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จากเป้าหมายสูงสุดเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน 
และประชาชน ให้อยู่ดีกินดี มีความสุข 

จึงนำมาสู่การสร้างเครือข่ายบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี 
ซึ่งเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมในทุกจังหวัด 

คู่มือฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำเสนอแนวทางและตัวอย่าง
การทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนในเครือข่ายประชารัฐรักสามัคค ี

เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาในชุมชนอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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“เศรษฐกิจพอเพียง...จะทำความเจริญให้แก่ประเทศได ้
แต่ต้องมีความเพียร แล้วต้องอดทน ต้องไม่พูดมาก ต้องไม่ทะเลาะกัน 

ถ้าทำโดยเข้าใจกัน เชื่อว่าทุกคนจะมีความเข้าใจได้...”

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
พระราชทาน ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2541



หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
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ด้วยต้องการเห็นความร่วมมือของทุกภาคส่วน 

ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ 
ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน 

จะสามารถแก้ปัญหาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 

ภายใต้แนวคิดของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

อันนำไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน 17 ข้อ 

ขององค์การสหประชาชาติ

ปฐมบทแห่ง “ประชารัฐ”
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ยุติความยากจน ยุติความหิวโหย ชีวิตที่มีสุขภาพดี การศึกษา
ที่มีคุณภาพ

ความเสมอภาค
ระหว่างเพศ

น้ำสะอาดและ
สุขอนามัย

พลังงานไร้มลพิษ เศรษฐกิจที่ยั่งยืน
มีงานที่เหมาะสม

นวัตกรรม ลดความไม่เสมอภาค ชุมชนที่ยั่งยืน บริโภคและผลิตอย่าง
มีความรับผิดชอบ

ต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลง
ของภูมิอากาศ

ใช้ทรัพยากรทางทะเล
อย่างยั่งยืน

ใช้ระบบนิเวศ
บนแผ่นดินอย่างยั่งยืน

สังคมที่สงบสุข
และสถาบันที่มั่นคง

ความร่วมมือ
เพื่อความยั่งยืน

เป้าหมายความยั่งยืน

“หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (SEP : Sufficiency Economy Philosophy) 
สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ 

(SDGs : Sustainable Development Goals) 
จะทำให้สามารถสร้างรายได้ เพิ่มความสุขให้กับประชาชน

ในชุมชนได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน”



“วันนี้รัฐบาลพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้เกิดความเท่าเทียม 
ลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อให้สังคมมีความมั่นคงและความสงบสุข 
สิ่งที่สำคัญเราจะต้องสร้างความเข้มแข็งไปด้วยกัน 
และเตรียมความพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน”

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
20 กันยายน 2558
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วิสัยทัศน์ 20 ปี ของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

วสิยัทศัน ์ : ประเทศพฒันาแลว้อยา่งมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนื ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

ความมั่งคั่ง
	 ประเทศไทยมีการขยายตัวของ 

เศรษฐกิจอย่างต่อเน่ืองจนเข้าสู่กลุ่ม 

ประเทศรายได้สูง ความเหล่ือมล้ำของ 

การพัฒนาลดลง  ประชากรได้รับ 

ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่าง 

เทา่เทยีมกนัมากขึน้ เศรษฐกจิมคีวาม 

สามารถในการแข่งขันสูง สามารถ 

สรา้งรายไดท้ัง้จากภายในและภายนอก 

ประเทศ สรา้งฐานเศรษฐกจิและสงัคม 

แห่งอนาคต และเป็นจุดสำคัญของการ 

เชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคม 

ขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน  

และการทำธุรกิจ มีบทบาทสำคัญใน 

ระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสาย 

สัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้า 

อย่างมีพลัง มีความสมบูรณ์ในทุน 

ที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง  

ได้แก่  ทุนมนุษย์  ทุนทางปัญญา  

ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือ 

เครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ความยั่งยืน
	 การพัฒนาท่ีสามารถสร้างความ 

เจริญ สรา้งรายไดแ้ละพฒันาคณุภาพ 

ชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมข้ึนอย่าง 

ต่อเน่ือง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของ 

เศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 

เ กิ นพอดี  ไ ม่ ส ร้ า ง มลภา ว ะต่ อ 

สิง่แวดลอ้มจนเกนิความสามารถในการ 

รองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ  

การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับ 

ส่ิงแวดล้อมและสอดคล้องกับกฎระเบียบ 

ของประชาคมโลกซ่ึงเป็นท่ียอมรับร่วมกัน  

ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมีคุณภาพ 

ดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม  

มีความเ อ้ืออาทร  เ สียสละ  เ พ่ือ 

มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ 

ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของ 

ประชาชน ทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือ 

และปฏิบั ติตามหลักป รัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการพัฒนาอย่าง 

สมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน

ความมั่นคง
	 การมีความมั่นคง ปลอดภัย จาก 

ภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน 

ประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน  

และปัจเจกบุคคล มีความมั่นคงใน 

ทุ กมิ ติ  ทั้ งมิ ติ เ ศ รษฐกิ จ  สั งคม  

สิ่งแวดล้อม และการเมือง ประเทศ 

มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย  

มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

ที่เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลาง และเป็น 

ทีย่ดึเหนีย่วจติใจของประชาชน ระบบ 

การเมอืงทีม่ัน่คงเปน็กลไกทีน่ำไปสูก่าร 

บริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใส 

ตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความ 

ปรองดองและความสามัคคี สามารถ 

ผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน 

มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความ 

อบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต 

มีงานและรายได้ที่มั่นคง พอเพียงต่อ 

การดำรงชวีติ มคีวามมัน่คงของอาหาร  

พลังงาน และน้ำ มีที่อยู่อาศัยและ 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
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กรอบทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

(พ.ศ. 2560 - 2564)
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หมายเหตุ : D (value Driver) ตัวขับเคลื่อน, E (Enable factors) ปัจจัยสนับสนุน
ที่มา : คณะทำงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (ภาคเอกชน) 13 มกราคม 2559

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการแต่งตั้งคณะทำงานสานพลังประชารัฐ 12 คณะ
เมื่อวันที ่ 15 ธันวาคม 2558

โครงสร้างสานพลังประชารัฐ
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พลังแห่งประชารัฐจะผลักดันการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
สูค่วามมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนื ตามวสิยัทศัน ์ 20 ปขีองรฐับาล
และเป้าหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
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นโยบาย “สานพลังประชารัฐ” 
เป็นการเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 

ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน 
ได้ใช้ศักยภาพของตน เพื่อแปรเปลี่ยนมาเป็นพลัง 

ในการสร้างความเข้มแข็งของประเทศตั้งแต่ระดับฐานรากขึ้นมา
ณ จุดเริ่มต้นเล็ก ๆ นี้เองที่เมล็ดพันธุ์แห่ง 

“สานพลังประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก”
ได้ถูกบ่มเพาะขึ้นด้วยความตั้งใจจริง

และกำลังเจริญเติบโตขึ้นอย่างมั่นคงและงดงาม 
ซึ่งสิ่งนี้จะเป็นเสมือนสัญญาณแห่งความสำเร็จที่แข็งแกร่ง

ของเศรษฐกิจไทยในวันข้างหน้า เอาไว้ให้ประชาชน
และประเทศไทยก้าวสู่ความสุขที่ยั่งยืนตลอดไป
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ก้าวแรกแห่งการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

	 ภายหลังจากการที่รัฐบาลได้ประกาศใช้โครงการ “สานพลังประชารัฐ” เพื่อเป็น 

ยุทธศาสตร์ ใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย  คณะทำงานการพัฒนา 

เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) โดยมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงมหาดไทย เป็นหัวหน้าทีมภาครัฐ และมีนายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการ 

ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นหัวหน้าทีมภาคเอกชน  

กเ็ริม่ตน้ภารกจิการทำงานในทนัท ี โดยมเีปา้หมายหลกัในการสรา้งรายได้ใหช้มุชน ประชาชน 

มีความสุข

	 คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐดำเนินงานในการพัฒนา 

เศรษฐกิจฐานรากผ่านกลไกประชารัฐตามนโยบายของรัฐบาล โดยเป็นความร่วมมือของ 

ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และภาคประชาชน  

เพือ่รว่มกนัขบัเคลือ่นประเทศไปขา้งหนา้ทัง้ระบบ ตัง้แตต่น้ทาง กลางทาง จนถงึปลายทาง  

เพราะการแก้ปัญหาทุกอย่างต้องเริ่มจากต้นทางหรือต้นเหตุแห่งปัญหาก่อน 

	 ทั้งนี้คณะทำงานฯได้น้อมนำแนวทางการพัฒนามาจากพระบาทสมเด็จพระ- 

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามกระแสพระราชดำรัสในเรื่องยุทธศาสตร์ ในด้าน 

การพัฒนา คือ “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” โดยเป็นการเข้าใจและเข้าถึงประชาชน 

ในพื้นที่ว่ามีความต้องการหรือยังขาดในเรื่องใด เพื่อจะนำมาสู่แนวทางกระบวนการ 

แก้ไขปัญหา ก่อนนำไปสู่ปลายทาง คือ การพัฒนาที่ตรงกับความต้องการของประชาชน  

ทำใหป้ระชาชนมคีวามสขุ มรีายไดท้ีเ่พยีงพอในการเลีย้งตน สามารถทีจ่ะเสยีสละชว่ยเหลอื 

ผู้อื่นและสังคมได้อย่างยั่งยืนต่อไป
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คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (หัวหน้าทีมภาครัฐ)

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี 
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (หัวหน้าทีมภาคเอกชน)

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ 

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ 
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

นายสมพล เกียรติไพบูลย์ 
ประธานที่ปรึกษา

รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ

นายกฤษฎา บุญราช
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ 
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด 

นางเกศรา มัญชุศรี
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นพ.พลเดช ปิ่นประทีป
สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา /

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

นพ.อำพล จินดาวัฒนะ 
สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

นายพลากร วงค์กองแก้ว
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 

(องค์การมหาชน)

นายวิชัย อัศรัสกร 
บริษัท เวิลด์เทรดดิ้ง จำกัด

นายศุภชัย เจียรวนนท์ 
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

นายฤทธิ์ ธีระโกเมน 
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

นายสรัญ รังคสิริ 
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

นายยุทธนา เจียมตระการ 
บริษัท ปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหาชน)

นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา 
บริษัท ทักษิณปาล์ม (2521) จำกัด

นางสาวบุษบา จิราธิวัฒน์ 
บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด 

นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ 
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

(เลขานุการร่วมภาครัฐ)

นายประวิช สุขุม 
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

(เลขานุการร่วมภาคเอกชน)
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13 มกราคม 2559 ได้มีเหตุการณ์สำคัญที่สุดเกิดขึ้น คือ หน่วยงานภาครัฐ ภาค 
เอกชน และองค์กรชุมชน รวมมากกว่า 30 องค์กร ได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลง 
ความร่วมมือ (MOU) “สร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่ โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง สู่เศรษฐกิจ 
ฐานรากที่ยั่งยืน”

	 เพ่ือขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้ยุทธศาสตร์ 

ประชารัฐ ในข้อตกลงจำนวน  3 ฉบับ ประกอบด้วย  

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก, โครงการ 1 ตำบล  

1 เอสเอ็มอี (SME) การเกษตร และโครงการเชื่อมโยง 

การค้าปลีก สินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน และการ 

ท่องเที่ยว โดยภาคีที่เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความ 

ร่วมมือครั้งนี้ อาทิ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การ 

มหาชน) หรือ  พอช. ปฏิบัติการพัฒนาชุมชนครอบคลุม  

6,447 ตำบลทัว่ประเทศ และพฒันาความรว่มมอืกบัมลูนธิิ 

สัมมาชีพ ในการสนับสนุนความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก  

ภายใต้ยุทธศาสตร์ประชารัฐ ปี 2559 จำนวน 1,500 ตำบล  

ป ี 2560 จำนวน 2,500 ตำบล โดยรว่มมอืระหวา่งสถาบนั 

พัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) มูลนิธิสัมมาชีพ  

หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ประกอบด้วยสันนิบาต 

สหกรณ์แห่งประเทศไทย, สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพ่ือ 

สังคมแห่งชาติ (สกส.) กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงาน 

การปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม กรมการค้าภายใน, ธนาคาร 

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, ธนาคารออมสิน,  

สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ, สำนักงาน 

สภาเกษตรกรแห่งชาติ, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ   

(องค์การมหาชน), สโมสรโรตารีสัมพันธวงศ์, เครือข่าย 

ไทยพีจีเอสออร์แกนิคพลัส, สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและ 

พัฒนาเกษตรกร, บริษัทเอสซีอีอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด,  

องค์การบริหารพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน  

(องค์การมหาชน), เครือข่ายธุรกิจ Biz Club Thailand,  

สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย, สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและ 

ชุมชนเมืองแห่งชาติ, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, บริษัท  

ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), บริษัท น้ำตาลมิตรผล  

จำกัด (มหาชน), บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), สภา 

หอการค้าแห่งประเทศไทย, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

เป็นต้น

	 ในระยะแรกของการทำงานเมื่อวันที่ 4 มกราคม  

2559 คณะทำงานภาคเอกชนได้มีการประชุมหารือร่วมกับ 

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  (องค์การมหาชน)  จากนั้น 

ในวันที่ 6 มกราคม 2559 ได้มีการหารือในคณะทำงาน 

ภาคเอกชนอีกครั้ง ซึ่งจากการประชุมดังกล่าว ทำให้คณะ 

ทำงานไดร้บัทราบขอ้มลูในดา้นตา่ง  ๆมากยิง่ขึน้ และขอ้มลู 

เหล่าน้ีได้นำไปสู่การต่อยอดแผนการดำเนินงานท่ีเป็นรูปธรรม 

ในเวลาต่อมา
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การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
“สร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่ โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง สู่เศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืน” 

เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์



จุดเริ่มต้นแห่งการเดินทาง

ต่อมาพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงมหาดไทย  หัวหน้าทีมภาครัฐ  คณะทำงาน 

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ มีคำสั่งแต่งตั้ง 

คณะทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ  

(ส่วนกลาง) โดยมีนายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวง 

มหาดไทย เป็นประธาน

การทำงานของคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ฐานรากและประชารฐัจงึไดเ้ริม่ตน้ออกเดนิกา้วแรกนบัตัง้แต ่

เริ่มต้นกระบวนการปรึกษาหารือระดมความคิด 

อย่างรอบด้าน และดำเนินการประสานความร่วมมือจาก 

หลายภาคส่วน เพื่อร่วมกันกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน 

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

นายกฤษฎา บุญราช
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

วันนั้นเป็นต้นมา ซึ่งหากจะนับรวมระยะเวลาแล้วก็ร่วม 

หนึง่ปกีวา่ ทีเ่หตกุารณต์า่ง  ๆลว้นเกดิขึน้และดำเนนิไปอยา่ง 

มากมาย และต่อเนื่องเต็มไปด้วยประสิทธิภาพ นั่นเพราะ 

ทกุภาคสว่นในคณะทำงานการพฒันาเศรษฐกจิฐานรากและ 

ประชารฐั ลว้นมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะชว่ยพฒันาระบบเศรษฐกจิ 

ฐานราก เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนคนไทย 

อย่างตั้งใจจริง

การประชุมอย่างเป็นทางการครั้งแรก ในวันที่ 13 มกราคม 2559 
ได้มีการจัดการประชุมคณะทำงานการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ครั้งที่ 1

ในการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน สร้างความสุขให้ประชาชน 

ในชุมชน พิจารณากรอบแนวคิด และวางแผนการทำงาน 

อย่างเป็นระบบ เพื่อให้มั่นใจในผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรม

20



21

ภายใต้คณะทำงานอันแข็งแกร่ง  โดยมีพลเอก  

อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  

เปน็หวัหนา้ทมีภาครฐั นายฐาปน สริวิฒันภกัด ี กรรมการ 

ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)  

เปน็หวัหนา้ทมีภาคเอกชน และมนีายอภชิาต ิ โตดลิกเวชช ์ 

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นเลขานุการร่วมภาครัฐ  

และนายประวชิ สขุมุ ผูแ้ทนบรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จำกดั  

(มหาชน) เป็นเลขานุการร่วมภาคเอกชน คณะทำงานฯ 

ได้มีการประชุมกันอย่างเข้มข้นและต่อเน่ือง พัฒนาแนวคิด 

ในเรื่อง  “วิสาหกิจเพื่อสังคม”  หรือ  “Social Enterprise  

(SE)” เพื่อให้เป็นเวที (Platform) สำคัญสำหรับการพัฒนา 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน และเป็นเครื่องมือสำคัญ 

ที่สามารถระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการ 

ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดขึ้นอย่าง 

เปน็รปูธรรม ภารกจิแรกคอืการลงพืน้ทีจ่รงิเพือ่สำรวจขอ้มลู 

ต่าง  ๆ และนำมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนการทำงานอย่าง 

เป็นรูปธรรมและก่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด โดยมี 

เป้าหมายสำคัญคือการสร้างรายได้ให้ชุมชน สร้างชุมชน 

เข้มแข็ง และมีความสุขอย่างยั่งยืน ดำเนินการในการ 

ส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชนตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง  

โดยมุง่สรา้งรายไดท้ีย่ัง่ยนืใหแ้กช่มุชนใน 3 กลุม่งาน ไดแ้ก ่ 

การเกษตร การแปรรปูผลติภณัฑช์มุชน และการทอ่งเทีย่ว 

โดยชุมชน ผ่าน 5 กระบวนการ ได้แก่ การเข้าถึงปัจจัย 

การผลติ การสรา้งองคค์วามรู้ การตลาด การสือ่สารสร้าง 

การรับรู้ และการบริหารจัดการเพ่ือความย่ังยืนบนโครงสร้าง 

ของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพ่ือสังคม)  

จำกัด 76 แห่ง และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจ 

เพ่ือสังคม (ประเทศไทย) จำกัด 1 แห่ง



1

3

5

76

1

กำเนิดแนวคิด...

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 76 แห่ง 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การเข้าถึง
ปัจจัยการผลิต

การสร้าง
องค์ความรู้

การตลาด การสื่อสาร
เพื่อการรับรู้

การบริหาร
จัดการ

เพื่อความยั่งยืน
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แนวคิดสู่ความเป็นจริง...

หัวหน้าทีมภาครัฐและเอกชน คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
และประชารัฐ นำเสนอแนวคิดวิสาหกิจเพื่อสังคมประชารัฐรักสามัคคี 

กับพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 จังหวัดอุดรธานี
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การสร้างความเข้าใจในหลักการของการดำเนินงาน 

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด  

ให้ทุกภาคส่วนรับทราบถึงวิธีการดำเนินงานในรูปแบบวิสาหกิจ 

เพื่อสังคม (SE) ซึ่งเป้าหมายหลักเพื่อสังคม ไม่ใช่เพื่อ 

กำไรสูงสุด กำไรที่ได้มานำไปใช้ขยายผล ไม่ใช่ปันผลเพื่อ 

ประโยชนส์ว่นตวัของผูถ้อืหุน้ นัน่หมายความวา่ เมือ่บรษิทั 

ดำเนนิการจนเกดิกำไรแลว้ กำไรกจ็ะถกูนำมาขยายกจิการ  

ทำให้เศรษฐกิจชุมชนมั่งคั่ง ชุมชนเข้มเเข็ง แล้วขยายผล 

สู่ชุมชนอื่น ๆ เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว ้ คือ สร้างรายได้ 

ให้ชุมชน ประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน ซึ่งแตกต่าง 

จากธุรกิจเอกชนทั่วไป ที่แสวงหากำไรเพื่อความมั่งคั่งของ 

ผูถ้อืหุน้ รวมถงึการสรา้งความเขา้ใจแนวทางในการพฒันา 

ชุมชนในรูปแบบ  “สานพลังประชารัฐ” โดยนำจุดแข็งของ 

แต่ละภาคส่วนมาช่วยขับเคลื่อนความเข้มแข็งของชุมชน  

ประกอบดว้ยภาครฐั มจีดุแขง็คอื มบีคุลากรหรอืขา้ราชการ 

อยู่เต็มพ้ืนท่ี มีสายการบังคับบัญชาท่ีชัดเจน มีการสนับสนุน 

การทำงานท่ีเป็นระบบ ภาคธุรกิจเอกชน มีจุดเเข็งคือ  

องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการบริหารจัดการ 

แบบมืออาชืพ ภาควิชาการ มีจุดแข็งคือ มีผลงานวิจัย  

องค์ความรู้ในการต่อยอดการพัฒนา ภาคประชาสังคม  

มีจุดแข็งคือ มีรูปแบบการทำงานที่เข้าถึง เข้าใจ เพื่อ 

พัฒนาให้มีความเข้มแข็ง และในส่วนของภาคประชาชน  

จุดแข็งคือ ความสามารถในการสร้างผลผลิตที่หลากหลาย 

และมีความรักถิ่นฐานบ้านเกิด

หลักการของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด



25

การทำงานร่วมกันของ 5 ภาคส่วน



การลงศึกษาพื้นที่ ครั้งที่ 1
ในเดือนมีนาคม 2559 ณ จังหวัดภูเก็ต

26

เยี่ยมชุมชนกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดภูเก็ต

ร้านค้าชุมชนสับปะรดภูเก็ตแท้ เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านม่าหนิก

ลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลป่าคลอก กลุ่มชุมชนผู้เลี้ยงแพะนม

กลุ่มชุมชนผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

เยี่ยมชุมชนกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดภูเก็ต



บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี 
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

จัดตั้งแห่งแรก

ภายหลังจากที่คณะทำงานฯ ได้ทำการลงพื้นที่ที่จังหวัดภูเก็ตเรียบร้อยแล้ว 
ก็ได้นำข้อมูลและปัญหาต่าง ๆ ที่ ได้รับทราบจากชุมชนในพื้นที ่

มาวิเคราะห์และสร้างรูปแบบบริษัท วิสาหกิจเพื่อสังคม และในที่สุดก็ได้มีการจัดตั้ง 
“บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด” ซึ่งถือเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม 

ในเครือข่ายสานพลังประชารัฐแห่งแรกของประเทศไทย และในขณะเดียวกัน 
ก็ยังเป็นจังหวัดต้นแบบสำหรับการจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคมในจังหวัดอื่น ๆ ต่อไปอีกด้วย

31 มีนาคม 2559 พลเอก อนุพงษ์ 
เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
มหาดไทย เป็นประธานเปิดบริษัท 
ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจ 
เพื่อสังคม) จำกัด เป็นแห่งแรก
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● สร้างความเข้าใจในพื่นที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
● บูรณาการเชื่อมโยงของทุกภาคส่วนในพื้นที่
● เชื่อมโยงแนวทางการดำเนินงานจากคณะทำงานขับเคลื่อน
 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากประชารัฐส่วนกลาง

● ค้นหาชุมชนที่มีความพร้อมเข้าร่วม SE
● บริหารจัดการ SE จังหวัด สร้างรายได้ในชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีความสุข 
    อย่างยั่งยืน
● หาช่องทางการตลาดและการจัดจำหน่ายในระดับจังหวัด
● ส่งเสริมสินค้าชุมชนในจังหวัดให้เป็นที่รับรู้ในระดับประเทศ

● ประกอบสัมมาชีพในสามกลุ่มหลัก
 การเกษตร
 การแปรรูป
 การท่องเที่ยวโดยชุมชน

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด 
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

คณะกรรมการประสานงาน
และขับเคลื่อนนโยบายสานพลัง
ประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จำกัด  
ของแต่ละจังหวัด ทำงานร่วมกับคณะกรรมการประสานงาน 
และขับเคล่ือนนโยบาย สานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)  
อย่างใกล้ชิดเป็นหน่ึงเดียว

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมผู้จัดการ

ชุมชนเกษตร ชุมชนแปรรูป
ชุมชนการท่องเที่ยว

โดยชุมชน

สัมมาชีพเต็มพื่นที่
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บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด 
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

สิทธิการออกเสียง
ภาคส่วนละ 20%

ภาครัฐ
(เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของรัฐ) 

ภาคเอกชน ภาควิชาการ

ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน

แต่ละภาคส่วนสามารถถือหุ้นได้ ไม่จำกัดสัดส่วน

สัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิการออกเสียงถูกกำหนดไว้  
ในระเบยีบขอ้บังคบัของบรษิทั ประชารฐัรกัสามคัคี (วสิาหกจิ 
เพื่อสังคม) จำกัด เพื่อให้ทุกส่วนมีสิทธิในการออกเสียง 
อย่างเท่าเทียมกัน
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เมื่องานในจังหวัดแรกเริ่มเป็นผล...

คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 
รายงานแนวทางการดำเนินงานต่อ 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

คลิปวีดิทัศน์บรรยากาศ
การประชุมคณะกรรมการ

โครงการสานพลังประชารัฐ (นัดพิเศษ) 
วันที่ 18 เมษายน 2559

ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
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คลิปวีดิทัศน์อธิบายแนวคิดการทำงาน
ของบริษัท ประชารัฐสามัคคี 

วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด 
ภาษาไทย

ขยายผล

บริษัท

คลิปวีดิทัศน์อธิบายแนวคิดการทำงาน
ของบริษัท ประชารัฐสามัคคี 

วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด 
ภาษาอังกฤษ

คลิปวีดิทัศน์อธิบายแนวคิดการทำงาน
ของบริษัท ประชารัฐสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด

เพื่อ
สังคม

กำไร
นำไป
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เริ่มเดินเครื่องเต็มกำลัง...

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตร ี
เปน็ประธานในการจดจดัตัง้บรษิทั ประชารฐัรกัสามคัค ี วสิาหกจิเพือ่สงัคม (ประเทศไทย) จำกดั

และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 4 จังหวัด 
ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 29 เมษายน 2559

คลิปวีดิทัศน์พิธีเปิดโครงการประชารัฐรักสามัคคี
วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 29 เมษายน 2559
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เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี  

วสิาหกจิเพือ่สงัคม (ประเทศไทย) จำกดั จงึไดถ้อืกำเนดิขึน้ในวนัที ่ 29 เมษายน  

2558 โดยมีความมุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนสานพลังกันเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ฐานรากและประชารัฐ ให้สามารถลงมือปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ  

ทั้งในระดับพื้นที่จังหวัดและระดับประเทศ เพื่อไปสู่เป้าหมายสูงสุด นั่นก็คือ  

การอยูด่กีนิดขีองประชาชน เศรษฐกจิชมุชนเขม้แขง็ ประชาชนมคีวามสขุ และ 

มีรายได้เพิ่มขึ้น

คลิปวีดิทัศน์การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

วันที่ 29 เมษายน 2559
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บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี 
วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด
ให้ความสนับสนุน
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
ได้หลายรูปแบบ

• บริหารจัดการและเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ
• เชื่อมโยงบริษัทฯ กับผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ นักวิจัยการเกษตร
 ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลย ี นักออกแบบ ฯลฯ
• หาช่องทางตลาดใหม่ ๆ และเชื่อมโยงตลาดในระดับประเทศและระดับโลก
• ส่งเสริมการพัฒนาสินค้า ตราสินค้า (แบรนด์)
 และมาตรฐานการรับรองต่าง ๆ 
• บริหารการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
• ช่วยแก้ปัญหาที่คล้ายคลึงกันในหลายจังหวัดอย่างเป็นระบบ
• สร้างแรงสนับสนุนจากคนรุ่นใหม่ผ่านโครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิด
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ชุมชนเกษตร ชุมชนแปรรูป
ชุมชนการท่องเที่ยว

โดยชุมชน

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี 
วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

ระดับประเทศ
• บริหารจัดการองค์ความรู้
• ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าและรูปลักษณ์ 

ผลิตภัณฑ์ (Innovative Product  
Design + Product Development)

• การสร้างตราสินค้าและมาตรฐาน 
การรับรองสินค้า (Brand, GI, GAP,  
TH GAP, IFOAM, PGS, OT)

• บริหารการข้ึนทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (IP)
• ประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชนร่วมกับภาครัฐ
• ขับเคลื่อนการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าชุมชน  

(value Added)
• หาช่องทางการตลาดและการจัดจำหน่าย  

(Demand Creator)
• ส่งเสริมสินค้าหลักของแต่ละชุมชนให้เกิดการ 

เชื่อมโยงการตลาดในระดับประเทศ

ระดับจังหวัด
• ค้นหาชุมชนที่มีความพร้อมเข้าร่วมกับ SE
• บริหารจัดการ SE จังหวัด สร้างรายได้ 

ในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีความสุขอย่างยั่งยืน
• ให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษาด้านการบริหาร 

และพัฒนาสินค้าแก่ชุมชน
• หาช่องทางการตลาดและการจัดจำหน่าย 

ในระดับจังหวัด
• ส่งเสริมสินค้าชุมชนในจังหวัดให้เป็นที่รับรู้ 

ในระดับประเทศ
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หลักการและเหตุผลของสัดส่วนการถือหุ้น 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพ่ือสังคม (ประเทศไทย) จำกัด

“ผลักดันนโยบายจากระดับพื้นที่ (Bottom-up approach)”

24% 

76% 

ผลักดันนโยบายจากระดับพื้นที่ (Bottom-up approach)
• ความต้องการของชุมชนเป็นตัวตั้ง
• เน้นอัตลักษณ์ความโดดเด่นของพื้นที่
• การเชื่อมโยงของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ในระดับกลุ่มจังหวัดและในระดับประเทศ
• นำเอากรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จมาแลกเปลี่ยน และประเด็นปัญหามาช่วยกันบูรณาการแก้ ไขปัญหาร่วมกนั

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 
76  จังหวัด
• ความต้องการของพื้นที่
• การเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน
• ประเด็นเรื่องราวในพื้นที่

บริษัทเอกชนระดับประเทศ
• ให้ศักยภาพ 5 กระบวนการ
• พัฒนาส่งเสริมองค์ความรู้
• ช่วยหาช่องทางการตลาด

36



คณะกรรมการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี
วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด

ภาคประชาสังคม

ภาคเอกชน

ภาควิชาการ

ภาคประชาชน

นายมีชัย วีรไวทยะ
(ประธานกรรมการ)

นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป นางสาวสมสุข บุญญะบัญชา

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี นายศุภชัย เจียรวนนท์

นางต้องใจ ธนะชานันท์ 
(กรรมการผู้จัดการและเลขานุการ)

นางปรีดา คงแป้น

นายอนันต์ ดาโลดม นายภราเดช พยัฆวิเชียร
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ผลงานของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี
วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด

เกษตรกรร่วมโครงการ 5,960 ราย จัดจำหน่ายลองกอง 3,244 ตัน

โครงการลองกอง ผลไม้ดีชายแดนใต้
 เป็นความร่วมมือของเกษตรกร ศูนย์คัดแยก ผู้ค้าปลีก และผู้ผลิตอาหาร พัฒนาทักษะของ  
เกษตรกรสู่การผลิตแบบเกษตรประณีต เพิ่มทักษะและรายได้อย่างยั่งยืน ควบคู่กับการแก้ไขปัญหาความ  
มั่นคงในเขตพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 

คลิปวีดิทัศน์การสนับสนุนของภาคเอกชน
ในโครงการลองกอง ผลไม้ดีชายแดนใต้

วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2559
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ผลงานของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี
วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด

เป้าหมายและภาพรวมของโครงการ

สร้างอัตลักษณ์ที่ชัดเจน
ให้ผ้าขาวม้าในแต่ละชุมชน

• บอกเล่าประวัติความเป็นมาของดีไซน์ 
 (วัตถุดิบ สี ลวดลาย ขนาด)
• สร้างการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
 (ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร IG)

พัฒนาสินค้าและภาพลักษณ์

• พัฒนาสินค้าแปรรูปให้มีความ 
หลากหลายและรูปแบบที่ทันสมัย 

• ผลักดันนวัตกรรมในการออกแบบ

พัฒนากระบวนการผลิต

• พัฒนาองค์ความรู้ (การใช้วัตถุดิบ  
เทคนิคการทอ การใช้สี)

• พัฒนาผู้ผลิตรุ่นใหม่

ขยายช่องทางตลาด

• สร้างรากฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ 
(เช่น คนรุ่นใหม่ ต่างชาติ 
โรงแรม)

• เชื่อมโยงตลาดในระดับจังหวัด/
ประเทศ/โลก

ทำงานร่วมกับ
ชุมชนผู้ผลิต

เปลี่ยนมุมมอง
ลูกค้า/ผู้บริโภค

เป้าหมายสูงสุด : 
สร้างรายได้ให้ชุมชน
ผู้ผลิตอย่างยั่งยืน

โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย
สรา้งความสามคัค ี จดุประกายความคดิสรา้งสรรคแ์ละความ 

สนใจในอัตลักษณ์ เปลี่ยนตำแหน่งทางการตลาดของผ้าขาวม้า 
จากสนิคา้ทัว่  ๆ ไป ใหเ้ปน็สนิคา้ทีม่เีอกลกัษณ ์ ความคดิสรา้งสรรค์

คลิปวีดิทัศน์บรรยากาศการคัดเลือกผู้เข้ารอบ
โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย 

วันที่ 6 ธันวาคม 2559 
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ตัวอย่างการออกแบบเครื่องสีข้าวขนาดครัวเรือน

คลิปวีดิทัศน์รายการบันทึกไทยเบฟ
โครงการเครื่องสีข้าวเพื่อชุมชน
วันที่ 14 กันยายน 2559

การลงนามบันทึกข้อตกลงการอนุญาต 

ให้ใช้สิทธิ์ในผลวิจัยโครงการเครื่องสีข้าวขนาด 

ครัวเรือน	 ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

กับบริษัท	 ประชารัฐรักสามัคคี	 วิสาหกิจเพื่อ 

สังคม	 (ประเทศไทย)	 จำกัด

ผลงานของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี 
วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด

โครงการเครื่องสีข้าวขนาดครัวเรือน

นวัตกรรมใหม่ที่จะเปลี่ยนวิถีการบริโภคข้าวของ 
คนไทย สร้างความเชื่อมโยงระหว่างชาวนากับ 
ผู้บริโภค ปรับเปลี่ยนวิถีการบริโภคข้าวให้รับรู้ถึง 
ความหลากหลายของสายพันธุ์ คุณค่าทางอาหาร  
เสน่ห์ และรสชาติที่แตกต่างกัน
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เรียนรู้ดูงาน 4 เดือน
กระจายลงพื้นที่

ทำงานจริง
20 เดือน

ขยายผลสู่การเป็น
ผู้นำการพัฒนาชุมชน

รุ่นใหม่

สร้างนักพัฒนาธุรกิจชุมชนรุ่นใหม่ 76 คน

คลิปวีดิทัศน์บรรยากาศ
การจัดเสวนา 

หัวข้อ Sustainable 
Leadership Series #1

วันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2559

คัดเลือกจิตอาสา
อายุ 23 - 30 ปี

ประสบการณ์ 3 - 5 ปี
มีภูมิลำเนาในจังหวัด

ที่สมัคร

ผลงานของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี 
วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด

การสร้างคน...โครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิด
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คลิปวีดิทัศน์การเสวนาในหัวข้อ 
Sustainable Leadership Series #1

บรรยายโดย ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล
วันที่ 26 มิถุนายน 2559

ผลงานของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี 
วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด

Sustainable Leadership Series #1 
“Inspirations for Next Generations”

ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
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คลิปวีดิทัศน์การเสวนาในหัวข้อ 
Sustainable Leadership Series #1

บรรยายโดยปีเตอร์ เชงเก้
วันที่ 26 มิถุนายน 2559

“ผมรู้สึกว่าประเทศไทยกำลังพยายามหาทางออกในทางที่ต่างออกไป 

ไม่ใช่แค่เติมช่องว่างทางวัตถุนิยมแบบชาติตะวันตก 

แต่เป็นทางออกที่มีความเป็นไปได้ในระยะยาว”

ปีเตอร์ เชงเก้
ศาสตราจารย์ จากสถาบัน MIT สหรัฐอเมริกา 

26 มิถุนายน 2559
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ผลงานของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี 
วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด

การสร้างความเข้าใจ...
การสัมมนากรรมการผู้จัดการ

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ทั่วประเทศ
29 ตุลาคม 2559

คลิปวีดิทัศน์บรรยากาศการสัมมนากรรมการผู้จัดการ
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

วันที่ 29 ตุลาคม 2559
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กระจายผลครอบคลุมครบ 76 จังหวัด

จัดตั้งบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ครบ 76 จังหวัด

28 พฤศจิกายน 2559

	 การจัดตั้งบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี พร้อมทั้ง 

สร้างความเข้าใจในเรื่องวิสาหกิจเพื่อสังคม และหลักการ 

ดำเนินงานของวิสาหกิจเพ่ือสังคมให้ครบท้ัง 76 จังหวัด  

เป็นเป้าหมายแรกของคณะทำงาน เพื่อเป็นเวทีสำหรับ 

ความรว่มมอืของทัง้ 5 ภาคสว่น เพือ่บรรลเุปา้หมายในการ 

สรา้งรายไดใ้หช้มุชน ประชาชนมคีวามสขุ ซึง่หวัใจหลกัคอื  

การสร้างความเข้าใจในหลักการของการดำเนินงานใน 

รปูแบบวสิาหกจิเพือ่สงัคม ของบรษิทั ประชารฐัรกัสามคัค ี

จังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

ระยะที่ 1 
ภายใน 30 เม.ย. 2559

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

ภูเก็ต เชียงใหม่ อุดรธานี 
เพชรบุรี บุรีรัมย์

ระยะที่ 2
ภายใน 30 มิ.ย. 2559

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

ชุมพร พิษณุโลก 
ร้อยเอ็ด สระแก้ว น่าน 
อุบลราชธานี สกลนคร

ระยะที่ 3 
ภายใน 30 ก.ย. 2559

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

ตราด สงขลา สระบุรี 
ชัยนาท อุทัยธาน ี
กาญจนบุรี แพร ่

ศรีสะเกษ มุกดาหาร 
นครราชสีมา อ่างทอง 
นครนายก นครพนม 
นนทบุรี ขอนแก่น 
นครศรีธรรมราช 

เชียงราย 
ประจวบคีรีขันธ ์

อำนาจเจริญ ลำพูน 
พระนครศรีอยุธยา 
กาฬสินธุ์ สุรินทร ์
นครปฐม ตรัง 

มหาสารคาม พะเยา 
ชลบุรี ระยอง 

บึงกาฬ สมุทรสาคร 
ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา 

สมุทรปราการ 
ปทุมธานี นครสวรรค์ 
เพชรบูรณ์ ตาก

ระยะที่ 4 
ภายใน 30 ธ.ค. 2559

แผน : จัดตั้ง 58 จังหวัด
ผล : จัดตั้ง 26 จังหวัด 
ภายใน 28 พ.ย. 2559

จันทบุรี หนองคาย 
ราชบุรี สิงห์บุรี 

ชัยภูมิ พังงา ลพบุร ี
แม่ฮ่องสอน สุโขทัย 
ยโสธร เลย กระบี ่
ลำปาง พิจิตร 
อุตรดิตถ์ สตูล 
นราธิวาส 

สุราษฎร์ธานี พัทลุง 
ยะลา หนองบัวลำภู 
ปัตตานี สุพรรณบุร ี
สมุทรสงคราม 
กำแพงเพชร 
ระนอง
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สัมผัสชุมชน
ทั่วประเทศ...

จากวันนี้เราจะระดมสรรพกำลังทั้งของภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม 
และภาคประชาชนให้เป็นหนึ่งเดียว 
เพื่อเป็นสะพานที่จะนำพาชุมชนทั่วประเทศ
ก้าวข้ามสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ร่มเย็นสดใสตลอดไป
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เชียงใหม�: มะม�วง ลำไย ข�าว กาแฟ ผักเชียงคา ผ�าทอ แม�กำปอง

บุร�รัมย�: ข�าวภูเขาไฟ ผ�าภูอัคนี ผ�าไหมนาโพธิ์ บ�านสนวนนอก

เพชรบุร�: ขนมหม�อแกง ธนาคารปูม�า
แพปลา แหลมผักเบี้ย ถ้ำรงค� น้ำตาลโตนด

ชุมพร: กาแฟ ทุเร�ยน เล็บมือนาง เกาะพ�ทักษ� เกาะเตียบ

กำแพงเพชร: กล�วยไข� ข�าว ผลิตภัณฑ�จากหินอ�อน
ชุมชนเมืองกำแพงเพชร ชุมชนกะเหร�่ยงน้ำตก ชุมชนลานดอกไม�ตก

หนองบัวลำภู: กล�วยหอมทอง วัดถ้ำกลองเพล ข�าวฮาง

ป�ตตานี: ส�มโอ มะพร�าว หมวกกะป�เยาะ ข�าวเกร�ยบปลา 
ชุมชนท�องเที่ยวเชิงอนุรักษ�บางปู ท�องเที่ยวทรายขาว

พัทลุง: ข�าวสังข�หยด ลองกอง กล�วยฉาบ กระจ�ด หมู�บ�าน OTOP เพ�่อการท�องเที่ยว

นราธิวาส: ลองกอง ข�าวหอมกระดังงา ข�าวเกร�ยบปลา (กร�อโป�ะ) 
ผลิตภัณฑ�กระจ�ด ผ�าบาติก โฮมสเตย�บ�านภูเขาทอง โฮมสเตย�บ�านจ�ฬาภรณ�

สุพรรณบุร�: แห�ว ผักปลอดสาร  ท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

สตูล: ปูม�านึ่ง  โรตีชาชัก พญาบังสา ข�าวอัลฮัม บากันเคย
ปูนิ�ม ผลิตภัณฑ�จากผ�าปาเต�ะ บากันใหญ� 

สมุทรสงคราม: ส�มโอ มะพร�าว เกลือ 
ตลาดน้ำท�าคา ท�องเที่ยวว�ถีชีว�ตชุมชน

ร�อยเอ็ด: ข�าวหอมมะลิ ถั่วป�านทอง โบราณสถานกู�กาสิงห� 
ผ�าไหม/ผ�าฝ�าย พระมหาเจดีย�ชัยมงคล

พ�ษณุโลก: ข�าว มะม�วง ท�องเที่ยวทุ�งนา ท�องเที่ยวสวนมะม�วง

เชียงราย: สับปะรดพันธุ�น้ำผึ้ง (นางแล) แปรรูปกระดาษจากใบสับปะรด 
ข�าวสาร ข�าวกล�อง ข�าวไรซ�เบอร�ร�่ จักสานหวาย ผ�าทอไทลื้อ แปรรูปผลไม�ต�างๆ 
ส�งเสร�มการท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มันสำปะหลัง ข�าวโพดเลี้ยงสัตว� กาแฟ 

สระแก�ว: ข�าวปลอดสารพ�ษ เคร�่องหอมสมุนไพรแปรรูป วัดถ้ำเขาฉกรรจ� ผักกางมุ�ง ผ�าขาวม�าทอมือ 
อ�างเก็บน้ำเขาสามสิบ ไพล มะนาว มะละกอ กล�วย แคนตาลูป ผลิตภัณฑ�จักสาน ตลาดโรงเกลือ วัฒนธรรม 5 ชนเผ�า

ประจวบคีร�ขันธ�: สับปะรดผลสด น้ำมันมะพร�าวบร�สุทธิ์ 
หมู�บ�าน OVC ห�วยสัตว�ใหญ� มะม�วง ผลิตภัณฑ�จากน้ำมันมะพร�าว 

วัดสายทาง บางสะพาน 

อำนาจเจร�ญ: ข�าวหอมมะลิอินทร�ย� ผ�าขาวม�า หมอลำ/ทอผ�า/โฮมสเตย� 

ลำพ�น: ลำไย ปุ�ยอินทร�ย� ท�องเที่ยวเชิงว�ถีชีว�ต
(บ�านท�าชมพ� บ�านพระบาท) หญ�าแพงโกล�า

ลำไยอบแห�งเนื้อสีทอง

กาฬสินธุ�: กลุ�มข�าวเหนียวเขาวง ผลิตภัณฑ�ไหมแพรวา 
หมู�บ�านท�องเที่ยว OTOP เชิงวัฒนธรรมผู�ไทย บ�านโพน  

สุร�นทร�: ข�าวหอมมะลิอินทร�ย� ผ�าไหม หมู�บ�านท�องเที่ยว
เชิงหัตถกรรมบ�านท�าสว�าง เคร�่องประดับเง�นและทองเหลือง

นครปฐม: ส�มโอ ข�าวเกร�ยบเห็ดโคนญี่ปุ�น มะเข�อเทศราชินี
ผักปลอดสารพ�ษ ชุมชนบ�านศาลาดินแห�งคลองมหาสวัสดิ์

ตรัง: ฝรั่ง มะละกอ 
หมอนจากน้ำยางพารา 

สุโขทัย: ข�าวอินทร�ย� ส�ม ว�สาหกิจชุมชนแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรบ�านตาลเตี้ย ท�องเที่ยวตำบลนำเชิงคีร�

อำเภอคีร�มาศ ท�องเที่ยวตำบลเมืองเก�า อำเภอเมืองสุโขทัย

แม�ฮ�องสอน: งา กาแฟ ถั่วเหลือง กระเทียม บ�านห�วยฮี้ บ�านห�วยห�อม บ�านผาบ�อง บ�านเมืองปอน

เลย: แมคคาเดเมีย ผ�าฝ�ายทอมือ ท�องเที่ยวเชิงเกษตร
(แมคคาเดเมีย) ท�องเที่ยวเชิงเกษตร (ไม�ดอกไม�ประดับ)

กระบี่: กล�วยหอม กะป� แพะ เคร�่องแกง ปลาเก�า 
ผ�าบาติก ไข�มุก กาแฟ การท�องเที่ยวบ�านทุ�งหยีเพ็ง 

อ.เกาะลันตา การท�องเที่ยวบ�านแหลมสัก อ.อ�าวลึก 

พ�จ�ตร: มะม�วงน้ำดอกไม�สีทอง ส�มโอ ตลาดเก�าวังกรด 

อุตรดิตถ�: ข�าว เม็ดมะม�วงหิมพานต� โฮมสเตย�ตำบลหาดสองแคว

อุดรธานี: ข�าวอินทร�ย� ผ�าย�อมคราม มะม�วง ผ�ามัดหมี่ เกลือบ�านดุง ปลากะพงขาว ทะเลบัวแดง บ�านเชียง

ภูเก็ต: สับปะรดภูเก็ต นมแพะ กุ�งมังกร ผ�าบาติก 
ท�องเที่ยวโดยชุมชนตำบลป�าคลอก 

น�าน: ฟ�กทองอินทร�ย� กาแฟคั่ว สมุนไพร ท�องเที่ยวห�วยผ�าน

อุบลราชธานี: พร�ก ข�าว ผ�าไหม ขัวน�อยบ�านชีทวน สามพันโบก

สระบุร�: ข�าวเจ�กเชย เห็ด เวชสำอาง  ตลาดน้ำลาวเว�ยง

สงขลา: กล�วย ผัก มะม�วง จำปาดะไร�เมล็ด 
กาแฟ เคร�่องแกงสมใจนึก ตลาดน้ำบางกล่ำ เกาะยอ

ตราด: สับปะรดตราดสีทอง ข�าว ยาง กะป� ทุเร�ยน ท�องเที่ยวบ�านชำราก

ชัยนาท: ส�มโอขาวแตงกวา เมล็ดพันธุ�ข�าว ผักตบชวา 
ผ�าทอ ท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเนินขาม

กาญจนบุร�: พ�ช-ผัก-ผลไม� เกษตรอินทร�ย� การท�องเที่ยวเชิงเกษตร

นครราชสีมา: ข�าวทุ�งสัมฤทธิ์ ผ�าเง�่ยงนางดำ เคร�่องสำอางจากโปรตีนไหม หมี่พร�อมน้ำปรุง 
กาแฟดงมะไฟ ผ�าหมกโคลน หมู�บ�านท�องเที่ยวเชิงโบราณคดี บ�านปราสาท หมู�บ�านท�องเที่ยววัฒนธรรมไหม 
บ�านจะโปะ หมู�บ�านท�องเที่ยวเชิงเกษตร บ�านบุไทย- สุขสมบูรณ�

ขอนแก�น: ข�าวโพด ไก�ย�าง หินช�างสี ผ�าไหม

นครพนม: ข�าวอินทร�ย� เนื้อโคข�น ไก�งวง ผ�าย�อมสีธรรมชาติ ขนมกะละแม เหล�าอุเรณู ปลาส�มฟ�ก/ปลาส�มตัว 
ชนเผ�าไทแสก ชนเผ�าไทลาว ชนเผ�าผู�ไทเรณู ชนเผ�าไทญ�อ ชนเผ�าไทกะเลิง ชนเผ�าไทโส� ชนเผ�าไทข�า

นนทบุร�: กลุ�มเคร�่องป��นดินเผา ตลาดน้ำประชารัฐวัดแคนอก 
การท�องเที่ยวเกาะเกร็ด ตลาดน้ำไทรน�อย

ศร�สะเกษ: หอมแดง กระเทียม พร�ก ข�าว ผ�าไหม สวนทุเร�ยน

อ�างทอง: ผักปลอดภัย จักสานผักตบชวา ตุ�กตาชาววัง กลอง 
ชุมชนบ�านบางเสด็จ จักสาน ชุมชนบางเจ�าฉ�า

มุกดาหาร: ข�าวอินทร�ย�มุกดาหาร เนื้อโคข�นหนองสูง ผ�าหมักโคลน 
ผ�าลายแก�วมุกดา โฮมสเตย�บ�านภู โฮมสเตย�บ�านท�าไค� – นาแล

นครนายก: ปุ�ยอินทร�ย�ชีวภาพอัดเม็ด ข�าวอินทร�ย� ผลไม�แปรรูป วัฒนธรรมไทพวน

อุทัยธานี: ข�าวอินทร�ย� ปลาแรด ผ�าทอพ�้นเมือง ชาวแพลุ�มแม�น้ำสะแกกรัง

สกลนคร: โคข�นโพนยางคำ ไก�ดำภูพาน หมูดำ ปลาเข็งสกล ต�นคราม ต�นหมากเม�า 
ผ�าย�อมคราม ข�าวฮาง น้ำเม�า สมุนไพร ชุมชนรอบหนองหาร ชุมชนเผ�าภูไท

นครศร�ธรรมราช: ส�มโอทับทิมสยาม ข�าว ผ�าบาติก บ�านคีร�วง

พะเยา: ข�าวอินทร�ย� ปลานิล ผลิตภัณฑ�แปรรูปจากข�าว การท�องเที่ยววัฒนธรรมไทลื้อ

ชลบุร�: สับปะรด ข�าว ปลานิล สับปะรดแปรรูป จักสาน ชุมชนตะเคียนเตี้ย ชุมชนจ�นชากแง�ว ชุมชนบางเสร�
ระยอง: กลุ�มปรับปรุงคุณภาพผลไม� ทุเร�ยนทอด ทุ�งโปรงทอง ปากน้ำประแส

สมุทรสาคร: มะพร�าวน้ำหอม มะนาว เคร�่องเบญจรงค� น้ำสมุนไพรแปรรูป 
หมู�บ�านเบญจรงค�ดอนไก�ดี ศาลพันท�ายนรสิงห�

ปราจ�นบุร�: ส�มโอ ทุเร�ยน มะม�วง ข�าวอินทร�ย� กระเป�าใบลาน เฟอร�นิเจอร�ไม�ไผ� 
ผลิตภัณฑ�แปรรูปจากปลา ตะกร�อ ตะแกรง ผลไม�แช�อิ�ม สมุนไพรอบแห�ง บ�านท�ายดง บ�านทับลาน บ�านไทรงาม

ฉะเชิงเทรา: ข�าวหอมมะลิ ตัดเย็บเสื้อผ�า กระเช�าของขวัญ
ปทุมธานี: ข�าว กล�วยหอม

นครสวรรค�: กลุ�มข�าวหอมมะลิ กลุ�มปลูกฝรั่ง กลุ�มปลูกกล�วยไข�/กล�วยหอม 
เคร�่องป��นดินเผาบ�านมอญ แหล�งท�องเที่ยววัดเกยไชยเหนือ 

วัดจันเสน-ทุ�งทานตะวันตากฟ�า-วัดพระพ�่นางฯ 
ท�องเที่ยวบึงบอระเพ็ด-ต�นน้ำเจ�าพระยา

เพชรบูรณ�: พ�ชผักอินทร�ย� (กร�นมาร�เก็ตเพชรบูรณ�) กลุ�มส�งเสร�มอาชีพแปรรูปมะขามหวาน 
แหล�งท�องเที่ยวโดยชุมชนบ�านหนองแม�นา แหล�งท�องเที่ยวบ�านเล�าเน�ง

ตาก: อะโวคาโด ข�าวกล�องหอมมะลิ หมู�บ�าน OTOP เพ�่อการท�องเที่ยว

จันทบุร�: ผลไม�พร�เมี่ยม เสื่อจันทบูร อัญมณี แปรรูปจากผลไม�

หนองคาย: ปลา ข�าว สับปะรด แปรรูปปลา แปรรูปกล�วย โฮมสเตย� สกายวอล�ค

ราชบุร�: มะพร�าวน้ำหอม สับปะรด ข�าวหอมปลอดสาร กุ�งก�ามกราม 
ผ�าขาวม�า ผ�าทอพ�้นเมือง การท�องเที่ยวเชิงเกษตร

สิงห�บุร�: ข�าว ปลาช�อนแม�ลา แปรรูปกล�วย แหล�งท�องเที่ยวชุมชนม�วงหมู�

ชัยภูมิ: ข�าวอินทร�ย� เนื้อวัว Chaiyaphum Beef ไหม/ผลิตภัณฑ�ไหม 
ผ�าฝ�าย/ผ�าทอมือ ท�องเที่ยวเชิงเกษตรภูแลนคา

พังงา: ขมิ�นชัน ปลาดุก ทุเร�ยน ข�าวไร�ดอกข�า ขนมเต�าส�อ ผ�าบาติก 
น้ำพร�กกุ�งเสียบ ชุมชนบ�านโคกไคร ชุมชนบ�านเกาะป�นหยี ชุมชนบ�านสามช�องเหนือ

ลพบุร�: ผักปลอดภัย ข�าว ผ�าทอลพบุร� แหล�งท�องเที่ยวชุมชน วัด เว�ยง วัง 
ละโว� แหล�งท�องเที่ยวลุ�มน้ำบางขาม แหล�งท�องเที่ยวชุมชนรอบเข�่อนป�าสักชลสิทธิ์

มหาสารคาม: ไก�งวง ข�าวสาร เสื่อกก

ยะลา: ชุมชนทุเร�ยน บ�อน้ำร�อน 
สวนไม�ดอกเมืองหนาว อุโมงค�ป�ยะมิตร 
ผลิตภัณฑ�แปรรูปปลาส�ม ผลิตภัณฑ�แปรรูปจากกล�วยหิน 

แพร�: ข�าวหอม ผ�าหม�อห�อม พระธาตุช�อแฮ

บึงกาฬ: ข�าวไรซ�เบอร�ร�่อู�คำ ข�าวเม�า บ�านคำแคนพัฒนา

พระนครศร�อยุธยา: กลุ�มเมล�อนหมู�ใหญ�ร�วมใจพัฒนา กลุ�มงอบไทยใบลาน
สมุทรปราการ: แปรรูปปลาสลิด เส�นทางท�องเที่ยวโดยชุมชนบ�านสาขลา บ�านข�นสมุทรจ�น

สุราษฎร�ธานี: กล�วยหอมทอง น้ำมันมะพร�าวสกัดเย็น แหล�งท�องเที่ยวบ�านอ�างน้ำผุด
ระนอง: กาแฟ กะป� ชุมชนม�วงกลวง

ยโสธร: ถั่วลิสงแปรรูป

ลำปาง: กาแฟ บ�านท�ามะโอ
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เชียงใหม�: มะม�วง ลำไย ข�าว กาแฟ ผักเชียงคา ผ�าทอ แม�กำปอง

บุร�รัมย�: ข�าวภูเขาไฟ ผ�าภูอัคนี ผ�าไหมนาโพธิ์ บ�านสนวนนอก

เพชรบุร�: ขนมหม�อแกง ธนาคารปูม�า
แพปลา แหลมผักเบี้ย ถ้ำรงค� น้ำตาลโตนด

ชุมพร: กาแฟ ทุเร�ยน เล็บมือนาง เกาะพ�ทักษ� เกาะเตียบ

กำแพงเพชร: กล�วยไข� ข�าว ผลิตภัณฑ�จากหินอ�อน
ชุมชนเมืองกำแพงเพชร ชุมชนกะเหร�่ยงน้ำตก ชุมชนลานดอกไม�ตก

หนองบัวลำภู: กล�วยหอมทอง วัดถ้ำกลองเพล ข�าวฮาง

ป�ตตานี: ส�มโอ มะพร�าว หมวกกะป�เยาะ ข�าวเกร�ยบปลา 
ชุมชนท�องเที่ยวเชิงอนุรักษ�บางปู ท�องเที่ยวทรายขาว

พัทลุง: ข�าวสังข�หยด ลองกอง กล�วยฉาบ กระจ�ด หมู�บ�าน OTOP เพ�่อการท�องเที่ยว

นราธิวาส: ลองกอง ข�าวหอมกระดังงา ข�าวเกร�ยบปลา (กร�อโป�ะ) 
ผลิตภัณฑ�กระจ�ด ผ�าบาติก โฮมสเตย�บ�านภูเขาทอง โฮมสเตย�บ�านจ�ฬาภรณ�

สุพรรณบุร�: แห�ว ผักปลอดสาร  ท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

สตูล: ปูม�านึ่ง  โรตีชาชัก พญาบังสา ข�าวอัลฮัม บากันเคย
ปูนิ�ม ผลิตภัณฑ�จากผ�าปาเต�ะ บากันใหญ� 

สมุทรสงคราม: ส�มโอ มะพร�าว เกลือ 
ตลาดน้ำท�าคา ท�องเที่ยวว�ถีชีว�ตชุมชน

ร�อยเอ็ด: ข�าวหอมมะลิ ถั่วป�านทอง โบราณสถานกู�กาสิงห� 
ผ�าไหม/ผ�าฝ�าย พระมหาเจดีย�ชัยมงคล

พ�ษณุโลก: ข�าว มะม�วง ท�องเที่ยวทุ�งนา ท�องเที่ยวสวนมะม�วง

เชียงราย: สับปะรดพันธุ�น้ำผึ้ง (นางแล) แปรรูปกระดาษจากใบสับปะรด 
ข�าวสาร ข�าวกล�อง ข�าวไรซ�เบอร�ร�่ จักสานหวาย ผ�าทอไทลื้อ แปรรูปผลไม�ต�างๆ 
ส�งเสร�มการท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มันสำปะหลัง ข�าวโพดเลี้ยงสัตว� กาแฟ 

สระแก�ว: ข�าวปลอดสารพ�ษ เคร�่องหอมสมุนไพรแปรรูป วัดถ้ำเขาฉกรรจ� ผักกางมุ�ง ผ�าขาวม�าทอมือ 
อ�างเก็บน้ำเขาสามสิบ ไพล มะนาว มะละกอ กล�วย แคนตาลูป ผลิตภัณฑ�จักสาน ตลาดโรงเกลือ วัฒนธรรม 5 ชนเผ�า

ประจวบคีร�ขันธ�: สับปะรดผลสด น้ำมันมะพร�าวบร�สุทธิ์ 
หมู�บ�าน OVC ห�วยสัตว�ใหญ� มะม�วง ผลิตภัณฑ�จากน้ำมันมะพร�าว 

วัดสายทาง บางสะพาน 

อำนาจเจร�ญ: ข�าวหอมมะลิอินทร�ย� ผ�าขาวม�า หมอลำ/ทอผ�า/โฮมสเตย� 

ลำพ�น: ลำไย ปุ�ยอินทร�ย� ท�องเที่ยวเชิงว�ถีชีว�ต
(บ�านท�าชมพ� บ�านพระบาท) หญ�าแพงโกล�า

ลำไยอบแห�งเนื้อสีทอง

กาฬสินธุ�: กลุ�มข�าวเหนียวเขาวง ผลิตภัณฑ�ไหมแพรวา 
หมู�บ�านท�องเที่ยว OTOP เชิงวัฒนธรรมผู�ไทย บ�านโพน  

สุร�นทร�: ข�าวหอมมะลิอินทร�ย� ผ�าไหม หมู�บ�านท�องเที่ยว
เชิงหัตถกรรมบ�านท�าสว�าง เคร�่องประดับเง�นและทองเหลือง

นครปฐม: ส�มโอ ข�าวเกร�ยบเห็ดโคนญี่ปุ�น มะเข�อเทศราชินี
ผักปลอดสารพ�ษ ชุมชนบ�านศาลาดินแห�งคลองมหาสวัสดิ์

ตรัง: ฝรั่ง มะละกอ 
หมอนจากน้ำยางพารา 

สุโขทัย: ข�าวอินทร�ย� ส�ม ว�สาหกิจชุมชนแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรบ�านตาลเตี้ย ท�องเที่ยวตำบลนำเชิงคีร�

อำเภอคีร�มาศ ท�องเที่ยวตำบลเมืองเก�า อำเภอเมืองสุโขทัย

แม�ฮ�องสอน: งา กาแฟ ถั่วเหลือง กระเทียม บ�านห�วยฮี้ บ�านห�วยห�อม บ�านผาบ�อง บ�านเมืองปอน

เลย: แมคคาเดเมีย ผ�าฝ�ายทอมือ ท�องเที่ยวเชิงเกษตร
(แมคคาเดเมีย) ท�องเที่ยวเชิงเกษตร (ไม�ดอกไม�ประดับ)

กระบี่: กล�วยหอม กะป� แพะ เคร�่องแกง ปลาเก�า 
ผ�าบาติก ไข�มุก กาแฟ การท�องเที่ยวบ�านทุ�งหยีเพ็ง 

อ.เกาะลันตา การท�องเที่ยวบ�านแหลมสัก อ.อ�าวลึก 

พ�จ�ตร: มะม�วงน้ำดอกไม�สีทอง ส�มโอ ตลาดเก�าวังกรด 

อุตรดิตถ�: ข�าว เม็ดมะม�วงหิมพานต� โฮมสเตย�ตำบลหาดสองแคว

อุดรธานี: ข�าวอินทร�ย� ผ�าย�อมคราม มะม�วง ผ�ามัดหมี่ เกลือบ�านดุง ปลากะพงขาว ทะเลบัวแดง บ�านเชียง

ภูเก็ต: สับปะรดภูเก็ต นมแพะ กุ�งมังกร ผ�าบาติก 
ท�องเที่ยวโดยชุมชนตำบลป�าคลอก 

น�าน: ฟ�กทองอินทร�ย� กาแฟคั่ว สมุนไพร ท�องเที่ยวห�วยผ�าน

อุบลราชธานี: พร�ก ข�าว ผ�าไหม ขัวน�อยบ�านชีทวน สามพันโบก

สระบุร�: ข�าวเจ�กเชย เห็ด เวชสำอาง  ตลาดน้ำลาวเว�ยง

สงขลา: กล�วย ผัก มะม�วง จำปาดะไร�เมล็ด 
กาแฟ เคร�่องแกงสมใจนึก ตลาดน้ำบางกล่ำ เกาะยอ

ตราด: สับปะรดตราดสีทอง ข�าว ยาง กะป� ทุเร�ยน ท�องเที่ยวบ�านชำราก

ชัยนาท: ส�มโอขาวแตงกวา เมล็ดพันธุ�ข�าว ผักตบชวา 
ผ�าทอ ท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเนินขาม

กาญจนบุร�: พ�ช-ผัก-ผลไม� เกษตรอินทร�ย� การท�องเที่ยวเชิงเกษตร

นครราชสีมา: ข�าวทุ�งสัมฤทธิ์ ผ�าเง�่ยงนางดำ เคร�่องสำอางจากโปรตีนไหม หมี่พร�อมน้ำปรุง 
กาแฟดงมะไฟ ผ�าหมกโคลน หมู�บ�านท�องเที่ยวเชิงโบราณคดี บ�านปราสาท หมู�บ�านท�องเที่ยววัฒนธรรมไหม 
บ�านจะโปะ หมู�บ�านท�องเที่ยวเชิงเกษตร บ�านบุไทย- สุขสมบูรณ�

ขอนแก�น: ข�าวโพด ไก�ย�าง หินช�างสี ผ�าไหม

นครพนม: ข�าวอินทร�ย� เนื้อโคข�น ไก�งวง ผ�าย�อมสีธรรมชาติ ขนมกะละแม เหล�าอุเรณู ปลาส�มฟ�ก/ปลาส�มตัว 
ชนเผ�าไทแสก ชนเผ�าไทลาว ชนเผ�าผู�ไทเรณู ชนเผ�าไทญ�อ ชนเผ�าไทกะเลิง ชนเผ�าไทโส� ชนเผ�าไทข�า

นนทบุร�: กลุ�มเคร�่องป��นดินเผา ตลาดน้ำประชารัฐวัดแคนอก 
การท�องเที่ยวเกาะเกร็ด ตลาดน้ำไทรน�อย

ศร�สะเกษ: หอมแดง กระเทียม พร�ก ข�าว ผ�าไหม สวนทุเร�ยน

อ�างทอง: ผักปลอดภัย จักสานผักตบชวา ตุ�กตาชาววัง กลอง 
ชุมชนบ�านบางเสด็จ จักสาน ชุมชนบางเจ�าฉ�า

มุกดาหาร: ข�าวอินทร�ย�มุกดาหาร เนื้อโคข�นหนองสูง ผ�าหมักโคลน 
ผ�าลายแก�วมุกดา โฮมสเตย�บ�านภู โฮมสเตย�บ�านท�าไค� – นาแล

นครนายก: ปุ�ยอินทร�ย�ชีวภาพอัดเม็ด ข�าวอินทร�ย� ผลไม�แปรรูป วัฒนธรรมไทพวน

อุทัยธานี: ข�าวอินทร�ย� ปลาแรด ผ�าทอพ�้นเมือง ชาวแพลุ�มแม�น้ำสะแกกรัง

สกลนคร: โคข�นโพนยางคำ ไก�ดำภูพาน หมูดำ ปลาเข็งสกล ต�นคราม ต�นหมากเม�า 
ผ�าย�อมคราม ข�าวฮาง น้ำเม�า สมุนไพร ชุมชนรอบหนองหาร ชุมชนเผ�าภูไท

นครศร�ธรรมราช: ส�มโอทับทิมสยาม ข�าว ผ�าบาติก บ�านคีร�วง

พะเยา: ข�าวอินทร�ย� ปลานิล ผลิตภัณฑ�แปรรูปจากข�าว การท�องเที่ยววัฒนธรรมไทลื้อ

ชลบุร�: สับปะรด ข�าว ปลานิล สับปะรดแปรรูป จักสาน ชุมชนตะเคียนเตี้ย ชุมชนจ�นชากแง�ว ชุมชนบางเสร�
ระยอง: กลุ�มปรับปรุงคุณภาพผลไม� ทุเร�ยนทอด ทุ�งโปรงทอง ปากน้ำประแส

สมุทรสาคร: มะพร�าวน้ำหอม มะนาว เคร�่องเบญจรงค� น้ำสมุนไพรแปรรูป 
หมู�บ�านเบญจรงค�ดอนไก�ดี ศาลพันท�ายนรสิงห�

ปราจ�นบุร�: ส�มโอ ทุเร�ยน มะม�วง ข�าวอินทร�ย� กระเป�าใบลาน เฟอร�นิเจอร�ไม�ไผ� 
ผลิตภัณฑ�แปรรูปจากปลา ตะกร�อ ตะแกรง ผลไม�แช�อิ�ม สมุนไพรอบแห�ง บ�านท�ายดง บ�านทับลาน บ�านไทรงาม

ฉะเชิงเทรา: ข�าวหอมมะลิ ตัดเย็บเสื้อผ�า กระเช�าของขวัญ
ปทุมธานี: ข�าว กล�วยหอม

นครสวรรค�: กลุ�มข�าวหอมมะลิ กลุ�มปลูกฝรั่ง กลุ�มปลูกกล�วยไข�/กล�วยหอม 
เคร�่องป��นดินเผาบ�านมอญ แหล�งท�องเที่ยววัดเกยไชยเหนือ 

วัดจันเสน-ทุ�งทานตะวันตากฟ�า-วัดพระพ�่นางฯ 
ท�องเที่ยวบึงบอระเพ็ด-ต�นน้ำเจ�าพระยา

เพชรบูรณ�: พ�ชผักอินทร�ย� (กร�นมาร�เก็ตเพชรบูรณ�) กลุ�มส�งเสร�มอาชีพแปรรูปมะขามหวาน 
แหล�งท�องเที่ยวโดยชุมชนบ�านหนองแม�นา แหล�งท�องเที่ยวบ�านเล�าเน�ง

ตาก: อะโวคาโด ข�าวกล�องหอมมะลิ หมู�บ�าน OTOP เพ�่อการท�องเที่ยว

จันทบุร�: ผลไม�พร�เมี่ยม เสื่อจันทบูร อัญมณี แปรรูปจากผลไม�

หนองคาย: ปลา ข�าว สับปะรด แปรรูปปลา แปรรูปกล�วย โฮมสเตย� สกายวอล�ค

ราชบุร�: มะพร�าวน้ำหอม สับปะรด ข�าวหอมปลอดสาร กุ�งก�ามกราม 
ผ�าขาวม�า ผ�าทอพ�้นเมือง การท�องเที่ยวเชิงเกษตร

สิงห�บุร�: ข�าว ปลาช�อนแม�ลา แปรรูปกล�วย แหล�งท�องเที่ยวชุมชนม�วงหมู�

ชัยภูมิ: ข�าวอินทร�ย� เนื้อวัว Chaiyaphum Beef ไหม/ผลิตภัณฑ�ไหม 
ผ�าฝ�าย/ผ�าทอมือ ท�องเที่ยวเชิงเกษตรภูแลนคา

พังงา: ขมิ�นชัน ปลาดุก ทุเร�ยน ข�าวไร�ดอกข�า ขนมเต�าส�อ ผ�าบาติก 
น้ำพร�กกุ�งเสียบ ชุมชนบ�านโคกไคร ชุมชนบ�านเกาะป�นหยี ชุมชนบ�านสามช�องเหนือ

ลพบุร�: ผักปลอดภัย ข�าว ผ�าทอลพบุร� แหล�งท�องเที่ยวชุมชน วัด เว�ยง วัง 
ละโว� แหล�งท�องเที่ยวลุ�มน้ำบางขาม แหล�งท�องเที่ยวชุมชนรอบเข�่อนป�าสักชลสิทธิ์

มหาสารคาม: ไก�งวง ข�าวสาร เสื่อกก

ยะลา: ชุมชนทุเร�ยน บ�อน้ำร�อน 
สวนไม�ดอกเมืองหนาว อุโมงค�ป�ยะมิตร 
ผลิตภัณฑ�แปรรูปปลาส�ม ผลิตภัณฑ�แปรรูปจากกล�วยหิน 

แพร�: ข�าวหอม ผ�าหม�อห�อม พระธาตุช�อแฮ

บึงกาฬ: ข�าวไรซ�เบอร�ร�่อู�คำ ข�าวเม�า บ�านคำแคนพัฒนา

พระนครศร�อยุธยา: กลุ�มเมล�อนหมู�ใหญ�ร�วมใจพัฒนา กลุ�มงอบไทยใบลาน
สมุทรปราการ: แปรรูปปลาสลิด เส�นทางท�องเที่ยวโดยชุมชนบ�านสาขลา บ�านข�นสมุทรจ�น

สุราษฎร�ธานี: กล�วยหอมทอง น้ำมันมะพร�าวสกัดเย็น แหล�งท�องเที่ยวบ�านอ�างน้ำผุด
ระนอง: กาแฟ กะป� ชุมชนม�วงกลวง

ยโสธร: ถั่วลิสงแปรรูป

ลำปาง: กาแฟ บ�านท�ามะโอ



การลงพื้นที่จริงเพื่อสร้างความเข้าใจ สำรวจข้อมูล 
และนำมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนงานอย่างเป็นรูปธรรม

เป็นภารกิจที่สำคัญของคณะทำงาน



จังหวัดอุดรธานี 6 เมษายน 2559

ตลาดบ้านนาข่า จังหวัดอุดรธานี 6 เมษายน 2559

อำเภอบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี 6 เมษายน 2559

คลิปวีดิทัศน์บรรยากาศ
การลงพื้นที่ของคณะทำงานฯ จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดเพชรบุรี 10 เมษายน 2559

สวนตาลลุงถนอม จังหวัดเพชรบุรี 10 เมษายน 2559

ธนาคารปูม้า แหลมผักเบ้ีย จังหวัดเพชรบุรี 
10 เมษายน 2559

คลิปวีดิทัศน์บรรยากาศ
การลงพื้นที่ของคณะทำงานฯ จังหวัดเพชรบุรี
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จังหวัดเชียงใหม่ 14 เมษายน 2559 ศูนย์โอทอปเซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่ 14 เมษายน 2559

คลิปวีดิทัศน์บรรยากาศ
การลงพื้นที่ของคณะทำงานฯ จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดบุรีรัมย์ 30 เมษายน 2559 บ้านสนวนนอก จังหวัดบุรีรัมย์ 30 เมษายน 2559 

คลิปวีดิทัศน์บรรยากาศ
การลงพื้นที่ของคณะทำงานฯ จังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัดชุมพร 30 เมษายน 2559 กลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงห์ จังหวัดชุมพร 30 เมษายน 2559 

คลิปวีดิทัศน์บรรยากาศ
การลงพื้นที่ของคณะทำงานฯ จังหวัดชุมพร
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จังหวัดอุบลราชธานี 28 พฤษภาคม 2559 อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 28 พฤษภาคม 2559

จังหวัดร้อยเอ็ด 29 พฤษภาคม 2559 ชุมชนแปรรูปถ่ัวป่านทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 29 พฤษภาคม 2559 

จังหวัดสระแก้ว  29 พฤษภาคม 2559 บ้านพรสวรรค์  จังหวัดสระแก้ว  29 พฤษภาคม 2559

คลิปวีดิทัศน์บรรยากาศ
การลงพื้นที่ของคณะทำงานฯ จังหวัดอุบลราชธานี

คลิปวีดิทัศน์บรรยากาศ
การลงพื้นที่ของคณะทำงานฯ จังหวัดร้อยเอ็ด

คลิปวีดิทัศน์บรรยากาศ
การลงพื้นที่ของคณะทำงานฯ จังหวัดสระแก้ว
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จังหวัดน่าน  11 มิถุนายน 2559 ตำบลน้ำเกี๋ยน  จังหวัดน่าน  11 มิถุนายน 2559 

คลิปวีดิทัศน์บรรยากาศ
การลงพื้นที่ของคณะทำงานฯ จังหวัดน่าน

จังหวัดพิษณุโลก  12 มิถุนายน 2559 จังหวัดพิษณุโลก  12 มิถุนายน 2559 

คลิปวีดิทัศน์บรรยากาศ
การลงพื้นที่ของคณะทำงานฯ จังหวัดพิษณุโลก
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ช่องสาลิกา  จังหวัดสระบุรี  16 กรกฎาคม 2559 ศูนย์โอทอปคอมเพล็กซ์พุแค 

จังหวัดสระบุรี  16 กรกฎาคม 2559

จังหวัดชัยนาท  27 สิงหาคม 2559 กลุ่มหัตถกรรมผักตบชวาบ้านอ้อย  จังหวัดชัยนาท 
27 สิงหาคม 2559

คลิปวีดิทัศน์บรรยากาศ
การลงพื้นที่ของคณะทำงานฯ จังหวัดสระบุรี

คลิปวีดิทัศน์บรรยากาศ
การลงพื้นที่ของคณะทำงานฯ จังหวัดชัยนาท

จังหวัดสระบุรี  16 กรกฎาคม 2559 ตลาดลาวเวียง  จังหวัดสระบุรี  16 กรกฎาคม 2559
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จังหวัดอุทัยธานี 28 สิงหาคม 2559 อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 28 สิงหาคม 2559 

คลิปวีดิทัศน์บรรยากาศ
การลงพื้นที่ของคณะทำงานฯ จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดสงขลา 3 กันยายน 2559 อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 3 กันยายน 2559

คลิปวีดิทัศน์บรรยากาศ
การลงพื้นที่ของคณะทำงานฯ จังหวัดสงขลา

จังหวัดกาญจนบุรี  10 กันยายน 2559 ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชนทุ่งสมอ 

จังหวัดกาญจนบุรี  10 กันยายน 2559 

คลิปวีดิทัศน์บรรยากาศ
การลงพื้นที่ของคณะทำงานฯ จังหวัดกาญจนบุรี
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จังหวัดตราด 11 กันยายน 2559 จังหวัดตราด 11 กันยายน 2559 

จังหวัดสกลนคร 30 กันยายน 2559 จังหวัดสกลนคร 30 กันยายน 2559

คลิปวีดิทัศน์บรรยากาศ
การลงพื้นที่ของคณะทำงานฯ จังหวัดตราด

คลิปวีดิทัศน์บรรยากาศ
การลงพื้นที่ของคณะทำงานฯ จังหวัดสกลนคร
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ลำไย ลำไย

ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
“นำตลาดเข้าสู่ชุมชนชาวสวนลำไย”

แนะนำระบบการบริหารจัดการให้กับชุมชน
ช่วยผลักดันให้มีการจัดตั้ง “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่
ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี” ได้เป็นผลสำเร็จ  เพื่อให้สามารถ
ค้าขายในระบบ Modern Trade ได้ง่ายขึ้น
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ปัญหาที่พบระหว่างการทำงาน
และการแก้ ไข
 ระยะเวลาการทำงานค่อนข้างเร่งด่วนจึงยัง 
ขาดการเตรียมพร้อมเต็มที่ เช่น การจัดหา 
ตะกร้าเพื่อใส่สินค้า 

 การสื่อสารภายในกลุ่มยังไม่ทั่วถึง  เช่น  
การชั่งน้ำหนักผลผลิตส่งขายที่คลาดเคลื่อน

 ขาดประสบการณ์ในการซื้อขายสินค้ากับ 
ผู้ประกอบการโดยตรง ซึ่งมีกฎระเบียบที่ 
เครง่ครดัและมมีาตรฐาน ทำใหส้นิคา้ทีจ่ดัสง่ 
บางสว่นไมไ่ดม้าตรฐานขนาดตามทีต่กลงกนั

 การรับเงินใช้เวลา 7 วัน เกษตรกรบางราย 
จึงหันไปขายให้ล้ง

ปัจจัยความสำเร็จ
 ผู้นำชุมชนเข้มแข็งและมีความพร้อม
 การมีพันธมิตรภาคเอกชนที่มีนโยบายในการ 
ช่วยเหลือชุมชน

 การเชื่อมโยงที่ถูกจุด โดยประสานตรงไปยังผู้มี 
อำนาจตัดสินใจ ทำให้ลดขั้นตอนกระบวนการ 
ทำงานได้

 การสื่อสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่น 
ของเกษตรกรให้เห็นถึงประโยชน์และรายได้ที่จะ 
ได้รับเพิ่มมากขึ้นเมื่อเข้าร่วมโครงการ

ผลงานที่ได้รับ
 รายได้ที่เพิ่มขึ้นประมาณ 1.26 ล้านบาท โดยเกษตรกรได้รับราคา  “สุทธิ”  
ที่ราคา 35 บาท จากเดิมที่เกษตรกรขายให้กับพ่อค้าคนกลางในราคา 18 - 21  
บาท และมีแนวโน้มที่ลดลงเรื่อย ๆ ดังนั้นเกษตรกรจึงมีรายได้มากขึ้น 14 - 17  
บาทต่อกิโลกรัม และเป็นราคาคงที่ตลอดฤดูกาล

 การรับรู้ในวงกว้างสร้างความเช่ือถือให้กับบริษัท และขยายวงกว้างทำให้เกษตรกร 
ในกลุ่มอื่นสนใจเข้าร่วมโครงการมากขึ้น

 รายได้ของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเชียงใหม่ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด  
ได้รับค่าเชื่อมโยงตลาดจากท็อปส์มาร์เก็ต ในอัตรา 50 สตางค์ต่อกิโลกรัม

 หลงัจากเสรจ็สิน้ฤดกูาลเกบ็เกีย่วไดม้กีารจดัประชมุคณะทำงานรว่มถอดบทเรยีน 
การซื้อขายลำไยเพื่อนำปัญหาและข้อบกพร่องในครั้งนี้ไปแก้ไขปรับปรุงในการ 
ซื้อขายในฤดูกาลถัดไป

 สรา้งความรว่มมอือยา่งตอ่เนือ่งกบัภาควชิาการ เพือ่พฒันาคณุภาพและอนรุกัษ ์
สายพันธุ์พื้นเมืองและผลักดันให้พัฒนาเป็นลำไย Premium Grade

 ผลกัดนัและใหอ้งคค์วามรูแ้กเ่กษตรกร เพือ่จดัการแปรรปูผลผลติไดด้ว้ยตนเอง  
อาท ิ ลำไยสดแช่แข็ง (ส่งตลาดต่างประเทศ) ลำไยอบแห้ง

 
บทเรียนหลักจากโครงการ

 ใช้ตลาดเป็นตัวตั้ง และนำความต้องการของตลาดมาใช้เป็นทิศทางในการ 
พัฒนาคุณภาพ

การทำงานของ SE
 รว่มกบัคณะกรรมการประชารฐัจงัหวดัคดัเลอืกกลุม่ผูป้ลกูลำไยในตำบลขวัมงุ อำเภอสารภี จงัหวดัเชยีงใหม่ จำนวน 134 ครวัเรอืน  
(พื้นที่ปลูก 1,500 ไร่) ที่มีกลุ่มสมาชิกและผู้นำที่เข้มแข็ง และมีลำไยผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP

 เชื่อมโยงบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด นำตลาดเข้าสู่ชุมชนโดยการเชื่อมโยงผู้ค้าปลีก 
รายใหญ่และบริษัทพันธมิตรต่าง ๆ เข้ากับเกษตรกร

 เชื่อมโยงชุมชนกับหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง เช่น เกษตรจังหวัดและพาณิชย์จังหวัด
 แนะนำระบบการบริหารจัดการให้กับชุมชน ช่วยผลักดันให้มีการจัดตั้ง “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่ ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี”  
ได้เป็นผลสำเร็จ เพื่อให้สามารถค้าขายในระบบ Modern Trade ได้ง่ายขึ้น

 จัดมาตรการร่วมกับธนาคารกรุงเทพในการให้สินเชื่อระยะสั้น เพื่อให้เกษตรกรได้รับเงินเร็วที่สุด

คลิปวีดิทัศน์รายการข่าว 3 มิติ 
เรื่องการขายลำไยของอำเภอสารภี  เข้าสู่ห้างสรรพสินค้า
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559
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สถานการณ์ตั้งต้น
 ครูช่างเดิมเริ่มอายุมากขึ้น ลูกหลานไม่ทำต่อ  
คนวาดบาติกฝีมือดีหลายคนเลิกอาชีพนี้เพราะ 
ขายไม่ได ้ ทำให้ขาดแรงงานฝีมือ

 แบบไมท่นัสมยั ลายไมโ่ดดเดน่ และไมเ่ปน็ทีน่ยิม 
ของนักท่องเที่ยว

 ไม่มีองค์ความรู้เรื่องการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า  
ขายผ้าเป็นผืน ฝีมือการตัดเย็บไม่ได้คุณภาพ

 การผลิตบาติกต้องพึ่งแดดเท่านั้น ทำให้ผลผลิต 
จะขาดตลาดในหน้าฝนและคุณภาพไม่ดี

 งานทำมือใช้เวลาในการผลิตมากกว่าทำเคร่ือง และ 
ผลผลิตได้ปริมาณน้อยกว่ามาก ทำให้ต้นทุนสูง

ปัญหาที่พบระหว่างการทำงาน
และการแก้ ไข
 หาผู้นำชุมชนเข้มแข็งไม่พบ
 ชุมชนขาดทักษะการบริหารจัดการ ผลิตสินค้า 
ไม่ทันตามความต้องการของลูกค้า และไม่มีการ 
ควบคุมคุณภาพ

 ชุมชนบาติกฝีมือไม่เท่าเทียมกัน
 ความไม่เชื่อใจในโครงการและบริษัท ประชารัฐ 
รักสามัคคี

 ใช้ราคาเป็นแรงกระตุ้นให้ทำน้อยแต่ดี เหนื่อย 
น้อยกว่า ได้กำไรสูงกว่า และมีชื่อเสียง

 เริ่มจากคนฝีมือดีและตั้งใจทำงานดีก่อน
 ใช้เวลาในการทำความเข้าใจและพิสูจน์ด้วยผลงาน

ปัจจัยความสำเร็จ
 ความชัดเจนของแผนงานและการสื่อสารทุกภาคส่วนให้เข้าใจ คน งาน เงิน  
ก่อนเริ่มงาน

 ความสามารถในการปรับแผนตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยยังคงทิศทางเดิม
 การสร้างความร่วมแรงร่วมใจ ผ่านการแก้ปัญหาร่วมกัน และการฉลองความสำเร็จ 
กับชัยชนะ แม้จะเป็นชัยชนะเล็ก ๆ

 การสร้างความเชื่อใจให้กับชุมชน ว่ามาช่วยจริง โดยการทำให้ดูเป็นตัวอย่าง
 หาผูน้ำทางธรุกจิในชมุชนใหพ้บแลว้ใหผู้น้ำนัน้เปน็คนจดัการ โดยเลอืกทำงานกบั 
ชุมชนที่มีความพร้อมก่อน

 ผู้นำต้องมีความเด็ดเดี่ยว กล้าตัดสินใจ กล้าเผชิญหน้าและแก้ปัญหา รวมถึง  
มีเวลาในการดูแลชุมชน มีความหนักแน่น ยุติธรรม และมีแหล่งทุน

 ใชเ้วลากบัชาวบา้นใหเ้ตม็ที่ ความเตม็ทีจ่ะนำมาซึง่ความเหน็ใจและอยากรว่มมอื

การทำงานของ SE
 ลงพื้นที ่ เริ่มจากคุยกับกลุ่มชุมชน โดยผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชนนำเข้าไป
 หาข้อมูลรายได้ รายจ่าย ต้นทุน คุณภาพสินค้า ราคา สถานที่ขาย กลุ่มลูกค้า  
ฯลฯ

 วิจัยนักท่องเที่ยวชาวไทย เอเชีย ยุโรป ถึงความต้องการและรสนิยม โดยสร้าง 
สินค้าตัวอย่าง (กระเป๋า)

 สั่งทำสินค้าตัวอย่างเพื่อวางขายในราคาพรีเมี่ยม เพื่อให้ชุมชนเกิดความมั่นใจ  
(ต้นทุน 550 บาท 100 ใบแรกขายได้ใบละ 999 บาท)

 เน้นการปรับคุณภาพสินค้า ฝีมือการวาดลาย ลงสี รวมถึงความเรียบร้อยของ 
การเย็บให้เหมาะกับการขายในตลาดนักท่องเที่ยวระดับบน

 ทำแค็ตตาล็อกสินค้า ติดต่อเชื่อมโยงสมาคมโรงแรม สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว และ 
สมาคมต่าง ๆ ในจังหวัด เพื่อเริ่มเสนอขายสินค้า

 ขยายช่องทางการขายใหม่ ๆ เช่น รถประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ตกู๊ดส์ทรัค การขาย 
แบบออนไลน ์ การหาตัวแทนจำหน่าย

 เริ่มขยายกลุ่มชุมชนไปยังจังหวัดอื่น ๆ เพื่อช่วยเพิ่มปริมาณในการผลิต
 หลังจากทุกอย่างเร่ิมลงตัว เริ่มตกลงเรื่องค่าที่ปรึกษา
 ติดตามประเมินผลงาน คุณภาพงาน และช่วยหาลูกค้าให้
 ในกรณีที่มีทายาทมารับงานต่อ รับสอนและอบรมทายาท พร้อมกับช่วยแก้ปัญหา  

Generation Gap ให้ด้วย เพื่อให้เดินต่อได้ด ี มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม
 ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนและบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ	 จำกัด	 (มหาชน)	 จัดงาน 
บาติกดีไซน์วีค เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้ทำบาติกใน 10 จังหวัดภาคใต้

คลิปวีดิทัศน์บรรยากาศ
งาน Batik Design Week 2016 
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล
จังหวัดภูเก็ต
วันที่ 24 - 28 กันยายน 2559
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บ้านสนวนนอก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์นำคณะสื่อมวลชนมาทำการประชาสัมพันธ์ เชื่อมโยงกับ
อมรินทร์ทีวีนำรายการ “ภารกิจพิชิตภูธร” มาถ่ายทำรายการไปออกอากาศ
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ปัญหาที่พบระหว่างการทำงานและการแก้ ไข
 การกำหนดหน้าที่และการแบ่งงานของคณะกรรมการบริหารหมู่บ้านท่องเที่ยว 
			ยังไม่ชัดเจน	 ทำให้ต้องเข้าไปติดตามและประเมินความพร้อมเป็นระยะ ๆ

ปัจจัยความสำเร็จ
 การวเิคราะหป์ญัหาและคน้หาความตอ้งการรว่มกบัชมุชนอยา่งตอ่เนือ่งและเปน็ระบบ
 การแสดงบทบาทที่ปรึกษาช่วยหาทางออกที่ชุมชนยอมรับ
 การหาความร่วมมือจากหน่วยงานการศึกษาสนับสนุนการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน   
 ชุมชนมีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง	 ยกระดับการบริการที่มีประสิทธิภาพ

ผลงานที่ได้รับ
 ททท.จัดทริปคาราวานทูตวัฒนธรรมจาก 
มองโกเลียมาท่องเที่ยวชุมชนสนวนนอก

 ระบบการบริหารจัดการที่ต้อนรับผู้มาเยือน 
ได้ดีขึ้น

 รายได้ของชุมชนจากการรับนักท่องเที่ยว 
รวม 737,589 บาท (พฤษภาคม - กันยายน)

บทเรียนหลักจากโครงการ
 บริษัทฯควรดำเนินงานอย่างเป็นระบบและ 
เป็นขั้นตอน	 โดยใช้ 5 กระบวนการเป็น 
กรอบในการค้นหาปัญหา	 ความต้องการ 
เร่งด่วน	 และหาทางออก

 การเลอืกชมุชนทีม่คีวามพรอ้มเปน็จดุเริม่ตน้ 
ที่สำคัญในการสร้างความสำเร็จ

 การประสานงานสรา้งความรว่มมอืทัง้ภายใน 
บริษัทฯ	 และกับภาคส่วนต่าง  ๆ  เป็นสิ่งที่ 
จำเป็น

 บริษัทฯ  และชุมชนต้องแสดงความจริงใจ 
ในการดำเนินงาน	 และมีการพบปะสื่อสาร 
อย่างสม่ำเสมอ

การทำงานของ SE
 ลงพื้นที่	 เริ่มจากคุยกับกลุ่มชุมชน	 โดยผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชนนำเข้าไป
 วิเคราะห์ปัญหาและค้นหาความต้องการชุมชน	 ร่วมกับคณะกรรมการบริหารชุมชน
 ใหค้ำปรกึษาในการบรหิารจดัการและการแบง่ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิาร 
ชุมชน

 เชือ่มโยงกระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา	 และการทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย	 ในการทำ 
มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนมาเป็นกรอบในการพัฒนา

 รว่มกบับรษิทั	 ประชารฐัรกัสามคัค	ี วสิาหกจิเพือ่สงัคม	 (ประเทศไทย)	 จำกดั	 ผลกัดนั 
ชุมชนเข้าเป็นแหล่งท่องเที่ยว Local Living ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 เชื่อมโยงกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้รับงบประมาณปรับปรุงสถานที่และ 
ภูมิทัศน์ 2.0 ล้านบาท

 ร่วมกับบริษัท	 ประชารัฐรักสามัคคี	 วิสาหกิจเพ่ือสังคม	 (ประเทศไทย)	 จำกัด	 เช่ือมโยง 
กับรัฐบาลจีนและกระทรวงวัฒนธรรมมองโกเลียจัดขบวนคาราวานมาแวะค้าง

 ร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์จัดนำคณะสื่อมวลชนมาทำการประชาสัมพันธ์

คลิปวีดิทัศน์รายการ “ภารกิจพิชิตภูธร”
นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของบ้านสนวนนอก
วันที่ 3 กันยายน 2559
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โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ถั่วป่านทอง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นสินค้า OTOP ขึ้นเครื่อง

จุดเริ่มต้นในปีที่ผ่านมา...

คณะทูตานุทูตจาก 10 ประเทศร่วมสนับสนุนโครงการอ่องหลายสับปะรดภูเก็ต ลูกละ 1,543 บาท

โครงการปรับปรุงผลิตภัณฑ์นมแพะ จังหวัดภูเก็ต โครงการเทศกาลกุ้งมังกร จังหวัดภูเก็ต 

โครงการส่งเสริม
การเปลี่ยนนาเกลือเป็น
กระชังเลี้ยงปลากะพงทอง 
จังหวัดอุดรธานี
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โครงการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ขนมหม้อแกง 
จังหวัดเพชรบุรี

โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
บ้านสนวนนอก จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการส่งเสริมการขายกาแฟถ้ำสิงห์ จังหวัดชุมพร

โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
โดยชุมชนตลาดดงยาง อำเภอถ้ำรงค์ จังหวัดเพชรบุรี

โครงการพัฒนาการผลิตและบรรจุภัณฑ์ผ้าภูอัคนี จังหวัดบุรีรัมย์
โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว

บ้านสนวนนอก จังหวัดบุรีรัมย์
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การประชุมคณะทำงาน
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

ในปี พ.ศ. 2559

วันที่ 13 มกราคม 2559

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 วันที่ 11 มีนาคม 2559

วันที่ 11 เมษายน 2559
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วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 วันที่ 24 มิถุนายน 2559

วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 วันที่ 11 สิงหาคม 2559

วันที่ 3 ตุลาคม 2559 วันที่ 29 ตุลาคม 2559

วันที่ 22 ธันวาคม 2559
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การเดินทางสู่ความสำเร็จ
โครงสร้างสมบูรณ์ คนพร้อม ชุมชนขับเคลื่อน / 

รายได้เพิ่มขึ้น

ชุมชนขับเคลื่อน / 
รายได้เพิ่มขึ้น

2559

Q1 - 3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

โครงสร้าง

คณะทำงานประชารัฐ
จังหวัด (พช.)

บริษัท ประชารัฐ
รักสามัคค ี
76 จังหวัด 
(ฝ่ายเลขาฯ)

เชื่อมโยง
เครือข่าย OTOP กับ 
บริษัท ประชารัฐ

รักสามัคคีจังหวัด (พช.)

กระดานสินค้า 
E-Commerce Platform 

(ประชารัฐรักสามัคคี ประเทศไทย)

การช่วยเหลือกลุ่มด้านเงินทุน 
เช่น Venture Capital 

(ประชารัฐรักสามัคคี ประเทศไทย)

ประชารัฐรักสามัคคี
ประเทศไทย 

(ประชารัฐรักสามัคคี 
ประเทศไทย)

เครือข่ายค้าปลีก / ค้าส่ง 
(ประชารัฐรักสามัคคี 

ประเทศไทย)

พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ

ฐานราก (พช.)

กรรมการและกรรมการ
ผู้จัดการ 76 จังหวัด 
(ประชารัฐรักสามัคคี 

ประเทศไทย)

ผู้บริหาร / 
เจ้าหน้าที่

เยาวชนสานพลัง
เพื่อบ้านเกิดเข้าประจำ 
บริษัท ประชารัฐ
รักสามัคคีจังหวัด 
(ประชารัฐรักสามัคคี 

ประเทศไทย)

สานพลังเพื่อบ้านเกิด 
รุ่นที ่ 2 (ประชารัฐ

รักสามัคค ี ประเทศไทย)

มอบหมายภารกิจและกำหนดผู้รับผิดชอบงาน (E3)

บริษัทเอกชน Mapping 
18 กลุ่มจังหวัด (76) 
(ประชารัฐรักสามัคคี 

ประเทศไทย)

กรอบการทำงาน

ทำงานเชื่อมโยงกันระหว่าง
คณะทำงานประชารัฐ
จังหวัด และบริษัท 

ประชารัฐรักสามัคคี (พช.)

พ.ร.ก.ลดหย่อนภาษี SE 
(ฝ่ายเลขาฯ)

ระบบบัญชีทำมาค้าขาย 
(ประชารัฐรักสามัคคี 

จังหวัด)

ประมวลผล 
3 เป้าหมายหลัก 

เพิ่มรายได ้ เพิ่มมูลค่า
ลดความยากจน 
(ฝ่ายเลขาฯ)

โครงสร้างการถือหุ้นและ
การออกเสียง (ประชารัฐ
รักสามัคคี ประเทศไทย)

กรอบแนวคิด SEP + UN 
17 SDGs (ฝ่ายเลขาฯ)

กรอบธรรมาภิบาล
สำหรับบริษัท ประชารัฐ
รักสามัคคีจังหวัด 
(ประชารัฐรักสามัคคี 

ประเทศไทย)

วิเคราะห์ศักยภาพ 
เชื่อมโยงกลุ่ม
และธุรกิจชุมชน

กรอบการวัดผล 
3 เป้าหมายหลัก 
(ฝ่ายเลขาฯ)

ถอดบทเรียน 
Best Practice 12 กลุ่ม 
(ประชารัฐรักสามัคคี 

ประเทศไทย)

กลุ่ม

กลุ่มใน 5 จังหวัด
ระยะที ่ 1 (core team) 

เริ่มดำเนินงาน 
(ประชารัฐรักสามัคคี 

จังหวัด)

กลุ่มใน 13 จังหวัด
ระยะท่ี 2 - 3 เร่ิมดำเนินงาน
(ประชารัฐรักสามัคคี 

จังหวัด)

กลุ่มใน 76 จังหวัด
เริ่มดำเนินงาน 

(ประชารัฐรักสามัคคี 
จังหวัด)

กลุ่มตัวอย่าง 36 กลุ่ม 
4 ภาค x 3 จว. x 3 
กลุ่มงาน (ประชารัฐ
รักสามัคค ี จังหวัด) 

กลุ่มในเครือข่าย
จังหวัดละ 10 กลุ่ม 
รวม 760 กลุ่ม 

(ประชารัฐรักสามัคคี 
จังหวัด)

การสร้าง
ความเชื่อมโยง

5 x 3 = 15 กลุ่ม 18 x 3 = 54 กลุ่ม 76 x 3 = 228 กลุ่ม 76 x 5 = 380 กลุ่ม 76 x 10 = 760 กลุ่ม 76 x 15 = 1,140 กลุ่ม

 2560

หมายเหตุ : กลุ่มเท่ากับประชาชนในพื้นที่รวมตัวกันประกอบอาชีพค้าขาย

23 ก.ย. 
มอบหมายนโยบาย 
กก.ปชร.จว.ให้ผวจ. 
(ประชารัฐรักสามัคคี 

จังหวัด)

29 ต.ค. กก.ปชร.จว.
สรุปกลุ่มเป้าหมายและประเด็น
ปัญหา (ประชารัฐรักสามัคคี

ประเทศไทย)

โครงการผ้าขาวม้า 
(ประชารัฐรักสามัคคี ประเทศไทย)

เครื่องสีข้าวครัวเรือน 
(ประชารัฐรักสามัคคี 

ประเทศไทย)
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กรอบแนวความคิด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เพิ่มรายได้ให้ชุมชน ประชาชนมีความสุข

สร้างความเข้มแข็งจากภายใน เชื่อมสู่ประชาคมโลก

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ประเทศไทย 4.0

การเข้าถึง
ปัจจัยการผลิต

การสร้าง
องค์ความรู้

การตลาด การสื่อสาร
เพื่อการรับรู้

การบริหาร
จัดการ

เพื่อความยั่งยืน

ท่องเที่ยว
โดยชุมชน
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5 ขั้นตอนประชารัฐสามัคคี 
ในการทำงานร่วมกับชุมชน

1. วิเคราะห์ความพร้อม
จุดอ่อนจุดแข็ง

และความต้องการ
ของแต่ละชุมชน

2. เลือกชุมชนท่ีจะเข้าร่วมงานด้วย
จากคะแนน 3 ด้าน
1. ความพร้อมของชุมชน
ที่จะร่วมใจลงมือทำงาน

2. จุดเด่นของสินค้า / บริการ
3. ความชัดเจนของปัญหา

และความต้องการ

3. สร้างแผนงานร่วมกับชุมชน 
(งาน เงิน คน)

4. ทำงานร่วมกับชุมชน
ให้คำปรึกษาและสร้างความเช่ือมโยง

เพื่อพัฒนา 5 กระบวนการ
1. การเข้าถึงปัจจัยการผลิต 

(วัตถุดิบ เงินทุน)
2. การสร้างมูลค่าจากองค์ความรู้

3. การตลาด
4. การส่ือสารเพ่ือความภาคภูมิใจในชุมชน

5. การบริหารจัดการอย่างย่ังยืน

5. ติดตามช่วยแก้ไขปัญหา
และประเมินผล
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หลักในการคัดเลือกชุมชน
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• การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
• การท่องเที่ยวจังหวัด
• I-Mobile Stadium
• ชาวบ้านสนวนนอก
• บริษัท ประชารัฐ

ภาคีที่จำเป็น 
ต่อความสำเร็จ

• ประชุมแผนโปรแกรม
 การท่องเที่ยว
• ฐานการเรียนรู้
• การแสดงพื้นบ้าน
• นำเที่ยว

การดำเนินงาน/
กิจกรรมที่ต้องเกิดขึ้น

• ไกด์ชุมชน
• ฐานการเรียนรู้
• เครื่องมือ  / อุปกรณ์
• งบประมาณในการดำเนินการ
• บ้านโบราณ

ทรัพยากรที่ต้องใช้
ในการดำเนินงาน

• ฐานการเรียนรั้ ู
• โฮมสเตย์
• วิถีชีวิตดั้งเดิม
• วัฒนธรรมประเพณี
• อาหารพื้นบ้าน
• ความจริงใจ
• ความอบอุ่น
• ความรู้และ
 ประสบการณ์ใหม่

คุณค่าของสินค้า
หรือบริการ

• ความจริงใจ

ความสัมพันธ์
กับลูกค้า

• สื่อโทรทัศน์
• Social Network
 สื่อสังคมออนไลน์
• โทรศัพท์
• หน่วยงานภาครัฐ
 และเอกชน

ช่องทางสู่ลูกค้า  / 
ช่องทางขาย

• กลุ่มนักศึกษาดูงาน

• กลุ่มนักท่องที่ยว

 ในประเทศ

• กลุ่มนักท่องเที่ยว

 ต่างประเทศ

กลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย

• ค่าใช้จ่ายการตลาด
• ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

ต้นทุนของค่าใช้จ่ายในการพัฒนา • โฮมสเตย์
• ขายผ้าไหม
• ขายเส้นไหม ขายฝ้าย
• ขายอาหารและบริการ
• สินค้าและชุมชนอื่น  ๆ

แหล่งรายได้

แบบจำลองทางธุรกิจ

ตัวอย่างแบบจำลองทางธุรกิจการท่องเที่ยวในชุมชน

เครื่องมือในการพัฒนาธุรกิจชุมชน
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แบบวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส 
และความท้าทายทางธุรกิจ (SWOT Analysis)

ปัจจัยและ 
สถานการณ์ภายใน
ของธุรกิจชุมชน

ปัจจัยภายนอก 
(รวมถึงแนวโน้ม
ในอนาคต)

จุดแข็ง จุดอ่อน

โอกาส ความท้าทาย

• ทักษะ / จุดเด่น / จุดด้อยต่าง  ๆของชุมชน
• จุดเด่น / จุดด้อยของสินค้า / บริการ
• คุณภาพการบริหารจัดการ
• ความเข้มแข็งทางการเงิน ฯลฯ

• ทักษะ / จุดเด่น / จุดด้อยต่าง  ๆของชุมชน
• จุดเด่น / จุดด้อยของสินค้า / บริการ
• คุณภาพการบริหารจัดการ
• ความเข้มแข็งทางการเงิน ฯลฯ

• คู่แข่ง
• พฤติกรรมผู้บริโภค
• นโยบายภาครัฐ
• เทคโนโลยี  ฯลฯ

• คู่แข่ง
• พฤติกรรมผู้บริโภค
• นโยบายภาครัฐ
• เทคโนโลยี ฯลฯ

ตัวอย่างการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส 
และความท้าทายของธุรกิจชุมชน

โอกาส
• มีสื่อประชาสัมพันธ์ทางรายการโทรทัศน์และโทรศัพท์
• บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี เข้ามาทำแผนขับเคลื่อน
• นโยบายจากภาครัฐสนับสนุนท่องเที่ยวภายในประเทศไทย
• Sport city

จุดแข็ง
• มีวัฒนธรรมประเพณีที่โดดเด่น
• ทำเลที่ตั ้งอยู่ใกล้ตัวจังหวัดบุรีรัมย์
• มีสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ประจำหมู่บ้าน (ผ้าลายหางกระรอกคู่)
• ชุมชนเข้มแข็งพร้อมพัฒนาตัวเอง
• ผู้นำเข้มแข็ง

จุดอ่อน
• ขาดการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายและต่อเนื่อง 
 เพื่อเชื่อมโยงสู่แหล่งท่องเที่ยว

• ขาดทักษะในการบริหารจัดการ
• ขาดเงินลงทุนและภาษาในการสื่อสารกับต่างชาติ
• สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกไม่เพียงพอต่อความต้องการ
• ขาดการปรับปรุงภูมิทัศน์ของหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง
• ไม่มีการกำหนดราคาที่ชัดเจน
• โฮมสเตย์ไม่ได้มาตรฐาน

ความท้าทาย
• ไม่มีระบบประปาหมู่บ้านที่ดี
• เส้นทางคมนาคมสู่หมู่บ้านแหล่งท่องเที่ยวไม่สะดวก
• ความไม่ต่อเนื่องของผู้ที ่มาศึกษาดูงาน
• คู่แข่งทางธุรกิจ
• การสนับสนุนจากภาคส่วนต่าง  ๆ
• ฤดูกาลท่องเที่ยว
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กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
วัยทำงาน เพศหญิง

อายุตั้งแต่ 20 - 26 ปี ชาวไทย

การกำหนดราคา
ราคาเฉลี่ย 200 / ผืน

สินค้า
ผ้าฝ้ายย้อมดินภูเขาไฟในรูปแบบของผ้าพันคอ

ช่องทางการจัดจำหน่าย
ร้านค้าปลีกระดับพรีเมี่ยม / งานออกร้าน / ออนไลน์

ฝ้าย 6 ใช้ในการทอผ้าฝ้าย 6,900 บาท

ตัวอย่างแผนการตลาด

แผนการผลิต
แผนการจัดซื้อวัตถุดิบ

 ประมาณการลงทุนเครื่องจักร

กี่กระตุก 1 ใช้ในการทอผ้าฝ้าย 6,000 บาท 5 ปี

รายการ จำนวน / ตั้ง การใช้งาน ราคาทุน

แผนธุรกิจ (Business Plan)

แผนการตลาด
เช่น
• การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
• การพัฒนาสินค้า  / บริการ
• การพัฒนาช่องทางการขาย
• การตั้งราคา
• การสื่อสาร  / โฆษณา  / ประชาสัมพันธ์

แผนการผลิต / ให้บริการ
เช่น
• การจัดหาวัตถุดิบ
• การจัดหาเครื่องจักร  / อุปกรณ์การผลิต
• การพัฒนาเทคโนโลยี  / ประสิทธิภาพการผลิต
• การควบคุมมาตรฐานสินค้า  / บริการ
• การควบคุมต้นทุนการผลิต

เช่น
• การแบ่งบทบาทหน้าที่และโครงสร้างองค์กร
• ประมาณการกำลังคน
• การพัฒนาความรู้  / ทักษะ
• ค่าตอบแทน

แผนทรัพยากรบุคคล
เช่น
• ประมาณการงบกำไรขาดทุน
• ประมาณการงบดุล
• ประมาณการจุดคุ้มทุน  / ผลตอบแทน
   จากการลงทุน

แผนการเงิน

รายการ จำนวน / หลัง การใช้งาน ราคาทุน อายุ
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ตัวอย่างแผนทรัพยากรบุคคล
การจัดโครงสร้างองค์กร

วันที่
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การสร้างแผนการดำเนินงาน 
(Action Plan)

ตัวอย่างแบบฟอร์มแผนการดำเนินการ (Action Plan)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
แผนการดำเนินการเพื่อนำไปใช้งาน
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ตัวอย่างแบบฟอร์มแผนการทำงานใน 12 เดือนข้างหน้า

รายละเอียด
กิจกรรม

ระยะเวลา

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแผนการทำงาน
ใน 12 เดือนข้างหน้าเพื่อนำไปใช้งาน
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ตัวอย่างแบบฟอร์มการบันทึกรายรับรายจ่ายอย่างง่าย

วัน เดือน ปี รายการ รายรับ (A) รายจ่าย (B) คงเหลือ หมายเหตุ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการบันทึก
รายรับรายจ่ายเพื่อนำไปใช้งาน
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ชุมชนลงมือทำ
เอกชนขับเคลื่อน
รัฐบาลสนับสนุน
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จังหวัด ชื ่อ  - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ติดต่อ ไลน์ไอดี อีเมล
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ชุมพร	 น.ส.ณัฏฐนิชา	 คงแก้ว	 กรรมการผู ้จัดการบริษัทฯ	 08-2480-2131	 08-2480-2131	 ladyfirst_bewitch@hotmail.com

ตรัง	 คุณอดิศร	 ตันเองชวน	 กรรมการผู ้จัดการ	 08-1895-8450	 08-1895-8450	 adisom3004@gmail.com

ตราด	 คุณพิทยา	 หอมไกรลาศ	 กรรมการผู ้จัดตั ้งบริษัท	 08-1919-3995	 08-1919-3995	 changtonejwu@gmail.com

ตาก	 นายสุชาติ	 ตรีรัตน์วัฒนา	 ประธานกรรมการ	 08-1919-3995	 sucharttaisan	 suchart@taisan1988.com

นครนายก	 นางสุมาลี	 นาคสุข	 กรรมการผู ้จัดการ	 08-7094-0066	 08-7094-0066	 pookyntd@hotmail.com

นครปฐม	 นายพรเทพ	 ปัทวี	 กรรมการและเลขานุการ	 (รักษาการ	 MD)	 08-1291-0261	 p.prontep	 sakunrat1972@hotmail.com

นครพนม	 นายวรพงษ์	 บุพศิริ	 กรรมการ/กรรมการผู ้จัดการ	 08-1592-8361	 08-1592-8361	 pah_111@yahoo.com

นครราชสีมา	 นายมนตรี	 จงวิเศษ	 กรรมการผู ้จัดการ	 08-6989-2222	 	 mk4thai@hotmail.com	

นครศรีธรรมราช	 นายกรกฎ	 เติติรานนท์	 กรรมการผู ้จัดการ	 09-8995-6964	 kon5tai	 korakot.tetiranon@gmail.com

นครสวรรค์	 นายสมยศ	 นะลำเลียง	 ประธานคณะกรรมการบริหารฯ	 08-1888-6622	 somyotjin	 somyotn@gmail.com

นนทบุรี	 นายกฤษณะ	 วจี ไกรลาศ	 กรรมการผู ้จัดการบริษัทฯ	 08-6980-7788	 08-6980-7788	 kitv360@gmail.com

นราธิวาส	 นายปกรณ์	 ปรีชาวุฒิเดช	 กรรมการผู ้จัดการ	 08-1540-0220	 	 08-1540-0220	 prsnarathiwat@gmail.com

น่าน	 นายประทุม	 จิณเสน	 กรรมการผู ้จัดการ	 08-6513-7777	 	 pratoom@e-refillcall.com

บึงกาฬ	 นายเจตน์	 เกตุจำนง	 กรรมการผู ้จัดการ	 09-0352-6795	 09-0352-6795	 eagle1@hotmail.co.th

บุรีรัมย์	 นายณัฐพัชร์	 ล้อธีรพันธ์	 ประธานกรรมการ	 08-0979-0796	 08-0979-0796	 	 tor_casting@hotmail.com

ปทุมธานี	 นายสิทธิพล	 ภู ่สมบุญ	 กรรมการผู้จัดการ	 08-1902-5224	 08-1902-5224	 p_sittiphol@yahoo.com

ประจวบคีรีขันธ์	 นางกาญจนา	 จ้อยร่อย	 กรรมการผู ้จัดการ	 09-6995-5994	 09-6995-5994	 ninthongtae@hotmail.com

ปราจีนบุรี	 คุณพลอยนภัส	 เรืองแสงศิลป์	 กรรมการผู ้จัดการ	 08-1850-9206	 	 	 ploynapus@gmail.com

ปัตตานี	 นายตติยะ	 ฉิมพาลี	 กรรมการผู ้จัดการ	 08-1738-2535	 08-1738-2535	 ta.ti.ya@hotmail.com

เพชรบุรี	 ดร.กรัณย์	 สุทธารมณ์	 กรรมการผู ้จัดการ	 08-2888-8099	 	 08-2888-8099	 karunryd@gmail.com

เพชรบูรณ์	 คุณประนอม	 จันทรภักดี	 กรรมการผู ้จัดการ	 08-1953-8556	 	 p.chantarapakdee@gmail.com

แพร่	 นางโสภิตา	 กฤตาวรนนท์	 กรรมการผู ้จัดการ	 09-5451-4114	 09-5451-4115	 pracharat.phrae@gmail.com

พระนครศรีอยุธยา	 คุณปราณี	 ด่านชัยวิโรจน์	 กรรมการผู ้จัดการ	 09-2420-8888	 09-2420-8889	 seayutthaya@gmail.com

พะเยา	 นายจรัส	 สุทธิกุลบุตร	 ประธานกรรมการ	 CEO	 08-1881-8333	 	 jr.asia@hotmail.com

พังงา	 นายศรัญย์	 รองเรืองกุล	 กรรมการผู ้จัดการ	 08-6525-8844	 08-6525-8844	 sarun_2545@yahoo.com
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จังหวัด ชื ่อ  - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ติดต่อ ไลน์ไอดี อีเมล 

พัทลุง	 ดร.นาที	 รัชกิจประการ	 ประธานกรรมการผู ้จัดการ	 CEO	 08-7682-1397	 08-7682-1397	 natsarun@gmail.com

พิจิตร	 คุณพัชชาภา	 พลสว่าง	 รักษาการกรรมการบริษัท	 08-9437-7792	 08-9437-7792	 brookshop_1@yahoo.com

พิษณุโลก	 วรัญญา	 ธูปหอม	 กรรมการผู ้จัดการบริษัท	 08-6929-1745	 	 anongthip_thapho@hotmail.com

ภูเก็ต	 คุณวีระชัย	 ปรานวีระไพบูลย์	 กรรมการผู ้จัดการ	 08-1370-7576	 	 	 peeteeeng@gmail.com

แม่ฮ่องสอน	 คุณธวัชชัย	 รัตซ้อน	 กรรมการผู ้จัดการบริษัท	 08-1972-0472	 	 	 tawatchai.ratanasorn@gmail.com

มหาสารคาม	 นายสุทิน	 พรมงคลชัย	 ประธานกรรมการ	 	 08-1392-3655	 	 suthin_PORN@yahoo.com

มุกดาหาร	 นายจิรโรจน์	 เรืองกิตต์ชัยกุล	 กรรมการผู ้จัดการ	 	 08-3288-8882	 	 jirarotha@gmail.com

ยโสธร	 คุณไพศาล	 แจ่มจำรัส	 กรรมการผู ้จัดการ	 08-1876-8766	 08-1876-8766	 paisal123@gmail.com

ยะลา	 คุณชานนท์	 เจะหะมะ	 กรรมการบริษัท	 08-1897-5065	 	 yalacsop@yahoo.co.th

ร้อยเอ็ด	 นายสมเกียรติ	 ชัยคณารักษ์กูล	 กรรมการผู ้จัดการ	 08-9711-5404	 08-9711-5404	 somkiat.big101@hotmail.com

ระนอง	 นายนิตย์	 อุ ้ยเต็กเค่ง	 (รักษาการกรรมการบริษัท)	 08-1956-4333	 08-1956-4333	 nit.utk2288@gmail.com

ระยอง	 คุณอนุชิดา	 ชินศิระประภา	 กรรมการ	 (รักษาการ)	 08-1821-4216	 	 anuchidachin	 anuchaida_c@yahoo.com

ราชบุรี	 นายณรงค์ศักดิ ์	 ชื ่นสุธน	 กรรมการผู ้จัดการ	 08-1881-8199	 08-8547-8889	 narongsak@nccoconut.co.th

เลย	 นายอรรถพล	 สำลีพันธุ ์	 กรรมการผู ้จัดการ	 08-4388-8166	 	 athapon.s@gmail.com

ลพบุรี	 นายธวัชชัย	 เศรษฐจินดา	 ประธานกรรมการบริษัท	 (รักษาการ)	 08-1443-9424	 	 lopburipcc@gmail.com

ลำปาง	 คุณบริบูรณ์	 ผดุงพงษ์	 กรรมการผู ้จัดการ	 08-1951-2187	 08-1951-2187	 bboriboon3@hotmail.com

ลำพูน	 นายพิรุณ	 จันทร์ธรรม	 กรรมการผู ้จัดการ	 08-6114-1810	 Pirun2503	 ingo62@hotmail.com	

ศรีสะเกษ	 นายรัฐวิทย์	 อังคสกุลเกียรติ	 กรรมการ	 08-1547-3333	 	 rattwitta@gmail.com/sskpacharat@gmail.com

สกลนคร	 นายแพทย์สมบูรณ์	 จิระวัฒนาสมกุล	 กรรมการผู ้จัดการ	 08-1975-3978	 	 dr_somboon@yahoo.com

สงขลา	 นายโสภณ	 จะยะสกูล	 ผู ้จัดการ	 09-9365-3388	 sopon936	 sopon.jayasakul@gmail.com

สตูล	 นายประยูร	 โขขัด	 ผู ้จัดการ	 08-1478-6704	 08-1478-6704	 khokhad18@hotmail.com

สมุทรปราการ	 นายอนันตชัย	 คุณานันทกุล	 ประธานกรรมการ	 08-1915-0888	 anantachai.senator	 anantachai@siameastern.com

สมุทรสงคราม	 นายภาณพัฒน์	 ศิริบุญญาวงศ์	 ผู ้จัดการ	 09-2614-3553	 	 sibunyawong@gmail.com

สมุทรสาคร	 นายธีรพงศ์	 จันศิริ	 ประธานกรรมการ	 08-1648-8416	 	 thiraphong.Chansiri@Thaiunion.com

สระแก้ว	 นายเอกชัย	 ล้อเจริญ	 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ	08-1856-7283	 	 ak_lo@hotmail.com

สระบุรี	 นายอัศวิน	 ไขรัศมี	 กรรมการผู ้จัดการ	 	 08-5123-7365	 asawin9	 asawin@Banriecoffee.com	

สิงห์บุรี	 นายวิจิตร	 เลิศไพบูลย์พงษ์	 ประธานกรรมการสภาอุตสาหกรรม	 08-5747-8802	 	 ying.vj@gmail.com

สุโขทัย	 นายธงชัย	 คงสนิท	 ผู ้จัดการ	 08-1972-4206	 08-1972-4206	 thongk.k@hotmail.com

สุพรรณบุรี	 นายเสน่ห์	 บุญสุข	 ผู ้จัดการ	 09-4663-1114	 	 thaingtrong@gmail.com

สุราษฎร์ธานี	 นายชินพร	 นิลวัชรมณี	 กรรมการผู ้จัดการ	 08-2455-5591	 chin112osk	 chin.nil0418@gmail.com

สุรินทร์	 นายทวีศักดิ ์	 นาคดี	 ผู ้จัดการ	 06-2681-5688	 taweesak180207	 tnakdee@gmail.com

หนองคาย	 นางจิรนันท์	 สกุลตั ้งไพศาล	 กรรมการผู ้จัดการใหญ่	 08-9828-0818	 jiranunccw	 jiranun_ccw@hotmail.com

หนองบัวลำภู	 นายธนวิทย์	 คงสุริยะ	 กรรมการผู ้จัดการ	 08-9422-9930	 08-9422-9930	 kusupplyandtravel@gmail.com

อ่างทอง	 นายศุภากร	 ฉัตรภัทรไชย	 ผู ้จัดการ	 08-5192-8318	 851928318	 rueangchai2509@hotmail.com

อำนาจเจริญ	 นายคเณศ	 ดาโรจน์	 กรรมการผู ้จัดการ	 08-9423-8879	 08-9423-8879	 kanet_d59@yahoo.com

อุดรธานี	 นายสวาท	 ธีระรัตนนุกูลชัย	 กรรมการผู ้จัดการ	 08-1871-9999	 08-1871-9999	 sawat_eng@hotmail.com

อุตรดิตถ์	 นายธเนศ	 สุนพงศรี	 กรรมการผู ้จัดการ	 09-9965-5199	 09-9965-5199	 tumthanet@gmail.com

อุทัยธานี	 นายศุภวิชญ์	 เอี ่ยมละออ	 ประธานกรรมการบริษัท	 (รักษาการ)	 09-3135-7313	 09-3135-7313	 prsuthaithani@gmail.com

อุบลราชธานี	 นางพองาม	 ปรีดาสันติ ์	 กรรมการผู ้จัดการบริษัท	 08-1876-2818	 	 porngam.seubon@gmail.com
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จัดทำข้อมูล
นายประวิช	 สุขุม
นางต้องใจ	 ธนะชานันท์
ดร.การดี	 เลียวไพโรจน์
นายสุรพล	 เศวตเศรนี
นางชาลอต	 โทณวณิก
นางธารทิพย์	 ศิรินุพงศ์
นางอรสา	 โตสว่าง
ม.ล.รดีเทพ	 เทวกุล
นายวิรัช	 เมฆสัมพันธ์
นางภาวินี	 ไชยสิทธิ์
นายสุวัฒน์	 บุญเตี้ย	
นางสาววิไลพรรณ	 บุณยเกียรติ
นางปุณณภา	 ฮิรามัทซึ	
นางสาวชนกานต์	 บุญเอี่ยม	

ที่ปรึกษา
พลเอก	 อนุพงษ์	 เผ่าจินดา	 	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	 (หัวหน้าทีมภาครัฐ)
นายฐาปน	 สิริวัฒนภักดี	 	 บริษัท	 ไทยเบฟเวอเรจ	 จำกัด	 (มหาชน)	 (หัวหน้าทีมภาคเอกชน)
นายสุวพันธุ์	 ตันยุวรรธนะ	 	 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตร	ี
พลตำรวจเอก	 อดุลย์	 แสงสิงแก้ว	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย	์
พลเอก	 ฉัตรชัย	 สาริกัลยะ	 	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดร.สุวิทย์	 เมษินทรีย์	 	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
นายสมพล	 เกียรติไพบูลย์	 	 ประธานที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ	
นายกฤษฎา	 บุญราช	 	 	 ปลัดกระทรวงมหาดไทย
นางเกศรา	 มัญชุศรี	 	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นายอิสระ	 ว่องกุศลกิจ	 	 บริษัท	 น้ำตาลมิตรผล	 จำกัด
นายวิชัย	 อัศรัสกร	 	 บริษัท	 เวิลด์เทรดดิ้ง	 จำกัด	
นายศุภชัย	 เจียรวนนท์	 	 บริษัท	 เครือเจริญโภคภัณฑ์	 จำกัด	 (มหาชน)
นพ.พลเดช	 ปิ่นประทีป	 	 สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา	 และคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
นพ.อำพล	 จินดาวัฒนะ	 	 สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	
นายพลากร	 วงค์กองแก้ว	 	 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	 (องค์การมหาชน)	
นายฤทธิ์	 ธีระโกเมน	 	 บริษัท	 เอ็มเค	 เรสโตรองต์	 กรุ๊ป	 (มหาชน)	
นายสรัญ	 รังคสิริ	 	 บริษัท	 ปตท.	 จำกัด	 (มหาชน)
นายยุทธนา	 เจียมตระการ	 	 บริษัท	 ปูนซิเมนต์ ไทย	 จำกัด	 (มหาชน)
นายธนารักษ์	 พงษ์เภตรา	 	 บริษัท	 ทักษิณปาล์ม	 (2521)	 จำกัด
นางสาวบุษบา	 จิราธิวัฒน์	 	 บริษัท	 กลุ่มเซ็นทรัล	 จำกัด	
นายวิสุทธิ	 วิทยฐานกรณ์	 	 บริษัท	 น้ำมันพืชไทย	 จำกัด	 (มหาชน)
ศ.เกียรติคุณ	 นพ.ประเวศ	 วะสี	 ราษฎรอาวุโส	
นายมีชัย	 วีระไวทยะ	 	 ประธานกรรมการ	 บรษิทั	 ประชารฐัรกัสามคัค	ี วสิาหกจิเพือ่สงัคม	 (ประเทศไทย)	 จำกดั
นายอนันต์	 ดาโลดม	 	 กรรมการ	 บริษัท	 ประชารัฐรักสามัคคี	 วิสาหกิจเพื่อสังคม	 (ประเทศไทย)	 จำกัด
นายภราเดช	 พยัฆวิเชียร	 	 กรรมการ	 บริษัท	 ประชารัฐรักสามัคคี	 วิสาหกิจเพื่อสังคม	 (ประเทศไทย)	 จำกัด
ศ.(พิเศษ)	 กิติพงศ์	 อุรพีพัฒนพงศ์	 กรรมการ	 บริษัท	 ประชารัฐรักสามัคคี	 วิสาหกิจเพื่อสังคม	 (ประเทศไทย)	 จำกัด	
นางสาวสมสุข	 บุญญะบัญชา	 กรรมการ	 บริษัท	 ประชารัฐรักสามัคคี	 วิสาหกิจเพื่อสังคม	 (ประเทศไทย)	 จำกัด
นางปรีดา	 คงแป้น	 	 กรรมการ	 บริษัท	 ประชารัฐรักสามัคคี	 วิสาหกิจเพื่อสังคม	 (ประเทศไทย)	 จำกัด	
นางไขศรี	 เนื่องสิกขาเพียร	 	 กรรมการ	 บริษัท	 ประชารัฐรักสามัคคี	 วิสาหกิจเพื่อสังคม	 (ประเทศไทย)	 จำกัด
ดร.กอบศักดิ์	 ภูตระกูล	 	 	 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
นางสาววิบูลย์ลักษณ์	 ร่วมรักษ์	 ปลัดกระทรวงพาณิชย	์
นายธีรภัทร	 ประยูรสิทธิ	 	 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายการัณย	์ ศุภกิจวิเลขการ		 ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ	 สืบสานแนวพระราชดำริ
นายสุทธิพงษ์	 จุลเจริญ	 	 รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
นายณัฐพงศ์	 ศิริชนะ	 	 รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
นางบริสุทธิ์	 เปรมประพันธ์	 	 รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายอภิชาติ	 โตดิลกเวชช์	 	 	 อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ร.ต.ท.อาทิตย์	 บุญญะโสภัต	 อธิบดีกรมการปกครอง
นายจรินทร์	 จักกะพาก	 	 อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นายสฤษดิ์	 วิฑูรย์	 	 ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
นายวันชัย	 คงเกษม	 	 ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง
นายชัยวัฒน์	 ชื่นโกสุม	 	 ที่ปรึกษาด้านการปกครอง
นางสายพิรุณ	 น้อยศิริ	 	 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย	 	
นายทวีป	 บุตรโพธิ์	 	 รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
นายอรรษิษฐ์	 สัมพันธรัตน์	 	 รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
นายณรงค์	 บุ่ยศิริรักษ์	 	 รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
นายสมคิด	 จันทมฤก	 	 ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย

ศิลปกรรมและเรียบเรียง
นายโชคชัย	 ปัญจรุ่งโรจน	์
นางสาวอภิณห์พัศณ์	 บุญสมธรรม
นางสาวอุษณี	 วิรัตกพันธ์
นายองอาจ	 จิระอร
นางสาวทัศพร	 สนิธวรรณะ
นายวรัญชัย	 รักษาเกียรติ
นายพงศ์	 โรจนเสถียร
นางสาวมนุรดา	 พรชนะรักษ์
นายปราโมทย์	 ผ่องสุวรรณ์
นายอนุสรณ์	 วิศิษฏ์ศิลป
นางสาววันทนา	 อันพัฒนากูล
นางสาววรรณา	 ตั้งแสงประทีป

สนับสนุนข้อมูล
นายชาญชัย	 ตันติรัฐพงศ์
ดร.อนุรักษ์	 เรืองรอบ	
นายปราโมทย์	 พรประภา
นางรชตภร	 โตดิลกเวชช์
นางสาวกฤตยา	 สัจจพงศธร	
นางสาวเพ็ญแข	 ศรีสุทธิกุล
นายไพบูลย์	 บูรณสันติ
นายวาทกานต์	 ช่อแก้ว
นางสาวนันทนา	 หวังธงชัยเจริญ
นายณรงค์	 วุ่นซิ้ว
นายราเชนทร์	 คูวงษ์วัฒนาเสรี
นางสาวบุษบา	 ธรรมรักษ์
นายภูมิวัชร์	 อุดมทรัพย์
นายธวัชชัย	 แก้วคงคา
นางสาวพรพรรณ	 เดชะพหุล
นางรมณ	 คูวงษ์วัฒนาเสรี	
ว่าที่ร้อยตรี	 อิสระพงศ์	 สินรอด
นาย	 ณ	 น่าน	 สงวนพงษ์
นายไกรฤทธิ์	 จันทร์แช่มช้อย
นางสาวมนัสวีช์	 ทรัพย์พร้อม
นางสาวปิยวรรณ	 ลาภาวัณย์
นายจักริน	 วรสารพิทักษ์
นายอรรถพล	 ไชยกอง

นางสาวกุลธิดา	 ตันเจริญ
ว่าที่ร้อยตรี	 พิทักษ์	 ดาวัน
นางอมราภรณ์	 ทรงอาวุธ
นางสาวอภิสรา	 เกษอินทร์	
นางสาวพรสุดา	 ณ	 สงขลา
นางสาวมนทิรา	 เข็มทอง
นายปรวีร์	 สารจันทร์
นางสาววันดี	 ศรีขวัญ
นางสาวภัทรลภา	 สุริโย
นางสาวฌานิฎา	 ศรีสิทธิชัยสกุล
นายเฉลิมวิทย์	 เดือนกลาง
นางสาวรษิกา	 สีหะจุฬางกูร
นายกนต์ธร	 ศรีชุมจันทร์
นายทองคูณ	 บุญศร	
นายสรสาสน์	 สีเพ็ง
นางสาวสุนีย์	 เอนกพิพัฒน์
นางสาวเตือนใจ	 บุญทิม
นางสาวชลิดา	 จันทร์สิริพงศ์
นายโยธิน	 ธรรมจำรัส	
นายวรวัฒน์	 ศรียุกต์	
นายคมกฤช	 นาคะลักษณ์	
นางสาวสลิลลา	 สีหะพันธุ์	
นางสาวกุลวดี	 จันทรปาน	
นางสาวนพเก้า	 สุจริตกุล	
นางลดาวัลย์	 กันทวงศ์
นายนพปฎล	 เดชอุดม
ดร.ธีระพล	 ถนอมศักดิ์ยุทธ
นายภูริสร์	 รักจำรูญ
นายวิทูร	 ซื่อวัฒนากุล
นายร่องกี้	 พลเยี่ยม
นายโฆษิต	 สุขสิงห์
นายวิเชฐ	 ตันติวานิช
ดร.เอกพล	 ณ	 สงขลา
นายพรหมพันธุ	์ กองพลพรหม
นางสาวสาริศา	 ไทเศรษฐวัฒน์กุล
นางสาวกุลริสา	 สิทธิไชย
นางสาวสุธาสินี	 แท่นอ่อน

นางสาวผไทแก้ว	 อนันต์ธนกุล
นางสาวพลอยนิตา	 หาญวิเศษธนันต์
นางสาวชาลิสา	 สุขีภาค
นายสิน	 รัตนพันธุ์
นายสุทิวัส	 นภาพงษ์
นางสาววิภารัตน์	 ทรัพย์สมบูรณ์
นางสาวสราญลักษณ์	 ลัดดาสวัสดิ์
นางสาวพรรษา	 ริมกาญจนวัฒน์
นางสาวกรกนก	 วงษ์สุวรรณ
นางสาวมณีรัตน์	 มณีวรรณ
นางสาวปิยนุช	 ลัยนันท์
นายมนุ	 อนงค์
นายกิตติกันต์	 จุลทอง
นายเสกสรร	 สันตินันตรักษ์
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