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คณะทํางานท่ีเข*าร6วมประชุม 
1. พลเอก อนุพงษ เผ�าจินดา รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย  หัวหน าทีมภาครัฐ 
2. นายฐาปน  สิริวัฒนภักดี บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) หัวหน าทีมภาคเอกชน 
3. นางธนาพร  พรหมสุวรรณ แทน พล.ต.อ.อดุลย  แสงสิงแก ว  คณะทํางาน 

(หัวหน าผู ตรวจราชการกระทรวงฯ) รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความม่ันคงของมนุษย 

4. นางประนาถ พิพิธกุล   แทนพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ  คณะทํางาน 
(เศรษฐกรเชี่ยวชาญ)   รัฐมนตรีว�าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  

5. นางสาวพรทิพย ขุนวังจีนา แทน นายสนธิรัตน    สนธิจิรวงศ  คณะทํางาน 
(นักวิชาการพาณิชยชํานาการพิเศษ) รัฐมนตรีช�วยว�าการกระทรวงพาณิชย   

6. นายสุทธิพงษ  จุลเจริญ  แทน นายกฤษฎา  บุญราช  คณะทํางาน 
(รองปลัดกระทรวงมหาดไทย)  ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

7. นางสาวไปยดา หาญชัยสุขสกุล แทน นายสุวิทย  เมษินทรีย  คณะทํางาน 
 (ท่ีปรึกษาพิเศษ รัฐมนตรีฯ)  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  
8. นายวรวัฒน  ศรียุกต  แทน นายอิสระ  ว�องกุศลกิจ  คณะทํางาน 
     บริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด 
9. นายวิชัย    อัศรัสกร  รองประธาน บริษัท เวิลดเทรดด้ิง จํากัด คณะทํางาน  
10. นายอนุรักษ  เรืองรอบ แทน นายพลากร วงศกองแก ว  คณะทํางาน 
     สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 
11. นายเทียนวรรณ ชิรเวทย  แทน นายยุทธนา  เจียมตระการ  คณะทํางาน 

บริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด (มหาชน) 
12. นางลดาวัลย  กันทวงศ แทนนางเกศรา  มัญชุศรี   คณะทํางาน 
     ตลาดหลักทรัพยแห�งประเทศไทย 
13. นายจอมกิตติ  ศิริกุล  แทน นายศุภชัย  เจียรวนนท  คณะทํางาน 
     บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ จํากัด    
16. นายวิทูร  ซ่ือวัฒนากุล แทน นายวิสุทธิ  วิทยฐานกรณ  คณะทํางาน 

บริษัท น้ํามันพืชไทย จํากัด  
17. นางชลิดา   จันทรศิริพงษ แทน นางบุษบา  จิราธิวัฒน  คณะทํางาน 
     บริษัท กลุ�มเซ็ลทรัล จํากัด 
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ผู*เข*าร6วมประชุมภาครัฐ 
กระทรวงมหาดไทย 
1. นายอภิชาติ  โตดิลกเวชช อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 
2. ร.ต.ท.อาทิตย  บุญญโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง 
3. นายธนา    ยันตรโกวิท รองอธิบดีกรมส�งเสริมการปกครองท องถ่ิน 

แทน อธิบดีกรมส�งเสริมการปกครองท องถ่ิน 
4. นายทวีป   บุตรโพธิ์  รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 
5. นายสุพจน  ยศสิงหคํา รองผู ว�าราชการจังหวัดนครปฐม 
6. นายสุริยะ  วิริยะสวัสด์ิ รองผู ว�าราชการจังหวัดสกลนคร 
7. นายโชคชัย  แก วปJอง  ผู อํานวยการสํานักเสริมสร างความเข มแข็งชุมชน 

กรมการพัฒนาชุมชน 
8. นางรชตภร  โตดิลกเวชช ผู อํานวยการกลุ�มงานยุทธศาสตรด านการพัฒนาชุมชนและ  

ส�งเสริมการปกครองท องถ่ิน 
9. นายกู เกียรติ   ญาติเสมอ ผู อํานวยการกลุ�มประสานงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

และประชารัฐกรมการพัฒนาชมุชน 
10. นางศิร ิ  กําปKLนทอง พัฒนาการจังหวัดนครปฐม 
11. นางรักใจ  กาญจนวีระ ผู อํานวยการกองประชาสัมพันธ กรมการพัฒนาชุมชน 
12. นางอาภร  โพธิ์เจริญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ กรมการพัฒนาชุมชน 
13. นายศุภฤกษ  แสนแก ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ กรมการพัฒนาชุมชน 
14. นายฉัตริน  สุวรรณหงส นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กรมการพัฒนาชุมชน 
15. นายอัครเดช  เดชธิสา  นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี 
1. นางลักษมี   ปลั่งแสงมาศ ผู ว�าการสถาบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแห�งประเทศไทย 
กระทรวงพาณิชย5 
1. นางนัทวัลย  ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค าภายใน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ5 
1. นางมณีลักษณ   พิริยจิตตะ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
กรมประมง 
1. นายวิชาญ    อิงศรีสว�าง ผู ตรวจราชการกรมประมง 
กรมประชาสัมพันธ5 
1. นางพรอัปสร   นิลจินดา ผู อํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแห�งประเทศไทย 
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ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ5การเกษตร 
1. นายศรายุทธ  ยิ้มยวน  ผู ช�วยผู จัดการใหญ� 
2. นายสุรศักด์ิ  สมผดุง  ธ.ก.ส. 
ธนาคารกรุงเทพ 
1. นางสาวโชติกา   บุณยรังษี ธนาคารกรุงเทพ 
ธนาคารไทยพาณิชย5 
1. นางสุนิสา   โสมาภา 
ผู*ร6วมประชุมภาคเอกชน 
1. นายประวิช  สุขุม  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) 
2. นางสาวภาวิน ี ไชยสิทธิ์  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) 
3. นางสาวดาราวรรณ ศรีรัตนประภาส บริษัท กลุ�มเซ็นทรัล จํากัด 
4. นายศรุต  เรียวรักษา บริษัท เวิลดเทรดด้ิง จํากัด  
 

ผู*ร6วมประชุม บจก.ประชารัฐรักสามัคคี(ประเทศไทย) จํากัด 
1. นายมีชัย    วีระไวทยะ ประธานกรรมการ 
2. นางต องใจ  ธนะชานันท กรรมการผู จัดการและเลขานุการ 
3. นายปรีดา  คงแปOน  กรรมการ 
4. นายกิตติพงษ   อุรพีพัฒนาพงศ กรรมการ 
 

บจก.ประชารัฐรักสามัคคี (จังหวัด) 
1. นายสุรพล  เศวตเศรนี กรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีบุรีรัมยฯ 
2. นางธารทิพย  ศิรินุพงศ กรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรีฯ 
3. นางสาวอรสา  โตสว�าง  กรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ตฯ 
4. นายเศกสรร  ชนาวิโชติ MD. บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสกลนครฯ 
5. นายวิรุญ  คําภิโล  MD. บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเชียงรายฯ 
6. นายกิตติ  ทิศสกุล  กรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเชียงรายฯ 
 
เริ่มประชุมเวลา 16.00 น. 

พลเอก อนุพงษ เผ�าจินดา รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย หัวหน าทีมภาครัฐ และนายฐาปน 
สิริวัฒนภักดี กรรมการผู อํานวยการใหญ� บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด(มหาชน) หัวหน าทีมภาคเอกชน 
ประธานร�วมในการประชุม กล�าวเปRดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องประธานแจ*งให*ทราบ 
 1.1 ภาวะเศรษฐกิจในปEจจุบัน  
 พลเอก อนุพงษ  เผ�าจินดาหัวหน าทีมภาครัฐ ประธานร�วมในการประชุมกล�าวว�า    
ในวาระแรก มีเรื่องท่ีอยากจะเรียนให ทุกท�านทราบ ในเรื่องของเศรษฐกิจ หรือตัวเลขทางด านเศรษฐกิจส�วน
ใหญ�จะดีหมดทุกตัว แต�ว�าประเด็นคือท�านนายกรัฐมนตรีบอกว�าเศรษฐกิจข างบนดีหมดทุกตัว การส�งออกก็ดี
ข้ึน ทุกอย�างดีหมด ซีซีเครื่องยนตหมุนพอสมควร อย�างไรก็ตามท�านบอกว�าข างล�างฐานรากเรายังไม�ค�อยมี
สตางค บางส�วนก็มีทํามาหากินแล ว เช�น การเกษตรก็มีปKญหาเรื่องอุทกภัยบ าง เรื่องอะไรบ างและสุดท ายก็ไป
จบท่ีเรื่องราคา เกือบทุกตัวเลย ในเรื่องคณะท่ีเราทําก็มีส�วนช�วยเศรษฐกิจฐานรากได มาก ท�านขอให เน นให มันมี
ความ Enhance ใช ศัพทท่ีกว างไกลหน�อย ก็เรียนพวกท�านทราบเปYนแนวทาง เข าใจว�าเรื่องของเศรษฐกิจมัน
ต องช�วยกันทุกภาคส�วน มันคงไม�มีสูตรสําเร็จของกระทรวงเกษตรเพียงอย�างเดียวหรือว�าเรื่องของกระทรวง
พาณิชยเปYนอย�างเดียว นั่นหมายถึงเราด วย เราก็มีส�วนท่ีเข าไปช�วยได ก็ต องขอว�าพวกเราช�วยกันทํา ในส�วนท่ี
เราทําได  ส�วนอ่ืนเขาก็ช�วยกันไป ก็เรียนพวกเราทราบแค�นั้น ในวันนี้ก็คงจะเรื่องของการทํางานท่ัว ๆ ไป   
เด๋ียวให คุณฐาปนได เรียนชี้แจงให พวกเราทราบ มีเรื่องของอาจารย มีผู ท่ีเปYนผู หลักผู ใหญ�ในการทํางานของ
รัฐบาลของกรมการค าภายใน กระทรวงพาณิชย คุณนันทวัลย ศกุนตนาค ก็ถือว�าให เกียรติมาร�วมงานกับเรา
แล วท�านก็กําลังจะเปYนปลัดกระทรวง ต องขอแสดงความยินดีวันนี้ท�านได ให เกียรติมา เราก็ได รับเกียรติจากทุก
กระทรวงมาช�วยกัน ไม�ว�างก็ส�งคนท่ีสามารถจะให ความรู เราได  ให คําแนะนําหรือว�ามาร�วมกันทํางานนี้กันได 
ต องขอขอบคุณและขอต อนรับ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 1.2 การช้ีแจงและขยายผลการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 
 ในวาระท่ี 1 เปYนรายละเอียดของความคืบหน าท่ีจะเรียนให ทราบ ประการแรก เม่ือ
สักครู�เปYนภาพของท�านอาจารยมีชัย วีระไวทยะ ท�านได กรุณาเปYนตัวแทนของคณะสานพลังประชารัฐในคณะ
ของเรา E3 ท่ีเรียกว�าคณะพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ และในหน าท่ีของบริษัทประชารัฐรักสามัคคี 
ประเทศไทย ได ร�วมลงนามข อตกลงความร�วมมือเปYน MOU ร�วมกับทางสาธารณสุข ในเรื่องของการบูรณาการ
อาหารปลอดภัย ซ่ึงก็พ่ึงดําเนินการเม่ือวานนี้ วันท่ี 11 กันยายน ขออนุญาตกราบเรียนท�านรัฐมนตรีและ
ผู เข าร�วมประชุมทุกท�านได มีโอกาสรับทราบ  
 สําหรับประเด็นท่ี 1.2 นี้เปYนการชี้แจงว�าคณะทํางานของเราได มีโอกาสลงมาในพ้ืนท่ี 
เพราะว�าเม่ือวันท่ี 9 กันยายน ท่ีจังหวัดนครราชสีมา เปYนการเชื่อมโยงทํางานประชารัฐในบริษัทวิสาหกิจเพ่ือ
สังคมท่ีเปYนประชารัฐรักสามัคคีในแต�ละจังหวัด ในภาคพ้ืนอีสานท้ังหมด สิ่งท่ีได ประโยชนก็คือว�าได เห็นสิ่งท่ี
เหมือนกันแล วก็อาจจะสอดคล องกันลักษณะเปYนบูรณาการ เราได เดินทางลงไปพ้ืนท่ีด�านเกวียนไปดู
เครื่องปK^นดินเผา ซ่ึงก็คณะของรัฐมนตรีโดยท�านนายกรัฐมนตรีก็เคยลงไปพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมาอยู�แล ว แล ว
ก็ไปติดตามเพ่ือท่ีจะขยายผลต�อ โดยเฉพาะอย�างยิ่ง ได มีการเน นในเรื่องของกิจกรรมต�าง ๆ ท่ีเก่ียวโยงกับทาง
ประชารัฐของเรา เพ่ือจะทําให บรรลุตามเปOาประสงค ก็คือเรื่องของการเพ่ิมรายได ให คนในชุมชน 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
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 1.3  การปรับโครงสร*างคณะทํางานสานพลังประชารัฐ ส6วนกลาง 
  รายละเอียดต�อไปเปYนในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงคณะสานพลังประชารัฐท้ังหมด 
12 คณะ กล�าวโดยสรุปมีการยุบไป 1 คณะ เพ่ิม 1 คณะ อย�างท่ีเห็นในเอกสารคือ ยุบคณะ D7 คือคณะท่ีสร าง
รายได และกระตุ นการใช จ�ายของประเทศไปรวมกับ D3 ท่ีเรียกว�าเปYนการส�งเสริมการท�องเท่ียวและ Mice แต�
อีกคณะหนึ่งท่ีเพ่ิมข้ึนมา E6 คณะประชารัฐเพ่ือสังคม ซ่ึงคณะนี้มีตัวแทนภาคเอกชน คือคุณอิสระ ว�องกุศลกิจ 
คุณวรวัฒน ท่ีร�วมประชุมกับเราก็จะทราบดี มีท�านอาจารยมีชัย วีระไวทยะ ก็เข าร�วมอยู�ด วย ก็ร�วมทํางานกับ
ทางด านกระทรวงพัฒนาความม่ันคงและสังคมของมนุษย คณะ E6 ท่ีเพ่ิมเติมข้ึนมาจะเห็นว�าคณะโดยส�วนใหญ�
จะปรับเปลี่ยนในผู ท่ีรับผิดชอบ เพราะมีการปรับเปลี่ยนท้ังคณะรัฐมนตรี ต้ังแต�จากต นป̀ท่ีผ�านมา แต�ก็เปYน
รายละเอียดท่ีคณะค�อย ๆ ปรับไปเรื่อย ๆ และมีเรื่องของชื่อคณะท่ีเปลี่ยนไปบ าง อย�างเช�น คณะ D4 แต�เดิม
คือส�งเสริมการส�งออกและการลงทุนในต�างประเทศ เปลี่ยนเปYนส�งเสริมธุรกิจการค าและธุริกิจการบริการ 
ภาครัฐก็จะเปYนกระทรวงนั้น ๆ ท่ีเคยถูกระบุไว  เพียงแต�ว�าเจ ากระทรวงคือท�านรัฐมนตรี ก็อาจจะเปลี่ยนแปลง
ไป อันนี้เพ่ือทราบ ถ ามีท�านใดท่ีต องการได รายละเอียดเพ่ิมเติมอย�างไร ติดต�อมาทางด านเลขาฯ ได   
 คณะ D3 ก็จะเก่ียวโยงกับการกระตุ นการจับจ�ายอยู�แล ว เพราะทางภาคเอกชนมีการ
เปลี่ยนแปลงบ าง เพราะว�ายุบคณะรวมด วยกัน ในนี้คุณตุaก ชลิดา จะทราบเพราะว�าคณะของพ่ีทศได รวมกันกับ
ของคุณชนินทธ โทณวณิก และคุณชนินทธ ก็เปลี่ยนมาเปYน คุณกลินท สารสิน และคุณกลินท สารสิน ทํางาน
ร�วมกับทางคุณเชน ก็เก่ียวโยงกับการท�องเท่ียว เพราะคุณกลินท สารสิน เปYนประธานของ Board การ
ท�องเท่ียว ฉะนั้นท�านก็จะเห็นในเรื่องของอเมซ่ิงไทยเทส เรื่องไทยโฮส อะไรต�างๆ นานา ซ่ึงเก่ียวโยงกับเขา
โดยตรง อันนี้เรียนเพ่ือทราบ รายละเอียดมีค�อนข างจะมากกว�านี้ แต�ว�าถ าท�านใดท่ีเก่ียวโยงกับหน�วยงานไหน 
ก็กรุณาประสานกับเลขานุการของภาคเอกชนและเลขานุการของทางภาครัฐได   
  
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะทํางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ                 

 ครั้งท่ี 6/2560 เม่ือวันจันทร5ท่ี 7 สิงหาคม 2560 
นายประวิช สุขุม เลขานุการร�วมภาคเอกชนได แจ งต�อท่ีประชุมว�า ฝJายเลขานุการร�วมท้ัง

ภาครัฐและภาคเอกชน ได จัดทํารายงานการประชุมคณะทํางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ครั้ง
ท่ี 6/2560 เม่ือวันจันทรท่ี 7 สิงหาคม 2560 จึงนําเรียนท่ีประชุมเพ่ือโปรดรับรอง ตามเอกสารแนบ 

 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 ผลความก*าวหน*าการประสาน คสป. ในการดําเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐาน
รากและประชารัฐตามข*อส่ังการจากการประชุมคณะ E3 ครั้งท่ีผ6านมา 
   นายอภิชาติ  โตดิลกเวชช เลขานุการร�วมภาครัฐ รายงานต�อท่ีประชุมว�า เรื่องสืบ
เนื่องจากมติการประชุมท่ีผ�านมา ท่ีประชุมมีมติใน 3 ประเด็น ดังนี้ 
  ประเด็นท่ี 1 ให  คสป. ดําเนินการออกแบบงาน วางแผนปฏิบัติการท่ีครอบคลุม
ภารกิจของคณะทํางานสานพลังประชารัฐส�วนกลางทุกคณะ (6D และ 6E) ได เองโดยไม�ต องรอการสั่งการจาก
คณะทํางานสานพลังประชารัฐส�วนกลาง ท้ังนี้ให พิจารณาตามความเหมาะสมและสอดคล องกับความต องการหรือ
ความพร อมของพ้ืนท่ี (จังหวัด) 
  ประเด็นท่ี 2 หากคณะกรรมการ คสป. มอบหมายให ผู แทนหน�วยเข าร�วมประชุมหรือ
มอบหมายงาน ขอให มอบหมายผู ท่ีมีศักยภาพในการทํางานและสามารถประสานงานกับทุกภาคส�วนได อย�างมี
ประสิทธิภาพ 
  ประเด็นท่ี 3 การดําเนินงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐในการส�งเสริม
การท�องเท่ียว  โดยชุมชน ให มอบหมายผู รับผิดชอบงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) ในพ้ืนท่ี
จังหวัด ประสานการทํางานร�วมกันกับผู รับผิดชอบการส�งเสริมการท�องเท่ียว และ MICE (D3) ในระดับจังหวัด 
เพ่ือกําหนดเปOาหมายและแนวทางการทํางานร�วมกัน  
  ขณะนี้ท�านปลัดกระทรวงได กรุณาลงนามมีหนังสือแจ งจังหวัดดําเนินการทุกจังหวัด
แล วตามมติท่ีประชุม  
 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 3.2  ภาพรวมการทํางานของคณะทํางานสานพลังประชารัฐ (12 คณะ) 
  นายอภิชาติ  โตดิลกเวชช เลขานุการร�วมภาครัฐ รายงานต�อท่ีประชุมว�า ภาพรวม
การทํางานสานพลังประชารัฐท้ัง 12 คณะ ท่ีอยู�ในพ้ืนท่ีจังหวัด อันท่ี 1 เปYนเรื่องของตัวจังหวัดพ้ืนท่ีเราเก็บสถิติ
ข อมูลปรากฏว�ามีอยู� 2 จังหวัดท่ีมีการเคลื่อนงานในพ้ืนท่ี ก็คือ ฉะเชิงเทรา กับสุราษฏธานี มีคณะทํางานจาก
ส�วนกลางลงไปทํางานในจังหวัดถึง 5 คณะ ส�วนปKตตานีมี 4 คณะ และ นครพนม นครสวรรค นครราชสีมา 
กําแพงเพชร มีการเคลื่อนงานของ 12 คณะ ลงไปทําในพ้ืนท่ีจังหวัด 3 คณะ อีกมิติคณะทํางานท่ีมีผลงานท่ีลง
ไปเคลื่อนในจังหวัดต�าง ๆ ปรากฏว�า E3 ซ่ึงเปYนคณะของเรามีการเคลื่อนงานท้ังหมด 76 จังหวัด มากท่ีสุด 
ส�วนท่ีตามมาคือ D3 เรื่องการท�องเท่ียว อันนี้มีการเคลื่อนงานถึง 20 จังหวัด และสุดท ายคณะทํางาน D2 มีการ
เคลื่อนงานถึง 17 จังหวัด ส�วนใหญ�เปYนเรื่องคณะทํางานการเกษตร 
  ตัวอย�างท่ีต�อเนื่อง D1 เช�นท่ีกาฬสินธุ กับ ยโสธร เปYน SME Startup D2 จะมีการ
ดําเนินการในเรื่องส�งเสริมช�องทางการตลาด ส�วนเรื่อง D3 ก็จะทําท่ีตราดกับอยุธยา แปลงโฉมอยุธยาสู�เมือง
ท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน D4 จัดระเบียบ Street Food การค าชายแดน CLMVT D6 จะเปYนเรื่องการเกษตรแปลง
ใหญ� E2Re-branding ศูนย Fix it Center E3 การขับเคลื่อนคณะเรามีผลงานขับเคลื่อนท้ัง 76 จังหวัด + 1 
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E5 มีการขับเคลื่อนในเรื่องโรงเรียนประชารัฐท่ัวประเทศ ประมาณ 3,000 โรงเรียน อันนี้เปYนข อมูลโดยสรุป 
เปYนตัวอย�างท่ีนําเรียนท่ีประชุมเพ่ือทราบ ความเคลื่อนไหวของคณะทํางานท้ัง 12 คณะ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 3.3  แผนการรับซ้ือผลไม*ตามฤดูกาล 
   แผนการรับซ้ือผลไม ตามฤดูกาล 
  นางนันทวัลย ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค าภายใน กระทรวงพาณิชย รายงานต�อท่ี
ประชุมว�า ได ทราบจากฝJายเลขานุการว�าคณะทํางานชุดนี้ เข าไปช�วยกระจายผลไม ออกจากพ้ืนท่ีเปYนครั้งคราว 
ช�วงท่ีเกษตรกรมีปKญหา กระทรวงพาณิชย โดยกรมการค าภายในทําอะไรอยู�บ างในการระบายผลไม  ซ่ึงจริง ๆ
แล วดําเนินการร�วมกับผู ประกอบการหลายรายอยู�เปYนประจํา ไม�ว�าจะเปYนกลุ�มเซ็นทรัล เทสโก  แมคโคร ก็ตาม 
การดําเนินการแบ�งเปYน 2 ช�วง คือ ช�วงภาวะปรกติ สิ่งท่ีดําเนินการคือส�งเสริมการซ้ือขายล�วงหน า คือเอา
ผู ประกอบการลงไปทําสัญญาซ้ือขายในพ้ืนท่ี ก�อนท่ีจะมีปKญหา ไม�ว�าจะเปYนห างสรรพสินค าซุปเปอรมาเก็ตหรือ
ว�าโรงงานแปรรูป หรือแม แต�ผู ส�งออกท่ีจะเข าไปทําเหมือนกับเปYน MOU ล�วงหน า นอกจากนั้นจะมีการส�งเสริม
การแปรรูป เข าไปให คําแนะนําส�งเสริมช�องทางการตลาดใหม� เข าไปจัดอบรมว�าการซ้ือขายผ�านออนไลนต อง
ทําอย�างไร มีการขยายตลาดไปต�างประเทศ จัดกิจกรรมต�าง ๆ ก็จะเปYนการดําเนินการของกรมส�งเสริมการค า
ระหว�างประเทศ  
  ในส�วนท่ี 2 คือแผนการบริหารจัดการเม่ือสินค าล นตลาด เม่ือล นตลาดจะมีปKญหา
มากเพราะว�าเกษตรกรเริ่มออกมาขอความช�วยเหลือ ท่ีดําเนินการเข าใจว�าชุดนี้ก็ลงไปช�วยด วย แต�ว�าในส�วน
ของกระทรวงเชื่อมโยงกระจายผลผลิตออกจากพ้ืนท่ี ไม�ว�าจะขอสถานท่ีจําหน�าย ขอให ช�วยรับซ้ือ ขอให ซ้ืออยู�
แล วก็ขอให ซ้ือเพ่ิมข้ึน ซ่ึงมันก็ช�วยได  แต�ถ ามีระบบบริหารจัดการร�วมกันก็จะดีกว�านี้มาก เราขอความร�วมมือ
จากท้ังหน�วยราชการ ห างสรรพสินค า ปK{มน้ํามัน ตลาดสด ตลาดต องชม ฟารม เอ าเล็ต อะไรต�างๆ ให ช�วยซ้ือ
หรือให ช�วย Provide สถานท่ีให เกษตรกรได มาขายของ ทางกระทรวงก็ทําหนังสือไปถึงท�านรัฐมนตรีว�าการ
กระทรวงมหาดไทยด วยว�าขอให ทางจังหวัดช�วยรับซ้ือ นอกจากนี้จะมีการรณรงคส�งเสริมให มีการบริโภค 
บางครั้งก็อาจจะมีจัดเมนูให มันมีผลไม เหล�านี้ได ไหม ให ขอความร�วมมือไปตามสมาคมโรงแรมหรือสมาคมธุรกิจ
ร านอาหาร หรือแม แต�บางครั้งทางโรงเรียน หรือว�าเรือนจําก็ขอให ช�วยซ้ือเพ่ิม มีการขอให สนับสนุนทางการเงิน 
คุยกับสมาคมธนาคาร หรือว�าธนาคาร SME เพ่ือจะช�วยสนับสนุนเงินทุนให กับผู รับซ้ือหรือผู ส�งออกก็ตาม 
นอกจากนี้ในส�วนตลาดต�างประเทศ บางกรณีท่ีผลผลิตล นตลาดก็จะมีการขอกระจายไปเปYนพิเศษอาจจะเปYน
ตลาดอินเดียหรือตลาดรัสเซียท่ีมีประชาชนและผลไม ไทยยังเข าไปไม�มาก 
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  จากตารางผลผลิตออกสู�ตลาด จะเห็นว�าผลไม แต�ละชนิดก็จะมีช�วงพีคต�าง ๆ กัน 
ส�วนใหญ�ก็จะเปYนกลาง ๆ ป̀ ท่ีมีปKญหาช�วงท่ีแล ว คือลําไยกับสับปะรด เนื่องจากว�าลําไยเรามีปKญหาว�าส�งออก
ไปอินโดนีเซียได ช าไปเกือบเดือน เพราะปกติผลไม ออกมากตลาดอินโดเปRดให นําเข าก็จะระบายออกไปได  พอ
ติด ของเริ่มกองอยู�ในห องเย็นราคาก็จะเริ่มตก หลังจากนั้นก็จะต องช�วยกันซ้ือแล วก็ช�วยไปเจรจาเร�งด�วน ขอให 
เขาช�วยเปRด ป̀นี้และป̀ท่ีแล วมีปKญหาสับปะรดภาคเหนือเพราะว�า 2 ป̀ท่ีผ�านมาผลผลิตน อยราคาดีมาก คนหัน
มาปลูกกันเยอะ การจะแก มันต องรู ล�วงหน าว�าของเม่ือไหร�ปริมาณผลผลิตออกมาก แล วต องรู ก�อนท่ีผลผลิตจะ
ออกมาแล วอยู�ในตลาด ไม�ว�าจะกระทรวงเกษตร กระทรวงพาณิชย หรือว�าบริษัทประชารัฐรักสามัคคีฯ ท่ีอยู�ใน
พ้ืนท่ีน�าจะช�วยกันสามารถบอกได  เพราะว�าภาคเอกชนซ่ึงเปYนผู รับซ้ือจริง ๆ เชื่อว�ามอนิเตอรผลผลิตตลอดเวลา 
ท่ีดีท่ีสุดคือต องรู ล�วงหน าประมาณ 1-2 เดือน เพราะผลผลิตออกมาเรารู อยู�แล วว�าผลผลิตจะแก�เดือนไหน และ
ปริมาณประมาณเท�าไหร� จะต องรู ได ล�วงหน า ท่ีแนบมาจะเปYนตัวอย�างว�าสับปะรด จากตารางจะเห็นว�าในช�วง
ครึ่งหลังของป̀นี้ อาจจะมีปKญหาอะไรได อีกบ าง ก็จะมีลําไยกับสับปะรดจะกลับมาอีก สับปะรดคาดว�าผลผลิต
จะออกมาประมาณ ในช�วง 3 เดือนประมาณ 7 แสนตัน ใน 7 แสนตันนี้ท่ีเข าโรงงาน แปรรูป บริโภคปกติไป
โรงงานจะรับได  624,000 ตัน เอาโรงงานท้ังหมดมาบวกลบคูณหารแล วบริโภคสดปกติแล วจะปริมาณ 60,000 
ตัน และแปรรูปไปเปYนผลิตภัณฑอ่ืน ๆ อีก 7,000 ตัน มันจะเหลือในกล�องท่ี 2 อยู� 15,000 ตัน มีความเปYนไป
ได ว�าจะมี Supply มากกว�า Demand ในช�วงปลายป̀นี้ 15,000 ตัน จะต องมาดูแลกันว�า จะกระจายออกจาก
พ้ืนท่ีล�วงหน าได อย�างไร โดยท่ีจะต องไป identify ก�อนว�ามันจะอยู�ท่ีจังหวัดไหนมาก ถ าจังหวัดท่ีมีโรงงานก็จะ
ไม�มีปKญหา เม่ือ 2 เดือนท่ีแล วท่ีมีปKญหาก็คือ เปYนสับปะรดภาคเหนือซ่ึงไม�มีโรงงานจะต องหาทางขนลงมาส�ง
โรงงานภาคใต แถวปราณบุรี แถวประจวบ ซ่ึงของเขาไม�ได มีมาก ตอนนั้นทางโรงงานยังช�วยรับได  เด๋ียวต องมาดู
ส�วนนี้กัน ส�วนของลําไย ปกติลําไยออกปลายป̀คือลําไยจันทบุรีซ่ึงคุณภาพดี เปYนท่ีต องการของตลาดจีนมาก จะ
มีการซ้ือขายล�วงหน ากันอยู�แล ว สําหรับป̀นี้จะมีปKญหาได เพราะไม�มีคน ขาดแคลนแรงงาน ลําไยใช แรงงาน
เยอะมาก เพราะต องเก็บ ต องคัด ต องมัดช�อ ต องบรรจุใส�ลังเพ่ือส�งออกเพราะผลผลิตส�วนใหญ�เลยคือใช ส�งออก 
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บริโภคภายในประเทศนิดเดียว 10% เม่ือคิดว�าจะมีปKญหานี้เราก็ได คุยกับกระทรวงแรงงานไปแล ว ทางท�าน
รัฐมนตรีอาจจะช�วยเรื่องเหล�านี้ได บ าง ประเด็นท่ีเราคิดไม�ถึง คือว�าแรงงานกลุ�มนี้เปYนแรงงานท่ีมีทักษะ 
ผู ประกอบการจะบอกเลยว�าไม�ใช�เอาใครมาเก็บก็ได  จะต องเปYนคนท่ีเคยเก็บ เขมรเก็บได เก�งมากมี
ประสบการณ และเก็บได ดี มองออกว�าอะไรควรเก็บอะไรไม�ควรเก็บ ซ่ึงส�วนนี้ได ขอกระทรวงแรงงานว�าทํา
อย�างไรจะให ภายในป̀นี้มีคนงานกลุ�มนี้กลับเข ามา ประชุมกับกระทรวงแรงงานจะพบว�า ข้ันตอนต�าง ๆ ฟKงดู
เหมือนง�ายแต�ในทางปฏิบัติจะมีอะไรเยอะ แม แต�ตรวจโรคก็มีคิว 3 เดือน อยากได  One stop Service ท่ีด�าน
ชายแดน ไม�อย�างนั้นผู ประกอบการต องเดินทางไปกลับหลายรอบกว�าจะได เอกสารครบถ วนหรือกว�าแรงงานจะ
เข ามาได  บัตรสีชมพูท่ีใช ซ่ึงจะหมดอายุเดือนมีนาคม 2561 ถ าขยายออกไปได การเก็บผลไม ในรุ�นถัดไปก็จะ
สามารถทําได ดีข้ึน นอกจากนี้ในแง�ของปKจจุบัน ใช  Border pass ส�วนใหญ�เปYน Border pass มีความเปYนไปได 
ไหมว�าเฉพาะกลุ�มท่ีเปYน Skill Labor ให ผู ประกอบการรับผิดชอบ ให  Identify มาเลยว�าคนไหนบ างอาจจะ
สเปคว�า เฉพาะ 200 คน 500 คนนี้ ขอเปYนกรณีพิเศษว�าเคลื่อนย ายได  เพราะว�าผลไม ไทยมีหลายภาคคนท่ี
ชํานาญคือคนภาคตะวันออก ถ าเขาเอาลงไปเก็บอย�างรอบท่ีแล ว มังคุดก็มีปKญหาอยู�บ าง เพราะมังคุดภาคใต ไม�
มีคนลงไปเก็บหรือว�าข้ึนไปเก็บลําไยภาคเหนือก็ตาม ในจุดนี้ลําไยแก ท่ีแรงงานอย�างเดียวสําหรับป̀นี้ โดยสรุป
แล ว ในอนาคตถ าเผื่อเราจะร�วมมือกันได  คือ หนึ่งจะต องมีการ Forecast supply ท่ีชัดเจนรู ก�อนท่ีผลไม จะ
ออกสู�ตลาด เผื่อมี Contact Point ของแต�ละหน�วยงานหรือว�าประชารัฐรักสามัคคีมี Contact Point มีเรื่อง
การระบายผลไม ไหมถ ามีและสามารถประสานได ทุกจังหวัดก็จะช�วยได มาก 
  พลเอก อนุพงษ เผ�าจินดา หัวหน าทีมภาครัฐให ความคิดเห็นเพ่ิมเติมในประเด็นนี้ว�า
คงได เห็นบทบาทของภาครัฐ ในการท่ีใช กลไกของภาครัฐไม�ว�าจะเปYนกระทรวงพาณิชย กระทรวงแรงงาน 
รวมท้ังกระทรวงมหาดไทยได ช�วยกัน ประเด็นคือสมมติเราขุดดินท�านบอกจะให จอบอย�างเดียวไม�ได บางอันต อง
ใช จอบ บางอันต องใช เสียม บางอันต องใช คราด ก็แล วแต�ว�ามันอะไร อันนี้ก็เช�นเดียวกัน ภาครัฐก็มีเครื่องมือ
พวกหนึ่งแต�ภาครัฐจะมีปKญหาอยู�เรื่องหนึ่งก็คือไม�มีความคล�องตัว ในการท่ีจะดําเนินการเพราะติดด วยระเบียบ
ต�าง ๆมากมาย รวมท้ังเวลาภาครัฐจะไปช�วยก็จะโดนว�าทําทางนั้นไม�ทําทางนี้ เขาก็ทําสเกลใหญ�เหมือนตัดเสื้อ
ตัวเดียวให คนใช ประมาณ 3 ไซต มันอาจจะไม�ละเอียดพอ คณะเรามีส�วนเติมเต็มในเรื่องนี้ก�อนท่ีจะไปเติมเต็ม
อย�างไร ในเรื่องของสับปะรดเราก็เคยช�วยไปป̀ท่ีแล ว แต�ว�าเราก็เปYนคณะทํางานเล็ก ๆ การท่ีเราจะไปทุ�มเทงาน
ท้ังหมดให ผู ประกอบการไม�ว�าจะเปYนโมเดิรนเทรดท้ังหลายซะทีเดียว มันก็ใช�ท่ี ใช คําว�าทําตามขีดความสามารถ
ท่ีทําได และไม�กระเทือนกัน โดยเฉพาะอย�างยิ่งท่ีมีปKญหามากเราก็จะดําเนินการ  
  ในเรื่องแรงงาน เข าใจว�าตอนนี้กฎหมายเรื่องแรงงานเรามีอยู�แล ว ถ าเปYนเรื่องของ
บัตรสีชมพู ซ่ึงคาดว�ายังไงต องต�ออายุแน�นอนไม�มีทางเลี่ยง ต องรบกวนท�านเอา Requirement ให กับทาง
กระทรวงแรงงานเขาทําแต�เนิ่น ๆ ส�วนเรื่องของ Boarder Pass คงไม�ง�าย เพราะเกิดจากข อตกลงข ามแดน
ระหว�างกันและกัน หมายถึง เราทําคนเดียวไม�ได ต องคุยกับประเทศเพ่ือนบ าน เรื่องมันยาวมาก และทางฝJาย
ความม่ันคง ฝJายทางกระทรวงต�างประเทศ ฝJาย ตม. เขาคงไม�เห็นด วย เพราะ Boarder Pass มันคลุมอะไร
ไม�ได เลย ดีท่ีสุดตอนนี้มี Boarder Pass เข ามา 2 จังหวัด ทางภาคตะวันออกคือเข ามาทางด านสระแก วมาถึง
ปราจีน จากจังหวัดเข ามาเสียมเรียบได  คือเต็มท่ีทางอีสานใต พยายามท่ีจะทําจากอุดรมีชัยมาเสียมเรียบให เข า
มาลึก 2 จังหวัด คงทําได แค�นั้น เพราะว�าสมบัติของมันเปYนอย�างนั้นจริง ๆ และต องออกท่ีจังหวัดท่ีเปYนจุดผ�าน
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แดน ผ�านแดนถาวรกับผ�านแดนชั่วคราว จุดผ�อนปรนการค ายังไม�ได เพราะคนละกฎหมายกัน มันมีความ
ยากลําบาก เจ าหน าท่ีทํามากไปจากนี้ก็ยาก แต�อย�างไรก็ตามถ าคิดแบบนอกกรอบ เรื่อง Boarder pass อย�า
ให ไปไกลมาก ไปภาคอ่ืน ๆ ชักยุ�งไม�ไหว มันควรสโคปให มัน Effective เปYนส�วน ๆ ท�านขอ Request ไปเปYน
หน าท่ีเปYน Requirement เราส�งไปให ทางกระทรวงแรงงาน ถ าเขาเห็นแล วเอาเข า ครม. ถ าท�านดันมากมาก 
เขาไม�มีสิทธิ์ตัดสินใจ ต องเข า ครม. คนท่ีจะพิจารณาจะมี ตม. กระทรวงต�างประเทศ มหาดไทย ช�วยกัน แต�
ยินดีสนับสนุนอยู�แล วไม�มีปKญหา แต�สิ่งท่ีท�านพูดมาท้ังหมด ฝากช�วยกันคิดเศรษฐกิจฐานรากเก็บผลไม พม�าล วน 
ในโรงงานอุตสาหกรรมดีดี เก�ง ๆ เปYนคนต�างชาติหมด ในเรื่องของคณะทํางานเราใหญ� ๆ มีเศรษฐกิจหลายตัวท่ี
เราเข าไปเก่ียวข องได  เช�น การเกษตร การแปรรูป  การท�องเท่ียว และอ่ืนๆ อะไรท่ีเปYนเศรษฐกิจฐานรากเราทํา
ได หมด ในการไปทําก็ไปในห�วงโซ�ของการดําเนินการของเขาไม�ว�าเรื่องของการผลิตเรื่องการบริหาร เรื่องของ
การตลาด ท้ังหมดถ าเราเข าไปในพ้ืนท่ีแล ว คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัดรวมท้ังบริษัท
ประชารัฐรักสามัคคีลงไปทํางานในพ้ืนท่ี ถ าไปเห็นกลุ�มเกษตรกรหรือกลุ�มประกอบอาชีพอะไรก็แล วแต�ท่ีคิดว�า
เราไปช�วยเขาได  เราก็ไปเติมเต็มภาครัฐไปช�วย อาจจะเปYนกลุ�มท่ีเราทํา กลุ�มสับปะรดเราก็เคยทํา และยังทําอยู�
ด วย คุณอรสาก็ยังทําอยู� เด๋ียวจะเรียนว�าทําอย�างไรบ าง ถ าเขาอ�อนด อยเรื่องอะไรเราก็เข าไปช�วยเขาในเรื่องนั้น
เท�าท่ีขีดความสามารถท่ีเราทํา เราเติมเต็มของภาครัฐโดยเฉพาะสิ่งไหนท่ีภาครัฐทําไม�ได เราจะเข าไปช�วย ใน
เรื่องการตลาด ยกตัวอย�าง เรามีโครงการท่ีเปYน flagship โครงการดีของเรา ประเด็นคือลองกอง มีปKญหาเรื่อง
ของการขายแล วมีปKญหาเชิงซ อน คือ เรื่องความม่ันคงของประเทศชาติ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต  ทําได อย�าง
เดียวคือ ปลูกลองกองตรงนั้น มียางมีอะไรบ าง แต�ลองกองถือเปYนของหลักของดีของเขา แล วคนในชาติเราก็รู 
ว�าลองกองเปYนของดี คณะเราก็เข ามาแต�ช าไปนิดหน�อย คนทําหลักก็คือคุณจอมกิตติ ซีพี แล วก็มีภาคส�วน
ต�างๆ นี้เปYนตัวอย�างในเสี้ยวท่ีเราทําก�อนท่ีจะไปถึงท�าน ลักษณะท่ีไปช�วยอีกลักษณะหนึ่งท่ีภาครัฐทําไม�ได  ไป
ในพ้ืนท่ี สมมติผ าขาวม ากองทุนหมู�บ านก็ไปต้ังร านขายผ าขาวม า คือสิ่งท่ีเขาทําได  แต�ทีมของเราหลาย ๆ 
จังหวัดไปดูพัฒนาคุณภาพเขาข้ึนมา หาทางไป Apply เหมือนเสื้อท่ีคุณต องใจใส�อยู� เปYนต น จะมีหลายแบบ 
ถามว�าต องทําอย�างเดียวไหม เขาทําหลายอย�างพยายามเอาไปใส�ในผลิตภัณฑอย�างอ่ืนก็มี สรุปแล วเราช�วยเรื่อง
การตลาดน�าสนใจ ท่ีสําคัญเขาทําไม�เหมือนเรา ภาครัฐบอก Value add ท่ีเพ่ิมข้ึนมา แล วเขาไม�ต องทํา ทํา
น อยได มาก 

นายจอมกิตติ  ศิริกุล ผู แทนจาดบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ จํากัด มีความเห็น
เพ่ิมเติมในประเด็นนี้ว�า ในป̀ท่ีแล ว ได มีโอกาสตามการเชิญชวนของท�านหม�อมราชวงศดิศนัดดา ดิศกุล มูลนิธิ
ปRดทองหลังพระ ไปร�วมกันกับกระทรวงมหาดไทยและคณะเศรษฐกิจฐานราก E3 เข าไปช�วยเรื่องของการตลาด 
ลองกองของพ่ีน องสามจังหวัดชายแดนภาคใต  ปริมาณลองกองในสามชายแดนภาคใต มีอยู�ประมาณ 30,000 
ตัน จากข อมูลจากในพ้ืนท่ีวิ่งข้ึนมา แต�ในโครงการมีการขีดขอบเขตเฉพาะเกษตรกรท่ีเข าร�วมโครงการประมาณ 
3,000 กว�าตัน ซ่ึงตรงนี้เปYนคณะทํางานท้ังของกระทรวงทางมูลนิธิปRดทอง และมีภาคเอกชนท่ีอยู�ในคณะ
ประชารัฐร�วมกันใช จุดแข็งของตัวเองวิ่งเข ามา ออกแบบ Packaging ใช การบริหารจัดการโลจิสติกส รวมไปถึง
ช�องทางการจัดจําหน�าย ซ่ึงเปYนเรื่องท่ีพวกเรารวมพลังกันและนําข อมูลมาวิเคราะห 3,000 กว�าตัน เราพยายาม
ท่ีจะให ตัว Supply กับ Demand match กัน ต้ังแต�ตอนเริ่มโครงการ แต�ทราบไหมว�า แค�ต้ังท�าว�ารายใหญ�จะ
ลงไปซ้ือ 3,000 กว�าตัน ราคาในตลาดเริ่มดีดข้ึน จากเดิมใช ระบบพ�อค าคนกลางในการเข าไปรับซ้ือ จะต องมี  
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ผู รวบรวมท่ีอยู�ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต เปYนคนขนส�งข้ึนมา แต�ตอนนี้พอโครงการจะเข าไปเริ่มมีการจอง
ล�วงหน าและเริ่มมีการเข าไปซ้ือเอง ตรงนี้ส�งผลในทางจิตวิทยา เรื่องท่ีสองถัดมา คือการมีช�องทางการจัด
จําหน�ายจากห างต�าง ๆ รวมถึงบริษัทเอกชนท่ีเอาลองกองข้ึนมาขายก็ทําให ปริมาณได มีการซึมซับจาก Supply 
ไปกว�าครึ่ง นอกจากนี้แล วเราคิดวิธีการใหม� ๆ นอกจากการขายลองกองจริง ๆ เกรด A B กับเกรด C คุณภาพ
เหมือนกัน แต�เกรด C ราคาตํ่ากว�าเกรด A กว�าครึ่ง ใช การตัดแต�ง แต�ในขณะท่ีเกษตรกรในพ้ืนท่ีอาจจะยังไม�มี
ความเชี่ยวชาญมาก เราก็หาหัวหน ากลุ�มเกษตรกร Supplier ตรงนี้เข ามาและสอนเกษตรกรตัดแต�ง พอดีว�า
ทาง 7 - 11 ก็ได ช�วยเปYนช�องทางการจัดจําหน�ายประมาณ 2,000 สาขา ซ่ึงในป̀นี้เรียนท�านรัฐมนตรีทําต�อ 
แม ว�าจะไม�ได ต้ังท�าใหญ�เหมือนครั้งท่ีแล วก็ยังทําต�อ และก็ทุกห างลองกองเบอร 1 คือลองกองใต  ป̀นี้อาจจะ
ออกล�าช าไปประมาณ 1 เดือน และก็คาดการผลผลิตอาจจะน อยกว�าป̀ท่ีแล วประมาณ 20% CP มีเครือข�าย
ห างโลตัสอยู�ท่ีประเทศจีน เราทดลองนําลองกองสามจังหวัดชายแดนภาคใต ไปจําหน�าย แต�เรื่องการตัดแต�งต อง
มีโรงงานท่ีมีมาตรฐานทางภาคใต ยังไม�มี เราเลยต องมาใช เครือข�ายโรงงานท่ีอําเภอ พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ใน
การตัดแต�งและ Ship ไปท่ีกวางโจว เปYนเรื่องท่ีน�าตกใจว�าคนจีนทางตอนใต ไม�เคยกินลองกอง แล วมี PC ไป
เชียร ไปได ป̀นี้เราดําเนินการต�อ 
  พลเอก อนุพงษ เผ�าจินดา หัวหน าทีมภาครัฐให ความคิดเห็นเพ่ิมเติมว�าประเด็นท่ี
น�าสนใจท่ีอยากจะเน น คือ ปKญหาลองกองเปYนปKญหาความม่ันคงเพราะเราไปฆ�าเขาไม�ได  เอาทหารเข าไปไม�ได  
ต องเอาการพัฒนาเข าไป ตามท่ีในหลวงท�านรับสั่ง เขามีปKญหา ทางซีพีทําจนทราบว�า เกรดเขาตํ่า ทํายังไงจะ
อัพเกรดเขาให อยู�เกรด B แล วช�วยในเรื่องการตลาด ไม�ใช�ว�ามีซีพีอย�างเดียวมีเทสโก  เซ็นทรัล ทaอป บ๊ิกซี ตลาด
หลักทรัพย หอการค า ไทยเบฟ SCG ก็ช�วย ออกแบบกล�องทุกคนช�วยกันคนละไม คนละมือ สิ่งท่ีอยากจะเรียน 
คือว�ารัฐบาลเคยช�วย ตอนนี้จะเห็นว�าเอาจอบไปฟKนดินอย�างเดียวไม�ได  มันต องใช เสียมบ างท่ีจะขุดรูแบบนี้ไม�ได  
ขุดรูกลม ๆ ต องใช เสียม เขาสั่งให ทหารเอารถ GMC ไปบรรทุกออกมากินน้ํามัน วิ่งช า ขนมาเปYนลังเปYนเข�ง 
เสียหมด เห็นทางภาคเอกชนเขาเติมเต็มไหม เขาไปดูแล วไม�ได ขนมาให พ นหน าท่ี เขาไปสอนให อัพเกรดตัวเอง 
ยอมเจ็บตัว ใช ช�องทางจําหน�ายของตัวเอง และมีแพ็คเกจเปYนครึ่งกิโลใส�กล�อง ออกแบบกล�อง มีตอนหลังทํา
เปYนเม็ดร�วง ซ่ึงปกติเม็ดร�วงราคาจะไม�ได เลย ทําแบบท่ี CP เขาขายกล วยหอมเปYนลูก ๆ แต�ถ าให  Hold หมด
ทุกผลิตภัณฑไม�ไหวเกินความสามารถ ก็ทําอะไรได ค�อย ๆ ทํากันไปต องขอให คนท่ีทํา ทําต�อไป 
   นางสาวอรสา  โตสว�าง กรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ตฯ กล�าวต�อท่ี
ประชุมว�า เรื่องผ าเราใช ผ าของเกาะยอ ของสงขลา ส�งไปให ทางปKตตานีเปYนคนตัดเย็บ และเทปเราใช ของ
มหาสารคาม ผ าเกาะยอตอนนี้หลาละ 200 บาท ตามรูปเปYนฝ`มือของปKตตานี เย็บท่ีสงขลาใช ตกแต�งของอีสาน 
  พลเอก อนุพงษ เผ�าจินดา หัวหน าทีมภาครัฐให ความคิดเห็นเพ่ิมเติมว�าเราคงต องเอา
จิตวิญญาณของผู ประกอบการขายใส�ท้ังภาครัฐ ใส�ท้ังประชาชนท่ีเปYนฐานรากท่ีเขายังทําไม�เปYน เรายังมีสินค า
อีกมากมายท่ีเขาไปจับแล วนิดหน�อยเท�านั้น เขาไปทําแล วเขาขายได ดีข้ึนราคาดีข้ึนเยอะนะ ทําไมต องทําเพราะ
คนครึ่งประเทศของเราอยู�บนเกษตร อยู�บนอาหารการกินท่ีเรามาช�วยบนเครื่องบิน ข้ึนทัวร ณ นาทีนี้ทําได แค�นี้ 
รัฐบาลกําลังจะเปลี่ยนโครงสร างเศรษฐกิจให ไปใช สมองให ได ก็เลยกลับมาเรื่องการศึกษา อาจารยมีชัยต องไป
ปลุกปล้ํากระทรวงศึกษาท่ีอาจารยทําอยู� ถ ามันเดินไป 4.0 ไม�ได โดยคนไทย ต องไปจ างเขามาทําเหมือนท่ีไปตัด
ลําไย 
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  นายจอมกิตติ  ศิริกุล ผู แทนจาดบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ จํากัด มีความเห็น
เพ่ิมเติมในประเด็นนี้ว�า ในป̀ท่ีแล วคุณศุภชัยมอบหลักการเรื่องการตลาดให กับเราก็ คือ การ Boost Demand 
เรามีการเตรียมตัวโฆษณา คลิปวิดีโอจากศิลปRน AF และดาราของเรา เตรียมออกทุกช�องทาง แต�ปรากฏว�า 
ในช�วงเดือนตุลาคม ในหลวง ร.9 เสด็จสวรรคต จึงไม�ได ออกถ าเกิดมานั่งและดูรายละเอียดกันจริงๆ วางแผน
ร�วมกันสามารถแก ไขปKญหาได   ป̀นี้สามจังหวัดชายแดนภาคใต จะออกประมาณปลายตุลาคม พฤศจิกายน ออก
ช าไปประมาณ 2-3 สัปดาห 
  พลเอก อนุพงษ เผ�าจินดา หัวหน าทีมภาครัฐกล�าวว�า คราวหน ามานําเสนอให ฟKงด วย 
  คุณ ฐาปน สิริวัฒนภักดี หัวหน าทีมภาคเอกชน กล�าวว�า เรื่องนี้ทางคุณจอมกิตติ 
ติดตามเปYนหลักอยู�แล ว คุณต องใจด วย เนื่องจากว�าป̀ท่ีแล วเดินทางลงไปหลายครั้งด วยกัน เพราะว�าเข าใจว�ามี
คุณสลิลลาของทางเทสโก ด วย คราวท่ีแล วถือว�าเจ็บตัวไปพอสมควร เพราะว�าช�วยสั่งลองกองจากทางด านสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต  แต�อาจจะด วยเกรดหรือคุณภาพต�างๆ เราก็ได เรียนรู จากคราวท่ีแล ว อย�างไรรอบนี้ถ า
ทํากับ สอ.บต. และเก่ียวโยงกับทางภาคเอกชน ภาครัฐ ท่ีรวมกันจะได นํามารายงานกับทางท�านรัฐมนตรีด วย  
ดีไหม อาจจะขออนุญาตเปYน 2 ระยะ ว�าตอนท่ีเราพร อมก�อนท่ีงานเริ่ม และก็งานเริ่มแล วเสร็จเปYนอย�างไร 
คราวท่ีแล วเรามีการเปRดตัว ท�านรัฐมนตรีได กรุณาเปYนประธานในงานและก็มีหลายภาคส�วนด วยกันรวมถึง
ทางด านปRดทองหลังพระ ทางคุณชายดิศนัดดา ดิศกุล และพ่ีศุภชัยมาด วยกัน 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเพ่ือทราบ 

 4.1 รายงานผลการดําเนินงานสะสมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัด 
  นายอภิชาติ  โตดิลกเวชช เลขานุการร�วมภาครัฐ รายงานต�อท่ีประชุม ดังนี้
กลุ�มเปOาหมายท่ีเราพยายามท่ีจะขยายการดําเนินการ ถ าดูใน Chart ไล�มาจากเดือนมิถุนายน 2560 ก็คือ 
2,508 กลุ�ม เดือนกรกฎาคม โตข้ึนมา 5.66% และตัวเลขล�าสุดคือเดือนสิงหาคมท่ีผ�านมา เรามีกลุ�มเปOาหมายท่ี
ประชารัฐรักสามัคคี และ คสป. ในแต�ละจังหวัดลงไปดําเนินการในพ้ืนท่ีโดยยึด Area เปYนหลัก 2,845 กลุ�ม 
กลุ�มท่ีทํามากคือกลุ�มแปรรูป ส�วนท่ีสองเราไป Crop ท่ีเรื่องรายได  จะเห็นว�าในเดือนมิถุนายน 2560 ตาม
รายละเอียดตาม Chart ถ ายังมีพัฒนาการอย�างนี้ รายได ก็จะทบไปเรื่อย ๆ และก็เร็วข้ึน เรื่องสุดท ายตัวท่ีสาม 
ให ท�านเห็นเรื่องรายได  ท่ีมีพัฒนาการไปในแนวทางท่ีดีตามชารจ 
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  นั้นก็ให เห็นว�าสิ่งท่ีเราลงแรงไปในแต�ละบริษัทประชารัฐรักสามัคคีเริ่มก�อให เกิด
รายได  เปYนรายได ท่ีเพ่ิมข้ึนมากพอสมควร ส�วนรายได นี้ท�านรัฐมนตรีได ขอให ชี้แจงในท่ีประชุมว�าวิธีเก็บยอด
รายได นี้เราเก็บจากไหน เราเก็บจากข อมูล จปฐ. ซ่ึงกรมการพัฒนาชุมชนเก็บมาแล ว 26 ป̀ เก็บทุกครัวเรือน 
และในแต�ละครัวเรือน เรามีเลข 13 หลัก เพราะฉะนั้น เราสามารถดึง Base line ในแต�ละชื่อออกมา 
เพราะฉะนั้นบริษัทประชารัฐรักสามัคคี เราสามารถ Sum มาได  ว�ากลุ�มเปOาหมายสมมติมี 50 คน มีรายได  
Base line เท�าไหร� ส�วนเนื่องจาก จปฐ. เราเก็บป̀ละครั้ง ฉะนั้นในช�วงท่ียังไม�ถึงป̀เราใช พัฒนากรซ่ึงเขาเก็บ
ข อมูลในเรื่อง OTOP อยู�แล ว เขาจะเดินเก็บรายได ตรงนี้ให เรา เพราะฉะนั้น รายได  1,069.33 ล านบาท ก็เปYน
รายได ท่ีน�าจะใกล เคียงความจริง เพราะว�ามีการเก็บจริงด วยคนท่ีมีความชํานาญเก็บเปYนประจําอยู�แล วก็คือตัว
พัฒนากร เฟรมสุดท าย ท�านจะเห็นว�ารายได ท่ีเพ่ิมข้ึนมาเดิมสีเขียวเกษตรจะสูงมาก ต้ังแต� กรกฎาคมมาถึง 
สิงหาคม รายได จากการแปรรูปเริ่มแซงเกษตรไป จะเห็นว�าผลิตภัณฑต�าง ๆ การเพ่ิมมูลค�า การแปรรูปเปYนการ
เพ่ิมมูลค�าให สูงกว�าปกติ กับการขายสินค าเกษตรเพียว ๆ และจํานวนผู ได รับประโยชน ขณะนี้เดือนสิงหาคม
ข้ึนมา 360,000 กว�าคน อันนี้จํานวนกลุ�มเปOาหมายท่ีเราเคลื่อนอยู� ป̀หน าจะมีแผนเคลื่อนให เร็วข้ึน ซ่ึงล�าสุดเรา
ไปท่ีโคราช เราเอา 20 จังหวัด ของทางภาคอีสานมาทําแผนธุรกิจร�วมกัน อันนี้คงจะเห็นผลต�อไปในอนาคต 
  นายมีชัย วีระไวทยะ ประธานกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
(ประเทศไทย) จํากัด กล�าวเพ่ิมเติมว�า ขณะนี้มีกลุ�มท่ีทําอยู�แล วแต�ยังไม�ได ไปจดชื่อ ต องไปตามเขามา         
ขอยกตัวอย�าง เอาท่ีบุรีรัมย มีเปYนกลุ�ม ๆ เขาทํามาแล ว 20 ป̀แล วก็มี เปYน Social Enterprise วิสาหกิจเพ่ือ
สังคม ซ่ึงเปYนกองทุนมีชาวบ านเปYนผู บริหารจัดการ เงินก็โตข้ึนไปเรื่อย ๆ แล วก็มีชาวบ านมากู ไปทําธุรกิจ 
เพราะฉะนั้นถ าเผื่อสนใจ เราน�าจะไปติดตามดูว�ากลุ�มพวกนี้มีท่ีไหนบ าง ยินดีช�วยเหลือในพ้ืนท่ีท่ีทางสมาคมไป
ทํา และจะได มาต�อในแถวเครือข�ายของเรา เราจะเห็นข อมูลท่ีไปได อีกมากไม�ใช�ว�าต องเปYนของใหม�ของเก�าก็ได  
แต�ทําในลักษณะท่ีเปYนวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
  พลเอก อนุพงษ เผ�าจินดา หัวหน าทีมภาครัฐกล�าวว�า คงต องรบกวนอาจารย     
กิตติพงษ เรื่อง วิสาหกิจเพ่ือสังคม เพราะว�ามันเลยไปแล วนิดหนึ่ง 
  นายกิตติพงษ  อุรพีพัฒนาพงศ กรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพ่ือ
สังคม (ประเทศไทย) จํากัด กล�าวว�าตอนนี้ร�าง พรบ. วิสาหกิจเพ่ือสังคม ซ่ึงร�างสมัยผมกับอาจารยมีชัย สปช. 
ได ยกร�างใหม� หลังจากท่ีกระทรวงการคลังแก ไขครั้งสุดท าย เข าไปท่ีคณะกรรมการกํากับการปฏิรูปกฎหมาย 
หลังจากท่ีได รับฟKงจาก Public Hearing อาทิตยท่ีแล วพ่ึง Comment แล วแก เปYนมาตราเลย ตอนนี้ส�งกลับไป
ทางอาจารยวิษณุ หวังว�าถ าท�านรัฐมนตรีจะช�วยกรุณาเร�งให เข า ครม. มันก็จะเปYนกฎหมายได ภายในป̀นี้ ท่ีท�าน
อาจารยมีชัยพูด ยิ่งวิสาหกิจเพ่ือสังคมสามารถทําเปYนกรณีให กู ได ด วย ไม�ต องเปYนกองทุนด วยซํ้าไป เพราะการ
ให กู ไม�ต องขออนุญาตแบงคชาติ ไม�ได รับฝากเงิน เราสามารถมีเอกชนท่ีเก�งเข าไปบริหารจัดการ โดยท่ีมืออาชีพ
เข าไป จะกําไรไม�แบ�งปKนหรือแบ�งปKนก็ได ไม�เกิน 30% มันก็จะทําถ าไม�แบ�งยิ่งทําได ง�ายใหญ� ซ่ึงตอนนี้มี
คณะกรรมการวิสาหกิจเพ่ือสังคมท่ีสํานักนายก เข าใจว�าได งบประมาณมาแล ว และเปYนคนท่ี Certified 
นอกจากของกรมการพัฒนาชุมชนท่ีจะ Certified เรื่องประชารัฐ เพ่ือประชาสังคม อันนี้จะทําให การทํา
วิสาหกิจเพ่ือสังคมทําได มากข้ึน ตอนนี้ในร�างใหม�เราไม�ได เขียนเหมือนกับภาษีอากรว�าต องทําในท องถ่ินเท�านั้น 
เราแก ใหม�ว�าสามารถทําได ท่ัวประเทศเลย ซ่ึงคิดว�าเรื่องนี้จะเปYนเรื่องใหญ� ถ าขับเคลื่อนได มันก็จะเปYนตัวอย�าง
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ท่ีดี เพราะว�ามันจะเปYนภาคเอกชน เรื่องสิทธิทางภาษีเค าให เต็มท่ีแล ว ในการลงทุนในการบริจาคอะไรต�างๆ ซ่ึง
เง่ือนไขก็ Relax จากเดิมเยอะ เม่ือก�อนเราไปลงทุน เราทําธุรกรรมกับเขาไม�ได เลย ถ าขับเคลื่อนตรงนี้ได ให 
ท องถ่ิน เอกชนจริง ๆ โดยท่ีประชารัฐอาจจะเปYนแค�ตรงกลาง ให ทําธุรกิจจริง ๆ เลย แล วมันจะขับเคลื่อนได ดี
มาก 
  นายฐาปน สิริวัฒนภักดี หัวหน าทีมภาคเอกชน กล�าวว�า เนื่องจาก พรบ. วิสาหกิจ
เพ่ือสังคม ตอนนั้นยึดถือวิสาหกิจเพ่ือสังคมท่ีจัดต้ังหลังสิงหาคม ป̀ 59 ท่ีผ�านมา อย�างไรเด๋ียวจะทบทวน      
ขออนุญาตเรียนปรึกษากับอาจารยกิตติพงษ ว�าจะ Backdate ไปให ได อย�างไร หรือว�า ณ ตอนนี้อาจจะต องมา
จดสถานะ อย�างโรงเรียนท่ีอาจารยมีชัยได กล�าวถึงจังหวัดบุรีรัมยอาจจะขอมาจดในสถานะใหม� แล วก็ได รับการ
รองรับ ถือว�าเข ามาอยู�ในรูปแบบวิสาหกิจเพ่ือสังคมโดยแท จริง 
  นายประวิช สุขุม เลขานุการร�วมภาคเอกชน กล�าวว�าในวาระ 4.1 มีประเด็นอีกเรื่อง
หนึ่งท่ีเปYนผลงานโดดเด�นท่ีเกิดข้ึนในเดือนท่ีผ�านมา ก่ึง ๆ จะเปYนนวัตกรรมใหม�ท่ีอยู�ในงานของการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก เรื่องแรกท่ีจังหวัดร อยเอ็ดได เปRดสํานักงาน “หม�องตุ มโฮมโสเหร�” ท้ังทางภาครัฐ ภาคประชา
สังคม ภาคเอกชนก็มาทํางานร�วมกันใน Co Working Space เรื่องท่ีสองจังหวัดนราธิวาส ไปทําเรื่องกระจูดได 
มีการแก ปKญหาการขาดแคลนของวัตถุดิบ โดยการต้ังธนาคารเพ่ือดูแล Manage Supply ของกระจูดท้ังหมด 
เรื่องท่ีสามเปYนเรื่องของจังหวัดนครราชสีมา มีการร�วมกันใช เงินท่ีเปYนงบประมาณจังหวัด เปYนนวัตกรรม
การตลาด เปYน AR Code เริ่มทดลองท่ีจังหวัดนครราชสีมา 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 4.2  ความคืบหน*าการดําเนินงานบริษัทประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จํากัด 
   คุณต องใจ ธนะชานันท กรรมการผู จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพ่ือ
สังคม (ประเทศไทย) จํากัด รายงานต�อท่ีประชุมว� ดังนี้  
  1. ความคืบหน าโครงการสานพลังเพ่ือบ านเกิด การต�อยอดโครงการสานพลังเพ่ือ
บ านเกิดรุ�นท่ี 1 คัดเลือกนักพัฒนาธุรกิจชุมชนท่ีมีผลงานโดดเด�นเพ่ือมอบสัญญาจ างงานเข าสู� บมจ. ไทยเบฟ
เวอเรจ จํานวน 8 คน กําแพงเพชร กระบ่ี จันทบุรี เชียงใหม� เชียงราย นครศรีธรรมราช มุกดาหาร 
อํานาจเจริญ ปฐมนิเทศโครงการสานพลังเพ่ือบ านเกิดรุ�นท่ี 2 เริ่มโครงการอบรม 2 เดือนก�อนลงทํางานในพ้ืนท่ี 
การบริหารธุรกิจ การทํางานร�วมกับชุมชน การบริหารงานบริษัท การประสานงาน การดําเนินงานสานพลังเพ่ือ
บ านเกิด เปYนการพัฒนาคนรุ�นใหม�ท่ีพ่ึงจบการศึกษาเข าไปทํางานในประชารัฐรักสามัคคีในแต�ละจังหวัด ตอนนี้
มี 2 รุ�นแล ว สําหรับความคืบหน าของรุ�นท่ี 1 บริษัท ไทยเบฟ ได คัดเลือกน องท่ีมีผลงานจํานวน 8 คน จาก 8 
จังหวัด ได รับเข าทํางานกับบริษัทไทยเบฟเวอเรจ และมีบริษัทอ่ืนเช�น เซ็นทรัล ก็เริ่มมีความสนใจท่ีจะทํา
โครงการคล ายคลึงกันแล ว โครงการรุ�นท่ี 2 จัดปฐมนิเทศเรียบร อยแล ว คัดเลือกกันไปเม่ือวันท่ี 6 กันยายน
2560 ท่ีผ�านมา โดยได ความกรุณาจากวิทยากรผู มีเกียรติ 2 ท�าน คือ มรว. ดิศนัดดา  ดิศกุล และพระอาจารย          
ว.วัชรเมธี หลังจากนั้นได รับความกรุณาจากวิทยากรหลายท�าน อาทิ ท�านทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการ
พัฒนาชุมชน ทีมงาน ธกส. และจะมีการให ความรู ต�อเนื่องอีก 2 เดือนจนกว�าจะลงพ้ืนท่ี  
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   เรื่องต�อไปเปYนผลการดําเนินงานด านการเงินของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด
ท่ัวประเทศ แม ว�าเราจะเปYนวิสาหกิจเพ่ือสังคมท่ีไม�ได แสวงหาผลกําไร แต�เราต องการมีความยั่งยืนด านการเงิน 
จึงมีการรวบรวมข อมูลของประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด ไหนบ างมีการดําเนินงานท่ีเปYนกําไรในป̀ท่ีผ�านมา เราใช 
ข อมูลทางบัญชีท่ีได รับการตรวจสอบจากผู ตรวจสอบบัญชีแล ว จะเห็นว�ามีบริษัทท่ีเริ่มมีกําไรแล วเปYนส�วนน อย
ประมาณ 10 เปอรเซนต คือ 7 บริษัท ส�วนใหญ�เปYนบริษัทท่ีขาดทุน และประมาณ 12 บริษัท ท่ียังไม�ได ปRด
บัญชีเพราะยังไม�ครบรอบบัญชี ในจํานวน 7 บริษัทท่ีมีกําไร หลัก ๆ รายได มาจาก 2-3 เรื่องคือ 1) กระเช าป̀
ใหม� 2) การปKนผลความสําเร็จจากชุมชน ไม�ว�าเปYนเรื่องการขายผ าขาวม าหรือว�าช�วยชุมชนไม สักท่ีแพร� 3) การ
รับบริจาค เช�น ปทุมธานี มีเงินบริจาคเข ามา ล านกว�าบาท ก็บันทึกเปYนรายได  เพราฉะนั้นมีสามส�วนหลักท่ีเปYน
รายได ของประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด หลังจากนี้เราก็จะติดตามเรื่องการดําเนินงานด านการเงินต�อเนื่อง  
 เรื่องท่ีสาม การดําเนินงานสัมมนาเครือข�ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของบริษัท
ประชารัฐ ตะวันออกเฉียงเหนือ เหตุผลและหลักการ คือ เพ่ือสร างความเชื่อมโยงให บริษัทประชารัฐรักสามัคคี
แต�ละจังหวัดสามารถทํางานประสานงานกันได  เพ่ือให เกิดประโยชนมากข้ึนกว�าความสามารถท่ีแต�ละจังหวัดมี  
ทําให เกิดการระดมสมอง โดยใช โจทยตั้งต นจากมติ ครม. สัญจรท่ีนครราชสีมาเดือนท่ีแล ววาดภาพยุทธศาสตร 
หลังจากนั้นแต�ละจังหวัดจะคิดว�า ต องการผลักดันในเรื่องอะไรบ าง และสามารถเล�นบทบาทไหนในแต�ละ   
คลัสเตอร ซ่ึงมีการเลือก 5 คลัสเตอร คือ ข าวอินทรีย ผ าฝOาย ผ าไหม ผักผลไม ปลอดภัย รวมถึงสมุนไพร และ
แต�ละจังหวัดบอกว�าสามารถผลักดันคลัสเตอรใดได บ าง  
  ข าวอินทรีย – ครบ 20 จังหวัด 
  ผ าฝOาย ผ าไหม ผักผลไม ปลอดภัย รวมถึงสมุนไพร – แต�ละจังหวัดจะคัดเลือกว�า 
มีความพร อมท่ีจะผลักดันในเรื่องใดในระดับพ้ืนท่ี Slide ให ดูตัวอย�างกรณีผ าไหม แบ�งกันในวงจรการผลิต 
เนื่องจากแต�ละจังหวัดมีความพร อมและความเก�งไม�เหมือนกัน ถ าเปYนเรื่องการปลูกหม�อนเลี้ยงไหม อาจจะแค� 
4 จังหวัด คือ กาฬสินธุ ขอนแก�น สุรินทร ชัยภูมิ  
  การผลิตการแปรรูป จะมีโฟกัสท่ีต�างกันไปตามความสามารถของบริษัทประชารัฐ 
แต�ละจังหวัดและความพร อมของพ้ืนท่ี  
  การพัฒนามาตรฐานการผลิตสินค าของชุมชน ขอความช�วยเหลือจากบริษัท
ห องปฏิบัติการกลาง สามารถตรวจสารตกค างและทําเรื่องของมาตรฐานการผลิตได ระดับโลก ซ่ึง EU รับ
มาตรฐานของห องปฏิบัติการกลาง ห องปฏิบัติฯ ร�วมมือกับ สสว. ในการให คูปองกับ SME และผู ประกอบการ
ท้ังประเทศ เราไปขอคูปอง 1,000 ใบ เพ่ือให บริษัทประชารัฐรักสามัคคี และชุมชนได ใช บริการ ตอนนี้มี 18 
จังหวัด ท่ีสนใจจะใช รวม 90 รายการ เหลืออีก 900 กว�ารายการท่ีเราจะผลักดันให เกิดประโยชนกับชุมชน
ต�อไป  
  2. โครงการผ าขาวม าท องถ่ินหัตถศิลป�ไทย - งานฉลองครบรอบ 1 ป̀ 
  สรุปผลสัมฤทธิ์โครงการในรอบ 1 ป̀ 
   - สร างยอดขายตรงให กับชุมชนผู ผลิตจํานวน 5 ล านบาท 
   - ผลักดันการคุ มครองทรัพยสินทางปKญญา: 13 ลิขสิทธิ์ 8 เครื่องหมายการค า 
1 อนุสิทธิบัตร 
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   - สร างนวัตกรรมสินค าจากผ าขาวม าทอมือ: ร�มกันฝน เฟอรนิเจอร แฟชั่น 
  3. ข อมูลงบการเงินท่ีตรวจสอบแล ว ณ สิ้นป̀ 2559 บริษัทมีกําไร 8 แห�ง ขาดทุน 
57 แห�ง  และไม�มีข อมูล 11 แห�ง 
  4. การเซ็นสัญญาความร�วมมือกับ บจก.ห องปฏิบัติกลางการ (ประเทศไทย)  
  เซ็นสัญญาความร�วมมือกับห องปฏิบัติกลางการ (Central Lab) ในการแจก
คูปองรับบริการจํานวน 1,000 ใบ มูลค�าใบละ 5,000 บาท เพ่ือสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานสินค าแปรรูป
ด านอาหารและเครื่องสําอางของชุมชน ประเภทของการให บริการการตรวจสารปนเป�^อนในอาหารและ
เครื่องสําอางการออกฉลากโภชนาการ และการจดทะเบียน อย. และ GMP 
  5. ความคืบหน าการดําเนินงานประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดภูเก็ต 
  นางสาวอรสา  โตสว�าง กรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ตฯ รายงาน
ต�อท่ีประชุม ดังนี้ ผลงาน Phuket Lobster Festival ป̀ท่ี 2 

- ยอดขายกุ ง 24 ล านบาท (4.5 ล านบาท ป̀ 2016) ป̀นี้เซ็นทรัลช�วยเต็มท่ีมี
พันธมิตรเพ่ิม  

- Oishi Grand ขาย 100,000 บาท (22,000 บาท ป̀ 2016) 
- เพ่ิมร านค าจาก 35 เปYน 200 ร านค า รอบเกาะภูเก็ต 
- Media ฟรี 10 ล านบาท 
- รวบรวมชุมชนขายกุ งมังกรครบทุกชุมชน 
- พังงาและระนองร�วมเปYนพันธมิตร 
- ททท. แจ งเงินสะพัดกว�า 200 ล านบาท การท�องเท่ียวเพ่ิมข้ึนประมาณ 30 

เปอรเซนตในช�วงท่ีผ�านมา  
ปKญหาท่ีต องการความช�วยเหลือจากโครงการนี้ คือ  
1. อัตลักษณของภูเก็ตเกิดแล วแน�ๆ ในป̀ท่ี 2  
2. คนภูเก็ตรักกุ งมังกรข้ึนเยอะ  
3. นักท�องเท่ียวชาวจีนเรียกว�าล็อบสเตอรทัวร  
ด วยความท่ี Demand สูงข้ึนมาก ชาวบ านมีเงินข้ึนเยอะ แต�เดือดร อนเพราะ

เรา ราคาลูกกุ งแพงข้ึนเยอะมาก ตอนนี้เราก็คุยกับศูนยวิจัยชายฝKLงในการอนุบาลลูกกุ งเพ่ือท่ีจะให ทัน Slide 
Collaboration ทําผ า ดีไซเนอรโซดา ชักชวน local designer มาช�วยกัน ตอนนี้ปKตตานีทําผ า สงขลาเย็บผ า 
ภูเก็ตขายผ า Slide Batik designer ป̀นี้เรารับสมัครท่ัวประเทศ ยกระดับข้ึนมา 80% ของร านท่ีมาเปYนงาน 
design ท้ังหมด ป̀นี้ขายได  3.3 MB ในงานไม�ได ขายเยอะมาก แต�มี order เอกชนรายหนึ่งสั่งเสื้อ 1,000 ตัว
มูลค�า 700,000 บาท สิ่งท่ีเปYน phenomenon ของงานคือ สภากาแฟ ได  community batik ท่ัวประเทศ 
และจะร�วมมือกันให  batik กลับมามีชีวิตอีกครั้งหลังจากท่ีซบเซามานาน งาน OTOP city ขอท�านอธิบดี
กรมการพัฒนาชุมชน โดยการจะยกโครงสร างงานบาติกมาไว ท่ีกรุงเทพฯ และตอนนี้ต องการเงิน 100,000 
บาทในการขนโครงสร างเหล็กไปกลับ Phuket Smart City – application ท่ีภูเก็ตร�วมกับ DIPA ตอนนี้ 
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download ได เลย และได ใช ไวไฟฟรีท่ีภูเก็ต มีระบบคูปองใช ลดราคาได  มีสารพัดร านค าใน app อีกประมาณ 
2 เดือนจะ launch app ต้ังเปOาหมายนักท�องเท่ียว 13 ล านคน download app นี้ท่ีสนามบิน 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 4.3 ความเช่ือมโยงกับ OTOP Junior 
  นายประวิช สุขุม เลขานุการร�วมภาคเอกชน รายงานต�อท่ีประชุม ดังนี้ 

คณะทํางาน E3 (นโยบายทํามาค าขาย) คณะทํางาน E5/Thaibev (ทํามาค าขาย 
พอเพียงในการใช ชีวิตท้ังครัวเรือน) และกรมการพัฒนาชุมชน (Young OTOP) ร�วมลงนามใน MOU ในการ
จัดต้ัง โครงการ OTOP Junior 

- นําร�องโดย 3,342 โรงเรียนประชารัฐ ภายใต โครงการ ConnextED 
- คัดเลือกและให คะแนนอิงตามหลักเกณฑ OTOP Junior 10 ข อ 
- ผู ชนะและผู เข ารอบสุดท าย นําผลงานมาแสดงในงาน OTOP City 

   แผนการดําเนินงาน 
- การลงนาม MOU โครงการ OTOP Junior  
- เข าสํารวจพ้ืนท่ีและนําความเข าใจกับโรงเรียนใน ConnextED 
- ลงพ้ืนท่ีเพ่ือติดตามและพัฒนาโครงการ 
- กําหนดหลักเกณฑการประกวด 
- ประกาศรับสมัครเข าร�วมประกวด 
- คัดเลือกและให คะแนน 
- ประกาศผลการประกวดในงาน OTOP City 
ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู  กลุ�มเปOาหมายนักเรียนในระดับมัธยมต นท่ีประชารัฐ 

รับผิดชอบอยู� กรมการพัฒนาชุมชนต้ังเปOาหมายจะมีการประกวด OTOP Junior ให ได ภายในป̀นี้ ในงาน OTOP 
city ปลายป̀ มีผลิตภัณฑจากนักเรียนกว�า 300 โรงเรียน ท่ีน�าจะเข าสู�ตลาดได   
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 4.4 ความคืบหน*าการประสานและขับเคล่ือนนโยบายสานพลังประชารัฐจังหวัดสกลนคร 

4.4.1 ความคืบหน าการดําเนินงานของ คสป. สกลนคร 
นายสุริยะ  วิริยะสวัสด์ิ รองผู ว�าราชการจังหวัดสกลนคร รายงานต�อท่ีประชุม ดังนี้ 

 กลไกการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป̀ สกลนครบูรณาการทุกภาคส�วน 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาคม ในการขับเคลื่อนสินค าของจังหวัดเพ่ือบรรลุตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป̀ 
เปOาหมายยกระดับรายได ประชาชนอยู�ในกลุ�มจังหวัดยากจน รายได ต�อหัวต�อป̀ 60,000 บาท ต องให ข้ึนสู� 
600,000 บาทต�อคนต�อป̀ ในช�วง 20 ป̀ ซ่ึงสิ่งท่ีจะทําให เกิดข้ึนได  คือสินค าท่ีจะต องส�งผลกระทบต�อรายได ให 
มากท่ีสุดท่ีจะมากได  โดยท้ัง คสป. และบริษัทประชารัฐฯ มาร�วมกันวางสินค าเปOาหมายของจังหวัดในการ
ขับเคลื่อนและสร าง new S curve  
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 กลุ�มสนับสนุน ประกอบด วย การลงทุน+พัฒนา คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจฐานราก  
ปรับปรุงกฎหมาย  ศึกษา+ผู นํา  คุณภาพสังคม  
 กลุ�มขับเคลื่อน นวัตกรรม Logistics Productivity+SME  แรงงานฝ`มือ  
ท�องเท่ียว/MICE  การค า/บริการ  สมุนไพร  อุตสาหกรรมเกษตร  
 เปOาหมายเชิงคุณภาพ : คนในกลุ�มอาชีพ เปOาหมายมีรายได เทียบเท�าคนใน
ประเทศท่ีเจริญแล ว 
 เปOาหมายเชิงปริมาณ : รายได /หัว/ป̀ 1.5 ล านบาทหรือ 20 เท�าของปKจจุบันภายใน 
20 ป̀ 
 เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐสู6 Thailand 4.0  
 สินค าเปOาหมาย  5 กลุ�มดังนี้ 
 อุตสาหกรรมเกษตร ประกอบด วย ข าวเหนียวสมุนไพร(ลดน้ําตาล) โคขุนโพน
ยางคําคราม (Indigo dyed Craft) สมุนไพรฯลฯ 
 ส�วนแรก คือ กลุ�มอุตสาหกรรมเกษตร มุ�งท่ีจะผลิตข าวเหนียวอินทรีย ข าวฮาง 
โคขุนโพนยางคํา คราม การเพ่ิมกิจกรรมการท�องเท่ียวและบริการ ขณะนี้ปชร กําลังผลักดันให ดําเนินการ  
ในขณะนี้ คราม เปYนท่ียอมรับท้ังในระดับประเทศและระดับโลก สกลนครได รับรางวัลจากสภาหัตถกรรมโลกให 
เปYนเมือง Indigo dyed city สมุนไพร กระทรวงสาธารณสุข เลือกให เปYนเมืองพฤกษเวศ โดยมีข าวเหนียวลด
น้ําตาลท่ีจะผลักดัน ซ่ึงขอความร�วมมือไปยังสาธารณสุข และกระทรวงวิทย ขณะนี้อยู�ระหว�างการดําเนินการข าว
หอมมะลิสามารถทําเปYนข าวลดน้ําตาลได  ดังนั้น กระบวนการเดียวกันน�าจะทําได และใช เวลาไม�มาก  
 Robot + IOT แรงงานมีฝ`มือ จังหวัดส�งออกแรงงาน 7 แสนคน/ป̀ 
 กลุ�มพัฒนาฝ`มือแรงงาน ป̀หนึ่งประมาณเจ็ดแสนคนเปYนแรงงานไร ฝ`มือ อีก 20 
ป̀ข างหน าตกงานแน� ดังนั้นจะต องจับมือกับสถาบันการศึกษาในการพัฒนาฝ`มือแรงงานให เข าสู� 4.0 
 การค า/ลงทุนและ logistics 
 การท�องเท่ียว ขณะนี้อยู�ระหว�างดําเนินการให เกิดปJาชุมชน เพ่ือเปYนแหล�ง
ท�องเท่ียว  
 
 สินค าเปOาหมาย สินค าท่ีทํารายได หลักได เปYนอย�างดี คือ สินค าประเภทคราม ใน 
8 เดือนสร างรายได ครัวเรือน 10 ล านบาท โคขุนโพนยางคํา สร างรายได  32 ล านบาท สินค าท่ีกําลังดําเนินการ
คือ ปJาชุมชน  

ความก*าวหน*า ปS 2560 บูรณาการงบจากทุนภาคส�วน 
 - อุตสาหกรรมเกษตรและแหล�งน้ํา 900 ล านบาท 
 - ท�องเท่ียว 130 ล านบาท  
 - แรงงานฝ`มือ 3 มหาวิทยาลัย 22 วิทยาลัยอาชีวะ 727 โรงเรียน 
 - โครงการเสริมการตลาด1 อาชีพคนจน 90 ล านบาท 
 - การค า/ลงทุนและ logistics งบภาครัฐ  งบภาคเอกชน งบกลุ�มประชาชน 
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โครงการโดดเด�นประกอบด วย กลุ�มโคขุนโพนยางคํา กลุ�มผลิตภัณฑคราม      
กลุ�มท�องเท่ียวปJาเศรษฐกิจครอบครัว กลุ�มโคขุน กลุ�มข าวฮาง  กลุ�มเกษตรปลอดภัย เช�น พริก, สมุนไพร 

กลุ6มผ*าครามบ*านถํ้าเต6า หมู6 ท่ี 1 ต.สามัคคีพัฒนา อ.อากาศอํานวย จ.
สกลนคร 

กระบวนการท่ี 1 : ปKจจัยการผลิตคัดเลือกประเภทผ า เส นฝOายและเส นด ายการ
หมักคราม   

กระบวนการท่ี 2 : องคความรู  ฝ�กอบรม การจดสิทธิบัตร การออกแบบ
ยกระดับ สู�สากล Indigo dyed city วิถีผ าคราม 

กระบวนการท่ี 3 : การตลาดพัฒนาบรรจุภัณฑ  ตลาด Event  ศูนยสปาคราม 
การทําผงคราม แหล�งท�องเท่ียววิถีคราม   

กระบวนการท่ี 4 : การสื่อสารเพ่ือความรับรู อย�างยั่งยืน ถอดบทเรียน ถ�ายทอด
ไปสู�กลุ�มผ าครามอ่ืนๆ สร างผู ประกอบการรายใหม� 

กระบวนการท่ี 5 : การบริหารจัดการการจัดทําแผนธุรกิจของกลุ�ม การจัดทํา
บัญชีและการบริหารความเสี่ยง 

รายได ป` 2560 : 10 ล านบาท 
กลุ6มโคขุนโพนยางคําบ*านท6าเย่ียม หมู6 ท่ี  1 ต.โนนหอมอ.เมืองสกลนคร          

จ.สกลนคร 
กระบวนการท่ี 1: ปKจจัยการผลิตการขยายฐานการผลิตโดยใช แหล�งทุนจาก

สหกรณโคขุนโพนยางคําและเงินทุนส�วนตัว  
กระบวนการท่ี 2 : องคความรู  ให ความรู ด านการตัดเกรดเนื้อ การจดสิทธิบัตร 

และข้ึนทะเบียนสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร   
กระบวนการท่ี 3 : การตลาดต้ังศูนยกระจายสินค า ในกรุงเทพฯและเขต

ปริมณฑลเครือข�าย TOPS / แปรรูป / สร างมาตรฐานแบรนดสินค า 
กระบวนการท่ี 4 : การสื่อสารเพ่ือความรับรู อย�างยั่งยืนถอดบทเรียน ถ�ายทอด

ไปสู�กลุ�มโคขุนอ่ืนๆ สร างผู ประกอบการรายใหม� 
กระบวนการท่ี 5 : การบริหารจัดการ  การจัดทําแผนธุรกิจของกลุ�ม การจัดทํา

บัญชีและการบริหารความเสี่ยง 
รายได ป` 2560 : 32 ล านบาท 
ก*าวต6อไปใน ปS 2561 ขยายผลเพ่ิม 70 กลุ6ม 

   - เกษตร 16 กลุ�ม 
   - แปรรูปเกษตร 36 กลุ�ม 
   - ท�องเท่ียวชุมชน 18 กลุ�ม 
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การสนับสนุนจากบริษัทส6วนกลาง 
   - ตลาด 
   - ประชาสัมพันธ 
   - ออกแบบบรรจุภัณฑ 

 4.4.2  ความคืบหน าการดําเนินงานของ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีฯ สกลนคร 
  นายเศกสรร ชนาวิโชติ กรรมการผู จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด
สกลนครฯ รายงานต�อท่ีประชุม ดังนี้ 
  การส�งเสริมปJาเศรษฐกิจครอบครัวในพ้ืนท่ีท่ีมีเอกสารสิทธิ์ “ปJาเศรษฐกิจ
ครอบครัว” นวัตกรรมทางสังคมเพ่ือชีวิตและความหลากหลายทางชีวภาพลักษณะเปYนนิเวศนท่ีเหมาะสมกับการ
เพาะปลูกพืชมูลค�าสูงสร างความม่ันคงทางอาหารและเศรษฐกิจของครอบครัว อาจเปYนพ้ืนท่ีปJาด้ังเดิมท่ี
ครอบครัวอนุรักษไว  หรือ พ้ืนท่ีท่ีครอบครัวพัฒนาข้ึนใหม�ให มีสภาพใกล เคียงปJาธรรมชาติ 
  การเกษตร  พริกปลอดภัย THAI GAP ป̀นี้จะขยายผลในด านพ้ืนท่ีและสหกรณ  
ข าวหอมมะลิอินทรีย หรือข าวหอมดอกฮัง จัดทําท่ีบ านโคกสะอาด จะขยายพ้ืนท่ีปลูกและแปรรูป โดยมูล
สัมมาชีพมาร�วมงานด วย  
  การแปรรูป ผ าย อมครามธรรมชาติเปYนกิจกรรมหลัก และป̀นี้จะพัฒนาไปสู�เรื่อง 
สีผง เพ่ือเข าสู�อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑจากหมากเม�า จะพัฒนาไปสู�อุตสาหกรรมอ่ืน โดยแปรรูปเปYน food ingredient  
  การท�องเท่ียวโดยชุมชน ชุมชนบ านหนองส�า เปYนเส นทางท�องเท่ียวตามรอย
ศาสตรพระราชา ได รับการสนับสนุนจาก ททท. และ UNDP ซ่ึง บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีฯ จะสนับสนุนด าน
การประชาสัมพันธและต�อยอดเรื่องเข่ือมโยงตลาด 
   “ปJาเศรษฐกิจครอบครัว” หมายถึง พ้ืนท่ีปJามีเอกสารสิทธิ์ โดยเจ าของพ้ืนท่ีคือ 
ราษฎร มองถึงการพัฒนาพ้ืนท่ีปJาให เปYนพ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชมูลค�าสูง โดยเฉพาะพืชอินทรีย รวมถึงการเพาะปลูก
พืชสมุนไพรในพ้ืนท่ีปJาตรงนี้ ประชารัฐ ต้ังเปOาการเพ่ิมมูลค�าของปJา ไร�ละ 5,000 บาทต�อป̀ เพ่ิมเปYน 25,000 
บาท โดยมีกิจกรรมการสร างมูลค�า ท้ังทางด านพืช ปJา สัตว แมลง การดูแลเรื่องไฟปJา เรื่องระบบน้ํา นอกจากนี้ 
ยังมองเรื่องการเปYนนักสร างปJา มาจากแรงบันดาลใจการสร างพ้ืนทีปJา ตอนนี้ท่ีสกลนครมีพ้ืนทีปJาร อยละ 18 ต้ัง
เปOาจะเพ่ิมเปYนร อยละ 50 จึงอยากสร างเปYนทีมสร างปJาข้ึนมา  
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 4.5  ความคืบหน*าการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐของจังหวัดเชียงราย 
  นายกิตติ ทิศสกุล กรรมการ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีเชียงรายฯ รายงานต�อท่ี
ประชุม ดังนี้ เชียงรายมุ�งเน นการหารูปแบบในการขับเคลื่อนให เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรจังหวัดและกลุ�มจังหวัด
ซ่ึงการทํางานของจังหวัดเชียงรายมีจุดยืน herb health heritage บริษัทประชารัฐรักสามัคคีเชียงรายฯ ทํา
โครงการอาหารปลอดภัย ได รับทุนจาก สสส. เข ามาขับเคลื่อนงานความม่ันคงทางอาหาร  
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  1. เครือข�ายเกษตรกร ผลิตวัตถุดิบปลอดภัย(GAP) เกษตรอินทรี (Organic) 
  2. ช�องทางการจัดจําหน�ายสินค า การตลาด จับมือกับกระทรวงเกษตร ธกส. ให 
เกษตรกรมีตลาดจําหน�าย จับมือสาธารณสุขจังหวัดและเทศบาลเขียงราย ในการสร างเครือข�ายร านอาหาร 
ยกระดับร านอาหารให ได มาตรฐาน และให โรงแรมร านอาหารเข ามารับซ้ือสินค าเกษตรปลอดภัยจากเกษตรกร
โดยตรง สร างเครือข�ายผู บริโภคให ตระหนักเรื่องอาหารปลอดภัย และชูประเด็นเชียงรายเปYนเมืองท�องเท่ียว
เพ่ือสุขภาพ ทําให สามารถประกาศวาระจังหวัด เมืองสีเขียว เกษตรปลอดภัย วิถีไทยล านนา  
  3. สร างเครือข�ายร านอาหาร โรงแรมพัฒนามาตรฐานร านอาหาร TRQS 
  4. เครือข�ายผู บริโภค 
  5. เชียงราย เมืองท�องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
  6. การท�องเท่ียวชุมชน วิถีไทล านนา CBT สนับสนุนเกษตรปลอดภัย และใช เรื่อง
การท�องเท่ียวโดยชุมชน เอาโปรแกรมเกษตรปลอดภัย มาเปYนโปรแกรมเสนอขาย และคนรุ�นใหม�ทําเรื่องไอที มี
การเขียนโปรแกรม สั่งซ้ือผลิต กับผู ประกอบการโรงแรมร านอาหาร  
  เครือข6ายสีเขียว : เชียงรายโมเดล เปYนโครงการอาหารปลอดภัยเชียงรายเปYนสุข 
การขับเคลื่อนความม่ันคงทางอาหารและการสร างสมดุลเศรษฐกิจฐานรากบนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เอาแนวคิดสามพรานโมเลมาสร างเครือข�าย ทําให เกิดเศรษฐกิจพอเพียงระดับก าวหน าและพัฒนา
ตัวเองให ได มาตรฐษน ทําให เกิดการจัดการผลิตท่ีมีสมํ่าเสมอ เชื่อมโยงตลาดวางแผนผลิต ถ าปลูกเองบริโภคเอง
ก็จะมีความม่ันคงของพ้ืนท่ี หลังจากนั้นมีการเชื่อมโยงระหว�างเครือข�าย เช�น เกษตรกรจับมือโรงแรม 
ร านอาหาร หรือเอเยนตทัวร   
  นอกจากนี้ ยังขับเคลื่อนไปพร อมกับกลุ�มจังหวัดตามแผนยุทธศาสตร ในเรื่องของ
Lanna Green Tourism Network ตอนนี้ชีวัดได  คือ จํานวน 33 ชุมชน (ท�องเท่ียวโดยชุมชน) มีต นแบบ 5 
ชุมชน ในป̀ 59 มีรายรับไม�น อยกว�า 5 ล านบาท ป̀นี้น�าจะเกินสิบล าน ธีมในการขับเคลื่อนคือ “กรีน” และจะ
เรียกกลุ�มเกษตรกรว�า green community, green service โรงแรมร านอาหารรับซ้ือสินค าเกษตรปลอดภัย 
เรียกว�า green health ในอนาคตคิดว�า เม่ือ green health เข าไปใช บริการใน green service ก็จะบริจาค
เงินเข ากองทุน เรียกว�า green plus ซ่ึงเปYนรูปแบบท่ีคิดว�า บริษัท ประชารัฐรักสามัคสคีฯ จะมีรายได จากส�วน
นี้เข ามาในอนาคต การบูรณาการทุกภาคส�วน ไม�ว�าจะเปYนโรงแรม โรงเรียน ร านอาหาร โรงพยาบาล สร างศูนย
จําหน�ายสินค าเกษตรปลอดภัยและกระจายไปยังแหล�งต�างๆ การขับเคลื่อนร�วมกันสี่จังหวัด ก็จะทําให เกิด
ความร�วมมือกัน เช�น แพร�มีศักยภาพในเรื่องการแปรรูป  
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 
 
 



~ 22 ~ 
 

 4.6  ผลการดําเนินงานโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยภายใต*กลไกประชารัฐ 
และความสําเร็จของจังหวัดนครปฐม 
  นางต องใจ ธนะชานันท กรรมการผู จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจ    
เพ่ือสังคม (ประเทศไทย) จํากัด กล�าวต�อท่ีประชุมว�า เปYนเรื่องเก่ียวกับโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ท่ีคุณฐาปน
ได กล�าวนําตอนต นว�า เราเซ็น MOU กับกระทรวงสาธารณสุข และอีกหลายหน�วยงาน แต�งานเริ่มไปแล วต้ังแต�
เดือนพฤษภาคมท่ีผ�านมา โดยเปYนการเริ่มดําเนินการในโรงพยาบาล 5 แห�ง และจะขยายผลจนครบ
ป̀งบประมาณหน า จะทํางานร�วมกับโรงพยาบาลชุมชน 780 แห�งท่ัวประเทศ  

นายสุพจน  ยศสิงหคํา ผู ว�าราชการจังหวัดนครปฐม รายงานต�อท่ีประชุม ดังนี้ 
มีกลุ�มเปOาหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ได รับความเห็นชอบ 44 

กลุ�ม จากท้ังหมดนี้ มีเกษตร 36 กลุ�ม สอดคล องกับนโยบายจังหวัดทําเรื่องอาหารปลอดภัย และโครงการ
โรงพยบาลอาหารปลอดภัย ดําเนินการมาแล วห าเดือน โดยมีโรงพยาบาลระดับอําเภอ 7 แห�ง โรงพยาบาลศูนย 
1 แห�ง โรงพยาบาลหลวงพ�อเปRLน 1 แห�ง รวม 9 แห�ง ขายมีรายได  400,000 บาทต�อเดือน  

นําเสนอเปYน VTR 4 นาที 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 4.7 การขับเคล่ือนเกษตรอินทรีย5ในส6วนขององค5กรพัฒนาชุมชนของสภาองค5กรชุมชน 
  ดร.อนุรักษ เรืองรอบ นําเสนอต�อท่ีประชุม ดังนี้ 
  สภาองคกรชุมชนท่ัวประเทศโดยเครือข�าย พอช. สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย มีการขับเคลื่อนสามเรื่องสอดคล องไปกับประชารัฐคณะเรา เกษตรอินทรียขับเคลื่อนไป
ในทุกจังหวัด มีการพูดคุยต้ังแต�ปลายป̀ 58 และนําพาไปสู�สาระส�วนหนึ่งของ MOU เม่ือวันท่ี 13 มกราคม 
2559 หลังจากนั้นขับเคลื่อนระดับจังหวัดท่ัวประเทศ โดยมี 4-5 ข้ันตอนในการขับเคลื่อน ท่ีผ�านมาเปYนกลุ�ม
เล็ก ๆ ขาดพลัง เรากําลังพยามยามรวบรวม การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย โดยใช พ้ืนท่ีเปYนตัวต้ัง ระดับจังหวัด 

1. รวมพลคนรักเกษตรอินทรีย  
2. จัดต้ังเครือข�ายปฏิบัติการร�วมกันระดับจังหวัด เช�น เครือข�ายวิสาหกิจชุมชน 

วิสาหกิจเพ่ือสังคม เปYนต น ยกตัวอย�างจังหวัดน�าน หนองบัวลําภู (บจ. วิสาหกิจเพ่ือสังคม) หรือบริษัทหุ�นไล�กา
กรุaปวิสาหกิจเพ่ือสังคม ท่ีสตูล  

3. พัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรียแบบมีส�วนร�วม SCE PGS 
4. แผนธุรกิจเกษตรอินทรีย  
5. เชื่อมโยงตลาด/ เชื่อมโยงภาคี เชื่อมโยงกับท็อปส บ๊ิกซี ห างค าปลีก ทํางาน

ร�วมกัน ณ ปKจจุบันการรับรองแบบมีส�วนร�วมนี่ ห างค าปลีกอย�างท็อปส บ๊ิกซี รับรอง และเกษตรนําสินค าเข าไป
ขายได    
  ขอขอบคุณนครปฐม ในการขับเคลื่อนเรื่องโรงเรือนลักษณะนี้ได จะดีมาก โดยเฉพาะ
ในส�วนของงบบูรณาการภาค  
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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 4.8  การรายงานผลการทํางานของคณะกรรมการภาคเอกชน (ในเครือเซ็นทรัล) 
นางชลิดา จันทรศิริพงษ ผู แทนจากบริษัท กลุ�มเซ็นทรัล จํากัด รายงานต�อท่ีประชุม 

ดังนี้ 
1. ใช ช�องทางการจัดจําหน�ายของกลุ�มเซ็นทรัลท่ีมีความเข มแข็งอยู�แล ว โดยเฉพาะ

อย�างยิ่งจากท็อปสมารเกต  
2. ให ความรู พัฒนาผลิตภัณฑในพ้ืนท่ี ช�วยเกษตรกรพัฒนามาตรฐานและขายใน

ช�องทางโมเดิรนเทรด 
3. ให พ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในสาขาของเซ็นทรัลให  E3 เข าไปทํากิจกรรม เช�น บาติก 

ภูเก็ตล็อปสเตอรขายท่ีเซ็นทรัลชิดลม  
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากผ�านการทํางานของประชารัฐ 

 - การประสานความร�วมมือของท้ัง 3 ฝJาย ภาครัฐ เอกชน และภาคเกษตรกร 
 - การสนับสนุนช�วยเหลือภาคเกษตรกรแก ไขปKญหาในเรื่องเร�งด�วน 
 - การส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรในความยั่งยืน 
 - สามารถหาผลผลิตท่ีดี มีคุณภาพและปลอดภัยสําหรับผู บริโภค 
 - การทํางานร�วมกันหลายจังหวัด ทุกภูมิภาค ขับเคลื่อนให สินค าจากชุมชน มา
จําหน�ายใน Tops 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
  5.1 นัดหมายการประชุมคณะทํางานฯ ครั้งท่ี 8/2560 
 นายประวิช สุขุม เลขานุการร�วมภาคเอกชน เสนอแผนเพ่ือให ท่ีประชุมพิจารณาให 
ความเห็นชอบกําหนดการประชุม ครั้งท่ี 8/2560 กําหนดวันพฤหัสบดีท่ี 19 ตุลาคม 2560 ซ่ึงฝJายเลขานุการฯ 
จักได ประสานการดําเนินงานต�อไป 
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
 นายฐาปน สิริวัฒนภักดี หัวหน าทีมภาคเอกชน กล�าวเพ่ิมเติมต�อท่ีประชุมว�า ขอสไลด
ยุทธศาสตรภาค เม่ือสักครู�ท่ีคุณต องใจเรียนในท่ีประชุม ซ่ึงทราบว�ามีงบประมาณภาครัฐท่ีถูกกําหนดออกมา 
แต�เดิมถูกกําหนดในลักษณะกลุ�มจังหวัด ในระยะหลังเน นระดับภาค ด านคณะประชารัฐท่ีเปYน 76+1 กําลังทํา
ในลักษณะบูรณาการโดยการนําเอาข อมูลท่ีเหมือนหรือคล ายกันมาร อยเรียงให เปYนเรื่องเหมือนกัน ดังนั้นถ า
กลุ�มจังหวัดหรือระดับภาคมียุทธศาสตรท่ีตรงกันก็จะเปYนแนวทางท่ีเปYนประโยชนต�อในการจัดสรรงบประมาณ
ภาครัฐ และจะเก่ียวกับระดับภาค ระดับจังหวัด และ คสป.  
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 พลเอก อนุพงษ เผ�าจินดา หัวหน าทีมภาครัฐกล�าวเพ่ิมเติมว�า ขอขอบคุณ คสป. รองผู ว�า
ราชการจังหวัดท้ังสองจังหวัด และคณะประชารัฐต องถือว�าท�านทําในส�วนของพ้ืนท่ีของท�าน ทราบปKญหาและ
พยายามไปช�วยเขา ต องขอขอบคุณในการนําเสนอ ขอให กําลังใจ  
 นายวิชาญ  อิงศรีสว�าง ผู ตรวจราชการกรมประมง ให ความเห็นเพ่ิมเติมว�า สําหรับกุ งมังกร 
เราจะมีปKญหาตอนท่ีเพาะออกมาแล วกว�าจะโตใช เวลานาน แต�ในการวิจัยของกรมประมงมีแนวทางท่ีจะทําแล ว 
คือ เรารู ข้ันตอนของอาหารท่ีกุ งกิน ตอนนี้ติดอยู�ท่ีข้ันตอนเดียว คือ หนอนธนู อาจจะต องเจาะลึกวิจัย เพราะใน
ธรรมชาติรวบรวมยาก ต องไปคุยกับท�านอธิบดี (กรมประมง) ดูว�าเราจะพัฒนาการเลี้ยงหนอนธนูอย�างไรโดย
ปกติชาวบ านท่ีภูเก็ตจะรวบรวมพันธุมาจากแถวระนองกับเกาะยาว เอาลูกตัวเล็กขาย 80-200 กว�าบาทเพ่ือส�ง
ให เกษตรกรท่ีภูเก็ตเอาไปเลี้ยงเปYนตัวใหญ�  
 นายฐาปน  สิริวัฒนภักดี หัวหน าทีมภาคเอกชนกล�าวเพ่ิมเติมว�า คุณอรสา จะเชื่อมโยงกับ
ท�านต�อไป โครงการผ าขาวม า กรมการพัฒนาชุมชนจัดงานมาล�าสุด ยกตัวอย�างคลิปวิดีโอ ได รับความกรุณา
จากผู บริหารกระทรวงพาณิชย ท้ังสามท�านท่ีช�วยสานต�อประโยชนจากโครงการผ าขาวม าท องถ่ินหัตถศิลป�ไทย 
(ชม VTR ) ทํางานร�วมกันมาหนึ่งป̀ โครงการผ าขาวม าจะมีต�อในรอบป̀หน า จะมีการขยายไปถึงเรื่องของสี
ธรรมชาติ สีคราม อาจจะรวมไปถึงสกลนคร แพร� สกลนครเข มแข็งมากมีวิดีโอ มีรูปถ�ายสวยงามมากในเรื่อง
ของ indigo ผ าย อมครามดีท่ีสุดอยู�แล ว ในป̀หน าจะเก่ียวโยงกับผ าย อมสีธรรมชาติและผ าเก่ียวกับชาติพันธุ 
ทําไมเน นสีธรรมชาติ เพราะจะเปYนผลผลิตจากชาวบ านท่ีไม�ใช�ผลผลิตจากอุตสาหกรรม กลุ�มงานเกษตร     
แปรรูป ท�องเท่ียวโดยชุมชน แสดงว�าการแปรรูปของผ าท่ีมาจากการย อมสีธรรมชาติ จะย อนกลับไปในเรื่องของ
การเกษตร เพ่ือจะได สีธรรมชาติกลับมาใช   
 นางนันทวัลย ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค าภายในกล�าวว�าผ าย อมครามท่ีขายอยู�ซ้ือยากใส�
ยาก ฉะนั้น เรื่องดีไซนสําคัญมากท่ีจะช�วยให ขายได  ช�วงน้ําท�วม ครามจะตายไปส�วนหนึ่ง จึงอยากให ช�วยส�วนนี้ด วย  
 พลเอก อนุพงษ เผ�าจินดา หัวหน าทีมภาครัฐกล�าวเพ่ิมเติมว�า ท�านอภิชาติรับเรื่องครามไป
ด วย เด๋ียวหารือเพ่ือหาทางช�วย  
 นายมีชัย วีระไวทยะ ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพ่ือสังคม (ประเทศไทย) 
จํากัด กล�าวเพ่ิมเติมว�า ทําอย�างไรให เด็กหนุ�มสาว ๆ ให กลับไปทํางานท่ีหมู�บ าน ต องมีโครงการพิเศษชวนให คน
สนใจอยู� จุดสําคัญคือรายได สูง หลาย ๆ อย�างท่ีมีถ าอยู�ใน export market ราคาสูงอยู�แล ว ดังนั้น กระทรวง
ศึกษา มหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน น�าจะช�วยกัน  
 พลเอก อนุพงษ เผ�าจินดา หัวหน าทีมภาครัฐกล�าวเพ่ิมเติมว�า จังหวัดสกลนครรับไปบอก
ท�านผู ว�าราชการจังหวัดด วยเปYนไอเดียว�าน�าสนใจถ าเราดึงเยาวชนมาได  บางอย�างเราอยากปรับเปลี่ยนเช�น 
เกษตรสมารท เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย พยายามเพ่ิมผลผลิตให มาก ผ าย อมคราม–ประเทศในโลกนี้คง
ไม�เคยมีใครทําได  ตามท่ีท�านมีขัยเสนอ คือ ดึงคนรุ�นใหม�เข ามา โดยทํามูลค�าเพ่ิมให ได  ทางสกลนครบอกว�าใส�
แฟชั่นเข าไป เปYนต น แต�เข าใจว�า คัทต้ิงก็สําคัญ ละเอียดอ�อนเปYนศิลปะ ดังนั้นเปYนสิ่งท่ีเราคาดหวังว�าคณะของ
จังหวัดช�วยกันทํา อยากให พัฒนาอันนี้ข้ึนไปอีก ค�อยๆ ทําไป  
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 นายสุริยะ  วิริยะสวัสด์ิ รองผู ว�าราชการจังหวัดสกลนคร ให ความเห็นเพ่ิมเติมว�า ในส�วนของ
ครามมีกลุ�ม young designer ในการออกแบบและต�อยอด เม่ือเร็ว ๆ นี้มีงานเดินแฟชั่นจัดท่ี central world 
และท่ีจังหวัด มีการจับมือกับบริษัทท่ีค าผ า โดยเฉพาะผ าคราม มูลค�าเกือบสิบล านบาทในงานนั้น ส�วนการ
ท�องเท่ียวมี miss grand universe ไปเก็บตัวท่ีสกลนคร และจะใช แบบผ าคราม และผู ชนะเลิศจะนําแบบผ า
ครามไปเดินท่ีระดับโลก   
 ดร.วิทูร ซ่ือวัฒนากุล ผู แทนจากบริษัท น้ํามันพืชไทย จํากัด (มหาชน) มีข อคิดเห็นเพ่ิมเติม
ว�าป̀นี้ครบรอบ 50 ป̀ มีโรงงานท่ีนครปฐม เรื่องสามพรานโมเดล เรารู จักดีรู ถึงความยากลําบากของการเปลี่ยน
จากการใช ปุ�ยเคมีเปYนออรแกนิค ส�วนหนึ่งท่ีอยู�ในการดําเนินงาน 50 ป̀ของบริษัท คือ มีอยู�ใน corporate TVC 
เสนอภาพชาวนากล าท่ีจะเปลี่ยนจากปุ�ยเคมีเปYนปุ�ยอินทรียหรือเปล�า นอกจากนี้เปYนผู สนับสนุนส�วนหนึ่งของ
รายการเจาะใจ ในวันเสารท่ีผ�านมา คุณอรุษ นวราช ซ่ึงทําสามพรานโมเดล (เม่ือ 5-6 ป̀ท่ีแล ว) มาให สัมภาษณ
ในรายการ  
 นายวรวัฒน  ศรียุกต  ผู แทนจาก บริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด มีความเห็นเพ่ิมเต็มว�า
ประชารัฐเพ่ือสังคม กําลังดูอยู�ว�าจะร�วมกันทํางานอย�างไรในพ้ืนท่ีกับคณะ E3 ครั้งท่ีแล วท่ีได ประชุมร�วมกันก็ได 
ปรึกษากับคุณฐาปน คุณประวิช ในเรื่องผู สูงอายุในพ้ืนท่ี ถ ามีโครงการดําเนินการทางประชารัฐเพ่ือสังคมจะเข า
ไปเชื่อมโยงด วย  
 นางธนาพร พรหมสุวรรณ ผู แทนจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย มี
ความคิดเห็นเพ่ิมเติมว�า ไม�ว�าจะเปYน E1 – E6 ชื่นชม E3 มาก สําหรับประชารัฐเพ่ือสังคมท่ีเพ่ิงเกิดใหม� ครั้ง
แรกท่ีประชุมในวันคนพิการสากล 3 ธันวาคม 2560  ชูเรื่องการดูแลคนพิการ ผู สูงอายุ การออมเพ่ือการ
เกษียณ ท่ีอยู�อาศัยและการปรับปรุงสถานประกอบการ และสภาพแวดล อม ดังนั้น การทํางานในเรื่องนี้คือ 
ชุมชนเข มแข็ง เปOาหมายเดียวกับ E3 ประชาชนมีรายได คุณภาพชีวิตดีข้ึน  
 Agenda 5 เรื่องตอบโจทยเพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา เปOาหมาย คือ การดูแลคนพิการ ผู สูงอายุ 
มีความเหลื่อมล้ําทางสังคมค�อนข างสูง การออมเพ่ือการเกษียณ  ธกส. ตลาดหลักทรัพยฯ ดําเนินการใน
ประเด็นการออม ต้ังแต�เด็ก ต�อไปนี้ต องสร างนิสัยการออม การจ างงานเพ่ือลดการพ่ึงพิงของผู สูงอายุ ซ่ึงน�าจะ
ช�วยได มาในระดับ คสป. และน�าจะรวมผู พิการด วย ตลาดหลักทรัพยฯ ทําเรื่องการออมเยอะมาก อีกหน�อยจะ
มีโปรแกรม เช�น เงินเดือนเท�านี้ต องออมเท�าไหร� เรื่องจิตอาสาประชารัฐ ทําโดยสํานักงานสร างเสริมสุขภาพ
แห�งชาติ เปYนการรวบรวมจิตอาสามาช�วยกัน  
 นายศรายุทธ ยิ้มยวน ผู แทนจาก ธกส. มีความคิดเห็นเพ่ิมเติมว�าตลาดผลไม  ธกส. สนับสนุน
ปฏิทินผลผลิตเหมือนกระทรวงพาณิชยนําเสนอ ธกส. มีโครงการทํามาตลอดหลายป̀ และจะทํามากข้ึน มีการ
จับคู�ธุรกิจ เช�น ทุเรียน ชุมพร จับคู� ลําไย ลําพูน แลกเปลี่ยนกัน ถ าเวลาพอดีจะลดเรื่องค�าใช จ�ายในการขนส�ง
หรือลดต นทุน หรือสับปะรดห วยมุ�น อุตรดิตถ จับคู� ลําไย เชียงใหม� การจับคู�แบบนี้จะพยายามทําให มากท่ีสุด 
แม กระท่ังเวลาไม�ตรงกัน ก็จะติดกันไว ก�อน เม่ือผลผลิตออกมาจึงไปแลกคืนกัน ฉะนั้น จะช�วยกระจายผลผลิต
การเกษตรได มาก ใช กลไกสหกรณด วย พาณิชยด วย  
 เกษตรอินทรีย เปYนยุทธศาสตร ธกส. และเกษตรกรท่ีต องการใช ทุน การเข าถึงทุนง�ายมาก 
เง่ือนไขผ�อนปรน ไม�ต องมีหลักทรัพยอะไร สามารถให สินเชื่อได ให เวลาผ�อนชําระเปYนสิบ ๆ ป̀ รวมท้ังอัตรา



 

ดอกเบ้ียตํ่ามาก เทียบเปYนเดือนประมาณสามสิบสตางค เรียกว�าอัตราสินเชื่อเพ่ือเกษตรกร เราสนับสนุนเกษตร
อินทรีย เกษตรปลอดภัยเต็มท่ี จะเสริมการทํางาน
ร�วมกับหลายกระทรวง ท้ังมหาดไทย เกษตร 
 นายมีชัย วีระไวทยะ ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
จํากัด กล�าวเพ่ิมเติมว�า ต�อเนื่องจากเรื่องท่ี
หายไป  ไม�มีกระบวนการสร างคนเข ามา จึงคิดว�าเราน�า
อบรมเด็กหญิงชายให ทอผ า หรือบริษัทเอกชนจ างเปYนเงินเดือนให อยู�บ านและทอผ าด วย ขณะนี้รัฐบาลทุกสมัย
ยังไม�ให คําตอบ คือ ทํายังไงให คนอยู�ในหมู�บ าน
ชุมชนต�อไป หรือจะไปทํากับคณะ
ลูกหลาน ตอนนี้มีผู สูงอายุ 6 ล านคน 
เช�น มีเงินกู  300,000 บาท โดยไม�ต องมีหลักประกัน ดึงบริษัทเข ามาเก่ียวข องด วย ธกส
คํ้าประกัน ต องมีอะไรสักอย�างให กลับไปบ าน ประเทศจีนทําแล วในเรื่องนี้ ถ าดึงภาคเอกชนเข ามาเก่ียวข องด วย
จะดีมาก อยากจะฝากว�า ทํายังไงให คนรุ�นใหม�ท่ีจะมาทําของดีงาม ซ่ึงอาจจะสูญหายไปได ในระยะยาว
 พลเอก อนุพงษ เผ�าจินดา
ชุมชน ดึงคนลงไปในพ้ืนท่ี เพราะจะมีโครงการท่ีจะไปคุยกับชาวบ าน 
นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข าไปสู�พ่ีน องประชาชนท้ังหลาย ด วยประเด็นท่ีว�า ในระหว�างท่ีเรายังอยู�ในภาวะ
คนส�วนใหญ�ผลิตมาก แต�ได น อย เช�น
พยายามทําให คนนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข าไปใช ในการดํารงชีวิ
พอเพียง คือ คุณธรรม เรานําเข าไปพูดคุย โดยใช ทีมพั
เอาคนในพ้ืนท่ีท่ีเขาฟKง นําหลักปรัชญา
  
 

ปYดประชุมเวลา  18.30 น. 
 
 
 
ลงช่ือ        
(นายศุภฤกษ แสนแก ว)  
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
ผู จดรายงานการประชุม  
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ดอกเบ้ียตํ่ามาก เทียบเปYนเดือนประมาณสามสิบสตางค เรียกว�าอัตราสินเชื่อเพ่ือเกษตรกร เราสนับสนุนเกษตร
เกษตรปลอดภัยเต็มท่ี จะเสริมการทํางานประชารัฐเพ่ือชาวบ านมีความเปYนอยู�ดีข้ึน
ลายกระทรวง ท้ังมหาดไทย เกษตร พาณิชย  

นายมีชัย วีระไวทยะ ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
ต�อเนื่องจากเรื่องท่ีว�า เรามีการทอผ าสวย ๆ งาม ๆ เยอะแยะ ผู สูงอายุแต�ละวันร�วงโรย

หายไป  ไม�มีกระบวนการสร างคนเข ามา จึงคิดว�าเราน�าจะหาทาง เช�น ราชการต้ังงบประมาณ
อบรมเด็กหญิงชายให ทอผ า หรือบริษัทเอกชนจ างเปYนเงินเดือนให อยู�บ านและทอผ าด วย ขณะนี้รัฐบาลทุกสมัย

ทํายังไงให คนอยู�ในหมู�บ านระบบการศึกษาก็มีแต�ดึงคนออก ฉะนั้นเปOาหมายคือให คนอยู�ใน
ชุมชนต�อไป หรือจะไปทํากับคณะ E5 ทํายังไงให คนอยู�ในหมู�บ าน แล วก็คณะ E6 

ล านคน จุดหนึ่ง คือน�าจะมีมาตรการทดลองทํายังไงเม่ือลูกหลานกลับไปหมู�บ าน 
บาท โดยไม�ต องมีหลักประกัน ดึงบริษัทเข ามาเก่ียวข องด วย ธกส

คํ้าประกัน ต องมีอะไรสักอย�างให กลับไปบ าน ประเทศจีนทําแล วในเรื่องนี้ ถ าดึงภาคเอกชนเข ามาเก่ียวข องด วย
าก อยากจะฝากว�า ทํายังไงให คนรุ�นใหม�ท่ีจะมาทําของดีงาม ซ่ึงอาจจะสูญหายไปได ในระยะยาว

พลเอก อนุพงษ เผ�าจินดา หัวหน าทีมภาครัฐกล�าวเพ่ิมเติมว�า 
ดึงคนลงไปในพ้ืนท่ี เพราะจะมีโครงการท่ีจะไปคุยกับชาวบ าน ประเด็นท่ีพ ัฒนาชุมชน

นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข าไปสู�พ่ีน องประชาชนท้ังหลาย ด วยประเด็นท่ีว�า ในระหว�างท่ีเรายังอยู�ในภาวะ
คนส�วนใหญ�ผลิตมาก แต�ได น อย เช�น ทําเกษตร รายได น อย ไปอิงกับราคา โดยเฉพาะพืชผลการเกษตร
พยายามทําให คนนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข าไปใช ในการดํารงชีวิต สิ่งสําคัญในหลักปรัชญา

ม เรานําเข าไปพูดคุย โดยใช ทีมพัฒนาชุมชนเปYนหลักแต�ยังมีกระทรวงอ่ืนด วย เช�น เกษตร 
ฟKง นําหลักปรัชญาฯ เข าไปใส�ในตัวเขา ไม�อย�างนั้นเราไปไม�รอด ถ าเขายังอยู�กับวัตถุนิยม

 ลงช่ือ         ลงช่ือ      
 (นายกู เกียรติ  ญาติเสมอ)   

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ  ผอ.กลุ�มประสานงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากฯ         
 ผู ตรวจรายงานการประชุม                    

ดอกเบ้ียตํ่ามาก เทียบเปYนเดือนประมาณสามสิบสตางค เรียกว�าอัตราสินเชื่อเพ่ือเกษตรกร เราสนับสนุนเกษตร
เพ่ือชาวบ านมีความเปYนอยู�ดีข้ึน ธกส. ทํางาน

นายมีชัย วีระไวทยะ ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพ่ือสังคม (ประเทศไทย) 
ๆ เยอะแยะ ผู สูงอายุแต�ละวันร�วงโรย

จะหาทาง เช�น ราชการต้ังงบประมาณตอนปRดเทอม
อบรมเด็กหญิงชายให ทอผ า หรือบริษัทเอกชนจ างเปYนเงินเดือนให อยู�บ านและทอผ าด วย ขณะนี้รัฐบาลทุกสมัย

ระบบการศึกษาก็มีแต�ดึงคนออก ฉะนั้นเปOาหมายคือให คนอยู�ใน
E6 ทํายังไงให ผู สูงอายุอยู�กับ

ทํายังไงเม่ือลูกหลานกลับไปหมู�บ าน 
บาท โดยไม�ต องมีหลักประกัน ดึงบริษัทเข ามาเก่ียวข องด วย ธกส. ปล�อยกู  บริษัท      

คํ้าประกัน ต องมีอะไรสักอย�างให กลับไปบ าน ประเทศจีนทําแล วในเรื่องนี้ ถ าดึงภาคเอกชนเข ามาเก่ียวข องด วย
าก อยากจะฝากว�า ทํายังไงให คนรุ�นใหม�ท่ีจะมาทําของดีงาม ซ่ึงอาจจะสูญหายไปได ในระยะยาว 

 ฝากอธิบดีกรมการพัฒนา
ฒนาชุมชนพยายามทํา คือ 

นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข าไปสู�พ่ีน องประชาชนท้ังหลาย ด วยประเด็นท่ีว�า ในระหว�างท่ีเรายังอยู�ในภาวะ
ทําเกษตร รายได น อย ไปอิงกับราคา โดยเฉพาะพืชผลการเกษตร รัฐบาล

สิ่งสําคัญในหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
เปYนหลักแต�ยังมีกระทรวงอ่ืนด วย เช�น เกษตร 

เราไปไม�รอด ถ าเขายังอยู�กับวัตถุนิยม 

ลงช่ือ       
(นายประวิช  สุขุม) 

         เลขานุการร�วมภาคเอกชน 
                   ผู กลั่นกรองรายงานการประชุม               


