
ครั้งที่ 1/2561
2 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องประชุม Boardroom 1
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 



ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

1.1 การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 



ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

1.2 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ไร่เชิญตะวัน เมืองเชียงราย (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ ากัด

26 ธันวาคม 2560



รับรองรายงานการประชุมคณะท างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 
ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม



3.1 การด าเนินงานตามข้อสั่งการจากท่ีประชุมคณะท างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 
ครั้งที่ 8/2560

1) ลงพื้นที่สนับสนุนกลุ่มเป้าหมายในด้านการเกษตร แปรรูป และท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้ครอบคลุ
พื้นที่มากที่สุด โดยเฉพาะพื้นที่ยากจนซ้ าซาก และพื้นที่ที่มีปัญหามาก เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ
และรายได้เพิ่มข้ึน

2) ให้เชื่อมโยงและประสานงานกับเครือข่ายเป็นแนวทางในการพัฒนา เพื่อให้เกิดพลัง
ในการท างานแบบสานพลังประชารัฐทุกภาคส่วน พื้นที่และกิจกรรม ทั้งในระดับจังหวัด 
ระดับภาค และระดับประเทศ

3) ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุนชุมชนในการพัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐานของตลาดประชารัฐทั้ง 
10 ตลาดในจังหวัด และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ละตลาดพิจารณาขยายพื้นที่ตลาด 
เพื่อรองรับผู้ประกอบการรายใหม่ที่ลงทะเบียนไว้ให้ครบถ้วน

มติที่ประชุม E3 
ครั้งที่ 8/2560

กรมการพัฒนาชุมชนมีหนังสือแจ้งจังหวัดด าเนินการแล้ว (หนังสือเลขที่ มท 0409.7/ว 0056  ลงวันที่ 11 มกราคม 2561) 

4) ให้ คสป. รวบรวมปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานหรือข้อจ ากัดทางกฎหมาย ในการ
ขอใช้พื้นที/่อาคารสถานที่ของหน่วยงานราชการที่บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดฯ
จะเข้าด าเนินกิจการแจ้งมาส่วนกลางเพื่อหาทางช่วยเหลือ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง



ลงพื้นที่ วันท่ี 25 ธันวาคม 2560
จังหวัดพิษณุโลก

ลงพื้นที่ วันที่ 26 มกราคม 2561
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ลงพื้นที่ วันที่ 17 มกราคม 2561
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ลงพื้นที่ วันที่ 13 ธันวาคม 2560
จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ลงพื้นที่ วันที่ 26 ธันวาคม 2560
จังหวัดเชียงราย

ลงพื้นที่ วันที่ 9 ธันวาคม 2560
จังหวัดอ านาจเจริญ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การด าเนินงานตามข้อสั่งการจากท่ีประชุมคณะท างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 

ครั้งที่ 8/2560



ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

สัมมนา MD วันท่ี 18 มกราคม 2561
อิมแพ็คเมืองทองธานี

สัมมนา วันที่ 23 ธันวาคม 2560
จังหวัดล าพูน

สัมมนา วันที่ 9 ธันวาคม 2560
จังหวัดอุบลราชธานี

3.1 การด าเนินงานตามข้อสั่งการจากท่ีประชุมคณะท างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 
ครั้งที่ 8/2560



จ านวนรายได้ กลุ่มเป้าหมาย และผู้ได้รับประโยชน์จากการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย

- พัฒนากลุ่ม 3,059 กลุ่ม
-รายได้ 1,846.31 ล้านบาท
-ผู้รับประโยชน์ 445,280 คน

- พัฒนากลุ่ม 3,217 กลุ่ม
- รายได้ 2,094.31 ล้านบาท
- ผู้รับประโยชน์ 514,128 คน

- พัฒนากลุ่ม 3,274 กลุ่ม 
- รายได้ 2,490.31 ล้านบาท
- ผู้รับประโยชน์ 515,028 คน

4.1 รายงานผลความคืบหน้าการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

ธ.ค.  2560

พ.ย. 2560

ม.ค.  2561     

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ



ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ Modern Trade

4.1 รายงานผลความคืบหน้าการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

ตลาดประชารัฐ Modern Trade มีจ านวนผู้ลงทะเบียน  3,679 คน 
• ได้รับการจัดสรรพื้นที่จ าหน่าย จ านวน 1,437 ราย คิดเป็นร้อยละ 39.06
• ไปจ าหน่ายในตลาดอื่นและอยู่ระหว่างการอบรม จ านวน 2,242 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 60.94
• มี Modern Trade ที่ให้การสนับสนุนดังนี้

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ



ความคืบหน้าเรื่อง พรบ. ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

การริเริ่มและกระบวนการเสนอ
กฎหมายโดยสภาปฏิรูปแห่งชาติ

กระบวนการพิจารณาและเห็นชอบโดย
คณะรัฐมนตรี

กระบวนการพิจารณาและเห็นชอบ
โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

• กระบวนการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์
ผลกระทบผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เสียตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา 77 ด าเนินการ วันที่ 31 มกราคม 2561

• รับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์
www.SME.Go.th ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

• การจัดท ารายงานรับฟังความคิดเห็นและรายงาน
การศึกษาเพื่อจัดตั้งกองทุนเสนอกลับ ครม.
(ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2561)

• กระบวนการพิจารณากฎหมายของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 3 วาระ ได้แก่ 
ขั้นรับหลักการ การแปรญัตติ 
(โดยคณะกรรมาธิการ) และ การลงมติ
เห็นชอบ

สนง.กฤษฎีกาพิจารณาเนื้อหากฎหมาย
ภายหลังจากที่มีมติเห็นชอบในหลักการจากคณะรัฐมนตรี

กระทรวงมหาดไทย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 รายงานผลความคืบหน้าการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

http://www.sme.go.th/


มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 16 มกราคม 2561
ครม. ให้ความเห็นชอบแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

งบประมาณรวม จ านวน 150,000 ล้านบาท (ชดใช้เงินคงคลัง 49,641.9 ล้านบาท)

แนวทาง งบประมาณวัตุประสงค์

พัฒนาในเชิงพื้นที่ผ่านกระบวนการประชาคม 
เพื่อสร้างงานและพัฒนาอาชีพในชุมชน

1. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 35,000 ล้านบาท

2. การพัฒนาเชิงพื้นที่

3. การปฏิรูปโครงสร้างการผลิต
ภาคการเกษตรทั้งระบบ

ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตทั้งระบบ         
สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร และส่งเสริม
การตลาดสมัยใหม่

เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเช่ือมโยงวิสาหกิจ
ชุมชนและท่องเที่ยวชุมชน

35,358 ล้านบาท

30,000 ล้านบาท

ด าเนินการระหว่าง เดือนเมษายน – กันยายน 2561

4.2 การจัดท างบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ



การเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

2. การพัฒนาเชิงพื้นที่

3. การปฏิรูปโครงสร้างการ
ผลิตภาคการเกษตรทั้งระบบ

สร้าง
รายได้       
ให้ชุมชน 
ประชาชนมี
ความสุข

879 กลุ่ม

733 กลุ่ม

1,604 กลุ่ม

1. การพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ



การวิจัยตามโครงการค้นหาต้นแบบ การต่อยอด และขยายผล
ความส าเร็จของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
มูลนิธิสัมมาชีพ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สถาบันไทยพัฒน์

Yunus Center at AIT และ กรมการพัฒนาชุมชน

13

4.3 การน าเสนอผลการศึกษาต้นแบบ การต่อยอด และขยายผลความส าเร็จการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ



Social Enterprise

ชุมชนที่ประกอบการธุรกิจ บริษัทประชารัฐ รัฐและนโยบาย
การพัฒนาผลิตภัณฑ/์ตลาด เน้นการริเริ่มและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ การจับคู่กับคู่ค้า/สร้าง
ช่องทางการตลาดใหม่ และสร้างสรรค์ด้วย
ความคิดใหม่ ฯลฯ ตัวอย่างความส าเร็จ –
ป่าเศรษฐกิจครอบครัว, ปลานิล -หนองคาย / 
ถั่วป่านทอง – ร้อยเอ็ด / PAYA ของอยุธยา 
เป็นน าเอาธุรกิจ-การตลาดไปบวกรวมเข้ากับ
การรวมกลุ่มของชุมชนเพื่อสร้างรายได้ให้กับ
ชุมชน 

แต่การอธิบายผลผลิต และผลลัพธ์ตามลักษณะ
ของตัวชี้วัดของการด าเนินงานข้างต้นควรจะ
พัฒนาการใช้ตัวชี้วัดท่ีเหมาะสม

บริษัทประชารัฐรักสามัคคี เป็นบริษัทจัดการ  
เพื่อสังคม ท าหน้าท่ีสนับสนุนการส่งเสริมการ
ประกอบการ SE ของชุมชน โดยที่ตัวเองก็เป็น
กิจการ SE เป็นบริษัทที่วัดผลความส าเร็จจาก
การแก้ไขปัญหาสังคม - ไม่แสวงหาก าไร 

สมควรที่จะปรับปรุงรูปแบบของการจัดการ 
ผู้จัดการที่ เป็นมืออาชีพและมีค่าตอบแทนที่
เหมาะสม 

การแบ่งปันความส าเร็จ เป็นรายได้โดยชอบของ
บริษัท การพัฒนาค าปรึกษา/องค์ความรู้ /การ
ประสานผู้เชี่ยวชาญ และการสร้างพันธมิตร
ธุรกิจเป็นงานในบริการของบริษัท

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ด้วยแนวทาง
กิจการแบบ SE โดยมีกระทรวงมหาดไทย 
เป็นศูนย์กลาง นั้น ย่อมจะถือเป็น “ตัวแทน
ของการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมโดยรัฐ”

การขาดหายไปของความร่วมมือของ D  
และ E อื่นๆ ตามการประสานงานของ 
คสป. ท าให้กลไกในการสร้างเศรษฐกิจฐาน
ราก ขาดโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุน

จากการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

4.3 การน าเสนอผลการศึกษาต้นแบบ การต่อยอด และขยายผลความส าเร็จการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ



Business Model – Social Enterprise

1
Initiate products & 

markets

การจัดการผลิตภัณฑ์และตลาด
โดยส่วนใหญ่ (รวมทั้งป่าเศรษฐกิจ
ครอบครัวของสกลนคร)

2

Marketization

ถั่วป่านทอง/ร้อยเอ็ด,
ปลานิล/หนองคาย, กุ้ง/ภูเก็ต

3

Creative – driven

ผ้าขาวม้า/อยุธยา, 
ผ้าบาติกวาดมือ/ภูเก็ต

(สร้างพลังของความหมาย) (เป็นตัวอย่างชี้น าการพัฒนา) (สร้างเวทีพลังความคิด)

องค์ประกอบความส าเร็จเป็น การบวกรวม ของความร่วมมือจากหลายภาคส่วน และการเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจตลาด

การสื่อสารที่ช้ีถึงผลผลิต-ผลลัพธ์ของการเปล่ียนแปลงตามเกณฑ์ชี้วัด (รายได้ครัวเรือน / ราคาสินค้า /คนจนลดลง)

ตัวแบบการจัดการทางการตลาดท่ีสร้างความส าเร็จให้กับวิสาหกิจชุมชน

กลยุทธ์

กลยุทธ์

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.3 การน าเสนอผลการศึกษาต้นแบบ การต่อยอด และขยายผลความส าเร็จการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ



ข้อเสนอระดับนโยบาย - ระบบนิเวศของเศรษฐกิจฐานราก

สัมมาชีพชุมชน

วิสาหกิจชุมชน

การประกอบการ
ชุมชน / วิสาหกิจ
เพื่อสังคม

วิสาหกิจครัวเรือน

การริเริ่ม

การริเริ่มเข้าสู่ระบบตลาด

การเลือกท่ีแข่งขันในระบบตลาด

จุดตัดของวิถีการผลิตแบบเหลือแล้วขายไปสู่
การผลิตตามระบบเศรษฐกิจตลาด  – จุดที่
เปล่ียนจาก “กิจกรรมเป็นกิจการ”

การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก 
จะมีความต้องการรับการสนับสนุนต่างๆ  ซึ่งส่วน
หนึ่ง จะเป็นบริการของบริษัทประชารัฐรักสามัคคี 
อีกส่วนหนึ่งจะเป็นความเชี่ยวชาญของหน่วย
ต่างๆทั้งรัฐ เอกชน และประชาสังคม ซึ่งบริษัท
ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด คสป และกรมการ
พัฒนาชุมชน ควรจะจะได้ประสานงานสร้าง
พันธมิตร เรื่องเหล่าน้ี จะประกอบไปด้วย 
(1) ตัวแบบของธุรกิจ
(2) การออกแบบผลิตภัณฑ์
(3) การวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด
(4) การสนับสนุนทางการเงิน
(5) การพึ่งพาองค์กรสนับสนุน

ระบบนิเวศเพื่อเศรษฐกิจฐานราก

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.3 การน าเสนอผลการศึกษาต้นแบบ การต่อยอด และขยายผลความส าเร็จการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ



ความเคลื่อนไหวรอบ 5 เดือน ของโครงการในเครือข่ายประชารัฐรักสามัคคี

สิงหาคม 2560 มกราคม 2561

จ านวนโครงการ 343 605

จ านวนชุมชน 651 1,387

จ านวนครัวเรือน 22,971 38,312

รายได้รวมทั้งประเทศ 9,297,000 93,210,130

76%

113%

66.8%

10 เท่า

ตัวอย่าง
• กระบี่ มีจ านวนโครงการมากท่ีสุด คือ  25 โครงการ (เกษตร 8% แปรรูป 64%   ท่องเที่ยว 28%) มาจากสินค้า บาติก กล้วยแปรรูป สาหร่ายพวงองุ่น และ        

การท่องเที่ยวแหลมสัก
• นนทบุรี สามารถเพิ่มรายได้ให้ชุมชนสูงสุด 15,503,268 บาท (เกษตร 50% แปรรูป 2% ท่องเที่ยว 48%) มาจากสินค้า ทุเรียน ข้าว ผักปลอดสารพิษ                            

อาหารแปรรูป และ การท่องเที่ยวเกาะเกร็ด
• อ านาจเจริญ มีจ านวนครอบครัวที่ท างานด้วยมากที่สุด 4,929 ครัวเรือน ( เกษตร 11%  แปรรูป 89% ท่องเที่ยว 0% ) มาจากสินค้า ผ้าขาวม้าทอมือ และ ข้าว

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.4 การน าเสนอผลการด าเนินงาน บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ ากัด



ผลงานดีเด่นและรางวัลประชารัฐ อวอร์ด 2017
รางวัลบริษัทประชารัฐรักสามัคคีดีเด่น
ด้านการบูรณาการความร่วมมือ 

• จ านวน 21 รางวัล**
• คณะกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดใน 7 กลุ่มจังหวัด   เป็นผู้ร่วมให้
คะแนนผลงานที่ช่ืนชอบในกลุ่มจังหวัดของตน

• ตัวอย่างผลงานท่ีได้รับรางวัลดีเด่น ได้แก่
– โครงการผ้าทอลาวเวียงเนินขาม ลายช่อใบมะขาม (ชัยนาท)
– โครงการปลาแรดลุ่มแม่น้ าสะแกกรัง (อุทัยธาน)ี
– โครงการสานพลังประชารัฐพลิกวิกฤตสู่โอกาสนวัตกรรมยางพารา (บึงกาฬ)
– โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน 4 ต าบลภูแลนคา (ชัยภูมิ)
– โครงการผ้าบาติกเคลือบน้ ายางพารา (นครศรีธรรมราช)
– โครงการธนาคารปูม้า และการท่องเที่ยวชายฝ่ังอย่างย่ังยืน ต าบลแหลมผักเบี้ย

(เพชรบุร)ี
– โครงการกาแฟ 9 ดอย ตามรอยพ่อ (เชียงใหม่)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ



ผลงานดีเด่นและรางวัลประชารัฐ อวอร์ด 2017
รางวัลบริษัทประชารัฐรักสามัคคียอดนิยม ด้านผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน
• จ านวน 25 รางวัล*
• พิจารณาจากผลส ารวจความพึงพอใจของ 5 ภาคส่วนที่มีต่อ
การท างานของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด 

• บริษัทที่ได้รับรางวัลประชารัฐรักสามัคคีดีเด่น ได้แก่ กระบ่ี, ก าแพงเพชร, ชัยนาท, เชียงใหม,่ นครนายก, นครปฐม, นครศรีธรรมราช, นนทบุร,ี นราธิวาส, 
น่าน, เพชรบุร,ี พะเยา, ภูเก็ต, มุกดาหาร, ระนอง, ลพบุร,ี ล าพูน, สมุทรปราการ, สระแก้ว, สระบุรี, สิงห์บุรี, สุราษฎร์ธานี, หนองคาย, อ่างทอง, อุทัยธานี

• บริษัทที่ได้รับรางวัลประชารัฐรักสามัคคียอดนิยม ได้แก่ กาญจนบุร,ี จันทบุรี, ชัยนาท, ชัยภูม,ิ เชียงใหม่, นครนายก, นครพนม, นครราชสีมา, 
นครศรีธรรมราช, นครสวรรค์, บึงกาฬ, ปัตตานี, เพชรบุรี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ



การจัดจ าหน่ายชุดของขวัญปีใหม่จากสินค้าชุมชน

คัดสรรสินค้า 40 รายการ จาก 30 ชุมชนทั่วประเทศ

จ าหน่ายแก่กลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ 4 กลุ่ม คือ
• บจก. ดีลอยท์ (ประเทศไทย)

• บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
• บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
• บมจ. แอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส

ยอดขายจ านวน  2,553 กระเชา้ คิดเป็นรายไดร้วม 3.9 ล้านบาท 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ



การน าชุมชนเข้าร่วมออกงานเท่ียวเมืองไทย ณ สวนลุมพินี

น าชุมชน 32 ชุมชนจาก 25 จังหวัดเข้าร่วมออกงาน สร้างรายได้กว่า 2.2 ล้านบาท

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ



การลงพื้นที่ประชุมงานโครงการต่างๆ เดือน ธ.ค. 2560-ม.ค. 2561

• 10-15 ธ.ค. 2560 ลงส ารวจพื้นที่กับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ที่จังหวัดเชียงราย น่าน เชียงใหม่ เพื่อพัฒนา
สินค้าของผ้าพื้นถิ่นตามโครงการ วิถีผ้า วิถีถิ่น

• 11 ม.ค. 2561 ลงส ารวจพื้นที/่ ท าความเข้าใจกับบริบทชุมชนบ้านวังส้มซ่า ระดมสมองสร้างแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
และการท่องเท่ียวโดยชุมชน จังหวัดพิษณุโลก

• 22 ม.ค. 2561 ประชุมคณะท างานขับเคลื่อนตลาด Green Market & ประชุมอัพเดทการด าเนินงานของประชารัฐรัก
สามัคคีสระบุรี 

• 26 ม.ค. 2561 ประชุมนักพัฒนาธุรกิจกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ราชธานี และศรีสะเกษ ที่จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสร้างความ
เข้าใจในการปฎิบัติงานตามบทบาท และภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ



แนวทางการด าเนินงานเครือข่ายประชารัฐรักสามัคคี ในปี 2561

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แนวทางการด าเนินงาน
1) ขยายเครือข่ายความร่วมมือ
• ผลักดันการจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อ
สังคมเพิ่มเติม

• ขยายเครือข่ายผู้สนับสนุน
ภาคเอกชน/จิตอาสา/คนรุ่นใหม่

• เช่ือมโยงเครือข่ายระดับ ASEAN
2) ผลักดันมาตรฐานต่อเนื่อง
• เกษตรปลอดภัย/อินทรีย์
• การตรวจสอบ/รับรองคุณภาพ
สินค้า

• การบริหารชุมชนท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน

3) เช่ือมโยงองค์ความรู้/เทคโนโลยีสู่
ชุมชน อาทิ
• เกษตรประณีต (Precision Agri)
• การใชเ้ทคโนโลยีดิจิตัล ฯลฯ

แผนงานโครงการหลัก

โครงการ "ผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ปี 2"

โครงการ วิถีผ้า วิถีถิ่น

โครงการเพิ่มมูลค่าข้าว "หลากหลายข้าวสู่ชาวเมือง"

โครงการเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยวผ่าน Mobile Application

โครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิดแนวใหม่

อบรมผู้ร่วมโครงการ "สานพลังเพื่อบ้านเกิด" รายไตรมาส

สัมมนากรรมการและพิธีมอบรางวัลประจ าปี

4.4 การน าเสนอผลการด าเนินงาน บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ ากัด
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ



การด าเนินงานโครงการ "ผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย" ต่อเนื่องเป็นปีท่ี 2

สร้างความต่อเน่ืองในการผลักดันกระแสความนิยมและการพัฒนาสินค้าจากผ้าขาวม้าทอมือ

สร้างความตระหนักถึงอัตลักษณ์ของผ้าขาวม้าในแต่ละท้องถิ่น 
เชื่อมโยงชุมชนที่มีความเข้มแข็ง/ทักษะต่างๆ เพื่อสร้าง cluster การผลิตสินค้าผ้าขาวม้า
ผลักดันการมีส่วนร่วมของเยาวชน/คนรุ่นใหม่ 
น าสินค้าผ้าขาวม้าทอมือสู่สากล

วัตถุประสงค์

จุดมุ่งเน้น

69 ชุมชน
ที่ได้รับคัดเลือกในปี 1

433 ชุมชน
ที่ไม่ได้รับคัดเลือกในปี 1

พัฒนาเชิงพาณิชย์ระดับชาติ
• รูปแบบสินค้า/ แบรนด์
• ช่องทางขายใหม่ๆ
• กระบวนการบริหารจัดการ

พัฒนาการผลิตและการขาย/ใช้งานระดับชุมชน
• เทคนิคการผลิต/มาตรฐาน
• การแปรรูปแบบง่าย
• การสร้างอัตลักษณ์ของชุมชน

"Top 10%"

"The Rest"

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ



6E6D
คณะท ำงำนสำนพลงัประชำรัฐ

บ.ประชารัฐฯ พิษณุโลก

Area ชุมชนเข้มแข็ง
ควำมต้องกำร/สมัครใจ       
มีแผนกำรพฒันำชัดเจน

เกษตร แปร
รูปท่องเทีย่ว

ชุมชน

5
กระบวนกำร
ด ำเนินกำร

33
กลุ่ม

“วิสาหกจิชุมชน บ้านวังส้มซา่”

“วังส้มซ่า” เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ในต าบลท่า
โพธิ์  “ส้มซ่า”  ไม้ผลเกือบสูญพันธุ์เพราะ
รสชาติเปรียว เนื้อน้อย ในปี 2554 ได้มี
การอนุรักษ์กลับมาปลูก  และจัดเป็น 
“วิสาหกจิชมุชนพัฒนาทรัพยากรชีวภาพ
เพื่อเศรษฐกิจชุมชนบ้านวังส้มซ่า” การต่อยอด เพื่อให้เกิดความยั่งยืนจึง

ได้    พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
และความงาม ได้รับความร่วมมือจาก
องค์กรต่างๆ จน ผลิตภัณฑ์ได้รับ
รางวัล ได้แก่ กลอสซี่ ส้มซ่า ลิปแคร์
(รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดภูมิ
ปัญญาสู่นวัตกรรมระดับประเทศ)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.5 ความคืบหน้าการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐจังหวัดพิษณุโลก



“รากเหง้า  รากหญ้า  สู่สากล”บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพิษณุโลกร่วมกับ คสป.จังหวัด  
คัดเลือกชุมชนบ้านวังส้มซ่า  ด าเนินการพัฒนาร่วมกับชุมชนทั้ง 
3 เรื่อง ได้แก่  เกษตร  แปรรูป และท่องเที่ยวชุมชน  ตามกลยุทธ์        
การท างานของ E3

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยว
กิจกรรม

วิสาหกิจฯ บ้านวังส้มซา่

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ

ผลการด าเนนิงานโดดเดน่
4.5 ความคืบหน้าการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐจังหวัดพิษณุโลก



“บริษัทประชารัฐฯ 
ไม่ได้อยู่กับชุมชนตลอดไป 
เรามีหน้าที่ช่วยเหลือชุมชน 

ดังนั้นชุมชนต้องมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ได้ด้วยตัวเอง”
เภสัชกรหญงิ  วรรณศริ ิ นิ่มพทิกัพงศ์

ประธานบรษิทั ประชารฐัรกัสามคัคพีษิณโุลก (วิสาหกจิเพือ่สังคม) จ ากัด

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.5 ความคืบหน้าการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐจังหวัดพิษณุโลก



วิสาหกิจชุมชนบ้านวังส้มซ่า/ศูนย์เรียนรู้การใช้ประโยชน์และ อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น (พิษณุโลก)

ความเป็นมา ปี 2557 ปี 2560ปี 2559

แปรรูป

พัฒนากระบวน
การขยายพันธุ์ส้มซ่า

และพ้ืนที่การปลูกต้นส้มซ่า
ในโครงการปลูกส้มซ่าคืนถิ่น

ถวายองค์ภูมิพล

ผลิตภัณฑ์
ส้มซ่าอโรมาเจล

ผลิตภัณฑ์เด่นประจ า
จังหวัด 

ส่งเสริมการตลาด
ภายในประเทศ

ขายผ่านตลาด Modern trade
ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต , 
เซ็นทรัลเวสเกต

ส่งเสริมการตลาดภายนอก
ประเทศ

ส่งออกประเทศ
จีน เป็นต้น

1.ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน พัฒนา
กิจกรรมสปาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

2.พัฒนาศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนต้นแบบ

มูลค่ารวม
1 ลบ.

พัฒนาเทคโนโลยีการเพาะ
เนื้อเยื่อ กระบวนการสกัด
สารส้มซ่าและกระบวนการ

ผลิต 

เกษตร

มูลค่ารวม
3 ลบ.

มูลค่ารวม
1.2 ลบ.

วิสาหกิจชุมชนเกิด
จากการรวมตัวกัน
ของคนในชุมชนที่
ต้องการอนุรักษ์
ต้นส้มซ่าต้น

สุดท้ายที่ก าลังจะ
สูญพันธุ์จากบ้าน
วังส้มซ่า โดยการ
น าส้มซ่ามาเพิ่ม
มูลค่าในเชิง
เศรษฐกิจใน
รูปแบบของ

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
และความงาม

ท่องเที่ยว

ปี 2558

4.5 ความคืบหน้าการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐจังหวัดพิษณุโลก
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ



น้ ามันหอมระเหย
เครื่องดื่มสารสกัดเพาะต้นกล้า

ผลิตภัณฑ์

บริการสปา

อาหาร

ผลิตภัณฑ์

เมล็ดส้มซ่า กิ่งส้มซ่า เปลือกส้มซ่า ใบส้มซ่า น้ าส้มซ่า

ตอนกิ่ง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.5 ความคืบหน้าการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐจังหวัดพิษณุโลก

วิสาหกิจชุมชนบ้านวังส้มซ่า/ศูนย์เรียนรู้การใช้ประโยชน์และ อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น (พิษณุโลก)



ประชารฐั : เป็นผูป้ระสานงานให้ค าปรึกษา ลงพื้นที่ส ารวจ 
ตรวจมาตราฐาน โดยจะมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานความร่วมมือ 

ที่สนับสนุนในการให้ค าแนะน า ช้ีแนะแนวทาง

ประชารัฐเซ็นเตอร์ : ศูนย์รวบรวมความรู้ ให้
ค าแนะน า ปรึกษาในการแลกเปลี่ยนความรู้ และยังเป็น
สถานที่ให้ ผู้ประกอบการค้าผักได้ เข้ามาพูดคุยหา
แนวทางในการแก้ไขปัญหา ส่งเสริมความรู้ในการ
ประกอบการการค้า เพื่อเป็นศุนย์รวมปัญหา แก้ไข 
รับร้องเรียนเกษตรกร ช่วยเหลือ ให้ค าแนะน าเรื่อง
การเริ่มต้นใหม่

ประชารัฐเซ็นเตอร์

ผัก
ปลอดภัย

ตรงตาม
มาตรฐาน

สด สะอาด

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.5 ความคืบหน้าการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐจังหวัดพิษณุโลก



ศูนย์กลางแห่งการ
เรียนรู้

เพื่อความเข้าใจและการ
ประยุกต์ใช้ในชีวิต

การจัดจ าหน่าย และ
กระจายสินค้า (รับ-ส่ง)

การตรวจสอบและการ
รับรองมาตรฐาน

ศูนยก์ลางในการรับค า
ร้องเรียน

หรือการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ

กลยุทธ์ทางด้าน
การตลาด

การท างานของ
ประชารัฐเซ็นเตอร์

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.5 ความคืบหน้าการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐจังหวัดพิษณุโลก



• เนื่องจากโครงสร้างการท างานมีความสมบูรณ์แล้ว กลไกทุกระดับสามารถขับเคลื่อนงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอจัดประชุมคณะท างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 
(E3) 2 เดือน/ครั้ง

• เสนอให้คณะท างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ส่วนกลางเป็นคณะที่ลงพื้นที่ 
ติดตาม สนับสนุน และรายงานผลการด าเนินงาน ทั้งน้ีจะเสนอปรับค าสั่งเนื่องจากมีการ
ปรับเปลี่ยนโยกย้าย เพื่อให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณา 

5.1 นัดหมายการประชุมคณะท างาน ครั้งที่ 2/2561

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา



ครั้งที่ 1/2561
2 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องประชุม Boardroom 1
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 


