุพลอยนภัส่  เริอ่งแส่งศิลป์  กริริมการิผูจ้ดัการิ
คณุบญุศรีิ    จนัทร์ิชยั  กริริมการิ
คณุแดง     ป่ินแก้ว  กริริมการิ
คุณมาโนช วีริะกุล  กริริมการิ
คณุกฤติยา ทริพัยะโตษก  กริริมการิ
คณุโริฒวศนิ ริตันะเส่าวคนธ์  กริริมการิ
คณุเกริยีงศักด์ิ อดุมส่นิ  กริริมการิ
คณุยอดชาย  เมทนกีริชยั  กริริมการิ

คุณพลอยนภัส เรืองแสงศิลป์
กรรมการผู้จัดการ
โทร. 081-8509206
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เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะทำ�ำงำนกำรพัฒนำ

ผลการดำาเนินงาน
กลุ่มงานเกษตร
• โคริงการิโริงพยาบาลอาหาริปลอดภยัช่วยให้ผูป่้วย ญาต ิและเจ้าหน้าที�

บริโิภคอาหาริที�ส่ะอาด มมีาตริฐานปริาศจากส่าริปนเป้ือน และเป็นการิ
ส่นบัส่นนุเกษตริกริ และผูม้รีิายได้น้อยในชมุชน มรีิายได้เพิ�มขึน้จากการิ
ปลกูผกั และผลไม้ปลอดภัยส่่งขายให้กบัโริงพยาบาลในริปูแบบวสิ่าหกจิ
ชุมชนเป็นการิกริะตุน้เศริษฐกิจฐานริาก ซึ�งปัจจบุนัน�าส่่งเข้าโริงพยาบาล
ส่มเดจ็พริะยพุริาชส่ายบุริ ีและโริงพยาบาลธัญญาริกัษ์ ส่ร้ิางริายได้ให้
เกษตริกริริวมกว่า 1 แส่นบาท

• ลงพ้่นที�ศนูย์กำจดัขยะมลูฝอยแบบคริบวงจริ เปลี�ยนขยะเป็นปุย๋บำริงุดนิ 
พร้ิอมส่่งเส่ริมิช่องทางการิจัดจ�าหน่าย

กลุ่มงานแปรรูป
• ส่่งเส่ริมิ ส่นับส่นนุ และยกริะดบัผลติภณัฑ์์ OTOP และผลติภณัฑ์์เพ่�อ

ส่ขุภาพอ่�นๆ พร้ิอมจ�าหน่ายผ่านร้ิาน Farm Outlet Pattani ส่ามาริถส่ร้ิาง
ริายได้ริาว 250,000 – 300,000 บาท ต่อเด่อน 

• ส่่บเน่�องจากการิที� บริิษัท ปริะชารัิฐริักส่ามัคคีเชียงริาย (วิส่าหกิจเพ่�อ
ส่ังคม) จ�ากัด พริ้อมคณะเดินทางมาศึกษาดูงานที�ริ้าน Farm Outlet 
Pattani เพ่�อเป็นแนวทางในการิด�าเนนิการิก่อต้ังร้ิานค้าผลติภณัฑ์์ชุมชน
จังหวัดเชียงริาย จนเกิดการิแลกเปลี�ยนปริะส่บการิณ์ด้านตลาด และ
มกีาริเช่�อมโยงส่นิค้าริะหว่างกนั 

• ร่ิวมกับพฒันาชมุชนจงัหวดัปัตตาน ีลงพ่น้ที�ศกึษา วเิคริาะห์ พร้ิอมปริะเมนิ
ศกัยภาพวสิ่าหกิจชมุชนกลุม่จงัหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่�อยกริะดบัความ
ส่ามาริถในการิแข่งขนัของธุริกจิชมุชน 8 กลุม่เป้าหมาย

• ดำเนินโคริงการิปลากุเลาเค็มอย่างต่อเน่�อง ส่ามาริถส่ร้ิางริายได้ให้แก่
ชมุชนริวมกว่า 4 ล้านบาท 

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน
• ถ่ายทำส่่�อปริะชาส่ัมพันธ์คลิปวีดิทัศน์ เผยแพร่ิแหล่งท่องเที�ยว

เชิงวัฒนธริริม ปริะกอบด้วย ส่วนทุเริยีนพวงมณีคลองใหม่ แบดิงทุเริยีนทอด 
ส่ะพานส่ลิงบ้านย่อแริ ชุมชนดงต้นหยี เพ่�อส่่งเส่ริิมการิท่องเที�ยวโดย
ชมุชน อ�าเภอยะริงั 

• ร่ิวมกับพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี ลงพ่้นที�ชุมชนท่องเที�ยวล่องเริ่อ 
Buna Dara เพ่�อศกึษา วิเคริาะห์ แลกเปลี�ยนองค์ความรู้ิและปริะส่บการิณ์
ร่ิวมกบัส่มาชิกในชมุชน พร้ิอมเตริยีมการิเส่นอแนวทางการิบริหิาริจดัการิ
กลุม่เพ่�อพฒันาต่อไป 

โครงการเด่น
• โครงการถุีงนำ้ใจัสูภ้ัยั COVID-19 บริิษทั ปริะชาริฐัริกัส่ามคัคปัีตตานี

(วิส่าหกิจเพ่�อสั่งคม) จ�ากดั ร่ิวมกับ ส่�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวดัปัตตานี 
ส่าธาริณส่ขุจังหวดัปัตตาน ีและเดก็นักเรีิยนในพ่น้ที� ส่นับส่นุนผลติภณัฑ์์
ชุมชน อาทิ ข้าวส่าริ เกล่อหวาน บดูู เจลล้างม่อ ฯลฯ เพ่�อน�ามาจดัเป็น
ถงุยังชพีมอบให้แก่มลูนิธิโริงพยาบาลปัตตานี จ�านวน 1,000 ชดุ เพ่�อส่่ง
ต่อให้ปริะชาชนที�ได้รัิบผลกริะทบจากส่ถานการิณ์โควิด 19 ส่ร้ิางริายได้
ให้แก่ชมุชน 8.6 หม่�นบาท

• โครงการพัฒนาศัูกยภัาพวิสาหกิจัชุมชนกลุ่มจัังหวัดภัาคใต้
ชายแดนสู่ความเป็นมืออาช่พเพื�อความยั�งยืน บริิษัท ปริะชารัิฐ
ริักส่ามัคคีปัตตานี (วิส่าหกิจเพ่�อส่ังคม) ริ่วมกับพัฒนาชุมชนจังหวัด
มหาวิทยาลัยส่งขลานคริินทริ์ วิทยาเขตปัตตานี วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ปัตตานี ส่่วนริาชการิ ผูน้�าชมุชน และกลุม่องค์กริต่างๆ ลงพ้่นที�ศึกษาดูงาน 
เก็บข้อมูล พริ้อมปริะเมินศักยภาพพ่้นที�ตัวอย่าง 10 ชุมชน ในกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ชายแดน (ปัตตานี ยะลา นริาธิวาส่) โดยผลการิศึกษา
ท้ังหมดจะน�ามาจัดท�าเป็นคู่ม่อการิปริะเมินวิส่าหกิจชุมชนสู่่ความเป็น
มอ่อาชพีอย่างยั�งยน่ เพ่�อให้เกดิปริะโยชน์ส่งูส่ดุท้ังกับกลุม่ผูป้ริะกอบการิ
ในพ่น้ที� และส่่วนริาชการิต่างๆ  

ปัตตานี
ประชารัฐรักสามัคคี
ปัตตานี
วิสาหกิจเพื่อสังคม

9 คน 10 ราย
จ�านวนกรรมการ จ�านวนผู้ถือหุ้น
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บิดุถตัว

ติลผราก

การตลาดรากดัจราหิรบราก

47,230 72,229 85,729 211,747
289,805

302,915
406,426

1,588,951

6,038,130

14,124,174

19,145,383 19,145,383

- -

360,000 445,329 445,329
445,329

ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65

นอกเหนอืจากการได้เข้าร่วมโครงการ
การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชมุชนกลุม่จงัหวดัภาคใต้

ชายแดนสูค่วามเป็นมอือาชพีเพ่ือความยัง่ยืนแล้ว 
ประชารฐัรกัสามคัคีปัตตานยัีงช่วยสนบัสนนุในเรือ่ง

การน�าผลติภณัฑ์ของกลุม่เราไปวางขาย
ที ่Farm Outlet Pattani ออกบธูตามงานกิจกรรมต่างๆ

ทัง้ในพืน้ทีแ่ละต่างจงัหวัด รวมถึงมกีารเชือ่มโยงกับเครือข่าย
ภาคเอกชนในจงัหวัดให้เข้ามาเลอืกซือ้ผลติภณัฑ์

ของเราไปใช้เป็นของก�านลั ท�าให้ลกูค้าสามารถเข้าถงึ
ผลติภัณฑ์ของเราได้มากข้ึน 

ดร.ตติยะ ฉิมพาลี
ประธานกรรมการ
โทร. 081-7382535

คุณวรุต ชคทิศ
กรรมการผู้จัดการ
โทร. 081-7382535

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

กรรมการ

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยว ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 65

ธ.ค. 60 ธ.ค. 62ต.ค. 61 เม.ย. 64 พ.ค. 65

ถือเป็นโครงการดีๆ  
ทีช่่วยวสิาหกิจชมุชนของเราให้มรีายได้

และชาวบ้านทีป่ระสบความเดอืดร้อนจากการแพร่ระบาด
ของไวรสัโคโรน่า หรอื โควดิ-19 

หวังว่าสถานการณ์จะเข้าสู่
สภาวะปกติโดยเรว็ค่ะ

ดริ.ตตยิะ  ฉมิพาล ี ปริะธานกริริมการิ
คณุวริตุ  ชคทิศ กริริมการิผูจั้ดการิ
คณุเส่นีย์  อจิ ิ กริริมการิ
คณุจรินิทริ  ปริาดเปร่ิ�อง      กริริมการิ
คณุปริะยูริเดช  คณานรุิกัษ์ กริริมการิ
คณุเจริญิ  ชยัชนะโชต ิ กริริมการิ
คณุอบัดลริอน ี ยกัีบจ ี กริริมการิ
คณุกฤษฎา  ณ ส่งขลา กริริมการิ
คณุอสิ่ริา  ไล่เจริิญ กริริมการิ

คุณฟารีดา กล้าณรงค์
ประธานกลุ่ม 

BARAHOM BARZAAR

คุณวรรณดี ทองเกลี้ยง
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ข้าวกล้องหอมมะลิแดงท่าด่าน
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ผลการดำาเนินงาน
กลุ่มงานเกษตร
• ช่วยเหล่อเกษตริกริที�ได้ริับผลกริะทบจากส่ถานการิณ์โควิด-19 และ

อุทกภยั ให้ส่ามาริถจ�าหน่ายส่นิค้าเกษตริและส่นิค้าชมุชน ส่ร้ิางริายได้
ริวม 657,439 บาท

พระนครศรีอยุธยา

โครงการเด่น
• โครงการ AYUTTHAYA FARMER MARKET ปี 3-4 บริษัิท ปริะชารัิฐ

ริักส่ามัคคีพริะนคริศรีิอยุธยา (วิส่าหกิจเพ่�อส่ังคม) จ�ากัด ริ่วมกับ 
AYUTTHAYA CITY PARK ด�าเนนิโคริงการิ AYUTTHAYA FARMER 
MARKET ต่อเน่�องเป็นปีที� 4 ตดิต่อกัน โดยส่่งเส่ริมิและส่นบัส่นนุให้กลุ่ม
เกษตริกริน�าผลผลติทางการิเกษตริที�ชุมชนปลกูหริอ่แปริริปูมาจดัจ�าหน่าย 
ส่ร้ิางริายได้ริวมกว่า 7 ล้านบาท

ประชารัฐรักสามัคคี
พระนครศรีอยุธยา
วิสาหกิจเพื่อสังคม

8 คน 103 ราย
จ�านวนกรรมการ จ�านวนผู้ถือหุ้น
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บิดุถตัว

ติลผราก

การตลาดรากดัจราหิรบราก

-

1,216,781 1,510,255

6,841,125 7,045,764 7,045,764

232,030

238,030
3,178,030

3,178,030

14,430,992 14,430,992

10,573,431 10,573,431 10,593,431 10,988,431 10,988,431 10,988,431

ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65

คุณณธัช สุขสมภูมิ
ประธานกลุ่มชุมชนท่องเที่ยวกระแชงมีดี

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ 19 
ชมุชนของเราได้รบัผลกระทบเป็นอย่างมาก

เนือ่งจากไม่มนีกัท่องเทีย่วเข้ามาเลย 
ท�าให้รายได้ในส่วนนีห้ายไป ต้องขอบคุณ

ประชารฐัรกัสามคัคีพระนครศรอียุธยามากๆ 
ทีเ่ข้ามาช่วยสนบัสนนุพืน้ทีใ่ห้ชาวบ้าน

น�าสนิค้ามาวางขาย และยังช่วย
ประชาสมัพนัธ์แหล่งท่องเทีย่วของชมุชน

เพือ่เตรยีมความพร้อม
หลงัจากสถานการณ์ต่างๆ ดขีึน้  

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

กรรมการ

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยว ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 65

ธ.ค. 60 ธ.ค. 62ต.ค. 61 เม.ย. 64 พ.ค. 65

คุณรุ่งทิพย์ กิจเจริญ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรรายย่อย

บ้านทางหลวง

เราได้รบัการสนบัสนนุพืน้ทีใ่นการขายสนิค้า 
ความรูต่้างๆ เก่ียวกับการขาย เป็นหนึง่

ในช่องทางทีส่ามารถน�าผลผลติไปขายได้
โดยเฉพาะในช่วงทีม่โีควดิแบบนี ้และทีส่�าคัญ

รายได้เรามากกว่าเดมิ โดยไม่ต้องขายผ่านพ่อค้าคนกลาง 

คณุปริาณี ด่านชยัวิโริจน์ ปริะธานกริริมการิ
คณุปภาวด ี ด่านชยัวิโริจน์ กริริมการิผูจั้ดการิ
ดริ.จริิะพนัธุ ์ พมิพ์พันธ์ุ กริริมการิ
คณุเกริยีงไกริ ด่านชัยวิจติริ กริริมการิ
คณุเฉลมิ  อภวิาท กริริมการิ
คณุพากริ วังศริิาบตัริ กริริมการิ
คณุบญัชา พวงส่วสั่ดิ ์ กริริมการิ
คณุมยุริ ี ศรินีาค กริริมการิ

คุณปราณี ด่านชัยวิโรจน์
ประธานกรรมการ
โทร. 097-2896515

คุณปภาวี ด่านชัยวิโรจน์
กรรมการผู้จัดการ
โทร. 092-2462265
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เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะทำ�ำงำนกำรพัฒนำ

ผลการดำาเนินงาน
กลุ่มงานเกษตร
• ดำเนินการิโคริงการิโริงพยาบาลอาหาริปลอดภัยอย่างต่อเน่�อง โดยในปีที�

ผ่านมาส่ามาริถส่ร้ิางริายได้ให้แก่ชมุชน 145,550 บาท
• ส่่งเส่ริิมการิปลูกผักปลอดภัย ส่ร้ิางริายได้ให้ชุมชนริวม 15,979 บาท 

พร้ิอมเตริยีมแผนการิส่่งเส่ริมิการิปลกูให้ริองริบัต่อความต้องการิที�มถึีง 
20 ตนัต่อเด่อน 

• ส่นับส่นุนการิกริะจายผลผลิตทุเริียนส่าลิกา ส่ร้ิางริายได้ให้ชุมชนริวม 
106,400 บาท

• ส่นับส่นุนเคริอ่ข่ายปริะชาริฐัริกัส่ามคัคใีนการิกริะจายผลผลิต ได้แก่ มงัคดุ
ทพิย์พังงา ล�าไยน่าน และส้่มโอขาวใหญ่เชียงริาย ส่ร้ิางริายได้ให้เกษตริกริ
ริวมกว่า 1.3 ล้านบาท

กลุ่มงานแปรรูป
• ส่นับส่นุนช่องทางการิตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์์ชุมชน ส่ร้ิางริายได้ริวมกว่า 

1.39 แส่นบาท 

โครงการเด่น
• โครงการ “หลกัสตูรศููนย์บาท” การออกแบบและการแปรรปูผู้ลติภััณฑ์์ 

สบู่แกลบข้้าวชาร์โคล บริิษัท ปริะชาริัฐรัิกส่ามัคคีพังงา (วิส่าหกิจ
เพ่�อส่ังคม) จ�ากัด ริ่วมกับ ส่�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา จัด
อบริมหลักสู่ตริศูนย์บาทให้แก่ชุมชนที�ส่นใจโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ต้ังแต่
กริะบวนการิออกแบบผลติภัณฑ์์ การิแปริรูิป และการิตลาด ปัจจบุนักลุม่
วสิ่าหกิจชมุชนจกัส่านริกัษ์โลกบ้านปากด่าน ส่ามาริถพฒันาผลติภัณฑ์์
และส่ริ้างแบรินด์ใหม่ “ส่บู่แกลบข้าว @ส่านริ้อยรัิกษ์” โดยใช้แกลบ
ข้าวไร่ิดอกข่ามาเป็นวตัถดุบิตัง้ต้น และปริะชาริฐัริกัส่ามคัคพัีงงาผลกัดนั
เข้าสู่แ่บรินด์ “พังงามดี”ี เพ่�อส่่งเส่ริมิและปริะชาส่มัพนัธ์ส่นิค้าชมุชน 

• โครงการปลงิทะเลมด่ ่เกาะยาวน้อย อำเภัอเกาะยาว จังัหวดัพงังา
บริษิทั ปริะชารัิฐริกัส่ามคัคีพังงา (วสิ่าหกิจเพ่�อส่งัคม) จ�ากดั ร่ิวมกบัภาคี
เคริอ่ข่ายทัง้ภาครัิฐและภาคเอกชน เล็งเหน็ความส่�าคญัในการิอนรัุิกษ์
และฟ้ื้นฟู้ทริัพยากริปลิงทะเล ให้คงอยู่กับธริริมชาติบริิเวณพ่้นที�แหล่ง
หญ้าทะเลใกล้ชายฝ่ัง ควบคู่ไปกับการิส่่งเส่ริมิอาชพีการิเลีย้งปลงิทะเล
อย่างยั�งยน่ อกีท้ังยังเป็นการิอนุริกัษ์ทริพัยากริปลงิทะเลให้อยูคู่่กบัวถีิชวิีต
ชาวปริะมง จึงได้มกีาริขบัเคล่�อนต่อในริะยะที�ส่อง คอ่ “การิเช่�อมโยงภาคี
เคริอ่ข่ายต้ังแต่ ต้นน�า้-กลางน�า้-ปลายน�า้” เพ่�อให้เกดิการิพฒันาอย่าง
ยั�งย่น และยกริะดับให้ปลิงทะเลเกาะยาวน้อย เป็นส่ัตว์เศริษฐกิจและ
เป็นที�ริู้จักในวงกว้าง ปัจจุบันจ�าหน่ายปลิงทะเลไปแล้ว 777 ตวั ส่ริ้าง
ริายได้ให้ชมุชน 151,125 บาท 

พังงา
ประชารัฐรักสามัคคี
พังงา
วิสาหกิจเพื่อสังคม

11 คน 122 ราย
จ�านวนกรรมการ จ�านวนผู้ถือหุ้น
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คุณสุนีย์ บัวจันทร์
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานรักษ์โลก

บ้านปากด่าน

สิง่ทีท่างกลุม่ได้รบัจากการเข้าร่วมอบรม
ในหลกัสตูรศูนย์บาท คอื องค์ความรู้

ในการพฒันาผลติภณัฑ์ ไปจนถงึการท�าการตลาด
 ซึง่เราไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรม

เลยแม้แต่บาทเดยีว เป็นการปรบัจนูความคิด ทศันคติใหม่ๆ 
ให้มองต้นทนุทีอ่ยู่รอบตัวก่อนเป็นส�าคัญ 

อย่างเช่นเรามแีกลบข้าวทีด่เูหมอืนจะไม่มมีลูค่า 
แต่เมือ่น�ามาเผาแปรสภาพให้เป็นแกลบชาร์โคล 

น�ามาเป็นส่วนผสมในสบูก่ท็�าให้เกดิมลูค่าเพิม่ได้ 

คุณสุเทพ คงเทศ
ประธานกรรมการ
โทร. 081-3078076

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

กรรมการ

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยว ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 65

ธ.ค. 60 ธ.ค. 62ต.ค. 61 เม.ย. 64 พ.ค. 65

คุณอาซิส แต้มต่อผล
รองประธานกลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูปลิงทะเล

เกาะยาวน้อย

การท�างานร่วมกันในช่วงแรกใช้ระยะเวลาในการพดูคยุ
ท�าความเข้าใจกนัพอสมควรให้มองไปท่ี

เป้าหมายเดียวกนัคือยกระดบัปลงิให้เป็นสตัว์เศรษฐกิจ 
และสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านได้อย่างต่อเนือ่ง 

ประกอบกับเป็นเรือ่งใหม่ มกีารเชือ่มโยงภาคีเครอืข่าย
หลายๆ ส่วนเข้ามาท�างานร่วมกันตัง้แต่ 

ต้นน�า้ไปจนถงึปลายน�า้ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการเพาะพนัธ์ุ 
เพาะเลีย้งขยายพนัธุ ์สร้างองค์ความรู้ด้านการเล้ียง 

ไปจนถึงการแปรรปูปลงิทะเล และส่งเสริมด้านการตลาด 
จนวนันีเ้กิดเป็นต้นแบบการพฒันาทีช่ดัเจน 

ชาวบ้านเกิดการต่ืนตวัในการทีจ่ะอนรุกัษ์ปลงิทะเล 
และได้รบัการยกระดบัไปสูส่ตัว์เศรษฐกิจ

ทีส่�าคัญของจังหวัด

คณุสุ่เทพ   คงเทศ ปริะธานกริริมการิ
คณุส่มใจ   ชมขวัญ ริองปริะธานกริริมการิ
คณุกฤษ    ศริฟ้ี้า กริริมการิ
คณุณชันาริากริณ์   แซ่ตนั กริริมการิ
คณุธีริพงศ์    ตันตเิพชริาภริณ์ กริริมการิ
คณุพริดาริา   ปริะมลูทริพัย์ กริริมการิ
คณุกฤษณา   แซ่ลิ�ม กริริมการิ
คณุภาวชั     ลิ�มธนาส่กุล กริริมการิ
คณุช�านาญ   พึ�งถิ�น กริริมการิ
คณุเบญจวริริณ ใจหลกั กริริมการิ
คณุจุฑ์ามาศ   ส่่องแส่ง กริริมการิ
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บิดุถตัว

ติลผราก

การตลาดรากดัจราหิรบราก
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ผลการดำาเนินงาน
กลุ่มงานเกษตร
• ส่่งเส่ริิมให้เกิดการิริวมกลุ่มเคริ่อข่ายผู้ผลิตข้าวส่ังข์หยดอินทริีย์พัทลุง 

ให้องค์ความริู้ด้านการิตลาด และหาแนวทางการิกริะจายส่ินค้าที�คง
ค้างของชุมชนทั้งในและต่างปริะเทศ อาทิ ส่มาพันธุ์ปริะชารัิฐภาคใต้ 
จีน มาเลเซีย เป็นต้น

กลุ่มงานแปรรูป
• ส่นับส่นนุการิออกแบบกริะเป๋ากริะจดูเพ่�อจดัจำหน่ายแก่หน่วยงานต่างๆ 

ริวมถึงหาตลาดเพิ�มเติมให้กับกลุ่มผู้ส่านกริะเป๋ากริะจูด จังหวัดพัทลุง 
ส่ริ้างริายได้กว่า 2.06 แส่นบาท 

โครงการเด่น 
• โครงการจัำหนา่ยสินคา้ข้องด่โอทอป และกระเช้าข้องข้วัญปีใหม่ 

2564 บริษิทั ปริะชาริฐัริกัส่ามัคคพัีทลงุ (วสิ่าหกจิเพ่�อส่งัคม) จ�ากดั ร่ิวม
กับ ส่�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง ส่�านักงานท่องเที�ยวและกีฬา 
จังหวัดพัทลุง เคริ่อข่าย Biz Club พัทลุง  และกลุ่ม OTOP พัทลุง หาริ่อ
ริปูแบบตลอดจนการิจดัจ�าหน่ายผลติภณัฑ์์ส่นิค้าปีใหม่ 2564 ซึ�งด�าเนนิ
งานริะหว่างเด่อน ตุลาคม 2563 - มกริาคม 2564 ส่ามาริถส่ริ้างริายได้
ให้แก่กลุ่มผู้ปริะกอบการิริวมกว่า 2.48 แส่นบาท 

พัทลุง
ประชารัฐรักสามัคคี
พัทลุง
วิสาหกิจเพื่อสังคม

11 คน 19 ราย
จ�านวนกรรมการ จ�านวนผู้ถือหุ้น
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คุณชัยกานต์ มาแทน 
ประธานเครือข่าย Biz Club 

จังหวัดพัทลุง

เป็นการวางแผนการท�างานและบรูณาการร่วมกนั
ตามนโยบายของจงัหวดัท่ีต้องขบัเคล่ือน รับใช้ชมุชน 

ส่งเสรมิสนิค้าในเครอื OTOP ทัง้สินค้าอปุโภค บริโภค 
ทัง้รายกลุม่ รายเดยีว รวมถงึทีพ่กั เป็นต้น แนวคดิง่ายๆ 

คือต้องการช่วยเหลอืให้ชมุชนมช่ีองทางการจ�าหน่าย
ให้มากขึน้ โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 

ประสบการณ์จากการจดัท�าโครงการนี้ 
ท�าให้เกิดแนวทางการจ�าหน่ายสินค้าออนไลน์ผ่าน Facebook 

และมกีารช่วยส่งเสรมิการตลาดในเครือข่ายมากขึน้

คุณนาที รัชกิจประการ
ประธานกรรมการ
โทร. 081-8354531

คุณจรูญ แก้ววจีทรัพย์
กรรมการผู้จัดการ
โทร. 084-9419199

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

กรรมการ

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยว ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 65

ธ.ค. 60 ธ.ค. 62ต.ค. 61 เม.ย. 64 พ.ค. 65

คณุนาที  รัิชกิจปริะการิ ปริะธานกริริมการิบริิหาริ
คณุสิ่ทธิชยั  ลาภานุพัฒนกุล ริองปริะธานกริริมการิบริิหาริ
คณุกฤษณ์    เชาว์บวริ ริองปริะธานกริริมการิบริิหาริ
คณุจริญู   แก้ววจีทริพัย์ กริริมการิผูจั้ดการิ  
คณุโกศล  พริหมช่วย กริริมการิและเลขานุการิ
คณุชาลนีิ  เศริษฐ์ธริริมธัช กริริมการิและเหรัิญญกิ
คณุโยธนิ  เขาไข่แก้ว กริริมการิ
คณุส่มบตั ิ  หนทูอง กริริมการิ
คณุบวริ จนัทร์ิโภคาไพบลูย์ กริริมการิ
คณุอานนท์ ข�าแก้ว กริริมการิ
คณุนันทนา นะนุย้ กริริมการิ
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พิจิตร

ผลการดำาเนินงาน
กลุ่มงานเกษตร
• จัดกิจกริริมส่่งเส่ริิมช่องทางการิตลาด 4 ริ. ณ ห้างส่ริริพส่ินค้าท็อป

พลาซาจังหวัดพิจิตริ และ บึงส่ีไฟ้
• ริ่วมกับส่ำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตริ จัดปริะชุมเชิงปฏิบัติการิ

ส่ริ้างริายได้จากกิจการิอาหาริปลอดภัย (โริงพยาบาล โริงเริียน โริงแริม 
ริ้านอาหาริ) ให้แก่กลุ่มเป้าหมายที�เข้าริ่วมจ�านวน 10 กลุ่ม ได้แก่ 
โริงสี่ส่วัส่ดิการิต�าบลเนินปอ วิส่าหกิจชุมชนกลุ่มผลิตน�้าพริิกไริ้ส่าริ
กนับดู กลุม่แปริรูิปผลผลติทางการิเกษตริบ้านวังแดงเหน่อ กลุ่มแปริรูิป
ข้าวส่าริหอมมะลิ กลุ่มโริงส่ีชุมชนริ่วมใจพัฒนาบ้านบึงปริะดู่ กลุ่มผลิต
ข้าวเพ่�อสุ่ขภาพบ้านล�าปริะดาเหน่อ วิส่าหกิจชุมชนกลุ่มส่ตริีต้นส่�าโริง
ริวมใจพัฒนา กลุ่มผลิตข้าวชุมชนบ้านทุ่งพริหมทอง กลุ่มส่ตริีเพาะเห็ด
บ้านโพธิ์ทอง และกลุ่มเกษตริปลอดส่าริอาหาริปลอดภัยต�าบลทุ่งใหญ่ 

โครงการเด่น
• โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยัจัังหวัดพิจัติร บริษิทั ปริะชาริฐั

ริักส่ามัคคีพิจิตริ (วิส่าหกิจเพ่�อส่ังคม) จ�ากัด ริ่วมลงนามความริ่วมม่อ
กับ ส่�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตริ และหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง 
เพ่�อส่ริ้างการิมีส่่วนริ่วมในการิขับเคล่�อนนโยบายอาหาริปลอดภัยลงสู่่
ชุมชนอย่างเป็นเคริ่อข่าย ช่วยให้เกษตริกริมีแหล่งจ�าหน่ายวัตถุดิบ
และเกิดการิส่่งเส่ริิมการิเกษตริที�ปลอดส่าริพิษอย่างยั�งย่น นอกจาก
นี้ยังลงพ้่นที�ส่�าริวจและคัดเล่อกกลุ่มเป้าหมาย พริ้อมจัดปริะชุมเพ่�อ
วางแผนการิผลิต ก�าหนดริาคากลางสิ่นค้า ปริิมาณการิผลิต ค้นหา
ผู้ปริะส่านงานในแต่ละปริะเภท (ข้าว ผักส่ด ผลไม้ อาหาริแปริริูป) โดย
ปัจจุบันส่ามาริถส่ริ้างริายได้ให้แก่ชุมชนริวม 139,000 บาท 

ประชารัฐรักสามัคคี
พิจิตร
วิสาหกิจเพื่อสังคม

9 คน 19 ราย
จ�านวนกรรมการ จ�านวนผู้ถือหุ้น
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คุณวราภรณ์ สมบัติวงศ์ 
ประธานกลุ่มเกษตรพอเพียงต�าบลรังนก 

สิ่งที่สมาชิกในกลุ่มของเราได้รับ
จากการเข้าร่วมโครงการ คือความรู้เกี่ยวกับ

การปลูกผักปลอดภัย และผักอินทรีย์ รวมไปถึง
การวางแผนการผลิต การก�าหนดราคา สิ่งที่ส�าคัญ
คือเรามีตลาดในการส่งผลผลิตไปขายอย่างชัดเจน 

ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้จุนเจือครอบครัวเพิ่มมากขึ้น 
ต้องขอบคุณประชารัฐรักสามัคคีพิจิตรด้วยค่ะ

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

กรรมการ

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยว ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 65

ธ.ค. 60 ธ.ค. 62ต.ค. 61 เม.ย. 64 พ.ค. 65

คณุสุ่ธนต์   เทยีนเฮง ปริะธานกริริมการิ
คณุบดนิทร์ิ   มลีาภ ริองปริะธานกริริมการิ
คณุพิชชาภา   พลส่ว่าง กริริมการิผู้จัดการิ
คณุพีริญา   กลัยกริวิภชั กริริมการิ
คณุอะมริ   บวัผัน กริริมการิ
คณุอ�านาจ   รุ่ิงเริอ่ง กริริมการิ
คณุจติตานนัท์  โพธ์ิหิริญั กริริมการิ
คณุณริงค์   ส่มบตัใิหม่ กริริมการิ
คณุเฉลมิ   พฒุแย้ม กริริมการิ

คุณสุธนต์ เทียนเฮง
ประธานกรรมการ
โทร. 086-9289996

คุณพิชชาภา พลสว่าง
กรรมการผู้จัดการ
โทร. 089-4377792
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ผลการดำาเนินงาน
กลุ่มงานเกษตร
• โคริงการิโริงพยาบาลอาหาริปลอดภยั เป็นการิทำงานร่ิวมกบัส่ำนกังาน

พัฒนาชมุชนจงัหวัดพิษณุโลก เกษตริและส่หกริณ์จงัหวดั และส่าธาริณส่ขุ
จังหวัด โดยเข้าริ่วมเป็นตัวกลางในการิเช่�อมโยงริะหว่างชุมชน และ
โริงพยาบาลพริะพุทธชนิริาช ช่วยเหล่อชมุชนที�ท�าการิเกษตริ ในการิเป็น
ตวักลางริบัซ่อ้ผลผลิตทางการิเกษตริ และน�ามาส่่งต่อให้กับโริงพยาบาล 
ท�าให้ชุมชนส่ามาริถลดค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนวัตถุดิบ ได้ริาคาที�คงที�
มีตลาดรัิบซ้่อต่อเน่�อง ส่ามาริถส่ริ้างริายได้ตลอดท้ังโคริงการิริวมกว่า 
54 ล้านบาท

• จดักจิกริริมเชงิปฏบิตักิาริส่ร้ิางริายได้จากกจิการิอาหาริปลอดภัย พร้ิอมจัด
ท�าแผนการิพัฒนา ต่อยอด และขยายผลการิส่ร้ิางริายได้ให้แก่กลุม่ชมุชน 

• ช่วยเหลอ่เกษตริกรินอกพ่น้ที� โดยรัิบซ่อ้มงัคดุทพิย์จากเกษตริกริจังหวดั
พงังา จ�านวน 3,500 กิโลกริมั และล�าไยอดีอจากเกษตริกริจงัหวัดน่าน 
จ�านวน 1,000 กโิลกรัิม มาจ�าหน่ายในจังหวดัพษิณุโลก 

กลุ่มงานแปรรูป
• ร่ิวมกบัส่ภาเกษตริจงัหวดั กองทพัภาคที� 3 เคริอ่ข่ายแพทย์แผนไทยจงัหวดั

พิษณโุลก และภาคเอกชน ผลติน�า้มนัส่มุนไพริเพ่�อส่่งมอบให้แก่ผูป่้วย
โควิด-19 ตามศูนย์พักคอยในจงัหวัดพิษณุโลก 

โครงการเด่น
• โครงการเครือข่้ายเกษตรปลอดภัยัร่วมใจัเมืองสองแคว เป็นความ

ริ่วมม่อเช่�อมโยงกับกลไกปริะชารัิฐ เพ่�อด�าเนินกิจกริริมเชิงปฏิบัติการิ
ส่ริ้างริายได้จากกิจการิอาหาริปลอดภัย โดยมีวัตถุปริะส่งค์เพ่�อจัดท�า
แผนการิพัฒนา ต่อยอด และขยายผลการิส่ริ้างริายได้ โดย บริิษัท 
ปริะชาริฐัริกัส่ามคัคีพิษณุโลก (วิส่าหกิจเพ่�อส่งัคม) จ�ากดั จะเข้าไปช่วย
ในเร่ิ�องการิตลาด การิหาช่องทางการิจ�าหน่ายผลผลิตทางการิเกษตริ
การิเช่�อมโยงผู้ค้ากับแหล่งรัิบซ้่อผลผลติให้กบัส่มาชิกในเคริอ่ข่าย ส่นบัส่นนุ
เมลด็พันธ์ุเพ่�อใช้ในการิต่อยอดผลผลติ ตลอดจนการิลดต้นทนุวัตถุดิบของ
กลุม่ ซึ�งปัจจบัุนม ี10 กลุม่และชมุชนที�เข้าร่ิวม ปริะกอบด้วย วสิ่าหกิจชมุชน
เมลด็พนัธุแ์ละแปริริปูบ้านคุง้หม้อ กลุม่ข้าวพันธ์ุดวัีงมะส่ริะ บ้านส่วนมสี่ขุ
ผลผลิตทางการิเกษตริ วิส่าหกิจชุมชนเกษตริยั�งย่นบ้านวังดินเหนียว 
วิส่าหกิจชุมชนแปลงใหญ่พ่ชผักปลอดภัยบึงพริะ วิส่าหกิจชุมชนกลุ่ม
ผกัมบีญุปลอดภัยส่นามคล ีวสิ่าหกจิชุมชนบ้านวังส้่มซ่า วิส่าหกจิชมุชน
พ่ชอาหาริปลอดภัยบ้านส่วนป่าน กลุ่มวิส่าหกิจชุมชนผลิตพ่ชอาหาริ
ปลอดภัย  และวิส่าหกิจชุมชนปลกูผกัปลอดส่าริพษิบ้านจอมทอง 

• โครงการตลาดประชารัฐข้องด่จัังหวัดพิษณุโลก บริิษัท ปริะชาริัฐ
ริกัส่ามคัคีพษิณุโลก (วิส่าหกิจเพ่�อส่งัคม) จ�ากดั เข้าไปช่วยในเร่ิ�องการิ
เพิ�มช่องทางการิค้า เช่�อมโยงแหล่งจ�าหน่ายส่ินค้า อาทิ งานปริะจ�า
จงัหวัด มหาวทิยาลยั โริงพยาบาล ห้างส่ริริพสิ่นค้า ในจังหวดัพิษณุโลก 
เพ่�อช่วยเหล่อผู้ปริะกอบการิริ้านค้า ที�ได้ริับผลกริะทบจากส่ถานการิณ์
โควดิ-19 และไม่มพี่น้ที�จ�าหน่ายส่นิค้า ท�าให้ผูป้ริะกอบการิมพี่น้ที�จ�าหน่าย
ปริะจ�า และได้รัิบผลตอบรัิบจากหน่วยงานต่างๆ ให้เข้าไปช่วยจัดพ้่นที�
จ�าหน่ายส่นิค้า

พิษณุโลก
ประชารัฐรักสามัคคี
พิษณุโลก
วิสาหกิจเพื่อสังคม

11 คน 129 ราย
จ�านวนกรรมการ จ�านวนผู้ถือหุ้น
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1

2

-
2,049,189
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848,240 1,897,705 2,054,355 5,285,209 7,319,730
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ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65

คุณภัทรพร บุญมี
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรยั่งยืน

บ้านวังดินเหนียว

ขอบคุณประชารัฐรักสามัคคีพิษณุโลก
ที่เข้ามาเชื่อมโยงหน่วยงานต่างๆ 

ให้เข้ามาช่วย โดยเฉพาะเรื่องเมล็ดพันธุ์ ตระกร้า 
แถมยังช่วยเหาพื้นที่ที่จะน�าสินค้าไปขายให้อีกด้วย 

สิ่งที่สมาชิกของเราได้รับนอกเหนือจากความช่วยเหลือ 
ก็คือความรู้ และการปรับตัว 

ที่ส�าคัญมีรายได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

กรรมการ

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยว ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 65

ธ.ค. 60 ธ.ค. 62ต.ค. 61 เม.ย. 64 พ.ค. 65

คุณณัฐวุฒิ สุกคร 
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์และแปรรูปข้าวบ้านคุ้งหม้อ

สิ่งที่ทางกลุ่มของเราได้รับ
จากการเข้าร่วมโครงการคือ

การอบรมให้ความรู้ ไปศึกษาดูงานนอกพื้นที่ 
ออกบูธจ�าหน่ายผลผลิตที่ห้างบิ๊กซี เซ็นทรัล 

ส่งข้าวให้กับโรงพยาบาลพุทธชินราช 
ส�าคัญไปกว่านั้นคือเรามีรายได้ที่แน่นอน

และมั่นคงทุกเดือน เนื่องจากมียอดสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง 
สามารถกู้เงินจาก ธกส.ด้วยดอกเบี้ยที่ต�่า 

เพื่อน�ามาเสริมสภาพคล่อง
ในการบริหารงานของกลุ่มครับ

ริ้อยเอก อุบล   พุทธริักษ์ ปริะธานกริริมการิ
ภญ.วริริณศิริิ  นิ�มพิทักษ์พงศ์ ริองปริะธานกริริมการิ
คุณวริัญญา   หอมธูป กริริมการิผู้จัดการิ
พลเอก ดริ.ศิริิ   ทิวะพันธุ์ กริริมการิ
พลตริี ศิลปานันต์ ล�ากูล กริริมการิ
คุณส่มคิด   ค�าแหง กริริมการิ
คุณณฐกริ  โช่จินดามณี กริริมการิ
คุณธนบดี   พงษ์ปริะพันธ์ กริริมการิ
คุณวิลาวัณย์   ภัทริพิชิต กริริมการิ
คุณบุญทริัพย์ เลิศริุจิกุล กริริมการิ
ว่าที�ริ้อยตริี สุ่นิมิต ชุ่มพงษ์ กริริมการิ

ร้อยเอก อุบล พุทธรักษ์
ประธานกรรมการ
โทร. 097-9188455

คุณวรัญญา หอมธูป
กรรมการผู้จัดการ
โทร. 086-9291745
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เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะทำ�ำงำนกำรพัฒนำ

ผลการดำาเนินงาน
กลุ่มงานเกษตร
• ช่วยเหล่อเกษตริกริกลุ่มผู้เลี้ยงปลากะพง อำเภอบ้านแหลม ที�ได้ริับ

ผลกริะทบจากส่ถานการิณ์โควิด-19 ส่ามาริถริะบายปลาได้ 1.5 ตัน

กลุ่มงานแปรรูป
• พฒันาบริริจภุณัฑ์์ส่ำหริบัผลติภณัฑ์์หม้อแกงกริอบ ให้มคีวามส่วยงาม

และน่าส่นใจมากยิ�งข้ึน 

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน
• โคริงการิพัฒนาท่องเที�ยวชุมชนย่านเมอ่งเก่าวัดเกาะ เป็นการิส่่งเส่ริมิการิ

ท่องเที�ยวเชิงวัฒนธริริม เพ่�อเป็นการิอนรุิกัษ์ให้ชมุชนย่านเมอ่งเก่าวดัเกาะ 
และผลกัดันเข้าสู่โ่คริงการิท่องเที�ยวเมอ่งส่ร้ิางส่ริริค์ UNESCO โดย อพท. 
เป็นผูด้�าเนนิการิและบริิษทั ปริะชารัิฐริกัส่ามคัคเีพชริบรีุิ (วสิ่าหกิจเพ่�อ
ส่งัคม) จ�ากดั ได้มส่ี่วนร่ิวมในการิด�าเนนิงานคร้ัิงน้ี

• พัฒนาศักยภาพการิท่องเที�ยวเชิงส่ร้ิางส่ริริค์แนวใหม่ โดยนำชุมชน
เป้าหมายมาทบทวนและหาช่องทางการิพัฒนา ขยายผล อาทิ ชุมชน
บ้านน้อย อ�าเภอเขาย้อย และชมุชนวัดเกาะ อ�าเภอเมอ่ง เป็นต้น 

โครงการเด่น
• โครงการผัู้กอินทร่ย์สู่โรงพยาบาลจัังหวัด เป็นโคริงการิที� บริิษัท 

ปริะชาริฐัริกัส่ามคัคีเพชริบรีุิ (วสิ่าหกิจเพ่�อส่งัคม) จ�ากดั เป็นผูร้ิวบริวมสิ่นค้า
และจัดส่่งส่นิค้าจากเคริอ่ข่ายกลุม่เกษตริกริสู่โ่ริงพยาบาลพริะจอมเกล้า
จังหวัดเพชริบุริีทุกวัน ด�าเนินการิจัดท�าบิลใบส่่งของ ใบเส่ริ็จริับเงิน/
ใบก�ากบัภาษี และการิจ่ายเงินให้เกษตริกริ ซึ�งริายได้ในแต่ละริอบของ
การิต่อสั่ญญาจะต้องไม่เกิน 500,000 บาท นอกจากน้ียังส่่งเส่ริิมให้
เกษตริกริลดการิใช้ส่าริเคมี พริ้อมท้ังอนุริักษ์ส่ิ�งแวดล้อม และสุ่ขภาพ
ของเกษตริกริและปริะชาชนทั�วไปที�บริโิภคผกัปลอดภยัดยิี�งขึน้ ปัจจบุนั
ส่ร้ิางริายได้ริวมกว่า 4.2 ล้านบาท  

• โครงการข้ยายช่องทางตลาดรูปแบบรถีโมบาย บริิษัท ปริะชาริัฐ
ริกัส่ามคัคีเพชริบรีุิ (วิส่าหกิจเพ่�อส่งัคม) จ�ากดั ร่ิวมกับส่�านกังานพาณิชย์
จังหวดัเพชริบรุิ ีด�าเนินการิจัดหาริถโมบาย มาตกแต่งให้เป็นริถจ�าหน่าย
ผลผลติทางการิเกษตริเคล่�อนที� โดยจดัริะบบการิบริหิาริจัดการิ จุดบริกิาริ
จ�าหน่ายส่ินค้า พริ้อมให้วิส่าหกิจชุมชนเกษตริอินทริีย์ช่องส่ะแกเป็น
ผูใ้ช้งาน และน�าไปจอดจ�าหน่ายที�ศูนย์ริาชการิ ริวมถงึส่ถานที�ท่องเที�ยว
ส่�าคญัในจังหวัด ส่ร้ิางริายได้ให้ชมุชนริวม 2 แส่นบาท 

เพชรบุรี
ประชารัฐรักสามัคคี
เพชรบุรี
วิสาหกิจเพื่อสังคม

7 คน 108 ราย
จ�านวนกรรมการ จ�านวนผู้ถือหุ้น
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ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65

คุณสุพจน์ กลิ่นพ่วง 
ประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์

ช่องสะแก

ถือว่าเป็นการสร้างแรงจงูใจ
ให้กับสมาชกิเกษตรกรในกลุม่โดยการน�ารถโมบาย

มาเป็นจดุขาย และประชารฐัรกัสามคัคีเพชรบรุี 
ก็ช่วยสนบัสนนุด้านการประชาสมัพนัธ์ 

และเป็นทีป่รกึษาด้านการบรหิารจดัการให้กับเราอกีด้วย 
ช่วงแรกๆ อาจจะมเีรือ่งผลผลติทีน่�ามาจ�าหน่าย

ยังไม่หลากหลาย ทางกลุม่ของเราจงึมกีารวางแผน
การปลกูและผลติให้มคีวามหลากหลายมากยิง่ขึน้ 

รวมถึงน�าสนิค้าแปรรปูของทางกลุม่มาจ�าหน่ายร่วมด้วย 

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

กรรมการ

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยว ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 65

ธ.ค. 60 ธ.ค. 62ต.ค. 61 เม.ย. 64 พ.ค. 65

พลเอก ส่รุินิทร์ิ  พิกุลทอง ปริะธานกริริมการิ
คณุปริะวิทย์  เคริอ่ทรัิพย์ กริริมการิผูจั้ดการิ
คณุธาริทพิย์  ศริินิพุงศ์ กริริมการิ
ดริ.โฉมยง  โต๊ะทอง กริริมการิ
คณุจนิดา  กาญจน์กีริติ กริริมการิ
ดริ.กริณัย์  ส่ทุธาริมณ์ กริริมการิ
จ่าส่บิเอก ปริะภาส่  อนิทน ู กริริมการิและเลขานุการิ

พลเอก สุรินทร์ พิกุลทอง
ประธานกรรมการ
โทร. 081-8252792

คุณประวิทย์ เครือทรัพย์
กรรมการผู้จัดการ
โทร. 089-7965052
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เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะทำ�ำงำนกำรพัฒนำ

ผลการดำาเนินงาน
กลุ่มงานเกษตร
• ส่่งเส่ริิมและส่นับส่นุนกลุ่มวิส่าหกิจชุมชนบ้านส่ีทองให้เป็นผู้จัดส่่ง

ผลผลติผักปลอดภยัเข้าสู่โ่ริงพยาบาลเพชริบูริณ์ โดยด�าเนนิการิพฒันา
และควบคุมคุณภาพของผลผลิต จัดการิด้านส่ถานที�บริริจุ ตกแต่ง 
ห้องเย็น ตลอดจนริะบบการิขนส่่งและการิริับออเดอริ์ พริ้อมจัดท�า
ส่ัญญาในการิจัดส่่งผักปลอดภัยเข้าสู่่โริงพยาบาลเพชริบูริณ์ ส่ามาริถ
ส่ริ้างริายได้ให้กับกลุ่มเกษตริกริอย่างต่อเน่�อง โดยมียอดริายได้ส่ะส่ม
กว่า 5.42 ล้านบาท

• ริ่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์์และส่่งเส่ริิมช่องทางการิตลาดให้กับกลุ่ม
เกษตริกริที�เข้าริ่วมโคริงการิเกษตริปลอดภัย 4 ริ. ส่ริ้างริายได้ริวม 
2.68 ล้านบาท

• เพิ�มช่องทางการิค้าและปริะส่านงานกับพ่อค้าคนกลาง และเป็น
ส่่�อกลางในการิท�าตลาดให้กับกลุ ่มเกษตริกริที�เข ้าริ ่วมโคริงการิ
ส่นับส่นุนกลุ่มเกษตริปลอดภัย (งบภาคเหน่อตอนล่าง) 10 กลุ่ม

กลุ่มงานแปรรูป
• โคริงการิตลาดปริะชารัิฐของดีจงัหวัดเพชริบูริณ์ (กรีินมาร์ิเก็ตเพชริบูริณ์) 

ด�าเนินการิมาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2560 ด้วยการิจัดกิจกริริมตลาดนัด
ปริะชาริฐั ปริะกอบด้วยการิจดัจ�าหน่ายผลติภณัฑ์์ชมุชน อาหาริพ่น้บ้าน
ริาคาปริะหยัด คุณภาพดี เพ่�อเป็นการิส่ริ้างริายได้เพิ�มให้กับชุมชน 
ปัจจุบันส่ามาริถส่ริ้างริายได้ริวมกว่า 3.38 ล้านบาท

โครงการเด่น 
• โครงการตลาดนัดประชารัฐข้องด่จัังหวัดเพชรบูรณ์ (ศูาลากลาง

เพชรบูรณ์) วันอังคารกับศูุกร์ บริิษัท ปริะชาริัฐริักส่ามัคคีเพชริบูริณ์ 
(วิส่าหกิจเพ่�อสั่งคม) จ�ากัด ริ่วมกับ ส่�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 
อตุส่าหกริริมจังหวัด พาณิชย์จงัหวัด เกษตริจงัหวัด คลงัจังหวดั ธนาคาริ
เกษตริและส่หกริณ์เพ่�อการิเกษตริ ก�าหนดการิจัดตลาดนดัปริะชาริฐัของดี
จังหวัดเพชริบูริณ์ ทุกวันอังคาริและวันศุกริ์ ณ บริิเวณทางเช่�อมอาคาริ
ศาลากลางจังหวัดเพชริบูริณ์ อาคาริ 1 และอาคาริ 2 ด้านทิศเหน่อ 
ท้ังน้ีเพ่�อช่วยส่นับส่นุนให้ผู้ปริะกอบการิมีตลาดในการิจ�าหน่ายสิ่นค้า
เพิ�มขึ้น โดยมีผู้เข้าริ่วม 60-70 ริ้านค้าต่อส่ัปดาห์ ส่ริ้างริายได้ริาว 
1.2 แส่นบาท

เพชรบูรณ์
ประชารัฐรักสามัคคี
เพชรบูรณ์
วิสาหกิจเพื่อสังคม

6 คน 1,043 ราย
จ�านวนกรรมการ จ�านวนผู้ถือหุ้น
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ติลผราก

การตลาดรากดัจราหิรบราก

0

1

1,850,000

4,042,080

8,778,773

14,249,528
15,601,542

16,933,542

350,482

351,182 381,182 651,182 771,182 821,182

-
441,340 441,340 471,340

471,340 471,340

ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65

คุณบุญจันทร์ แผนฉลาด
ประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์นางั่ว

ปกติแล้วจะท�าส่งเลมอนฟาร์มอย่างเดยีว
ไม่ค่อยได้ออกมาขาย แต่พอมโีครงการตลาดประชารฐั

ของดจีงัหวัดเพชรบรูณ์ ก็ได้น�าผลผลติทีป่ลกูเอง
มาขายให้แก่คนเพชรบรูณ์ได้ทานผักท่ีสะอาดปลอดภยั 
ในราคาถูก ไม่ต้องไปถึงเลมอนฟาร์มก็ได้รบัประทานค่ะ 

อยากขอบคณุประชารฐัรกัสามคัคีเพชรบรูณ์ 
ทีจ่ดัท�าโครงการดีๆ  แบบน้ี ในช่วงทีผ่กัล้นตลาด

ก็สามารถน�ามาจ�าหน่ายได้โดยไม่ต้องทิง้ให้เสยีเปล่า

คุณธีรพร พรพฤฒิพันธุ์  
ประธานกรรมการ
โทร. 086-4082460

คุณวุฒิชัย  โรจน์ทิพยรัก
กรรมการผู้จัดการ
โทร. 081-7858359

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

กรรมการ

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยว ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 65

ธ.ค. 60 ธ.ค. 62ต.ค. 61 เม.ย. 64 พ.ค. 65

คณุธีริพริ   พริพฤฒพินัธ์ุ ปริะธานกริริมการิ
คณุมณฑ์ล ส่นามชัยส่กุล ริองปริะธานกริริมการิ
คณุวุฒชิยั      โริจน์ทิพยริกั กริริมการิผูจั้ดการิ
คณุจรุิพีริ ค�าพล กริริมการิ
คณุกาจเดชา จงใจพริะ กริริมการิ
คณุส่มศกัดิ ์ น้อยลา กริริมการิ
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แพร่

ผลการดำาเนินงาน
กลุ่มงานเกษตร
• ริ่วมกับส่ำนักงานกษตริและส่หกริณ์จังหวัดแพริ่ ส่นับส่นุนเกษตริกริใน

การิกริะจายผลผลิตมะม่วงโชคอนันต์ที�ล้นตลาด โดยส่ามาริถริะบาย
ผลผลิตได้จ�านวน 11 ตัน ริวมมูลค่ากว่า 45,000 บาท ผ่านเคริ่อข่าย
ปริะชาริัฐมหาส่าริคาม ตริัง นคริศริีธริริมริาช และภาคเอกชน ริ้านค้า 
ในพ่้นที�จังหวัดแพริ่ 

กลุ่มงานแปรรูป
• ส่นับส่นุนช่องทางการิจำหน่ายให้แก่เกษตริกริ 8 อำเภอ จังหวัดแพร่ิ

ในการิส่่งผลิตภณัฑ์์จากผกัปลอดส่าริพษิ ให้กับร้ิานทอฝันหมสู่ด ส่าขา
แพร่ิ และส่าขาเด่นชยั พร้ิอมให้ค�าแนะน�าในการิแบ่งบริริจ ุการิใช้ถงุบริริจุ
ที�เหมาะส่ม การิเก็บรัิกษา การิดแูลเริ่�องอุณหภูม ิการิขนส่่ง ท�าให้เกษตริกริ
มรีิายได้มีช่องทางขายในพ่น้ที�ของจงัหวัดแพร่ิเพิ�มมากขึน้

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน
• ส่นับส่นุนการิจัดทำส่่�อปริะชาส่ัมพันธ์ผ่าน Social Media แก่ชุมชน

ท่องเที�ยวบ้านแม่ปาน อ�าเภอลอง จังหวัดแพร่ิ พร้ิอมจัดกิจกริริมการิเริยีนริู้
ส่�าหริับแหล่งท่องเที�ยวในชุมชน จดัทริิปทอ่งเที�ยวไปส่ัมผัส่วถิชีีวติและ
ท�ากจิกริริมล่องแพบ้านแม่ปาน  

โครงการเด่น
• โครงการส่งเสริมช่องทางการจัดัจัำหน่ายผู้ลผู้ลิตกลุม่วสิาหกจิัชมุชน

แก้วมังกรต�าบลบ้านถิี�น บริิษทั ปริะชารัิฐริกัส่ามคัคีแพร่ิ (วิส่าหกิจเพ่�อ
ส่งัคม) จ�ากดั ร่ิวมกบั ส่�านักงานพฒันาชมุชนจงัหวัดแพร่ิ ส่�านกังานเกษตริ
จงัหวดัแพร่ิ และ Young Smart Farmer ส่นบัส่นุนกลุม่เกษตริกริแก้วมงักริ
บ้านถิ�นในการิยกริะดบัคุณภาพมาตริฐานผลติภัณฑ์์แปริรูิป “แก้วมงักริ
กริอบแห้ง” พร้ิอมผลกัดันเข้าสู่ ่Tops Supermarket 

ประชารัฐรักสามัคคี
แพร่
วิสาหกิจเพื่อสังคม

11 คน 19 ราย
จ�านวนกรรมการ จ�านวนผู้ถือหุ้น
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การตลาดรากดัจราหิรบราก

3

3
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849,000
1,079,000 1,079,000

900,000 1,088,339 1,088,339

4,143,880 4,143,880 4,143,880

- - - - - -

ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65

คุณฤชภูมิ ถิ่นฐาน
คณะกรรมการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแก้วมังกร

ต�าบลบ้านถิ่น

ขอบคุณประชารัฐรักสามัคคีแพร่ที่เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหา
แก้วมังกรที่ราคาตกต�่า ด้วยการน�ามาแปรรูปเป็น

แก้วมังกรกรอบแห้ง พร้อมสร้างแบรนด์ และเรื่องราว
ของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่น่าสนใจ นอกจากนี้ยังช่วยหาตลาด

ให้กับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเราอีกด้วย นอกจากรายได้
จากผลิตภัณฑ์แปรรูปแล้ว เกษตรกรยังมีรายได้เพิ่ม

จากการขายแก้วมังกรผลสดจากเดิม กิโลกรัมละ 15 บาท 
เป็นกิโลกรัมละ 25 บาท และยังมีปริมาณการสั่งซื้อ

อย่างต่อเนื่อง ตกเดือนละประมาณ 200 กิโลกรัมอีกด้วย

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

กรรมการ

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยว ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 65

ธ.ค. 60 ธ.ค. 62ต.ค. 61 เม.ย. 64 พ.ค. 65

คณุเอมอริ  พริหมด ี  ปริะธานกริริมการิ
คณุบณุยาภริณ์   มิวันเป้ีย  กริริมการิผูจั้ดการิ
คณุจริญู ส่่างส่่วยยี�  กริริมการิผูจั้ดการิ
คณุโส่ภติา กฤตาวรินนท์  กริริมการิและเลขานกุาริ
คณุอดศิริ  ไชยบญุเริอ่ง  กริริมการิ
คณุเส่ริ ี ทริงศกัด์ิ  กริริมการิ 
คณุศกุริ ี อยูส่่ขุ  กริริมการิ
คณุปาริย์ ปริาศจากศัตริ ู  กริริมการิ
คณุเหมอ่นพ่อ ส่วุริริณกาศ  กริริมการิ
คณุชชูพี แว่นฉมิ  กริริมการิ
คณุปัญจพล ปริะส่ทิธิโศภนิ  กริริมการิ

คุณเอมอร พรหมดี
ประธานกรรมการ
โทร. 081-9608753

คุณบุณยาภรณ์  มิวันเปี้ย
กรรมการผู้จัดการ
โทร. 064-5916244

คุณจรูญ ส่างส่วยยี่
กรรมการผู้จัดการ
โทร. 081-0202230
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ผลการดำาเนินงาน
กลุ่มงานเกษตร
•  เช่�อมโยงการิตลาดเกษตริอนิทริย์ีและอาหาริปลอดภยั จำหน่ายให้กบั

โริงพยาบาลเชยีงค�า โริงพยาบาลเชียงม่วน และโริงพยาบาลดอกค�าใต้ 
ส่ร้ิางริายได้ให้แก่ชุมชนกว่า 1.8 ล้านบาท 

• ร่ิวมพัฒนาผลิตภัณฑ์์และส่่�อปริะชาสั่มพันธ์ พร้ิอมจัดกิจกริริมต่างๆ 
อาทิ งานปริะชาริฐัพัฒนาเกษตริอนิทริย์ีวถิพีะเยา นิทริริศการินวัตกริริม
การิพฒันาเกษตริอินทริย์ีสู่ ่4 ริ. กจิกริริม Business Matching ส่ร้ิางริาย
ได้กว่า 5.8  ล้านบาท

• ส่่งเส่ริมิการิจดัตัง้เคริอ่ข่ายเกษตริอนิทริย์ีและอาหาริปลอดภยั จงัหวดัพะเยา 
เน้นการิส่ร้ิางริายได้และการิพัฒนากลุม่ชมุชนเกษตริอนิทริย์ีและอาหาริ
ปลอดภัยท้ัง 9 อ�าเภอ พร้ิอมเช่�อมโยงพ่น้ที�การิจดัจ�าหน่าย ณ ศนูย์การิค้าต่างๆ

กลุ่มงานแปรรูป
• ดำเนินการิตลาดนัดปริะชาริัฐพะเยา ต่อเน่�องทุกเด่อนในพ้่นที�ต่างๆ 

ส่ร้ิางริายได้ริวมกว่า 26 ล้านบาท 
• พฒันาและยกริะดับคณุภาพผ้าทอชุมชนใน 9 อำเภอ ของจงัหวดัพะเยา 

ส่่งเส่ริิมลวดลายปริะจ�าจังหวัด อาทิ ลายดอกส่าริภี ลายขอเจ้าฟ้้า
ส่ริิวัิณณวริฯี ลายน�า้ไหล เป็นต้น 

• ส่ร้ิางองค์ความริู้ด้านการิแปริริูปส่บู่ แชมพูส่มุนไพริ กริะเป๋ามหาเส่น่ห์ 
ให้กบัน้องๆ นกัเริยีนโริงเริยีนบ้านแม่องิ และโริงเริยีนเทศบาล 5 นอกจากน้ี
ยังจัดหลักสู่ตริอบริมให้ความริู้เพ่�อส่ริ้างอาชีพให้กับปริะชาชนในพ่้นที�
อกีด้วย 

•  ส่่งเส่ริมิและพฒันาองค์ความริูสู้่ก่ลุม่และชมุชนต่างๆ เพ่�อการิส่ร้ิางอาชพี
และการิส่ร้ิางช่องทางการิจ�าหน่ายส่นิค้าผ่านริะบบออนไลน์ ส่ร้ิางริายได้
ริวมกว่า 4.3 แส่นบาท  

• นำเส่นอกาแฟ้แบรินด์ “นกยงูพะเยา” ซึ�งถอ่เป็น The Coffee Signature 
of Phayao ในเวทีต่างๆ พร้ิอมท้ังร่ิวมการิจัดแส่ดงและจ�าหน่ายในกิจกริริม
ของหน่วยงานภาครัิฐและเอกชน 

• ส่นับส่นุนกลุ่มทำขนมไทย เบเกอรีิ น้ำส่มุนไพริ และจักส่านในการิ
จดัอาหาริว่างเพ่�อใช้ในการิปริะชุมและอบริมของหน่วยงานต่างๆ ส่ร้ิาง
ริายได้ริวมกว่า 1.82 แส่นบาท

• ส่นับส่นุนผลิตภัณฑ์์ในเคริ่อข่าย พร้ิอมพัฒนางานจักส่านชุมชนสู่่
กริะเช้าและตะกริ้าของขวัญ ส่�าหริับจ�าหน่ายในช่วงงานพิเศษต่างๆ 
ส่ร้ิางริายได้ริวมกว่า 2 ล้านบาท 

พะเยา

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน
• ส่นับส่นุนการิจัดทำส่่�อปริะชาส่ัมพันธ์การิท่องเที�ยว บ้านปงใหม่

บ้านหนองหล่ม บ้านทุ่งบานเย็น และบ้านบ่อเบีย้ 
• ร่ิวมกับส่ำนักงานเทศบาลเม่องพะยา จัดพ้่นที�ลานข่วงนกยูง ริิมกว๊าน

พะเยา ช่วยเหล่อกลุ ่มผู ้ปริะกอบการิมีพ้่นที�จ�าหน่ายสิ่นค้าในช่วง
วันหยุดยาวช่วงส้ิ่นปี 63 ส่ร้ิางริายได้ริวมกว่า 9.5 แส่นบาท

• ส่่งเส่ริิมการิท่องเที�ยวเชิงวัฒนธริริมของคนอีส่านภูไทที�บ้านใหม่
ริาษฎริ์บ�าริุง โดยเน้นอัตลักษณ์สู่่ส่ายตาของคนที�มาเย่อนทั้งด้านการิ
แต่งกาย การิทอผ้า การิจกัส่าน พร้ิอมท้ังมโีฮมส่เตย์ที�ริองรัิบนกัท่องเที�ยว

• ร่ิวมพฒันาเส้่นทางการิท่องเที�ยวเชงิเกษตริชมุชนบ้านส่นัต้นตุ้ม ริวมถงึ
ส่่งเส่ริมิอาชีพของคนในชุมชนที�เน้นความเป็นอยูอ่ย่างพอเพียง

โครงการเด่น
• โครงการ SUNPULOEI  BRAND  PHAYAO บริิษัท ปริะชารัิฐ

ริกัส่ามคัคีพะเยา (วิส่าหกิจพ่�อส่งัคม) จ�ากดั ส่นับส่นุนด้านองค์ความริู้
ด้านต่างๆ และกิจกริริมการิตลาดมากมาย ริวมไปถึงพัฒนารูิปแบบ
ผลติภณัฑ์์อย่างต่อเน่�อง ไม่ว่าจะเป็นกริะเป๋ามหาเส่น่ห์ กริะเป๋าคนส่วย
ริวยทริพัย์ กริะเป๋าพลูทริพัย์ กริะเช้าของขวญัเม่องพะเยา เป็นต้น ส่ามาริถ
ส่ริ้างริายได้เข้าสู่่ชุมชน ช่วยเหล่อผู้สู่งอายุ ผู้พิการิ และส่ตรีิในชุมชน 
เดอ่นละ 15,000 บาท ถึง 20,000 บาท ต่อเด่อน ริวมตัง้แต่เริิ�มโคริงการิกว่า 
5.7 ล้านบาท นอกจากน้ี ยังส่ามาริถพัฒนาชมุชนบ้านส่นัปเูลย ให้เป็นชุมชน
ที�มีช่�อเส่ียง เป็นแหล่งเยี�ยมชมและศึกษาดูงาน จนเกิดริายได้อ่�นๆ 
นอกเหน่อจากการิจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์์ ไม่ว่าจะเป็นอาหาริ เคริ่�องด่�ม 
และเป็นหนึ�งในเป้าหมายการิพัฒนาสู่่การิท่องเที�ยวเชิงวฒันธริริมอย่าง
เตม็ริปูแบบต่อไป

• โครงการแปรรปูผู้ลิตภัณัฑ์์ตำบลดงเจัน บริษิทั ปริะชาริฐัริกัส่ามคัคี
พะเยา (วิส่าหกจิเพ่�อส่งัคม) จ�ากัด ร่ิวมกับภาคเีคริอ่ข่าย อาทิ ส่�านกังาน
พฒันาชมุชนจงัหวัดพะเยา ส่�านักงานพฒันาฝีม่อแริงงานจงัหวดัพะเยา 
มหาวทิยาลยัพะเยา Bizclub Phayao เคริอ่ข่าย OTOP จงัหวดั กลุม่
หัตถกริริมล้านนาส่นัปเูลย ฯลฯ ริวมกลุม่ส่ตริแีละผูส้่งูอาย ุพร้ิอมส่่งเส่ริมิ
และพัฒนาผลติภณัฑ์์จกัส่าน กาละแมโบริาณ ริวมถงึการิปักผ้าด้นม่อ 
ตลอดจนส่่งเส่ริมิด้านการิตลาด การิขาย การิปริะชาส่มัพนัธ์ การิบริหิาริ
การิเงนิ และการิบริิหาริจัดการิกลุม่ ส่ร้ิางริายได้ริวมกว่า 1.2 ล้านบาท 

ประชารัฐรักสามัคคี
พะเยา
วิสาหกิจเพื่อสังคม

6 คน 42 ราย
จ�านวนกรรมการ จ�านวนผู้ถือหุ้น



รวมผลงานเครือข่าย บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ทั่วประเทศ (76 จังหวัด)

237

3

9
6

4

18

15

11

4

12

25

21

17

7

14

30

22

17
7

19

35

22

19

บิดุถตัว

ติลผราก

การตลาดรากดัจราหิรบราก

6,674,345 6,674,345 7,733,560

19,596,860
23,336,040

24,511,805

- -

19,584,561

30,949,082

45,047,708

52,200,441

40,000 40,000 40,000 1,128,698 2,494,698 2,494,698

ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65

คุณคำาใส เดชบุญ
รองประธานเครือข่ายสตรีต�าบลดงเจน

แรกๆ เลยชาวบ้านยังไม่ค่อยเข้าใจในเรือ่งที่
ประชารฐัรกัสามคัคีพะเยาจะเข้ามาพฒันากลุม่ 

ต้องมกีารพูดคุยและประชมุหารอืกันอยูห่ลายครัง้ 
เริม่เหน็แนวทางทีช่ดัเจนมากย่ิงขึน้ 

เริม่มยีอดสัง่ซือ้เข้ามา มรีายได้เพิม่มากขึน้ 
สนิค้าของชมุชนเริม่เป็นทีรู่จ้กัของคนในจงัหวัด 

ท�าให้ชาวบ้านเริม่รูส้กึเชือ่มัน่ และมกี�าลงัใจ
ในการผลิตสินค้ามากยิง่ขึน้

คุณบุญชู กมุทมาโนชญ์
ประธานกรรมการ
โทร. 081-8827582

คุณศรีวรรณ  ปวงงาม
กรรมการผู้จัดการ
โทร. 081-6048039

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

กรรมการ

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยว ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 65

ธ.ค. 60 ธ.ค. 62ต.ค. 61 เม.ย. 64 พ.ค. 65

คุณศุภรดา  กันทะวงค์
ประธานกลุ่มหัตถกรรมล้านนาสันปูเลย 

จากสถานการณ์โควดิ-19 ทีผ่่านมา
ท�าให้สนิค้าของกลุม่เราค้างสต๊อกเป็นจ�านวนมาก 
ทางประชารัฐรักสามคัคีพะเยาได้เข้ามาช่วยเหลอื
ในด้านต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการหาตลาด

และพ้ืนทีจ่�าหน่ายให้ หรือแม้กระทัง่ช่วยด้านการขายสนิค้า
ผ่านระบบออนไลน์ ตัง้แต่การจดัอบรมการถ่ายภาพ 

การโฆษณาและการขายผ่านแอปพลเิคชนัต่างๆ 
ตลอดจนการไลฟ์สดเพือ่ขายสนิค้าอกีด้วยค่ะ

คณุบญุช ู กมทุมาโนชญ์ ปริะธานกริริมการิ 
คณุธริริมพลก์ ศริสี่กุล ริองปริะธานกริริมการิ
คณุศรีิวริริณ ปวงงา กริริมการิผูจ้ดัการิ 
คณุส่งอรุิณ มลูส่ถาน กริริมการิ
คุณคมม์ มศีรีิ กริริมการิ
คณุจริริยา เวชชศาส่ตร์ิ กริริมการิ
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เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะทำ�ำงำนกำรพัฒนำ

ผลการดำาเนินงาน
กลุ่มงานเกษตร
• จากสถานการณ์์การแพร่ระบาดโควิดิ-19 ทำให้้งดจดังาน Phuket Lobster 

Festival 2020 แต่ยังคงด�าเนนิการประชาสมัพันธ์สนิค้าอตัลกัษณ์์ของ
ภเูก็ตอย่างต่อเน่ือง จดัท�า Signature Menu ทีส่ร้างสรรค์ด้วิยกุ้งมงักรภูเก็ต 
สร้างรายได้ให้้แก่ชุมชนและร้านอาห้ารต่างๆ ทัว่ิเกาะภูเก็ต

• สบัปะรดภูเก็ตแท้ แคมเปญอ่องห้ลายโป๊ป่�เป่งอ๊าน (กล่องละ 99 บาท)  
จ�าห้น่ายในช่วิงเทศกาลตรษุจีน ป่ 2564 รวิม 999 กล่อง  มยีอดขาย  98,901 
บาท ช่วิยระบายสนิค้าชุมชนช่วิงล้นตลาด  มูลค่ากว่ิา 250,000 บาท

• จัดโครงการ Phuket Lobster Festival 2021 เพ่ือช่วิยเกษตรกร 
สร้างรายได้กว่ิา  50,000,000  บาท

• เชือ่มโยงอนัดามนั - เชยีงราย จดัจำห้น่ายส้มโอขาวิให้ญ่ 7 ตัน  

กลุ่มงานแปรรูป
• แปรรปูสบัปะรดเป็นขนมพายสบัปะรด ผลติโดยร้านอามะ สร้างรายได้

กว่ิา 100,000 บาท
• สบัปะรดภูเกต็คั�นสด สร้างรายได้กว่ิา 720,000 บาท
• สับปะรดภูเก็ตเจลลี่ในซองบีบ จำห้น่ายโดยประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต 

สร้างรายได้กว่ิา 210,000 บาท
• ชาสมนุไพรส้มควิาย / ส้มควิายแช่อิม่ ชมุชนบางห้วิานพฒันา สร้างรายได้

กว่ิา 500,000  บาท
• โรงเรียนวัิดเทพนิมติรผลิตกระเป๋ากระจูดวิาดมือลายสับปะรดสร้างรายได้

30,000  บาท
• จำห้น่ายผ้าลายสับปะรดภูเก็ต เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ อัตลักษณ์์

ของจงัห้วิดัอย่างแพร่ห้ลาย  

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน
• พฒันาการท่องเทีย่วิโดยชุมชนบ้านไม้ขาวิ ท่ีนาผนืสดุท้าย จดุชมเคร่ืองบนิ 

สปาทราย สร้างรายได้ 3 ล้านบาท
• ท่องเที่ยวิชุมชนสวินสับปะรดภูเก็ต คนละ 300 บาท สร้างรายได้กว่ิา 

60,000 บาท
• ท่องเทีย่วิโดยชมุชนท่าฉัตัรไชย สร้างรายได้ 300,000 บาท
• ชมุชนเมืองเก่า ถนนคนเดินห้ลาดให้ญ่ สร้างรายได้ 20,000,000 บาท
• ร้านถลาง 31 คาเฟ่่ สร้างรายได้ 800,000 บาท ดเูครือ่งบนิ / นาผนืสดุท้าย / 

ผกัลิ�นห่้านและจกัจัน่ทะเล ชมุชนบ้านไม้ขาวิ สร้างรายได้  3,000,000  บาท

โครงการเด่น
• โครงการ “Cold Pressed Phuket Pineapple Juice” บรษิทั ประชารัฐ

รกัสามคัคภีเูก็ต (วิสิาห้กิจเพ่ือสงัคม) จ�ากดั ผลักดนัให้้ผลงานออกมาเป็น
รปูธรรม สร้างรายได้เพ่ิมให้้กับชมุชนโรงแรมผ่านบ้านอาจ้อ และร้านถลาง 31 
และอกีห้ลายร้าน ซื�อสบัปะรดภูเก็ตแท้เพ่ือมาคั�นน��าและออกแบบห้บีห่้อให้้
น่าสนใจตามคอนเซ็ปต์ของร้านตัวิเอง ซ่ึงขายดีมาก ช่วิยเพ่ิมมูลค่าให้้
สบัปะรดและลดภาระให้้เกษตรกรช่วิงสับปะรดล้นตลาดด้วิย นอกจากนี�ยงั
ได้เพ่ิมการรบัรูเ้ก่ียวิกบัควิามอร่อยของสบัปะรดภูเก็ตแท้ สร้างรายได้เพ่ิม
ห้ลายแสนบาท สร้างก�าลงัใจให้้เกษตรกร สร้างควิามจดจ�าตราสัญลกัษณ์์ 
Phuket Pineapple และกระตุน้ให้้คนสนบัสนุนสบัปะรดภเูกต็แท้ เพราะ
อร่อยและมอีตัลกัษณ์์ทีไ่ม่เห้มือนทีอ่ืน่

• โครงการเวชสำอางสับปะรด Brand ใสใส บรษัิท ประชารัฐรกัสามคัคี
ภูเก็ต (วิิสาห้กิจเพื่อสังคม) จ�ากัด ร่วิมกับ สถาบันวิิจัยและพัฒนา
มห้าวิิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และ Doctor Youth Clinic ในการแปรรูป
สบัปะรดภูเก็ตเป็นผลติภัณ์ฑ์รกัษาสวิิแบรนด์ “ใสใส” (Sai Sai) ประกอบ
ไปด้วิย Anti acne serum และ Anti acne mousse cleanser พร้อมส่งเสรมิ
การประชาสมัพนัธ์เพือ่ให้้เกดิกระแสและสร้างยอดขายให้้แก่ชมุชน 

ภูเก็ต
ประชารัฐรักสามัคคี
ภูเก็ต
วิสาหกิจเพื่อสังคม

10 คน 82 ราย
จ�านวนกรรมการ จ�านวนผู้ถือหุ้น
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ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65

4,254,595

80,160,765

128,417,165

154,975,850 155,495,150 155,495,150

6,094,845
6,109,895 7,268,495

7,525,285

59,855,285 60,355,285

1,437,150 4,017,150 7,034,748

27,050,748 31,850,748 31,850,748

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ปีนี้เราเน้นนวัตกรรม 
ผลิตเวชสำ�าอางจากสำับปะรดภูเก็ตแท้เพื่อรักษาสำิวภายใต้

แมสำและสำิวในวัยรุ่น โดยคณะวิจัยของทางมหาวิทยาลัย
ร่วมงานกับนายแพทย์ยุทธนา อ่องอนันตพงศ์ ผลิตสำินค้า 

และมีพี่ๆ ประชารัฐรักสำามัคคีภูเก็ตช่วยในเรื่องการออกแบบ
และการตลาด สำินค้าไปได้ดีค่ะ คนที่ใช้ก็ชอบและในอนาคต

เราจะท�าการตลาดในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย
เพื่อให้เด็กๆ ได้ใช้สำินค้าคุณภาพในราคาที่ไม่แพง

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

กรรมการ

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยว ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 65

ธ.ค. 60 ธ.ค. 62ต.ค. 61 เม.ย. 64 พ.ค. 65

คุณระวี รองแก้ว
ประธานวิสาหกิจชุมชนสับปะรดภูเก็ต

ผศ.ดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ  
รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและวิจัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Cold Pressed Juice เราได้เรียนรู้
มาจากทีมประชารัฐรักสำามัคคีภูเก็ตเพราะพี่ๆ ติดต่อ

กับทางร้านค้าและเป็นเจ้าของโรงแรมหลายแห่งด้วย 
การที่คั้นสำดสำามารถช่วยให้มีรายได้มากขึ้น ได้มูลค่าเพิ่ม 

3 เท่าตัว และในขณะเดียวกันก็ลดปริมาณสำับปะรดเน่า
ไปได้มากมายทีเดียวครับ

คณุ์วีิระชยั  ปรานวิรีะไพบลูย์ ประธานกรรมการ 
คณุ์ขวัิญณ์พัทสร ชาญทะเล กรรมการผูจั้ดการ 
คณุ์จรรยาวิรรณ์  สวุิณั์ณ์าคาร กรรมการ
คณุ์ธีระศกัด์ิ  ผลงาม กรรมการ
คณุ์ก้องศักดิ ์ คูพ่งศกร กรรมการ
คณุ์พรรธน์รวิ ี จติตาปัญญานกูุล กรรมการ
คณุ์กนกพรรณ์  ปรานวิรีะไพบลูย์ กรรมการ
คณุ์ปิยะนุช  ห้งษ์ห้ยก กรรมการ
คณุ์ประเจยีด อกัษรธรรมกุล กรรมการ
คณุ์อรสา  โตสว่ิาง กรรมการและเลขานุการ
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12

12

12
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การตลาดรากดัจราหิรบราก

คุณวีระชัย ปรานวีระไพบูลย์
ประธานกรรมการ
โทร. 081-3707576

คุณขวัญณพัทสร ชาญทะเล
กรรมการผู้จัดการ
โทร. 081-2624799
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ผลการดำาเนินงาน
กลุ่มงานเกษตร
• ให้้ควิามช่วิยเห้ลอืเกษตรกรกลุม่เลี�ยงไก่ไข่บ้านป่าโพธ์ิ อำเภอยางสีสรุาช 

โดยสนบัสนุนการรบัซื�อไข่ไอโอดีน จ�านวิน 114 แผง สร้างรายได้รวิมกว่ิา 
1 ห้มืน่บาท 

• เชือ่มโยงโรงพยาบาลมห้าสารคาม และโรงพยาบาลสุวิรรณ์ภูม ิ ในการ
รบัซื�อสมนุไพร อาทิ พลูสด ใบกัญชา มะแว้ิงอบแห้้ง ไพลสด ไพลแห้้ง 
ขิงแห้้ง มะขามป้อม สมอไทย สมอภเิภก ขมิ�นชนัอบแห้้งผง จากกลุม่/
ชมุชน 10 กลุ่ม ใน 5 อ�าเภอ สร้างรายได้ให้้แก่ชุมชนรวิม 345,690 บาท 

• ส่งเสรมิการปลกูมะระขี�นกเพือ่ส่งขายให้้แก่บรษิทัประยงค์บ้านสมนุไพร 
สร้างรายได้ให้้แก่เกษตรกรรวิม 114,281 บาท 

• ส่งเสริมการจำห้น่ายข้าวิสารเพือ่ลดค่าครองชพีในช่วิงสถานการณ์์โควิดิ-19 
ระห้ว่ิางเดอืน ม.ค.-พ.ย.64 สร้างรายได้ให้้เกษตรกร 565,439 บาท

• จัดห้าต้นพันธุ์มะพร้าวิน�ำห้อมให้้แก่เกษตรกรในราคา 40-60 บาท 
ซึง่ถูกกว่ิาท้องตลาด

กลุ่มงานแปรรูป
• ส่งเสริมการผลิตและจัดจำห้น่ายผลิตภัณ์ฑ์ต่างๆ ได้แก่ ห้น้ากากผ้า 

เสื�อคลมุอาบน��า สมนุไพร ผ้าคลมุเก้าอี� ชดุผ้าไทยคณ์ะกรรมการสมาคม
ชาวิจังห้วัิดมห้าสารคาม ถุงผ้ากระเป๋า ผ้าห้่ม สร้างรายได้ให้้ชุมชน
รวิมกว่ิา 2.8 แสนบาท 

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน
• สนับสนุนกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพื�นท่ีแห้ล่งท่องเที่ยวิให้้มีศักยภาพ

เห้มาะสมส�าห้รับการเป็นแห้ล่งท่องเที่ยวิ ประกอบด้วิย กิจกรรมการ
ปล่อยพันธุ์ปลาบู ่ เพ่ือการอนุรักษ์และขยายพันธุ์ในพื�นท่ีบริเวิณ์
อ่างเก็บน��าห้้วิยค้อ และกิจกรรมปลูกป่าปล่อยปลาเฉัลิมพระเกียรติ 
เนือ่งในโอกาสเฉัลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั้วิฯ 

โครงการเด่น
• โครงการรบัซื้้�อมะม่วงมหาชนก บรษิทั ประชารฐัรกัสามคัคมีห้าสารคาม 

(วิิสาห้กิจเพื่อสังคม) จ�ากัด ช่วิยเห้ลือเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วิงมห้าชนก
ในพื�นทีบ้่านเห้ล่าค้อให้ม่ อ�าเภอนาเชอืก จงัห้วัิดมห้าสารคาม จ�านวิน 35 ราย 
ท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์์การแพร่ระบาดของโควิิด 19 ท�าให้้
ไม่สามารถส่งมะม่วิงออกไปจ�าห้น่ายได้ จนเกิดภาวิะราคาตกต�่า โดย
ประสานงานขอการสนบัสนุนและจ�าห้น่ายผ่านห้น่วิยงานและภาคต่ีางๆ 
ประกอบด้วิย เครือข่ายประชารฐัรกัสามคัคจีงัห้วิดัพทัลุง ตรงั เพชรบรุี 
นครศรธีรรมราช สรุาษฎร์ธานี สภาชุมชนจงัห้วิดัตรงั พัฒนาการจงัห้วิดั
ตรงั (นายพงษ์ศกัดิ ์คณ์ะมะ) และสภาเกษตรจังห้วัิดสรุาษฎร์ธาน ีสามารถ
จ�าห้น่ายได้รวิม 27,046 กโิลกรัม สร้างรายได้รวิมกว่ิา 2.7 แสนบาท

• โครงการยกระดบัผ้้าทออีสานส่ส่ากลในการแปรรป่ผ้้าฝ้้ายผ้้าขาวม้า
เพ้อ่เป็นของฝ้ากของท่ีระลกึ บรษัิท ประชารฐัรกัสามคัคมีห้าสารคาม 
(วิิสาห้กิจเพ่ือสังคม) จ�ากัด ร่วิมกับพัฒนาชุมชนจังห้วัิดมห้าสารคาม 
ประชาสัมพันธ์จังห้วิัด พาณ์ิชย์จังห้วิัด อุตสาห้กรรมจังห้วิัด สรรพากร
จงัห้วัิด ห้อการค้าจงัห้วัิด สมาคมชาวิมห้าสารคาม สมาคมส่งเสริมผ้า
ไทยจงัห้วัิด ส่งเสริมสนบัสนนุเครอืข่ายกลุม่ผูผ้ลติผ้าฝ้ายผ้าขาวิม้าในการ
ออกแบบและแปรรปูผลติภัณ์ฑ์ อาท ิย่าม ห้มวิก กระเป๋าโทรศพัท์ และ 
กระเป๋าผ้า โดยสร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตร่วิมกันตั�งแต่ต้นทางการผลิต 
ไปจนถงึการห้าช่องทางการตลาด  สร้างรายได้รวิม 257,715 บาท

มหาสารคาม
ประชารัฐรักสามัคคี
มหาสารคาม
วิสาหกิจเพื่อสังคม

15 คน 40 ราย
จ�านวนกรรมการ จ�านวนผู้ถือหุ้น
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ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65

1,128,269

3,217,867

5,217,867

6,610,353

7,746,824
8,510,824

225,720
378,894

501,399
751,111 936,111 936,111

542,990 542,990 542,990 542,990 542,990 542,990

คุณละมุล ฉัตรศรี
ที่ปรึกษากลุ่มทอผ้าไหมผ้าฝ้ายบ้านงัวบา

สำมาชิกในกลุ่มของเราได้เรียนรู้อะไรหลายๆ อย่าง
 ไม่ว่าจะเป็นวิธีการคิด การออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า

รูปแบบใหม่ เทคนิคและวิธีการย้อมสำีธรรมชาติ ไปจนถึง
การขายสำินค้า ที่สำ�าคัญเรายังได้ท�างานเชื่อมโยงกับกลุ่มอื่นๆ 

ที่ทอผ้าและตัดเย็บผ้าในจังหวัดเพิ่มมากขึ้น 

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

กรรมการ

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยว ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 65

ธ.ค. 60 ธ.ค. 62ต.ค. 61 เม.ย. 64 พ.ค. 65

คุณวิชิต จันทร์บูรณ์ 
ผู้แทนกลุ่มผู้ปลูกมะม่วงมหาชนก บ้านเหล่าค้อ

จากสำถานการณ์โควิดที่ผ่านมา ท�าให้กลุ่มของเรา
ไม่สำามารถสำ่งมะม่วงมหาชนกออกไปขายได้ เลยเกิดภาวะ

ล้นตลาด และราคาตกต�่า  ก็ได้รับความช่วยเหลือจาก
ประชารัฐรักสำามัคคีมหาสำารคามเข้ามาช่วยติดต่อ

ประสำานงานหาคนมารบัซือ้มะม่วงของเรา พร้อมให้ค�าปรกึษา
ต่างๆ ทั้งเรื่องของการรับออเดอร์ การขนสำ่ง กล่องที่ใสำ่ 
จนสำามารถกระจายผลผลิตออกไปได้จ�านวนมากครับ 

คณุ์โฆษติ เห้ล่าสวุิรรณ์ ประธานกรรมการ 
คณุ์สทิุน  พรมงคลชยั รองประธานกรรมการ
คณุ์ธาดา  กจิชยั รองประธานกรรมการ
คณุ์ณ์รงค์  เห้ล่าสวุิรรณ์ กรรมการ
คณุ์ลักขณ์า  เมธานธิกิลุ กรรมการ
คณุ์กิตต ิ ธรรมบูรณ์วิทิย์ กรรมการ
คณุ์บญุล้วิน  รตันพล กรรมการ
คณุ์ยอด  สาเสนา กรรมการ
คณุ์ผ่องศร ี แวิงวิรรณ์ กรรมการ
คณุ์นิจฉัรา  ทลูธรรม กรรมการ
คณุ์สมไชย  พจน์วิิวิฒัน์ กรรมการ 
คณุ์ทิพย์วิรรณ์ อูท่รพัย์ กรรมการ 
คณุ์ชนัญพทัธ์ เลศิอมรกิตต ิ กรรมการ 
คณุ์ปวีิณ์า  ทณิ์บตุร กรรมการและเห้รัญญกิ
คณุ์ปัณ์ณ์สิาร์ จนัทร์ลนุ กรรมการและเลขานุการ
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5

คุณโฆษิต เหล่าสุวรรณ
ประธานกรรมการ
โทร. 081-6610771
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ผลการดำาเนินงาน
กลุ่มงานเกษตร
• ลงพื�นท่ีสำรวิจข้อมูลชุมชนผู้ปลูกผักปลอดภัย ณ์ บ้านนามน 

ต�าบลบางทรายน้อย อ�าเภอห้วิ้านให้ญ่ จังห้วัิดมุกดาห้าร เพ่ือเตรียม
ควิามพร้อมในการจัดส่งผักปลอดภัยเข้าสู่ครัวิโรงพยาบาลมุกดาห้าร

กลุ่มงานแปรรูป
• จากสถานการณ์์โควิิด 19 ทำให้้ปลานิลมุกดาห้ารล้นตลาด ออเดอร์

การสั่งปลานิลลดลง บริษัทฯ จึงประสานงานห้น่วิยงานท่ีเกี่ยวิข้อง
ลงพื�นทีเ่พ่ือให้้ค�าแนะน�ากบัเกษตรกรผู้เลี�ยงปลานลิ ทั�งในด้านการตลาด 
และการแปรรปู จนสามารถสร้างรายได้กว่ิา 15,000-20,000 บาทต่อเดือน 

• สนับสนุนกลุ่มสตรีทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติบ้านห้นองสูงในการผลิต
ห้น้ากากอนามัยผ้าฝ้ายย้อมสี 

• รวิบรวิมผลิตภัณ์ฑ์เด่นของแต่ละชุมชนมาจัดเป็นกระเช้าเพื่อจำห้น่าย
ในช่วิงเทศกาลป่ให้ม่ ป่ 65 ห้รอืเป็นของฝากของท่ีระลกึในโอกาสส�าคัญ 
สร้างรายได้ให้้ชุมชน 101,000 บาท 

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน
• สง่เสรมิและสนบัสนนุการทอ่งเทีย่วิเชงิเกษตรบา้นสวินคณุ์แปว้ิ ในดา้น

ต่างๆ อาทิ การจัดท�าฐานข้อมูลและองค์ควิามรู้ การแปรรูปผลิตภัณ์ฑ์ 
การประชาสัมพันธ์ พร้อมจัดกิจกรรม 1 Day Trip เปิดให้้นักท่องเที่ยวิ
ได้เรยีนรูก้ารเพาะช�าต้นเก๊กฮวิย การเก็บดอกและแปรรปูเป็นวุ้ินเก๊กฮวิย  
สร้างรายได้เฉัลี่ย 10,000-20,000 บาท/เดือน 

โครงการเด่น
• โครงการกระเช้าปีใหม่ 2021 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีมุกดาห้าร 

(วิิสาห้กิจเพื่อสังคม) จ�ากัด ร่วิมกับ ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังห้วัิด
มุกดาห้าร กลุ่ม Young Entrepreneur Chamber of commerce 
(YEC) จังห้วิัดมุกดาห้าร บริษัท พรีเมียร์ ควิอลิตี�สตาร์ช จ�ากัด และ 
โอทอปมกุ @ศาลากลางจงัห้วัิดมกุดาห้าร ขบัเคลือ่นด้านการแปรรปูเพ่ือ
ขยายกลุ่มตลาดให้ม่ๆ มากขึ�น พร้อมร่วิมกับชุมชนพัฒนาตะกร้าสาน
สีพาสเทล ที่มุ่งเน้นการจับคู่สีที่ดูอบอุ่น สบายตา แทนการใส่สีฉัูดฉัาด 
โดยสามารถสร้างรายได้ให้้กับชุมชนนับตั�งแต่เดือน พ.ย.63-ม.ค.64 
ประมาณ์ 6 ห้มื่นบาท 

• โครงการแปรร่ปปลานิลแดดเดียว บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี
มุกดาห้าร (วิิสาห้กิจเพื่อสังคม) จ�ากัด น�าเสนอชุมชนเข้าร ่วิม
โครงการพัฒนาเครื่องมือในการผลิต จนได้รับการสนับสนุนเครื่อง
อบปลานิลจากกรมอุตสาห้กรรม พร้อมทั�งผลักดันให้้ผลิตภัณ์ฑ์
ปลานิลแดดเดียวิเป็นห้นึ่งในเมนูแนะน�าของร้านอาห้าร สร้างรายได้
ให้้ชุมชน 252,000 บาท

มุกดาหาร
ประชารัฐรักสามัคคี
มุกดาหาร
วิสาหกิจเพื่อสังคม

10 คน 386 ราย
จ�านวนกรรมการ จ�านวนผู้ถือหุ้น
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คุณจำาปี คำาลือชัย
ประธานกลุ่มแปรรปูผลิตภณัฑ์จากเน้ือสัตว์/เน้ือปลา

ขอขอบคุณประชารฐัรกัสำามคัคีมกุดาหารทีย่ื่นมอืเข้ามา
ช่วยเหลือและสำนบัสำนนุจนกลุม่ของเรามเีคร่ืองอบปลา ทดแทน

การตากปลาด้วยแสำงแดด ซึง่จะช่วยย่นระยะเวลาในการตากปลา 
ให้ความรูใ้นการพัฒนาผลติภณัฑ์จนสำามารถเกบ็ไว้ได้นาน 

และขนส่ำงได้ระยะไกลข้ึน ทีส่ำ�าคัญปลานลิแดดเดียวของกลุม่เรา
ยังสำามารถน�าไปท�าเป็นเมนอูาหารแนะน�าของร้านอาหาร

ชือ่ดังในจงัหวดัได้อกีด้วย 

ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65

1,035,998 1,035,998 1,035,998 1,053,498 1,053,498 1,053,498

3,730,065 3,873,072 3,985,512 4,181,312

6,350,512
7,028,012

93,000 363,500 363,500 388,500 388,500 388,500

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

กรรมการ

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยว ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 65

ธ.ค. 60 ธ.ค. 62ต.ค. 61 เม.ย. 64 พ.ค. 65

คุณนงลักษณ์ สะอาด 
ประธานกลุ่มสานตะกร้าบ้านม่วงไข่

ประชารัฐฯ เข้ามาช่วยในเรื่องการถ่ายภาพ 
และท�าสำื่อออนไลน์ เพื่อขยายฐานลูกค้าและ

เพิ่มการตัดสำินใจซื้อที่รวดเร็วขึ้น การพัฒนาผลิตภัณฑ์
กระเช้าให้มีการจับคู่สำีที่สำวยงามซึ่งทางกลุ่มไม่ค่อยได้ท�า 

จนเกิดความหลากหลายของสำินค้า รูปแบบที่แปลกตา 
และแน่นอนสำมาชิกในกลุ่มของเรามีรายได้เพิ่มขึ้น

จากการเข้าร่วมโครงการ

คณุ์ภมร  เชาว์ิศริกุิล ประธานกรรมการ 
คณุ์นพวิรรธน์  สกลุชัยเมธีดิลก กรรมการผูจ้ดัการ 
คณุ์สนอง  แสนเสรจ็ กรรมการ
คณุ์ค�าสงิห์้  ทองขอน กรรมการ
คณุ์ปรชีา  พาลกุา กรรมการ
คณุ์อดีธิ  นามประกาย กรรมการ
คณุ์สัจจา  วิงศ์กิตตธิร กรรมการ
คณุ์เรืองศกัด์ิ  ทองผา กรรมการ
คณุ์สมอน  สาลือส ี กรรมการ
คณุ์รฐัวิริฬุห์้ ชาญจงึถาวิร กรรมการ
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บิดุถตัว

ติลผราก

การตลาดรากดัจราหิรบราก

คุณภมร เชาว์ศิริกุล
ประธานกรรมการ
โทร. 087-7751862

คุณนพวรรธน์ สกุลชัยเมธีดิลก
กรรมการผู้จัดการ
โทร. 065-8299356
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คณะทำ�ำงำนกำรพัฒนำ

ผลการดำาเนินงาน
กลุ่มงานเกษตร
• ประชมุการสร้างเครือข่ายอาห้ารปลอดภัยโดยกลไกประชารัฐ กลุม่เป้าห้มาย

คือ กลุ่ม/ผู้ผลิต ท�าการเกษตรแบบปลอดภัยห้รือเกษตรอินทรีย์ และ
เจ้าห้น้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบ เจ้าห้น้าที่โรงพยาบาลรับผิดชอบ
โครงการโรงพยาบาลอาห้ารปลอดภยั เกษตรจงัห้วัิด เพือ่สนบัสนนุการ
สร้างเครือข่ายอาห้ารปลอดภัยโดยกลไกประชารัฐเชื่อมโยงผลผลิตสู่
โรงพยาบาลอาห้ารปลอดภยั โรงเรียน โรงแรม ร้านอาห้าร (4 ร.)

• ร่วิมจำห้น่ายผลผลิตจากสินค้าเกษตรปลอดภัย ผักปลอดสารพิษ 
ในงานจดัแสดงและจ�าห้น่ายสนิค้าของจงัห้วิดั

• เข้าร่วิมโครงการส่งเสริมเกษตรอนิทรย์ี 3 เครอืข่าย ณ์ พิชชาพรเฮ้าส์

กลุ่มงานแปรรูป
• ดำเนินการค้นห้าผลติภัณ์ฑ์เป้าห้มายเพ่ือการส่งเสรมิและพฒันา ประกอบ

ด้วิย ถ่ัวิลายเสอืบ้านป่าปุ ๊กระเทยีมต�าบลห้้วิยโป่ง โกโก้และกาแฟ่ต�าบล
เมอืงแปง

โครงการเด่น
• โครงการส่งเสรมิช่องทางการตลาดผ้ลผ้ลติการเกษตร (กระเทยีม) 

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน บรษิทั ประชารฐัรกัสามคัคแีม่ฮ่องสอน (วิิสาห้กิจ
เพ่ือสงัคม) จ�ากัด ร่วิมกับส�านักงานพัฒนาชุมชนจงัห้วัิด เกษตรจงัห้วัิด 
พลงังานจงัห้วัิด และกลุม่สร้างป่าสร้างรายได้ สนับสนุนกลุม่กระเทยีม
ปลอดสารพิษบ้านห้้วิยโป่ง ในการแปรรปูกระเทยีมเพ่ือการส่งออกไปยัง
ต่างจังห้วิดั 

• โครงการสำรวจเส้นทางการท่องเท่ียว ต.เม้องแปง อ.ปาย 
จ.แม่ฮ่องสอน บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีแม่ฮ่องสอน (วิิสาห้กิจ
เพ่ือสังคม) จ�ากัด ร่วิมกับ มห้าวิิทยาลัยราชภัฏเชียงให้ม่ วิิทยาเขต
แม่ฮ่องสอน กระทรวิงอุดมศึกษา วิิทยาศาสตร์ วิิจัย และนวัิตกรรม 
(อวิ.) ลงพื�นทีส่�ารวิจเส้นทางการท่องเท่ียวิ ชมุชนบ้านห้้วิยห้ม ีและชมุชน
บ้านห้้วิยฮะ ต�าบลเมืองแปง อ�าเภอปาย จังห้วิัดแม่ฮ่องสอน พร้อม
ด�าเนินการถ่ายท�าเป็นวิิดีโอเพื่อการประชาสัมพันธ์

แม่ฮ่องสอน
ประชารัฐรักสามัคคี
แม่ฮ่องสอน
วิสาหกิจเพื่อสังคม

10 คน 299 ราย
จ�านวนกรรมการ จ�านวนผู้ถือหุ้น
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ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65

32,080

240,000 240,000

313,267

363,267 363,267

-

130,000 130,000

421,730 421,730 421,730

-

95,000 95,000 95,000 95,000 95,000

คุณสุชาติ เต็มบุญหรรษา
ผู้ใหญ่บ้านห้วยหมี

ดใีจทีท่างประชารฐัรกัสำามคัคีแม่ฮ่องสำอน 
น�าคณะมาสำ�ารวจเส้ำนทางการท่องเทีย่วของหมูบ้่านเรา 

เพราะอย่างน้อยมนัก็เป็นการสำร้างความเช่ือมัน่ว่า
หมูบ้่านจะสำามารถพฒันาด้านการท่องเทีย่วโดยชุมชนได้ 

ส่ำวนการเตรยีมความพร้อมในด้านอืน่ๆ 
ต้องอาศัยระยะเวลาในการพฒันากันต่อไป  

คุณคำาเบา คำาหงษ์สา
ประธานกรรมการ
โทร. 086-1376403

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

กรรมการ

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยว ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 65

ธ.ค. 60 ธ.ค. 62ต.ค. 61 เม.ย. 64 พ.ค. 65

คุณวิไล ปันเซ  
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสินค้าเกษตร

บ้านห้วยโป่ง

ทางกลุ่มของเราได้รบัความช่วยเหลอื
จากประชารฐัรักสำามคัคแีม่ฮ่องสำอนและหน่วยงานต่างๆ 

ในเรือ่งของการปลกูกระเทยีมแบบไม่ใช้สำารเคมี 
และหาพืน้ทีใ่ห้เราได้กระจายผลผลติออกไปจ�าหน่าย 
ซึง่ช่วยพวกเราได้อย่างมากโดยเฉพาะในช่วงสำภาวะ

เศรษฐกิจทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควดิ-19 
เราได้ผลผลติทีม่คุีณภาพทีด่ขีึน้ และเกิดการจ้างงาน

ในชมุชนอกีด้วย 

คณุ์ค�าเบา  ค�าห้งษ์สา ประธานกรรมการ
คณุ์กัจจายน์  อ�าพนัธ์ุ รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
คณุ์วิิไล  ปันเซ  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2
คณุ์เผดจ็  ไชยสมบติั กรรมการผูจ้ดัการ
คณุ์นวิลละออ  วิงศ์ศกัดิศ์ร ี กรรมการและเลขานุการ
คณุ์ส�าราญ  ขอสขุ  กรรมการและเห้รญัญิก
ว่ิาที ่ร.ต.สุวิสนัต์ บวัิงาม กรรมการ
คณุ์ศุภานนัท์  เลศิผลานนัท์  กรรมการ
คณุ์รุง่โรจน์  ค�ามาสาร กรรมการ
คณุ์วัิชรพงค์  กลิน่ปราณี์ต กรรมการ
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บิดุถตัว

ติลผราก

การตลาดรากดัจราหิรบราก

คุณเผด็จ ไชยสมบัติ    
กรรมการผู้จัดการ 
โทร. 089-2640105
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เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะทำ�ำงำนกำรพัฒนำ

ผลการดำาเนินงาน

กลุ่มงานเกษตร
• สนับสนุนการกระจายผลผลิตทางการเกษตรลำไยพรีเมี่ยมจากจังห้วิัด

น่าน สูพ่ี่น้องในพื�นทีจ่งัห้วิดัยะลา เพ่ือแก้ปัญห้าล�าไยล้นตลาด ทั�งห้มด 
1,000 กล่อง 

กลุ่มงานแปรรูป
• ลงพื�นท่ีร่วิมกับทมีพฒันาชุมชนจงัห้วัิดยะลา เกษตรและสห้กรณ์์จงัห้วัิด

ยะลา แรงงานจังห้วิัดยะลา ในการวิิเคราะห้์ศักยภาพกลุ่มวิิสาห้กิจ
ชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านเจาะตีเมาะ ซึ่งปัจจุบันมีการ
แปรรูปผลิตภัณ์ฑ์ที่ห้ลากห้ลายไม่วิ่าจะเป็น กล้วิยห้ินฉัาบ ข้าวิเกรียบ
กล้วิยน��าวิ้า ข้าวิเกรียบทุเรียน ข้าวิเกรียบเห้็ดนางฟ่้า ข้าวิเกรียบห้น่อ
ไม้ ข้าวิเกรียบกล้วิยหิ้น ทุเรียนกวิน กล้วิยน��าวิ้ากวิน กล้วิยน��าวิ้าฉัาบ 
กาละแมห้น่อไม้ เพื่อน�ามาวิางแผนการด�าเนินงานต่อไป

• ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับควิามสามารถของกลุ่มศรียะลาบาติก
ในการอนุรักษ์การท�าผ้าปะลางิง ผ้าทอยกดอกพิมพ์ลายด้วิยแม่พิมพ์
ไม้ โดยออกแบบลวิดลายผ้าจากลวิดลายมัสยิด นอกจากนี�ยังพัฒนา
สีธรรมชาติที่สะกัดจากดินและพืชในท้องถิ่นควิบคู่กันไปอีกด้วิย 

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน
• ลงพื�นท่ีร่วิมกับทีมพัฒนาชุมชนจังห้วิัดยะลา การท่องเท่ียวิและกีฬา

จังห้วิัดยะลา เยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ประวิัติศาสตร์เทศบาลต�าบลท่าสาป 
เพื่อเรียนรู้ประวิัติศาสตร์การเป็นชุมชนในอดีตที่มีควิามส�าคัญจากเคย
เป็นทีต่ั�งของเมอืงยะลา และเป็นศนูย์กลางด้านการค้าของจงัห้วิดั พร้อม
วิิเคราะห้์ศักยภาพของชุมชน เพื่อน�ามาวิางแผนการด�าเนินงานต่อไป 

• ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวิจุฬาภรณ์์ 11 โดยการรวิบรวิมและ
จัดท�าเป็นแพ็คเกจการท่องเที่ยวิที่ตอบสนองควิามต้องการของนักท่อง
เที่ยวิที่มาเยือน นอกจากนี�ยังจัดให้้มีไกด์น�าเที่ยวิชุมชน พร้อมพัฒนา
ผลิตภัณ์ฑ์ชุมชนให้้มีควิามน่าสนใจ

โครงการเด่น
• โครงการจำหนา่ยทเุรยีนพรเีมีย่มและทเุรยีนพ้�นบา้นจงัหวดัยะลา

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคียะลา (วิิสาห้กิจเพื่อสังคม) จ�ากัด ร่วิมกับ
ห้อการค้ายะลา และสมาพนัธ์ SME จงัห้วิดัยะลา ส่งเสรมิและห้าช่องทาง
ในการจัดจ�าห้น่ายทุเรียนพรีเมี่ยม และทุเรียนพื�นบ้านของเกษตรกร
ในจังห้วิัด เพื่อสร้างรายได้ในสถานการณ์์โควิิด-19

ยะลา
ประชารัฐรักสามัคคี
ยะลา
วิสาหกิจเพื่อสังคม

9 คน 11 ราย
จ�านวนกรรมการ จ�านวนผู้ถือหุ้น
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ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65

3,150,000 3,150,000

5,210,529 5,233,529

7,233,529 7,233,529

599,500
1,160,570

5,345,213 5,345,213 5,420,213 5,420,213

150,000 150,000 155,000 305,000
655,000 655,000

คุณเอกสิทธิ์ ธารีลาภรักษา
กลุม่ทเุรยีนพรีเมีย่มอ�าเภอเบตง

ในช่วงสำถานการณ์โควิด 19 ทีผ่่านมา เกษตรกร
ของเราประสำบปัญหาหลกัๆ คือการระบายผลผลติ

ทเุรยีนพรเีมีย่มออกสู่ำตลาด ซึง่ได้รบัความช่วยเหลอื
เป็นอย่างดจีากประชารฐัรักสำามคัคียะลา และหน่วยงานต่างๆ 

เข้ามารบัซือ้ และน�าไปจ�าหน่ายผ่านช่องทางต่างๆ 
ต่ออกีทหีนึง่ ท�าให้เกษตรกรมรีายได้เลีย้งครอบครัว

คุณกันต์พงษ์ ลิ่มกาญจนา
ประธานกรรมการ
โทร. 093-6328782

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

กรรมการ

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยว ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 65

ธ.ค. 60 ธ.ค. 62ต.ค. 61 เม.ย. 64 พ.ค. 65

คณุ์กันต์พงษ์    ลิม่กาญจนา ประธานกรรมการ
ทนัต์แพทย์อบัดลุกอเดร์ ยูโซะ รองประธานกรรมการ คนที่ 
1
คณุ์ชานนท์ เจะห้ะมะ รองประธานกรรมการ คนท่ี 
2
คณุ์ทรงวิฒุ ิ  ด�ารงกลู กรรมการ
ร.ต.ต.อุดม   ลกัษณ์ะ กรรมการ
คณุ์จกัรกฤษณ์์   ธญัญคณุ์ากรสกุล กรรมการ
คณุ์สมชาย   ดษิฐ์พงศ์ภักด ี กรรมการ
คณุ์จตุพร   กรศริอินันต์ กรรมการและเลขานุการ
คณุ์วิรรณ์า   เจรญิปัญญาศักดิ ์ กรรมการและเห้รญัญิก
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บิดุถตัว

ติลผราก

การตลาดรากดัจราหิรบราก
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ผลการดำาเนินงาน
กลุ่มงานเกษตร
• โครงการส่งเสรมิการปลกูพชืห้ลงันา “แตงโมอินทรย์ี ป่ที ่3”  โดยในป่นี�มี

สมาชิกเข้าร่วิม 2 กลุม่ ได้แก่ วิสิาห้กจิชมุชนผลติพันธ์ุข้าวิอนิทรย์ีบ้านเปงจาน 
ซึ่งด�าเนินการต่อเนื่องเป็นป่ท่ี 2 ติดต่อกัน แต่ผลผลิตมีจ�านวินไม่
มากพอ ประกอบกับสภาพภูมิอากาศไม่เอื�ออ�านวิย และกลุ่มอนุรักษ์
ธรรมชาตศิรฐีาน ซ่ึงเป็นกลุม่เป้าห้มายทีเ่พิง่เข้ามาร่วิมงานกนั

• ดำเนินโครงการปลูกป่าตั�ง-ต้นเพื่อสร้างควิามมั่นคงทางอาห้ารสู่
ควิามยั่งยืนในวิิถีเกษตรกรรม ป่ 2 เพื่อส่งเสริมให้้ชุมชนห้ันมาปลูก
ผักผลไม้ สร้างคลังอาห้ารให้้กับครอบครัวิ และสามารถเก็บขายช่วิย
สร้างรายได้อีกทางห้นึ่ง รวิมถึงสร้างพื�นท่ีป่ากินได้เพ่ือให้้เป็นป่าฝน 
ป่ากนัชน ป่ายังชพี และคลงัอาห้ารในภาวิะวิิกฤต

• ประสานกับองค์กรและห้น่วิยงานท่ีเก่ียวิข้องรับซื�อข้าวิเปลือกอินทรีย์
ในราคาท่ีเห้มาะสม นอกจากนี�ยังให้้ค�าแนะน�าในเรื่องของบรรจุภัณ์ฑ์
อกีด้วิย 

กลุ่มงานแปรรูป
• โครงการค้าปลกีค้าส่งผลติภณั์ฑ์แปรรปูถ่ัวิลสิง ตราถ่ัวิดนิเวิยีงทอง ดำเนนิ

การต่อเน่ืองมาเป็นป่ที ่3 ติดต่อกัน โดยเริม่จากการพัฒนาบรรจภัุณ์ฑ์ และ
เครือ่งคัว่ิถ่ัวิท�าให้้สามารถผลติสนิค้าได้มากขึ�น โดยในป่ทีผ่่านมาสามารถ
สร้างรายได้ให้้ชุมชนไปแล้วิกว่ิา 1.7 ล้านบาท 

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน
• โครงการท่องเท่ียวิโดยชมุชนวิถิถ่ิีนภไูท ยงัคงดำเนนิการอย่างต่อเนือ่งโดย

เฉัพาะการประชาสมัพนัธ์ผ่านสือ่ต่างๆ  โดยในป่ท่ีผ่านมาได้รบัผลกระทบ
จากสถานการณ์์โควิิด-19 ท�าให้้จ�านวินนักท่องเทีย่วิลดลงอย่างต่อเนือ่ง 
แต่ยงัคงสร้างรายได้ให้้ชมุชนถงึ 3 ล้านบาท 

โครงการเด่น
• โครงการช่วยเหลอ้ชมุชนกระจายสนิค้าในพ้�นท่ีท่ีได้รบัผ้ลกระทบ

จากโควิด-19/2020 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคียโสธร (วิิสาห้กิจ
เพ่ือสังคม) จ�ากัด ร่วิมกับส�านักงานพาณิ์ชย์จังห้วัิดยโสธร และบริษัท 
ยโสธรออร์แกนิก จ�ากัด ช่วิยเห้ลอืชุมชนท่ีได้รบัผลกระทบจากโควิดิ-19 
ในการห้าตลาดเพือ่จ�าห้น่ายผลผลิตทางการเกษตรไม่ว่ิาจะเป็น ข้าวิโพด 
พรกิ แตงกวิา ฝรัง่กิมจ ูมะม่วิงน��าดอกไม้ โดยด�าเนินการทั�งในรปูแบบ 
Offline และ Online สร้างรายได้ให้้แก่ชมุชน 6.8 แสนบาท นอกจากนี�ยัง
จบัมอืกับเครอืข่ายชาวินากลุม่เกษตรอินทรย์ียโสธรในการบรจิาคข้าวิห้อม
มะล ิจ�านวิน 15 ตนั เพ่ือช่วิยเห้ลอืเกษตรกรผูเ้ลี�ยงปลาทะเล ชมุชนชาวิเล 
ในจังห้วิดัภเูกต็

ยโสธร
ประชารัฐรักสามัคคี
ยโสธร
วิสาหกิจเพื่อสังคม

6 คน 20 ราย
จ�านวนกรรมการ จ�านวนผู้ถือหุ้น
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ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65

30,000 30,000
107,890 107,890 107,890 107,890

810,000 810,000

1,944,450 1,944,450 1,944,450 1,944,450

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

คุณลมหวน จุลปาน 
ตัวแทนกลุ่มผู้ปลูกมะม่วงน�้าดอกไม้ จังหวัดยโสธร

ไม่เคยประสำบปัญหาแบบนีม้าก่อน เครยีดและท้อมาก 
โชคดทีีป่ระชารฐัรกัสำามคัคียโสำธรยืน่มือเข้ามาช่วยเราระบาย

มะม่วงได้ทนัเวลา พาคนมาซือ้ถึงในสำวน และช่วยขาย
ผ่านตลาดออนไลน์อีกด้วย เพียงแค่ 7 วันสำามารถขาย

มะมวงได้หมดนอกจากนียั้งสำนบัสำนนุเคร่ืองอบแห้งมาทดลอง
ท�ามะม่วงอบแห้งเพือ่สำร้างทางเลอืกให้เพิม่มลูค่ามะม่วง

อกีช่องทางหนึง่ ต้องขอขอบคุณมากๆ ค่ะ ทีเ่ข้ามาช่วยเหลือ
พร้อมให้ค�าแนะน�าทีเ่ป็นประโยชน์อกีมากมาย

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

กรรมการ

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยว ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 65

ธ.ค. 60 ธ.ค. 62ต.ค. 61 เม.ย. 64 พ.ค. 65

คณุ์ขวัิญพัฒน์  เชื�อวิณ์ชิย์ ประธานกรรมการ 
คณุ์ไพศาล  แจ่มจ�ารสั กรรมการผูจั้ดการ
คณุ์เสถียรพงศ์  ภคู�า กรรมการ
คณุ์จฬุาพร  กรธนทรพัย์ กรรมการ
คณุ์เรยีง จนัทร์แจ้ง กรรมการ
คณุ์ขนัทอง  อนิทร์ห้า กรรมการ
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ติลผราก

การตลาดรากดัจราหิรบราก

คุณขวัญพัฒน์ เชื้อวณิชย์
ประธานกรรมการ
โทร. 085-1521688

คุณไพศาล แจ่มจำารัส
กรรมการผู้จัดการ
โทร. 081-8768766
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ผลการดำาเนินงาน
กลุ่มงานเกษตร
• สนับสนุนข้าวิห้อมมะลิจากนาแปลงให้ญ่ ตำบลดงคร้างให้ญ่

อ�าเภอเกษตรวิิสัย เพ่ือจัดจ�าห้น่ายเป็นของดี ของฝากจากร้อยเอ็ด 
สร้างรายได้ให้้เกษตรกรเพิ่มขึ�นประมาณ์ 1 เท่าตัวิ

• รว่ิมขบัเคลือ่นโครงการผกัปลอดภัยสู่ 4 ร. (โรงพยาบาล โรงเรยีน โรงแรม 
และร้านอาห้าร) โดยลงพื�นที่ส�ารวิจผลผลิตทางการเกษตรไม่วิ่าจะเป็น
ผักปลอดสารพิษ ผักปลอดภัย เนื�อสัตวิ์ ไข่ไก่ รวิมไปถึงไม้ผลและพืช
ผลของกลุ่มและเครือข่ายชุมชนจังห้วิัดร้อยเอ็ดเพ่ือเตรียมควิามพร้อม
เรื่องของวิัตถุดิบให้้ตอบโจทย์กลุ่มเป้าห้มายของโครงการ 

• ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วิมกับ ภาคีเครือข่าย 13 ห้น่วิยงาน 6 โรง
พยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาห้าร และ 11 กลุ่มวิิสาห้กิจชุมชน 
ด้านการค้า การลงทุนและการเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching)

• ลงนามบันทึกข้อตกลงกับโรงพยาบาลในจังห้วัิดเพ่ือรับซื�อผลผลิต
ผักปลอดภัยจากกลุ่มปลูกผักปลอดภัยบ้านโพนฮาด จ�านวิน 90 ครัวิ
เรือน สร้างรายได้เพ่ิมให้้แก่เกษตรกร 20,000-50,000 บาทต่อเดือน 
โดยมีรายได้รวิมทั�งสิ�น 465,360 บาท

กลุ่มงานแปรรูป
• จัดกิจกรรมทำพวิงมาลัยกรและช่อดอกไม้จากผ้าในท้องถ่ินเพ่ือสร้าง

การเรียนรูใ้ห้้แก่ชุมชนในจังห้วัิดร้อยเอด็ โดยมีผูเ้ข้าร่วิมจากอ�าเภอต่างๆ 
รวิม 33 คน และสามารถน�าองค์ควิามรูไ้ปต่อยอดขยายผลแก่สมาชิกใน
กลุ่ม สร้างรายได้ให้้กลุ่มเดือนละ 5,000-10,000 บาท 

• สนับสนุนชุมชนนำผลิตภัณ์ฑ์มาดัดแปลงและเพ่ิมมูลค่าสินค้าจัดทำ
เป็นกระเช้าของขวิัญเทศกาลเกษียณ์อายุและเทศกาลป่ให้ม่ พร้อม
โปรโมทและสร้างการรับรู้ผ่านสื่อออนไลน์  โดยชุมชนแต่ละกลุ่มมี
รายได้จากโครงการเดือนละ 3,000-15,000 บาท 

• สง่เสริมและสนับสนนุการจำห้น่ายผลิตภณั์ฑ์ชมุชนผา่นทางออนไลนใ์น
ช่วิงสถานการณ์์โควิิด-19 นอกจากนี�ยังคดัเลอืก 10 ผลติภัณ์ฑ์เด่นมาจดั
ท�าเป็นกระเช้าสินค้าชุมชน พร้อมประชาสัมพันธ์และจัดจ�าห้น่าย สร้าง
รายได้รวิม 178,422 บาท 

• ส่งเสริมการผลิตภัณ์ฑ์จากผ้าในท้องถิ่นของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

บ้านบุ่งเลิศเห้นือ โดยน�าวิิทยากรจากจังห้วิัดอ�านาจเจริญมาให้้ควิามรู้
และสอนวิิธีท�าผ้าโดยการแตกไลน์ผลิตภัณ์ฑ์ให้้มีควิามห้ลากห้ลาย 
อาทิ พวิงมาลัยกร ช่อดอกไม้ เป็นต้น นอกจากนี�ยังให้้ค�าแนะน�า
ด้านการตลาด ทั�งช่องทางออนไลน์และออฟ่ไลน์ ปัจจุบันสร้างรายได้
ให้้สมาชิกในกลุ่ม 20,000-50,000 บาท ต่อเดือน 

• ติดตามและสนับสนุนโครงการเครือข่ายองค์ควิามรู้ (Knowledge-
Based OTOP :KBO) พร้อมคดัเลอืก 1 ชมุชน ได้แก่ กลุม่ผลติรกั มาท�า
การตลาดออนไลน์ โดยให้้เยาวิชนในกลุ่มมาเรียนรู้และท�าการตลาด
ร่วิมกัน ไม่วิ่าจะเป็นเรื่องของผลิตภัณ์ฑ์ การถ่ายรูปเพ่ือการโฆษณ์า
ประชาสัมพันธ์ ผลท่ีได้รับนอกจากจะสามารถจ�าห้น่ายได้แล้วิ
ยังเกิดการกลบัมาซื�อซ��าและบอกต่อจนน�าไปสูร่ายได้ท่ีกลบัคนืสูช่มุชน
ในที่สุด สร้างรายได้ห้มุนเวิียนในชุมชน 200,000 บาท ต่อเดือน

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน
• ร่วิมจัดงานมห้กรรมสินค้าเกษตรแฟ่ร์จังห้วิัดร้อยเอ็ด ป่ 2563 โดย

ให้้กลุ่มชมุชนมาออกร้านจ�าห้น่าย สามารถสร้างรายได้กว่ิา 5 ห้มืน่บาท 
• ร่วิมกับพัฒนาชุมชนจังห้วิัดร้อยเอ็ด ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม

ของห้มู่บ้าน OTOP เพ่ือการท่องเที่ยวิ ประกอบด้วิย บ้านดงเย็น
บ้านห้นองบัวิดอนต้อน บ้านป่ากุง บ้านป่าน และบ้านโนนให้ญ่

โครงการเด่น 
• โครงการร้านตุม้โฮมประชารฐั (Co Working Space) “หม่องตุม้โฮมโสเหล่” 

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีร้อยเอ็ด (วิิสาห้กิจเพ่ือสังคม) จ�ากัด ร่วิม
กับคณ์ะท�างานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐระดับจังห้วัิด  
ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังห้วิัดร้อยเอ็ด บริษัท เดอะซากาเต้ จ�ากัด และ
ผูป้ระกอบการสินค้า OTOP จงัห้วิดัร้อยเอด็ จดัตั�งร้านตุม้โฮมประชารฐั
ขึ�น เพ่ือเป็นแห้ล่งรวิบรวิมจ�าห้น่ายสนิค้าชุมชน โดยส่วินให้ญ่เป็นสนิค้า 
OTOP อาทิ ถ่ัวิป่านทองเสื�อผ้าแปรรูป ข้าวิห้อมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้้
ผ้าขาวิม้าลายแคน ผ้าทอมือ ชาใบข้าวิห้อมมะลิ นอกจากนี�ยังมีบริการ
กาแฟ่ อาห้ารวิ่าง เชื่อมโยง 20 อ�าเภอ 68 ชุมชนในจังห้วัิดร้อยเอ็ด  
ปัจจุบันมี 3 สาขา คือ สาขาศาลากลางจังห้วิัดร้อยเอ็ด สาขาวิิทยาลัย
อาชีวิะศึกษาร้อยเอ็ด และสาขาห้้างสรรพสินค้าโรบินสันร้อยเอ็ด 
สร้างรายได้รวิมกวิ่า 1.52 ล้านบาท 

ร้อยเอ็ด 
ประชารัฐรักสามัคคี
ร้อยเอ็ด
วิสาหกิจเพื่อสังคม

3 คน 64 ราย
จ�านวนกรรมการ จ�านวนผู้ถือหุ้น
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ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65
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คุณสมใจ สุขธวัช
กรรมการกลุ่มปลูกพืช-ผักอินทรีย์ บ้านหัวหนอง

อปุสำรรคสำ�าคัญเลยคือเร่ืองของการ “ประสำานงาน” 
โดยเฉพาะในช่วงแรกๆ ทีเ่วลาไม่ค่อยตรงกันสำกัเท่าไหร่ 

รวมไปถงึชมุชนมผีลผลติค่อนข้างน้อย และไม่ตรงกับความ
ต้องการของตลาด ประชารฐัรักสำามคัคีร้อยเอด็จงึเข้ามาร่วม

วางแผนในการปลกู นอกจากนียั้งได้รับค�าแนะน�าดีๆ  ในเรือ่ง
การบรหิารจัดการกลุม่ให้เกิดความสำามคัคแีละเข้มแขง็ 

วางเป้าหมายการท�างานของกลุม่ได้ชัดเจนมากขึน้ ทีส่ำ�าคัญ
เลยมพีืน้ทีใ่ห้สำมาชกิในกลุม่ของเราน�าผลผลติไปวางขาย 

มรีายได้มาเลีย้งครอบครวัอย่างต่อเนือ่ง 

คุณสมเกียรติ ชัยคณารักษ์กูล
ประธานกรรมการ
โทร. 091-9879442

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

กรรมการ

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยว ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 65

ธ.ค. 60 ธ.ค. 62ต.ค. 61 เม.ย. 64 พ.ค. 65

คุณลินดา สุวรรณไตร 
รองประธานกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านบุ่งเลิศ

ทางประชารัฐรักสำามัคคีร้อยเอ็ดเข้ามาให้ค�าแนะน�า
เรื่องการท�าการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนให้แก่สำมาชิกกลุ่ม 

ไม่ว่าจะเป็นการเสำนอแนวทางและชี้แนะเรื่องช่องทางการขาย
สำินค้าพร้อมทั้งยังหาสำถานที่กระจายสำินค้าช่วยเหลือ

สำมาชิกกลุ่มให้ชุมชนได้มีช่องทางในการขายหรือวางสำินค้า
มากขึ้น เช่น มีการน�าสำินค้าของทางกลุ่มไปวางขายที่ร้าน

ตุ้มโฮมทั้ง 2 สำาขา หรือบนห้างสำรรพสำินค้า และ ศาลากลาง
จังหวัดและที่อื่นๆ ท�าให้ชุมชน ในนามสำมาชิกกลุ่ม

ขอขอบคุณบริษัทเป็นอย่างยิ่งที่ช่วยเหลือชุมชนของเรา

โครงการเด่น 
• โครงการตลาดสุขภาพดี�ดี เม้องร้อยเอ็ด  บริษัท ประชารัฐ

รักสามัคคีร้อยเอ็ด (วิิสาห้กิจเพ่ือสังคม) จ�ากัด ร่วิมกับ พัฒนาชุมชน
จงัห้วิดัร้อยเอด็ สาธารณ์สขุจังห้วิดัร้อยเอด็ มห้าวิทิยาลัยราชภัฏร้อยเอด็ 
ห้อการค้าจังห้วิัดร้อยเอ็ด และภาคเอกชนในจังห้วิัด ต่อยอดและ
ขยายผลจากโครงการ 4 ร. (โรงพยาบาล โรงเรยีน โรงแรม ร้านอาห้าร) 
โดยการคัดสรรผลผลิตทางการเกษตรท่ีผ่านการรับรองในเรื่องควิาม
ปลอดภัยและคณุ์ภาพจากส�านกังานสาธารณ์สขุจงัห้วิดัร้อยเอด็ มาจัด
จ�าห้น่ายในตลาด “สขุภาพด๊ีดี เมอืงร้อยเอด็” ซึง่เร่ิมจดัตั�งขึ�นในพื�นทีต่ลาด
ของห้อการค้าจงัห้วัิด เปิดท�าการทกุวัินพฤห้สับดี เวิลา 15.00-19.00 น. 
โดยประชารัฐรักสามัคคีร้อยเอ็ด ท�าห้น้าที่ในการบริห้ารจัดการพื�นที่ 
สร้างรายได้ให้้แก่เกษตรกรแล้วิ 327,810 บาท 

คณุ์สมเกียรต ิ  ชยัคณ์ารกัษ์กูล  ประธานกรรมการ
คณุ์สถาพร มงคลศรสีวัิสดิ ์  กรรมการบรหิ้าร
คณุ์ประวิิน จ�าปาแก้วิ  กรรมการบรหิ้าร
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ผลการดำาเนินงาน
กลุ่มงานเกษตร
• ร่วิมพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณ์ฑ์ให้้กับกลุ่มข้าวิไร่คลองวิัน พร้อม

เชื่อมโยงเข้าสู่ร้าน OTOP ประจ�าจังห้วิัด

กลุ่มงานแปรรูป
• สนบัสนนุการออกแบบบรรจภุณั์ฑ ์และชอ่งทางการจดัจำห้นา่ยผา่นทาง

ออนไลน์ให้้กับกลุ่มน��าแร่บ้านพรรั�ง กลุ่มปลาอินทรีย์เค็ม กลุ่มปลาเค็ม
ฝังทรายไร้แดด และกลุ่มกาบห้มากราชกรูด 

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน
• สำรวิจและพฒันาพื�นที่ บ้านแห้ลมนาวิ บ้านห้าดส้มแป้น คลองลัดโนด 

ให้้มกีารจดัการในรปูแบบการท่องเท่ียวิโดยชมุชน พร้อมประชาสมัพันธ์
ผ่านช่องทางออนไลน์

โครงการเด่น 
• โครงการนำผั้กปลอดสารพิษเข้าส่่โรงพยาบาลและโรงเรียน 

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีระนอง (วิิสาห้กิจเพื่อสังคม) จ�ากัด ลงพื�นที่
ส�ารวิจศกัยภาพของวิสิาห้กิจชมุชนเกษตรกรบ้านระวิ ิพร้อมเชือ่มโยงน�า
ผักปลอดสารพิษจ�าห้น่ายให้้แก่โรงพยาบาลระนอง และโรงเรียน
อนุบาลระนอง เพ่ือให้้กลุม่เป้าห้มายได้รับประทานอาห้ารทีม่ปีระโยชน์
ต่อสุขภาพ

ระนอง
ประชารัฐรักสามัคคี
ระนอง
วิสาหกิจเพื่อสังคม

7 คน 17 ราย
จ�านวนกรรมการ จ�านวนผู้ถือหุ้น
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67,800
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-
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ขอบคุณประชารฐัรกัสำามคัคีระนองทีช่่วยเชือ่มโยง
โรงพยาบาลระนอง และโรงเรยีนอนบุาลระนอง 
ให้กับทางกลุม่ของเราได้น�าผกัเข้าไปจ�าหน่าย 

ถอืว่าเป็นแหล่งรายได้ใหม่นอกเหนือจากที่
ทางกลุ่มเคยขายอยูแ่ล้ว ท�าให้สำมาชกิในกลุม่

มรีายได้เพิม่มากขึน้  

คุณนิตย์ อุ่ยเต็กเค่ง
ประธานกรรมการ
โทร. 081-9564333

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

กรรมการ

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยว ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 65

ธ.ค. 60 ธ.ค. 62ต.ค. 61 เม.ย. 64 พ.ค. 65

คณุ์นิตย์  อุย่เตก็เค่ง ประธานกรรมการ
คณุ์วิิโรจน์  ร่มเย็น กรรมการ
คณุ์ประกวิด  ตนัโสภณ์ กรรมการ
คณุ์พรศกัดิ ์ แก้วิถาวิร กรรมการ
คณุ์จรีะวิรรณ์  เศวิตะดลุ กรรมการ
คณุ์รุง่ระพ ี มห้พนัธุ์ทพิย์ กรรมการ
คณุ์ธรีะพล  ชลศิราพงศ์ กรรมการ

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

คุณณัฐธยาน์ สวัสดี 
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบ้านระวิ
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ผลการดำาเนินงาน
กลุ่มงานเกษตร
• ประสานงานกบัโรงพยาบาล โรงเรยีน โรงแรม ร้านอาห้าร ในการห้าแห้ล่ง

พื�นท่ีผลติวัิตถุดิบท่ีปลอดภยัภายในจงัห้วัิดระยองร่วิมกับส�านักงานพัฒนา
ชมุชน จงัห้วิดัระยอง รวิมกลุม่เกษตรกร รวิบรวิมวิตัถดิุบ บรกิารจดัการ
ขนส่งไปยังโรงพยาบาล โรงเรยีน โรงแรม ร้านอาห้าร  ซึง่เป็นอีกแนวิทาง
ห้นึง่ในการ “สร้างรายได้ท่ีย่ังยืน” ให้้แก่กลุม่เกษตรกร สร้างรายได้ให้้แก่
ชมุชนจ�านวิน 2,333,837 บาท

• โครงการคาราวิานผลไม้และของดเีมอืงระยอง สร้างควิามเข้มแขง็และ
ควิามได้เปรียบในการแข่งขันให้้กับเครือข่ายเกษตรกรและผู้จ�าห้น่าย
สบัปะรด ในช่วิงทีผ่ลผลติราคาตกต�า่ ได้จดัท�าโครงการคาราวิานผลไม้ 
จ�าห้น่ายสับปะรดเป็นคนัรถ มอบให้้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในจงัห้วัิด
ระยองและกรงุเทพฯ สร้างรายได้ให้้แก่เกษตรกรกว่ิา 8.5 แสนบาท 

กลุ่มงานแปรรูป
• โครงการตลาดประชารฐัร่วิมใจ ส่งเสรมิตลาดของดเีมอืงระยอง เพือ่เพ่ิม

ช่องทางการจัดจ�าห้น่ายสินค้าผลติภัณ์ฑ์ OTOP ภายใต้บรษิทั ประชารฐั
รกัสามคัคีระยอง (วิสิาห้กิจเพือ่สงัคม) จ�ากดั และวิสิาห้กิจชมุชนในจงัห้วิดั
ระยอง สร้างรายได้รวิมกว่ิา 5.2 ล้านบาท 

• โครงการ ตลาด Circular Street Art Market เพิม่ช่องทางการจัดจำห้น่าย
สินค้าผลิตภัณ์ฑ์ OTOP ภายใต้บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีระยอง 
(วิสิาห้กิจเพือ่สงัคม) จ�ากดั สร้างรายได้รวิมกว่ิา 1.1 แสนบาท

• โครงการ “ชมุชนยิ�มได้” รวิมพลงัสร้างรอยยิ�มเพือ่เกษตรกรไทย พฒันา 
Platform ส่งเสริมโอกาสในการจัดจ�าห้น่ายสินค้าและบริการ ภายใต้
ภาวิะเศรษฐกิจถดถอยในช่วิงการระบาดของเชื�อโควิิด-19 (Covid-19) 
มุ่งห้วิังให้้ชุมชนและเกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเองได้ในระยะยาวิ
สร้างรายได้รวิมกว่ิา 4.5 ล้านบาท

• สนับสนุนโครงการ “พัชรสุธาคชานุรักษ์” โดยเปิดจองเสื�อ Upcycling 
จากขวิดพลาสติกใช้แล้วิ ลายทอพระราชทานออกแบบพิเศษ โดย
รายได้ส่วินห้น่ึงน�าไปช่วิยสร้างงานสร้างอาชพีให้้ชาวิบ้านอ�าเภอเขาชะเมา 

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน
• จัดทำแผนการตลาดและพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียวิแห่้งควิามสุขโดย

ชุมชน เน้นการสื่อสารออนไลน์ผ่านการรีวิิวิโดยเพจและ Influencer 
ประชาสมัพันธ์แห้ล่งท่องเทีย่วิทีส่�าคัญ 10 แห่้ง ใน 4 อ�าเภอของจังห้วิดั
ระยอง สร้างรายได้ให้้ชุมชนรวิม 1 ล้านบาท 

โครงการเด่น
• โครงการพฒันาคณุภาพมาตรฐานสนิค้า OTOP ของด ี 8 อำเภอ 

ในจังหวัดระยอง  บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีระยอง (วิิสาห้กิจเพื่อ
สงัคม) จ�ากดั ร่วิมกบัพัฒนาชมุชนจังห้วัิดระยอง คดัเลอืกของดี 8 อ�าเภอ 
น�ามาพัฒนาต่อยอดรูปแบบผลิตภัณ์ฑ์ให้้มีควิามทันสมัย และจัด
แสดงนิทรรศการในการประชุมคณ์ะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอก
สถานท่ีกลุ่มจังห้วัิดภาคตะวิันออก 1 (ระยอง ฉัะเชิงเทรา ชลบุรี) 
วินัที ่ 24-25 สงิห้าคม 2563 จากผลการด�าเนนิโครงการท่ีผ่านมา ท�าให้้
ผลิตภัณ์ฑ์ชุมชนเป็นที่รู ้จักมากย่ิงขึ�น ส่งผลให้้ยอดขายสินค้าดีขึ�น
จากเดิม ประมาณ์ 25% ซ่ึงมีเห้ตุปัจจัยท่ีได้รับผลกระทบมาจากการ
แพรร่ระบาดของเชื�อไวิรสัโควิดิ-19

• โครงการระยองอนิฟลเ่อนเซื้อร์ ชาเล้นท์ 2021 (Rayong Influencer 
Challenge 2021) เชิญผู้ทรงอิทธิพลทางควิามคิด และเห้ล่าคนดัง 
มาเป็นส่วินห้นึง่ในการช่วิยโปรโมท และจ�าห้น่ายสนิค้าของดีของเด่นเมือง
ระยอง  เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ กระจายรายได้สู่ชุมชน และช่วิย
บรรเทาควิามเดอืดร้อนจากผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ทีไ่ด้รบัควิามเดอืดร้อนจากผลกระทบของสถานการณ์์การแพร่ระบาดของ
เชื�อไวิรสัโควิดิ - 19 ผ่านช่องทาง Online Market Place ในชือ่ “Rayong 
Space ของดีระยองออนไลน์” ภายใต้การด�าเนนิงานโดย บรษิทั ประชา
รฐัรกัสามคัครีะยอง (วิิสาห้กิจเพือ่สงัคม) จ�ากดั โดยมีระยะเวิลาของการ
แข่งขัน เพ่ือสะสมยอดการจ�าห้น่ายสนิค้า 1 สปัดาห์้ ต่อ1 คน โดยเริม่โครงการ
มาตั�งแต่เดอืนกรกฎาคม - เดอืนธันวิาคม 2564 สร้างรายได้ให้้แก่ชมุชน
รวิมกว่ิา 3.6 ล้านบาท

ระยอง
ประชารัฐรักสามัคคี
ระยอง
วิสาหกิจเพื่อสังคม

15 คน 24 ราย
จ�านวนกรรมการ จ�านวนผู้ถือหุ้น
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ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65

188,500 206,500
614,500

2,948,337
3,798,487

5,316,695

18,000 18,000
18,000

5,100,395

13,695,100

18,155,066

60,000 60,000
531,318 531,318

1,531,318 1,531,318

คุณศุภลักษณ์ ชลมาศ
เจ้าของสวนผลไม้ “สวนชลมาศ” 

ต�าบลนาขวัญ อ�าเภอเมือง จังหวัดระยอง

ในช่วงสำถานการณ์โควิด 19 ที่ผ่านมา มีผลไม้
ออกสำู่ตลาดเป็นจ�านวนมากแต่ขายไม่ได้ ต้องขอบคุณ

ประชารัฐรักสำามัคคีระยอง ที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหา 
ทั้งจัดให้มีคาราวานผลไม้ ช่วยประชาสำัมพันธ์เชิญชวนให้

ผู้สำนใจมาอุดหนุนผ่านช่องทางออนไลน์ มารับซื้อเพื่อเอาไป
สำ่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ท�าให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

และสำามารถจ�าหน่ายผลไม้ได้ทันเวลา

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

กรรมการ

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยว ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 65

ธ.ค. 60 ธ.ค. 62ต.ค. 61 เม.ย. 64 พ.ค. 65

คุณมนตรี ยิ้มเยื้อน 
ประธานวิสาหกิจชุมชน

กลุ่มจักสานกระจูดมาบเหลาชะโอน

ทีผ่่านมาชมุชนอาจจะยังไม่ค่อยรูจ้กั
ประชารฐัรกัสำามคัครีะยอง แต่เมือ่มีการท�างาน

ร่วมกันกับชมุชนมากขึน้ ชมุชนกเ็ร่ิมเข้าใจบทบาทของบรษิทั 
และได้รบัการสำนบัสำนนุช่วยเหลอืด้วยดจีากบรษิทัฯ 
มาโดยตลอด ขอขอบคณุท่ีให้โอกาสำวสิำาหกจิชุมชน

กลุ่มจกัสำานกระจดูมาบเหลาชะโอน ร่วมแสำดงนทิรรศการ 
และมโีอกาสำได้น�าเสำนอรายละเอยีดผลติภณัฑ์แก่คณะรัฐมนตรี 

ซึง่ภายหลงัจากทีม่กีารประชาสัำมพันธ์ออกไป มบีคุคล
ภายนอกสำนใจขอเข้ามาเยีย่มชมกลุม่และอุดหนุนสำนิค้าเพ่ิม

มากขึน้ สำร้างยอดขายเฉลีย่ต่อเดอืนประมาณ 300,000 บาท

คณุ์เชาวินี  พันธ์ุพฤกษ์ ประธานกรรมการ
คณุ์เสนาะ  รอดระห้งษ์ รองประธานกรรมการ
คณุ์ประจวิบ  จ�าเนยีรศรี รองประธานกรรมการ
คณุ์พิธพร  สมะลาภา กรรมการ
คณุ์สุวิทิย์  ชืน่ปิยะวิาจา กรรมการ
คณุ์อรย์ิธัช  ขวิญัเมอืง กรรมการ
คณุ์ประดษิฐ์  เนตรอนงค์ กรรมการ
คณุ์อนุชดิา  ชนิศริประภา กรรมการ
คณุ์พิกลุ  กติตพิล กรรมการ
คณุ์บวิรรตัน์  โล่งจติร กรรมการ
คณุ์กาญจนา  นศิาพฤกษาชาต ิ กรรมการ
คณุ์นุชยา  จนัทรเุบกษา กรรมการ
คณุ์พิพฒัน์  เกาทณั์ฑ์ทอง กรรมการ
คณุ์มนตร ี ยิ�มเยื�อน กรรมการ
คณุ์นเรนทร์รัฐ  รตันวิรพงศ์ กรรมการ
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คุณเชาวนี พันธุ์พฤกษ์
ประธานกรรมการ
โทร. 081-8908466
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ผลการดำาเนินงาน
กลุ่มงานเกษตร
• สนับสนุนการจำห้น่ายลำไย ของเกษตรกรผู้ปลูกลำไยจังห้วัิดลำพูน 

จ�านวิน 300 กิโลกรมั และมงัคุดทพิย์พังงา จ�านวิน 2,500 กิโลกรมั

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน
• นำเสนอผลการขับเคลื่อนท่องเท่ียวิโดยชุมชนตำบลดอนแร่ ให้้แก่

คุณ์ฐาปน สิริวัิฒนภักดี พร้อมคณ์ะท่ีเดินทางมาเย่ียมชม พร้อมได้รับ
ค�าแนะน�าให้้ปรบัปรงุภูมทัิศน์ “ต๋าห้ลาด ไท-ยวิน” วิดันาห้นอง บริเวิณ์
ซุม้ทางเข้าตลาด รวิมถงึ วิดัทุง่ห้ญ้าคมบาง บรเิวิณ์ล�าห้้วิยทบัใต้ และ
จัดท�าผลติภณั์พ์ต้นแบบ “ห้มอนบรรทมศลิป์” 

• นอกจากนี�ยังได้รบัการสนับสนนุจากไทยเบฟ่ในการบันทกึภาพจิตรกรรม
ฝ้าเพดานวัิดทุ่งห้ญ้าคมบาง เพือ่น�าไปจดัท�าเป็นห้นงัสอืส�าห้รบัเผยแพร่ใน
การส่งเสรมิการท่องเทีย่วิโดยชมุชนต�าบลดอนแร่ต่อไป

โครงการเด่น
• โครงการปรับเปลีย่นพ้�นท่ีการทำนาเป็นพช้สมนุไพร บริษทั ประชารฐั

รักสามัคคีราชบุรี (วิิสาห้กิจเพื่อสังคม) จ�ากัด ลงนามควิามร่วิมมือ 
ส�านกังานพฒันาชมุชนจังห้วิดัราชบรุ ีเกษตรจงัห้วิดัราชบรุ ีสถาบนัพัฒนา
องค์กรชมุชน (องค์การมห้าชน) และบริษัท แก้วิมงักรเภสชั จ�ากัด ในการ
ส่งเสรมิการปลกูสมุนไพรฟ้่าทะลายโจร โดยน�ากลุม่เกษตรไปศกึษาดงูาน
แปลงปลกูสมุนไพรฟ้่าทะลายโจร ซึง่เป็นการท�าเกษตรทีใ่ช้น��าน้อยเพ่ือเป็น
ทางเลอืกในการสร้างอาชพี นอกจากนี�ยังรบัมอบ เมลด็พันธ์ุฟ้่าทะลายโจร 
และปุย๋อนิทรย์ี เพ่ือน�าไปทดลองปลกูในแปลงสาธิตของกลุ่มขนาดพื�นที่ 
2 งาน ปัจจุบันเริ่มมีการเก็บเกี่ยวิผลผลิต พร้อมส่งมอบฟ่้าทะลายโจร
อบแห้้งให้้แก่แก้วิมงักรเภสัชเพือ่น�าไปผลติเป็นยารกัษาโรคต่อไป สามารถ
สร้างรายได้รวิมกว่ิา 1.27 แสนบาท

ราชบุรี
ประชารัฐรักสามัคคี
ราชบุรี
วิสาหกิจเพื่อสังคม

3 คน 45 ราย
จ�านวนกรรมการ จ�านวนผู้ถือหุ้น
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ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65

1,033,987

1,297,916 1,297,916

2,101,376 2,124,276
2,218,376

- - -

425,000 425,000 425,000

300,000 300,000 300,000

895,000 895,000 895,000

คุณเนตรชนก ใจเลื่อม
ประธานกลุ่มผู้ปลูกพืชสมุนไพร

ต�าบลหนองปลาหมอ

ประชารฐัรกัสำามคัคีราชบรุ ีเข้ามาส่ำงเสำรมิกลุม่
ของเราในทกุๆ เรือ่ง ทัง้ด้านเงนิทนุ การตลาด การจดัการ 

การประสำานความร่วมมอืกับหน่วยงานราชการ 
ตลอดจนพาไปศกึษาดูงานด้านการปลกูพชืสำมนุไพร

ฟ้าทะลายโจร จนถงึวันนีส้ำมาชกิในกลุม่ของเรามรีายได้
เพิม่มากขึน้ มทีางเลอืกในการท�าอาชพีเพ่ิมขึน้ด้วย 

คุณธิดา  กวงเมี้ย
ประธานกรรมการ
โทร. 081-9916262

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

กรรมการ

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยว ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 65

ธ.ค. 60 ธ.ค. 62ต.ค. 61 เม.ย. 64 พ.ค. 65

คุณสังวาล เหล่ามา 
ประธานกลุ่มผู้ปลูกพืชสมุนไพร ต�าบลดอนแร่ 

บรษิทัประชารฐัฯ ส่ำงเสำรมิด้านองค์ความรู้ 
ศึกษาดงูานด้านการปลกูพชืสำมนุไพรฟ้าทะลายโจร 

เพือ่น�ามาปรับใช้กบัพืน้ทีป่ลกูภายในต�าบล การปรบั
สำภาพดินให้เหมาะกบัการปลกูฟ้าทะลายโจร และเป็น

ผูป้ระสำานงานระหว่างกลุม่เกษตรกรกบับรษัิทผูรั้บซือ้
ผลติภณัฑ์ รวมทัง้ประสำานงานกับส่ำวนราชการทีเ่กีย่วข้อง 

เช่น กรมพัฒนาทีด่นิ สำ�านกังานเกษตรจงัหวดัราชบุรี 
สำ�านกังานพฒันาชมุชนจงัหวดัราชบรุ ีท�าให้เกษตรกร

ของกลุม่เรามรีายได้เพ่ิมมากขึน้ แถมยงัสำามารถ
ลดปัญหาการว่างงานในชมุชนได้อกีด้วย 

คณุ์ธิดา   กวิงเมี�ย ประธานกรรมการ
คณุ์สรุนิทร์   ต�าห้นงิาม กรรมการและเลขานุการ

/ รกัษาการกรรมการผูจั้ดการ
คณุ์ประกอบ  ทรพัย์ยอดแก้วิ กรรมการกลุม่เกษตร

คุณสุรินทร์  ตำาหนิงาม
กรรมการและเลขานุการ / รักษาการกรรมการผู้จัดการ
โทร. 081-4231282
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ผลการดำาเนินงาน
กลุ่มงานเกษตร
• โครงการอาห้ารปลอดภยัเข้าสูโ่รงพยาบาลจงัห้วิดัลพบรุ ี โดยสนบัสนนุ 

วิิสาห้กิจชุมชนกสิกรรมไร้สารพิษละโวิ้ธานี จ�าห้น่ายผักให้้แก่ร้านค้า
สวิสัดกิาร Green Shop และฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลพระนารายณ์์
มห้าราช สร้างรายได้รวิม 2,118,451 บาท

กลุ่มงานแปรรูป
• คัดเลือกผลิตภัณ์ฑ์เด่นของแต่ละชุมชนในจังห้วิัดลพบุรี นำมาจัด

กระเช้าให้้ดูโดดเด่นมีเอกลักษณ์์ ส�าห้รับจ�าห้น่ายเป็นกระเช้าป่ให้ม่
ผลิตภัณ์ฑ์ของดีเมืองลพบุรี OTOP ป่ 2563 ให้้แก่ห้น่วิยงานราชการ
และบรษิทัเอกชน

โครงการเด่น
• โครงการข้าวคนลพบรุ ีเพ้อ่คนลพบรุ ีโดยคนลพบรุ ีบรษิทั ประชารฐั

รักสามัคคีลพบุรี (วิิสาห้กิจเพ่ือสังคม) จ�ากัด ร่วิมกับ เครือเบทาโกร 
สนับสนุนวิิสาห้กิจชุมชนแปลงให้ญ่ห้ัวิส�าโรง (ประชารัฐ) อ�าเภอ
ท่าวุ้ิง ซึง่มสีมาชกิจ�านวิน 40 ราย ในด้านองค์ควิามรูก้ารบรหิ้ารจดัการ
พฒันาบรรจุภณั์ฑ์ และขยายช่องทางการตลาดจ�าห้น่ายข้าวิสารให้้กบั
ห้น่วิยงานราชการ โรงเรยีน โรงงาน บรษิทัเอกชนในจงัห้วัิดลพบรุ ีปัจจบุนั
สร้างรายได้รวิมกว่ิา 18 ล้านบาท 

ลพบุรี
ประชารัฐรักสามัคคี
ลพบุรี
วิสาหกิจเพื่อสังคม

8 คน 3,652 ราย
จ�านวนกรรมการ จ�านวนผู้ถือหุ้น
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การตลาดรากดัจราหิรบราก

ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65

- -

12,419,759

16,966,997

21,040,718 21,820,656

1,846,941 1,846,941 2,017,733 2,017,733 2,017,733 2,017,733

- - - - - -

คุณเชาว์วัช หนูทอง 
ที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่หัวส�าโรง 

(ประชารัฐ) 

เราท�างานร่วมกันอย่างใกล้ชดิ มกีารประชมุ
วางแผนการด�าเนินงานมาตลอดจนถงึบรหิารจัดการ

ช่องทางการตลาดสำามารถน�าข้าวสำารทีม่คีณุภาพจ�าหน่าย
ให้หน่วยงานราชการ โรงเรยีน โรงงาน และบริษทัเอกชน 

ถึงแม้ว่าราคาผลผลติข้าวสำารจะมกีารผนัผวนอยูต่ลอดเวลา 
แต่กไ็ด้รบัค�าแนะน�าให้มกีารสำต๊อกข้าวสำารให้เพยีงพอ
กบัความต้องการของตลาด และยังช่วยก�าหนดราคา

ให้เป็นมาตรฐาน 

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

กรรมการ

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยว ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 65

ธ.ค. 60 ธ.ค. 62ต.ค. 61 เม.ย. 64 พ.ค. 65

คณุ์ชวิน  อูท่รพัย์ ประธานกรรมการ
คณุ์สมนึก  เตง็ชาตะพันธุ ์ รองประธานกรรมการ
คณุ์กาสกั  เต๊ะขนัห้มาก กรรมการ
พนัโท ชยัยงค์  เวิงสงูเนนิ กรรมการ
คณุ์บญัญตั ิ ค�าบญุเห้ลอื กรรมการ
คณุ์พสิทุธ์ิ  รตันวิลิยั กรรมการ
คุณ์วิฒุสิาร  พนาร ี กรรมการ
คณุ์เอกวัิฒน์  ขนุรองโนต กรรมการ

คุณชวน อู่ทรัพย์
ประธานกรรมการ
โทร. 098-2700809
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ลำาปาง

ผลการดำาเนินงาน
กลุ่มงานแปรรูป
• ดำเนินการจัดทำ Set กาแฟ่ Drip ซึ่งมาจากผลิตภัณ์ฑ์กาแฟ่ภายใต้

แบรนด์ Lampang Nha Coffee ที่มาจากการน�าเมล็ดกาแฟ่สายพันธุ์
อาราบิก้า จากแห้ล่งเพาะปลูกที่ต่างกัน รสชาติต่างกัน 3 ท่ี ประกอบ
ด้วิย กาแฟ่ปางมะโอ กาแฟ่แม่แจ๋ม และกาแฟ่บ่อสี่เห้ลี่ยมมารวิมกัน

• นอกจากนี�ยังพัฒนาสูตรกาแฟ่ผสมกัญชาเพื่อรองรับควิามต้องการ
ของกลุ่มผู้บริโภคยุคให้ม่

โครงการเด่น
• โครงการผ้ักปลอดสารอาหารปลอดภัย จากใจส่่โรงพยาบาล

ล�าปาง บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีล�าปาง (วิิสาห้กิจเพื่อสังคม) จ�ากัด 
ภายใต้ควิามร่วิมมือของส�านักงานพัฒนาชุมชนจังห้วิัดล�าปาง และ
โรงพยาบาลล�าปาง ด�าเนินโครงการต่อเนื่องมาตั�งแต่ป่ 2559 มีจ�านวิน
กลุม่เกษตรกรทีเ่ข้าร่วิมโครงการ 8 กลุม่ ผูไ้ด้รบัผลประโยชน์ทั�งทางตรง
และทางอ้อมมากถึง 50 ราย สร้างอาชีพ เกิดรายได้ เม็ดเงินกระจาย
สู่ชุมชนโดยตรง สามารถสร้างรายได้รวิมแล้วิกวิ่า 9.6 แสนบาท

ประชารัฐรักสามัคคี
ลำาปาง
วิสาหกิจเพื่อสังคม

6 คน 69 ราย
จ�านวนกรรมการ จ�านวนผู้ถือหุ้น
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ติลผราก

การตลาดรากดัจราหิรบราก

คุณเทียมศรี ขัดฝั้น 
ประธานกลุ่มผักปลอดภัยทองทิพย์บ้านจ�า

ได้รับความช่วยเหลือจากประชารัฐรักสำามัคคีล�าปาง 
เข้ามารับซื้อผักปลอดภัยจากกลุ่ม อาทิ ใบกะเพรา 

คะน้า เห็ดนางฟ้า ฯลฯ เพื่อจัดสำ่งต่อให้กับทางโรงพยาบาล
ล�าปาง ช่วงแรกปริมาณผักของเราอาจจะไม่เพียงพอกับ
ความต้องการ แต่เมื่อประชารัฐรักสำามัคคีล�าปางเข้ามา

ดูแลเราก็สำามารถผ่านปัญหาเหล่านั้นไปได้ ท�าให้เกษตรกร
ในกลุ่มของเรามีรายได้เพิ่มมากขึ้น

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

กรรมการ

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยว ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 65

ธ.ค. 60 ธ.ค. 62ต.ค. 61 เม.ย. 64 พ.ค. 65

คณุ์ชฤูทธ์ิ  อนันารา ประธานกรรมการ
คณุ์ปัทมา  กฤษณ์รกัษ์ กรรมการ
คณุ์ธาดา  สรุะสะ กรรมการ
คุณ์พันธ์ศกัดิ ์ ศรวีิงษ์ กรรมการ
คณุ์บญุศกัดิ ์ ชยัสทุธิวิงศ์ กรรมการ
คณุ์ชเูกียวิ  เอื�อชยัชพี กรรมการ

คุณชูฤทธิ์ อันนารา
ประธานกรรมการ
โทร. 081-5687191
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ผลการดำาเนินงาน
กลุ่มงานเกษตร
• สง่เสริมช่องทางการตลาดผลผลิตกลุม่ เชน่ มะมว่ิง ลำไย ในกจิกรรมของ

บริษัท อาทิ ตลาดกรีนเวิย์ งานเทศกาลมะม่วิงห้ละปูน ตลาดประชารัฐ
ของดีล�าพูน นอกจากนี�ประสานขอร่วิมกิจกรรมกับห้น่วิยงานอื่น อาทิ 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาชลบุรี ห้อการค้าจังห้วิัดเชียงให้ม่ เป็นต้น

• จัดทำโครงการ “ชม ชิม ช้อป ลำไยในสวิน” พร้อมลงนามบันทึก
ข้อตกลงกับ Agency ทัวิร์จีน ในการน�านักท่องเที่ยวิเข้าร่วิมโครงการ
ทุกวัินในฤดูกาล เปิดจุดจ�าห้น่ายล�าไยสดที่กาดจาวิเห้นือ และห้น้า
วิัดพระธาตุห้ริภุญชัย  

• ร่วิมกับ Big C สาขาลำพูน จัด “เทศกาลลำไย ทำอะไรได้เยอะแยะ” 
เพ่ือช่วิยระบายผลผลิตล�าไยสดประมาณ์ 110 ตัน สร้างรายได้
ให้้เกษตรกรประมาณ์ 3,000,000 บาท และเกิดรายได้จากการจัดทัวิร์
สวินล�าไย ประมาณ์ 300,000 บาท 

• ลงพื�นท่ีให้้ควิามรู้กับเกษตรกรในอำเภอแม่ทา และอำเภอลี�เก่ียวิกับ
การการตลาดน�าการผลิต

กลุ่มงานแปรรูป
• ประสานงานและติดตามห้นี�สินให้้กับกลุ่มเค้กลำไยบ้านห้้วิยกาน

จากกลุ่มผู้ซื�อ พร้อมช่วิยประชาสัมพันธ์สินค้า และเปิดตลาดสร้างคู่ค้า
เพิ่มขึ�น 3 ราย สร้างรายได้เพ่ิมขึ�นประมาณ์ 20,000 บาท/เดือน โดย
ทางกลุ่มมีเงินห้มุนเวิียนและด�าเนินการได้ด้วิยตนเอง 

• ประสานงานให้้เครือข่ายวิิสาห้กิจชุมชนกลุ่มแปรรูปลำไยอบแห้้ง
เนื�อสีทอง ได้รับการสนับสนุนงานด้านวิิชาการ พร้อมร่วิมกับกระทรวิง
อตุสาห้กรรมให้้ค�าปรกึษาในการพัฒนาโรงงานให้้ได้มาตรฐาน CODEX 
(เป็นมาตรฐานขององค์การการค้าโลก World Trade Organization - WTO) 
และส่งเสริมการตลาดไปยังประเทศมาเลเซีย สร้างรายได้ให้้กลุ ่ม 
6,000,000 บาท  

• สนับสนุนช่องทางการตลาดให้้กับผลิตภัณ์ฑ์ชุมชน โดยเชื่อมโยงพื�นที่
จากบิ๊กซีล�าพูน สร้างรายได้รวิม 2.2 ล้านบาท 

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน
• ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเท่ียวิโดยชุมชนบ้านพระบาทห้้วิยต้ม 

ผ่านการออกบูธงาน Thailand Travel Mart สร้างรายได้ให้้ชุมชน 
605,000 บาท พร้อมเปิดพื�นท่ีให้้น�าผลิตภัณ์ฑ์ชุมชนวิางจ�าห้น่าย
ในตลาดกรีนเวิย์ ตลาดประชารัฐของดีล�าพูน 

• ส่งเสรมิการท่องเท่ียวิชมุชนตำบลป่าสกั โดยร่วิมกบัวิดัดอยต ิจดัเทศกาล
ปล่อยโคมย่ีเป็งล้านนา ท่ีล�าพูน งานบญุเป็นพุทธบชูาถวิายแด่องค์ครบูา
เจ้าศรีวิิชัย และพระเกศแก้วิจุฬามณี์ พร้อมประสานน�านักท่องเที่ยวิ
ต่างชาตเิข้าร่วิมงาน 800 คน สร้างรายได้ให้้วิดัและชมุชนกว่ิา 350,000 บาท 

โครงการเด่น
• โครงการการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน เพ้อ่ความย่ังย้น ณ บ้านแพะ

ต้นยางงาม อ�าเภอบ้านธ ิบรษิทั ประชารฐัรกัสามคัคลี�าพนู (วิิสาห้กิจ
เพื่ อ สังคม)  จ�า กัด ร ่ วิมกับ ศูนย ์ควิามเป ็นเลิศด ้าน MICE 
คณ์ะเศรษฐศาสตร์ มห้าวิิทยาลัยเชียงให้ม่ ส�านักงานพัฒนาชุมชน
จังห้วิัดล�าพูน สภาอุตสาห้กรรมท่องเที่ยวิแห้่งประเทศไทย เขต 1  
การท่องเที่ยวิแห้่งไทย ส�านักงานล�าปางและล�าพูน ฯลฯ ด�าเนินงาน
พัฒนาวิิถีวิัฒนธรรมชุมชน “ไทลื�อ” และวิิถีชีวิิตการท�าเกษตรกรรม 
โดยน�าห้ลักการส่วินประสมทางการตลาด 6 Ps ได้แก่ Product, Price, 
Place, People, Promotion, Presentation มาเป็นพื�นฐานในการด�าเนิน
การ โดยนอกเห้นือจากการท่ีชุมชนจะสามารถจัดการการท่องเที่ยวิได้
ด้วิยตนเองแล้วิ ยังสร้างรายได้ให้้ชุมชนเพิ่มขึ�นรวิม 2,901,940 บาท 

• โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย (ส่งตรงเข้าส่่โรงพยาบาล) 
บรษิทั ประชารฐัรกัสามคัคลี�าพูน (วิสิาห้กจิเพือ่สงัคม) จ�ากดั น�านโยบาย
โรงพยาบาลอาห้ารปลอดภัย ซึ่งเป็นนโยบายของภาครัฐมาด�าเนิน
การขับเคลื่อน พร้อมผลักดันให้้กลุ่มเครือข่ายวิิสากิจกชุมชนเกษตร
อินทรีย์จังห้วิัดล�าพูน กลุ่มผักปลอดภัยต�าบลริมปิง และวิิสาห้กิจชุมชน
เกษตร 105 ลี� ในการจดัส่งผลผลติผกัปลอดภัยเข้าสูโ่รงพยาบาลล�าพนู 
สร้างรายได้รวิมกวิ่า 2.8 ล้านบาท 

ลำาพูน
ประชารัฐรักสามัคคี
ลำาพูน
วิสาหกิจเพื่อสังคม

10 คน 8 ราย
จ�านวนกรรมการ จ�านวนผู้ถือหุ้น
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ติลผราก

การตลาดรากดัจราหิรบราก

คุณอัมพิกา ผ่องมณี
เกษตรกร กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตร

อินทรีย์จังหวัดล�าพูน

ในเครือข่ายของเรามีการปลูกพืชผักหลากหลายชนิด 
แต่ปัญหาสำ�าคัญคือเรื่องของช่องทางการขาย พอประชารัฐ

รักสำามัคคีล�าพูนเข้ามาช่วยประสำานงานเรื่องการสำ่งขาย
ให้กับโรงพยาบาลล�าพูน จึงท�าให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม 

และมีช่องทางการขายที่ยั่งยืนมากขึ้น

ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65

2,245,264

6,240,000

10,138,080

13,573,957

19,423,197

26,613,685

84,650 343,190

6,325,420

17,808,340 17,808,340 17,808,340

229,650 1,324,650

6,184,730 6,357,090 6,357,090 6,357,090

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

กรรมการ

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยว ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 65

ธ.ค. 60 ธ.ค. 62ต.ค. 61 เม.ย. 64 พ.ค. 65

คุณเจตน์ ใจโต 
กรรมการบริหารวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว

โดยชุมชนและการเกษตรบ้านแพะต้นยางงาม 

เป็นการเข้าช่วยสำนับสำนุนได้ตรงจุดและตรงประเด็น
สำ่งผลให้กิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชน สำามารถรองรับ

นักท่องเที่ยวได้อย่างสำมบูรณ์ และเมื่อมีนักท่องเที่ยว
เข้ามาใช้บริการท่องเที่ยวของชุมชน จึงสำ่งผลให้มี

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนด้านต่างๆ ซึ่งปัจจุบัน
มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชนของเรามากขึ้น 

ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วย 

คณุ์สมชาย  แจ่มทวิกุีล ประธานกรรมการ
คณุ์ชนะ ไชยชนะ รองประธานฝ่ายเกษตร
คณุ์สเุทพ ธนกลุ รองประธานฝ่ายแปรรปู
คณุ์พิรณุ์  จนัทร์ธรรม รองประธานฝ่ายท่องเทีย่วิโดยชมุชน
คณุ์อ�าไพ  ไชยพิจติร กรรมการผูจ้ดัการ
คณุ์ธนกฤต  สวุิรรณ์พรห้ม กรรมการ / เลขานุการ
คณุ์ทัศนย์ี  ไชยเรอืงศรี  กรรมการ/ เห้รัญญิก 
ดร.อจัฉัราวิรรณ์  มณ์ขีตัย์ิ  กรรมการ
คณุ์ประทปี บญุคง กรรมการ
คณุ์สุพจน์ ป้อมชยั กรรมการ

คุณสมชาย แจ่มทวีกุล
ประธานกรรมการ
โทร. 081-5952954

คุณอำาไพ ไชยพิจิตร
กรรมการผู้จัดการ
โทร. 081-8853263
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ผลการดำาเนินงาน
กลุ่มงานเกษตร
• โครงการยกระดัับตลาดัไม้้ผลทางการเกษตรสัับปะรดับ้านไร่ม่้วงให้้

ม้ีม้าตรฐานในเรื่องคุณภาพและราคา โดัยสัาม้ารถสัร้างรายไดั้ให้้
กลุม่้เกษตรกรกว่า 4 ห้ม่ื้นบาท 

• รับซื้ื�อผลผลิตจากเกษตรกร เพ่ือไปจำห้น่ายแก่ผ้้บริโภคที่ตลาดันัดั
ทุกวนัพธุ สัร้างรายได้ัให้้เกษตรกร

กลุ่มงานแปรรูป
• ส่ังเสัริม้และสันับสันุนการแปรร้ปผลไม้้ตาม้ฤด้ักาลของกลุ่ม้เกษตรกร 

อาท ิสับัปะรดั ม้ะม่้วง กล้วย

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน
• ส่ังเสัริม้การจัดัตั�งกลุ่ม้วิสัาห้กิจชุุม้ชุนแปรร้ปไม้้ผลตาม้ฤดั้กาล

ต�าบลบฮุม้ เพือ่พัฒนาเป็นแห้ล่งท่องเทีย่วเชุงิเกษตรและเรียนร้ว้ถีิชุุม้ชุน 
โดัยมี้เป้าห้ม้ายให้้ชุมุ้ชุนม้รีายได้ัทีย่ั่งยืน

• จัดัการท่องเที่ยวเชิุงเกษตร ร่วม้กับกรม้การท่องเที่ยว ในพื�นท่ีชุุม้ชุน
การท่องเท่ียวเชุงินเิวศ อ�าเภอภห้้ลวง จงัห้วัดัเลย

โครงการเด่น
• โครงการรับซื้้�อมะม่วงเพ้ื่�อการแปรรูปสูู่่ตลาดออนไลน์ จาก

สัถานการณ์โควิดั 19 ท่ีแพร่ระบาดัไปท่ัวประเทศ และส่ังผลกระทบใน
วงกว้าง โดัยเฉพาะกบัเกษตรกรผ้้ปล้กม้ะม่้วงในเขตต�าบลบฮุม้ อ�าเภอ
เชุียงคาน ซื้ึ่งเป็นแห้ล่งท่ีมี้ปล้กม้ะม้่วงม้ากที่สัุดัในภาคตะวันออกเฉียง
เห้นือ ไม่้สัาม้ารถจ�าห้น่ายห้รือส่ังออกไปยงัต่างประเทศได้ั บรษิทั ประชุา
รฐัรกัสัาม้คัคเีลย (วิสัาห้กจิเพ่ือสังัคม้) จ�ากดัั จึงผนึกก�าลงักบัสั�านกังาน
พฒันาชุมุ้ชุนจงัห้วัดัเลย พาณิชุย์จงัห้วัดัเลย ประชุาสัมั้พนัธ์จงัห้วดััเลย 
เกษตรอ�าเภอเชีุยงคาน และม้ห้าวิทยาลยัราชุภัฏเลย เข้าร่วม้ชุ่วยเห้ลอื
โดัยรับซื้ื�อม้ะม้่วงผลสุักไปแปรร้ปเป็นม้ะม้่วงกวนอบแห้้ง เพ่ือขาย
สั้ต่ลาดัออนไลน์ สัาม้ารถสัร้างรายได้ัให้้กบัเกษตรกรกว่า 60,000 บาท

เลย
ประชารัฐรักสามัคคี
เลย
วิสาหกิจเพื่อสังคม

9 คน 777 ราย
จ�านวนกรรมการ จ�านวนผู้ถือหุ้น
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การตลาดรากดัจราหิรบราก

ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65

- - -
90,000 90,000 234,00029,370

858,905
858,905 858,905 858,905 858,905

-

17,545,000 17,545,000 17,545,000 17,545,000 17,545,000

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

กรรมการ

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยว ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 65

ธ.ค. 60 ธ.ค. 62ต.ค. 61 เม.ย. 64 พ.ค. 65

เป็นช่วงเวลาทีเ่กษตรกรทกุข์ทรมานใจเป็นอย่างมาก 
เพราะไม่สำามารถขายผลผลติมะม่วงได้ทนั และก�าลงัเริม่จะสำกุ 

และจะเน่าเสำยีในทีส่ำดุ พอดทีางประชารฐัรักสำามคัคเีลยได้
ยืน่มอืเข้ามาช่วยเหลอืรบัซือ้มะม่วงสำกุของเราไปกิโลกรัมละ 

5 บาท พร้อมให้ความรูเ้รือ่งการแปรรปูมะม่วงกวน
อบแห้ง เพือ่น�าไปจ�าหน่ายต่อ ท�าให้กลุม่ของเรา

มทีัง้รายได้และความรู้ด้วยครบั 

คณุ์เกรยีงศกัดิ ์  ตนักิจเจรญิ ประธานกรรมการ
ผศ.ดร.พิชติ   พระพินิจ รองประธานกรรมการ
คณุ์ธีระศกัด์ิ  ศภุพทิกัษ์ไพบูลย์ กรรมการผูจ้ดัการ
คณุ์สเุทพ   เกตทุองมา กรรมการ
คณุ์เชดิ   สงิห์้ค�าป้อง กรรมการ
คณุ์อรรถพล   ส�าลพีนัธ์ุ กรรมการ
คณุ์พิศมยั   สนัห้าชนานันท์ กรรมการ
คณุ์กลัยาภรณ์์   พรห้มเทศ กรรมการ
คณุ์ประสาร  เรอืงใสส่อง กรรมการ

คุณเกรียงศักดิ์ ตันกิจเจริญ
ประธานกรรมการ
โทร. 081-7179311

คุณธีระศักดิ์ ศุภพิทักษ์ไพบูลย์
กรรมการผู้จัดการ
โทร. 081-6615225

คุณฉวี นันทะคำา
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปไม้ผล

ตามฤดูกาล 

คุณชัยยา บุญคุณ 
ผู้ใหญ่บ้านบุฮม อ�าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

นอกจากการปลกูมะม่วงแล้ว สำมาชกิในกลุม่ของเรา
ยังได้เรยีนรูก้ารเพิม่มลูค่าให้กับมะม่วงสำกุทีเ่หลือ

จากการขาย โดยน�ามาแปรรปูเป็นมะม่วงกวนอบแห้ง 
ซึง่ถือเป็นการยืดอายไุด้อกีทางหนึง่ ต้องขอขอบคณุ
ประชารฐัรกัสำามคัคีเลยมากๆ ทีเ่ข้ามาช่วยเหลอืทาง
กลุม่ของเรา ท�าให้มอีาชพีและมรีายได้ทีเ่พิม่มากขึน้
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ศรีสะเกษ

ผลการดำาเนินงาน
กลุ่มงานแปรรูป
• พัฒนาด้านการแปรรูป เพ่ิมมูลค่าสินค้าสร้างรายได้ โดยการนำ

ส่วินประกอบของเนื�อวิัวิมาผลิตเป็น “ลูกชิ�นดอกล�าดวิน” และรองรับ
การสร้างโรงเชือดจังห้วัิดศรีสะเกษ โดยปัจจุบันลูกชิ�นดอกล�าดวิน
ผ่านมาตรฐาน อย. เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วิ พร้อมทั�งสนับสนุนช่องทาง
การจัดจ�าห้น่ายในรูปแบบต่างๆ 

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน
• สบืเนือ่งจากการสง่เสรมิการปลกูผกัปลอดภยั สอดคลอ้งกบัการดำเนนิ

งานโครงการโรงพยาบาลอาห้ารปลอดภัย เพื่อการบริโภคเชิงพาณ์ิชย์ 
ประชารัฐรักสามัคคีศรีสะเกษยังลงพื�นที่เพ่ือเตรียมควิามพร้อมในการ
ต่อยอดและการพัฒนาให้้เป็นชุมชนท่องเที่ยวิต่อไป

โครงการเด่น
• โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร

ผู้ปลูกผักกลุ่มผักปลอดสาร จัดส่งผักสดอินทรีย์และผลไม้สดอินทรีย์
เข้าโรงพยาบาลศรีสะเกษ โดยประชารัฐรักสามัคคีศรีสะเกษเป็น
ผู้เช่ือมโยงจนเกิดการท�าสัญญาเป็นคู่ค้ากับโรงพยาบาล สร้างรายได้
ให้้กับเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง รวิม 5,719,706 บาท  

ประชารัฐรักสามัคคี
ศรีสะเกษ
วิสาหกิจเพื่อสังคม

9 คน 97 ราย
จ�านวนกรรมการ จ�านวนผู้ถือหุ้น
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ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65

132,400 1,062,680

5,107,192

17,408,763 18,166,236 18,661,871

-

384,004

5,688,971

13,402,334 13,425,934 13,449,534

-

1,476,039 1,560,000

6,240,039 6,252,039 6,264,039

คุณสนิตย์ โคตรนันท์
หัวหน้ากลุ่มผู้ปลูกผักบ้านโนน

ที่ผ่านมาสำมาชิกเกษตรกรในกลุ่มของเราสำ่วนใหญ่
จะปลูกผักเพื่อใช้กินในครัวเรือน สำ่วนที่เหลือก็น�าไปขาย

ในตลาดชุมชน มาระยะหลังนี้ทางประชารัฐรักสำามัคคีศรีสำะเกษ
เข้ามาพูดคุย และชวนให้กลุ่มของเราปลูกผักปลอดสำารพิษ
แล้วสำ่งขายให้กับโรงพยาบาลศรีสำะเกษ ซึ่งได้การสำนับสำนุน

ในเรื่องต่างๆ มากมายโดยเฉพาะการวางแผนการปลูกเพื่อ
ให้ได้ผลผลิตตามความต้องการของโรงพยาบาล ที่สำ�าคัญ

ยังช่วยให้กลุ่มของเรามีรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วย 

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

กรรมการ

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยว ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 65

ธ.ค. 60 ธ.ค. 62ต.ค. 61 เม.ย. 64 พ.ค. 65

คณุ์วิิทยา  วิิรารตัน์ ประธานกรรมการ
คณุ์สฤษฏ์  นาควิารนิทร์ รองประธานกรรมการ
คณุ์รฐัวิทิย์  องัคสกลุเกยีรต ิ รองประธานกรรมการ
คณุ์อรพิน  ภนูาสูง กรรมการผูจ้ดัการ
คณุ์ไพฑูรย์  ฝางค�า กรรมการ
ผ.ศ.ดร.กจิติพงษ์ ประชาชติ กรรมการ
คณุ์วิินัย  สรุะชาต ิ กรรมการ
คณุ์วิิภาวิรรณ์  สหี้ะวิงษ์ กรรมการ
คณุ์จกัรกฤษณ์์  ถาวิร กรรมการ

คุณวิทยา วิรารัตน์
ประธานกรรมการ
โทร. 094-7893535

คุณอรพิน ภูนาสูง
กรรมการผู้จัดการ
โทร. 081-9673893
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ผลการดำาเนินงาน
กลุ่มงานเกษตร
• โครงการอาหารปลอดภัยัปลกูผักัอนิทรย์ี แม่่ปลกูลกูขาย ในปีที�ผ่ัานม่า

จดัอบรม่การปลกูผัักอนิทรย์ี และสาม่ารถสร้างครวัเรือนต้นแบบ จ�านวน 
2 ครัวเรอืน ที�สาม่ารถขยายการผัลติและจ�าหน่ายผัลผัลิตสร้างรายได้ให้
กบัตนเองเป็นผัลส�าเรจ็ ส�าหรบัผัลผัลติส่วนหนึ�งน�าไปจ�าหน่ายในตลาด
พอใจเกษตรอินทรย์ี

• สนับสนุนและให้คำแนะนำกบักลุม่่ธรณิินทร์อนิทรย์ี ในด้านการผัลติและ
การสีข้าวอินทรีย์ พร้อม่ทัง้เชื�อม่โยงกับไปรษณิย์ีไทยในการจัดส่งสนิค้าไป
จ�าหน่ายยงัต่างจงัหวดั ผัลของการด�าเนนิการท�าให้กลุม่่ได้รบัความ่เชื�อถอื
และม่ีสม่าชิกเพิ�ม่ขึ้น พร้อม่ทั้งยังสาม่ารถจ�าหน่ายผัลิตภััณิฑ์และ
สาม่ารถชดใช้เงนิคืนบริษทัพร้อม่ดอกเบ้ียได้ตาม่ก�าหนด

กลุ่มงานแปรรูป
• สบืเนื�องจากการเลีย้งปลานลิ Premium ในระบบ Biofloc จนได้ผัลผัลิต

เป็นปลาจ�านวนม่าก บริษัท ประชารัฐรักสาม่ัคคีสกลนคร (วิสาหกิจ
เพื�อสงัคม่) จ�ากดั จงึประสานความ่ร่วม่ม่อืไปยงับรษิทัอะเดรนคิในการสร้าง
โรงแปรรูปปลาไบโอฟลอค (Biofloc) เพื�อให้เกิดการแปรรูป และส่ง
จ�าหน่ายได้นานและไกลม่ากยิ�งขึน้ โดยเม่ื�อแล้วเสรจ็จะสาม่ารถแปรรปู
ปลาได้ 100 กโิลกรมั่ต่อวนั

โครงการเด่น
• โครงการป่่าเศรษฐกิจครอบครวัจงัหวัดสกลนคร บรษัิท ประชารัฐรกั

สาม่คัคสีกลนคร (วิสาหกิจเพื�อสงัคม่) จ�ากดั ร่วม่กับ หอการค้าไทย และ
หอการค้าจังหวัดสกลนคร ได้พัฒนาโครงการป่าเศรษฐกิจครอบครวัม่า
ตัง้แต่ปี 2559 ในพ้ืนที�บ้านโคกสะอาด อ�าเภัอกุศมุ่าลย์ ซึ�งชาวบ้านยงั
คงด�ารงชวิีตร่วม่กับป่าที�ปลกู โดยในปีนียั้งขยายผัลการด�าเนินงานด้วย
การขายคาร์บอนเครดิตให้แก่หน่วยงานต่างๆ ก่อให้เกิดความ่เชื�อม่ั�นจาก
ชมุ่ชนแวดล้อม่ จึงเกิดการขยายเครอืข่ายการด�าเนนิงาน และแนวคิดการ
ปลกูป่าเศรษฐกิจครอบครวัต่อไป 

สกลนคร
ประชารัฐรักสามัคคี
สกลนคร
วิสาหกิจเพื่อสังคม

10 คน 972 ราย
จ�านวนกรรมการ จ�านวนผู้ถือหุ้น
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ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65

356,780 356,780 356,780
566,780 596,780

2,096,780

56,000

146,000 146,000
146,000 356,000 356,000

-

162,350 162,350 162,350

- -

คุณเชษฐา สุขประเสริฐ
ประธานสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทย 

และสมาชิกกลุ่มธรณินทร์อินทรีย์

เดมิกลุม่ธรณนิทร์อนิทรย์ีมสีำมาชกิกว่า 86 ครัวเรือน 
ทีต้ั่งใจท�าการเกษตรอนิทรีย์ มกีารตรวจแปลงผ่าน
ระบบ SDGsPGS แต่ผลผลติท่ีได้น้อย ประกอบกบั

ต้องน�าข้าวจ�าหน่ายให้โรงสำ ีสำมาชกิจงึไม่เหน็ความสำ�าคัญ
ของการท�าเกษตรอนิทรย์ี และขอออกจากกลุม่กระทัง่

เหลอืเพียง 35 ครวัเรือน หลงัจากทีป่ระชารฐัรักสำามคัคี
สำกลนครเข้ามาช่วยขบัเคลือ่นท�าให้เกษตรกรกลบัมา

สำนใจและสำมคัรเป็นสำมาชกิเพิม่มากขึน้  

นพ.สมบูรณ์ จิระวัฒนาสมกุล
ประธานกรรมการ
โทร. 081-9753978

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

กรรมการ

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยว ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 65

ธ.ค. 60 ธ.ค. 62ต.ค. 61 เม.ย. 64 พ.ค. 65

นพ.สมบรูณ์์  จริะวัิฒนาสมกุล ประธานกรรมการ 
คณุ์สรรค์สนธิ  บณุ์โยทยาน รองประธานกรรมการ
รศ.ทพ.สขุสมยั  สมพงษ์ กรรมการ
ผศ.ปรชีา   ธรรมวิินธร กรรมการ
คณุ์เศกสรร  ชนาวิิโชต ิ กรรมการ
คณุ์เพชรพรรณ์  จนัทเกตุ กรรมการ
คณุ์นฤทธิ ์ ค�าธศิร ี กรรมการ
คณุ์ประพนัธ์ เตชะสกลกจิกูร กรรมการ
คณุ์สมบรูณ์์ โล่อทุยั กรรมการ
คณุ์โฆษติ ศรภีธูร กรรมการ
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รากดัจราหิรบราก
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ผลการดำาเนินงาน
กลุ่มงานเกษตร
• เข้าไปเรยีนรูร่้วิมกบัชุมชนด้วิยการทดลองนำข้าวิช่อขิงมาทำเป็นแป้งเพือ่

การประกอบอาห้าร ท�าขนม เบเกอร่ีต่างๆ ท�าให้้ชมุชนมรีายได้มากขึ�น 
• ส่งเสรมิการจดัจำห้น่ายผลผลติทางการเกษตรในช่วิงสถานการณ์์โควิิด-19 

ประกอบด้วิย ข้าวิสาร กข. กข.55 กข.79 และฟั่กทองระโนด 

กลุ่มงานแปรรูป
• สนับสนุนกลุม่วิิสาห้กิจแปรรปูผลติภณั์ฑ์บ้านนาออกในการจดัจำห้น่าย

มะม่วิงเบาแช่อิ่มให้้เป็นของฝาก ในนามประชารัฐรักสามัคคีสงขลา 
Singgora secret Songkhla สร้างรายได้ให้้ชมุชนกว่ิา 2 แสนบาท 

• ส่งเสรมิการผลติและพฒันา “ห้วัิครก” ห้รอื เมด็มะม่วิงห้มิพานต์เคลอืบ
น��าตาลโตนด ท่ีเป็นขนมคู่เมืองของชาวิจังห้วัิดสงขลา ให้้มีรูปลักษณ์์
ทีน่่าซื�อ ทานง่าย เกบ็รักษาได้นาน 

• ส่งเสรมิการผลติ “สบู่พรอพเพอลสิผึ�งชนัโรงสงขลา” ทีม่ส่ีวินผสมของผึ�ง
ชันโรงท่ีเพาะเลี�ยงในจังห้วัิดสงขลา พร้อมพัฒนาให้้เป็นผลิตภัณ์ฑ์ท่ีมี
คณุ์ค่า ราคาจับต้องได้ และยังเป็นการเริม่ต้นของการประชาสมัพันธ์การ
เพาะเลี�ยงผึ�งชนัโรงของสงขลาได้เป็นอย่างดี

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน
• ประสานงานเก็บข้อมูลการท่องเท่ียวิแบบ One Day Trip ทะเลสาบสงขลา 

เพ่ือรองรับการเข้ามาของนักท่องเท่ียวิทีจ่ะเข้ามาร่วิมกจิกรรมต่างๆ ของ
จงัห้วิดัในช่วิงเทศกาล 

โครงการเด่น
• โครงการกระเช้าปีใหม่ สนิค้าชุมชนสงขลา บริษทั ประชารัฐรกัสามัคคี

สงขลา (วิิสาห้กิจเพ่ือสังคม) จ�ากดั ร่วิมกับห้อการค้าจงัห้วัิดสงขลา กลุ่ม 
YEC และมลูนธิิชมุชน ค้นห้าและคดัเลือกผลติภณั์ฑ์ชุมชนทีน่่าสนใจมา
จดัเป็นกระเช้าป่ให้ม่ และของฝากในโอกาสต่างๆ สร้างรายได้ให้้ชมุชน
กว่ิา 2 แสนบาท

• โครงการอาหารปลอดภัย 4 ร. บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสงขลา 
(วิสิาห้กิจเพ่ือสงัคม) จ�ากดั ประสานงานและสนับสนนุการท�างานด้าน
ต่างๆ ร่วิมกบัวิิสาห้กิจชมุชนระโนดกล้วิยห้อมทองปลอดสารพิษในการ
ผลกัดนัผลผลติทางการเกษตรทีม่อียู่ในกลุม่ โดยเริม่จากการส่งข้าวิสาร
จ�าห้น่ายให้้แก่โรงพยาบาลห้าดให้ญ่ สร้างรายได้ให้้เกษตรกรไปแล้วิ
กว่ิา 4 ล้านบาท

สงขลา
ประชารัฐรักสามัคคี
สงขลา
วิสาหกิจเพื่อสังคม

13 คน 8 ราย
จ�านวนกรรมการ จ�านวนผู้ถือหุ้น
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การตลาดรากดัจราหิรบราก

ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65

360,500
1,514,094 1,514,094 1,723,594

11,041,441 11,041,441

497,990 508,520 819,520

4,819,520 5,046,876 5,046,876

- - - - - -

คุณจีรวัฒน์  ภักดี
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนระโนด

กล้วยหอมทองปลอดสารพิษ

ขอบคุณประชารฐัรกัสำามคัคีสำงขลาทีท่�าให้ผลผลติ
ของกลุม่เราเป็นทีย่อมรบัในวงกว้างมากขึน้ สำมาชกิ

ในกลุม่มโีอกาสำได้พัฒนาทกัษะทัง้ด้านการผลิต การสำร้าง
มลูค่าเพิม่ การตลาด การจดัท�าบญัชต้ีนทนุก�าไร รวมไปถงึ

การแบ่งปันกลบัคนืสำูส่ำงัคม จนปัจจบุนันีท้คุนในกลุม่มงีาน 
มรีายได้เพือ่เลีย้งดคูรอบครวั

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

กรรมการ

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยว ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 65

ธ.ค. 60 ธ.ค. 62ต.ค. 61 เม.ย. 64 พ.ค. 65

คุณวรรณา เทียมเทศ 
เลขานุการบิสคลับสงขลา 

ผลติภณัฑ์ทีจ่ะน�ามารวบรวมเป็นกระเช้าของฝาก 
ต้องเป็นผลติภณัฑ์ทีเ่กิดจากวัตถุดบิท้องถ่ิน จากฝีมอื

ของกลุม่ชมุชนโดยแท้จรงิ เราใช้เวลากันพอสำมควร
กว่าจะคัดสำรรผลติภณัฑ์ทีม่คุีณภาพมาบรรจใุนกระเช้า 

เรามองว่าโครงการนีจ้ะเป็นหนึง่ในช่องทางทีช่่วยให้ชมุชน
มรีายได้เพิม่ และเป็นการเผยแพร่ประชาสำมัพันธ์ผลติภัณฑ์

ชมุชนของจงัหวดัสำงขลาให้เป็นทีรู่จ้กัในวงกว้างอกีด้วย  

คณุ์ธนวัิตน์ พูลศลิป์ ประธานกรรมการ
คณุ์อญัชล ี ตนัพาณิ์ชรัตนกลุ กรรมการผูจ้ดัการ
คณุ์กวิิศพงษ์   สริธินนนท์สกุล กรรมการ 
คณุ์วิรชัญ์   ปรสิทุธิกุ์ล กรรมการ 
คณุ์สมพร   สริโิปราณ์านนท์ กรรมการ
คณุ์ชติ   สง่ากลุพงศ์ กรรมการ
คณุ์ชยัวิฒุ ิ  บญุวิวิิฒันาการ กรรมการ
คณุ์สวุิทิย์   ตนัรตันากร กรรมการ
คณุ์สมุติร   กาญจนนมัพะ กรรมการ
คณุ์ปรชีา   กจิถาวิร กรรมการ
คณุ์ชวีินันต์   ชทีรพัย์เจริญ กรรมการ
คณุ์กร  สรุยิพันธ์ุ กรรมการ
คณุ์ภควัิต  ศริมิห้าชยั กรรมการ

คุณธนวัตน์ พูลศิลป์ 
ประธานกรรมการ
โทร. 081-7662745

คุณอัญชลี ตันพาณิชรัตนกุล
กรรมการผู้จัดการ 
โท. 081-8987790
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เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะทำ�ำงำนกำรพัฒนำ

ผลการดำาเนินงาน
โครงการเด่น 
• โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี

สตูล (วิิสาห้กิจเพื่อสังคม) จ�ากัด  เริ่มด�าเนินการในเดือน พ.ค. 62 ด้วิย
การส่งเสริมและจัดตั�งกลุ่มวิิสาห้กิจชุมชนผลผลิตปลอดภัย ทั�งผัก
และผลไม้ พร้อมเชื่อมโยงเข้าสู่โรงพยาบาลในจังห้วัิด นอกจากนี�ทาง
โรงพยาบาลยังให้้พื�นที่แก่เกษตรกรในการจ�าห้น่ายผลผลิตทางการ
เกษตรแก่ผู้มาใช้บริการในโรงพยาบาลอีกด้วิย สามารถสร้างรายได้
ให้้แก่กลุ่มเกษตรกรไปแล้วิ 5.27 แสนบาท

สตูล
ประชารัฐรักสามัคคี
สตูล
วิสาหกิจเพื่อสังคม

10 คน 13 ราย
จ�านวนกรรมการ จ�านวนผู้ถือหุ้น
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บิดุถตัว

ติลผราก

การตลาดรากดัจราหิรบราก

ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65

- -
353,590 698,197 698,197 698,1974,991 257,129

265,129

3,715,129 3,715,129 3,715,129

1,390,000 1,390,000

10,002,000

13,032,000 13,032,000 13,032,000

คุณบุญฤทธิ์ ละอองวิจิตร 
ประธานกลุ่มเกษตรกรผลผลิตปลอดภัย  

ท�างานกบัประชารฐัรกัสำามคัคีสำตูลมาต้ังแต่กลางปี 62 
ได้รบัความช่วยเหลอืในด้านการรับซือ้ผลผลติและหา
ช่องทางการจดัจ�าหน่ายให้เพิม่ขึน้จากเดมิ จนปัจจบุนั
กลุม่ของเราเติบโตขึน้ มเีงนิทนุหมนุเวียนและสำามารถ

พึง่พาตนเองได้แล้ว โดยไม่ต้องผ่านประชารฐัในการ
จดัซือ้จดัจ้างกับทางโรงพยาบาล 

คุณกัญญพัชร รัตนพันธ์
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
โทร. 091-4615998

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

กรรมการ

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยว ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 65

ธ.ค. 60 ธ.ค. 62ต.ค. 61 เม.ย. 64 พ.ค. 65
คณุ์กัญญพชัร รตันพันธ์ ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ
คณุ์สรัุกษ์  ติ�นสกลุ รองประธานกรรมการ
คณุ์นพคณุ์ เลยีงประสทิธ์ิ กรรมการ
คณุ์วินัชัย เอ้งฉ้ัวิน กรรมการ 
คณุ์กมลวิร ี สถติิสงัวิร กรรมการ
คณุ์ปฏิญญา สระกวีิ กรรมการ
คณุ์เฉัลิมฤทธิ ์ จิตรนริตัน์ กรรมการ
คณุ์กมลวิรรณ์ อนิทองปาน กรรมการ
คณุ์โสชญา เลยีงประสทิธ์ิ กรรมการ
คณุ์ธัญยธรณ์์ โยธาทิพย์ กรรมการ



274
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คณะทำ�ำงำนกำรพัฒนำ

ผลการดำาเนินงาน
กลุ่มงานเกษตร
• ดำเนนิโครงการโคกห้นองนา In The City ซ่ึงเป็นการสร้างมมุมองให้ม่

ในเชงิการตลาดให้้คนในชมุชนมีทัศนคตใินการท�าแปลงผกั พืชสมนุไพร 
และงานเกษตร โดยน�าโมเดลของโคกห้นองนา มาเป็นตัวิอย่างว่ิาชมุชน
เมืองก็สามารถท�างานเกษตรบนพื�นที่ห้ลังบ้านของตนเองได้ โดยมี
กลุม่แม่บ้านเกษตรสวินเก้าแสน เป็นชุมชนน�าร่อง 

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน
• กลุ่มเกษตรกรสวินเก้าแสน และกลุ่มแม่บ้านสวินเก้าแสน ได้นำองค์

ควิามรูข้องตนเอง เกิดเป็นวิชิาแบ่งปัน สอนการท�างานเกษตร งานแปรรปู 
และพัฒนาศูนย์ของตนเองเป็น ศูนย์เรียนรู้เกษตรกรแม่บ้านสวินเก้า
แสน  รองรบัผูส้นใจได้มาท่องเทีย่วิดงูาน และได้ workshop ท�างานฝ่มอื
ด้านเกษตร และงานแปรรปูผลติภัณ์ฑ์ต่างๆ อกีด้วิย 

โครงการเด่น
• โครงการผ้้ามัดย้อมเก้าแสน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสวนเก้าแสน 

และ Zero Waste บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสมุทรปราการ (วิิสาห้กิจ
เพ่ือสังคม) ช่วิยพัฒนาผลิตภัณ์ฑ์ ห้ารูปแบบให้ม่ๆ และท�าการ
ตลาดให้้กับกลุ่ม เน่ืองจากวิิกฤตโควิิด-19 ท�าให้้ประชาชนเดือดร้อน 
ตกงาน วิ่างงาน ห้ลังจากแนวิคิดการรวิมกลุ่มแล้วิจับประเด็น
ควิามต้องการของตลาด เช่น ห้น้ากากผ้าจากสีย้อมผ้าธรรมชาติ 
โดยน�าพืชพรรณ์ธรรมชาติมาเป็นสีและด้านประโยชน์จากกลิ่น 
อโรม่า เช่น ตะไคร้ ขมิ�น ใบเตย จนเกิดสายการผลิตงานผ้าที่
ตรงกับควิามต้องการของตลาด ยกระดับ และ สร้างควิามแปลกให้ม ่
โดยน�างานเขียนเทียนจากภาคใต้ และการปั๊มลายจากภาคเห้นือ 
มาประกอบเป็นงานรูปแบบศิลปะบนผ้ามัดย้อม ท�าให้้สินค้าเป็น
ที่ยอมรับ เกิดการต่อยอดสร้างเป็นศูนย์เรียนรู้ของกลุ่ม สร้างรายได้
กวิ่า 4 แสนบาท และเกิดการห้มุนเวิียนชุมชนใกล้เคียงได้รับประโยชน์
กว่ิา 5 แสนบาท อกีด้วิย  นอกจากนี� ยงัน�ากากใบไม้และวัิสดธุรรมชาติ
ท่ีเห้ลือจากการสกัดเป็นสีย้อมผ้า มาท�าเป็นปุ๋ยห้มัก ต่อยอดด้วิย
การท�ากระดาษสาผสมเย่ือกระดาษ ท�าลวิดลายแบบปั๊มลายไม ้
ส่วินเศษผ้ามัดย้อมน�ามาตกแต่งกระถางปูนซีเมนต์เพื่อใช้ในการ
ตกแต่งบ้านและสวิน สร้างรายได้เสริมให้้แก่กลุ่มแม่บ้านอีกด้วิย 

สมุทรปราการ
ประชารัฐรักสามัคคี
สมุทรปราการ
วิสาหกิจเพื่อสังคม

7 คน 281 ราย
จ�านวนกรรมการ จ�านวนผู้ถือหุ้น
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บิดุถตัว

ติลผราก

การตลาดรากดัจราหิรบราก

ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65

30,000 30,000 30,000 65,000

6,000,000 6,000,000

266,417 266,417 651,281

14,072,980

17,087,980 17,366,480

63,000 63,000

1,292,470 1,692,470 1,692,470 1,692,470

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

กรรมการ

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยว ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 65

ธ.ค. 60 ธ.ค. 62ต.ค. 61 เม.ย. 64 พ.ค. 65

คณุ์อนนัตชยั  คณุ์านนัทกุล ประธานกรรมการ
คณุ์สวุิจัชยั  ฉัตัรชุมสาย กรรมการ
คณุ์อภสิทิธ์ิ  อย่างกลัน่ กรรมการ
คณุ์ชญานิษฐ  นาควิชัระ กรรมการ
คณุ์วิรรณ์ศริ ิ ลปิิสนุทร กรรมการ
คณุ์เอกสทิธ์ิ  คณุ์านนัทกุล กรรมการ
คณุ์ยุรนนัท์  โพธสิวิสัดิ ์ กรรมการ

คุณพรพิศ ศรีสมวงษ์ 
ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสวนเก้าแสน 

กลุม่แม่บ้านฯ ไม่เปิดใจให้กลุม่หรอืหน่วยงานราชการ
ทีม่าหาผลประโยชน์ และยนืหยดัต่อสู้ำ พฒันามาด้วยตนเอง

มาโดยตลอด จนทางประชารฐัรักสำามคัคสีำมทุรปราการ 
ได้เข้ามาพดูคุย ช่วยเหลอืทางการตลาด ท�าให้เกิดความรกั 

ความจรงิใจ กลุม่แม่บ้านฯ จึงเริม่เปิดใจ ทกุครัง้ทีก่ลุม่
มปัีญหา หรอืต้องการความช่วยเหลอื จะได้รบัค�าปรกึษา
และสำามารถหาทางออกให้ได้ทุกครั้ง เป็นความภูมิใจท่ี

กลุ่มแม่บ้านฯ ยอมรบัและรบัฟัง ประชารฐัรักสำามคัคี
สำมทุรปราการเสำมอ เราท�างานร่วมกนัอย่างต่อเน่ือง

จนพบว่ามปีรมิาณผ้าทีเ่สีำยจากกระบวนการผลติเป็น
จ�านวนมากขึน้ จงึน�าผ้าเหล่านัน้มาสำร้างมลูค่าเพิม่ให้เกิด
ประโยชน์ โดยเริม่จากการน�ามาผลติเป็นเขม็กลดัดอกไม้ 
ยางรดัผม พวงกญุแจ จากน้ันพัฒนามาเป็นผลติภณัฑ์

ทีม่ขีนาดใหญ่ขึน้ น�าสำจีากการมดัย้อมมาทาบบนกระถาง
ปนูซเีมนต์ และน�าเศษผ้าทีเ่หลอืมาตกแต่งให้สำวยงาม 

เป็นการต่อยอดและสำร้างรายได้ให้กบัทางกลุม่เพิม่มากขึน้ 

คุณอนันตชัย คุณานันทกุล
ประธานกรรมการ
โทร. 086-9993666
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ผลการดำาเนินงาน
กลุ่มงานเกษตร
• ร่วิมกบัสำนกังานพฒันาชมุชนจงัห้วิดัสมทุรสงคราม จดัประชมุเชงิปฏบิตัิ

การสร้างรายได้จากกิจการอาห้ารปลอดภัย (โรงพยาบาล โรงเรยีน โรงแรม 
ร้านอาห้าร) เพ่ือให้้ควิามรู้ ควิามเข้าใจ การก�าห้นดทิศทางวิิเคราะห้์
ศกัยภาพชมุชนและภาคเีครอืข่ายประชารฐัในการส่งเสรมิรายได้ในการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเชงิพื�นที่ 

• ช่วิยเห้ลือเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์์โควิิด 19 โดยประสานห้าพื�นทีจ่�าห้น่ายผลผลิตให้้ท่ีตลาดนัด
เช้า ทกุวินัองัคารและศกุร์ ณ์ องค์การบรหิ้ารส่วินจังห้วัิดสมุทรสงคราม 

• ส่งเสรมิการปลกูผกัปลอดภยัของชมุชนอย่างเป็นระบบ พร้อมเชือ่มโยง
เข้าสูโ่รงพยาบาลพระพทุธเลศิห้ล้า  สร้างรายได้ให้้ชุมชนกว่ิา 8 ห้ม่ืนบาท 

• ดำเนินโครงการเปิดตลาดคนดี ขายผัก และผลิตภณั์ฑ์จากชุมชน ในพื�นท่ี
ศาลากลางจังห้วิดัสมทุรสงคราม 

กลุ่มงานแปรรูป
• ปรับปรุงสำนักงานให้้เป็นร้านค้าโดยรับสินค้าชุมชนมาจำห้น่ายได้แก่

ข้าวิสาร เกลอื กะปิ น��าห้วิานจากดอกลิ�นจี ่กล้วิยอบพลงังานแสงอาทิตย์ 
เครื่องดื่มกล้วิยผง ผลิตภัณ์ฑ์จากเห้็ด น��าตาลมะพร้าวิ น��าห้วิานจาก
ดอกมะพร้าวิ รวิมถึง สนิค้าอปุโภคบรโิภค ข้าวิสารและน��าดืม่ มาจ�าห้น่าย

• จดัทำข้อมูลเพ่ือเตรียมดำเนนิการขอ GI ให้้กับ น�ำตาลมะพร้าวิ เกลือสมุทร 
ปลาทนูึง่ และกะปิ ซึง่เป็นผลติภัณ์ฑ์แปรรปูของชุมชน

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน
• ส่งเสริมการท่องเท่ียวิสนิค้าเกษตรปลอดภยับ้านสารภี โดยจดัโซนสนิค้า

เกษตรปลอดภัย พร้อมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน และ
สถานท่ีท่องเท่ียวิภายในชมุชน 

โครงการเด่น
• โครงการนทิรรศการระยิบระยบัอมัพวา บรษิทั ประชารฐัรกัสามคัคี

สมุทรสงคราม (วิิสาห้กิจเพ่ือสังคม) จ�ากัด สนับสนุนการจัดงาน
นิทรรศการระยิบระยับอัมพวิา ที่โครงการอัมพวิาชัยพัฒนานุรักษ์ 
พร้อมน�าชมุชนร่วิมออกร้านจ�าห้น่ายสนิค้า  สร้างรายได้ 8,650 บาท

• โครงการสร้างความม่ันคงทางอาหาร บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี
สมทุรสงคราม (วิิสาห้กิจเพือ่สงัคม) จ�ากดั มีส่วินร่วิมกับห้น่วิยงานภาคี 
ประกอบด้วิย พฒันาชมุชนจังห้วิดั สภาเกษตรกรจงัห้วิดั เกษตรต�าบล 
สมชัชาสขุภาพจงัห้วัิด และสภาองค์กรชมุชนต�าบล ให้้ควิามรูก้ระบวินการ
ปลูกผักปลอดภัยตั�งแต่ระดับต้นน��า คือ เรื่องดิน วิิธีการปลูก การดูแล
บ�ารงุรกัษาให้้เจรญิเติบโตให้้ผลผลติ รวิมไปถึงการห้าเครอืข่ายการตลาด 
เช่น โรงพยาบาลท่ีได้ท�าสัญญาการส่งผักโรงพยาบาลไวิ้แล้วิ และ
เปิดตลาดคนดี รวิมไปถงึช่องทางอืน่ๆ

สมุทรสงคราม
ประชารัฐรักสามัคคี
สมุทรสงคราม
วิสาหกิจเพื่อสังคม

10 คน 124 ราย
จ�านวนกรรมการ จ�านวนผู้ถือหุ้น
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ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65

8,730 8,730 8,730 8,730

63,391

190,368

-

104,900

203,084

268,684 268,684 268,684

- - - - - -

การท�างานร่วมกับประชารฐัรกัสำามคัคีสำมทุรสำงคราม
ในครัง้นี ้ท�าให้กลุม่ของเราได้รบัองค์ความรู้ด้าน

การจดัการต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะอย่างย่ิงการจดัท�า
บนัทกึข้อมลูรายรับรายจ่ายของกลุ่ม และระบบการจดข้อมลู

ของผูป้ลกูผกั ระบบการจดัการผกัสู่ำตลาด รวมไปถึง
การจดัการด้านกองทนุของกลุม่

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

กรรมการ

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยว ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 65

ธ.ค. 60 ธ.ค. 62ต.ค. 61 เม.ย. 64 พ.ค. 65

คุณสมยศ หลำาวรรณะ 
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแป้งร�่าเกลือจืด

ประชารฐัเข้ามาช่วยด้านการบริหารจดัการกลุ่ม 
ท�าให้กลุม่ของเราเข้มแขง็และเป็นระบบมากกว่าเดมิ 

นอกจากนัน้ยงัช่วยหาตลาดให้ ท�าให้กลุม่มยีอดจ�าหน่าย
เพ่ิมขึน้ สำนิค้าก็เป็นทีรู่จ้กัมากยิง่ขึน้ด้วย

ดร.อษุา  เทยีนทอง ประธานกรรมการ
คณุ์ชยัยันต์ อยูศ่ริ ิ รองประธานกรรมการ
คณุ์มานพ จนัทร์ฤทธ์ิ กรรมการ
คณุ์ราศร ี รุง่มณ์ ี กรรมการ
คณุ์กานดา พาเจริญ กรรมการ
คณุ์คงเดช ทองเรอืง กรรมการ
คณุ์สรุยิงค์ รกัจรรยา กรรมการ
คณุ์อาลี มฮู�าห้มดั กรรมการ
คณุ์ธนัยพัฒน์ หิ้รญัวิงศ์ กรรมการ
คณุ์ชาตร ี จนิดารตัน์ กรรมการ

2

2

44

4

5

4

77

7

5

4

8

7

7

5

4

10

7

7 5

6

14

8

7

บิดุถตัว

ติลผราก

การตลาดรากดัจราหิรบราก

ดร.อุษา เทียนทอง
ประธานกรรมการ
โทร. 081-8068846

คุณนวลนิตย์ ชลิงสุ 
สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนความมั่นคงทางอาหาร

ต�าบลคลองเขิน
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ผลการดำาเนินงาน
กลุ่มงานเกษตร
• ประสานงานกัับเกัษตรกัรในจังัหวััดให้สามารถจัำหน่ายผัักั ผัลไม้ปลอดภััย

ใน บมจั.ไทยยูเนีย่น กัรุป๊ เพือ่ให้พนกัังานและผัูม้าตดิต่อสามารถเลอืกั
ซ้ือสนิค้าทางกัารเกัษตร และอาหารแปรรปูจัากัผัลผัลติทางกัารเกัษตร
สร้างรายได้ให้ชุมชน 29,100 บาท (หยุดด�าเนินกัารตั้งแต่ เม.ย.63 
เนือ่งจัากักัารแพร่ระบาดของโรคโควัดิ-19)

• ลงพืน้ท่ีเก็ับข้อมลูเพือ่พิจัารณาสนับสนุนห้องแช่เย็นให้กับักัลุม่วิัสาหกิัจั
เพือ่สงัคมเกัษตรอนิทรีย์คลองตนั (PGS) เพ่ือเป็นกัารรกััษาผัลผัลติให้อยู่
ในสภัาพทีส่มบรูณ์ก่ัอนถึงมอืผัูบ้รโิภัค และลดควัามเสยีหายในสภัาวัะ
อากัาศร้อน 

• สนบัสนุนห้องแช่เยน็ เพ่ือใช้สำหรบัแช่ผักััผัลไม้ปลอดภััยของกัลุม่วัสิาหกัจิั
เพ่ือสงัคมเกัษตรอนิทรย์ีคลองตนั (PGS) ก่ัอนน�าผัลผัลติออกัสูต่ลาดรวัม
ถงึจััดส่งให้กับัโรงพยาบาลวัชิยัเวัช อินเตอร์เนชัน่แนล สาขาสมทุรสาคร 
โดยชมุชนจัะผ่ัอนช�าระเป็นค่าห้องแช่เย็นเป็นรายเดอืนแบบไม่มดีอกัเบีย้

กลุ่มงานแปรรูป
• ร่วัมกัับ ฝ่่ายวิัจััยและพัฒนาผัลิตภััณฑ์์ของ บมจั.ไทยยูเนี่ยน กัรุ๊ป 

สนบัสนุนและพัฒนาผัลติภััณฑ์์น�า้พรกิัเหด็ทนู่า ของกัลุม่วิัสาหกัจิัชุมชน
บ้านเห็ดขวัญัวัลัย์ฟาร์ม พร้อมให้ค�าปรกึัษาในกัารจััดท�าเอกัสารเพ่ือขอ
รับรองมาตรฐานสถานที่ผัลิตอาหารและผัลิตภััณฑ์์ โดยทางกัลุ่มได้รับ
เลขสถานทีผ่ัลิต เมือ่วันัที ่ 8 ธ.ค. 63 และได้รบัเลขสารบบ อย. ส�าหรบั
ผัลติภััณฑ์์์น�า้พรกิัเหด็ปลาทนู่า เหด็อบกัรอบรสปลาทนู่า และลกูัชิน้เห็ด
เมือ่วันัที ่29 ม.ค. 64 พร้อมวัางจั�าหน่ายในท้องตลาดเป็นทีเ่รยีบร้อย

• สนับสนุนกัารพัฒนาบรรจุัภััณฑ์์ให้กัับผัลิตภััณฑ์์ของกัลุ่มเป้าหมายใน
กัารด�าเนนิงานของบรษิทัฯ ประกัอบด้วัย กัะปิ และกัะปิก้ัอน (ชมุชนบ้าน
ชายทะเลรางจัันทร์) ดอกัเกัลือ (วัิสาหกัิจัชุมชนบ้านสหกัรณ์โคกัขาม) 

ฝ่ร่ังอบแห้งปรงุรส (วัสิาหกัจิัชมุชนท่องเทีย่วัชุมชนบ้านวังันกัไข่) ถงุใส่ผักัั
ผัลไม้ปลอดภัยั (วัสิาหกัจิัชุมชนเพ่ือสงัคมเกัษตรอนิทรย์ีคลองตัน PGS) 

• ส่งเสริมและสนับสนุนให้กัลุม่วิัสาหกิัจัชมุชนข้าวัแต๋นน้ำแตงโมนารีรตัน์
เข้าร่วัมโครงกัารยกัระดบัเศรษฐกัจิัและสงัคมรายต�าบลแบบบรูณากัาร 
(U2T) โดยท�างานร่วัมกับัวัทิยาลยัชุมชนสมทุรสาคร ในกัารด�าเนินกัาร
เรือ่งกัารยดือายผุัลติภัณัฑ์์และพฒันาบรรจัภุัณัฑ์์ให้สามารถร่วัมคดัสรร
ดาวั OTOP ในปี 65 ได้ดาวัระดบั 4 ขึน้ไป 

• ร่วัมกัับสำนักังานพัฒนาชุมชนจังัหวััดสมุทรสาคร จัดัทำแผันกัารดำเนิน
โครงกัารส่งเสริมช่องทางกัารตลาดผัลิตภััณฑ์์ชุมชนของดีจัังหวััด
สมทุรสาครผ่ัานส่ือออนไลน์ “เพจัเฟซบุก๊ั PRS ประชารฐัสมทุรสาคร” 

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน
• ร่วัมกัับสำนักังานพัฒนาชมุชนจัังหวัดัสมุทรสาคร ลงพ้ืนท่ีวิัสาหกิัจัชมุชน

บ้านชายทะเลรางจัันทร์ หมู่ท่ี 4 และวัิสาหกิัจัชุมชนบ้านวัังนกัไข่ หมู่
ที่ 8 พร้อมประชุมรับฟังควัามคิดเห็นเพื่อจััดท�าแพคเกัจัท่องเที่ยวัแบบ
One Day Trip โดยจัะเริม่ทดลองท่องเทีย่วัจัริงหลงัจัากัสถานกัารณ์กัาร
แพร่ระบาดของโรคโควัดิ-19 คลีค่ลาย

โครงการเด่น
• โครงการขายผััก ผัลไม้้ปลอดภััยให้้โรงพยาบาล บริษัท ประชารัฐ

รักัสามัคคีสมุทรสาคร (วิัสาหกิัจัเพื่อสังคม) ร่วัมกัับ ส�านักังานพัฒนา
ชุมชนจังัหวัดัสมทุรสาคร และ ส�านักังานสาธารณสขุจัังหวัดัสมทุรสาคร 
สนับสนุนวัิสาหกัิจัชุมชนเพ่ือสังคมเกัษตรอินทรีย์คลองตัน (PGS) 
พร้อมประสานในกัารจััดส่งผัักัผัลไม้ปลอดภััยเข้าสูโ่รงพยาบาลวิัชยัเวัช
อนิเตอร์เนช่ันแนล สาขาสมทุรสาคร โดยปีท่ีผ่ัานมาสร้างรายได้ให้ชมุชน
กัวั่า 7.24 แสนบาท นอกัจัากัน้ี ยังเชื่อมโยงให้ชุมชนได้เข้าประกัวัด
สมัมาชีพต้นแบบ ได้รบัรางวัลัชนะเลศิอนัดบัท่ี 1 ของประเทศอีกัด้วัย

สมุทรสาคร
ประชารัฐรักสามัคคี
สมุทรสาคร
วิสาหกิจเพื่อสังคม

11 คน 32 ราย
จ�านวนกรรมการ จ�านวนผู้ถือหุ้น
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ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65

27,500
348,200

3,051,848
3,378,262

3,802,752 3,920,869

-

791,400

844,530

2,106,130 2,145,130 2,154,630

- -

1,079,740 1,079,740 1,079,740 1,079,740

คุณสุรนุช บุญจันทร์ 
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม

เกษตรอินทรีย์คลองตัน (PGS) 

ขอบคุณประชารฐัรกัสามคัคีสมทุรสาคร
ทีช่่วยประสานงานกับหน่วยงาน และสร้างความเชือ่มโยง

กับภาคีเครอืข่ายต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้องกับโครงการ
ท�าให้กลุม่ของเราสามารถขยายตลาดในการส่งผัก 

ผลไม้ปลอดภยั มยีอดจำ�าหน่ายเพิม่ขึน้และ
เป็นทีรู่จ้ำกัในจำงัหวัดมากขึน้ด้วยค่ะ

คุณธีรพงศ์ จันศิริ
ประธานกิติมศักดิ์
โทร. 088-2499945

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

กรรมการ

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยว ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 65

ธ.ค. 60 ธ.ค. 62ต.ค. 61 เม.ย. 64 พ.ค. 65

คณุธีรพงศ์  จัันศริ ิ  ประธานกัติมิศักัดิ์
คณุชาธปิ  ต้ังกัลุไพศาล  ประธานกัรรมกัาร
คณุปรชีา  ศริแิสงอาร�าพี  กัรรมกัาร
คณุอ�าไพ  หาญไกัรวัไิลย์  กัรรมกัาร
คณุสุทัศน์  ตระกูัลบางคล้า  กัรรมกัาร
คณุชวัพล  วัฒันพรมงคล  กัรรมกัาร
คณุไพวััลย์  ช�านินาวัากุัล  กัรรมกัาร
คณุเดชชาต ิ เอีย่มสทิธิอนันต์  กัรรมกัาร
คณุพัฒน์โกัศล  หนูสมแก้ัวั  กัรรมกัาร
คณุมาล ี เจัษฎาลกััษณ์  กัรรมกัาร
คณุภูัมกิัร  มงคลมณผีัล  กัรรมกัาร
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บิดุถตัว

ติลผราก

การตลาดรากดัจราหิรบราก

3

คุณชาธิป ตั้งกุลไพศาล
ประธานกรรมการ
โทร. 061-9242998
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เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะทำ�ำงำนกำรพัฒนำ

ผลการดำาเนินงาน
กลุ่มงานเกษตร
• ส่งเสริมเกัษตรปลกูัผักััปลอดภััย ให้ควัามรูด้้านวัชิากัารเกัษตรกัับชุมชน

เพ่ือพัฒนาคุณภัาพสินค้า และช่วัยด้านกัารตลาดร่วัมกัับหอกัารค้า
จังัหวัดัสระแก้ัวั

• โครงกัารตลาดสเีขยีวั รายได้ชมุชนเพิม่ขึน้ แต่ผัลผัลติยงัขาดมาตรฐาน 
กัารพฒันายงัต้องประสานควัามร่วัมมอืกัับอกีัหลายหน่วัยงาน

กลุ่มงานแปรรูป
• ส่งเสรมิวัสิาหกัจิัชุมชน ในกัารวิัจัยัแปรรูปผัลไม้ โดยมหาวิัทยาลยัราชภัฏั

วัไลยอลงกัรณ์ ร่วัมกับั วัสิาหกัจิัชุมชนแปรรปูผัลไม้บ้านคลองชล แปรรปู
จัากัมะขามเป็นสครับมะขาม เกัดิเป็นผัลติภัณัฑ์์ตวััใหม่ให้ชมุชน พร้อม
พฒันาต่อยอดมาตรฐานสนิค้า และเตรยีมท�าตลาดเพิม่ข้ึนให้ชมุชน 

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน
• ร่วัมกัับท่องเท่ียวัและกัฬีาจังัหวััด  ส่งเสรมิกัารประชาสมัพนัธ์ท่องเท่ียวั

โดยผ่ัานกัลุม่ผู้ัประกัอบกัารรุน่ใหม่ YEC หอกัารค้าในจังัหวัดั จัดัทรปิและ
กัจิักัรรมเฉพาะกัลุม่ ตามแหล่งท่องเท่ียวัชมุชนในจัังหวัดั

โครงการเด่น
• โครงการจััดจัำห้น่่ายข้าวสารห้อม้จัังห้วัดสระแก้วให้้กาชาดจัังห้วัด

สระแก้ว บรษิทั ประชารฐัรกััสามคัคีสระแก้ัวั (วิัสาหกัจิัเพือ่สังคม) จั�ากัดั
ร่วัมกับัส�านักังานพฒันาชุมชนจังัหวัดัสระแก้ัวั ส�านักังานพฒันาชุมชน
อ�าเภัอวััฒนานคร กัาชาดจัังหวััดสระแกั้วั และกัองร้อยอาสารักัษา
ดินแดนอ�าเภัอวััฒนานคร ในกัารขับเคลื่อนโครงกัารจั�าหน่ายข้าวัสาร
หอมจัังหวััดสระแกั้วัให้กัาชาดจัังหวััดสระแกั้วั โดยจััดหาข้าวัสารหอม
จัากักัลุม่นาแปลงใหญ่ข้าวับ้านจิักั อ�าเภัอวัฒันานคร มาบรรจัถุุงขนาด 
350 กัรมั จั�านวัน 84,000 ถุง ด้วัยเครือ่งจัักัรบรรจุัข้าวัสารจัากัเครือข่าย 
OTOP สระแก้ัวั พร้อมจัดัส่งให้แก่ักัาชาดจังัหวัดัสระแก้ัวั สร้างรายได้ให้
เกัษตรกัร รวัม 1,092,000 บาท 

สระแก้ว
ประชารัฐรักสามัคคี
สระแก้ว
วิสาหกิจเพื่อสังคม

5 คน 15 ราย
จ�านวนกรรมการ จ�านวนผู้ถือหุ้น
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บิดุถตัว

ติลผราก

การตลาดรากดัจราหิรบราก

ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65

- -

183,000 183,000 183,000 183,000

767,680 767,680
842,080 842,080 842,080

1,934,080

-
108,840 108,840 108,840 108,840 108,840

คุณภครัช ปัณณวัชรโภคิน
เจ้าหน้าที่การตลาดกลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวบ้านจิก

เป็นการร่วมงานกันครัง้แรกกับประชารฐั
รกัสามคัคีสระแก้ว ซึง่ต้องขอบคุณเป็นอย่างมาก

ทีม่องเหน็ศักยภาพของกลุม่เรา ส่ิงทีท่างกลุม่
ได้รับนอกเหนอืจำากรายได้เพือ่น�ามาเลีย้งชพีให้กับ

สมาชกิแล้ว ยงัได้เรียนรูเ้รือ่งการบรหิารงานกลุม่
การบรหิารงานงบประมาณ ความเสีย่งในการเพิม่ช่อง

ทางการตลาด ได้เหน็ผลผลติข้าวของกลุม่เรามมีลูค่าเพิม่
มากขึน้จำากเดมิอีกด้วยค่ะ

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

กรรมการ

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยว ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 65

ธ.ค. 60 ธ.ค. 62ต.ค. 61 เม.ย. 64 พ.ค. 65

คณุอนงค์   ช�านาญ   ประธานกัรรมกัาร
คณุสพัุตรา  วังศ์โกัเมศ กัรรมกัาร
คณุณรงค์  จัตุติร ี กัรรมกัาร
คณุสว่ัาง  แก้ัวัโกัมล กัรรมกัาร
คณุสุพจัน์  แมดพมิาย กัรรมกัาร

คุณอนงค์ ชำานาญ
ประธานกรรมการ
โทร. 087-1338280
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เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะทำ�ำงำนกำรพัฒนำ

ผลการดำาเนินงาน
กลุ่มงานเกษตร
• ส่งเสรมิให้เกัษตรกัรบ้านพแุค ปลกูัพชืสมนุไพร อาท ิฟ้าทะลายโจัร ตะไคร้

พริกัขี้หนูสวัน ข่า กัระชาย กัะเพรา โหระพา ฯลฯ ส�าหรับทานเพ่ือลด
ค่าใช้จ่ัายในครวััเรอืน และน�ากัล้าพันธ์ุผักัั/สมนุไพรไปจั�าหน่ายเป็นรายได้
เสรมิในช่วังสถานกัารณ์กัารแพร่ระบาดของโควิัด-19

• ส่งเสรมิกัารปลกูั พร้อมเชือ่มโยงช่องทางกัารจัำหน่ายฟักัทองบัตเตอร์นัท 
และฟ้าทะลายโจัร สร้างรายได้ให้ชุมชนรวัม 320,000 บาท 

• เชือ่มโยงตลาดให้กัับสนิค้าเกัษตรอนิทรย์ี ได้แก่ั ข้าวัเสาไห้ ข้าวัเจ๊ักัเชย 
ผักััปลอดภััย มะม่วังน�า้ดอกัไม้สทีอง รวัมไปถึงผัลผัลติทางกัารเกัษตรอืน่ๆ  
สร้างรายได้รวัมกัว่ัา 1 ล้านบาท

• ช่วัยเหลอืเกัษตรกัรนอกัพืน้ท่ี โดยรบัซือ้ ลำไยน่าน ลำไยลำพนู ทเุรยีนชะนี
ไข่บนันังสตา กัระท้อน GI ลพบุร ีมะพร้าวัน�า้หอมนครปฐม หอมแดงชยัภัมูิ 
มาจั�าหน่ายในจังัหวััดสระบรุ ีสร้างรายได้ให้เกัษตรกัรรวัม 175,000 บาท

กลุ่มงานแปรรูป
• ร่วัมกัับวัิทยาลัยอาชีวัศึกัษาสระบุรี ในกัารสนับสนุนมานะกัุลฟาร์ม

ผัูป้ลูกัต้นดอกัเข้าพรรษา 50 สายพนัธุ ์ ซึง่ได้รบัผัลกัระทบจัากัโควิัด-19 
ท�าให้ปีนีง้ดกัารจััดงานตกัับาตรดอกัเข้าพรรษา ให้น�าไปสร้างมลูค่าเพิม่
ด้วัยกัารแปรรปูเป็นดอกัเข้าพรรษาอบแห้งด้วัยทรายซลิิก้ัา พร้อมผัลกััดนั
ให้เป็นผัลติภัณัฑ์์เด่นจังัหวัดัสระบรีุ

• จัดัทำกัระเช้าของขวัญั OTOP สระบรุ ีและกัระเช้าของขวัญั ประชารฐั
สขุใจั สร้างรายใด้ให้แก่ัชมุชนรวัม 5 แสนบาท 

• สนับสนุนและประสานงานให้ผัู้ประกัอบกัารไปจัำหน่ายสินค้าที่ตลาด
ท่าเรอื สปน. และศนูย์กัารค้าเซน็ทรลัเวัลิด์ สร้างรายได้รวัมกัว่ัา 7.8 หม่ืนบาท 

• รับจ้ัางหน่วัยงานภัาครัฐ ผ่ัานสำนักังานพาณิชย์จัังหวััดสระบุรี ในกัาร
จัดัท�ากัารฝึ่กัอบรมเชงิปฏิบตักิัารกัารค้ากัารตลาด Online และกัารสร้าง 
Personal Branding รวัมถึงผ่ัานส�านกัังานพฒันาชุมชนจังัหวัดัสระบรุี 
ในกัารจััดท�ากัล่องพร้อมเทปกัาวัและกัันกัระแทกัส�าหรับส่งไปรษณีย์
รองรับโครงกัารศูนย์ส่งเสริมตลาดออนไลน์สระบุรี เป็นจั�านวันเงินรวัม 
809,271 บาท 

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน
• ส่งเสรมิแหล่งท่องเทีย่วัโดยชมุชนตลาดหวััปล ี โดยประชาสัมพนัธ์ตลาด

หัวัปล ีผ่ัานรายกัารต่างๆ ได้แก่ั ครวััคณุต๋อย ผัูห้ญิงท�ามาหากิัน ทางช่อง 
3 HD และส่งเสรมิกัารท่องเทีย่วัร่วัมกัับ ททท. Local Alike ในโครงกัาร 
The Farm School ฝึ่กัทกััษะในโลกักัว้ัาง ผ่ัานผืันฟาร์มแห่งกัารเรียนรู้

• นอกัจัากันี้ยังส่งเข้าประกัวัดรางวััลอุตสาหกัรรมกัารท่องเที่ยวัครั้งที่ 13 
และได้รับรางวััลกิันรีทองค�า หรือ Thailand Tourism Gold Awards 
ประเภัทแหล่งท่องเท่ียวั นบัเป็นรางวััลแรกัของจังัหวัดัสระบรุี

• เชือ่มโยงผัลติภัณัฑ์์ชมุชนจัำหน่ายในแหล่งท่องเท่ียวัตลาดหวััปล ีมลูค่า
รวัม 8,400,000 บาท

• ให้ควัามรู้กัารขับเคลื่อนกัารท่องเที่ยวัโดยชุมชน และกัารขอมาตรฐาน 
SHA (Safety & Health Administration) และมาตรฐาน SHA Plus

โครงการเด่น
• โครงการส่งเสริม้ปลกูฟัักทองบัตเตอร์น่ทั บริษัท ประชารัฐรกััสามคัคี

สระบุรี (วิัสาหกิัจัเพื่อสังคม) จั�ากััด ส่งเสริมให้เกัษตรกัรปลูกัฟักัทอง
บัตเตอร์นัท โดยด�าเนินกัารจััดประชุมหาแนวัทางร่วัมผัลักัดันที่จัะขับ
เคลื่อนโครงกัาร จััดอบรมสร้างควัามรู้ควัามเข้าใจัในกัารปลูกั จััดหา
เมลด็พันธ์ุแจักัจ่ัายให้เกัษตรกัรท่ีเข้าร่วัมโครงกัาร พร้อมลงพืน้ท่ีตดิตาม
ผัล ให้ค�าแนะน�าในกัารดแูลต่างๆ ไปจันถึงกัารรบัซ้ือผัลผัลติเพ่ือคัดแยกั
ส่งจั�าหน่ายและแปรรูป มีชุมชนเข้าร่วัม 20 รายสร้างรายได้ในปีปลูกั
ครัง้แรกั 2.9 แสนบาท

• โครงการจัดัจัำห้น่่ายเผืัอกห้อม้บ้าน่ห้ม้้อล้น่ตลาด จัากักัรณปัีญหา
เผัอืกัหอมมปีรมิาณมากั และราคาตกัต�า่ส่งออกัไม่ได้ บริษทั ประชารฐั
รกััสามคัคสีระบรุ ี (วิัสาหกัจิัเพือ่สังคม) จั�ากัดั พร้อมด้วัยพาณิชย์จังัหวัดั 
เกัษตรและสหกัรณ์จัังหวััด โอทอป สระบุรี องค์กัารบริหารส่วันต�าบล
หรเทพ และประชาสมัพันธ์จังัหวัดั ประสานควัามร่วัมมอื หาช่องทางกัาร
จััดจั�าหน่าย โดยเชื่อมโยงไปยัง ท็อปส์ มาร์เกั็ต บางนา และโรงงาน
ขนมคณุเก๋ั จังัหวัดัปทุมธาน ี ให้รบัซือ้ นอกัจัากันียั้งให้เกัษตรกัรไปร่วัม
ออกัร้านจั�าหน่ายตามพ้ืนที่ต่างๆ อาทิ ตลาดหัวัปลี TARO CENTER
และโรบินสันสระบุรี จันสามารถระบายผัลผัลิตและสร้างรายได้ให้แกั่
เกัษตรกัรรวัม 400,000 บาท

สระบุรี
ประชารัฐรักสามัคคี
สระบุรี
วิสาหกิจเพื่อสังคม

9 คน 47 ราย
จ�านวนกรรมการ จ�านวนผู้ถือหุ้น
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บิดุถตัว

ติลผราก

การตลาด
รากดัจราหิรบราก

ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65

- 78,015 78,015
5,603,015 8,740,165 8,740,1654,119,342 4,135,332 4,135,332

4,605,332 4,905,332 4,905,332

-
47,000 47,000

93,407,000

122,207,000 122,207,000

คุณวรรณภา ชินชูศักดิ์
ประธานกรรมการ
โทร. 086-3244716

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

กรรมการ

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยว ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 65

คณุวัรรณภัา ชนิชศูกััดิ ์ ประธานกัรรมกัาร 
คณุนารรีชั   อทุยัแสงสกัลุ รองประธานกัรรมกัาร คนที ่1
คณุชัยพฤกัษ์   ทองเป่ียม รองประธานกัรรมกัาร คนที2่
คณุอศัวันิ ไขรศัม ี กัรรมกัารผัูจ้ัดักัาร 
คณุนาวั ี ต้ังมโนวัริยิะกุัล กัรรมกัาร
คณุวัสนัต์    มงคลลาภักัจิั กัรรมกัาร
คณุนคร     อทุยักัณัฑ์์ กัรรมกัาร
คณุบญุโชค ขนาบแก้ัวั กัรรมกัาร
คณุประดิษฐ์ เวัยีงสิงขร กัรรมกัาร

คุณอัศวิน ไขรัศมี
กรรมการผู้จัดการ
โทร. 085-1237365

คุณอนุชา เจริญสุข
ประธานวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่เผือกหอม

ในช่วงที่ผ่านมากลุ่มเกษตรกรของเราค่อนข้าง
ประสบปัญหา ทั้งเจำอน�้าท่วม และสถานการณ์โควิด-19

ท�าให้การเชื่อมโยงตลาดหยุดชะงัก แถมราคาค่อนข้างผันผวน
อีกด้วย เราได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจำากประชารัฐ

รักสามัคคีสระบุรี ที่เข้ามาช่วยด้านการประชาสัมพันธ์
 และหาตลาดเพื่อระบายสินค้าให้ 

คุณธัมมวัฒน์ มณีวรรณ
เกษตรกรผู้ปลูกฟักทองบัตเตอร์นัท

อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ

เป็นความโชคดีที่ประชารัฐรักสามัคคีสระบุรี 
เข้ามาช่วยในหลายๆ ด้าน ตั้งแต่การให้ความรู้ความเข้าใจำ
เกี่ยวกับการปลูกฟักทองบัตเตอร์นัทที่ถูกวิธี การจำัดหา

เมล็ดพันธุ์ ไปจำนถึงการหาตลาดเพื่อจำ�าหน่ายผลผลิต 
และการแปรรูป ปัจำจำุบันเรามีเครือข่ายที่มาจำาก

หลายพื้นที่ท�าให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลในกลุ่มเกษตรกร
มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

ธ.ค. 60 ธ.ค. 62ต.ค. 61 เม.ย. 64 พ.ค. 65
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เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะทำ�ำงำนกำรพัฒนำ

ผลการดำาเนินงาน
กลุ่มงานเกษตร
• โครงกัารโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยัจัังหวัดัสงิห์บรุ ี (ประเภัทผัักั) เป็น

ตวัักัลางในกัารประสานหาตลาดและเสนอโครงกัารกับัโรงพยาบาล สือ่สาร
เจัรจัาต่อรองเรื่องราคาและชนิดผัักัที่จัะส่งให้กัับโรงพยาบาล รวัมถึง
ส�ารองเงนิสดจ่ัายให้กับัเกัษตรกัรล่วังหน้า เพ่ือเป็นกัารแก้ัไขปัญหากัาร
ขาดสภัาพคล่องของเกัษตรกัร สร้างรายได้รวัมกัว่ัา 5.8 แสนบาท

กลุ่มงานแปรรูป
• ดำเนินโครงกัารเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกัษตร (ฟักัทอง) อย่างต่อเนื่อง

เพ่ือเชือ่มผัลผัลติทางกัารเกัษตรสูก่ัารท่องทีย่วัและแปรรูป โดยสามารถ
สร้างรายได้รวัมกัว่ัา 7.8 แสนบาท

• โครงกัารฟักัทอง กัล้วัยนำ้ว้ัา อาหารสายยางปลอดภััย เป็นกัารต่อยอด
จัากัโครงกัารโรงพยาบาลอาหารปลอดภััยเพือ่พ่ิมมลูค่าของฟักัทอง สร้าง
รายได้กัว่ัา 1.4 แสนบาท

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน
• สนับสนุนกัารประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยวัสวันกัะหล่ำปลีบ้าน

ชีน�้าร้าย และบ้านข้าวัหอมฟาร์มสเตย์ ผั่านสื่อออนไลน์และรายกัาร
โทรทัศน์ โดยเน้นควัามเป็นแหล่งท่องเท่ียวัเชงิเกัษตร เปิดให้นกััท่องเท่ียวั
เข้าชม พร้อมสนับสนุนให้เป็นศนูย์ศกึัษาดูงานและศึกัษานอกัห้องเรียนให้
กับันกััเรียนในจังัหวัดัสงิห์บรีุ

โครงการเด่น
• โครงการข้าวสารอาห้ารปลอดภััย ต่อยอดจัากัโครงกัารโรงพยาบาล

อาหารปลอดภััยจัังหวััดสิงห์บุรี (ประเภัทผัักั) โดย บริษัท ประชารัฐรักั
สามคัคสีงิห์บรุ ี(วัสิาหกัจิัเพือ่สงัคม) จั�ากัดั ให้กัารสนับสนุนข้าวัปลอดภัยั
ของกัลุ่มวัิสาหกัิจัชุมชนข้าวัปลอดสารพิษบ้านดอนตะโหนด และบ้าน
ข้าวัหอมสงิห์บรุ ีพร้อมผัลักัดนัเข้าสูโ่รงพยาบาลสงิห์บรุ ีนอกัเหนือจัากั
ผัลผัลิตผัักัและผัลไม้ปลอดภััยที่เคยด�าเนินกัารมากั่อนหน้าน้ี ปัจัจัุบัน
สร้างรายได้ให้เกัษตรกัรกัว่ัา 1.9 ล้านบาท

สิงห์บุรี
ประชารัฐรักสามัคคี
สิงห์บุรี
วิสาหกิจเพื่อสังคม

12 คน 451 ราย
จ�านวนกรรมการ จ�านวนผู้ถือหุ้น
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บิดุถตัว

ติลผราก

การตลาดรากดัจราหิรบราก

คุณเอกศักดิ์ ทองคำา
ประธานวิสาหกิจชุมชนข้าวปลอดสารพิษ

บ้านดอนตะโหนด 

ได้รับการช่วยเหลอืจำากประชารฐัรกัสามคัคีสงิห์บรุี 
น�าข้าวปลอดสารพษิของเราส่งให้กบัทางโรงพยาบาลพจิำารณา

จำนได้รบัการคดัเลอืกให้จำดัส่งเข้าโรงพยาบาลเป็นประจำ�า
สิง่ทีด่มีากๆ อกีอย่างหนึง่คือบรษิทัฯ จำะส�ารองจ่ำายเงนิค่าข้าว

ให้กับกลุม่ทนัทเีมือ่จัำดส่งเสรจ็ำ ปัจำจำบุนัเราสามารถวางแผน
ในการผลติ การรบัซือ้รวบรวมข้าวเปลอืก การจัำดการ

โกดงัจำดัเก็บ การสีแปรรูปเป็นข้าวสาร รวมถงึมกีารบรหิาร
จำดัการกลุม่ทีเ่ป็นระบบระเบยีบดขีึน้กว่าเมือ่ก่อนมากๆ  

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

กรรมการ

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยว ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 65

ธ.ค. 60 ธ.ค. 62ต.ค. 61 เม.ย. 64 พ.ค. 65

คณุวัจิัติร เลศิไพบลูย์วังศ์ ประธานกัรรมกัาร
คุณกัฤษดา ประสงค์สขุสนัต์ รองประธานกัรรมกัารด้านกัารท่องเท่ียวั
ว่ัาทีร้่อยเอกั ณฐัพสิิฐ เจัริญถริวัสิิฐ รองประธานกัรรมกัารด้านเกัษตร 
คณุธนิสร   แจ้ังสนอง รองประธานกัรรมกัารด้านแปรรปู  
คณุสายพนิ  ชเูช้ือ กัรรมกัารผัูจั้ัดกัาร 
คณุสมจัติ โชตพืิช กัรรมกัาร
คณุดวังพร อารย์ีพันธ์ุ กัรรมกัาร
คณุขวัญัใจั ฉตัรแก้ัวั กัรรมกัาร 
คณุวัชัรนิทร์  เรืองฤทธ์ิกัลู กัรรมกัาร
คณุจักััรพงษ์  อารยะทรงศกััด์ิ กัรรมกัาร
คณุวัลัยวัรรณ สทุธโิพธิ ์ กัรรมกัารและผู้ัช่วัยผู้ัจัดักัาร 
คณุปิตภิัทัร ม่วังงาม กัรรมกัาร

คุณวิจิตร  เลิศไพบูลย์วงศ์
ประธานกรรมการ
โทร. 085-7478802

คุณสายพิน  ชูเชื้อ
กรรมการผู้จัดการ
โทร. 082-7240322
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คณะทำ�ำงำนกำรพัฒนำ

ผลการดำาเนินงาน
กลุ่มงานเกษตร
• จัดักิัจักัรรมว่ิัง “Sukhothai Night Run 2020” เพ่ือหารายได้มาเป็นทนุ

ในกัารจััดสร้างห้องเย็นแช่ผัักัให้กัับกัลุ่มเกัษตรกัรที่เข้าร่วัมโครงกัาร
อาหารปลอดภัยัโดยกัลไกัประชารฐั 4 ร. นอกัจัากันียั้งเปิดพ้ืนทีใ่ห้กัลุม่
เกัษตรร่วัมออกัร้านจั�าหน่ายผัลผัลติทางกัารเกัษตรสามารถสร้างรายได้
รวัมแล้วักัว่ัา 7.4 หม่ืนบาท 

• จัดัสรรพืน้ทีใ่ห้กัลุม่/ชมุชนเป้าหมายของประชารฐัเข้าร่วัมออกับธูจัำหน่าย
สนิค้าในงานตลาดนดั “สโุขทยัเฟสตวิัลั” รวัม 10 บธู สร้างรายได้รวัม
ประมาณ 10,000 บาท

• จััดทำโครงกัาร “ตลาดนัดประชารัฐเฟสติวััล” ซึ่งสอดคล้องกัับแผัน
ยุทธศาสตร์กัารพัฒนาจัังหวััดสุโขทัยระยะ 5 ปี วั่าด้วัยเรื่อง “เมือง
เกัษตร/อุตสาหกัรรม/สนิค้าบรหิาร บนฐานเศรษฐกิัจัสร้างสรรค์มูลค่าสงู”
(Agri Industry Service Creative Economy City) เพ่ือกัระตุน้เศรษฐกิัจั
ของจังัหวัดัสโุขทยัให้ดมีากัยิง่ข้ึนและน�าไปสูก่ัารสร้างรายได้ท่ีย่ังยืน 

• เชื่อมโยงและสนับสนุนช่องทางกัารตลาดให้แก่ักัลุ่มเป้าหมายต่างๆ
ด้านกัารเกัษตร ประกัอบด้วัย กัลุ่มวิัสาหกิัจัชุมชนเกัษตรอินทรีย์บ้าน
ศรนีคร กัลุม่วิัสาหกิัจัชมุชนแปรรปูผัลผัลติทางกัารเกัษตรบ้านตาลเต้ีย 
ศูนย์ส่งเสริมและผัลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวัชุมชนบ้านนาขุนวััง กัลุ่มเกัษตร
อนิทรย์ีบ้านเชงิผัา และกัลุม่เพาะเห็ดนางฟ้าบ้านบ่อไม้แดง

• ร่วัมกัับผู้ัประกัอบกัารรับซื้อมะนาวั ช่วัยเหลือเกัษตรกัรผัู้ผัลิตมะนาวั
ที่ประสบปัญหาผัลผัลิตล้นตลาด ด้วัยกัารรับซื้อเพ่ือน�าไปมอบให้กัับ
โรงพยาบาลในจังัหวััดสโุขทยั

กลุ่มงานแปรรูป
• เชือ่มโยงและสนบัสนนุช่องทางกัารตลาดให้แก่ักัลุ่มเป้าหมายต่างๆ ด้าน

กัารแปรรปูประกัอบด้วัย กัลุม่วัสิาหกัจิัชมุชนแปรรปูผัลผัลติเกัษตรกัลุม่
แม่บ้านเกัษตรกัรบ้านเหนือรวัมน�า้ใจั กัลุม่สตรต้ีมน�า้ปลาท่าฉนวัน และ
กัลุม่เพาะเหด็นางฟ้าบ้านดงไทย

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน
• เชือ่มโยงและสนบัสนนุให้กัลุ่มเป้าหมายท่ีรายได้หลกััมาจัากักัารท่องเทีย่วั

ได้แก่ักัลุม่ท่องเทีย่วัโดยชมุชนบ้านโซกัเปือย และกัลุม่วิัสาหกัจิัชมุชนฟาร์ม
สเตย์บ้านตกึั รดาออร์แกันิค ได้น�าผัลติภัณัฑ์์ชมุชนมาจั�าหน่ายเพือ่หาราย
ได้ในช่วังสถานกัารณ์โควัดิ-19

โครงการเด่น
• โครงการอาห้ารปลอดภัยัโดยกลไกประชารัฐ 4 ร. บริษทั ประชารัฐ

รกััสามคัคีสโุขทยั (วิัสาหกัจิัเพือ่สังคม) จั�ากัดั ร่วัมมอืเช่ือมโยงระหว่ัาง
กัลไกัประชารัฐและกัลุม่วัสิาหกัจิัชมุชน ประกัอบด้วัย วัสิาหกัจิัชมุชนผักัั
ปลอดภัยัจัากัสารพิษ ต�าบลเกัาะตาเล้ียง วัสิาหกัจิัชุมชนเกัษตรก้ัาวัหน้า 
ต�าบลตาลเตีย้ วัสิาหกัจิัชมุชนตาปายายม้ายผักััอนิทรย์ี ต�าบลนาเชงิครีี 
วัสิาหกัจิัชมุชนผักััอนิทรย์ีบ้านคลองกัง กัลุม่ข้าวัปลอดสารพษิบ้านวังัไผ่ัสงู
และวัสิาหกิัจัชมุชนพืชสมนุไพรวิัถสีโุขทัย เพ่ือด�าเนินกิัจักัรรมเชงิปฏิบัติ
กัารสร้างรายได้จัากักิัจักัารอาหารปลอดภััย โดยทางบรษัิทฯ เข้าไปช่วัย
เรื่องหาช่องทางกัารจััดจั�าหน่าย กัารตลาด กัารบริหารจััดกัารผัลผัลิต
กัารรบัซือ้ผัลผัลติ กัารเชือ่มโยงผู้ัผัลติกัับแหล่งรบัซือ้ให้กัับสมาชกิัเครอื
ข่าย พร้อมทัง้สนบัสนุนงบประมาณในกัารหาควัามรูเ้พือ่พฒันาศักัยภัาพ
และต่อยอดผัลติภัณัฑ์์ สร้างรายได้ให้แก่ัชุมชนกัว่ัา 3.29 แสนบาท

สุโขทัย
ประชารัฐรักสามัคคี
สุโขทัย
วิสาหกิจเพื่อสังคม

4 คน 122 ราย
จ�านวนกรรมการ จ�านวนผู้ถือหุ้น
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บิดุถตัว

ติลผราก

การตลาดรากดัจราหิรบราก

ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65

45,610 45,610 74,750

3,976,261

4,334,668 4,358,888

16,585 16,585
376,585 478,000 478,000 478,000

- - - - - -

คุณอดิศักดิ์ พรมพุก
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักปลอดสารพิษ

ต�าบลเกาะตาเลี้ยง

ต้องขอขอบคุณประชารฐัรกัสามคัคีสโุขทยั
ทีเ่ข้ามาช่วยเหลอืเกษตรกรต้ังแต่การให้ความรู้

ในด้านต่างๆ ไปจำนถึงท�าให้พวกเรามโีอกาสส่งผัก
เข้าโรงพยาบาล อย่างน้อยเรากม็แีหล่งรบัซือ้

ผลผลติทีแ่น่นอน ได้เงนิเร็วและมรีายได้ทีม่ัน่คงขึน้

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

กรรมการ

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยว ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 65

ธ.ค. 60 ธ.ค. 62ต.ค. 61 เม.ย. 64 พ.ค. 65

คณุวิัโรจัน์   บรรเจัดิธนา ประธานกัรรมกัาร
คณุกัฤษณ์   พรอ�านวัยทรพัย์  กัรรมกัาร
คณุล�ายอง   สอนโต กัรรมกัาร 
คณุศกััดิเ์กัษม ตนัตยิวัรงค์ กัรรมกัารผัูจ้ัดักัาร

คุณศักดิ์เกษม ตันติยวรงค์
กรรมการผู้จัดการ 
โทร. 088-9191599

คุณวิโรจน์ บรรเจิดธนา
ประธานกรรมการ
โทร. 063-4929999
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ผลการดำาเนินงาน
กลุ่มงานเกษตร
• สนับสนุนพ้ืนที่ให้เกัษตรกัรจัำหน่ายผัักัออแกันิคและสินค้าออแกันิค 

เช่น ข้าวั ผักัับุ้ง คะน้า ดอกัอญัชนั น�า้มะพร้าวั หวััปล ีผักััสลดั เป็นต้น
ณ ศาลากัลางจังัหวััดสพุรรณบรุ ีเป็นประจั�าทกุัวันัพฤหสับด ีสร้างรายได้
ให้เกัษตรกัรเพิม่ขึน้ประมาณ 1,000-2,000 บาท / เดอืน 

• หารอืร่วัมกัับผัูอ้ำนวัยกัารโรงเรียน 20 โรงเรยีนในเขตอำเภัอสองพ่ีน้อง ใน
กัารน�าเสนอข้าวัหอมปทมุปลอดภัยัเข้าสูโ่รงเรียน โดยเบือ้งต้นมโีรงเรยีนที่
ตอบรบัเข้าร่วัมแล้วัจั�านวัน 4 โรงเรยีน (จัะด�าเนินกัารต่อเน่ืองอกีัครัง้ภัาย
หลงัจัากัสถานกัารณ์โควิัด-19 คลีค่ลาย)

• สนบัสนนุโครงกัารยกัระดับแปลงใหญ่ด้วัยเกัษตรสมัยใหม่และเชือ่มโยง
ตลาดสพุรรณบรุี 

กลุ่มงานแปรรูป
• ส่งเสริมกัารปลูกัแห้วัปลอดสาร เพ่ือนำมาแปรรูปเป็นแห้วัในน้ำเช่ือม 

โดยประชารัฐรักัสามัคคีสุพรรณบุรีเป็นผูั้ด�าเนินกัารจััดหาช่องทางกัาร
จัดัจั�าหน่าย  

• สนับสนนุช่องทางกัารจััดจัำหน่ายข้าวักัล้อง 3 กัษตัรย์ิ ซึง่ประกัอบไปด้วัย 
ข้าวักัล้องหอมมะลแิดง ข้าวักัล้องหอมมะลิ และข้าวัไรซ์เบอร์รี่

โครงการเด่น
• โครงการอาห้ารปลอดภััยโดยกลไกประชารัฐ บริษัท ประชารัฐ

รักัสามัคคีสุพรรณบุรี (วัิสาหกัิจัเพื่อสังคม) จั�ากััด ด�าเนินกัารร่วัมกัับ
ส�านักังานพัฒนาชุมชนจัังหวััด เพ่ือเชื่อมโยงผัักัผัลไม้ปลอดภััยจัากั
กัลุ่มเครือข่ายวัิสาหกัิจัชุมชนเกัษตรอินทรีย์แปลงใหญ่บ่อสุพรรณเข้าสู่
โรงพยาบาลเจั้าพระยายมราช โดยเร่ิมจััดส่งเมื่อต้นเดือนมีนาคม 63
สร้างรายได้ให้แก่ัเกัษตรกัรรวัมกัว่ัา 4.6 ล้านบาท

สุพรรณบุรี
ประชารัฐรักสามัคคี
สุพรรณบุรี
วิสาหกิจเพื่อสังคม

11 คน 75 ราย
จ�านวนกรรมการ จ�านวนผู้ถือหุ้น
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ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65

59,340 59,340 59,340

3,091,125

4,950,595 4,974,595

306,975 306,975 306,975

306,975
306,975 306,975

372,575

1,375,515 1,375,515 1,375,515 1,375,515 1,375,515

คุณปฐมพงศ์ จาตุพิศาลพงศ์ 
ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์

แปลงใหญ่บ่อสุพรรณ

ครัง้แรกทีเ่ข้าไป ราคาทีไ่ด้รบัแจ้ำงมาค่อนข้างต�า่
ทางประชารฐัรักสามคัคีสพุรรณบรุ ีและพฒันาชมุชนจำงัหวัด
จำงึเข้าไปเจำรจำากับทางโรงพยาบาลเพือ่ให้ได้ราคาทีเ่หมาะสม

ซึง่เราก็ท�างานด้วยดตีลอดมา แต่พอในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโควดิ-19 ระบาดหนกั ยอดการสัง่ซือ้

ก็เลยมลีดน้อยลงบ้าง แต่ก็ช่วยกันแก้ปัญหา
จำนผ่านมาด้วยด ีต้องขอบคุณประชารฐัมากทีเ่ข้ามา
สนบัสนนุท�าให้เราได้เรยีนรูแ้ละเข้าใจำระบบการท�างาน

ร่วมกบัโรงพยาบาลมากขึน้

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

กรรมการ

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยว ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 65

ธ.ค. 60 ธ.ค. 62ต.ค. 61 เม.ย. 64 พ.ค. 65

คณุสเุทพ   มติรเก้ืัอกัลู ประธานคณะกัรรมกัาร
นพ.พรชยั   บุญแสง รองประธานกัรรมกัาร
คณุสวุัรรณา จิัวัฒันไพบลูย์ กัรรมกัาร
คณุวีัระ ตัง้วัทุฒิไกัรวัทิย์ กัรรมกัาร
คณุสุเนตร   วังักัรานต์ กัรรมกัาร
คณุชาตรี จั�าปาเงนิ กัรรมกัาร
คณุสมพงษ์ ศรศีกััดา กัรรมกัาร
คณุประสาร เพชรมอญ กัรรมกัาร
คณุพูลศกััดิ ์ รุง่โรจัน์ชัยพร กัรรมกัาร
คณุนกิัร ปัดโต กัรรมกัาร
คณุชัยณรงค์ สขุวังษ์ กัรรมกัาร

3

5

10

2

3

6

10

2

4

3

6

10

2

4

3

6

12

2

4
3

6

12

4 3

บิดุถตัว

ติลผราก

การตลาดรากดัจราหิรบราก

คุณสุเทพ  มิตรเกื้อกูล
ประธานกรรมการ
โทร. 095-2453519



290

เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะทำ�ำงำนกำรพัฒนำ

ผลการดำาเนินงาน
กลุ่มงานเกษตร
• โครงกัารจัุดรับซื้อรวับรวัมและกัระจัายสินค้าร่วัมกับัชาลินีฟรุ๊ต ช่วัยใน

กัารประชาสัมพนัธ์เงาะและมงัคุด พร้อมส่งเงาะให้กัับชาลนีิฟรุต๊เพ่ือเข้า
บิก๊ัซแีละแม็คโคร จั�านวัน 360,000 กัโิลกัรมั รวัมถึงบริษทัฯ น�ามาขาย
ปลกีัอกีัจั�านวัน 739 กิัโลกัรมั สร้างรายได้ให้ชุมชนรวัม 5,423,813 บาท 

• โครงกัารแลกัเปลี่ยนสินค้าเกัษตรปลอดภััยเพื่อช่วัยเหลือเกัษตรกัรใน
จัังหวััดอื่นๆ ได้ช่วัยกัระจัายล�าไยพันธุ ์อีดอจัากัเชียงใหม่ จั�านวัน
50 กิัโลกัรมั รวัมรายได้ทัง้หมด 2,000บาท 

• ร่วัมกัับหน่วัยงานด้านเกัษตร เชื่อมโยงเครือข่ายเกัษตรปลูกัผัักั
ปลอดสาร ผักััอนิทรย์ี น�าผัักัส่งโรงพยาบาลสุราษฎร์ธาน ีสร้างรายได้ให้
ชมุชนกัว่ัา 7.2 แสนบาท

กลุ่มงานแปรรูป
• นำกัลุ่มเป้าหมายร่วัมออกับูธในงาน “ของดีเมืองสุราษฎร์ธานี” และ

“งานจััดแสดงและจั�าหน่ายภูัมิปัญญา OTOP เชงิบรูณากัาร สบืสาน รกััษา 
และต่อยอดภัาคใต้” สร้างรายได้รวัมกัว่ัา 3.3 หมืน่บาท

• สนับสนนุกัารนำสนิค้าจัากักัลุม่คลสัเตอร์ 7 กัลุม่ ร่วัมออกับธู สร้างรายได้
ให้ชมุชน 22,173 บาท นอกัจัากันียั้งเข้าร่วัมกัารเจัรจัาสนิค้าส่งออกัใน
กัจิักัรรม OMB ของ สวัส. และ DITP มีผัูป้ระกัอบกัารจัากั 3 ประเทศ ได้แก่ั 
เมยีนมา อนิเดยี และเยอรมนี ให้ควัามสนใจั (อยูร่ะหว่ัางกัารติดตามผัล
อย่างต่อเน่ือง)

• ส่งเสริมกัารประชาสัมพนัธ์และขายผัลิตภััณฑ์์ชุมชนผ่ัานช่องทางออนไลน์
อย่างต่อเนือ่ง สร้างรายได้รวัมกัว่ัา 7.2 หมืน่บาท

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน
• ดำเนินกัารจัดทะเบียนบริษัทนำเท่ียวัเพ่ือจััดกัารบริหารกัารท่องเที่ยวั

รองรบักัารท่องเท่ียวัหลงัสถานกัารณ์โควัดิ-19 ภัายใต้ชือ่โครงกัาร “บรษิทั 
Prs-Suratthani TOUR”

โครงการเด่น
• โครงการจัำห้น่่ายกระเช้าของขวัญสิน่ค้าชุม้ชน่ชาวจัังห้วัด

สุราษฎร์ธานี่ บริษัท ประชารัฐรักัสามัคคีสุราษฎร์ธานี (วัิสาหกัิจัเพ่ือ
สงัคม) จั�ากัดั สนับสนุนผัลติภัณัฑ์์ชุมชนมารวัมขายในรูปแบบกัระเช้า
ของขวััญ จัากัเดมิทีเ่ริม่ต้นขายเฉพาะเทศกัาลปีใหม่ ปรบัเปลีย่นมาเป็น
จััดขายในช่วังเทศกัาลต่างๆ จันกัลายเป็นที่รู้จัักัมากัขึ้น สามารถสร้าง
รายได้ให้ชุมชนรวัม 99,466 บาท

สุราษฎร์ธานี
ประชารัฐรักสามัคคี
สุราษฎร์ธานี
วิสาหกิจเพื่อสังคม

10 คน 12 ราย
จ�านวนกรรมการ จ�านวนผู้ถือหุ้น
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ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65

-

7,171,515

18,694,514

23,243,568

28,950,514 29,038,089

253,519

465,772 1,612,305 1,734,206 1,742,231 1,761,459

-
308,000 308,000

308,000 308,000 308,000

คุณเบญจนาฏ คงเจริญ
ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรสนธิวัฒน์

ทางกลุม่ผลติน�า้พริกหอยนางรมแบรนด์ WIN
ช่วงแรกประชารฐัรกัสามคัคีสรุาษฎร์ธานเีข้ามาช่วย

โปรโมทสนิค้าท�าให้เป็นทีรู่จ้ำกั และขายดขีึน้ ท�าให้มหีลาย
หน่วยงานเข้ามาสนบัสนนุ มกีารส่งเสรมิและพฒันาผลติภณัฑ์ 

ตลอดจำนพาไปออกบธู จำดักระเช้าของขวญั
และขายผ่านออนไลน์ ท�าให้กลุม่ของเรามีรายได้เพ่ิมมากขึน้

จำากเดมิการผลติน�า้พรกิหอยนางรมขายเป็นงานอดิเรก
ปัจำจำบุนักลายเป็นรายได้หลกัของครอบครัวไปแล้ว 

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

กรรมการ

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยว ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 65

ธ.ค. 60 ธ.ค. 62ต.ค. 61 เม.ย. 64 พ.ค. 65

คณุเอกัลกััษณ์  จัันทร์อดุม ประธานกัรรมกัาร 
คณุอรรณพ  ยังวันิชเศรษฐ รองประธานกัรรมกัารคนท่ี 1 

/ กัรรมกัารผัูจ้ัดักัาร 
คณุวัรีะธรรม   ย้ิมวัรรณ รองประธานกัรรมกัารคนที ่2  
คณุแทน  เทอืกัสบุรรณ กัรรมกัาร ฝ่่ายประชาสมัพันธ์
คณุจิัรยทุธ์  จันัทนพันธ์ กัรรมกัาร ฝ่่ายกัารตลาด
คณุกััลยารตัน์  เทพเล่ือน กัรรมกัาร ฝ่่ายเหรัญญกิั
คณุจัติรหรรษ์   เหมะกัลุ กัรรมกัาร
คณุปรียานนัท์  เทพนวัล กัรรมกัาร
คณุศกััดิโ์กัศล ถาวัรพร กัรรมกัาร
คณุพิชยั มณีลาภั กัรรมกัาร
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6

คุณเอกลักษณ์ จันทร์อุดม
ประธานกรรมการ
โทร. 089-2911404

คุณอรรณพ ยังวนิชเศรษฐ
รองประธานกรรมการคนที่ 1 / กรรมการผู้จัดการ
โทร. 081-8951511
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สุรินทร์

ผลการดำาเนินงาน
กลุ่มงานเกษตร
• จััดกัารประชุมเชิงปฏิบัติกัารสร้างรายได้จัากักิัจักัารอาหารปลอดภััย

(โรงพยาบาล โรงเรยีน โรงแรม ร้านอาหาร) โดยมกีัลุ่มเป้าหมายขับเคลือ่น
จั�านวัน 11 กัลุ่ม 

• ส่งเสริมกัารตลาดให้แก่ักัลุ่มผู้ัเลี้ยงไก่ัไข่ และนักัศึกัษามหาวัิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน วัทิยาเขตสรุนิทร์ ซึง่มสี�านกัังานปศุสตัว์ัจังัหวัดั
สรุนิทร์ เป็นผัูร้บัรองมาตรฐาน โดยน�าไปจั�าหน่าย ณ ตลาดอนุสาวัรย์ี
จัางวัาง และส่งให้กัับพ่อค้าคนกัลางเพื่อจั�าหน่ายไข่ไกั่อินทรีย์/ไข่ไกั่
อารมณ์ดต่ีอไป

• จัากัสถานกัารณ์กัารแพร่ระบาดของโควัิด-19 ทำให้ผัู้เลี้ยงไก่ัอินทรีย์
ไม่สามารถส่งออกัไก่ัได้ตามปกัต ิบรษิทัฯ จังึส่งเสริมให้ผู้ัเลีย้งน�ามาแปรรปู
เป็นไก่ัอบสมนุไพรกััญชา พร้อมวัางจั�าหน่ายทีต่ลาดอนุสาวัรย์ีจัางวัาง

กลุ่มงานแปรรูป
• ส่งเสริมกัารแปรรูปผ้ัาขาวัม้า โดยกัารจัดัฝึ่กัอบรมด้านกัารทอและสร้าง

ลวัดลายประจั�าจังัหวััดสุรนิทร์

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน
• ร่วัมกัับอุตสาหกัรรมกัารท่องเท่ียวัจัังหวััดสุรินทร์ จััดทำแผันท่ีเส้นทาง

ท่องเท่ียวัต�าบลสวัายนาบัวั คอโค โพธ์ิกัอง ทุง่มน รวัมไปถึงกัารจัดักัจิักัรรม
วัิง่มาราธอน Phanom Sawai Trail 2020

โครงการเด่น
• โครงการยกระดับม้าตรฐาน่การผัลิตกลุ่ม้แปรรูปผ้ัาฝ้้ายและผ้ัา

ขาวม้้าไทยสู่สากล บรษิทั ประชารฐัรกััสามคัคสีริุนทร์ (วิัสาหกิัจัเพ่ือสงัคม) 
จั�ากัดั ร่วัมกับั มหาวัทิยาลยัราชภัฏัสรุนิทร์ และมหาวิัทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลอสีาน วัทิยาเขตสรุนิทร์ ลงพ้ืนท่ีรวัมรวับ วัเิคราะห์ ข้อมลูกัลุม่ผู้ัผัลิต
ผัูป้ระกัอบกัาร ประสานกัลุม่เป้าหมายเข้าร่วัมโครงกัาร ตลอดจันค้นหา
แกันน�าและสร้างเครือข่ายผัู้ผัลิต ผัู้ประกัอบกัารผั้าฝ่้ายและผั้าขาวัม้า
นอกัจัากันี้ยังจััดกัิจักัรรมเพื่อยกัระดับมาตรฐานกัารผัลิตกัลุ่มแปรรูป
ผั้าฝ่้ายและผั้าขาวัม้าไทยสู่สากัล ทั้งกัารสร้างเครือข่าย และพัฒนา
รปูแบบคณุภัาพเพือ่เพ่ิมมลูค่าผัลติภัณัฑ์์

• โครงการตลาดอนุ่สาวรีย์จัางวาง บริษัท ประชารัฐรักัสามัคคี
สรุนิทร์ (วิัสาหกิัจัเพ่ือสงัคม) จั�ากัดั ร่วัมกับัพฒันาชมุชนจังัหวัดัสรุนิทร์
เกัษตรและสหกัรณ์จัังหวััด สภัาอุตสาหกัรรมจัังหวััด สมาคมส่งเสริม
กัารท่องเท่ียวั มหาวิัทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน วัทิยาเขตสรุนิทร์
ร่วัมบรหิารจัดักัาร พร้อมส่งเสรมิให้ “ตลาดอนสุาวัรย์ีจัางวัาง” กัลายเป็น
ตลาดวััฒนธรรม แหล่งรวับรวัมผัลิตภััณฑ์์ชุมชน อาหารพื้นบ้าน
สินค้าเกัษตรอินทรีย์ ตลอดจันกัารแสดงทางวััฒนธรรมของจัังหวััด
สรุนิทร์ โดยมเีป้าหมายท่ีจัะผัลกััดนัให้พ้ืนท่ีแห่งน้ีเป็นหน่ึงในเป้าหมาย
กัารเดนิทางของนักัท่องเทีย่วั

ประชารัฐรักสามัคคี
สุรินทร์
วิสาหกิจเพื่อสังคม

7 คน 13 ราย
จ�านวนกรรมการ จ�านวนผู้ถือหุ้น
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ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65

40,000 40,000

2,860,000

3,445,000 3,467,100 3,467,100

257,250 257,250 257,250

1,257,250 1,281,077 1,281,077

- - - - - -

คุณสมหวัง หมื่นขันธ์ 
ประธานกลุ่มทอผ้าขาวม้า

บ้านทับน้อย หมู่ 7 ต�าบลทับใหญ่ 

ทางกลุ่มของเราได้รบัการสนบัสนนุจำาก
ประชารฐัรกัสามคัคีสรุนิทร์ในด้านการพฒันาออกแบบ 

พร้อมให้ค�าแนะน�า สนบัสนุน และส่งเสรมิช่องทางการตลาด 
ท�าให้สมาชกิในกลุม่ได้รบัความรู ้แนวคิดในการต่อยอด

ผลติภัณฑ์ให้ตรงความต้องการของลกูค้า มทีกัษะในการ
ออกแบบและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทีด่ขีึน้ 

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

กรรมการ

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยว ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 65

ธ.ค. 60 ธ.ค. 62ต.ค. 61 เม.ย. 64 พ.ค. 65

คุณเสาวนีย์ ศรีเฉลิม
ผู้ประกอบการจ�าหน่ายเครื่องไหว้สักการะ

ขอขอบคุณประชารฐัรักสามคัคีสรุนิทร์
และหน่วยงานต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง ทีเ่ข้ามาช่วยดแูล

บรหิารจำดัการตลาดอนสุาวรย์ีจำางวางให้เป็น
ระเบยีบเรยีบร้อยมากขึน้ ไม่ว่าจำะเป็นกฎระเบยีบ

ในการอยู่ร่วมกัน ความสะอาด สาธารณูปโภคต่างๆ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ทีผ่่านมาทีม่ี

มาตรการลดค่าเช่า 10% ให้กับผูเ้ช่าทัง้หมดอกีด้วย 

คณุสมบตั ิ  สมบรูณ์เทอดธนา ประธานกัรรมกัาร
คณุอาทร   แสงโสมวังศ์ กัรรมกัารผัูจ้ัดักัาร
คณุสมบรูณ์   กัารินทร์ กัรรมกัาร
คณุตู ้  สขุนึกั กัรรมกัาร
คณุไกัรยุทธ์   คงทวั ี กัรรมกัาร
คณุพงษ์พนัธ์   นยิมตรง กัรรมกัาร
คณุลาวัณัย์   งามชืน่ กัรรมกัาร

คุณสมบัติ สมบูรณ์เทอดธนา
ประธานกรรมการ
โทร. 081-6606610

คุณอาทร แสงโสมวงศ์
กรรมการผู้จัดการ
โทร. 081-8791360
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ผลการดำาเนินงาน
กลุ่มงานเกษตร
• ในช่วังสถานกัารณ์โควัิด-19 ร่วัมกัับคณะกัรรมกัารเครือข่ายกัองทุน

หมูบ้่านและชมุชนเมอืงจังัหวัดัหนองคาย จัดัซือ้ข้าวัหอมมะล ิ ถุงละ 5 
กัโิลกัรมั จั�านวัน 1,500 ถุง เพ่ือใช้ในกัจิักัรรมของกัองทนุฯ สร้างรายได้
ให้เกัษตรกัรกัว่ัา 3 แสนบาท 

• ดำเนินโครงกัารโรงพยาบาลอาหารปลอดภััยอย่างต่อเนื่อง ในช่วัง
สถานกัารณ์โควิัด-19 ยงัร่วัมกับัคณะกัรรมกัารเครอืข่ายกัองทุนหมูบ้่าน
และชมุชนเมอืงจังัหวัดัหนองคาย จัดัซือ้ข้าวัหอมมะล ิ ถุงละ 5 กัโิลกัรมั 
จั�านวัน 1,500 ถงุ เพ่ือใช้ในกัจิักัรรมของกัองทุนฯ สร้างรายได้ให้เกัษตรกัร
กัว่ัา 3 แสนบาท 

กลุ่มงานแปรรูป
• ร่วัมกัับสำนักังานพัฒนาชุมชนจัังหวััดหนองคาย ลงพ้ืนที่กัลุ่มทอผ้ัา

จั�านวัน 20 ราย จัากั 5 กัลุม่ เพ่ือหาแนวัทางต่อยอดและสร้างมลูค่าให้
กับัผัลติภัณัฑ์์พร้อมจััดอบรมแปรรปู ยกัระดบัผ้ัาทอมอืสูส่ากัล โดยเฉพาะ
ผ้ัาลายประจั�าจังัหวัดัให้สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้ในหลายด้าน เช่น 
กัระเป๋า เสือ้ผ้ัา เครือ่งใช้ต่างๆ 

• ลงพืน้ทีส่ำรวัจัควัามต้องกัาร ปัญหา และอุปสรรค ของกัลุม่แปรรปูปลา
บ้านกัองนาง ซึ่งอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีติดแม่น�้าโขง ชาวับ้านส่วันใหญ่จึังมี
อาชพีเลีย้งปลานลิในกัระชงั ต่อมาเกัดิสถานกัารณ์ปลานลิล้นตลาดจังึ
หนัมาแปรรปูเพ่ือเพ่ิมมลูค่าโดยกัารท�าปลานิลแดดเดยีวั ปลาส้ม แหนม
ปลา และไส้กัรอกัปลา เป็นต้น

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน
• ส่งเสรมิกัารท่องเท่ียวัภัายใต้โครงกัาร “ท่องเท่ียวัเชงิธรรมะตามรอยหลวัง

ปูม่ัน่” โดยร่วัมมือกัับ ส�านักังานพัฒนาชมุชนจังัหวัดัหนองคาย และบรษิทั 
ไทยเบฟเวัอเรจั จั�ากััด (มหาชน) พร้อมท�าเส้นทางกัารท่องเที่ยวัไปยัง
สถานทีต่่างๆ ท่ีหลวังปูม่ัน่เคยจั�าวัดัหรอืพกััค้างแรม 

• ลงพ้ืนท่ีเพ่ือสำรวัจัควัามต้องกัาร ปัญหา และอุปสรรค ใน 10 กัลุ่มเป้าหมาย
หลักัภัายใต้โครงกัาร “หนองคายเมืองแห่งกัารท่องเที่ยวัและกัาร
ศึกัษาดูงาน” ประกัอบด้วัย บ้านเดื่อ บ้านหมากักั่อง บ้านปะโคเหนือ
บ้านสีกัายเหนือ บ้านไชยา บ้านหนองหอย บ้านหม้อ บ้านโพธ์ิตากั
บ้านม่วัง และ ต�าบลผัาตัง้

โครงการเด่น
• โครงการคน่ห้น่องคายกนิ่ข้าวห้น่องคาย บริษทั ประชารัฐรักัสามัคคี

หนองคาย (วิัสาหกัิจัเพ่ือสังคม) จั�ากััด ลงพ้ืนที่ส�ารวัจักัลุ่มผูั้ปลูกัข้าวั
นาแปลงใหญ่ อ�าเภัอสระใคร ทีม่ีกัารรวัมกัลุม่สมาชิกั 106 ราย พื้นที่
ปลกูัข้าวั 1,642 ไร่ พัฒนาข้าวัหอมมะลคิณุภัาพคดัพิเศษ ซ่ึงได้รบัรางวััล
กัารันตีจัากักัระทรวังพาณิชย์สองปีซ้อนวั่าเป็นข้าวัวั่าเป็นข้าวัคุณภัาพ
ดี หอม นุ่ม อร่อย พร้อมประสานขยายช่องทางกัารตลาดให้กัับกัลุ่ม
โดยลงนามข้อตกัลงกัับโรงสีไฟชัยธนาสินรับซื้อข้าวัในราคาสูง และ
ได้ขยายช่องทางกัารตลาดไปยังสหกัรณ์เกัษตรอ�าเภัอท่าบ่อ เพ่ือจััด
จั�าหน่ายให้สมาชิกัเดอืนละ 500 ถุง นอกัจัากันัน้ยังมโีรงแรม ร้านอาหาร
ในจัังหวัดัหนองคายทีช่่วัยสนบัสนุนให้ “คนหนองคายกิันข้าวัหนองคาย”
อกีัด้วัย สามารถสร้างรายได้ให้กัับเกัษตรกัรรวัม 2,200,000 บาท

หนองคาย
ประชารัฐรักสามัคคี
หนองคาย
วิสาหกิจเพื่อสังคม

18 คน 895 ราย
จ�านวนกรรมการ จ�านวนผู้ถือหุ้น
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บิดุถตัว

ติลผราก

การตลาดรากดัจราหิรบราก

คุณกุหลาบ คำาผาสุข
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ อ�าเภอสระใคร

ปัจำจำบุนัเราได้น�าความรูเ้กีย่วกับการปลกูข้าวอนิทรย์ีมาใช้
ในการด�าเนนิงานของกลุ่มอย่างต่อเนือ่ง ท�าให้ผลผลติของเรา

มคุีณภาพกว่าแต่ก่อนมาก นอกจำากนีท้างประชารฐัรักสามคัคี
หนองคายยงัสอนให้เรารูเ้รือ่งการค้าขายในเชงิธุรกิจำมากขึน้ 

โดยมีช่องทางในการขายข้าวตามโรงแรม ร้านอาหาร ทีส่�าคัญมี
โรงพยาบาลหนองคายรบัซ้ือผลผลติของเราจำนเกิดเป็นรายได้

ประจำ�า ท�าให้สมาชกิในกลุ่มของเรามกี�าลงัใจำในการปลกูข้าว
 และมรีายได้เพิม่ขึน้

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

กรรมการ

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยว ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 65

ธ.ค. 60 ธ.ค. 62ต.ค. 61 เม.ย. 64 พ.ค. 65

คณุมนนภิัา   โกัวิัทศริกิัลุ   ประธานกัรรมกัาร
คณุจิัดาภัา   สนุทรธนากุัล  รองประธานคนท่ี 1
คณุอนชุติ   สกุัลค ู  รองประธานคนท่ี 2
คณุวัรากัร   เจัยีรเสรมิสนิ  กัรรมกัารผัูจั้ัดกัาร
คณุจิัรนนัท์   สกุัลต้ังไพศาล  กัรรมกัาร
คณุวิัษณ ุ  พิลาสทุธ์ิ  กัรรมกัาร
คณุวิัวัฒัน์ชยั   จัวิัาศกััดิอ์ภิัมาศ  กัรรมกัาร
คณุสุชยัรตัน์   โค้วัตระกูัล  กัรรมกัาร
คณุสุรศักัดิ ์  ศศวิัลิาสกัร  กัรรมกัาร
คณุมนตร ี  จังตระกัารสมบติั  กัรรมกัาร
คณุนพพล   ชยัชนะ  กัรรมกัาร
คณุธีระวัฒัน์   วันัวัาส ี  กัรรมกัาร
คณุไมตรี    ไชยมงุคล  กัรรมกัาร
คณุบญุหาร   บ�ารงุเอือ้  กัรรมกัาร
คณุบัวัจันัทร์   โลหทิตั  กัรรมกัาร
คณุมณฑ์ริา   โสภัาพร  กัรรมกัาร
คณุจีัระนนั   พรหมหิตา  กัรรมกัาร
คณุนนท์   เสนานกิัรณ์  กัรรมกัาร

คุณมนนิภา  โกวิทศิริกุล
ประธานกรรมการ
โทร. 081-5449992

คุณวรากร เจียรเสริมสิน
กรรมการผู้จัดการ
โทร. 062-5195626
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เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะทำ�ำงำนกำรพัฒนำ

ผลการดำาเนินงาน
โครงการเด่น
• โครงการจัดัตั�งชม้รม้ท่องเที�ยวชมุ้ชน่วดัถ้�ำกลองเพล บรษิทั ประชารฐั

รักัสามัคคีหนองบัวัล�าภูั (วัิสาหกิัจัเพื่อสังคม) จั�ากััด ร่วัมกัับสมาคม
ธุรกิัจัท่องเที่ยวัหนองบัวัล�าภูั สภัาอุตสาหกัรรมท่องเที่ยวัจัังหวััด
หนองบวััล�าภั ูและชมรมลกูัหลานเจ้ัาปางค�า ลงพืน้ท่ีส�ารวัจั เก็ับข้อมลู
และจััดทีมวิัทยากัรให้ควัามรู้เรื่องกัารท่องเที่ยวัโดยชุมชนให้แกั่
ชาวับ้านชุมชนวััดถ�้ากัลองเพล โดยน�าผัลที่ได ้จัากักัารลงพ้ืนท่ี
มาวัเิคราะห์พร้อมจัดัท�าเป็นกิัจักัรรมและเส้นทางกัารท่องเทีย่วัในชุมชน

หนองบัวลำาภู
ประชารัฐรักสามัคคี
หนองบัวลำาภู
วิสาหกิจเพื่อสังคม

10 คน 17 ราย
จ�านวนกรรมการ จ�านวนผู้ถือหุ้น
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บิดุถตัว

ติลผราก

การตลาดรากดัจราหิรบราก

ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65

119,591

722,977

1,501,739 1,501,739 1,501,739 1,501,739

78,815 78,815

1,935,692

2,385,692 2,385,692 2,385,692

166,500 166,500 166,500 166,500 166,500 166,500

คุณสำาอาง โตพระลัย
ประธานกลุ่มแจ่วบอง 

ชุมชนวัดถ�้ากลองเพล

ต้องยอมรบัว่ากลุม่ของเราแทบจำะไม่รู้จำกัประชารฐั
รกัสามคัคีเลย ส่วนใหญ่เราท�างานร่วมกับพัฒนาชมุชนจำงัหวดั

หนองบัวล�าภู จำงึต้องใช้เวลาในการปรบัตัวพอสมควร
เราประชุมร่วมกันเพือ่พดูคุยเก่ียวกับสิง่ทีม่อียูใ่นชมุชน 

และน่าจำะน�าไปพัฒนาเป็นแหล่งท่องเทีย่วได้ มกีารอบรมให้ความรู้ 
จำดัต้ังชมรมท่องเทีย่วจำากกลุม่อาชพีทัง้ 6 กลุม่ของชมุชน 

ก�าหนดกตกิาการท�างานร่วมกนั จำนสามารถจัำดเป็นเส้นทาง
การท่องเทีย่วได้

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

กรรมการ

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยว ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 65

ธ.ค. 60 ธ.ค. 62ต.ค. 61 เม.ย. 64 พ.ค. 65

คณุจัารวุัฒัน์  ศรซียุ ประธานกัรรมกัาร 
คณุศรณัยา  สวุัรรณพรหม รองประธากัรรมกัาร
คณุธนวิัทย์   คงสรุยิะ กัรรมกัารผู้ัจัดักัาร 
คณุวิัทวัสั   วัทานโิยบล กัรรมกัาร
คณุณพล   เชยค�าแหง กัรรมกัาร
คณุรุ่งศกััด์ิ   สนัตนินัตรกััษ์ กัรรมกัาร
คณุทชิากัร   นลิกัษาปน์ กัรรมกัาร
คณุอรัญ   กัราบไกัรแก้ัวั กัรรมกัาร
คณุพงษ์แสน บญุธรรม กัรรมกัาร
คณุปาลิดา ค�าพิบลูย์ กัรรมกัาร

คุณจารุวัฒน์ ศรีซุย
ประธานกรรมการ
โทร. 062-1985757

คุณธนวิทย์ คงสุริยะ
กรรมการผู้จัดการ
โทร. 089-4229930



298

เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะทำ�ำงำนกำรพัฒนำ

ผลการดำาเนินงาน
กลุ่มงานแปรรูป
• ขบัเคลือ่นโครงกัารส่งเสรมิช่องทางกัารตลาด 100  ร้าน OTOP ไทยยิม้ 

เพือ่ส่งเสรมิสนบัสนนุให้ผัูผ้ัลติ ผัูป้ระกัอบกัาร OTOP ได้มสีถานท่ีจั�าหน่าย
ผัลติภัณัฑ์์ ในเขตพ้ืนทีจ่ังัหวัดัอ่างทอง สร้างรายได้รวัมกัว่ัา 1.18 ล้านบาท

อ่างทอง

โครงการเด่น
• โครงการผัูว่้าพาขาย “ออน่ไลน์่” สร้างรายได้สู่ชมุ้ชน่ จัังห้วดัอ่างทอง

บรษิทั ประชารฐัรกััสามคัคีอ่างทอง (วัสิาหกัจิัเพือ่สงัคม) จั�ากัดั ร่วัมกัับ 
ส�านักังานพัฒนาชุมชนจัังหวััดอ่างทอง ส�านักังานเกัษตรและสหกัรณ์
จังัหวััด ส�านักังานสหกัรณ์จัังหวััด และส�านักังานประมงจัังหวััด บรูณากัาร
ควัามร่วัมมือในกัารช่วัยบรรเทาควัามเดือดร้อนแกั่กัลุ่มเกัษตรกัรที่เป็น
สมาชกิัสหกัรณ์ประมง และกัารแปรรปูอ่างทอง จั�ากัดั ท่ีได้รบัผัลกัระทบ
จัากัสถานกัารณ์กัารแพร่ระบาดของโควิัด-19 สร้างรายได้ให้แก่ัเกัษตรกัร
รวัมกัว่ัา 2.16 แสนบาท

ประชารัฐรักสามัคคี
อ่างทอง
วิสาหกิจเพื่อสังคม

9 คน 161 ราย
จ�านวนกรรมการ จ�านวนผู้ถือหุ้น



รวมผลงานเครือข่าย บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ทั่วประเทศ (76 จังหวัด)

299

2

2

22

2

4

4

7

5

5

4

4

7

5

5

4

4

8

5

5

4

4

8

5

5
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ติลผราก

การตลาดรากดัจราหิรบราก

ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65

500,000 770,400 770,400

4,575,400 4,575,400 4,575,400

2,430,794

14,035,278 14,035,278 14,035,278 14,035,278 14,035,278

- - - - - -

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

กรรมการ

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยว ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 65

ธ.ค. 60 ธ.ค. 62ต.ค. 61 เม.ย. 64 พ.ค. 65

คณุเรอืงชยั     ลิม้บรูณพันธ์ ประธานกัรรมกัาร
คณุมะน ู    ครองญาติ รองประธานกัรรมกัาร
คณุศภุัากัร    ฉตัรภัทัรไชย     กัรรมกัารผู้ัจััดกัาร
คณุอภิัจัติ    ชวัรัตน์เจัรญิกัจิั กัรรมกัาร
คณุประดิษฐ    เรืองรตัน์ กัรรมกัาร
คณุณรงค์     ปันธรรม กัรรมกัาร
คณุเอนกั สเีขยีวัสด กัรรมกัาร
คณุยุราวัลัย์ ขนัทอง กัรรมกัาร
คณุชลทิพา ไตรพฒัน์ กัรรมกัารและเหรัญญิกั

คุณเรืองชัย ลิ้มบูรณพันธ์
ประธานกรรมการ
โทร. 065-3945635

คุณศุภากร ฉัตรภัทรไชย
กรรมการผู้จัดการ
โทร. 085-1928318
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เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะทำ�ำงำนกำรพัฒนำ

ผลการดำาเนินงาน
กลุ่มงานเกษตร
• ส่งเสริมกัลุ่มวัิสาหกัิจัชุมชนเกัษตรกัรบ้านหินกัอง ในกัารเลี้ยงกุ้ัง

โดยลงส�ารวัจัพ้ืนท่ีพบวั่าเกัษตรกัรขาดเงินทุนหมุนเวัียน ต้องกัารให้
บรษิทัฯ สนับสนนุในรปูแบบกัารร่วัมลงทุน หรอืเงนิกัู ้ ซึง่อยู่ระหว่ัางกัาร
เสนอเอกัสารโครงกัาร

กลุ่มงานแปรรูป
• ร่วัมประชุมเชิงปฏิบัติกัาร คณะทำงานสนับสนุนกัารพัฒนากัลุ่มและ

เครือข่ายผ้ัาฝ้่าย ผ้ัาขาวัม้า จังัหวััดอ�านาจัเจัรญิ ตามโครงกัารยกัระดบั
ผ้ัาทออสีานสูส่ากัล 

• สนับสนุนกัารผัลิตและจัำหน่ายผัลิตภัณัฑ์์ผ้ัาขาวัม้า มาลัยกัรผ้ัาขาวัม้า 
ให้กับัหน่วัยงาน และสมาคมต่างๆ 

• ร่วัมกัับมูลนิธิแพทย์แผันไทยพนา ในกัารทำเรื่องเสนอขอเช่าพื้นท่ี
โรงแปรรปูของโรงพยาบาลพนาเพื่อใชใ้นกัารแปรรูปสมุนไพร ซึง่อยูใ่น
ขัน้ตอนกัารเจัรจัาและรอธนารกััษ์ประเมินค่าเช่าพ้ืนที่ 

• รบัซือ้ข้าวัจัากักัลุม่วัสิาหกัจิัชมุชน ภัายใต้ข้อกัำหนดด้านคณุภัาพ ในราคา
ตนัละ 15,000 บาท ซ่ึงสงูกัว่ัาตลาด พร้อมน�ามาบรรจุัถุงเพ่ือจั�าหน่าย

อำานาจเจริญ

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน
• ร่วัมงานอสิานวัถิ ี ม่วันอหีลเีด้อคราฟต์ ณ สนามหน้าสถานตีำรวัจัภัธูร

เมอืงอ�านาจัเจัริญ

โครงการเด่น
• โครงการ OTOP Shop by ประชารัฐ บริษัท ประชารัฐรักัสามัคคี

อ�านาจัเจัรญิ (วิัสาหกิัจัเพือ่สังคม) จั�ากัดั เปิดจุัดรบัฝ่ากัจั�าหน่ายผัลิตภััณฑ์์
ชุมชน และเครือข่าย ภัายใต้ชื่อร้าน “OTOP Shop by ประชารัฐ”
ซึ่งปัจัจุับันย้ายท่ีท�ากัารมาอยู่ที่อาคาร Love Farmer ซึ่งเป็นพ้ืนที่
ในควัามรบัผัดิชอบของส�านกัังานพาณชิย์จัังหวััด ตัง้อยู่บรเิวัณหอนาฬิกัา
ใจักัลางเมืองอ�านาจัเจัริญ โดยปัจัจัุบันมีกัลุ่มชุมชนเข้าร่วัมจั�านวัน
36 กัลุม่ สร้างรายได้รวัมกัว่ัา 2 ล้านบาท

ประชารัฐรักสามัคคี
อำานาจเจริญ
วิสาหกิจเพื่อสังคม

10 คน 722 ราย
จ�านวนกรรมการ จ�านวนผู้ถือหุ้น
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ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65
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ติลผราก

การตลาดรากดัจราหิรบราก

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

กรรมการ

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยว ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 65

ธ.ค. 60 ธ.ค. 62ต.ค. 61 เม.ย. 64 พ.ค. 65

คณุวัรนยิม วังศ์สวุัรรณ์ ประธานกัรรมกัาร
คณุเพ็ญศริยิา  ตัง้ตระกัลูวังศ์ กัรรมกัารผู้ัจัดักัาร 
คณุปิยะมาศ  บวััแก้ัวั รองกัรรมกัารผู้ัจััดกัาร
คณุวันัิย มชียั กัรรมกัารทีป่รกึัษา
คณุอภิัวัฒัน์  ศริอิ�านาจั กัรรมกัาร ฝ่่ายกัารเกัษตร
คณุกัันตพฒัน์ ไชยจันัทร์ กัรรมกัาร ฝ่่ายกัารแปรรปู
คณุไพศาล  อาจัธะขนัธ์ กัรรมกัาร ฝ่่ายกัารท่องเทีย่วั
คณุเพลนิสง่า ลาภัา กัรรมกัาร
คณุศภุัสตุา  สาระพนัธ์รุ่งโรจัน์ กัรรมกัาร 
คณุธีระพล  จึังวิัวัฒันาภัรณ์ เลขานกุัารและนายทะเบยีน

คุณวรนิยม วงศ์สุวรรณ์
ประธานกรรมการ
โทร. 081-7607281

คุณเพ็ญศิริยา ตั้งตระกูลวงศ์
กรรมการผู้จัดการ
โทร. 081-3214247
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ผลการดำาเนินงาน
กลุ่มงานเกษตร
• ได้รับกัารประสานงานจัากั บริษัท ไทยเบฟเวัอเรจั จัำกััด (มหาชน)

เพื่อรับซื้อข้าวัจัากักัลุ ่มเกัษตรกัร ผัู ้ปลูกัข้าวัอินทรีย์บ้านหันเทา 
ต�าบลปะโค อ�าเภัอกุัดจัับ จั�านวัน 14 ตัน สร้างรายได้ให้ชุมชนกัวั่า
6.1 แสนบาท นอกัจัากัน้ียังช่วัยเหลือเกัษตรกัรผัู้ปลูกัมะม่วังซึ่งได้รับ
ผัลกัระทบจัากัสถานกัารณ์โควิัด-19 พร้อมรับซ้ือมะม่วังน�้าดอกัไม้ 
ปรมิาณ 1,500 กิัโลกัรมั เป็นเงนิทัง้สิน้ 3.4 หมืน่บาท

กลุ่มงานแปรรูป
• ร่วัมกัับสำนักังานพัฒนาชุมชนจัังหวััดหนองคาย ลงพ้ืนที่กัลุ่มทอผ้ัา

จั�านวัน 160 รายจัากั 10 กัลุม่ เพ่ือหาแนวัทางต่อยอดและสร้างมลูค่าให้
กับัผัลติภััณฑ์์พร้อมจััดอบรมแปรรปู ยกัระดับผ้ัาทอมอืสูส่ากัล ให้สามารถ
น�ามาใช้ประโยชน์ได้ในหลายด้าน เช่น กัระเป๋า เสือ้ผ้ัา เครือ่งใช้ต่างๆ

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน
• ส่งเสรมิกัารท่องเทีย่วัภัายใต้โครงกัาร “ท่องเทีย่วัเชงิธรรมะตามรอยหลวัง

ปูม่ัน่” ในควัามร่วัมมอืกับั ส�านกัังานพฒันาชุมชนจังัหวัดัอดุรธาน ีและ
บริษัท ไทยเบฟเวัอเรจั จั�ากััด (มหาชน) ที่จัะส่งเสริมกัารท่องเที่ยวัเชิง
ธรรมะ พร้อมจััดท�าเส้นทางกัารท่องเทีย่วัไปยงัสถานทีต่่างๆ ท่ีหลวังปูม่ัน่
ท่านเคยจั�าวัดัหรอืพักัค้างแรม

โครงการเด่น
• โครงการโรงพยาบาลอาห้ารปลอดภััยอุดรธาน่ี บริษัท ประชารัฐ

รักัสามัคคีอดุรธาน ี(วิัสาหกัจิัเพือ่สงัคม) จั�ากัดั ร่วัมกัับ ส�านักังานพฒันา
ชมุชนจัังหวัดัอดุรธาน ีส�านกัังานสาธารณสขุจัังหวัดัอดุรธาน ีส�านกัังาน
เกัษตรจัังหวััดอุดรธานี เชื่อมโยงโรงพยาบาลอุดรธานีพร้อมท�าสัญญา
ซือ้ขายพืช ผักัั ผัลไม้ เน้ือสตัว์ัทีส่ะอาดปลอดภัยัไร้สารเคมจีัากั 5 กัลุ่ม
วัิสาหกัิจัชุมชน จั�านวัน 130 ราย สามารถสร้างรายได้ให้เกัษตรกัร 
4,098,732 บาท

อุดรธานี
ประชารัฐรักสามัคคี
อุดรธานี
วิสาหกิจเพื่อสังคม

10 คน 1,235 ราย
จ�านวนกรรมการ จ�านวนผู้ถือหุ้น
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ติลผราก

การตลาดรากดัจราหิรบราก

คุณจักรินทร์ โพธิ์พรม
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทอง

อ�าเภอสร้างคอม

สิง่ทีเ่หน็ได้ชดัเลยคือมาตรฐานและคุณภาพ
ผลผลติของกลุ่มเราดขีึน้ มคีวามรูแ้ละมมุมองในการ

ค้าขายมากขึน้ รูจ้ำกัการวางแผนปลกูผกัเพือ่ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผูซ้ือ้มากขึน้ นอกจำากนัน้

ประชารฐัรกัสามัคคีอดุรธาน ียังส่งเสรมิให้ชมุชน
มช่ีองทางการจำดัจำ�าหน่าย และมรีาคาท่ีเหมาะสมครบั

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

กรรมการ

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยว ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 65

ธ.ค. 60 ธ.ค. 62ต.ค. 61 เม.ย. 64 พ.ค. 65

คณุเสนย์ี   จิัตตเกัษม ประธานกัรรมกัาร
คณุอ�านาจั   ผักัารัตน์ รองประธานกัรรมกัาร
คณุภัาคภัมู ิ  ปผุัมาศ กัรรมกัาร
คณุพิศสมยั   ธารเลศิ กัรรมกัาร
คณุธีรวัฒัน์ คณุะปุระ กัรรมกัารผู้ัจัดักัาร  
คณุประนยั วัรรณพันธ์ กัรรมกัาร
คณุดนัยธรรม ตัง้วับูิลย์พาณิชย์ กัรรมกัาร
คณุภัานพุนัธ์ สมสนกุั กัรรมกัาร
คุณสทิธริชัต์ จัารุไชยกุัล กัรรมกัาร
คณุณฐันรี โชคสวัสัดิ ์ กัรรมกัาร

คุณเสนีย์ จิตตเกษม
ประธานกรรมการ
โทร. 089-8461100

คุณธีรวัฒน์ คุณะปุระ
กรรมการผู้จัดการ
โทร 086-5196515
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ผลการดำาเนินงาน
โครงการเด่น
• โครงการถ้น่น่คน่เดิน่อุตรดิตถ์้ บริษัท ประชารัฐรักัสามัคคีอุตรดิตถ์ 

(วัสิาหกัจิัเพือ่สงัคม) จั�ากัดั บรูณากัารควัามร่วัมมอืกัารท�างานของคณะ
กัรรมกัารทัง้ 3 กัลุม่งาน ประกัอบด้วัย กัลุม่งานเกัษตร กัลุม่งานแปรรปู 
และกัลุม่งานท่องเท่ียวัโดยชมุชน โดยโครงกัารดงักัล่าวัจัดัขึน้เพ่ือส่งเสรมิ
ช่องทางกัารจั�าหน่ายและกัารตลาดให้แก่ั กัลุม่เกัษตรกัร ผัูค้้าปลกีั ค้าส่ง
และบริกัารนักัเรียน/นักัศึกัษา ผัู้วั่างงาน ตลอดจันประชาชนท่ีได้รับ
ผัลกัระทบจัากัโควิัด-19 นอกัจัากัน้ียังเพือ่เป็นกัารส่งเสริมกัารท่องเทีย่วั
กัารจัดักัารทรัพยากัรท้องถิน่ของชมุชนให้เกิัดควัามเข้มแขง็และพฒันา
เช่ือมโยงสนิค้าทางกัารเกัษตร ผัลติภัณัฑ์์ชมุชน (OTOP) เป็นกัารกัระจัาย
รายได้สูช่มุชน สร้างเศรษฐกิัจัฐานรากัให้มัน่คง มัง่ค่ัง และย่ังยืนไปด้วัยกันั
ซึ่งจััดขึ้นทุกัวัันเสาร์ ระหวั่างเดือน กั.ย.-ธ.ค.63 สร้างรายได้ให้กัับ
ผัูป้ระกัอบกัาร 289 รายรวัมกัว่ัา 4.59 ล้านบาท

อุตรดิตถ์
ประชารัฐรักสามัคคี
อุตรดิตถ์
วิสาหกิจเพื่อสังคม

15 คน 183 ราย
จ�านวนกรรมการ จ�านวนผู้ถือหุ้น
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ติลผราก

การตลาดรากดัจราหิรบราก

ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65

-
400,000 400,000

2,200,000 2,200,000 2,200,000

-

1,046,000 1,046,000

5,626,167

7,643,853

9,146,298

- - - - - -

ด.ญ.มีนา เพชรนาค 
ผู้ประกอบการร้านค้า
ถนนคนเดินอุตรดิตถ์

พอเกิดสถานการณ์โควดิ-19 ท�าให้โรงเรยีน
ต้องปิดภาคเรยีนนานกว่าปกติ จำงึใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

โดยน�าเงนิเกบ็มาลงทนุค้ันน�า้ส้มขายถงุละ 10 บาท 
พอมีก�าไรมากขึน้จำงึหารอืกับคณุแม่มาท�าบวัลอย

น�า้กะทิสูตรคุณยายขาย จำะช่วยเป็นลกูมอืให้กับคุณแม่ 
ทัง้ค้ันกะท ิป้ันแป้งทีใ่ช้สธีรรมชาติจำากพชืผกั 

แล้วกช่็วยขายทีถ่นนคนเดนิ สนกุและภมูใิจำมากค่ะ
ทีส่ามารถหาเงนิได้ด้วยตัวเอง 

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

กรรมการ

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยว ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 65

ธ.ค. 60 ธ.ค. 62ต.ค. 61 เม.ย. 64 พ.ค. 65

คณุนวัรตัน์   ทรงเกีัยรตกิัลุ ประธานกัรรมกัารบรหิาร 
คณุธเนศ สนุพงศร ี รองประธานกัรรมกัาร 
คณุภัาสกัร มณฑ์ากัลุ กัรรมกัารผู้ัจััดกัาร 
คณุประดบั ป่ินนาค ประธานฝ่่ายพัฒนาด้านกัารเกัษตร/แปรรปู 
คณุราเชน  ผู้ัผ่ัอง ผัูช่้วัยฝ่่ายพฒันาด้านกัารแปรรูป 
คณุกัฤต ิ ปาละบญุมา ผัูช่้วัยฝ่่ายพัฒนาด้านเกัษตร/แปรรูป 
คณุอษัฎางค์ สหีาราช ผัูช่้วัยฝ่่ายพฒันาด้านกัารเกัษตร 
คณุวัรวัฒุ ิ แสงวัวิัฒัน์เจัรญิ ผัูช่้วัยฝ่่ายพัฒนาด้านกัารตลาด
คณุนนัต์ธนา สงิห์หันต์ ผัูช่้วัยฝ่่ายพฒันาด้านกัารตลาด 
คณุรฐัพร ตรยีะวัรางพนัธ์ ประธานฝ่่ายพัฒนาด้านกัารท่องเทีย่วั
คณุประพันธ์ แจ้ังเอีย่ม ผัูช่้วัยฝ่่ายพัฒนาด้านกัารท่องเทีย่วั
คณุกันกัภัรณ์ น้อยบตุร ผัูช่้วัยฝ่่ายพฒันาด้านกัารท่องเท่ียวั
คณุจัริพนธ์ จัับจ่ัาย ประชาสมัพันธ์ 
คณุพงศกัร  ใจัภักััด ี เหรญัญิกั
คณุเรืองเดช วังศ์หล้า กัรรมกัาร 

คุณนวรัตน์ ทรงเกียรติกุล
ประธานกรรมการบริหาร
โทร. 081-6050302

คุณภาสกร มณฑากุล
กรรมการผู้จัดการ
โทร. 064-3532396
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กลุ่มงานเกษตร
• โครงกัารปลกูัผักััอินทรย์ีและพชืผัลไม้ระยะสัน้ โดยเริม่ดำเนินกัารคัดเลอืกั

เกัษตรกัรเพ่ือเข้าร่วัมโครงกัาร พร้อมให้กัารสนบัสนุนในด้านต่างๆ อาทิ 
กัารอบรมให้ควัามรู้ กัารมอบทนุสนบัสนนุ เป็นต้น เบือ้งต้นสามารถสร้าง
รายได้ให้เกัษตรกัรรวัมแล้วัประมาณ 3 แสนบาท

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน
• ส่งเสริมกัารท่องเที่ยวัเชิงนิเวัศในพ้ืนที่เกัาะเทโพ นอกัจัากัน้ียังร่วัมกัับ

หน่วัยงาน สถาบันพัฒนาองค์กัรชมุชน (องค์กัารมหาชน) ภัาคเหนอื ส�ารวัจั
แพในแม่น�า้สะแกักัรงั (ฝ่ั่งเกัาะเทโพ) ให้เป็น Home Lodge สร้างรายได้
ให้ชมุชนรวัม 1 แสนบาท

กลุ่มงานแปรรูป
• ดำเนินกัารรวัมกัลุ่มพร้อมส่งเสริมกัารแปรรูป และจัำหน่ายผ้ัาทอลาย

“สพุรรณิกัาร์” ซึง่เป็นลายผ้ัาทอประจั�าจังัหวัดัอทุยัธานี นอกัจัากันีใ้นช่วัง
สถานกัารณ์โควัดิ 19 ทีผ่่ัานมา ยงัสนบัสนุนให้มกีัารแปรรปูเป็นหน้ากัากั
อนามยัอกีัด้วัย โดยสามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนรวัม 7 แสนบาท

โครงการเด่น 
• โครงการเลี�ยงกระบือระยะสั�น่ (8-12 เดือน่) และระยะกลาง

(12-24 เดือน่) บริษัท ประชารัฐรักัสามัคคีอุทัยธานี (วิัสาหกิัจัเพื่อ
สงัคม) จั�ากัดั เริม่จัดุประกัายควัามคดิจัากักัารเล้ียงกัระบอื จัะสามารถท�า
รายได้ปีละอย่างน้อย 2 รอบ ได้อย่างต่อเน่ือง รวัดเร็วั และสามารถ
ขยายกิัจักัารได้อย่างยั่งยืน โดยเริ่มด�าเนินกัารคัดเลือกัเกัษตรกัรเพ่ือ
เข้าร่วัมโครงกัาร พร้อมให้กัารสนับสนุนในด้านต่างๆ อาทิ กัารอบรม
ให้ควัามรู้ กัารมอบทุนสนับสนุน เป็นต้น พร้อมจััดท�าคู่มือกัารเลี้ยง
กัระบือระยะส้ัน 8-12 เดือน ปัจัจัุบันสร้างรายได้ให้ชุมชนรวัม
1 ล้านบาท หลังจัากัน้ันเริ่มด�าเนินกัารขยายเวัลากัารเลี้ยงกัระบือ
เป็นระยะกัลาง 12-24 เดือน โดยมีเป้าหมายในกัารลดต้นทุน และ
สร้างรายได้ให้แก่ัเกัษตรกัรเพิม่มากัขึน้

อุทัยธานี

ผลการดำาเนินงาน

ประชารัฐรักสามัคคี
อุทัยธานี
วิสาหกิจเพื่อสังคม

10 คน 27 ราย
จ�านวนกรรมการ จ�านวนผู้ถือหุ้น
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บิดุถตัว

ติลผราก

การตลาดรากดัจราหิรบราก

219,400 219,400 219,400

2,534,450
3,084,450

3,886,650

129,400 223,504 394,724

7,731,400
8,308,840 8,308,840

327,640 327,640

2,351,800
2,848,800

3,389,020

4,152,540

คุณสันทัด วัฒนกูล 
ประธานกลุ่มเลี้ยงควายบ้านตาลแถว 

เราเริ่มจำากการสร้างความเข้าใจำร่วมกันจำนตกผลึก 
ซึ่งใช้เวลานานกว่า 6 เดือน ถึงจำะเริ่มโครงการได้ 
สิ่งที่ประชารัฐรักสามัคคีอุทัยธานีเข้ามาช่วยคือ

ด้านองค์ความรู้ การบริหารจำัดการ การติดตาม
ประเมินผล รวมไปถึงเงินงบประมาณบางส่วน 

คุณจักรกฤช ศีลาเจริญ
ประธานกรรมการ
โทร. 081-9531838

คุณพจน์ สีเข้ม
กรรมการผู้จัดการ
โทร. 062-2943434

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

กรรมการ

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยว ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 65

ธ.ค. 60 ธ.ค. 62ต.ค. 61 เม.ย. 64 พ.ค. 65

คณุจัักัรกัฤช  ศลีาเจัรญิ ประธานกัรรมกัาร
คณุจัักัรนิ  ผัดุผ่ัอง รองประธานกัรรมกัาร
คณุสราวัธุ  สงวันเผ่ัา รองประธานกัรรมกัาร
คณุพจัน์  สเีข้ม กัรรมกัารผู้ัจััดกัาร
คณุสุธาสนิ ี เหมะ กัรรมกัารฝ่่ายเหรญัญกิั
คณุจัรสั  โยธา กัรรมกัาร
คณุถวิัล  พึง่สขุ กัรรมกัาร
คณุเสถียร  แผ่ัวััฒนากุัล กัรรมกัาร
คณุสาโรจัน์  ยงเยีย่งพันธ์ุ กัรรมกัาร
คณุทรงวุัฒ ิ ทพัศริ ิ กัรรมกัาร
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เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะทำ�ำงำนกำรพัฒนำ

อุบลราชธานี

ผลการดำาเนินงาน
กลุ่มงานแปรรูป
• ร่วัมกัับชุมชนดีมีรอยย้ิม โดย บริษัท ไทยเบฟเวัอเรจั จัำกััด (มหาชน)

ขบัเคลือ่นกัารพัฒนาคลสัเตอร์ฝ้่าย สายใยคนริมโขง เชือ่มโยงวัตัถุดบิ
และผัลติภัณัฑ์์ของชมุชนปลกูัฝ้่ายและทอผ้ัาฝ้่าย กัว่ัา 6 ชมุชน สามารถ
ลดต้นทุนกัารผัลิตโดยใช้หลักักัารเชื่อมโยงกัลุ่มคลันเตอร์ นอกัจัากันี้
ยงัจัดักัจิักัรรมทอผ้ัาท้าตะวััน 2020 สร้างกัารรบัรูผ้ัลติภััณฑ์์ผ้ัาฝ้่ายริมโขง
ให้กับันกััท่องเทีย่วัและผัูบ้รโิภัค สร้างรายได้ให้ชุมชนกัว่ัา 4 แสนบาท

กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน
• ร่วัมกัับ สำนกัังานส่งเสริมกัารจัดัประชมุและนทิรรศกัาร (องค์กัารมหาชน) 

หรอื สสปน.  คดัเลอืกัชมุชนจั�านวัน 16 แห่ง จัดักัจิักัรรม MICE FAM TRIP 
UBON และกัารจััดท�าคูม่อืและกัารประชาสมัพันธ์  เพ่ือรองรบักัจิักัรรม
ไมซ์จังัหวัดัอบุลราชธานี ให้เกิัดรายได้ในชมุชนจัากักัารท่องเทีย่วั กัารจััด
ประชมุ กัารสมัมนา ในจังัหวัดัอบุลราชธานี

โครงการเด่น
• โครงการ การขับเคลื�อน่เครือข่ายเกษตร์อิน่ทรีย์ Ubonratchathani 

PGS Organic บรษิทั ประชารฐัรกััสามคัคอุีบลราชธาน ี (วิัสาหกัจิัเพ่ือ
สงัคม) จั�ากัดั พร้อมด้วัยภัาคีเครอืข่ายท้ังภัาครฐั เอกัชน และกัลุม่เกัษตรกัร
เกัษตรอินทรีย์ ร่วัมพัฒนาคุณภัาพกัารผัลิต กัารลดต้นทุน ตลอดจัน
กัารรบัรองมาตรฐานเกัษตรอินทรย์ีฯ เพ่ือสร้างควัามเข้มแขง็ของกัลุม่ให้
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ และสามารถส่งพืชผัลทางกัารเกัษตรอนิทรย์ีที่

มีควัามปลอดภััยเป็นมิตรต่อสิ่งแวัดล้อมถึงมือผัู้จั�าหน่ายและผัู้บริโภัค
ในจัังหวััดอุบลราชธานีต่อไป นอกัจัากัน้ียังช่วัยแกั้ปัญหากัารผัลิต
พืชผัลทางกัารเกัษตรอินทรีย์นอกัฤดูกัาลได้ โรงเรือนคัดเลือกัสามารถ
เพาะปลกูัพืชผัักัได้ทัง้ปี โดยเฉพาะผัักักิันใบ ทัง้นีก้ัารเพ่ิมคณุภัาพกัารผัลติ
ดังกัล่าวั ได้สอดคล้องกัับโครงกัารโรงพยาบาลอาหารปลอดภััย 
นโยบายของกัระทรวังสาธารณสุข เพ่ือเตรียมกัารส่งพืชผัักัเข้าสู่ครัวั
ของโรงพยาบาล และต้องกัารสร้างอัตลักัษณ์เมืองอุบลฯ เมืองแห่ง 
BIO Economy แห่งลุม่แม่น�า้โขง

• โครงการขอรับการ ส่ง เสริม้และสน่ับสนุ่น่คูปองดิจัิทั ล
เพื�อการประยุกต์ใช้เทคโน่โลยีและน่วัตกรรม้ดิจัิทัล (depa mini 
Transformation Voucher) ภัาคตะวัน่ออกเฉียงเห้น่ือ จัังห้วัด
อุบลราชธาน่ี บริษัทประชารัฐรักัสามัคคีอุบลราชธานี (วิัสาหกิัจัเพ่ือ
สังคม) จั�ากััด ได้ด�าเนินกัารจััดโครงกัารพัฒนาและยกัระดับธุรกัิจัและ
เกัษตรกัรเพ่ือกัารประยุกัต์ใช้เทคโนโลยีและนวััตกัรรมดิจัิทัล (depa 
mini Transformation Voucher) พื้นที่ภัาคตะวัันออกัเฉียงเหนือ ภัาย
ใต้โครงกัารกัารพัฒนาศักัยภัาพ โดยมีเป้าหมายตัวัชี้วััดควัามส�าเร็จั
ของโครงกัารผัูป้ระกัอบกัารเอสเอม็อีและเกัษตรกัร จังัหวัดัอุบลราชธานี 
ด้านกัารเกัษตร และส่งเสริมกัารท่องเที่ยวัที่เข้าร่วัมโครงกัาร ได้รับ
กัารสนบัสนนุในกัารประยุกัต์ใช้เทคโนโลยีดิจัทิลั จั�านวัน 75 ราย ท้ังน้ี
ได้ด�าเนนิกัารสรรหากัลุม่เป้าหมายท่ีมคีวัามต้องกัารโดยผ่ัานหน่วัยงาน
ราชกัารต่างๆ และประชาสมัพนัธ์ให้แก่ักัลุ่มเป้าหมาย จั�านวัน 75 ราย 
และมผีัูท่ี้ผ่ัานได้รบักัารสนบัสนุน คูปอง จั�านวัน 75 ราย

ประชารัฐรักสามัคคี
อุบลราชธานี
วิสาหกิจเพื่อสังคม

10 คน 98 ราย
จ�านวนกรรมการ จ�านวนผู้ถือหุ้น
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บิดุถตัว

ติลผราก

การตลาดรากดัจราหิรบราก

192,140
348,600

805,404

1,311,339
1,697,389

1,832,189

1,013,496 1,013,496

1,513,496

3,323,496 3,323,496 3,323,496

70,000 70,000

1,270,000

3,170,000
3,170,000 3,170,000

ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65

คุณสุจิตรา เพ็ญพิมพ์
ผู้ใช้คูปองเพื่อขอการสนับสนุนซอฟท์แวร์

ระบบจัดการการให้น�้า IOT 

ขอบคุณประชารฐัรกัสามคัคีอบุลราชธาน ีทีใ่ห้การ
สนบัสนนุและผลกัดนัให้เข้าร่วมโครงการนี ้ท�าให้มโีอกาส

ได้ใช้เทคโนโลยต่ีางๆ เข้ามาช่วยในงานด้านการเกษตร
ทีท่�าอยู ่โดยเฉพาะอย่างยิง่ระบบการบรหิารจำดัการ

ให้น�า้ IOT แรกๆ อาจำจำะมีความไม่เข้าใจำในการใช้งานอยูบ้่าง 
เพราะเป็นเร่ืองใหม่ยากต่อความเข้าใจำ แต่พอใช้งานมาเรือ่ยๆ 

กส็ามารถใช้งานได้คล่องตวัมากขึน้ 

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

จำานวนโครงการ แบ่งตาม 5 กระบวนการ

กรรมการ

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยว ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 65

ธ.ค. 60 ธ.ค. 62ต.ค. 61 เม.ย. 64 พ.ค. 65

คุณเขมคณิศ แสงพันธุ์ตา 
ประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์ประชารัฐ 

สว่างวีระวงศ์

ประชารฐัรกัสามคัคอีบุลราชธาน ีมาพดูคุย
และชกัชวนเข้าเครอืข่าย Ubon PGS Organic 
มกีารจำดัการรับรองมาตรฐานเกษตรอนิทรย์ี 

ภายในเครอืข่ายมกีารแลกเปลีย่นประสบการณ์ 
อบรมร่วมกัน สอบถามการแก้ไขปัญหาในเครือข่าย

บรษิทัฯ ยงัเชือ่มโยงโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภยั 
กับ โรงพยาบาล 50 พรรษาฯ เป็นแหล่งจำ�าหน่ายประจำ�า

ของกลุม่ มกีารวางแผนการปลกูให้ตรงกับ
ความต้องการของโรงพยาบาล นอกจำากนี้

ยงัได้รบัการสนับสนนุงบประมาณจำากจัำงหวัดอบุลราชธานี
ในการสร้างโรงเรอืนคัดเลือกแสงทีเ่หมาะสม

ส�าหรบัการปลกูพชืผกัอกีจำ�านวน 5 โรงเรือนอกีด้วย

คณุรตันากัร  ฑี์ฆธนานนท์ ประธานกัรรมกัาร
คณุศราวัด ี  เทยีมประเสรฐิ กัรรมกัารผัูจ้ัดักัาร
คณุกััณฑ์์พร   กัรรณสตู กัรรมกัาร
คณุอนงค์ภััทร์  ผัลประเสรฐิ กัรรมกัาร
ผัศ.ดร.กุัลภัา   โภัคสวััสดิ ์ กัรรมกัาร
คณุศราวุัธ  เผ่ัาภูัร ี กัรรมกัาร
คณุอฬุาร   ปัญจัะเรอืง กัรรมกัาร
คณุนันทวัฒัน์  บญุกัระสนิธ์ กัรรมกัาร
คณุฤทธพินัธุ์   สณัฑ์มาศจัริวััส กัรรมกัาร
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หลัักการแลัะแนวคิิดในการทำำางาน
ของคณะทำำ�ง�นก�รพััฒน�

เศรษฐกิจฐ�นร�กและประช�รัฐ
นโยบาย “สานพลัังประชารัฐ” ของรัฐบาลัภายใต้้การนำา

ของพลัเอก ประยุทธ์์ จัันทร์โอชา นายกรัฐมนต้รี เกิดจัาก
การประสานความร่วมมือจัากทุกภาคส่วนในการร่วมกัน

แก้ปัญหาแลัะคิดหาทางสร้างอนาคต้ให้ประเทศไทย โดยมุ่งมั�น
ลดคว�มเหล่�อมลำ�� พััฒน�คุณภ�พัคน และเพั่�มขีดคว�ม

ส�ม�รถในก�รแข่งขัน
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วิสัยทำัศน์
ประเทำศพััฒน�แล้วอย่�งมั�นคง มั�งคั�ง และยั�งย่น
ต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพัอเพัียง

คว�มมั�นคง
การมีความมั�นคง ปลัอดภัยจัากภัยแลัะการเปลัี�ยนแปลังท้ังภายในประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน
แลัะปัจัเจักบุคคลั มีความมั�นคงในทุกมิติ้ ท้ังมิติ้เศรษฐกิจั สังคม สิ�งแวดลั้อม แลัะการเมือง ประเทศ
มีความมั�นคงในเอกราชแลัะอธ์ิปไต้ย มีสถาบันชาต้ิ ศาสนา พระมหากษัต้ริย์ที�เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลัาง 
แลัะเป็นที�ยึดเหนี�ยวจิัต้ใจัของประชาชน ระบบการเมืองที�มั�นคงเป็นกลัไกที�นำาไปสู่การบริหารประเทศ
ที�ต้่อเนื�องแลัะโปร่งใสต้ามหลัักธ์รรมาภิบาลั สังคมมีความปรองดองแลัะความสามัคคี สามารถ
ผนึกกำาลัังเพื�อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั�นคง
ในชีวิต้ มีงานแลัะรายได้ที�มั�นคง พอเพียงต้่อการดำารงชีวิต้ มีความมั�นคงของอาหาร พลัังงาน
แลัะนำ้า มีที�อยู่อาศัยแลัะความปลัอดภัยในชีวิต้แลัะทรัพย์สิน

คว�มยั�งย่น
การพัฒนาที�สามารถสร้างความเจัริญ สร้างรายได้ แลัะพัฒนาคุณภาพชีวิต้ของประชาชน
ให้เพิ�มขึ้นอย่างต้่อเนื�อง ซึ�งเป็นการเจัริญเติ้บโต้ของเศรษฐกิจัที�ไม่ใช้ทรัพยากรธ์รรมชาติ้เกินพอด ี
ไม่สร้างมลัภาวะต้่อสิ�งแวดลั้อมจันเกินความสามารถในการรองรับแลัะเยียวยาของระบบนิเวศ
การผลัิต้แลัะการบริโภคเป็นมิต้รกับสิ�งแวดลั้อมแลัะสอดคลั้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลัก 
ซึ�งเป็นที�ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธ์รรมชาต้ิแลัะสิ�งแวดลั้อมมีคุณภาพดีขึ้น 
คนมีความรับผิดชอบต้่อสังคม มีความเอื้ออาทรเสียสลัะเพื�อมุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั�งยืน 
ให้ความสำาคญักบัการมส่ีวนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในสังคม ยึดถอืแลัะปฏบัิติ้ต้ามหลักัปรชัญา
ของเศรษฐกิจัพอเพียงเพื�อการพัฒนาอย่างสมดุลั มีเสถียรภาพ แลัะยั�งยืน

คว�มมั�งคั�ง
ประเทศไทยมกีารขยายต้วัของเศรษฐกจิัอย่างต่้อเนื�องจันเข้าสู่กลัุม่ประเทศรายได้สงู ความเหลัื�อมลัำา้
ของการพัฒนาลัดลัง ประชากรได้รับผลัประโยชน์จัากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น มีความ
สามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจัสููง สามารถสร้างรายได้ท้ังจัากภายในแลัะภายนอกประเทศ 
สร้างฐานเศรษฐกิจัแลัะสงัคมแห่งอนาคต้ แลัะเป็นจัดุสำาคญัของการเชื�อมโยงในภมิูภาค ท้ังการคมนาคม
ขนส่ง การผลัิต้ การค้าการลังทุน แลัะการทำาธุ์รกิจั มีบทบาทสำาคัญในระดับภูมิภาคแลัะระดับโลัก 
เกิดสายสัมพันธ์์ทางเศรษฐกิจัแลัะการค้าอย่างมีพลััง มีความสมบูรณ์ในทุนที�จัะสามารถ
สร้างการพฒันาต่้อเนื�อง ได้แก่ ทุนมนษุย์ ทุนทางปัญญา ทนุทางการเงนิ ทุนที�เป็นเครื�องมอืเครื�องจัักร 
ทุนทางสังคม แลัะทุนทรัพยากรธ์รรมชาต้ิแลัะสิ�งแวดลั้อม

วิสัยทำัศน์ 20 ปีของรัฐบ�ล
พลัเอก ประยุทธ์์ จัันทร์โอชา
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การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาตจิะมุง่เน้น 
การสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ชาตด้ิานการสร้างความสามารถในการแข่งขนั ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จดัการภาครฐั

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐเป ็นส่วนหน่ึง
ของยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์ชาตด้ิานการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสงัคม ทีมุ่ง่ตอบโจทย์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลือ่มล�้ำา
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปัญหาความเหลื่อมล�้ำาที่ส�าคัญ
ของประเทศอยู่ในภาคการเกษตรและพื้ำนที่ชนบท ซึ่งถือเป็นรากฐาน
ของประเทศทีค่ณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกจิฐานรากและประชารัฐ (E3) 
ด�าเนนิการช่วยเหลอืและสนบัสนุนให้ชมุชนมรีายได้เพ่ิมขึ้ำน เพือ่ให้ประชาชน
ในชมุชนมคีวามสขุ 

เป ้าหมายของยุทธศาสตร ์ชาติด ้านการสร ้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสงัคมในการ “สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลือ่มล�้ำา
ในทุกมติ ิกระจายศนูย์กลางความเจรญิทางเศรษฐกิจและสงัคม เพ่ิมโอกาส
ให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นก�าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 
และเพิม่ขีดความสามารถของชมุชนท้องถ่ินในการพัฒนา การพ่ึงพาตนเอง
และการจัดการตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ” จะสามารถบรรลุผลได้
ส่วนหน่ึงจากการรวมพลงักันในทุกภาคส่วน ทั้ำงภาครฐั ภาคเอกชน ภาควิชาการ 
ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ในการสร้างรายได้ให้ประชาชน
มีความสุขอนัเป็นเป้าหมายของคณะท�างานการพฒันาเศรษฐกจิฐานราก
และประชารัฐ (E3) โดยมตัีวชี้ำวัดดงันี้ำ 1. ความแตกต่างของรายได้และการ
เข้าถงึบรกิารภาครฐัระหว่างประชากร 2. ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน 
3. ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัด เป็นศูนย์กลางความเจริญ
ทางเศรษฐกิจ สงัคม และเทคโนโลยี 4. คุณภาพชวีติของประชากรสงูอายุ

ยุทธศาสตร์ชาตด้ิานความมัน่คงมเีป้าหมายการพัฒนาท่ีส�าคญั คอื 
ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน ้นการบริหารจัดการ
สภาวะแวดล้อมของประเทศให้มคีวามมัน่คง ปลอดภัย เป็นเอกราช อธิปไตย 
และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้ำงแต่ระดับชาติเป็น สังคม ชุมชน 
มุง่เน้นการพัฒนาคน เครือ่งมอื เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมลูขนาดใหญ่
ให้มีความพร้อม สามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ 

และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้ำนในอนาคต ใช้กลไก
การแก้ไขปัญหาแบบบรูณาการทั้ำงกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสงัคม 
และองค์กรท่ีไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลก
บนพื้ำนฐานของหลักธรรมาภิบาล ตัวชี้ำวัดประกอบด้วย (1) ความสุข
ของประชากรไทย (2) ความมัน่คงปลอดภยัของประเทศ (3) ความพร้อม
ของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมัน่คง 
(4) บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยในประชาคม
ระหว่างประเทศ และ (5) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคง
แบบองค์รวม 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศ
ในหลากหลายมติบินพื้ำนฐานแนวคดิ 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” 
โดยมองกลบัไปทีร่ากเหง้าทางเศรษฐกจิ อตัลกัษณ์ วฒันธรรม ประเพณี 
วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลาย รวมทั้ำง
ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่น ๆ น�ามาประยุกต์
ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรบักับบรบิทของเศรษฐกิจ
และสังคมโลกสมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการ
พัฒนา โครงสร้างพื้ำนฐานของประเทศในมติิต่าง ๆ  ทั้ำงโครงข่ายระบบคมนาคม
และขนส่ง โครงสร้างพื้ำนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและดจิทิลั และการ
ปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้ำอต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต 
และ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของ
ผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจเพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต 
บนพื้ำนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้ำงการส่งเสริม 
และสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้
และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก 
ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพ่ิมขึ้ำน
ของคนชั้ำนกลางและลดความเหลือ่มล�้ำาของคน ในประเทศได้ในคราวเดยีวกัน 

ยุทธศาสตร์ชาตด้ิานการพัฒนาและเสรมิสร้างศกัยภาพทรพัยากร
มนุษย์มีเป ้าหมายการพัฒนาที่ส�าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและ
ในทกุช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมคีณุภาพ โดยคนไทยมคีวามพร้อมทั้ำงกาย 
ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย 
มจิีตสาธารณะ รบัผดิชอบต่อสงัคมและผูอ้ืน่ มธัยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี 
มวิีนัย รกัษาศลีธรรม และเป็นพลเมอืงดขีองชาต ิมหีลกัคดิทีถ่กูต้อง มทีกัษะ

	 ยุทำธศาสตร์ชาติ	 20	ปี	 (พ.ศ.	 2561	 -	 2580)	 เป็นยุทำธศาสตร์ชาติ	ฉบับแรกของประเทำศไทำยตามรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทำย	ซึ่งจะต้องนำาไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทำศไทำยบรรลัุวิสัยทำัศน์	 “ประเทำศไทำยมีคิวามม่ันคิง	 ม่ังคิั่ง	ยั่งยืน	 เป็นประเทำศ
พัฒนาแลั้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อคิวามสุขของคินไทำยทำุกคิน	 โดยยกระดับศักยภาพของ
ประเทำศในหลัากหลัายมิติ	พัฒนาคินในทำุกมิติแลัะในทำุกช่วงวัยให้เป็นคินดี	 เก่ง	 แลัะมีคิุณภาพ	สร้างโอกาสแลัะคิวามเสมอภาคิทำาง
สังคิม	สร้างการเติบโตบนคิุณภาพชีวิตทำี่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลั้อมแลัะมีภาคิรัฐของประชาชนเพื่อประชาชนแลัะประโยชน์ส่วนรวม	โดย
การประเมินผลัการพัฒนาตามยุทำธศาสตร์ชาติ	 ประกอบด้วย	1)	คิวามอยู่ดีมีสุขของคินไทำยแลัะสังคิมไทำย	2)	 ขีดคิวามสามารถใน
การแข่งขนั	การพฒันาเศรษฐกจิแลัะการกระจายรายได้	3)	การพฒันาทำรัพยากรมนษุย์ของประเทำศ	4)	คิวามเท่ำาเทำยีมแลัะคิวามเสมอ
ภาคิของสังคิม	 5) 	 คิวามหลัากหลัายทำางชีวภาพ	 คุิณภาพสิ่ งแวดลั ้อม	 แลัะคิวามยั่ ง ยืนของทำรัพยากรธรรมชาติ
6)	ประสิทำธิภาพการบริหารจัดการแลัะการเข้าถึงการให้บริการของภาคิรัฐ

(พ.ศ.	2561-	2580)
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ทีจ่�าเป็นในศตวรรษที ่ 21 มทีกัษะการสือ่สารภาษาองักฤษและภาษาท่ี 3 
และอนุรักษ์ภาษาท้องถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรู ้และการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเน่ืองตลอดชวิีต สูก่ารเป็นคนไทยทีม่ทีกัษะสงู เป็นนวัตกร นักคดิ 
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอื่น ๆ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย 
7 ประเด็น ได้แก่ 1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้น
ให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ 
2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชวิีต มุง่เน้นการพัฒนาคนเชิงคณุภาพ 
ในทุกช่วงวยั 3. ปฏริปูกระบวนการเรยีนรูท่ี้ตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลง
ในศตวรรษท่ี 21 มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้
ตลอดเวลา 4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ท่ีหลากหลาย 
5. การเสรมิสร้างให้คนไทยมสีขุภาวะทีด่ ีครอบคลมุทั้ำงด้านกาย ใจ สติปัญญา 
และสังคม 6. การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้ำอต่อการพัฒนาและเสรมิสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 7. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการ
สร้างคณุค่าทางสงัคมและพัฒนาประเทศ 

ยุทธศาสตร์ชาตด้ิานการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม 
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส�าคัญที่ให้ความส�าคัญในการดึงเอาพลังของ
ภาคส่วนต่าง ๆ  ทั้ำงภาคเอกชน ประชาสงัคม ชมุชนท้องถ่ิน มาร่วมขับเคลือ่น 
โดยการสนบัสนนุการรวมตวัของประชาชนในการร่วมคดิร่วมท�าเพือ่ส่วนรวม 
การกระจายอ�านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดิน
ในระดบัท้องถ่ิน การเสรมิสร้างความเข้มแข็งของชมุชนในการจดัการตนเอง 
และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้ำงในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ 
สงัคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรทีม่คีณุภาพ สามารถพ่ึงตนเอง 
และท�าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐ
ให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรม
และทัว่ถึง ตวัชี้ำวัดประกอบด้วย (1) ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึง
บรกิารภาครฐัระหว่างกลุ่มประชากร (2) ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน 
(3) ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญ
ทางเศรษฐกิจ สงัคม และเทคโนโลยี และ (4) คณุภาพชวิีตของประชากรสงูอายุ 

โดยประเดน็ยุทธศาสตร์ชาตด้ิานการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสงัคม ประกอบด้วย 4 ประเดน็ ได้แก่ 

1. การลดความเหลื่อมล�้ำา สร ้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
โดย (1) ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก (2) ปฏิรูประบบภาษีและการ
คุ้มครองผู้บริโภค (3) กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร 
(4) เพ่ิมผลติภาพและคุม้ครองแรงงานไทยให้เป็นแรงงานฝีมอืท่ีมคีณุภาพ
และมีความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการท�างาน (5) สร้าง
หลกัประกนัทางสังคมทีค่รอบคลมุและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศ
ภาวะ และทกุกลุม่ (6) ลงทุนทางสงัคมแบบมุง่เป้าเพ่ือช่วยเหลอืกลุม่คน
ยากจนและกลุม่ผูด้้อยโอกาสโดยตรง (7) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึง
บรกิารสาธารณสขุและการศกึษา โดยเฉพาะส�าหรบัผูม้รีายได้น้อยและกลุม่
ผู้ด้อยโอกาส และ (8) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการ
ยุตธิรรมอย่างทัว่ถึง ยุทธศาสตร์ชาตด้ิานการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสงัคม 

2. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม 
และเทคโนโลยี โดย (1) พัฒนาศนูย์กลางความเจรญิทางเศรษฐกิจ สงัคม 
และเทคโนโลยีในภูมิภาค (2) ก�าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของแต่ละกลุม่จังหวัดในมติต่ิาง ๆ (3) จดัระบบเมอืงทีเ่อื้ำอต่อการสร้างชวิีต
และสังคมท่ีมคีณุภาพและปลอดภัย ให้สามารถตอบสนองต่อสงัคมสงูวัย
และแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต (4) ปรับโครงสร้าง
และแก้ไขกฎหมายระเบียบบรหิารราชการแผ่นดนิ เพ่ือวางระบบและกลไก 
การบริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด (5) สนับสนุนการพัฒนาพื้ำนท่ี
บนฐานข้อมูล ความรู ้เทคโนโลยี และนวัตกรรม และ (6) การพัฒนาก�าลงั
แรงงานในพื้ำนที่ 

3. การเสริมสร้างพลังทางสังคมโดย (1) สร้างสังคมเข้มแข็ง
ท่ีแบ่งปัน ไม่ทอดทิ้ำงกัน และมีคุณธรรม โดยสนับสนุนการรวมตัว
และดงึพลงัของภาคส่วนต่าง ๆ (2) การรองรบัสงัคมสงูวัยอย่างมคุีณภาพ 
(3) สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ 
ภาคประชาสงัคม และภาคประชาชน (4) ส่งเสรมิความเสมอภาคทางเพศ
และบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม (5) สนับสนุนการพัฒนา
บน ฐานทุนทางสงัคมและวัฒนธรรม และ (6) สนับสนนุการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและสือ่สร้างสรรค์เพ่ือรองรบัสงัคมยุคดจิิทัล 

4. การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการพัฒนา
การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง โดย (1 ) ส่งเสรมิการปรบัพฤติกรรม
ในระดับครัวเรือนให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต 
สขุภาพ ครอบครวั การเงนิ และอาชพี (2) เสรมิสร้างศกัยภาพของชมุชน
ในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันเอง (3) สร้างการมส่ีวนร่วมของภาคส่วน
ต่าง ๆ เพ่ือสร้างประชาธิปไตยชมุชน และ (4) สร้างภมูคิุม้กันทางปัญญา
ให้กับชมุชน

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี
เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม มเีป้าหมายการพัฒนาท่ีส�าคญัเพือ่น�า ไปสูก่ารบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ ย่ังยืนในทุกมิติ ทั้ำงมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม ธรรมาภบิาล และความเป็นหุ้นสว่นความร่วมมอืระหว่างกัน
ทั้ำงภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้ำนที่เป็นตัวตั้ำง
ในการก�าหนดกลยทุธ์และแผนงาน และการให้ทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องได้เข้ามา 
มีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ โดยเป็นการ
ด�าเนินการบนพื้ำนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส�าคัญกับการสร้างสมดุล
ทั้ำง 3 ด้าน อนัจะน�าไปสูค่วามยัง่ยืนเพ่ือคนรุน่ต่อไปอย่างแท้จรงิ โดยประเดน็
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิง่แวดล้อมประกอบด้วย 6 ประเดน็ ได้แก่ 1. สร้างการเตบิโตอย่างย่ังยืน
บนสงัคมเศรษฐกิจสเีขยีว 2. สร้างการเตบิโตอย่างย่ังยืนบนสงัคมเศรษฐกิจ
ภาคทะเล 3. สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพ
ภูมิอากาศ 4. พัฒนาพื้ำนท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ มุง่เน้น ความเป็นเมอืงท่ีเตบิโตอย่างต่อเน่ือง 5. พัฒนาความมัน่คง
ทางน�้ำา พลังงาน และเกษตรท่ีเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม 6. ยกระดบักระบวนทศัน์
เพือ่ก�าหนดอนาคตประเทศ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส�าคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐ
ท่ียึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” 
โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ แยกแยะบทบาท
หน่วยงานของรัฐท่ีท�าหน้าท่ีในการก�ากับหรือในการให้บริการ ยึดหลัก
ธรรมาภิบาล ปรบัวฒันธรรมการท�างานให้มุง่ผลสมัฤทธ์ิและผลประโยชน์ 
ส่วนรวม มคีวามทนัสมยั และพร้อมท่ีจะปรบัตวัให้ทนัต่อการเปลีย่นแปลง
ของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างย่ิงการน�านวัตกรรม เทคโนโลยี
ข้อมลูขนาดใหญ่ ระบบ การท�างานทีเ่ป็นดจิทิลัเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุม้ค่า 
โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด ้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐประกอบด้วย 8 ประเด็น ได้แก่ 1. ภาครัฐท่ียึด
ประชาชนเป็นศนูย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บรกิารอย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส 2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการ 3. ภาครัฐมีขนาด
เลก็ลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสรมิให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมส่ีวนร่วม
ในการพัฒนาประเทศ 4. ภาครัฐมีความทันสมัย 5. บุคลากรภาครัฐ
เป็นคนดแีละเก่ง ยึดหลกัคณุธรรม จรยิธรรม มจิีตส�านึก มคีวามสามารถสงู 
มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 6. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต
และประพฤตมิชิอบ 7. กฎหมายมคีวามสอดคล้องเหมาะสมกับบรบิทต่าง ๆ  
และมเีท่าท่ีจ�าเป็น 8. กระบวนการยุตธิรรมเคารพสทิธิมนุษยชนและปฏิบติั
ต่อประชาชนโดยเสมอภาค 
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แผนแม่บทำภ�ยใต้ยุทำธศ�สตร์ช�ติ 20 ปี
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามท่ีก�าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 23 แผน แผน

แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ำง 23 ฉบบัเป็นการก�าหนดประเดน็ในลกัษณะท่ีมคีวามบรูณาการและเชือ่มโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านที่เกี่ยวข้อง และประเด็นการพัฒนาจะไม่มีความซ�้ำาซ้อนกันระหว่างแผนแม่บทฯ เพื่อให้ส่วนราชการสามารถน�าแผนแม่บทฯ 
ไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันการเกิดความสับสน โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นแผน
ระดับที่ 2 ท่ีมีความส�าคัญในการเป็นแนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ 
และถ่ายทอดไปสูแ่นวทางในการปฏบิตัใินแผนระดบัที ่3 ของหน่วยงาน ตามมติคณะรฐัมนตรเีมือ่วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ำง 23 ฉบับจึงมีการก�าหนดองค์ประกอบของแผนตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุผลที่ต้องมีการระบุ
แนวทางการพัฒนาและการด�าเนินแผนงาน / โครงการต่าง ๆ ที่ต้องสามารถสะท้อนผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยแผนที่มีความเกี่ยวข้องกับคณะยุทธศาสตร์ที่ 4 คือ แผนที่ 16 เศรษฐกิจฐานราก 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก จึงมีเป้าหมายเพ่ือปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก
และเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเอง ช่วยเหลือเอื้ำอเฟื้อซึ่งกันและกัน มีคุณธรรม และเป็นระบบ
เศรษฐกิจทีเ่อื้ำอให้เกิดการพฒันาด้านอืน่ ๆ ในพื้ำนที ่ เกิดการสร้างอาชพีและการกระจายรายได้ และลดปัญหาความเหลือ่มล�้ำาและไม่
เสมอภาคจากระดับชุมชน โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก ประกอบด้วยแผนย่อย 2 แผน ได้แก่ 

1) ก�รยกระดบัศกัยภ�พัก�รเป็นผู้ประกอบก�รธุรกิจ โดยการเพิ่มพูนองค์ความรู้และทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ
ธุรกิจของเกษตรกร แรงงานทั่วไป และกลุ่มประชากรท่ีมีรายได้น้อยและไม่มั่นคงให้เป็นผู้ประกอบการ ผ่านการสนับสนุน
การช่วยเหลือทางวิชาการต่าง ๆ เพ่ือยกระดับองค์ความรู้และทักษะที่ส�าคัญและจ�าเป็นในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า เพ่ือ
ยกระดับและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและก่อให้เกิดการสร้างรายได้ได้ด้วยตนเอง รวมถึงการบริหารจัดการหนี้ำสิน 
ครอบคลุมทั้ำงหนี้ำในระบบและนอกระบบ เพ่ือการแก้ไขปัญหาหนี้ำสินอย่างย่ังยืน และการใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
มายกระดับห่วงโซ่อุปทานให้เป็นห่วงโซ่คุณค่าที่สามารถก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนได้อย่างเป็นธรรม

2) ก�รสร้�งสภ�พัแวดล้อมและกลไกทำี�ส่งเสริมก�รพัฒัน�เศรษฐกจิฐ�นร�ก เน้นส่งเสริมการรวมกลุ่มในรูปแบบท่ีมี
โครงสร้างกระจายรายได้ ทั้ำงวิสาหกจิชมุชน สหกรณ์ และวิสาหกิจเพ่ือสงัคม การพัฒนาช่องทางการตลาดและเครอืข่าย เพ่ือให้เกิด
การจดัการกลไกการตลาดครบวงจรในรูปแบบการค้าทีเ่ป็นธรรม รวมถึงการมกีตกิาให้เกิดโครงสร้างกระจายรายได้ให้กับเศรษฐกิจ
ชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม การส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุนและทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีจ�าเป็น และการบริหารจัดการกลไกต่าง ๆ 
เพื่อให้เศรษฐกิจชุมชนมีทุนในการพัฒนาสินค้าและยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางของยุทธศาสตร์ชาตด้ิานการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคมได้ก�าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ เน้นตอบโจทย์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล�้ำาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อให้
การเติบโตของประเทศเป็นการเติบโตท่ีย่ังยืน ผ่านการส่งเสริมเศรษฐกิจระดับชุมชนท้องถ่ินให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพ
ในการแข่งขัน สามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งจะช่วยก่อให้เกิดการยกระดับมาตรฐานการครองชีพและความเป็นอยู่ของประชาชน
ในชุมชนให้ดีขึ้ำน โดยทุกคนได้รับประโยชน์อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นเศรษฐกิจ
ฐานราก มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาและประเด็นยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ำ

1. เป้าหมายการพัฒนาต้ามยุทธ์ศาสต้ร์ชาต้ิ 
1.1 ยุทธ์ศาสต้ร์ชาต้ิด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

- ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน

- ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้ำน

1.2 ยุทธ์ศาสต้ร์ชาต้ิด้านการสร้างโอกาสแลัะความเสมอภาคทางสังคม

- สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลือ่มล�้ำาในทุกมิติ 

- กระจายศนูย์กลางความเจรญิทางเศรษฐกจิและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นก�าลัง
ของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 

- เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง และการจัดการตนเอง
เพื่อสร้างสังคมคุณภาพ

2. ประเด็นภายใต้้ยุทธ์ศาสต้ร์ชาต้ิ
2.1 ยุทธ์ศาสต้ร์ชาต้ิด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

- การเกษตรสร้างมูลค่า

1) เกษตรอัตลักษณ์พื้ำนถิ่น

2) เกษตรแปรรูป

- พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้ำนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่

1) สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด



เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คณะทำ�ำงำนกำรพัฒนำ

316

2.2 ยุทธ์ศาสต้ร์ชาต้ิด้านการสร้างโอกาสแลัะความเสมอภาคทางสังคม

- การลดความเหลื่อมล�้ำา สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ

1) ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก

2) กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร

- การกระจายศนูย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี

1) การพัฒนาก�าลังแรงงานในพื้ำนที่

เป้�หม�ยและตวัชี�วดัของแผนแม่บทำภ�ยใต้ยทุำธศ�สตร์ช�ต ิประเดน็เศรษฐกิจฐ�นร�ก

เป้�หม�ย ตัวชี�วัด
ค่�เป้�หม�ย

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

รายได้
ของประชากร

กลัุ่มรายได้น้อย
เพิ�มขึ้น

อย่างกระจัาย 
แลัะอย่างต้่อเนื�อง

ดัชนีการพัฒนา
อย่างทั�วถึง 

(คะแนน)

4.30 คะแนน 4.40 คะแนน 4.50 คะแนน 4.60 คะแนน

เพ่ือให้การด�าเนินการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากสามารถด�าเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก จึงมีแผนย่อยทั้ำงหมดจ�านวน 2 แผน ได้แก่ การยกระดับศักยภาพ
การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจและการสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกท่ีส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยมีรายละเอียด
ของแต่ละแผนย่อยดังนี้ำ

(1) แผนย่อยก�รยกระดับศักยภ�พัก�รเป็นผู้ประกอบก�รธุรกิจ เน้นการเพิ่มพูนองค์ความรู ้และทักษะในการ
เป็นผู้ประกอบการธุรกิจของเกษตรกร แรงงานทั่วไป และกลุ่มประชากรที่มีรายได้น้อยและไม่มั่นคงให้เป็นผู้ประกอบการ 
ผ่านการสนับสนุนการช่วยเหลือทางวิชาการต่าง ๆ เพ่ือสร้างเสริมองค์ความรู้และทกัษะที่ส�าคญัและจ�าเป็นในการสร้างมลูค่าเพ่ิม
ให้กับสนิค้า เพ่ือยกระดบัและเพ่ิมขดีความสามารถในการแข่งขนัและก่อให้เกิดการสร้างรายได้ได้ด้วยตนเอง รวมถึงการบรหิารจัดการ
หนี้ำสนิ ครอบคลมุทั้ำงหนี้ำในระบบและนอกระบบเพือ่การแก้ไขปัญหาหนี้ำสนิอย่างยัง่ยืน และการใช้ความรู ้เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
มายกระดับห่วงโซ่อุปทานให้เป็นห่วงโซ่คุณค่าที่สามารถก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนได้อย่างเป็นธรรม

แนวทำ�งก�รพััฒน�

1) เสริมสร้�งองค์คว�มรู้และพััฒน�ทำักษะให้กับกลุ่มผู้มีร�ยได้น้อย เพั่�อยกระดับสู่ก�รเป็นผู้ประกอบก�ร
ธรุกิจ โดยสร้างโอกาสและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้ทั้ำงทางด้านเทคโนโลยี การจัดการ การบริหารจัดการความเสี่ยง 
และการตลาด มีทักษะต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องและจ�าเป็นต่อการยกระดับเป็นผู้ประกอบการ มีความรู้ความเข้าใจด้านบัญชีการผลิต 
การควบคุมต ้นทุน การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การจัดการคุณภาพและมาตรฐานผลผลิตของตนให ้สามารถ
แข่งขันได้ สามารถเชื่อมโยงและผสมผสานบูรณาการองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถ่ินร่วมกับองค์ความรู้ท่ีสร้างขึ้ำนใหม่
มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับภูมิสังคมของชุมชนท่ีครบวงจร ครอบคลุมทั้ำงต้นน�้ำา กลางน�้ำา และปลายน�้ำา โดยยึดแนวหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

2) บริห�รจัดก�รหนี�สินอย่�งยั�งย่น โดยการสร ้างภูมิคุ ้มกันทางการเงินให้กับประชากรท่ีมีรายได้น ้อย
ผ่านการส่งเสรมิการประยุกต์ใช้หลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสรมิความรูแ้ละวินัยทางการเงิน การจดัท�าบญัชคีรวัเรอืน 
น�าไปสูก่ารออมเพือ่เป็นทุนและหลกัประกันในการลงทุน พัฒนามาตรการแก้ปัญหาหนี้ำนอกระบบอย่างยัง่ยนืและปรับโครงสร้างหนี้ำ
ให้สอดคล้องกับศักยภาพในการช�าระหนี้ำเพื่อป้องกันหนี้ำเสียที่อาจส่งผลต่อความน่าเชื่อถือในการขอสนับสนุนแหล่งทุน

เป้�หม�ยและตวัชี�วดั

เป้�หม�ย ตัวชี�วัด
ค่�เป้�หม�ย

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

ศักยภาพแลัะ
ขีดความสามารถ

ของเศรษฐกิจั
ฐานรากเพิ�มขึ้น

อัต้ราการเต้ิบโต้
ของรายได้ของ
กลัุ่มประชากร

ร้อยลัะ 40 
ที�มีรายได้ต้ำ�าสุด 
(เฉลัี�ยร้อยลัะ)

ไม่ต้ำ�ากว่า
ร้อยลัะ 15 ต้่อปี

ไม่ต้ำ�ากว่า
ร้อยลัะ 20 ต้่อปี

ไม่ต้ำ�ากว่า
ร้อยลัะ 20 ต้่อปี

ไม่ต้ำ�ากว่า
ร้อยลัะ 20 ต้่อปี
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(2) แผนย่อยก�รสร้�งสภ�พัแวดล้อมและกลไกทำี�ส่งเสริมก�รพััฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�ก เน้นส่งเสริมการรวมกลุ่ม
ในรูปแบบที่มีโครงสร้างกระจายรายได้ ทั้ำงวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และวิสาหกิจเพ่ือสังคม การพัฒนาช่องทางการตลาดและ
เครือข่าย เพ่ือให้เกิดการจดัการกลไกการตลาดครบวงจรในรปูแบบการค้าท่ีเป็นธรรม รวมถึงการสร้างกตกิาให้เกดิโครงสร้างกระจาย
รายได้ให้กับเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม การส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุนและทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีจ�าเป็น และการบริหาร
จัดการกลไกต่าง ๆ เพ่ือให้เศรษฐกิจชุมชนมีทุนในการพัฒนาการสินค้าและยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ รวมถึงการส่งเสริม
สถาบันการเงินชุมชนให้มีบทบาทในการดูแลให้ค�าแนะน�าในการจัดการหนี้ำสิน

แนวทำ�งก�รพััฒน�

1) ส่งเสรมิและพัฒัน�กลไกและโครงสร้�งดูดซบัมลูค่�ทำ�งเศรษฐกิจและก�รกระจ�ยร�ยได้กลบัสูช่มุชน เพ่ือสร้าง
การเติบโตและการหมุนเวียนของเศรษฐกิจฐานราก ผ่านการรวมตัวของสมาชิกในชุมชนและกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคส่วน
ต่าง ๆ อาทิ สหกรณ์ ร้านค้าชุมชน วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจหรือกิจการเพ่ือสังคม ท่ีส่งเสริมการถือหุ้นโดยสมาชิกในชุมชน 
เพ่ือให้ผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้ำนตกกลบัสู่สมาชกิ รวมทั้ำงการพัฒนาช่องทางและศนูย์กลางตลาดสินค้าชมุชนโดยครอบคลุมถึงช่องทาง
ตลาดออนไลน์และช่องทางตลาดอื่น ๆ 

2) ส่งเสริมให้มีนวัตกรรมทำ�งก�รเงินเพ่ั�อสนับสนุนแหล่งทำุนให้กับเศรษฐกิจชุมชน อาทิ ตลาดทุนในการ
ท�าหน้าที่เป็นกลไกในการจัดสรรทรัพยากรด้านเงินทุนเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ระดมเงินทุนและผู้ลงทุน ผ่านเครื่องมือ
ทางการเงินที่หลากหลายที่สามารถพัฒนาขึ้ำนให้มีความเหมาะสมกับความต้องการระดมทุนในจ�านวน เงื่อนไขเวลา และต้นทุนที่
เหมาะสมกับความต้องการของผู้ระดมเงินทุนและชุมชน รวมทั้ำงส่งเสริมให้มีกลไกการเปิดเผยข้อมูลและกลไกราคาท่ีสามารถ
ช่วยให้ชุมชนสามารถระดมเงินทุนที่เหมาะสมกับความต้องการ พัฒนาระบบก�ากับ / ระบบมาตรฐานบัญชี การใช้รูปแบบสินเชื่อ
รูปแบบใหม่ ๆ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของเศรษฐกิจชุมชน รวมทั้ำงการส่งเสริมให้ธนาคารเฉพาะกิจที่มีอยู่
ในปัจจุบันสามารถยกระดับเป็นพี่เลี้ำยงสนับสนุนด้านเงินทุนและบริหารสภาพคล่อง

3) พััฒน�กลไกก�รใช้ประโยชน์ทีำ�ดินส�ธ�รณะ โดยการพัฒนาฐานข้อมูลท่ีดินให้มีความครอบคลุมทั้ำงประเทศ 
โดยแยกตามประเภทการใช้ประโยชน์ ผู้ครอบครอง ที่มีความทันสมัย โดยให้เป็นข้อมูลสาธารณะที่เปิดเผย และสามารถสืบค้นได้ 
พัฒนากลไกเพ่ือท�าหน้าที่รับฝากท่ีดินจากเอกชนและน�ามาหมุนเวียนสร้างประโยชน์โดยให้ผู้มีรายได้น้อย รวมทั้ำงปรับระบบ
การบริหารจัดการที่ดินของรัฐทั้ำงในเขตปฏิรูปท่ีดิน พื้ำนที่ป่าเส่ือมโทรม และที่สาธารณะ เพ่ือให้เกิดผลิตภาพของการใช้ประโยชน์
ที่ดินที่สูงขึ้ำน

เป้�หม�ยและตัวชี�วัด

เป้�หม�ย ตัวชี�วัด
ค่�เป้�หม�ย

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

1. ผู้ประกอบการ
 เศรษฐกิจั
 ฐานราก
 มีรายได้
 เพิ�มขึ้น 
 อย่างต้่อเนื�อง

อัต้ราการ
เต้ิบโต้ของ

มูลัค่าเศรษฐกิจั
ฐานรากของ
มูลัค่าสินค้า 

OTOP 
(เฉลัี�ยร้อยลัะ)

อย่างน้อย
ร้อยลัะ 30 
ของปีฐาน

อย่างน้อย
ร้อยลัะ 40 
ของปีฐาน

อย่างน้อย
ร้อยลัะ 50 
ของปีฐาน

อย่างน้อย
ร้อยลัะ 50 
ของปีฐาน

2. กลัุ่มประชากร 
 รายได้ต้ำ�าสุด 
 ร้อยลัะ 40 
 มีความสามารถ
 ในการบริหาร
 จััดการหนี้สิน
 ได้มี
 ประสิทธ์ิภาพ
 เพิ�มขึ้น
 อย่างต้่อเนื�อง

สัดส่วนภาระหนี้
ต้่อรายได้ (debt 
service ratio) 

(ร้อยลัะ)

ร้อยลัะ 55 ร้อยลัะ 50 ร้อยลัะ 45 ร้อยลัะ 40
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กรอบทำิศทำ�งแผนพััฒน�เศรษฐกิจ
และสังคมแห่งช�ติ ฉบับทำี� 13 (พั.ศ. 2566-2570)

พลิกโฉมประเทศไทย สู�เศรษฐกิจสร�างคุณค�า สังคมเดินหน�าอย�างยั่งยืน

เศรษฐกิจ
มูลค�าสูง
ที่เป�นมิตร

ต�อสิ�งแวดล�อม

ป�จจัยสนับสนุน
การพลิกโฉม
ประเทศ

ว�ถีชีว�ต
ที่ยั่งยืน

สังคม
แห�งโอกาส

และ
ความเสมอภาค

เศรษฐกิจ
สร�างคุณค�า
สังคมเดินหน�า
อย�างยั่งยืน

จากเศรษฐกิจฐานทรัพยากร

สู�เศรษฐกิจฐานวัฒนธรรม
และองค�ความรู�

จากการผลิตและบร�โภค
ที่ทำลายสิ�งแวดล�อม

สู�ว�ถีชีว�ตที่เป�นมิตร
ต�อสิ�งแวดล�อมและปลอดภัย

จากโอกาสที่กระจ�กตัว

สู�โอกาสสำหรับ
ทุกกลุ�มคนและทุกพ�้นที่

จากกำลังคนทักษะต่ำ
และภาครัฐล�าสมัย

สู�กำลังคนและภาครัฐ
สมรรถนะสูง

13 หมุดหมาย สู�เศรษฐกิจสร�างคุณค�า สังคมเดินหน�าอย�างยั่งยืน

เศรษฐกิจ
มูลค�าสูง
ที่เป�นมิตร

ต�อสิ�งแวดล�อม

ป�จจัยสนับสนุน
การพลิกโฉม
ประเทศ

ว�ถีชีว�ต
ที่ยั่งยืน

สังคม
แห�งโอกาส

และ
ความเสมอภาค

เศรษฐกิจ
สร�างคุณค�า
สังคมเดินหน�า
อย�างยั่งยืน

1.
เศรษฐกิจมูลค�าสูง

ที่เป�นมิตร
ต�อสิ�งแวดล�อม

2.
การท�องเที่ยว

เน�นคุณค�า

3.
ฐานการผลิต

ยานยนต� ไฟฟ�า
7.

SMEs ว�สาหกิจชุมชน
และว�สาหกิจ

เพ�่อสังคมเติบโต
อย�างต�อเนื่อง

ยั่งยืน

8.
พ�้นที่และเมือง
มีความเจร�ญ
ทันสมัย น�าอยู�

9.
ความยากจน
ข�ามรุ�นลดลง

และความคุ�มครอง
ทางสังคมเพ�ยงพอ

เหมาะสม

12.
กำลังคนที่มีสมรรถนะสูง

ตอบโจทย�การพัฒนา
แห�งอนาคต

13.
ภาครัฐ

สมรรถนะสูง

10.
เศรษฐกิจหมุนเว�ยน

และสังคมคาร�บอนต่ำ

11.
การลดความเสี่ยง
จากภัยธรรมชาติ

และการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

4.
การแพทย�และสุขภาพ

แบบครบวงจร

5.
ประตูการค�า
การลงทุน

และโลจ�สติกส�

6.
อิเล็กทรอนิกส�

อัจฉร�ยะและ
บร�การดิจ�ทัล
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เศรษฐกิจมูลค�าสูงที่เป�นมิตรต�อสิ�งแวดล�อม

1. ไทยเปนประเทศชั้นนำดานสินคาเกษตร
 และเกษตรแปรรูปมูลคาสูง

• มีการปรับโครงสร�างให�มีผลิตภาพและผลตอบแทนสูง
• เกษตรกรเข�าถึงช�องทางการตลาดที่หลากหลาย
• มีโครงสร�างพ�้นฐานและสิ�งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสม

  อาทิ แหล�งน้ำ และระบบโลจ�สติกส�
• เทคโนโลยีชีวภาพได�รับการว�จัยและพัฒนาอย�างต�อเนื่อง

2. ไทยเปนจ�ดหมายของการทองเที่ยว
 ที่เนนคุณคาและความยั่งยืน

• มีภาพลักษณ�ในฐานะจ�ดหมายการท�องเที่ยว
  เน�นคุณภาพและความยั่งยืน

• มีจ�ดเด�นด�านการท�องเที่ยวรูปแบบเฉพาะ
  กิจกรรมหลายหลาย เพ�่อดึงดูดนักท�องเที่ยวคุณภาพ

• รายได�จากการท�องเที่ยวกระจายสู�เมืองรอง ชุมชน
  และผู�ประกอบการรายย�อย

3. ไทยเปนการผลิตยานยนตไฟฟาของอาเซียน
• มีการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และทักษะแรงงาน

   อย�างต�อเนื่อง
• ปร�มาณการใช�ยานยนต�ไฟฟ�าภายในประเทศเพ��มข�้น 

  และมีสถานีอัดประจ�ไฟฟ�าที่เพ�ยงพอและครอบคลุม
• มีมาตรการช�วยเหลือผู�ได�รับผลกระทบและแผนรองรับ

  การเปลี่ยนผ�านที่ชัดเจน

4. ไทยเปนศูนยกลางทางการแพทย
 และสุขภาพมูลคาสูง

• มีชื่อเสียงในการให�บร�การทางการแพทย�ขั้นสูง 
  โรคเฉพาะทาง บร�การความงาม และส�งเสร�มสุขภาวะ

• ลงทุนว�จัยและพัฒนาองค�ความรู�และเทคโนโลยีขั้นสูง
• ระบบสาธารณสุขมีคุณภาพ สามารถจัดสรร

  ทรัพยากรอย�างเพ�ยงพอและเหมาะสม ต�อผู�รับ
  จากทั้งในและต�างประเทศ

5. ไทยเปนประตูการคา การลงทุนและจ�ด
 ยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สำคัญของภูมิภาค

• กฎระเบียบ กระบวบการนำเข�าส�งออก และข�อตกลง
  การค�าระหว�างประเทศ ส�งเสร�มศักยภาพ เอื้อต�อการ
  ดำเนินธุรกิจ และสามารถลดต�นทุนโลจ�สติกส�

• โครงสร�างพ�้นฐานเชื่อมโยงโครงข�ายเส�นทางคมนาคม
  ขนส�งในอาเซียนไร�รอยต�อ

• ผู�ประกอบการมีศักยภาพการแข�งขันในระดับสากล

6. ไทยเปนฐานการผลิตอิเล็กทรอนิกสอัจฉร�ยะ
 และบร�การดิจิทัลของอาเซียน

• เทคโนโลยี ความรู� และนวัตกรรม ของซอฟท�แวร�และ
  ดิจ�ทัลคอนเทนต� ได�รับการพัฒนาอย�างต�อเนื่อง

• มีโครงสร�างพ�้นฐาน และป�จจัยแวดล�อมที่ส�งเสร�ม
  การประกอบธุรกิจด�านดิจ�ทัล

• มีระบบเฝ�าระวังและป�องกันการโจมตีทางไซเบอร�
  ประชาชนมีทักษะทางดิจ�ทัล

ปรับทิศทางของภาคการผลิตเดิม

ส�งเสร�มโอกาสทางเศรษฐกิจใหม�

สังคมแห�งโอกาสและความเสมอภาค

การแข�งขันเป�ดกว�างและเป�นธรรม
  ลดความเหลื่อมล้ำระหว�าง SMEs 
  และธุรกิจขนาดใหญ�

SMEs มีศักยภาพสูง สามารถพัฒนา
  และใช�เทคโนโลยีเพ�่อเพ��มประสิทธิภาพ

SMEs มีบทบาทในการส�งออก 
  สามารถเชื่องโยงกับ GVCs

ว�สาหกิจเพ�่อสังคมขยายตัว และว�สาหกิจชุมชน
  มีศักยภาพ สามารถสร�างมูลค�าเพ��ม

ความเหลื่อมล้ำทางพ�้นที่ลดลง ทั้งในด�าน
  เศรษฐกิจและบร�การสาธารณะ มีการพัฒนา
  เศรษฐกิจตามศักยภาพพ�้นที่ และเชื่อมโยง
  ระหว�างเมืองและชนบท

• พ�้อที่เศรษฐกิจ/เมืองหลักมีโครงสร�างพ�้นฐาน 
  ที่รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป�นมิตร
  ต�อสิ�งแวดล�อม

อทป. ชุมชน ภาคเอกชนในพ�้นที่ มีศักยภาพ
  และบทบาทในการพฒนาพ�้นที่และเมือง

คนจนข�ามรุ�นลดลง จากมาตรการช�วยเหลือ
  แบบมุ�งเป�า และฐานข�อมูลที่สามารถระบุคนจน
  และป�ญหา

นโยบายการเง�นการคลังและกฎหมายส�งเสร�ม
  การกระจายรายได�

ทุกกลุ�มคนสามารถเข�าถึงดิจ�ทัลได�อย�างทั่วถึง
เด็กยากจนสามารถเข�าถึงการศึกษาในระดับ

  ที่สูงกว�าการศึกษาภาคบังคับ
• ความคุ�มครองทางสังคมเพ�ยงพอ เหมาะสม

ใช�เทคโนโลยี ข�อมูล และดิจ�ทัลแพลทฟอร�ทเป�นเคร�่องมือ
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ว�ถีชีว�ตที่ยั่งยืน

10. ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเว�ยน และสังคมคารบอนต่ำ
• ขยะและน้ําเสียได�รับการจัดการที่ถูกต�องและหมุนเว�ยน

  กลับไปใช�ประโยชน�มากข�้น 
• พลังงานหมุนเว�ยนเป�นแหล�งพลังงานหลัก 

  สําหรับการผลิตไฟฟ�าของประเทศ 
• ผลิตภัณฑ�ที่มาจากวัสดุเหลือใช�และปล�อยคาร�บอน 

  ในปร�มาณต่ําได�รับการสนับสนุน ทั้งในด�านการพัฒนา 
  นวัตกรรมการผลิต และการจ�งใจผู�บร�โภค

11. ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจาก
 ภัยธรรมชาติและ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

• พ�้นที่ที่มีความเสี่ยงภัยสูงได�รับการจัดการให�มีความเสี่ยงที่ลดลง  
•  ป�าและพ�้นที่ชุมน้ําได�รับการอนุรักษ� 
•  ระบบการจัดการภัยในทุกระดับได�รับการปรับปรุง

  ให�มีประสิทธิภาพและศักยภาพที่สูงข�้น
• เป�าหมายการลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและสภาพ

  ภูมิอากาศเป�นส�วนหนึ่งของการวางแผนพัฒนาพ�้นที่
•  ทุกภาคส�วนได�รับการพัฒนาข�ดความสามารถในการ

  รับมือกับภัยธรรมชาติ

ช�ระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพและเทคโนโลยีเพ�่อจัดการกับป�ญหาสิ�งแวดล�อม

พัฒนาความสามารถในการรับมือกับภัยธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ป�จจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ

กลไกการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�มีประสิทธิภาพ

กลไกการบร�หารจัดการภาครัฐมีความทันสมัย

12. ไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูง มุงเร�ยนรูอยางตอเนื่อง 
 ตอบโจทยการพัฒนาแหงอนาคต

• ระบบการศึกษามีคุณภาพ สามารถพัฒนาทักษะสําคัญ
  และเอื้อต�อการสร�างสังคมแห�งการเร�ยนรู�ตลอดชีว�ต 

• สถาบันอุดมศึกษาปรับบทบาท ให�สามารถพัฒนาทุนมนุษย�
  ในทุกช�วงวัย 

•  กลไกการพัฒนาฝ�มือมีคุณภาพ ทันสมัย ได�มาตรฐาน
• นโยบายการจัดการกําลังคนภายใต�สังคมสูงวัยมีความชัดเจน

  และระบบฐานข�อมูลการจัดการกําลังคนมีประสิทธิภาพ
• สถาบันทางสังคมเอื้อต�อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�

13. ไทยมีภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง
• ภาครัฐบูรณาการ เป�นเอกภาพ 
• โครงสร�างภาครัฐมีความยืดหยุ�น และมีความยั่งยืน

  ทางการคลัง 
• การบร�หารงานภาครัฐและการให�บร�การสาธารณะปรับสู�

  รูปแบบดิจ�ทัลอย�างเต็มรูปแบบ
• กฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรการภาครัฐทันสมัย 

  สนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ
• ทุกภาคส�วนมีส�วนร�วมในการพัฒนาและติดตามตรวจสอบ

  การพัฒนาประเทศ
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โครงการสานพลังประชารัฐเน้นการสร้างความมีส่วนร่วมและ “สานพลัง” ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
โดยทุกภาคส่วนจะร่วมกันบูรณาการเพ่ือพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมให้เจริญเติบโตอย่างเข้มแข็ง ส่งผลให้ประเทศไทยและประชาชน
มีความ “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” การสานพลังประชารัฐจะน�ามาซึ่งความเปลี่ยนแปลง การปฏิรูป และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยตั้ำงแต่ระดับฐานราก 
ผ่านการพัฒนาชุมชนทั่วประเทศให้สามารถประกอบธุรกิจได้บนฐานความรู้ที่ถูกต้องและยั่งยืน

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทำร�บก�รแต่งตั�ง
คณะทำางานสานพลัังประชารัฐ 12 คณะ
เมื่อวันทำี่	15	ธันวาคิม	2558	

กลุ่ม Value Driver (6D) กลุ่ม Enable Driven (6E) 

ลดคว�มเหล่�อมล�ำ� พััฒน�คุณภ�พัคน เพั่�มขีดคว�มส�ม�รถ
ในก�รแข่งขัน

4 เส�หลัก 1) ธ์รรมาภิบาลั

2) นวัต้กรรมแลัะผลัิต้ภาพ

3) การยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์

4) การมีส่วนร่วมในความมั�งคั�ง

“โครงก�รส�นพัลังประช�รัฐ”
จัุดเริ่มต้้นของ

จากแนวนโยบายของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ท่ีประสงค์จะเห็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศให้เติบโตไปสู่อนาคต รองนายกรัฐมนตรี สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ได้รับมอบหมายให้ด�าเนินการจัดตั้ำงคณะท�างานสานพลังประชารัฐขึ้ำน
โดยให้ประกอบด้วยคณะท�างานด้านต่าง ๆ 12 คณะ ที่จะท�างานเพื่อหาแนวทางพัฒนาประเทศใน 12 ด้าน ซึ่งมีความส�าคัญต่ออนาคตของชาติ 
โดยแต่ละคณะท�างานมีรัฐมนตรีกระทรวงท่ีเก่ียวข้องเป็นหัวหน้าคณะท�างานภาครัฐ และมีผู้บริหารจากองค์กรชั้ำนน�าในประเทศเป็นผู้น�าคณะท�างาน
ภาคเอกชน โครงการสานพลังประชารัฐได้จัดให้มีการร่วมประชุมหารือและก�าหนดแนวทางร่วมกันเป็นครั้ำงแรกในวันที่ 20 กันยายน 2558 
และมีการประกาศแต่งตั้ำงคณะท�างานทั้ำง 12 คณะ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2558

E1. การดึงดูดการลังทุนแลัะการพัฒนาโครงสร้าง
ขั้นพื้นฐานของประเทศ

E2.  การยกระดับคุณภาพชีวิต้
E3. ก�รพััฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�กและประช�รัฐ
E4. การปรับแก้กฎหมายแลัะกลัไกภาครัฐ
E5. การศึกษาพื้นฐานแลัะการพัฒนาผู้นำา
E6. ประชารัฐเพื�อสังคมยกระดับชีวิต้ผู้พิการ - สูงวัย

D1. การยกระดับบวัต้กรรมแลัะผลัิต้ภาพ
D2. การส่งเสริม SMEs & Start-up
D3. การส่งเสริมการท่องเที�ยวแลัะ MICE
D4. การส่งเสริมการส่งออกแลัะการลังทุนในต้่างประเทศ
D5. การพัฒนาคลััสเต้อร์ภาคอุต้สาหกรรม

ที�เป็น New S-Curve

D6. การพัฒนาการเกษต้รสมัยใหม่
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เน้นย�้ำาความส�าคัญของการรวมพลังประชารัฐทั้ำง 3 ภาคส่วน ว่าเป็นการรวมพลังความเหมือน
บนความแตกต่าง ความเหมือนคือ มีวิสัยทัศน์เดียวกันในการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และมีความแตกต่าง 
คือ 1. ภาครัฐมีอ�านาจ มีเครื่องมือ บริหารงานในกรอบของกฎหมาย โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง 2. ภาคเอกชนและภาควิชาการมีองค์ความรู้ 
ประสบการณ์ ต้องมองผลประโยชน์ของชาตเิป็นส�าคญัและต้องมจีติท่ีเป็นสาธารณะ 3. ภาคประชาชนเป็นภาคท่ีมพีลงั ต้องมจีติส�านึกร่วมกัน มโีครงสร้าง
ที่ทุกคนเป็นหุ้นส่วน มีความรู้รักสามัคคีเป็นที่ตั้ำง ซึ่งประชารัฐที่ประกอบไปด้วย 3 ภาคส่วนนี้ำจะเป็นแรงส�าคัญในการขับเคลื่อนประเทศชาติ

คณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ หรือคณะท�างาน E3 ด�าเนินการภายใต้การน�าของพลเอก อนพุงษ์ เผ่าจนิดา รฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าทีมงานภาครัฐ และคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผูอ้�านวยการใหญ่ บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากดั (มหาชน) 
ในฐานะหวัหน้าทีมท�างานภาคเอกชน โดยด�าเนนิงานผ่านกลไกประชารฐัตามนโยบายของรฐับาล โดยเป็นความร่วมมอืกันของทกุภาคส่วนทั้ำงภาครฐั ภาค
เอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าทั้ำงระบบตั้ำงแต่ต้นทาง กลางทางจนถึงปลายทาง

ก�รตั�งคณะทำำ�ง�น
ก�รพััฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�กและประช�รัฐ

4 มกราคม 2559
คณะท�างานภาคเอกชนร่วมประชุมหารือกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
ณ สถาบันพัฒนาชุมชนองค์การมหาชน

6 มกราคม 2559
คณะท�างานภาคเอกชนประชุมหารือเพ่ือน�าข้อมูลไปต่อยอดแผนการด�าเนินงานท่ีเป็นรูปธรรมในเวลาต่อมา 
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
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และในวันที่ 14 มกราคม 2559 คณะท�างานฯ ประชุมหารือเพื่อพิจารณาหลักการและบทบาท
ของคณะท�างาน กรอบการท�างาน เป้าหมาย กรอบระยะเวลา วิธีการท�างาน เพื่อน�าเสนอหัวหน้า
คณะท�างานภาครัฐและคณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐพิจารณา โดยมีการร่าง
กรอบหลักการและบทบาท ดังนี้ำ ลดความเหลื่อมล�้ำา โดยสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เอาความต้องการ
ของชุมชนเป็นตัวตั้ำงบนรากฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความร่วมมือแบบประชารัฐ 
มุ่งสร้างรายได้และความสุขให้ชุมชน 

คณะท�างาน E3 ได้จัดการประชุมเพ่ือร่วมก�าหนดแนวทางการท�างานครั้ำงแรกเมื่อวันที่ 13 
มกราคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ พร้อมกับจัดให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) “สร้างสัมมาชีพเต็มพื้ำนที่ โดยใช้พื้ำนที่เป็นตัวตั้ำงสู่เศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืนตามแนวทาง
ประชารัฐ” ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์กรในระดับชุมชนกว่า 
30 องค์กร ในการสร้างสัมมาชีพเต็มพื้ำนที่ โดยใช้พื้ำนที่เป็นตัวตั้ำงในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืน 
ซึ่งถือเป็นหมุดหมายส�าคัญในการพัฒนาแนวทางการท�างานท่ียั่งยืนและมีประสิทธิภาพ หลังจากนั้ำน
คณะท�างานลงพื้ำนทีแ่ละประชมุร่วมกันทกุเดอืนเพ่ือหารปูแบบกลยุทธ์ท่ีจะใช้ในการขบัเคลือ่นการท�างาน 

13 มกราคม 2559 
ประชุมคณะท�างานการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 
ครั้ำงท่ี 1

13 มกราคม 2559 
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

(MOU) “สร้างสัมมาชีพเต็มพื้ำนท่ี
โดยใช้พื้ำนท่ีเป็นตัวตั้ำงสู่เศรษฐกิจฐานราก

ท่ีย่ังยืนตามแนวทางประชารัฐ” 
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ต่อมาคณะท�างานได้พฒันากรอบความคดิในการท�างานโดยยดึชมุชนเป็นตวัตัง้ เกิดเป็นรหสั 
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
และปลอดภยัทีส่ามารถสร้างรายไดต่้อผลผลติสงูขึ้ำน และยงัดต่ีอสุขภาพของผูผ้ลิตและผู้บรโิภค ในส่วน
ของการท่องเทีย่วโดยชมุชนเป็นการส่งเสรมิให้เกิดการหมนุเวียนทางเศรษฐกิจในพื้ำนท่ีและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและความเป็นอยู ่พื้ำนฐานให้ดีขึ้ำน หากชุมชนสามารถบริหารจัดการการท่องเท่ียวด้วยตัวเอง
บนพื้ำนฐานทรพัยากรท่ีม ีก็จะสามารถดงึดดูนกัท่องเท่ียวต่างถ่ินให้เข้ามาใช้บรกิารและซื้ำอสนิค้าในชมุชน 
ทั้ำงนี้ำสามกลุ่มงานที่กล่าวมาข้างต้นมีกระบวนการทำ�างานร่วมกัน 5 ด้าน คือการเข้าถึงปัจจัยการผลิต 
การสร้างองค์ความรู ้ การตลาด การสื่อสารสร้างการรับรู ้ และการบริหารจัดการเพ่ือความย่ังยืน 
ดังนั้ำน ผู้ที่มีจิตอาสาและมีความรู้ความสามารถทั้ำง 76 จังหวัด สามารถร่วมกันเติมเต็มในสิ่งที่ชุมชน
ขาด ผ่านบรษัิท ประชารฐัรกัสามคัคีจงัหวดั (วสิาหกิจเพือ่สงัคม) จ�ากดั ท่ีครอบคลมุพื้ำนที ่76 จังหวดั
โดยมีบริษัทำ ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทำศไทำย) จ�ากัด ท�าหน้าที่ในฐานะ
บริษัทส่วนกลาง 

ต่อมาในวนัที ่18 มนีาคม 2559 คณะ
ท�างานฯ ได้น�าเสนอแนวคิด “ประชารัฐรัก
สามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม” ให้แก่ พลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่จังหวัด
อดุรธานี พร้อมทั้ำงน�าเสนอแนวคดิดงักล่าวใน
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในครั้ำงนั้ำนด้วย 

แต่เดมิการจดัตั้ำงประชารฐัรกัสามัคคี 
วิสาหกิจเพื่อสังคม  มีเป้าหมายส�าคัญ
เพียงอย่างเดียวคือ “การเพ่ิมรายได้ให้กับ
ชุมชน” แต่หลังจากนายฐาปน สริวิฒันภกัดี 
ลงพื้ำนท่ีและได้พบปะกับ พ่อค�าเดื่อง ภาษี
ปราชญ์ชาวบ้านท่ีจงัหวัดบรุรีมัย์ คณะท�างาน
ได้รบัฟังแนวคดิท่ีชี้ำให้เหน็ถึงความส�าคญัของ
การใช้ชวีติตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอ
เพียง ซึ่งความพอเพียง พอดี สามารถน�ามา
ซึง่ชวิีตทีม่คีวามสขุ คณะท�างานจงึน�าแนวคดิ
นี้ำมาเพิ่มเติมในเป้าหมายของการท�างานเป็น 
“สร้างรายได้ให้ชุมชน ประชาชนมีความสขุ”

18 มีนาคม 2559 
น�าเสนอแนวคิดวิสาหกิจเพ่ือสังคม
ประชารัฐรักสามัคคี ณ จังหวัดอุดรธานี
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นายสุวพันธุ� ตันยุวรรธนะ
รัฐมนตร�ประจําสํานักนายกรัฐมนตร�
(30 สิงหาคม 2557 - 15 ธันวาคม 2559)
รัฐมนตร�ว�าการกระทรวงยุติธรรม 
(15 ธันวาคม 2559 - 23 พฤศจ�กายน 2560)
รัฐมนตร�ประจําสํานักนายกรัฐมนตร� 
(23 พฤศจ�กายน 2560 - 8 พฤษภาคม 2562)
สมาชิกวุฒิสภา 
(พฤษภาคม 2562-ป�จจ�บัน)

ดร.สุว�ทย� เมษินทร�ย�
รัฐมนตร�ช�วยว�าการกระทรวงพาณิชย�
(19 สิงหาคม 2558 - 15 ธันวาคม 2559)
รัฐมนตร�ประจําสํานักนายกรัฐมนตร�
(15 ธันวาคม 2559 - 23 พฤศจ�กายน 2560)
รัฐมนตร�ว�าการกระทรวงว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
(23 พฤศจ�กายน 2560 - 29 มกราคม 2562)
รัฐมนตร�ว�าการกระทรวงอุดมศึกษา 
ว�ทยาศาสตร� ว�จัย และนวัตกรรม 
(10 กรกฎาคม 2562 - 15 กรกฎาคม 2563)

นายสนธิรัตน� สนธิจ�รวงศ�
รัฐมนตร�ช�วยว�าการกระทรวงพาณิชย�
(15 ธันวาคม 2559 - 23 พฤศจ�กายน 2560)
รัฐมนตร�ว�าการกระทรวงพาณิชย� 
(23 พฤศจ�กายน 2560 - 29 มกราคม 2562)
รัฐมนตร�ว�าการกระทรวงพลังงาน
(10 กรกฎาคม 2562 - 15 กรกฎาคม 2563)

พลตํารวจเอก อดุลย� แสงสิงแก�ว
รัฐมนตร�ว�าการกระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย�
(31 สิงหาคม 2557 - 23 พฤศจ�กายน 2560)
รัฐมนตร�ว�าการกระทรวงแรงงาน
(23 พฤศจ�กายน 2560 - 8 พฤษภาคม 2562)
สมาชิกวุฒิสภา 
(พฤษภาคม 2562-ป�จจ�บัน)

นายสมพล เกียรติไพบูลย�
ประธานที่ปร�กษารองนายกรัฐมนตร�ด�านเศรษฐกิจ
(15 ธันวาคม 2558 - 15 กรกฎาคม 2563)
กรรมาธิการว�สามัญ กมธ.สมาชิกวุฒิสภา
(กรกฎาคม 2563-ป�จจ�บัน)

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
(1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2564)

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร
รัฐมนตร�ช�วยว�าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ�
(15 ธันวาคม 2559 - 23 พฤศจ�กายน 2560)
รัฐมนตร�ช�วยว�าการกระทรวงพาณิชย�
(23 พฤศจ�กายน 2560 - 10 กรกฎาคม 2562)
รักษาการรัฐมนตร�ว�าการกระทรวงพาณิชย�
(30 มกราคม 2562 - 10 กรกฎาคม 2562)
กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ 
คณะกรรมการศูนย�คุณธรรม (องค�การมหาชน)
(เมษายน 2563-ป�จจ�บัน)

พลเอก ฉัตรชัย สาร�กัลยะ
รัฐมนตร�ว�าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ�
(20 สิงหาคม 2558 - 23 พฤศจ�กายน 2560)
รองนายกรัฐมนตร� 
(23 พฤศจ�กายน 2560 - 8 พฤษภาคม 2562)
ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตร
และสหกรณ�สมาชิกวุฒิสภา
(พฤษภาคม 2562-ป�จจ�บัน)

นายกฤษฎา บุญราช
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
(1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2560)
รัฐมนตร�ว�าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ�
(23 พฤศจ�กายน 2560 - 10 กรกฎาคม 2562)
ผู�ช�วยเลขาธิการสภากาชาดไทย
(มีนาคม 2564-ป�จจ�บัน)

คณะทํางานภาครัฐ
พลเอก อนุพงษ� เผ�าจ�นดา
รัฐมนตร�ว�าการกระทรวงมหาดไทย
หัวหน�าทีมภาครัฐ
(30 สิงหาคม 2557 - ป�จจ�บัน)

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช�
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
(2 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2561)
สมาชิกวุฒิสภา
(7พฤศจ�กายน 2562 - ป�จจ�บัน)

ประวัติการทํางานด�านสังคม
เลขานุการร�วมภาครัฐ
(2 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2561)

นายสมคิด จันทมฤก
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
(1 ตุลาคม 2564 – ป�จจ�บัน)

ประวัติการทํางานด�านสังคม
เลขานุการร�วมภาครัฐ
(1 ตุลาคม 2564 – ป�จจ�บัน)

นายสุทธิพงษ� จ�ลเจร�ญ
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2564)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
(1 ตุลาคม 2564 - ป�จจ�บัน)

ประวัติการทํางานด�านสังคม
เลขานุการร�วมภาครัฐ
(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2564)

นายนิสิต จันทร�สมวงศ�
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
(1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
อธิบดีกรมที่ดิน
(1 ตุลาคม 2562 - ป�จจ�บัน)

ประวัติการทํางานด�านสังคม
เลขานุการร�วมภาครัฐ
(1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
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คณะทำำ�ง�นภ�คเอกชน
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
กรรมการผู้อำานวยการใหญ่ บริษัทำ ไทำยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน)
หัวหน้าทีมภาคเอกชน

ประวัติการทำางานด้านสังคม
• รองประธานกรรมการหอการคิ้าไทำยแลัะสภาหอการคิ้าแห่งประเทำศไทำย
• ทำี่ปรึกษาประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทำศไทำย (วาระปี 2559 - 2561)
• กรรมการทำี่ปรึกษาสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทำร์
• กรรมการแลัะเหรัญญิกสมาคิมวัฒนธรรมแลัะเศรษฐกิจไทำย - จีน
• กรรมการมูลันิธิสิริวัฒนภักดี
• กรรมการมูลันิธิเสริมสร้างเอกลัักษณ์แห่งชาติ
• ทำี่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคิมถ่ายภาพแห่งประเทำศไทำย	ในพระบรมราชูปถัมภ์
• กรรมการหอศิลัปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทำพมหานคิร
• กรรมการมูลันิธิแม่ฟ้าหลัวง
• กรรมการมูลันิธิสถาบันโรคิไตภูมิราชนคิรินทำร์
• ประธานมูลันิธิพลัังน้ำาใจไทำย
• กรรมการจัดทำำายุทำธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสแลัะคิวามเสมอภาคิทำางสังคิม
•	 ประธานมูลันิธิสถาบันพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคิมแห่งประเทำศไทำย

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ
นายอิสระ	ว่องกุศลักิจ
ประธานกิตติมศักดิ์		กลัุ่มมิตรผลั
ประธานกิตติมศักดิ์		หอการคิ้าไทำย
แลัะสภาหอการคิ้าแห่งประเทำศไทำย
กรรมการผู้ทำรงคิุณวุฒิ
คิณะกรรมการการอุดมศึกษา
กรรมการ		สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทำศไทำย	(TDRI)

ประวัติการทำางานด้านสังคม
•	 ประธานอาวุโสหอการคิ้าไทำยแลัะสภาหอการคิ้า
	 แห่งประเทำศไทำย
•	 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
•	 หัวหน้าทำีมภาคิเอกชน	คิณะกรรมการสานพลัังประชารัฐ
•	 คิณะกรรมการปฏิรูปประเทำศด้านเศรษฐกิจ
•	 กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจแลัะสังคิมแห่งชาติ

นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป
สมาชิกวุฒิสภา
ประธานมูลันิธิพัฒนาประชาสังคิม
อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทำรวง
การพัฒนาสังคิมแลัะคิวามมั่นคิงของมนุษย์
อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
อดีตเลัขาธิการสำานักงาน
คิณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
อดีตกรรมการยุทำธศาสตร์ชาติ

ประวัติการทำางานด้านสังคม
•	 กรรมการผู้ทำรงคิุณวุฒิฯ
	 ในคิณะกรรมการยุทำธศาสตร์ชาติ
•	 อดีตประธานมูลันิธิชุมชนทำ้องถิ่นพัฒนา
•	 กรรมการบริหารสำานักงานกองทำุน
	 หมู่บ้านแลัะชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2560

นายแพทย์อำาพล จินดาวัฒนะ
กรรมการปฏิรูปประเทำศด้านสังคิม
สมาชิกวุฒิสภา

ประวัติการทำางานด้านสังคม
•	 ผู้ทำรงคิุณวุฒิในคิณะกรรมการบริหาร
	 ราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทำศ
	 ยุทำธศาสตร์ชาติแลัะการสร้างคิวามสามัคิคิี
	 ปรองดอง (ป.ย.ป.)
•	 สมาชิกสภาขับเคิลัื่อนการปฏิรูปประเทำศ (สปทำ.)

นายศุภชัย เจียรวนนท์
ประธานคิณะผู้บริหาร
บริษัทำ เคิรือเจริญโภคิภัณฑ์ จำากัด
ประธานกรรมการ
บริษัทำ	ทำรูคิอร์ปอเรชั่น	จำากัด	(มหาชน)

ประวัติการทำางานด้านสังคม
•	 ประธานสภาดิจิทำัลัเพื่อเศรษฐกิจแลัะสังคิมแห่งประเทำศไทำย
•	 นายกสมาคิมเคิรือข่ายโกลับอลัคิอมแพ็กแห่งประเทำศไทำย
•	 กรรมการสภากาชาดไทำย
•	 กรรมการสมาคิมไทำย	–	ลัาวเพื่อมิตรภาพ
•	 ทำี่ปรึกษา	สภาหอการคิ้าแห่งประเทำศไทำย
•	 ทำี่ปรึกษากิตติมศักดิ์	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทำศไทำย

นางเกศรา มัญชุศรี
อดีตกรรมการแลัะผู้จัดการ

ตลัาดหลัักทำรัพย์แห่งประเทำศไทำย

ประวัติการทำางานด้านสังคม
•	 คิณะทำำางานประชารัฐเพื่อสังคิม
•	 กรรมการสมาคิมธุรกิจเพื่อสังคิม
	 โดยมูลันิธิแม่ฟ้าหลัวง

นายวิชัย อัศรัสกร
กรรมการ
บริษัทำ พาเนลั พลััส จำากัด

ประวัติการทำางานด้านสังคม
•	 รองประธาน
	 องคิ์กรต่อต้านคิอร์รัปชัน (ประเทำศไทำย)
•	 รองประธานกรรมการ
	 หอการคิ้าไทำยแลัะสภาหอการคิ้าแห่งประเทำศไทำย
•	 กรรมการผู้ทำรงคิุณวุฒิ
	 สถาบันสารสนเทำศทำรัพยากรน้ำา
	 แลัะการเกษตร (สสนก.)
•	 กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการตรวจสอบ
	แลัะกรรมการบรรษัทำภิบาลัแลัะคิวามรับผิิดชอบ
	ต่อสังคิม	ธนาคิารกรุงไทำย	จำากัด	(มหาชน)
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นายยุทธนา เจียมตระการ
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ - การบริหารกลัาง
บริษัทำ ปูนซิเมนต์ ไทำย จำากัด (มหาชน)

ประวัติการทำางานด้านสังคม
•	 ทำี่ปรึกษามูลันิธิส่งเสริมวิทำยาศาสตร์แลัะเทำคิโนโลัยี
	 ในพระบรมราชูปถัมภ์
•	 คิณะกรรมการอำานวยการศูนย์คิวามเป็นเลัิศ
	 ด้านอนามัยสิ่งแวดลั้อมแลัะพิษวิทำยา
•	 คิณะกรรมการมูลันิธิรอยัลัแบงค์ิคิอกซิมโฟนีออร์เคิสตร้าฯ

นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัทำ น้ำามันพืชไทำย จำากัด (มหาชน)

ประวัติการทำางานด้านสังคม
• นายกสมาคิมเดอะบอสส์
• ทำี่ปรึกษาคิณะวิทำยาการเรียนรู้
	 แลัะศึกษาศาสตร์ มหาวิทำยาลััยธรรมศาสตร์
• ประธานมูลันิธิการเรียนรู้แลัะพัฒนาประชาสังคิม
• ประธานศูนย์ประสานงานองคิ์การเอกชน
	 จังหวัดนคิรปฐม

นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา
กรรมการผู้จัดการ
บริษัทำ ทำักษิณปาลั์ม (2521) จำากัด

ประวัติการทำางานด้านสังคม
•	 รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทำศไทำย
•	 กรรมการบริหารสำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

นางสาวบุษบา จิราธิวัฒน์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	–
ฝ่ายสื่อสารองคิ์กร กลัุ่มเซ็นทำรัลั	

ประวัติการทำางานด้านสังคม
•	 กรรมการบริหาร สภาหอการคิ้าแห่งประเทำศไทำย
•	 ประธานร่วม Italian-Thai	Business	Forum
•	 กรรมการผู้ทำรงคิุณวุฒิ ศูนย์มานุษยวิทำยาสิรินธร
•	 ทำี่ปรึกษา สมาคิมผู้คิ้าปลัีกไทำย

นายสมชาติ ภาระสุวรรณ
อดีตผู้อำานวยการ
สถาบันพัฒนาองคิ์กรชุมชน

ประวัติการทำางานด้านสังคม
•	 คิณะอนุกรรมการขับเคิลัื่อนการแก้ปัญหาการรุกลั้ำา
ลัำาน้ำาสาธารณะ (คิลัองลัาดพร้าว)

•	 คิณะทำำางานประชารัฐเพื่อสังคิม (ภาคิรัฐ)
•	 คิณะกรรมการพิจารณาติดตามแลัะประเมินผลั
	 การวิจัยแผนงานทำ้าทำายไทำย เรื่องสังคิมไทำย
	 ไร้คิอร์รัปชัน
•	 คิณะกรรมการกองทำุนหมู่บ้านแลัะชุมชนเมืองแห่งชาติ

นายฤทธิ์ ธีระโกเมน
ประธานกรรมการ
บริษัทำ เอ็มเคิ เรสโตรองต์ กรุ๊ป
จำากัด (มหาชน)

ประวัติการทำางานด้านสังคม
•	 ประธานฝ่ายกิจกรรมเพื่อประชาชนมูลันิธิโรคิตับ
•	 กรรมการกองทำุนพัฒนาระบบงานหัวใจ
	 แลัะหลัอดเลัือด โรงพยาบาลัศิริราช
•	 กรรมการมูลันิธิสมเด็จพระมหิตลัาธิเบศร
	 อดุลัยเดชวิกรม	พระบรมราชชนก

นายประวิช สุขุม
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการใหญ่
บริษัทำ ไทำยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน)

ประวัติการทำางานด้านสังคม
• เลัขานุการร่วมภาคิเอกชน

นายสรัญ รังคสิริ
อดีตผู้บริหาร
บริษัทำ	ปตทำ.	จำากัด	(มหาชน)

ประวัติการทำางานด้านสังคม
•	 ประธานสโมสรฟุตบอลัพีทำีทำี ระยอง

•	 ผู้จัดการทำีมฟุตซอลัไทำย
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แนวคิดเพัื�อร�กฐ�นทำี�แข็งแรงและยั�งย่น
ก�รพััฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�กและประช�รัฐมีอะไรบ้�ง

ส่ิงแวดล้อม

1. อนุรักษ์ธรรมชาติ เช่น
	 ผืนป่า ผืนดิน ต้นน�้ำา
	 ท้องทะเล
2. สร้างวินัยในการจัดการ
	 ขยะอย่างเป็นรูปธรรม
3. รณรงค์การบริหาร
		 จัดการน�้ำาเสีย

หลัักการดำาเนินงานท่ีำสอดคิลั้องกับหลัักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยเอาพื้นทำี่เป็นตัวตั้งแลัะสัมมาชีพเต็มพื้นทำี่

เป้าหมาย

กลุ่มงาน

กระบวนการ

หลักการ

โครงสร้าง

สร้างรายได้ให้ชุมชน
ประชาชนมีความสุข

แปรรูปเกษตร ท่องเที่ยว
โดยชุมชน

ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง

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

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การส่ือสาร
เพื่อการรับรู้

การตลาด การบริหารจัดการ
เพื่อความย่ังยืน

การสร้าง
องค์ความรู้

การเข้าถึง
ปัจจัยการผลิต

องค์ความรู้
1.	 สร้างวิชาชีพในระดับ
ชุมชน	เช่น	โครงการ	
OTOP

2.	 ให้ความรู้
แก่เยาวชน
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หลักก�รของบริษัทำ ประช�รัฐรักส�มัคคีจังหวัด 
(วิส�หกิจเพัื�อสังคม) จำ�กัด
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รัฐ 
สนบัสนุน ช่วยเรื�องนโยบายโครงสร้าง
พื้นฐาน สนับสนุนเงินทุนผ่านสถาบัน
การเงินภาครัฐ ต้ามหลัักเกณฑ์
การปลั่อยเงินกู้

เอกชน
ขับเคล่ือน ช่วยเรื�องความรู้ด้านการ
บริหารจััดการ การเชื�อมโยงต้ลัาด 
การทำาแผนธ์ุรกิจั สนับสนุนเงินทุน
ผ่านธ์นาคารพาณิชย์แลัะโครงการ
พี�ช่วยน้อง

วิชาการ
ให้องค์ความรู้ ช่วยเรื�องค้นคว้า
วิจััย พัฒนาเทคโนโลัยีการผลัิต้
แลัะวิ ชาการด ้ านการ เกษต้ร
แลัะการแปรรูป

ประชาสังคม
สร้างความเข ้มแข็ง  ช ่วยสร ้าง
ความเข ้มแข็ง ให ้ชุมชนแลัะสร ้าง

ความเชื�อมโยงระหว่างชุมชน

ประชาชน / ธุรกิจชุมชน
ลงมือทำา เข้าใจั ต้้องการ แลัะลังมือทำา
เป็นเจั้าของผลัิต้ภัณฑ์ เป็นผู ้ผลัิต้

ให้บรกิาร ดำาเนินธุ์รกจิั

ภาค
ส่วน

การทำางาน
ร่วมกันของ

5
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บริษัทำ ประช�รัฐรักส�มัคคีจังหวัด (วิส�หกิจเพัื�อสังคม) จำ�กัด 
ทำั�ง 76 จังหวัด เป็นวิส�หกิจเพัื�อสังคมระดับจังหวัด

สัดส่วนการถือหุ้นแลัะสิทธ์ิ์การออกเสียงถูกกำาหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับ
ของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจัังหวัด (วิสาหกิจัเพื�อสังคม) จัำากัด เพื�อให้ทุกภาคส่วนมีสิทธ์ิ์ในการออกเสียงอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจัังหวัด (วิสาหกิจัเพื�อสังคม) จัำากัด

สิทธ์ิ์การออกเสียงภาคส่วนลัะ 20%

ภาค
เอกชน

ภาค
วิชาการ

ภาค
ประชาสังคม

ภาค
ประชาชน

ภาครัฐ
(เจ้าหน้าที่หรือ

พนักงานของรัฐ)

แต่ละภาคส่วนสามารถถือหุ้นได้ ไม่จำากัดสัดส่วน

สัดส่วนการถือหุ้น บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจัังหวัด (วิสาหกิจัเพื�อสังคม) จัำากัด

24%

76%
ผลักดันนโยบายจากระดับพื้นที่ (Bottom-up Approach)
• ความต้องการของชุมชนเป็นตัวตั้ำง
• เน้นอัตลักษณ์ความโดดเด่นของพื้ำนที่
• การเชื่อมโยงของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี
ในระดับกลุ่มจังหวัดและในระดับประเทศ

• น�าเอากรณีศึกษาที่ประสบความส�าเร็จมาแลกเปลี่ยน
และประเด็นปัญหามาช่วยกันบูรณาการแก้ ไขปัญหาร่วมกัน

บริษัทเอกชนระดับประเทศ

• ให้ศักยภาพ 5 กระบวนการ
• พัฒนาส่งเสริมองค์ความรู้
• ช่วยหาช่องทางการตลาด

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำากัด 76 จังหวัด
• ความต้องการของพื้ำนที่
• การเชื่อมโยงซ่ึงกันและกัน
• ประเด็นเร่ืองราวในพื้ำนที่
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บริษัทำ ประช�รัฐรักส�มัคคีจังหวัด (วิส�หกิจเพัื�อสังคม) จำ�กัด ของแต่ละจังหวัด 
ทำำ�ง�นร่วมกับคณะกรรมก�รประส�นและขับเคล่�อนนโยบ�ยส�นพัลังประช�รัฐ 

ประจำ�จังหวัด (คสป.) อย่�งใกล้ชิดเป็นหนึ�งเดียว

• สร้างความเข้าใจัในพื้นที�ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
• บูรณาการเชื�อมโยงของทุกภาคส่วนในพื้นที�
• เชื�อมโยงแนวทางการดำาเนินงานจัากคณะทำางานขับเคลัื�อน

การพัฒนาเศรษฐกิจัฐานรากประชารัฐส่วนกลัาง

• ค้นหาชุมชนที�มีความพร้อมเข้าร่วม SE
• บริหารจััดการ SE จัังหวัด สร้างรายได้ในชุมชน

เพื�อให้ชุมชนมีความสุขอย่างยั�งยืน
• หาช่องทางการต้ลัาดแลัะการจััดจัำาหน่ายในระดับจัังหวัด
• ส่งเสริมสินค้าชุมชนในจัังหวัดให้เป็นที�รับรู้ในระดับประเทศ

• ประกอบสัมมาชีพในสามกลัุ่มหลััก
การเกษต้ร
การแปรรูป
การท่องเที�ยวโดยชุมชน

บริษัทำ ประช�รัฐรักส�มัคคีจังหวัด 
(วิส�หกิจเพัื�อสังคม) จำ�กัด

คณะกรรมก�รประส�นง�นและขับเคล่�อนนโยบ�ย
ส�นพัลังประช�รัฐประจำ�จังหวัด (คสป.)

คณะกรรมก�รบริษัทำ

กรรมก�รผู้จัดก�ร

ชุมชนเกษต้ร ชุมชนแปรรูป ชุมชนการท่องเที�ยว
โดยชุมชน

สัมมาชีพเต้็มพื้นที�

บริษัทำ ประช�รัฐรักส�มัคคีจังหวัด (วิส�หกิจเพัื�อสังคม) จำ�กัด 
มีขอบข่�ยหน้�ทำี�ดังนี�ค่อ 

1.	 ค้ินหาชมุชนท่ีำมคีิวามพร้อมเข้าร่วมกบับริษทัำ	ประชารัฐรกัสามคัิคีิจงัหวัด	(วิสาหกิจเพ่ือสงัคิม) จำากดั
ในการพัฒนาตัวชมุชนเอง

2.	 บริหารจัดการบริษัทำ	ประชารัฐรักสามัคิคิีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคิม) จำากัด
ให้สร้างรายได้ในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีคิวามสุขอย่างยั่งยืน

3. ให้คิำาแนะนำาเป็นทำี่ปรึกษาด้านการบริหารแลัะพัฒนาสินคิ้าแก่ชุมชน
4. หาช่องทำางการตลัาดแลัะการจัดจำาหน่ายในระดับจังหวัด
5. ส่งเสริมสินคิ้าชุมชนในจังหวัดให้เป็นทำี่รับรู้ ในระดับประเทำศ	

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด 76 แห่ง รวบรวมบุคลากร 5 ภาคส่วนจากในพื้ำนที่ให้ร่วมกันดูแลชุมชนในพื้ำนที่
ตัวเอง โดยมีบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพ่ือสังคม (ประเทศไทย) จ�ากัด มีบทบาทในการระดมทรัพยากรจากหน่วยงานภาคเอกชนรายใหญ่
ในประเทศมาช่วยขบัเคล่ือนโดยมคีณะกรรมการประสานและขบัเคลือ่นนโยบายภาครฐั (คสป.) คอยช่วยประสานให้สามารถบรูณาการพลงัจากภาครฐั
ในพื้ำนที่ในการสนับสนุนการท�างานของชุมชน
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โดยคณะท�างานฯ ได้ส�ารวจพื้ำนที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นการน�าร่อง 
ได้น�าข้อมูลและปัญหาต่าง ๆ ที่ได้รับทราบจากชุมชนในพื้ำนที่มาวิเคราะห์
และสร้างรูปแบบบริษัท วิสาหกิจเพ่ือสังคม จนในท่ีสุดได้มีการจัดตั้ำง
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด ในวันที่ 31 
มีนาคม 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา 
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหวัหน้าทีมภาครฐั คณะท�างาน
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ร่วมเป็นประธานในการ
จดจัดตั้ำง พร้อมด้วยนายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อ�านวยการใหญ ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน 
คณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ และนายจ�าเริญ 
ทิพญพงศ์ธาดา ผู ้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมจดจัดตั้ำง โดยบริษัท 
ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ�ากัด ถือเป็นวิสาหกิจ
เพ่ือสงัคมในเครอืข่ายสานพลงัประชารฐัแห่งแรกของประเทศไทย และเป็น
จังหวัดต้นแบบส�าหรับการจัดตั้ำงวิสาหกิจเพ่ือสังคมในจังหวัดอื่น ๆ 
ต่อไปด้วย เปิดบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ�ากัด 

ซ่ึงเป็นวิสาหกิจชุมชนแห่งแรกของประเทศไทย ณ จังหวัดภูเก็ต

นอกจากนี้ำยังมีการจดจัดตั้ำงบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจ
เพ่ือสังคม (ประเทศไทย) จ�ากัด และ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด 
(วสิาหกจิเพ่ือสงัคม) จ�ากัด 4 จงัหวดั ในวนัที ่29 เมษายน 2559 ณ ตกึสนัติ
ไมตรี ท�าเนียบรัฐบาล โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
เป็นประธานในการจดจดัตั้ำง เพือ่เพิม่ประสทิธิภาพในการท�างานให้มากขึ้ำน 

พิธีเปิดโครงการการจัดตั้ำงบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพ่ือสังคม (ประเทศไทย) จ�ากัด โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

การจดจัดตั้ำงบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพ่ือสังคม (ประเทศไทย) จ�ากัด และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ�ากัด 4 จังหวัด 

ณ ตึกสันติไมตรี ท�าเนียบรัฐบาล

โดยมีความมุ ่งหวังให้ทุกภาคส่วนสานพลังกันเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและประชารฐั ให้สามารถลงมอืปฏบิตัไิด้อย่างถูกต้องและแม่นย�า
ทั้ำงในระดบัพื้ำนท่ีและระดบัประเทศ เพ่ือไปสงูเป้าหมายของในการด�าเนนิงาน 
คือ สร้างรายได้ให้ชุมชน ประชาชนมีความสุข
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หลงัจากนั้ำนได้ด�าเนนิการจดจดัตั้ำงบรษิทั ประชารัฐรกัสามคัคีจงัหวัด (วิสาหกิจเพ่ือสงัคม) จ�ากดั ครบ 76 จงัหวัด เมือ่วันท่ี 28 พฤศจกิายน 2559 
พร้อมสร้างความเข้าใจเรื่องวิสาหกิจเพ่ือสังคมและหลักการด�าเนินงานของวิสาหกิจเพ่ือสังคมให้ครบทั้ำง 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 : จััดต้ั้ง 5 จัังหวัด
ผลั : จััดต้ั้ง 5 จัังหวัด
ภายใน 29 เม.ย. 2559

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

ภายใน 30 มิ.ย. 2559
แผน : จััดต้ั้ง 6 จัังหวัด
ผลั : จััดต้ั้ง 7 จัังหวัด
ภายใน 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 : จััดต้ั้ง 7 จัังหวัด
ผลั : จััดต้ั้ง 38 จัังหวัด
ภายใน 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 : จััดต้ั้ง 58 จัังหวัด
ผลั : จััดต้ั้ง 26 จัังหวัด
ภายใน 28 พ.ย. 2559

ระยะที�

1
ระยะที�

2
ระยะที�

3
ระยะที�

4
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การรับรองการจัดตั้ง แห่งแรกวิสาหกิจเพื่อสังคม

พระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าด้วยการ
ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 621) เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ได้ก�าหนด
ค�าจ�ากัดความของวิสาหกิจเพื่อสังคม และก�าหนดให้มีการรับรองสถานะ
ของวิสาหกิจเพ่ือสังคม เพ่ือการรับการยกเว้นภาษีเงินได้ และอธิบดี
กรมสรรพากรได้ออกประกาศรายชื่อหน่วยงานรับรองการเป็นวิสาหกิจ
เพ่ือสังคม (ฉบับท่ี 1) ลงวันท่ี 3 มีนาคม 2560 ซ่ึงประกาศใน
ราชกิจจานเุบกษา เมือ่วนัที ่ 4 พฤษภาคม 2560 ก�าหนดให้คณะกรรมการ
สร้างเสรมิกิจการเพ่ือสงัคมแห่งชาต ิตามระเบียบส�านกันายกรฐัมนตรว่ีาด้วย

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำากัด

การเสริมสร้างกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 และกรมการพัฒนา
ชมุชน ส�าหรบัการรับรองการเป็นวิสาหกิจเพ่ือสงัคมท่ีจดัตั้ำงขึ้ำนตามนโยบาย
สานพลังประชารัฐ เป็นหน่วยงานรับรองการเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม 

โดยบรษัิท ประชารฐัรกัสามัคค ีวสิาหกิจเพ่ือสงัคม (ประเทศไทย) 
จ�ากัด เป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้ด�าเนินการ
ย่ืนค�าขออนุมัติเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคม เมื่อวันท่ี 3 มีนาคม 2560 และ
ได้รับการรับรองจากกรมการพัฒนาชุมชนให้เป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
ตามหลกัเกณฑ์การพิจารณา ดงันี้ำ

นิติบุคิคิลัท่ีำจัดต้ังตามนโยบาย
สานพลัังประชารัฐมีเป้าหมาย
เพื่อสังคิม	 มีคิำาว่า	 “วิสาหกิจ
เพื่อสังคิม”	อยู่ในชื่อบริษัทำ	

มีการนำาผลักำาไรไปลังทำุน
ในกิจการต่าง	ๆ	ของตนเอง
หรือใช้ประโยชน์เพื่อสังคิม

1 2 3
มีการดำาเนินงานทำี่โปร่งใสตามหลัักธรรมาภิบาลัแลัะได้รับสิทำธิยกเว้นภาษีเงินได้
ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามคิวามในประมวลัรัษฎากร	 ฉบับทำี่	 621	 ปี	 2559
บริษัทำ	 ประชารัฐรักสามัคิคิีจังหวัด (วิสาหกิจเพ่ือสังคิม)	 จำากัด	 อีก	 76	 จังหวัด
สามารถทำยอยดำาเนินการขอรับรองจัดต้ังเพ่ื่อเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคิม	 โดยในระหว่าง
การดำาเนินการก็สามารถทำำางานอย่างต่อเน่ือง	 เพื่อสร้างประโยชน์แลัะรายได้
ให้แก่ชุมชน	ด้วยการระดมคิวามร่วมมือจากทำุกภาคิส่วนขับเคิลัื่อนแลัะพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมอันจะนำาไปสู่เป้าหมายหลัักของคิณะทำำางาน
การพัฒนาเศรษฐกจิฐานรากแลัะประชารัฐ	คืิอสร้างรายได้ให้ชมุชน	ประชาชนมคีิวามสุข

ประกาศพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
ก า ร ย ก เ ว้ น รั ษ ฎ า ก ร ( ฉ บั บ ท่ี
604) การยกเว้นภาษีเงินได้แก่ 
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
สำาหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เพื่อลงทุนสินทรัพย์บางกรณี
เ พ่ื อ ก ร ะ ตุ้ น ร ะ บ บ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
ในระยะส้ันเพ่ิมข้ึน รวมท้ังจะช่วย
เพิม่ขีดความสามารถในการแขง่ขนั
ของประเทศในระยะยาว
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ในวนัที ่16 มกราคม 2561 คณะท�างานฯ ได้จดจัดตั้ำงมูลนิธิสถาบันพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย จ�ากัด หรือ (สพวสท.) เพื่อให้เป็น
องค์กรท่ีท�าหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจเพ่ือสังคมท่ัวประเทศให้ด�าเนินการได้อย่างมัน่คงและย่ังยืน โดยมีภารกิจหลกัในการสร้างความเข้าใจและ
ตระหนักถึงประโยชน์ในการใช้วิสาหกิจเพ่ือสังคมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้พัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้ำนกับชุมชนอย่างย่ังยืน รวมทั้ำงเชื่อมโยงการ
ด�าเนินงาน บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ�ากัด อย่างใกล้ชิด 

และเมือ่วนัที ่22 พฤษภาคม 2562 มพีระราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้พระราชบญัญัตส่ิงเสรมิวสิาหกิจเพ่ือสงัคม พ.ศ. 2562 อย่างเป็นทางการ 
ลงวันท่ี 19 พฤษภาคม 2562 โดยมีสาระส�าคัญที่เก่ียวข้องกับการด�าเนินงานของคณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ และบริษัท 
ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด ดังนี้ำ

กิจการทีจ่ะจดทะเบยีนเป็นวสิาหกิจเพ่ือสงัคมตามพระราชบญัญัตนิี้ำ ต้องมวัีตถุประสงค์เพ่ือสงัคมเป็นเป้าหมายหลกัของกิจการ 
และต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ำ

(๑) มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือส่งเสริมการจ้างงานแก่บุคคลผู้สมควรได้รับการส่งเสริมเป็นพิเศษ การแก้ไขปัญหาหรือพัฒนา
ชมุชน สงัคม หรอืสิง่แวดล้อม หรอืเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมอืน่หรอืคนืประโยชน์ให้แก่สงัคมตามท่ีรฐัมนตรปีระกาศก�าหนด

(๒) มีรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบมาจากการจ�าหน่ายสินค้าหรือการบริการ เว้นแต่กิจการท่ีไม่ประสงค์จะแบ่งปันก�าไร
ให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นอาจมีรายได้น้อยกว่าร้อยละห้าสิบมาจากการจ�าหน่ายสินค้าหรือการบริการ ทั้ำงนี้ำ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด

(๓) น�าผลก�าไรไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตาม (๑) และแบ่งปันก�าไรให้แก่ผู้เป็นเจ้าของกิจการ
หรือผู้ถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละสามสิบของผลก�าไรทั้ำงหมด โดยให้ถือว่าการลงทุนในกิจการของตนเองซ่ึงมีกระบวนการ
ผลิตหรือการบริการที่มีลักษณะตาม (๑) หรือการขยายกิจการเพ่ือวัตถุประสงค์ตาม (๑) ตามเง่ือนไขที่คณะกรรมการ
ประกาศก�าหนดเป็นการน�าผลก�าไรไปใช้เพื่อสังคม

(๔) มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
(๕) ไม่เคยถูกเพิกถอนการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคม เว้นแต่พ้นก�าหนดสองปีนับถึงวันย่ืนค�าขอจดทะเบียน

เพื่อขอรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนตามพระราชบัญญัตินี้ำ
 (๖)ไม่มีหุ้นส่วน กรรมการ หรือผู้มีอ�านาจจัดการแทนนิติบุคคล หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นตั้ำงแต่ร้อยละย่ีสิบห้าขึ้ำนไป ซึ่งเคย

เป็นหุ้นส่วน กรรมการ หรือผู้มีอ�านาจจัดการแทนนิติบุคคล หรือผู้ถือหุ้นตั้ำงแต่ร้อยละย่ีสิบห้าขึ้ำนไป ในกิจการท่ีเคย
ถูกเพิกถอนการจดทะเบียนตาม (๕) เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนร่วมหรือรู้เห็นกับการกระท�าของนิติบุคคล
ทีเ่ป็นเหตุให้ถูกเพิกถอนการจดทะเบยีน การค�านวณก�าไรและการแบ่งปันก�าไรตาม (๓) และการก�ากบัดแูลกจิการทีดี่ตาม 
(๔) ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด

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

ของมนุษย์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงพาณชิย์ ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 
ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธาน
สมาคมธนาคารไทย

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ำงจ�านวนแปดคน ได้แก่ ผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจเพ่ือสังคมหรือกลุ่ม
กิจการเพื่อสังคม จ�านวนสามคน ผู้ปฏิบัติงานในภาคเอกชน จ�านวนสามคน และผู้ทรงคุณวุฒิอื่น จ�านวนสองคน โดย
ผู้ปฏิบัติงานในภาคเอกชนและผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจะต้องมาจากผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญในด้านการเงินด้านการลงทุน 
ด้านกฎหมาย ด้านสื่อสารมวลชน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการสาธารณสุข ด้านการศึกษา
ด้านการพัฒนาสังคม ด้านการตลาด หรือด้านการออกแบบ ทั้ำงนี้ำ ให้แต่งตั้ำงด้านละไม่เกินหน่ึงคนให้ผู้อ�านวยการ
เป็นกรรมการและเลขานกุาร และให้ผูอ้�านวยการแต่งตั้ำงเจ้าหน้าทีใ่นส�านกังานเป็นผูช่้วยเลขานกุาร จ�านวนไม่เกนิสามคน

มาตรา
๕

มาตรา
๑๕
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ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอ�านาจดังต่อไปนี้ำ
(๑) ก�าหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมแห่งชาติ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา

อนุมตั ิเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องถือปฏบิตั ิรวมทั้ำงเร่งรดัให้มีการด�าเนนิงานให้เป็นไปตามยทุธศาสตร์ 
นโยบาย และแผนการส่งเสริมอย่างมีประสิทธิภาพ

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

ก�าหนดสิทธปิระโยชน์ด้านภาษอีากรตามมาตรา ๕๙ (๒) มาตรการจดัซื้ำอจดัจ้างและการบรหิารพัสดภุาครัฐตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดซื้ำอจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตามมาตรา ๕๙ (๓) สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายอื่นตาม
มาตรา ๕๙ (๔) และสทิธิประโยชน์ด้านภาษอีากรแก่บคุคลซึง่ให้การสนับสนุนกิจการของวิสาหกิจเพ่ือสงัคมตามมาตรา ๖๓

(๔) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้มีการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้องให้สอดคล้อง
กับแผนการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งชาติ

(๕) สนบัสนุนการศึกษาวจิัยเพือ่การส่งเสริมและพฒันาการด�าเนินกิจการของวิสาหกจิเพือ่สังคมและกลุ่มกจิการเพือ่สังคม
(๖) จัดให้มีสมัชชาวิสาหกิจเพื่อสังคม
(๗) ก�าหนดให้วิสาหกิจเพื่อสังคมน�าส่งเงินสมทบหรือเสียเงินเพิ่มเข้ากองทุนตามมาตรา ๑๓
(๘) ให้ความเหน็ชอบความตกลงหรอืความร่วมมอืระหว่างส�านักงานกบัหน่วยงานต่างประเทศหรอืองค์การระหว่างประเทศ
(๙) แต่งตั้ำงคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา ๗๑

(๑๐) ควบคมุดแูลส�านกังานให้ด�าเนนิกิจการให้เป็นไปตามกฎหมายและวตัถุประสงค์ท่ีก�าหนดไว้ ก�าหนดนโยบายการบรหิาร
งาน และให้ความเห็นชอบแผนการด�าเนินงานและงบประมาณของส�านกังาน รวมทั้ำงออกระเบยีบ ข้อบงัคบั หรอืประกาศ
เกี่ยวกับส�านักงานในเรื่องดังต่อไปนี้ำ
(ก) การบรหิารงานบคุคล การเงิน การพัสด ุการบญัช ีและการจ�าหน่ายทรพัย์สนิจากบัญชเีป็นสญู รวมทั้ำงการด�าเนนิการ

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

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

(๑๑) แต่งตั้ำงและถอดถอนผู้อ�านวยการ
(๑๒) ก�ากับการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้ำ
(๑๓) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้ำหรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นหน้าที่และอ�านาจของคณะกรรมการ หรือ

ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

คณะท�างานและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อาทิ ส�านัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ 
และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ร่วมกันผลักดัน
การจัดตั้ำงบริษัทในรูปแบบวิสาหกิจเพ่ือสังคมหรือ และมีการจัดตั้ำง
ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมขึ้ำนเป็นหน่วยงานของรัฐ ท่ีไม่
เป็นส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ หรือกฎหมายอื่น ๆ ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจมีฐานะเป็น
นิตบิคุคลและอยู่ในก�ากับของนายกรฐัมนตร ีโดยใช้กลไกแบบ Bottom-up 

Approach คือการให้น�้ำาหนักผู ้ถือหุ้นในบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี 
วิสาหกิจเพื่อสังคม (จังหวัด) ทั้ำง 5 ภาคส่วนเท่ากัน ไม่ว่าผู ้ถือหุ ้น
ในแต่ละภาคส่วนจะมีจ�านวนแตกต่างกันหรือไม ่  และให้บริษัท
ในระดับจังหวัดทั้ำง 76 จังหวัดขึ้ำนมาเป็นผู ้ถือหุ ้น จังหวัดละ 1% 
ของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี 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

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

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  

ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกบัมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๗  และมาตรา  ๔๐ ของรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจักรไทย
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

พัระร�ชบัญญัติส่งเสริมวิส�หกิจเพัื�อสังคม พั.ศ. 2562
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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 ในกรณีท่ีใบส 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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มูลนิธิสถ�บันพััฒน�วิส�หกิจเพัื�อสังคมแห่งประเทำศไทำย (สพัวสทำ.)
มลูนิธิสถาบนัพัฒนาวิสาหกิจเพ่ือสงัคมแห่งประเทศไทย (สพวสท.) จัดตั้ำงขึ้ำนเมือ่วันท่ี 16 มกราคม 2561 โดยมวีตัถุประสงค์ 5 ประการ คอื 

1.  ส่งเสรมิการพัฒนาวสิาหกิจเพ่ือสงัคมทัว่ประเทศให้ด�าเนินการได้อย่างม่ันคงและย่ังยืน
2. เสรมิสร้างความเข้าใจอันเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินการของวิสาหกิจเพ่ือสงัคมท่ัวประเทศ
3. สนับสนนุการพฒันาการวิจยั การให้ความรูด้้านธรรมาภบิาล กฎหมาย ระเบยีบ ข้อปฏบิตัเิก่ียวกับวสิาหกิจเพ่ือให้เกดิการด�าเนินงานท่ีถูกต้องอย่างมัน่คง
4. ด�าเนนิการหรือร่วมมอืกับองค์กรการกุศลเพ่ือการกุศล และองค์การสาธารณประโยชน์เพ่ือสาธารณประโยชน์
5. ไม่ด�าเนนิการเกีย่วข้องกบัทางการเมอืงแต่อย่างใด

ภารกจิหลักของมลูนิธิฯ ในปี 2563-2564 ทีผ่่านมา ยังเน้นการสือ่สารสร้างการรบัรูใ้นเรือ่งของวิสาหกิจเพ่ือสงัคมอย่างต่อเน่ือง ผ่านการสร้างความร่วมมอื
และกิจกรรมต่าง ๆ ดงันี้ำ

โครงการ 2020 ASEAN Youth Showcase :
จดักิจกรรม Online (ผ่าน Facebook Page ของ C asean) ร่วมกับสถานทูตสหรฐัอเมรกิา ซึง่เป็นการต่อยอดจากงานสมันา 2019 YSEALI Summit 

โดยเป็นการเสวนาการพัฒนาโครงการด้านความย่ังยืน 3 โครงการต้นแบบ ประกอบด้วย We-Able (ประเทศอนิโดนีเซยี) Identify Identify (ประเทศมาเลเซยี) 
และ Sex(z) (ประเทศฟิลปิปินส์)
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การทำางานร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน) 
• ภายหลังจากสิ้ำนสุดโครงการสานพลังเพ่ือบ้านเกิด รุ่นท่ี 1 ได้มีการคัดเลือกนักพัฒนาธุรกิจชุมชน จ�านวน 15 ราย เข้าร่วมโครงการไทยเบฟ

ร่วมสร้างชมุชนดมีีรอยยิ้ำม เพ่ือน�าประสบการณ์ทีไ่ด้มาพัฒนางานในพื้ำนท่ีบ้านเกดิตามแนวทางท่ีเคยปฏิบตั ิ จนได้รบัการจดแจ้งให้เป็น “กลุม่วสิาหกิจ
เพือ่สังคม” ตามประกาศของ สวส. ฉบบัลงวันที ่9 พฤศจิกายน 2564

International Visitor Leader Program 
(IVLP) Reconnect Program :

โครงการ International Visitor Leader Program (IVLP) จดัโดยกระทรวง
การต่างประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญ
ได้แลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์ด้านวิชาการและประเด็นทางสงัคม 
ณ ประเทศสหรฐัอเมรกิา และในโอกาสครบรอบ 80 ของโครงการดังกล่าว 
มลูนิธิฯ ร่วมกับ ศนูย์ C asean บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) และ 
สถานทตูสหรฐัอเมรกิา จงึจัดงาน International Visitor Leader Program 
(IVLP) Reconnect Program ขึ้ำน เพื่อให้ผู้ที่เคยร่วมโครงการชาวไทย 
ซึง่เป็นผู้น�าในองค์กรภาครฐัและเอกชนได้เข้าร่วมงานสัมมนาและแลกเปลีย่น
ความรู ้ท�ากิจกรรมและพัฒนาเครอืข่าย IVLP ในประเทศไทย พร้อมน�าเสนอ
ผลลพัธ์ทีไ่ด้จากการด�าเนินโครงการ

การสร้างความร่วมมือกับสำานักงานส่งเสริม
วิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.)

• ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) เพ่ือขับเคลื่อนการสนับสนุน
วิสาหกิจเพื่อสังคม อาทิ เครือข่ายประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม
ในเครือข่ายของรายการ Win Win WAR เป็นต้น โดยมีเป้าหมายเป็นการ
ทบทวนและสร้างความเข้มแขง็ให้กับกิจการเพ่ือสงัคมจากการ Coaching 
รวมถึงจะมีการท�า Business Matching ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ต่อไป 

• จัดกิจกรรมอบรมสร้างความรู้ให้กับวิสาหกิจเพ่ือสังคม และกลุ่ม
กิจการเพ่ือสงัคมโดยประสานงานผ่าน บรษิทั ประชารฐัรกัสามคัค ีวิสาหกิจ
เพ่ือสังคม (ประเทศไทย) จ�ากัด ในการน�าเครือข่ายวิสาหกิจเพ่ือสังคม
เข้าร่วมฟังบรรยายเพ่ือพัฒนาต่อยอดทกัษะของตนเอง ให้มปีระสทิธิภาพ
มากย่ิงขึ้ำน 

การทำางานร่วมกับ ศูนย์ C asean
• ด�าเนนิการต่อยอดธุรกิจให้กับผูช้นะจากรายการ Win Win WAR ให้ได้

จดทะเบยีนธรุกจิเป็นวิสาหกิจเพ่ือสงัคม โดยปัจจบุนัด�าเนนิการเรยีบร้อยแล้ว
จ�านวน 9 แห่ง ประกอบด้วย 

บรษัิท สยาม เอเบิ้ำล อนิโนเวชัน่ (วิสาหกิจเพ่ือสงัคม) จ�ากดั
บรษัิท อาร์ต ออฟ ไลฟ์ วิสาหกิจเพ่ือสงัคม จ�ากัด
บรษัิท แอททร้า จ�ากัด
บรษัิท วังร ีเฮลท์ แฟคตอร ีจ�ากัด
บรษัิท เพียงใจ วิสาหกิจเพ่ือสงัคม จ�ากัด
บรษัิท นารา วสิาหกิจเพ่ือสงัคม จ�ากัด
บรษัิท โนว่ี (2018) จ�ากัด

• น�าเสนอรายการ Win Win WAR เพ่ือสร้างโอกาสทางธุรกิจ SE 
บน Digital Platform
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ก�รทำำ�ง�นร่วมกับสำ�นักง�นส่งเสริมวิส�หกิจเพัื�อสังคม (สวส.)
บรษิทั ประชารฐัรกัสามคัค ีวิสาหกิจเพ่ือสงัคม (ประเทศไทย) จ�ากัด และ

เครอืข่ายประชารัฐรกัสามคัคีทั้ำง 76 จงัหวัดทัว่ประเทศ ได้รบัการจดทะเบยีน
ให้เป็นวิสาหกิจเพ่ือสงัคม ตามพระราชบัญญัตส่ิงเสรมิวสิาหกิจเพ่ือสงัคม 
พ.ศ.2562 ซึง่เป็นไปตามประกาศส�านกังานส่งเสรมิวิสาหกิจเพ่ือสงัคม (สวส.) 
เรือ่ง ประกาศรายชือ่กิจการทีจ่ดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพ่ือสงัคม ลงวันท่ี 15 
พฤศจกิายน 2562 

การท�างานร่วมกันระหว่าง บรษิทั ประชารฐัรกัสามคัค ีวิสาหกิจเพ่ือสงัคม 
(ประเทศไทย) จ�ากัด และส�านกังานส่งเสรมิวสิาหกิจเพ่ือสงัคม (สวส.) มคีวาม
ชดัเจนเกิดเป็นรปูธรรมมากขึ้ำนภายหลงัจากการลงนามบนัทกึข้อตกลงความ
ร่วมมอื เร่ือง “การส่งเสรมิ สนับสนุนวิสาหกิจเพ่ือสงัคม และกลุม่กิจการเพ่ือ
สงัคม” กับ 18 องค์กรภาครฐัและเอกชน เมือ่วันที ่26 กุมภาพันธ์ 2564 โดย 
1 ในภาคเีครอืข่ายทีเ่ข้าร่วมลงนามในครั้ำงนี้ำ คอื บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด 
(มหาชน) ซึง่เป็นหน่วยงานภาคเอกชนท่ีท�างานร่วมกับกระทรวงมหาดไทย 
ในการขบัเคลือ่นคณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกจิฐานรากมาอย่างต่อเนือ่ง 
โดยมกิีจกรรมท่ีด�าเนนิงานร่วมกันอย่างสม�า่เสมอ

• คุณต้องใจ ธนะชานันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ บริษัท 
ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากดั (มหาชน) ในฐานะ กรรมการ บรษิทั ประชารฐัรกัสามคัคี 
วสิาหกจิเพือ่สงัคม (ประเทศไทย) จ�ากัด ร่วมบรรยายสร้างความรูข้ยายโอกาส
ด้านธุรกิจให้กับส�านกัส่งเสรมิวิสาหกิจเพ่ือสงัคม  (สวส.)  เมือ่วนัที ่ 4  มถุินายน 2564

• คุณนภา เศรษฐกร ผู้อ�านวยการส�านัก
ส่งเสรมิวิสาหกิจเพ่ือสงัคม (สวส.) ร่วมบรรยาย
เรื่อง “การส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม ตามพระ
ราชบญัญัตส่ิงเสริมวิสาหกิจเพ่ือสงัคม พ.ศ.2562 
ในงานประชมุเชงิปฏิบตักิารพัฒนากลไกการขบั
เคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากระดับประเทศ ณ อิม
แพ็คเมอืงทองธานี เมือ่วันที ่25 ธันวาคม 2564 

• บรษัิท ประชารฐัรกัสามคัค ีวิสาหกิจเพ่ือสงัคม (ประเทศไทย) จ�ากัด 
ร่วมออกบูธจัดแสดงและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ในงาน “รวมพลังเพือ่
ส่งเสริมการตลาดวิสาหกิจเพ่ือสังคม” (SE connect 2022) ซึ่งจัดโดย 
ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม (สวส.) โดยมี คุณภาวินี ไชยสิทธิ์ 
กรรมการผู้จัดการ ร่วมกิจกรรม Special Talk SE เพ่ือพูดคุยเก่ียวกับ
การเติบโตและความส�าเร็จของการด�าเนินงานของบริษัทในช่วงท่ีผ่านมา 
พร้อมด้วย คุณวรัญญา หอมธูป กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐ
รกัสามคัคพิีษณุโลก (วิสาหกิจเพ่ือสงัคม) จ�ากัด ร่วมแบ่งปันประสบการณ์
ในการขับเคลื่อนโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ณ สามย่าน
มติรทาวน์ เมือ่วันท่ี 9 มถุินายน 2565 

• การให้ความรูแ้ละจดัอบรมให้ความรู้
ด้านต่าง ๆ แก่เครอืข่ายประชารฐัรกัสามคัคี
จงัหวัดอย่างสม�า่เสมอ 
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ทำี�ปรึกษ� 

พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (หัวหน้าทีมภาครัฐ) 
คุณสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (เลขานุการร่วมภาครัฐ)
พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ สมาชิกวุฒิสภา
คุณสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ สมาชิกวุฒิสภา
ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ และอุปนายก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
คุณถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
คุณกฤษฎา บุญราช ผู้ช่วยเลขาธิการ สภากาชาดไทย
พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว สมาชิกวุฒิสภา
ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
คุณสมพล เกียรติไพบูลย์ สมาชิกวุฒิสภา
คุณจรินทร์ จักกะพาก สมาชิกวุฒิสภา 
ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ / ราษฎรอาวุโส
คุณสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
คุณชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
คุณอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
คุณบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อดีตอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
คุณฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์
ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมการประมง
คุณฉัตรชัย พรหมเลิศ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย
คุณบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
คุณวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
คุณสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
นพ.พลเดช ปิ�นประทีป รองโฆษกคณะกรรมาธิการ ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฎิรูปประเทศ 

และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ (ตสร.)
นพ.อำพล จินดาวัฒนะ สมาชิกสภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ
คุณพลากร วงศ์กองแก้ว อดีตผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน)
คุณชมชาติ ภาระสุวรรณ อดีตผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน)
คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (หัวหน้าทีมภาคเอกชน)
คุณมีชัย วีระไวทยะ ประธานกรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด
คุณประวิช สุขุม บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (เลขานุการร่วมภาคเอกชน)
คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ บริษัท น้ำำตาลมิตรผล จำกัด
คุณภากร  ปีตธวัชชัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คุณเกศรา มัญชุศรี  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คุณวิชัย อัศรัสกร บริษัท พาเนล พลัส จำกัด
คุณศุภชัย เจียรวนนท์ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
คุณฤทธิ์ ธีระโกเมน บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ จำกัด (มหาชน)
คุณสรัญ รังคสิริ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
คุณยุทธนา เจียมตระการ  บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
คุณธนารักษ์ พงษ์เภตรา บริษัท ทักษิณปาล์ม (2521) จำกัด
คุณบุษบา จิราธิวัฒน์ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
คุณวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ บริษัท น้ำำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
ดร.อนันต์ ดาโลดม กรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด
คุณภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
คุณสมสุข บุญญะบัญชา ประธานคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินและที่อยู่อาศัย
คุณปรีดา คงแป้น กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ศ.(พิเศษ)กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ กรรมการตลาดหลักทรัพย์
คุณไขศรี เนื่องสิกขาเพียร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เคพีเอ็ม ภูมิไชย โฮลดิ้ำงส์ จำกัด

คณะผู้จัดทำำ�
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คุุณต้้องใจ	 ธนะชานันท์์
คุุณธารท์ิพย์์	 ศิิรินุพงศิ์
คุุณวิิรัช	 เมฆสััมพันธ์
คุุณภาวิินี		 ไชย์สัิท์ธิ�
คุุณอรสัา	 โต้สัวิ่าง
ม.ล.รดีีเท์พ	 เท์วิกุุล
คุุณภัท์ริศิร์		 ถนอมสัิงห์์
คุุณพรรษา	 ริมกุาญจนวิัฒน์
คุุณสัุท์ิวิัสั	 นภาพงศิ์
คุุณพลอย์นิต้า	 ห์าญวิิเศิษธนันต้์
คุุณณัฐชนกุ	 เธีย์มไธสัง
คุุณอภิชชญา		 มห์ินท์รเท์พ
คุุณวิิภารัต้น์		 ท์รัพย์์สัมบููรณ์
คุุณพลชม		 เอี�ย์มสัำอางคุ์
คุุณขนิษฐา		 คุงสัมศิักุดีิ�
คุุณอรณิชา		 ธาดีาธำรงเวิช
คุุณสัิท์ธิ		 วิัฒนาย์ากุร
คุุณชนกุานต้์		 บูุญเอี�ย์ม
คุุณกุิต้ต้ิกุันต้์		 จุลท์อง
คุุณเสักุสัรร		 สัันต้ินันต้รักุษ์
คุุณวิิภาพร		 อำไพ
คุุณมลิสัา		 มิลินท์างกุูร
คุุณมนุ		 อนงคุ์
คุุณอรชร		 เกุษมเวิชย์านนท์์
คุุณสัราญลักุษณ์		 ลัดีดีาสัวิัสัดีิ�
คุุณธนาภรณ์		 แสังสัุวิรรณ
คุุณธณิดีา		 รองแกุ้วิ
คุุณอัญญา		 ห์ล่อพิศิาลชัย์
คุุณจักุรภัท์ร		 แกุ้วิมาต้ย์์
คุุณจุฑารัต้น์		 วิิโรจน์เมฆาวิณิชย์์
คุุณเพชรไพลิน		 พูลขวิัญ
คุุณปิิย์นุช		 ลัย์นันท์์
คุุณรัชชาภา		 จาวิจักุรศิิริ
คุุณวิิจิต้รา		 คุะสัะธรรม
คุุณมุต้ต้า		 วิิชัย์สัุท์ธิกุุล
คุุณศิิดีานันท์์		 เห์ล็กุกุล้า
คุุณอรวิรรณ	 โชต้ิกุาญจนวิัฒน์
คุุณชญาน์ลักุษณ์	 โรจน์วินิช
คุุณพรห์มพันธุ์	 กุองพลพรห์ม
คุุณพชรวิัฒน์	 พงศิ์อรพินท์์
คุุณพัชราภรณ์	 อิ�มสัมบูัต้ิ
คุุณดีวิงสัมร	 ห์มั�นเพีย์ร
คุุณพรรณภา	 ปิรัชญาวิรานนท์์
คุุณมนัสันันท์์	 แจ่มปิระเสัริฐ
คุุณวิราภรณ์	 รอดีนิรภัย์
คุุณศิุท์ธิณี	 ปิริญญา

คุุณณัฎฐณิชา	 ปิิ�นศิิริ
คุุณวิัชรากุรณ์	 ลวินคุำ
คุุณสัาลินี	 เจริญกุิจภักุดีี
คุุณอัสักุรณ์		 ใจโพธา
คุุณปิริญญา		 สัุวิรรณโณ
คุุณณัฐ	 เองไพบููลย์์
คุุณสัุวิิท์ย์์		 ชาญสัมร
คุุณพงศิธร		 กุลางแท์่น
คุุณปิุณย์นุช		 ณ	นคุร
คุุณสัุจินดีา		 ชนะวิงศิ์
คุุณภูวิิท์ย์์	 อุดีมดีี
คุุณมัลย์ิกุา		 มณีผ่่อง
คุุณจริย์า		 ปิระพรต้
คุุณรังษิย์า		 กุันซวิง
คุุณธิต้าภรณ์		 ภูโอบู
คุุณศิุภกุร		 อิ�มสันิท์
คุุณนันท์วิัฒน์		 บูุญกุระสัินธิ�
คุุณสัุชาต้ิ		 คุัดีท์ราย์ขาวิ
คุุณอานนท์์		 ขำแกุ้วิ
คุุณอมรลดีา		 นาคุฤท์ธิ�
คุุณปิัท์มา		 ซัง
คุุณเจนรบู		 ชนะราวิี
คุุณวิาฟา	 	มะซอ
คุุณสัุรีณา		 เจะสัะมาแอ
คุุณภัท์รพล		 ปิฐมมห์าธนเดีช
คุุณมธุรดีา		 เลาวิ้าง
คุุณศิันสันา	 มลาย์อริศิูนย์์
คุุณโชคุ	 เรืองต้ระกุูล
คุุณสัุวิรรษา	 ท์องห์ย์ู
คุุณจิราภรณ์	 พวิงสัุวิรรณ

ศิิลปกรรมูและเรียบเรียง
คุุณรุจิเรข	 อินต้๊ะวิิชัย์
คุุณภิวิัฒน์	 จันท์ร์พงษ์
คุุณนิดีา		 สััมปิัต้ต้ะวินิช
คุุณธนิฏฐา		 รอดีแกุ้วิ
คุุณธวิัชชัย์	 ชีวิะสัุท์ธิ�
คุุณณรงคุ์ศิักุดีิ�	 บูุญชุม
คุุณศิิรดีา	 ท์รงศิิริ
คุุณสัาธิกุา	 ซื�อวิาจา
คุุณมนุรดีา	 พรชนะรักุษ์
คุุณพงศิ์		 โรจนเสัถีย์ร	
คุุณไพชย์นต้์		 เห์รีย์ญชัย์ย์ุท์ธ	
คุุณศิราย์ุท์ธ		 ภู่ภัท์รโภคุีย์์
คุุณกุัลชณิกุานต้ิ�		 นิสัารธัญย์ุ	

ภาคผนวก
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คุณอภัย  จันทนจุลกะ
ดร.พสุ  โลหารชุน
คุณบุษยา  มาทแล็ง
คุณอภิชาติ  โตดิลกเวชช์
คุณวิบูลย์ลักษณ์  ร่วมรักษ์
คุณดุสิต  เขมะศักดิ์ชัย
คุณภูธร  ภูมะธน
ศ.ดร.อภินันท์  โปษยานนท์
คุณอดิศักดิ์  เทพอาสน์
ร.ต.ท.อาทิตย์  บุญญะโสภัต
คุณปวิณ  ชำนิประศาสน์
คุณสฤษดิ์  วิฑูรย์
คุณธนาภรณ์  พรหมสุวรรณ
คุณผ่องพรรณ  เจียรวิริยะพันธ์
คุณอนันต์  ชูโชติ
คุณจันทิรา  ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์
คุณสายพิรุณ  น้อยศิริ
คุณสุรพล  เศวตเศรนี
คุณณรงค์  บุ่ยศิริลักษณ์
คุณกมลนัย  ชัยเฉนียน
คุณสมคิด  จันทมฤก  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
คุณสุรศักดิ์  อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
คุณนิวัติ  น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
คุณวิฑูรย์  นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
คุณร่องกี้ำ  พลเยี่ยม ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
คุณฉัตรประอร  นิยม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน
คุณจิรศักดิ์  สีหามาตย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน
คุณสรสาสน์  สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน
คุณวสันต์  ชิงชนะ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน
คุณสงวน  มะเสนา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน
คุณอาทร  พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน
คุณกิจจา  ทองแดง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน
คุณจำเริญ  แหวนเพ็ชร ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน
คุณคมกริช  ชินชนะ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน
คุณกิติพล  เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน
คุณนวลจันทร์  ศรีมงคล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน
คุณวรรณา  ลิ่มพานิชย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน
คุณวรงค์  แสงเมือง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญา

ท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
คุณนวภัทร  หอมหวล ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานแผน

และยุทธศาสตร์
คุณณัฏฐ์พิชญา  ยะใหม่วงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
คุณนฤมล  ปัจฉิม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
คุณพัชรีรัตน์  นาวา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
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