
ครั้งที่ 2/2561
21 กันยายน 2561
ณ ห้องประชุม Ballroom 
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 



ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

1.1 นโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาล

การบริหารราชการแผ่นดินในมิติเชิงพื้นที่และการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร



1.1 นโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาล
การบริหารราชการแผ่นดินในมิติเชิงพื้นท่ีและการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร
▪ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
▪ แผนปฏิรูปประเทศ
▪ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต/ิแผนความมั่นคง/ นโยบายของรัฐบาล/

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน /ยุทธศาสตร์รายสาขาเฉพาะด้าน

บทบาทของคณะกรรมการร่วมภาครัฐ และเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ในการขับเคล่ือนการพัฒนาพื้นที่

ระ
ดับ
นโ
ยบ
าย

Fu
nc

tio
n/

Ag
en

da
ระ
ดับ
พื้น

ที่
Ar

ea
To

p-
Do

wn
 A

pp
ro

ac
h

แผนพัฒนาภาค

แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด

แผนพัฒนาจังหวัด
76 จังหวัด 878 อ าเภอ

ประชาชน 66.188 ล้านคน

1. ผู้ว่าราชการ หรือ
หัวหน้ากลุ่มจังหวัด
2. ผู้แทนส่วนราชการ
3. ผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

1. สภาหอการค้าไทย
2. สภาอุตสาหกรรม
3. อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว
4. ชมรมธนาคาร

เอกชนน า รัฐ
สนับสนุน

ประชาชน
ลงมือท า

เอกชนร่วม
ขับเคล่ือน

รัฐบาล
สนับสนุน
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20 กระทรวง

เป็นกรอบแนวทาง
เพ่ือให้ส่วนราชการ หน่วยงาน ใช้ใน
การจัดท าแผนงาน/โครงการ

และค าของบประมาณ

ภาครัฐ ภาคเอกชน 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ



รัฐบาล (Agenda)

ป.ย.ป.

กระทรวงมหาดไทย (Function/Agenda) + 19 กระทรวง+ 19 กระทรวง

ผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด (Area)

หน.ส่วนราชการ                  
ในภูมิภาค อบจ. 76 แห่ง ทน./ทม.30 - 33

หน่วย
หน.ส่วนราชการ                  

ส่วนกลางในภูมิภาค
30 - 72
หน่วย

ก ากับ/ดูแล ก ำกับ/ดูแลปกครอง/บังคับบัญชา/ประเมินผล ก ากับ/ดูแล ก ากับ/ดูแล

คณะรัฐมนตรี

208 แห่ง 
(ทน. 30 แห่ง/ทม. 178 แห่ง)

นายอ าเภอ 878 อ าเภอ

ท้องท่ี 7,255 ต าบล/75,032 หมู่บ้าน
• ก านัน     
• ผู้ใหญ่บ้าน
• แพทย์ประจ าต าบล

7,567 แห่งท้องถิ่น 
• เทศบาลต าบล  2,233 แห่ง
• อบต. 5,334 แห่ง

• สารวัตรก านนั
• ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

291,281
อัตรา

ก ากับ/ดูแลปกครอง/บังคับบัญชา/ประเมินผล
ศาล ทหาร ต ารวจ 
สถาบันการศึกษา

ประสาน

โครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน

ก ากับ ติดตาม ขับเคล่ือน

การบริหารราชการแผ่นดินในมิติเชิงพื้นท่ีและการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร
1.1 นโยบายการขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาล
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
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คกก.
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ประสานแผน 
ท้องถิ่น
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ความต้องการ
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หมู่บ้าน/ชุมชน/อปท. ในพื้นที่ จัดประชุมประชาคมร่วมกัน 
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คณะกรรมการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ

คณะกรรมการบริหารงาน
อ าเภอแบบบูรณาการ

ศูนย์ประสานองค์การชุมชน
ระดับต าบล

คณะกรรมการหมู่บ้าน/
คณะกรรมการชุมชน

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับพื้นที่ (Bottom-up Approach)
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
การบริหารราชการแผ่นดินในมิติเชิงพื้นท่ีและการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร



ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
1.1 นโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาล

การบริหารราชการแผ่นดินในมิติเชิงพื้นที่และการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร

ข้อมูล: กระทรวงมหาดไทย

การประชุม ครม. สัญจร ในรอบปีงบประมาณ 2561
มีการประชุมแล้ว 9 ครั้ง ใน 10 กลุ่มจังหวัด
คงเหลือ 8 กลุ่มจังหวัด ได้แก่
1. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 (จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว)
2. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง 

พระนครศรีอยุธยา สระบุรี)
3. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง)
4. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แม่ฮ่องสอน)
5. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย น่าน พะเยา แพร่)
6. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (มุกดาหาร นครพนม 

สกลนคร)
7. กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม)
8. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี)

Area Based Works: 
เข้าถึงความต้องการในพื้นที่โดยตรง



ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
1.1 นโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาล

โครงการไทยนิยม-ยั่งยืน
02 04

06 08

ไทยนิยม ยั่งยืน 10 เรื่อง

1. สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง
2. คนไทยไม่ทิ้งกัน
3. ชุมชนอยู่ดีมีสุข
4. วิถีไทย วิถีพอเพียง
5. รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย
6. รู้กลไกการบริหารราชการ
7. รู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม
8. รู้เท่าทันเทคโลยี
9. ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด
10. งานตาม Function

โครงการหลักส าคัญ 3 โครงการ

1. โครงการมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากใน
พื้นที่ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (หมู่บ้านละ 2 แสนบาท)
3. โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี



ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

1.2 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม



ภาพรวมร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
เป้าหมายการพัฒนาประเทศภาพรวม

“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”

1
เป้าหมายการพัฒนารายยุทธศาสตร์

• ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข 
• บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
• กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อมใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง

• ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ช่ืนชม
และได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่างประเทศ

• การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็น
รูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านความมั่นคง

• ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโต
อย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน

• ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น

2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

• การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
• การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ 

สังคมและเทคโนโลยี
• การเสริมสร้างพลังทางสังคม
• การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการ

พัฒนาการพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง

4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม

• อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 
และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล 

• ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบทางลบจากการพัฒนา
สังคมเศรษฐกิจของประเทศ

• ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตบนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายในขีด
ความสามารถของระบบนิเวศ

• ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม บนหลัก
ของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล

5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

• คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21

• สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการ
พัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

6
• ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และ

ผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

• ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง

• ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
• กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวม

ของประเทศ

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
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2 4การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี

การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ1 3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม

การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการ
พึ่งตนเองและการจัดการตนเอง

• ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก 
• ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค 
• กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร
• เพ่ิมผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือท่ีมีคุณภาพและความริเริ่ม

สร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการท างาน 
• สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะ

และทุกกลุ่ม
• ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง
• สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะ

ส าหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
• สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง  

• พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค
• ก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ
• จัดระบบเมืองที่เอื้อต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัยให้สามารถ

ตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต
• ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือวางระบบ

และกลไกการบริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด
• สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
• พัฒนาก าลังแรงงานในพื้นที่

• สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม
• การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
• สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม

และภาคประชาชน
• ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม
• สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
• สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์ เพ่ือรองรับสังคม

ยุคดิจิทัล

• ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการ
จัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ

• เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพ่ึงพากันเอง
• สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชน 
• สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
1 สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 
2 กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ิมโอกาสให้

ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับเพื่อ
ความสมานฉันท์ 

3 เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา 
การพึ่งตนเองและการจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ

เป้าหมาย 20 ปี

ตัวชี้วัดที่ 1 ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐ
ระหว่างกลุ่มประชากร

ตัวชี้วัดที่ 2 ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน
ตัวชี้วัดที่ 3 ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลาง

ความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
ตัวชี้วัดที่ 4 คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 4 ประเด็นหลัก 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ 5 แผนประเด็นยุทธศาสตร์
การลดความเหลื่อมล้ า สร้าง

ความเป็นธรรมในทุกมิติ
การกระจายศูนย์กลางความเจริญ
ทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี

การเสริมสร้างพลังทางสังคม การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นใน
การพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง

การปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจฐานราก 
ปฏิรูประบบภาษี 
และการกระจาย
การถือครองที่ดิน

สร้างหลักประกันทาง
สังคม (รวมด้าน

แรงงาน การศึกษา
และสาธารณสุข)

การกระจาย
ศูนย์กลางความ

เจริญทางเศรษฐกิจ 
สังคมและ
เทคโนโลยี

การเสริมสร้างพลัง
ทางสังคม

การเพิ่มขีดความสามารถของ
ชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา 

การพึ่งตนเองและการจัดการ
ตนเอง

• เป้ำหมำยกำรพัฒนำ
• ตัวช้ีวัด
• แผนย่อย (แนวทำงกำร

พัฒนำ)
• แผนรองรับ
• แผนงำนโครงกำรส ำคัญ

• เป้ำหมำยกำรพัฒนำ
• ตัวช้ีวัด
• แผนย่อย (แนวทำงกำร

พัฒนำ)
• แผนรองรับ
• แผนงำนโครงกำรส ำคัญ

• เป้ำหมำยกำรพัฒนำ
• ตัวช้ีวัด
• แผนย่อย (แนวทำงกำร

พัฒนำ)
• แผนรองรับ
• แผนงำนโครงกำรส ำคัญ

• เป้ำหมำยกำรพัฒนำ
• ตัวช้ีวัด
• แผนย่อย (แนวทำงกำร

พัฒนำ)
• แผนรองรับ
• แผนงำนโครงกำรส ำคัญ

• เป้ำหมำยกำรพัฒนำ
• ตัวช้ีวัด
• แผนย่อย (แนวทำงกำร

พัฒนำ)
• แผนรองรับ
• แผนงำนโครงกำรส ำคัญ

การถ่ายทอดประเด็นยุทธศาสตร์สู่แผนแม่บท
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พัฒนำ)
• แผนรองรับ
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การถ่ายทอดประเด็นยุทธศาสตร์สู่แผนแม่บท

การปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจฐานราก 
ปฏิรูประบบภาษี 
และการกระจาย
การถือครองที่ดิน

การกระจาย
ศูนย์กลางความ

เจริญทางเศรษฐกิจ 
สังคมและ
เทคโนโลยี

การเพิ่มขีดความสามารถของ
ชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา 

การพึ่งตนเองและการจัดการ
ตนเอง

ประเด็นแผนแม่บทที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย

การเสริมสร้างพลัง
ทางสังคม



แผนแม่บทด้านการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก ปฏิรูประบบภาษี  และกระจายการถือครองที่ดิน

สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจและสังคม โดยให้ภาคการเกษตรและครัวเรือนเป็นกลุ่มเป้าหมายของการปรับโครงสร้างและพ ฤติกรรม กระจาย
ศูนย์กลางความเจริญเพื่อให้เกิดการสร้างงานในพื นที่ พลิกฟื้นโครงสร้างทางสังคมควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ และช่วยลดความเสี่ยงต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของ
ประเทศบนพื นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั งการดึงเอาภาคส่วนต่าง ๆ ทั งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในรูปแบบประชา
รัฐ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ 
สามารถพึ่งตนเองและท้าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด

1. กลไกการขับเคลื่อนและบริหารจัดการ
2. การเพิ่มขีดความสามารถการผลิตและการเป็น

ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร รวมทั้งวิสาหกิจเพื่อสังคม 
ด้วยความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

3. ช่องทางการตลาด เครือข่าย และกติกาที่ลดความ
เสียเปรียบ  

4. ทุน
5. การเข้าถึงทรัพยากรที่ดินและแหล่งน้ า
6. การส่งเสริมการเกษตรบนฐานชีวภาพ
7. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและมาตรการทาง

ภาษีเพื่อลดความเหลื่อมล้ า

แผนย่อย (แนวทางการพัฒนา) เป้าหมาย ตัวชี้วัด
ลดช่องว่ำงควำมเหลื่อมล้ ำของรำยได้ระหว่ำงประชำกร
ร้อยละ 10 ที่รวยที่สุดต่อประชำกรร้อยละ 10 ที่จนที่สุด

ควำมแตกต่ำงของรำยได้ระหว่ำงประชำกรร้อยละ 10
ที่รวยที่สุดกับประชำกรร้อยละ 10 ที่จนที่สุด

กำรมีรำยได้ที่เพียงพอต่อกำรด ำรงชีวิต ดัชนีควำมก้ำวหน้ำของกำรพัฒนำคนด้ำนรำยได้

ยกระดับกำรประกอบกำรในภำคกำรเกษตร โดยท ำให้ทุก
ต ำบลมีผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อมด้ำน
กำรเกษตร

ผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อยด้ำนกำรเกษตร
ในแต่ละต ำบล 

ควำมมั่นคงในที่อยู่อำศัยและที่ดินท ำกิน ร้อยละของครัวเรือนที่มีบ้ำนและที่ดินเป็นของตนเอง

กำรเติบโตของระบบเศรษฐกิจชุมชน จ ำนวนกลไกและโครงสร้ำงกำรดูดซับเศรษฐกิจและ
กระจำยรำยได้กลับสู่ท้องถิ่นในรูปแบบของ สหกรณ์ 
ธนำคำร หรือวิสำหกิจเพ่ือสังคม

ลดควำมเหลื่อมล้ ำด้วยมำตรกำรทำงภำษ๊ มีกำรตรำกฎหมำยภำษีและอัตรำภำษีที่ก้ำวหน้ำ

ฐำนภำษีครอบคลุมประชำกรผู้มีรำยได้และกำรท ำ
ธุรกรรมทั้งหมด

อัตรำกำรเลี่ยงไม่เสียภำษีลดลง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถจัดเก็บภำษีได้เอง
เพ่ิมขึ้น

สัดส่วนรำยได้ที่ท้องถิ่นสำมำรถจัดเก็บได้เองต่อรำยได้
ที่ได้รับจัดสรร



แผนแม่บทด้านการกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี

1. การวางแผนแม่บท ผังภาค ผังเมือง แผนพัฒนาพื้นที่ที่มีการ
ก าหนดเป้าหมายจังหวัดหลักและจังหวัดรอง

2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และ
สภาพแวดล้อมของเมือง

3. การกระจายอุตสาหกรรม แหล่งจ้างงาน และการพัฒนา
ผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่

4. กฎหมาย ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเพ่ือรองรับการ
พัฒนาภูมิภาคและจังหวัดที่มีประสิทธิภาพ

5. การพัฒนาระบบและกลไกพัฒนาองค์ความรู้ ข้อมูล 
นวัตกรรมและการพัฒนาก าลังคนที่สอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่ 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
มีแผนแม่บทกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาค แผนแม่บทกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดหลัก
การวางผังเมืองเพ่ือพัฒนำศูนย์เศรษฐกิจประเภทต่ำงๆ ศูนย์เศรษฐกิจของจังหวัดหลัก/รอง

กำรมีแผนแม่บทกำรพัฒนำโครงข่ำยรถไฟควำมเร็วสูง
และรถไฟทำงคู่เชื่อมต่อระหว่ำงจังหวัดหลัก

แผนแม่บทกำรพัฒนำโครงข่ำยรถไฟควำมเร็วสูงและรถไฟทำง
คู่เชื่อมต่อระหว่ำงจังหวัดหลัก

กำรมีแผนแม่บทกำรพัฒนำระบบคมนำคมขนส่ง แผนแม่บทกำรพัฒนำระบบขนส่งสำธำรณะในจังหวัด
หลัก

กำรมีแผนพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนพลังงำนและ
พลังงำนทดแทนพ้ืนที่จังหวัดหลัก

แผนพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนพลังงำนและพลังงำน
ทดแทนพื้นที่จังหวัดหลัก

กำรมีแผนพัฒนำแหล่งน้ ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภคและเพ่ือ
กำรสงวนรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมของจังหวัดหลัก

แผนพัฒนำแหล่งน้ ำของจังหวัดหลัก

กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ระบบสำธำรณูปโภค ศูนย์
เศรษฐกิจ โครงข่ำยกำรคมนำคมและขนส่ง พลังงำน 
แหล่งน้ ำ และสภำพแวดล้อมตำมแผนแม่บท

กำรลงทุนตำมแผน

ควำมร่วมมือระหว่ำงรัฐและเอกชนในกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจจังหวัดและพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ

แผนแม่บทควำมร่วมมือระหว่ำงรัฐและเอกชน
กำรระดมทุนร่วมเพื่อกำรพัฒนำพื้นที่ในแต่ละจังหวัด

กฎหมำย ระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่วำงระบบและ
กลไกกำรบริหำรงำน เอ้ือต่อกำรบริหำรงำนที่คล่องตัวมี
ประสิทธิภำพและธรรมำภิบำล

กำรแก้ไขกฎหมำยระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน กฎหมำย
เฉพำะของท้องถิ่น

ระบบฐำนข้อมูลของพ้ืนที่ ควำมถูกต้องแม่นย ำและทันสมัยของระบบข้อมูล
กำรมีกองทุนวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือกำรพัฒนำพ้ืนที่ จ ำนวนงบในกำรลงทุนด้ำนข้อมูลควำมรูเ้พ่ือพัฒนำพ้ืนที่
กำรมีก ำลังคนที่มีคุณภำพเพ่ือพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
ของพ้ืนที่

ร้อยละกำรเพ่ิมขึ้นของแรงงำนด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สัดส่วนผู้ประกอบกำร Start-ups ใหม่และวิสำหกิจชุมชนใน
ท้องถิ่นต่อจ ำนวนธุรกิจ SME
อัตรำกำรท ำงำนต่ ำระดับในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ร้อยละของก ำลังแรงงำนตำมมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ 
ตำมอำชีพ (NOSS) ตำมอุตสำหกรรม (NISS)

ลดช่องว่ำงควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำงพ้ืนที่ สัดส่วน GPP per capita ของจังหวัดร้อยละ 20 สุดท้ำยที่
รวยที่สุด ต่อ GPP per capita ของจังหวัดร้อยละ 20 แรกที่
จนที่สุด

แผนย่อย (แนวทางการพัฒนา)

เน้นที่การวางต้าแหน่งทางภูมิศาสตร์ของเมืองหลักให้กระจายตัวใน
ทั่วทุกภูมิภาคเพื่อกระจายการมีงานท้าของประชาชนในพื นที่ใกล้เคียงให้ไม่ต้อง
อพยพไปหางานท้าไกลบ้านของตน อันจะเป็นการรักษาโครงสร้างครอบครัว
และช่วยป้องกันปัญหาสังคมที่อาจตามมาได้ โดยการกระจายโครงสร้างพื นฐาน
ด้านเทคโนโลยี คมนาคม ขนส่งมวลชน การสื่อสาร พลังงาน สิ่งแวดล้อม เพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน ลดการกระจัดกระจายของเมือง ปกป้อง
พื นที่เกษตรกรรม วางแผนโครงสร้างพื นฐานและสาธารณูปโภคให้มีความคุ้มค่า
ต่อการลงทุน กระตุ้นการขยายตัวของแหล่งงานและการจ้างงาน พร้อมการ
พัฒนาศูนย์เศรษฐกิจดิจิตอลทั งในพื นที่เมืองเดิมและพื นที่เมืองใหม่ในจังหวัด
หลักและจังหวัดรอง



แผนแม่บทด้านการสร้างพลังทางสังคม 

เป็นหนึ่งในประเด็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งระดมสรรพก้าลังจากประชากรทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย และจากภาคส่วนต่างๆ ด้วยตระหนักว่าการท้างานของภาครัฐแต่เพียงฝ่ายเดียวไม่อาจ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในบริบทของสังคมสูงวัยและสังคมยุคดิจิตัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเปิดโอกาสให้เกิดกระบวนการรวมตัวของ
ประชากรกลุ่มต่างๆ รวมถึงภาคีเครือข่าย ในการร่วมคิด ร่วมท้า จะเป็นพลังส้าคัญในการจัดการกับปัญหาความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจและสังคม ทั งยังช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งคุณธรรมที่มีการแบ่งปันและเกื อกูลไม่ทอดทิ งกัน  อันจะน้าไปสู่การพัฒนาอย่างมั่นคงและย่ังยืนบนรากฐานของทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอยู่ 

1. การเสริมสร้างสังคมแห่งการให้และช่วยเหลือกันและกัน
2. การเตรียมสังคมไทยให้พร้อมที่จะรองรับสังคมสูงวัย
3. การระดมทุนเพ่ือการพัฒนาในระดับพ้ืนท่ี
4. การส่งเสริมศักยภาพ บทบาทสตรี และสิทธิมนุษยชน
5. การต่อยอดการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและ

วัฒนธรรม
6. การส่งเสริมสื่อสร้างสรรค์ บนฐานของเสรีภาพและความ

รับผิดชอบ

แผนย่อย (แนวทางการพัฒนา) เป้าหมาย ตัวชี้วัด
เสริมพลังสังคมด้วยกำรมสี่วนร่วมของทกุ
ภำคส่วน

ร้อยละของครัวเรือนที่เป็นสมำชิกกลุ่ม/ องค์กร
ในท้องถิ่น

สัดส่วนองค์กรชุมชนต่อประชำกรแสนคน

ชุมชนท้องถิ่นมคีวำมเขม้แขง็และมี
ควำมสำมำรถในกำรพึ่งตนเอง

เตรียมคนและสังคมให้พร้อมในทุกมิติเพ่ือ
รองรับสังคมสูงวัย

ดัชนีคุณภำพภำวะประชำกรสูงอำยุ

เพ่ิมศักยภำพและบทบำทของสตรีเพ่ือร่วม
เป็นพลังของสังคม

สัดส่วนของสตรีที่มีส่วนร่วมทำงกำรเมือง

สัดส่วนของสตรีที่มีส่วนร่วมในกำรเมืองระดับ
ท้องถิ่น

ลดควำมเหลื่อมล้ ำและสร้ำงพลังทำงสังคม
ด้วยสือสร้ำงสรรค์

จ ำนวนสื่อปลอดภัยและสร้ำงสรรค์

ต่อยอดกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกบนฐำน
ทุนทำงสังคมและวัฒนธรรม

รำยได้ของชุมชนจำกบริกำรหรือผลิตภัณฑ์ที่มำ
จำกทุนทำงสังคมหรือวัฒนธรรมของชุมชน

ลดกำรอพยพแรงงำนออกจำกบ้ำนเกิด อัตรำกำรอพยพแรงงำน (อัตรำกำรย้ำยถิ่นออก)



แผนแม่บทด้านการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพฒันา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง

หลักส้าคัญคือ การมีกระบวนการสร้างการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้พื นที่เป็นตัวตั งในการพัฒนา โดยมีระบบการสนับสนุนความเข้มแข็ งและเพิ่มขีดความสามารถของ
ชุมชนท้องถิ่น ทั งรูปแบบการจัดเวทีกลางวางแผนพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติตั งแต่ เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และการขับเคลื่ อนนโยบายสาธารณะ ตั งแต่ระดับชุมชน 
ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด ท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน นอกจากนี ต้องมีการจัดท้าฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย มีการศึกษาวิเคราะห์เพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจร่วมกันของ
ชุมชนท้องถิ่น กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1. การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ของครัวเรือน
2. การสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลง และการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง 
3. การสร้างการมีส่วนร่วมและการยกระดับความสามารถใน

การจัดการตนเองของชุมชน
4. การส่งเสริมบทบาท อปท. ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาค

วิชาการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาพื้นที่

แผนย่อย (แนวทางการพัฒนา) เป้าหมาย ตัวชี้วัด
ครัวเรือนภำคเกษตรมคีวำมมั่นคงในอำชีพ รำยได้เฉลี่ยครัวเรือนต่อเดอืน
มีผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงสำมวัยในทอ้งถิน่เพื่อ
เป็นพลังในกำรสร้ำงสังคมคณุภำพ

มีกำรส ำรวจและจัดท ำฐำนขอ้มลูผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง
ในระดับต ำบล

มีกำรสร้ำงผู้น ำรุ่นใหมเ่พิ่มขึน้อย่ำงต่อเนือ่ง
องค์กรชุมชนและเครือขำ่ยมคีวำมเข้มแขง็
สำมำรถแกป้ัญหำของชุมชนได ้

จ ำนวนกลุ่ม องค์กรชุมชนและเครือขำ่ยองคก์รชุมชนมี
ควำมเข้มแขง็ 

ชุมชนท้องถิ่นมแีผนพัฒนำเศรษฐกจิ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม และเชื่อมโยงกับแผนพัฒนำ
ของภำครัฐทุกระดบั

จ ำนวนต ำบล/เมือง ที่มีแผนพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม และเชื่อมโยงกับแผนพัฒนำของภำครฐัทุก
ระดับ

กำรตอบสนองของจังหวัดและองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ตอ่ควำมต้องกำรของ
ประชำชน

ค่ำคะแนนกำรประเมินร้อยละของเทศบำลและองคก์ำร
บริหำรส่วนต ำบลที่น ำแผนชุมชนสู่กำรพัฒนำท้องถิน่ได้
ตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด (LQM) 

ร้อยละของแผนท้องถิน่ทีไ่ดร้ับกำรบรรจุไว้ในแผนพัฒนำ
จังหวัด

ควำมเป็นอิสระทำงกำรคลังและควำม
รับผิดชอบของท้องถิน่

สัดส่วนรำยได้ที่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่จัดเกบ็เอง
ต่อรำยได้ทั้งหมด

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่มขีดี
ควำมสำมำรถในกำรจัดบริกำรเพ่ือประชำชน
ในพ้ืนที่ได้อย่ำงมีประสิทธภิำพ

กำรถ่ำยโอนภำรกจิกำรจัดบรกิำรที่ควรอยู่ในควำมดแูล
ของท้องถิ่นจำกหน่วยงำนส่วนกลำงไปยังองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ ทั้งด้ำนบุคลำกรและงบประมำณ



ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
1.3 สรุปผลการด าเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
1.3 สรุปผลการด าเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

หลักการด าเนินงานที่สอดคล้องกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง และการสร้าง
สัมมาชีพเต็มพื้นที่

2559
สรา้ง Platform

(หนา้ 98)



ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
1.3 สรุปผลการด าเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

2559
กอ่ตัง้ วสิาหกจิเพือ่

สงัคม
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ตอ่ยอดองค ์

ความรู ้
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2559
กอ่ตัง้ คสป. 
ขบัเคลือ่น

เช ือ่มโยงการ

ท างาน

ในพืน้ที่
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จงัหวดัชลบรุ ี

จงัหวดัพระนครศรอียธุยาจงัหวดัเพชรบรุ ีจงัหวดันครปฐม

จงัหวดัเชยีงใหม่ จงัหวดัแพร่

ลงพืน้ที่

ตอ่เน่ือง
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จงัหวดับรุรีมัย ์ จงัหวดัรอ้ยเอ็ด จงัหวดัอดุรธานี

จงัหวดัสกลนคร จงัหวดัภเูก็ต จงัหวดัพงังา

ลงพืน้ที่

ตอ่เน่ือง
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จงัหวดั

นครศรธีรรมราช

จงัหวดั

สงขลา

กลุม่จงัหวดัภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตอนบนและตอนลา่ง

Thailand’s Best Local Product OTOP Mid-Year 2017
กิจกรรมแรลล่ีสินค้าชุมชน

Journey From Local to Global

ลงพืน้ที่

ตอ่เน่ือง
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จงัหวดัอ านาจเจรญิ OTOP City 2017 เปิดรา้นคา้ประชารฐั

ไรเ่ชญิตะวนั เมอืงเชยีงราย

จงัหวดัเชยีงราย

ลงพืน้ที่

ตอ่เน่ือง
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การประชมุคณะท างาน

การพฒันาเศรษฐกจิฐาน

ราก

และประชารฐั คร ัง้ที ่8/2560วันที่ 19 ธันวาคม 2560
ณ ห้องแซฟ ไฟร์ 204 - 205

อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
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บรษิทัประชารฐัรกัสามคัคี

(วสิาหกจิเพือ่สงัคม) จ ากดั
ทกุจงัหวดั รว่มเสนอความ

คดิเห็น

รา่งยทุธศาสตรช์าติ

ดา้นการสรา้งโอกาส

และความเสมอภาคทาง

สงัคม

วนัที ่19 ธนัวาคม 2560
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โครงการ OTOP Junior
วนัที ่18 - 19 ธนัวาคม 2561
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Amazon
Fashion Week TOKYO 2017
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Sustainable Development Dinner Talk 14 มถินุายน 2561
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รว่มจดัคหูาแสดงผลการด าเนินงานในงาน OTOP Mid Year 9-17 มถินุายน 
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ลงพืน้ทีต่ดิตามการด าเนินงาน บรษิทั ประชารฐัรกัสามคัคอีา่งทอง (วสิาหกจิเพือ่สงัคม) จ ากดั 
31 พฤษภาคม 2561
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ประชมุตดิตามการด าเนินงาน บรษิทั ประชารฐัรกัสามคัค ีเชยีงใหม่ (วสิาหกจิเพือ่สงัคม)
จ ากดั 17 มถินุายน 2561
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น าเสนอผลการด าเนินงานรว่มกบั นายกรฐัมนตร ีณ  ท าเนียบรฐับาล  31 
กรกฎาคม 2561
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การจดัการประกวดการ

ออกแบบผา้ขาวมา้

ทอ้งถิน่หตัถศลิป์ไทย

ณ อมิแพ็ค เมอืงทอง

ธานี 

18 สงิหาคม 2561
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พธิปิีดโครงการสานพลงัเพือ่บา้นเกดิ รุน่ที ่1 ณ Casean 1กนัยายน 2561
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ลงพืน้ที่ วดัป่ามชัฌมิวาส ชมุชนบา้นดงเมอืง ต าบลล าพาน อ าเภอเมอืง จงัหวดั

กาฬสนิธุ ์6 กนัยายน 2561
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กลุม่วสิาหกจิชมุชน บา้นสวายสอ และชมุชนท่องเทีย่ว OTOP นวตัวถิ ีบา้นตาลอง จงัหวดั
บรุรีมัย ์8 กนัยายน 2561



ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
1.3 สรุปผลการด าเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

2561

Sustainable Development Forum by UNEP ณ Casean 17-19 กนัยายน 2561
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บรษิทัประชารฐัทีก่ าไรปี 59-60 มทีัง้หมด 11 
บรษิทั

• บรษิทัทีก่ ำไรสะสมมากทีส่ดุ 5 อนัดบัแรก ประกอบดว้ย

• ประชารฐัรกัสามคัค ีสระบุรี (วสิาหกจิเพือ่สงัคม) จ ากดั 699,465 
บาท

• ประชารฐัรกัสามคัคี อ่างทอง (วสิาหกจิเพือ่สงัคม) จ ากดั 314,681
บาท

• ประชารฐัรกัสามคัคี กาญจนบุรี (วสิาหกจิเพือ่สงัคม) จ ากดั 306,155 บาท
• ประชารฐัรกัสามคัคี ภูเก็ต (วสิาหกจิเพือ่สงัคม) จ ากดั 102,150 บาท
• ประชารฐัรกัสามคัคี เพชรบุรี (วสิาหกจิเพือ่สงัคม) จ ากดั 98,516 



บรษิทัทีไ่ดร้บัช าระทนุจดทะเบยีนเต็มจ านวน มูลคา่ 4,000,000 บาท จ านวน 31 บรษิทั
ประชารฐัรกัสามคัคสีมุทรปราการ (วสิาหกจิเพือ่สงัคม) จ ากดั ประชารฐัรกัสามคัคหีนองคาย  (วสิาหกจิเพือ่สงัคม จ ากดั

ประชารฐัรกัสามคัค ีปทมุธานี (วสิาหกจิเพือ่สงัคม) จ ากดั ประชารฐัรกัสามคัครีอ้ยเอ็ด  (วสิาหกจิเพือ่สงัคม) จ ากดั

ประชารฐัรกัสามคัคพีระนครศรอียุธยา (วสิาหกจิเพือ่สงัคม) 
จ ากดั

ประชารฐัรกัสามคัคลี าพูน (วสิาหกจิเพือ่สงัคม) จ ากดั

ประชารฐัรกัสามคัคลีพบุร ี(วสิาหกจิเพือ่สงัคม) จ ากดั ประชารฐัรกัสามคัคกี าแพงเพชร (วสิาหกจิเพือ่สงัคม) 
จ ากดั

ประชารฐัรกัสามคัคสีงิหบ์ุร ี(วสิาหกจิเพือ่สงัคม) จ ากดั ประชารฐัรกัสามคัค ีตาก (วสิาหกจิเพือ่สงัคม) จ ากดั

ประชารฐัรกัสามคัคชีลบุร ี(วสิาหกจิเพือ่สงัคม) จ ากดั ประชารฐัรกัสามคัคพีษิณุโลก (วสิาหกจิเพือ่สงัคม) จ ากดั

ประชารฐัรกัสามคัคจีนัทบุร ี(วสิาหกจิเพือ่สงัคม) จ ากดั ประชารฐัรกัสามคัคสีุพรรณบุร ี(วสิาหกจิเพือ่สงัคม) 
จ ากดั

ประชารฐัรกัสามคัคตีราด (วสิาหกจิเพือ่สงัคม) จ ากดั ประชารฐัรกัสามคัคนีครปฐม (วสิาหกจิเพือ่สงัคม) จ ากดั

ประชารฐัรกัสามคัคนีครนายก (วสิาหกจิเพือ่สงัคม) จ ากดั ประชารฐัรกัสามคัคสีมุทรสงคราม (วสิาหกจิเพือ่สงัคม) 
จ ากดั

ประชารฐัรกัสามคัคนีครราชสมีา (วสิาหกจิเพือ่สงัคม) จ ากดั ประชารฐัรกัสามคัคปีระจวบคีรขีนัธ ์(วสิาหกจิเพือ่สงัคม) 
จ ากดั

ประชารฐัรกัสามคัคศีรสีะเกษ (วสิาหกจิเพือ่สงัคม) จ ากดั ประชารฐัรกัสามคัคกีระบี ่(วสิาหกจิเพือ่สงัคม) จ ากดั

ประชารฐัรกัสามคัคสีุรนิทร ์(วสิาหกจิเพือ่สงัคม) จ ากดั ประชารฐัรกัสามคัคพีงังา (วสิาหกจิเพือ่สงัคม) จ ากดั

ประชารฐัรกัสามคัคชียัภูม ิ(วสิาหกจิเพือ่สงัคม) จ ากดั ประชารฐัรกัสามคัคพีทัลุง (วสิาหกจิเพือ่สงัคม) จ ากดั

2561
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บรษิทัทีไ่ดร้บัช าระทนุจดทะเบยีนเต็มจ านวน มูลคา่อืน่ ๆ จ านวน 9 บรษิทั

ประชารฐัรกัสามคัคเีพชรบรูณ ์(วสิาหกจิเพือ่สงัคม) 
จ ากดั

ทนุจดทะเบยีน 5,114,000 บาท 

ประชารฐัรกัสามคัคตีรงั (วสิาหกจิเพือ่สงัคม) จ ากดั ทนุจดทะเบยีน 4,573,000 บาท 

ประชารฐัรกัสามคัคลี าปาง (วสิาหกจิเพือ่สงัคม) 
จ ากดั

ทนุจดทะเบยีน 4,400,000
บาท

ประชารฐัรกัสามคัคนีครศรธีรรมราช (วสิาหกจิเพือ่
สงัคม) จ ากดั

ทนุจดทะเบยีน 4,391,000 บาท

ประชารฐัรกัสามคัคสีรุาษฎรธ์านี (วสิาหกจิเพือ่
สงัคม) จ ากดั

ทนุจดทะเบยีน 4,376,000 บาท 

ประชารฐัรกัสามคัครีาชบรุ ี(วสิาหกจิเพือ่สงัคม) 
จ ากดั

ทนุจดทะเบยีน 4,297,000
บาท

ประชารฐัรกัสามคัคนีราธวิาส (วสิาหกจิเพือ่สงัคม) 
จ ากดั

ทนุจดทะเบยีน 4,100,000
บาท 
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จ านวนบรษิทัทีไ่ม่ไดร้บัช าระเต็มจ านวน 36 บรษิทั
ช่ือบริษัท วันที่จดทะเบียน ทุนจดทะเบียน (บาท) ทุนช าระแล้ว (บาท) 

ประชารฐัรกัสามคัคนีนทบุร ี(วสิาหกจิเพือ่สงัคม) 
จ ากดั

26/08/2559 4,000,000.00 
2,142,500.00 

ประชารฐัรกัสามคัคอีา่งทอง (วสิาหกจิเพือ่สงัคม) 
จ ากดั

11/8/2559 4,000,000.00 
3,156,000.00 

ประชารฐัรกัสามคัคชียันาท (วสิาหกจิเพือ่สงัคม) 
จ ากดั

27/09/2559 4,000,000.00 
2,760,000.00 

ประชารฐัรกัสามคัค ีสระบุร ี(วสิาหกจิเพือ่สงัคม) 
จ ากดั

28/09/2559 4,000,000.00 
1,000,000.00 

ประชารฐัรกัสามคัครีะยอง (วสิาหกจิเพือ่สงัคม) 
จ ากดั

23/09/2559 4,000,000.00 
3,809,500.00 

ประชารฐัรกัสามคัคฉีะเชงิเทรา (วสิาหกจิเพือ่
สงัคม) จ ากดั

28/09/2559 4,000,000.00 
2,042,500.00 

ประชารฐัรกัสามคัค ีปราจนีบุร ี(วสิาหกจิเพือ่
สงัคม) จ ากดั

27/09/2559 4,000,000.00 
3,600,000.00 

ประชารฐัรกัสามคัคสีระแกว้ (วสิาหกจิเพือ่สงัคม) 
จ ากดั

22/06/2559 4,000,000.00 
1,000,000.00 

ประชารฐัรกัสามคัคบีุรรีมัย ์(วสิาหกจิเพือ่สงัคม) 
จ ากดั

29/04/2559 4,000,000.00 
2,144,500.00 

ประชารฐัรกัสามคัคอีบุลราชธานี (วสิาหกจิเพือ่
สงัคม) จ ากดั

23/06/2559 4,000,000.00 3,000,000.00 

ประชารฐัรกัสามคัคอี านาจเจรญิ (วสิาหกจิเพือ่
สงัคม) จ ากดั 

9/9/2559 4,000,000.00 
3,326,000.00 
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1.3 สรุปผลการด าเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก



จ านวนบรษิทัทีไ่ม่ไดร้บัช าระเต็มจ านวน 36 บรษิทั (ตอ่)

ชือ่บรษิทั วนัทีจ่ดทะเบยีน
ทุนจดทะเบยีน 

(บาท)
ทุนช าระแลว้ (บาท)

ประชารฐัรกัสามคัคอีตุรดติถ ์(วสิาหกจิเพือ่สงัคม) 
จ ากดั

8/11/2559 4,000,000.00 1,000,000.00 

ประชารฐัรกัสามคัคแีพร ่(วสิาหกจิเพือ่สงัคม) จ ากดั 14/07/2559 4,000,000.00 2,374,000.00 

ประชารฐัรกัสามคัคน่ีาน (วสิาหกจิเพือ่สงัคม) จ ากดั 22/06/2559 40,000,000.00 4,000,000.00 

ประชารฐัรกัสามคัคพีะเยา (วสิาหกจิเพือ่สงัคม) 
จ ากดั

20/09/2559 4,000,000.00 2,042,500.00 

ประชารฐัรกัสามคัคเีชยีงราย (วสิาหกจิเพือ่สงัคม) 
จ ากดั

31/08/2559 4,000,000.00 2,042,500.00 

ประชารฐัรกัสามคัคแีม่ฮ่องสอน (วสิาหกจิเพือ่สงัคม) 
จ ากดั

26/10/2559 4,000,000.00 2,364,000.00 

ประชารฐัรกัสามคัคนีครสวรรค ์(วสิาหกจิเพือ่สงัคม) 
จ ากดั

29/09/2559 4,374,000.00 2,874,000.00 

ประชารฐัรกัสามคัคสีโุขทยั (วสิาหกจิเพือ่สงัคม) 
จ ากดั

27/10/2559 4,125,000.00 1,031,250.00 

ประชารฐัรกัสามคัคพีจิติร (วสิาหกจิเพือ่สงัคม) 
จ ากดั

28/10/2559 4,000,000.00 2,042,500.00 

ประชารฐัรกัสามคัคกีาญจนบุร ี(วสิาหกจิเพือ่สงัคม) 
จ ากดั

29/09/2559 4,000,000.00 1,000,000.00 

ประชารฐัรกัสามคัค ีสมุทรสาคร (วสิาหกจิเพือ่สงัคม) 
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
1.3 สรุปผลการด าเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

2561
รวมมูลคา่หุน้ทีช่  าระแลว้ของ

บรษิทัประชารฐัรกัสามคัค ีจงัหวดั (วสิาหกจิเพือ่สงัคม) 
จ ากดั 76 จงัหวดั:

ทนุจดทะเบยีน 305,164,000 บาท ช าระแลว้ 

239,981,250 บาท
(ไทยเบฟ ช าระแลว้ 74,587,000 บาท)

ช าระเต็มมูลคา่หุน้แลว้ 40 บรษิทับรษิทั ประชารฐัรกัสามคัค ีวสิาหกจิเพือ่สงัคม (ประเทศไทย) :

ทนุจดทะเบยีน 100,000,000 ช าระแลว้ 34,250,000 บาท



ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
1.3 สรุปผลการด าเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

คณะกรรมการประสานและขับเคล่ือนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจ าจังหวัด (คสป.)

กลุ่มเป้าหมาย 4,101 กลุ่ม

ผู้รับประโยชน์ 712,176 คน
รายได้ชุมชนที่เพิ่มข้ึนสะสม 2,871.85 ล้านบาท

+24%

ยอดจ าหน่ายสินค้าชมุชน OTOP

บริษัท ประชารฐัรกัสามัคคี วิสาหกิจเพือ่สงัคม (ประเทศไทย) จ ากดั + 76 SE
พฤษภาคม 2559 ปัจจุบัน

จ านวนจังหวัด 5 จังหวัด
จ านวนชุมชน 66 ชุมชน

จ านวนโครงการ 33 โครงการ
(ภูเก็ต เชียงใหม่ บุรีรัมย์ อุดรธานี เพชรบุรี)

จ านวนจังหวัด 76 จังหวัด
จ านวนชุมชน 2,391 ชุมชน

จ านวนโครงการ 819 โครงการ
รายได้ชมุชนที่เพิม่ขึน้สะสม 289.52 ล้านบาท

2558 2559 2560

+14.8%

+23%
109,000 
ล้านบาท

125,208 
ล้านบาท

154,000 
ล้านบาท



สานพลังเครือข่าย
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน

สร้างโครงสร้างการท างานร่วมกัน
คสป. + วิสาหกิจเพ่ือสังคม 76+1

แลกเปลี่ยน เติมเต็ม องค์ความรู้
สร้างรายได้ให้ชุมชน ประชาชนมีความสุข



รับรองรายงานการประชุมคณะท างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 
ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม



3.1 ความคืบหน้าของการขับเคล่ือนงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

OTOP/ SMEs/ CE
ผู้ประกอบการชุมชน รวมกลุ่ม รวมซื้อ รวมขาย

ต.ค.2560-ส.ค.2561
คัดเลือก พัฒนา และขยายผล
กลุ่มเป้าหมาย 4,101 กลุ่ม 
กลุ่มเป้าหมาย มีรายได้ 3,668 กลุ่ม
รายได้สะสม 2,871.85 ล้านบาท
ผู้รับประโยชน์ 721,176 คน

แก้ไขปัญหาครัวเรือนยากจน
- ครัวเรือนเป้าหมายที่พัฒนาได้  
65,128 ครัวเรือน
- ครัวเรือนเป้าหมายมีรายได้ผ่าน
เกณฑ์ จปฐ. 45,197 ครัวเรือน 
ร้อยละ 69.39

SE วิสาหกิจเพื่อสังคม
ร่วมมือ ร่วมทุน ร่วมค้า

สัมมาชีพ
ลดการพึ่งพา ละความฟุ่มเฟือย เลิกอบายมุข
เดิม: หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2549 -59 
จ านวน 8,183 หมู่บ้าน
ปัจจุบัน: ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสัมมาชีพ 
จ านวน 27,271 หมู่บ้าน 995,370 ครัวเรือน
ปราชญ์อาชีพ 136,058 คน 
เกิดรายได้ รวม 4,450 ล้านบาท

สนับสนุนแหล่งทุนเพื่อประกอบอาชีพ  คิดเป็นเงิน 10,510  ล้านบาท
ครัวเรือนเข้าถึงแหล่งทุน  889,255  ครัวเรือน  
ครัวเรือนสัมมาชีพกู้ยืมเงินประกอบอาชีพ 642,570 ครัวเรือน

บุคคล/ครัวเรือน

รวมกลุ่ม ร่วมมือกัน/เครือข่าย

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง



ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

เป้าหมาย
- ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชีพ มีรายได้

เพิ่มขึ้น ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง 
3,273 หมู่บ้าน

- พัฒนาคุณภาพ ยกระดับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์โอทอป จ านวน 58,330 ผลิตภัณฑ์

- สร้างตลาดที่ชุมชน ดึงคนเข้าหมู่บ้าน เกิดการ
กระจายรายได้หมุนเวียนเพิ่มขึ้น (Local 
Economy)

ความก้าวหน้าของโครงการ

ความก้าวหน้างาน 
ตัวอย่างกิจกรรม เช่น
- จัดตั้งกรรมการชุมชนท่องเที่ยว 2,476 หมู่บ้าน
- ร่างระเบียบชุมชนท่องเที่ยว 1,954 หมู่บ้าน 
- ท าแผนธุรกิจชุมชนท่องเที่ยว 1,581 หมู่บ้าน 
- ค้นหาเสน่ห์อัตลักษณ์ชุมชน 3,226 หมู่บ้าน

ภาพรวมการเบิกจ่าย
- งบประมาณรวม 9,328,118,200 บาท
- เบิกจ่ายแล้ว 1,161,827,421.60 บาท
- คิดเป็น 12.46%

พื้นที่เป้าหมาย
76 จังหวัด 875 อ าเภอ
2,644 ต าบล
3,273 หมู่บ้าน

15,378
47%

1,204
4%

4,465
14%

9,585
29%

2,098
6% อาหาร

เคร่ืองดื่ม
ผ้าและ
เคร่ืองแต่งกาย

ของใช้ 
ของตกแต่ง
ของท่ีระลึก

สมุนไพร
ท่ีไม่ใช่อาหาร

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP
หมู่บ้านเป้าหมาย 32,730 ผลิตภัณฑ์

3.1 ความคืบหน้าของการขับเคล่ือนงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี



ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิิถี
ผลสัมฤทธิ์โครงการ

เชิงปริมาณ
➢ สร้างผู้ประกอบการใหม่ท่ีลุกขึ้นมาสู้ เพิ่มขึ้นเป็น 1.64 ล้านคน 

จากเดิมมีเฉพาะสมาชิก OTOP 60,000 กลุ่ม/ราย จนมีรายได้
ใหม่ลดความเหลื่อมล้ าได้ทันที
➢ ผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่ม D ได้รับการพัฒนา  

ไม่น้อยกว่า 58,330 ผลิตภัณฑ์
➢ รายได้จากการท่องเที่ยวของหมู่บ้าน เฉล่ียเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 
➢ ชุมชน/หมู่บ้าน ได้รับการพัฒนาด้านการจัดการท่องเที่ยว

โดยชุมชน จ านวน 3,273 ชุมชน/หมู่บ้าน กระจายใน 76 
จังหวัด
➢ ชุมชน 3,273 หมู่บ้าน ผ่านการประเมินระดับ มั่งมี ศรีสุข ตาม

เกณฑ์และตัวชี้วัดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของ
กระทรวงมหาดไทย

เชิงคุณภาพ
➢ เกิดองค์ความรู้ที่ใกล้ตัวคนในชุมชนที่เรียนเรื่องที่ไม่ยาก 

สามารถท าไดท้ันทีและ speed ความเร็วขึ้นมาได้
➢ ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม โดยมีการกระจายรายได้

และหมุนเวียนในชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่าง
แท้จริง
➢ คนในเมืองกลับชุมชนชนบท ครอบครัวอบอุ่น ลูกหลานกลับ

บ้าน ประกอบอาชีพมีรายได้ อยู่ในชุมชนอย่างมีความสุข
➢ ชุมชนเข้มแข็ง ยั่งยืน มีการเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาแบบบูรณาการทุกพื้นที่เป้าหมาย

3.1 ความคืบหน้าของการขับเคล่ือนงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ



ช่องทางการตลาด

E - Commerce
www.prsthailand.com

Otopthai.shop
AIS Farmsuk shop Lazada

Weloveshoping by true
OTOP ขึ้นเครื่อง

เครือขา่ยประชารฐั

ยอดจ าหน่าย   
205,256,129 บาท

ผู้ประกอบการเดิม 15,161 ราย
ผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนใหม่ 105,328 ราย
รวมผู้ประกอบการทั้งหมด 120,489 ราย
(ในโครงการตลาดประชารัฐ จ านวน 6,610 แห่ง ตั้งแต่วันท่ี 5 ธันวาคม 2560 – 1 กันยายน 2561)
ตลาดประชารัฐ Green Market 3,931,157 บาท
ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ 704,553,698 บาท 
ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ 194,252,373 บาท 
ตลาดประชารัฐ กทม. คืนความสุข 4,942,430 บาท 
ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด 127,524,378 บาท 
ตลาดประชารัฐ Modern Trade 78,793,650 บาท  
ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส.  44,995,387 บาท 
ตลาดประชารัฐต้องชม 58,468,307 บาท 
ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรมฯ 120,029,949 บาท 
รายได้รวมที่เพิ่มข้ึน 1,337,491,329 บาท

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ความคืบหน้าของการขับเคล่ือนงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ข้อมูล ณ 1 กันยายน 2561

http://www.prsthailand.com/


ตัวอย่าง ผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
ปัจจุบันกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ มีทั้งสิ้นจ านวน 43 กลุ่ม 
จ านวน 28 โรงพยาบาล ใน 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครพนม ตรัง 
อุบลราชธานี พิษณุโลก สุราษฎร์ธานี กาญจนบุรี หนองคาย 
นครปฐม กระบี่ พะเยา หนองบัวล าภู และจังหวัดน่าน

โครงการกาแฟ 9 ดอยตามรอยพ่อ
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเชียงใหม่ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ ากัด ร่วมกับ โครงการ
เสริมสร้างศักยภาพการผลิตกาแฟล้านนาคุณภาพในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน 1 
(Lanna Thai Coffee Hub) ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดท า 
โครงการกาแฟ 9 ดอย ตามรอยพ่อ ภายใต้แบรนด์ “Nine Hills” เพ่ือยกระดับขีด
ความสามารถในการผลิต พัฒนาศักยภาพการแปรรูปกาแฟท่ีมีคุณภาพ มี
มาตรฐาน และค้นหารสชาติอัตลักษณ์พิเศษหรือเรื่องราวท่ีน่าสนใจของแต่ละพื้นท่ี 
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกาแฟ 9 ดอย: ในพื้นท่ีอ าเภอดอยสะเก็ด อมก๋อย แม่วาง 
จอมทอง กัลยานิวัฒนา สะเมิงเมืองเชียงใหม่ เวียงแหงและอ าเภอแม่แจ่ม
ผลส าเร็จที่เกิดขึ้น: สามารถสร้างการตื่นตัวการรวมกลุ่มกาแฟของวิสาหกิจชุมชน
ผู้ผลิตกาแฟและสร้างการรับรู้ชุมชนผู้ผลิตกาแฟให้เป็นท่ีรู้จัก นอกจากน้ีกาแฟเทพ
เสด็จ อ าเภอดอยสะเก็ด หนึ่งในพื้นท่ี 9 ดอย ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI

คสป. +

ลดการป่วย

ลดรายจ่ายจากโรค

สร้างรายได้ให้เกษตรกรในพื้นท่ี

เพ่ิมนวัตกรรมทางการเกษตร

เป้าหมาย

แหล่งผลิต

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด

วิสาหกิจชุมชน

เกษตรกรผู้ผลิตในพื้นท่ี

กลุ่มเป้าหมายด้านการเกษตร:
ท าเกษตรปลอดภยั หรือเกษตรอินทรีย์

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ความคืบหน้าของการขับเคล่ือนงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
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จ านวนจังหวัด 61
จ านวนโครงการ 125
รายได้ที่เพิ่มข้ึน 27.7 ล้านบาท

ตัวอย่างความส าเร็จ
• ร.พ.อาหารปลอดภัย ตรัง/กาญจนบุรี
• ข้าวอินทรีย์บ้านบัว
• ผักอินทรีย์เพชรบูรณ์สู่ครัวทั่วประเทศ

เกษตร: ผลักดันเกษตรปลอดภัยและเชื่อมโยงตลาด

ผลักดันเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์ เชื่อมโยง/สร้างตลาดใหม่

จ านวนจังหวัด 53
จ านวนโครงการ 139
รายได้ที่เพิ่มข้ึน 90.5 ล้านบาท

ตัวอย่างความส าเร็จ
• ภูเก็ตลอปสเตอร/์สับปะรดภูเก็ต
• การแก้ไขปัญหาปลานิลล้นตลาดพะเยา
• เช่ือมโยงตลาดล าไยขัวมุง เชียงใหม่

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 ความคืบหน้าการด าเนินงานบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ ากัด
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แปรรูป: พัฒนาสินค้าหัตถกรรม อาหารและการตลาดโดยรวม
สินค้าหัตถกรรม/ผ้า สินค้าอาหาร การตลาดโดยรวม

จ านวนจงัหวดั 34
จ านวนโครงการ 94
รายได้ 40.0 ล้านบาท

ตัวอยา่งความส าเรจ็
• ผ้าลายช่อใบมะขาม ชัยนาท
• ผ้าขาวม้าท้องถิ่นฯ
• สะพายสายแนว

จ านวนจงัหวดั 48
จ านวนโครงการ 109
รายได้ 13.7 ล้านบาท

ตัวอยา่งความส าเรจ็
• แปรรูปปลานิล

แม่น้ าโขง หนองคาย
• แปรรูปกล้วยหอมทอง

ชุมพร

จ านวนจงัหวดั 61
จ านวนโครงการ 175
รายได้ 60.6 ล้านบาท

ตัวอยา่งความส าเรจ็
• ตลาดปชรโมเดิร์นเทรด
• งานออกร้าน/ โรดโชว์ 

ระหว่างจังหวัด
• ตลาดออนไลน์

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 ความคืบหน้าการด าเนินงานบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ ากัด
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ท่องเที่ยวโดยชุมชน: พัฒนาและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ใน 65 จังหวัด

ด าเนินการถ่ายท าไปแล้วใน 93 ชุมชน ทั่วประเทศ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 ความคืบหน้าการด าเนินงานบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ ากัด
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• เน้นการต่อยอดงานในปีท่ี 1 ผ่านการท างานร่วมกับคนรุ่นใหม่
โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ปี 2561

การประกวดงานออกแบบ "นวอัตลักษณ์" การเฟ้นหา "ทายาทผ้าขาวม้าไทย"

ขยายประเภทการประกวดผลงานเป็น 3 ประเภท
• ลวดลายและเทคนิคการทอ
• เคหะสิ่งทอ
• แฟชั่น

มีผู้ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดกว่า 260 ช้ินงาน

พัฒนาทักษะผู้ชนะผ่านการดูงานในต่างประเทศ 
และผลักดันผลงานสู่การผลิตเชิงพาณิชย์

เฟ้นหาเยาวชนและคนรุ่นใหม่ที่ได้ช่วยต่อยอดการผลิต
สินค้าผ้าขาวม้าจาก 15 ชุมชน

ประชาสัมพันธ์เรื่องราวของ "ทายาทผ้าขาวม้าไทย" สู่
สาธารณะเพื่อสร้างตัวอย่าง/แรงบันดาลใจ

ช่วยพัฒนาเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ และเช่ือมโยง
ตลาดเพื่อสร้างความย่ังยืนเชิงพาณิชย์

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 ความคืบหน้าการด าเนินงานบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ ากัด



โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภยั 
รายได้จากการด าเนินการโครงการอาหารปลอดภัย ณ เดือนกรกฏาคม 2561 (17 จังหวัด)

8,075,402 บาท
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รายได้

หนองคาย 316,805                   

ร้อยเอ็ด 300,000                   

อบุลราชธานี 192,140                   

หนองบวัล าภู 119,591                   

มหาสารคาม -                          

รวม 928,536                

ภาคกลาง รายได้

กาญจนบรีุ 3,212,742                

นครปฐม 235,780                   

เพชรบรีุ 219,584                   

อา่งทอง 170,400                   

สระบรีุ 78,015                     

สมทุรสาคร 27,500                     

จนัทบรีุ 3,250                       

ชลบรีุ -                          

ตราด -                          

นครนายก -                          

นนทบรีุ -                          

ปราจีนบรีุ -                          

พระนครศรีอยธุยา -                          

ลพบรีุ -                          

สงิห์บรีุ -                          

รวม 3,947,271             

ภาคเหนือ รายได้

พิษณโุลก 1,601,562                

พะเยา 289,200                   

ล าปาง 10,000                     

ล าพนู -                          

รวม 1,900,762             

ภาคใต้ รายได้

กระบี่ 1,059,545                

ชมุพร 227,201                   

พงังา 12,087                     

ตรัง -                          

นราธิวาส -                          

พทัลงุ -                          

สรุาษฎร์ธานี -                          

รวม 1,298,833             

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 ความคืบหน้าการด าเนินงานบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ ากัด



• สรุปโรงพยาบาลที่จะเริ่มด าเนินการวันที ่1 ตค 61 โดยเริ่มการจัดส่งวันแรกวนัที่ 30 กันยายน

โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
ความคบืหน้าในการด าเนินการจดัส่งผกัผลไม้ปลอดภยัเขา้โรงพยาบาล ณ  12 เดือน กันยายน 2561

ล ำดบั รำยชือ่โรงพยำบำลทีเ่ขำ้ร่วม คู่สญัญำ เร่ิมด ำเนนิกำร ปริมำณผกั( กก ) ยอดสัง่ซ้ือรำยเดอืน

กรมควบคมุโรค

1 โรงพยำบำลศรีธญัญำ ประชำรฐัจังหวัดกำญจนบรีุ 1 ตค. 2561

2 โรงพยำบำลบ ำรำศนรำดรู ประชำรฐัจังหวัดกำญจนบรีุ 1 ตค. 2561

3 โรงพยำบำลนวมนิทร ์ 9 ประชำรฐัจังหวัดกำญจนบรีุ 1 ตค. 2561

4 โรงพยำบำลนพรตันร์ำชธำนี ประชำรฐัจังหวัดกำญจนบรีุ 1 ตค. 2561

5 โรงพยำบำลสิรินธร ประชำรฐัจังหวัดกำญจนบรีุ 1 ตค. 2561

กรมการแพทย์

6 โรงพยำบำลรำชวิถี ประชำรฐัจังหวัดกำญจนบรีุ 1 เมย. 2562

7 โรงพยำบำลเด็ก ประชำรฐัจังหวัดกำญจนบรีุ 1 ตค. 2561

8 โรงพยำบำลสงฆ์ ประชำรฐัจังหวัดกำญจนบรีุ 1 ตค. 2561

9 สถำบันมะเร็งแห่งชำติ ประชำรฐัจังหวัดกำญจนบรีุ 1 เมย. 2562

10 โรงพยำบำลเลศิสิน ประชำรฐัจังหวัดนครปฐม 1 ตค. 2561

100,000 

80,000 

15,000 

ยงัไมส่ะดวกในการสัง่ซ้ือกบั ปชร 

ยงัไมซ้ื่อกบั ปชร เนือ่งจากมีการปลกูผกัเอง

ประเดน็ปญัหาอปุสรรคทีต่้องการการสนบัสนนุ
1. การจัดซื้อจัดจ้างหากงบประมาณเกิน 5 แสนบาทจะไม่สามารถท าการซื้อในรูปแบบเฉพาะเจาะจงราคาได้ จะขอให้มีการออกนโยบายมาจากกระทรวงสาธารณสุขใน
การด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างท่ีชัดเจน
2. การได้รับการสนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการประสานงานการร่วมมือกันอย่างบูรณาการ

ยงัไมร่ะบจุ านวนสัง่ซ้ือ

ยงัไมร่ะบจุ านวนสัง่ซ้ือ

ยงัไมร่ะบจุ านวนสัง่ซ้ือ

ยงัไมร่ะบจุ านวนสัง่ซ้ือ

ยงัไมร่ะบจุ านวนสัง่ซ้ือ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ



โครงการผา้พืน้ถิน่-สะพายสายแนว

รวมกลุ่มดีไซเนอร์รุ่นใหม่ และ ปราชญ์ชาวบ้าน
ในการพัฒนาสินค้าจากผ้าพื้นถิ่น

ครอบคลุมชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
• เชียงใหม่
• เชียงราย
• แพร่
• น่าน
• ล าปาง
• ล าพูน

สนับสนุนการแสดงผลงานในต่างประเทศ

สร้างรายได้ให้กับชุมชนกว่า 2 ล้านบาท 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 ความคืบหน้าการด าเนินงานบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ ากัด



ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 ความคืบหน้าการด าเนินงานบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ ากัด



การท างานร่วมกบักระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในโครงการ "วิทยแ์กจ้น"

พื้นทีเ่ปา้หมายโครงการ "วิทยแ์กจ้น":
• 10 จังหวัดยากจนของประเทศ
• ผู้ผลิต OTOP เกรด C และ D

บทบาทบรษิทัประชารฐัรกัสามคัค ี(ประเทศไทย):
• เช่ือมโยงตลาดให้กับสินค้าชุมชนที่ได้รับการพัฒนาแล้ว
• เช่ือมโยงเทคโนโลยีพร้อมใช้ของก. วิทยาศาสตร์ เข้าสู่ชุมชน ผ่านช่องทางส่ือต่างๆ อาทิ Newsletter Website
การร่วมฝึกอบรมชุมชนเป้าหมาย ฯลฯ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 ความคืบหน้าการด าเนินงานบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ ากัด



การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างจังหวัด

• .

รูปแบบความเชื่อมโยงระหว่างจังหวัด

2. การเชื่อมโยงตลาดผ่านการรับซ้ือสินค้าระหว่างกัน
1. ดูงาน แลกเปล่ียนร่วมกัน

3. ความร่วมมือในการเปิดพื้นท่ีน าสินค้ามาขาย
ร่วมกัน

4. การเชื่อมโยงตลาดเข้า MODERN TRADE

“กรีนโซน”ตลาดประชารัฐของดีจังหวัดสงขลา 
สินค้าที่หลากหลายจากบริษัทประชารัฐฯ กลุ่ม
ภาคใต้สร้าง รายได้รวมหมุนเวียนในตลาดกว่า 
120,000 บาท

บริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครราชสีมา ช่วย
ระบายสินค้าจาก บริษัทประชารัฐรักสามัคคี
แม่ฮ่องสอน(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จ ากัด จ านวน 
1000 กิโลกรัม

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสระบุรี ร่วมต้อนรับ
ประชารัฐสุราษฎร์ธานี ในโอกาสเยี่ยมเยียน 
พร้อมแลกเปล่ียนหารืองานประชารัฐ และศึกษา
ดูงานศูนย์โอทอปคอมเพล็กซ์ สระบุรี

ตลาดประชารัฐ รวม 3 ประเภท จ านวน 64 บูธ กิจกรรม
การแสดงและจ าหนา่ยสินค้าบริษทัประชารฐัรักสามคัคี 

7 จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม 
สมุทรสาคร นครปฐม ปทุมธาน ีและนครนายก

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 ความคืบหน้าการด าเนินงานบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ ากัด



การเชื่อมโยงคณะกรรมการประชารัฐรักสามัคคีระดับภูมิภาค
- การเช่ือมโยงช่องทางการตลาดระหว่างเครือข่ายประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดจากการออก EVENT ต่างๆ เช่น Green 
Market อาคเนย,์ Farmer Market การจัดหาสถานที่ขายล าไยจากหลายจังหวัดในกรุงเทพ ฯลฯ ยอดขายตั้งแต่เดือน
มกราคม – กันยายน 2561 สามารถสร้ายรายได้จ านวนกว่า 10,000,000 บาท ให้แก่ 50 ชุมชนทั่วประเทศไทย
- ก าหนดการจัดงาน farmers' market ณ เซ็นทรัล พลาซ่า พระรามสอง วันที่ 11-17 ตุลาคม 2561 จ านวน 29 ชุมชน

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 ความคืบหน้าการด าเนินงานบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ ากัด



การเชื่อมโยงคณะกรรมการประชารัฐรักสามัคคีระดับภูมิภาค
- กรรมการประชารัฐจังหวัด สร้างเครือข่ายการท าบันทึกข้อตกลงร่วม Organic เพื่อส่งเสริมให้หยุดการใช้สารเคมีหัน

มาส่งเสริมเกษตรอินทรีย1์00% ซึ่งในปัจจุบันเกิดการรวบรวมเครือข่ายได้มากกว่า 40 จังหวัดทั่วประเทศ
- การเย่ียมชม ศึกษาดูงานระหว่างจังหวัด

- โครงการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างจังหวัด

•

น าชุมชนบ้านห้วยเกรียบ จ. ประจวบฯ ศึกษาดูงานด้านการ
ท าโฮมสเตย์ และจัดตลาดประชารัฐบางใบไม้ จ. สุราษฎร์ธานี

กระจายผลผลิตกระเทียมไทยแมฮ่่องสอน 
สู่ตลาดปลายทาง

ประชารัฐชัยภูมิ ไปศึกษาดูงานในจังหวัดสตูลและประเทศมาเลเซีย

งาน “กินขนม ชมของดี วิถีอ่างทอง” 
ณ จ.อุดรธานี 

สระบุรีช่วยขายสับประรดปตัตาเวีย ล าปาง พะเยารวมขายสินค้างานสินค้า
เกษตรปลอดภัยจากล้านนาสู่แดนใต้

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 ความคืบหน้าการด าเนินงานบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ ากัด



4.2 การน าเสนอผลงานของบริษัทเอกชนในการสนับสนุนการท างานของคณะท างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ



By Ladawan Kantawong,  

September 2018

SET Social Development
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Social Development 2018 : Social Impact Multipliers

Impact Consumption 
Promote green practices
and sustainable 
consumption

Impact Partnership 
Co-creation/business 
matching to create 
bigger impact 

Social Impact 
Assessment

Impact Skills 
Develop social impact 
knowledge and social 
entrepreneurship

Intensive SE Skill 
Enhancement

Impact Platform 
Impact Biz/Creator
raise awareness
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Intensive Coaching and  

Mentoring System for 
Impact Entrepreneur

Visibility Ability Workability Possibility 

SETsocialimpact.com

Impact 

Multiplier

Intensive SE Skill 
Enhancement

แพลตฟอร์ม เพ่ือ
การร้อยเรียงห่วง
โซ่คุณค่า เพ่ือสร้าง
ผลลัพธ์ทางสังคม
ท่ีทวีคูณ

Carbon FootPrint
(GHG Reduction)  
โครงการความร่วมมือด้าน Climate 
Action กับพันธมิตร ซึ่งมีผลต่อการ
ด าเนินงาน จากในระดับองค์กรธุรกิจ 
สังคม และประเทศ
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Ecosystem of 

Social Impact 

Development :

SE

NETWORK 
PROVIDER

FUND
PROVIDER

CAPACITY 
BUILDER 

POLICY 
MAKER

PROFESSIONAL
SUPPORT

Platform : SET Social Impact Multiplier
Listed Co./

Lawyer/
Financier/

Government agency

COMPETITION& 
ORGANIZER

SE 101

Ref. Raise Singapore 
Intermediaries

Social Impact Assessment Project
4 University/22 Project involved

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ม.แม่โจ/้ม.อุบลฯ/ม.
มหิดล (อจ./นักวิจัย/นักศึกษา) win-win-win

Academic/
Research Institute 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiJsp2-zevaAhVBNI8KHYk9D3wQjRx6BAgBEAU&url=https://www.flaticon.com/free-icon/designer_90483&psig=AOvVaw3i9VwfM0sJnacq6ssh-mhK&ust=1525507757728803
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUtvH5rMrWAhUFuY8KHaC9C0AQjRwIBw&url=http://www.free-icons-download.net/people-icons-80620/&psig=AFQjCNG-cjme5rS_NkoRTOcG7mybkKjSSg&ust=1506772981105476
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjP1sejs6_aAhUfS48KHYbvC9gQjRx6BAgAEAU&url=https://www.flaticon.com/icon-packs/reporter&psig=AOvVaw2pp_bAS5epTCft_bJ7-b2L&ust=1523439102136074
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjP1sejs6_aAhUfS48KHYbvC9gQjRx6BAgAEAU&url=https://www.flaticon.com/icon-packs/reporter&psig=AOvVaw2pp_bAS5epTCft_bJ7-b2L&ust=1523439102136074
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjP1sejs6_aAhUfS48KHYbvC9gQjRx6BAgAEAU&url=https://www.flaticon.com/icon-packs/reporter&psig=AOvVaw2pp_bAS5epTCft_bJ7-b2L&ust=1523439102136074
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjlnaDkkJjXAhUGgI8KHURmBJwQjRwIBw&url=https://thenounproject.com/term/world/1298679/&psig=AOvVaw1ONtxa-F6K2-RETks7fP6W&ust=1509445488930825
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205 65 385 60.337
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ประชารัฐ ประจวบ

ประชารัฐ เพชรบุรี

SET Social Impact Gym 2018
ประชารัฐ เพชรบุรี

การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าประชา
รัฐ
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62บริษทั 75บริษทั
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4 Sep’18

เทสโก้ โลตัส 
สนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก

โดยการรับซื้อสินค้าตรงจากเกษตรกร
และ สินค้าโอทอป
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19 Jul’18

ตลาดประชารัฐ Modern Trade – เทสโก้ โลตัส
ระหว่าง เดือน ธันวาคม 2560 – กันยายน 2561 
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ตลาดประชารัฐ

รวม 12 จังหวดั 
สร้างรายไดใ้หเ้กษตรกร 

มูลค่ารวม 17,701,462 บาท
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ตลาดประชารัฐ
สาขา วันที่ รายได ้

สาขายโสธร วันท่ี  7 - 10 ธ.ค. 60
วันท่ี 10 - 11 ม.ค. 61
วันท่ี 24 - 25 ม.ค. 61

103,756 บาท 
6,200 บาท
7,000 บาท 

สาขานครนายก วันท่ี  7 ธ.ค. 60 12,830 บาท 

สาขาอุทมพรพิสัย
จ. ศรีสะเกษ

วันท่ี 18, 26 ธ.ค. 60
วันท่ี 2, 9, 16 ม.ค. 61

167,140 บาท 
280,150 บาท 

สาขาพะเยา วันท่ี 12 - 14 ม.ค. 61
วันท่ี 16 ก.พ. 61
วันท่ี 11 - 13 พ.ค. 61
วันท่ี 25 - 27 พ.ค. 61 
(มหกรรมลิ้นจี่ของดีเมืองพะเยา)
วันท่ี 1 – 31 ก.ค. 61 (สัปปะรด)
วันท่ี 10 – 12 ส.ค. 61

205,000 บาท 
30,000 บาท
110,000 บาท
60,000 บาท

140,000 บาท
150,000 บาท

สาขาสกลนคร วันท่ี 6 - 14 ม.ค. 61
วันท่ี 10 - 25 ม.ค. 

357,555 บาท 
17,300 บาท

สาขาเอ็กซ์ตร้า 
ขอนแก่น 3 เดือน
(ขอขยายถึงสิ้น 
ก.ย.)

วันท่ี 28 ก.พ. – 3 มี.ค. 61
วันท่ี 29 มี.ค. – 1 เม.ย. 61
วันท่ี 26 เม.ย. – 29 เม.ย. 61
วันท่ี 25 ก.ค. – 28 ก.ค. 61
วันท่ี 24 – 27 ส.ค. 61

166,077 บาท 
184,765 บาท
138,322 บาท
276,377 บาท
212,048 บาท

สาขาปทุมธานี
(รวม 3 เดือน)

วันท่ี 6 – 8 ก.ค. 61
วันท่ี 2 – 5 ส.ค. 61

182,670 บาท
186,750 บาท

สาขา วันที่ รายได ้

สาขาหนองบัวล าภู
รวม 8 เดือน 
(สิ้นสุดเดือนพฤศจิกายน 61)

วันท่ี 2 มี.ค. – 6 มี.ค. 61
วันท่ี 30 มี.ค. – 3 เม.ย. 61
วันท่ี 4 – 8 พ.ค. 61
วันท่ี 1 – 5 มิ.ย. 61
วันท่ี 29 มิ.ย. – 3 ก.ค. 61
วันท่ี 7 – 11 ก.ย. 61

10,000 บาท 
216,505 บาท 
255,245 บาท
218,390 บาท
191,140 บาท
183,515 บาท

สาขาพัทลุง เริ่ม 24 มี.ค. และ ตลอดทุก
เสาร์ – อาทิตย์ (ครบ 16 สัปดาห์แล้ว)

1,447,915 บาท

สาขาหนองเรือ จ. ขอนแก่น วันท่ี 29 มี.ค. – 1 เม.ย. 61 37,635 บาท

สาขาชุมแพ จ. ขอนแก่น วันท่ี 29 มี.ค. – 1 เม.ย. 61 52,665 บาท

สาขาอุดรธานี
3 เดือน

วันท่ี 26 เม.ย. – 29 เม.ย. 61
วันท่ี 31 พ.ค. – 3 มิ.ย. 61
วันท่ี 28 มิ.ย. – 1 ก.ค. 61

35,245 บาท
52,525 บาท
21,220 บาท

สาขานวนคร3 เดือน วันท่ี 6 – 8 ก.ค. 61 182,670 บาท

สาขาล าปาง
(จ าหน่ายสัปปะรด)

วันท่ี 16 – 22 มิ.ย. 61
วันท่ี 23 – 30 มิ.ย. 61

51,000 บาท
84,000 บาท

เชียงใหม่ค าเที่ยง
(ของดีชายแดนใต้)

วันท่ี 31 กค. – 6 ส.ค. 11,667,852 บาท
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จังหวัดที่อยู่ในขั้นตอนประสานงาน 

ล าดับที่ จังหวดั ชื่อสาขา ภาค
1 สุราษฎ์ธานี สาขาบ้านตาขุน ใต้

2 สุพรรณบุรี สาขาสุพรรณบุรี กลาง

3 กาญจนบุรี สาขากาญจนบุรี กลาง

4 พิจิตร สาขาพิจิตร กลางตอนบน

5 อุดรธานี สาขากุมภวาปี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6 พะเยา สาขาเชียงค า เหนือ

7 พิษณุโลก สาขาเอ็กซ์ตร้าท่าทอง เหนือ

8 ล าปาง สาขาล าปาง เหนือ

9 ประจวบคีรีขันธ์ สาขาประจวบคีรีขันธ์ ตะวันตก



93

19 Jul’18

ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลีย้งกุ้ง
ประสบปัญหาราคาตกต่ าตามฤดูกาล 
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ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง

• เทสโก้ โลตัส ช่วยเหลือผู้เลี้ยงกุ้งจากปัญหากุ้งล้นตลาด จ านวน 5 สหกรณ์จาก 
4 จังหวัดคือ นครศรีธรรมราช สุราษฏร์ธานี ตรัง และปัตตานี 

• รับซื้อกุ้ง ระหว่างเดือน มิ.ย. – พย. 2561 รวม 400 ตัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
87,200,000 บาท 

• จัด เทศกาล “กิน กุ้ง กัน 2018” ระหว่าง 8-10 มิ.ย. 2560 ณ เทสโก้ โลตัส พลัส
มอลล์ บางใหญ่  สามารถสร้างรายได้ให้กลุ่มเกษตกร รวมกว่า 1,450,000 บาท 
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การรับซื้อสินค้าตรงจากเกษตร 
และ สินค้า OTOP
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โครงการรับซือ้ข้าวหอมมะลิ 4 จังหวัด ภาคอีสาน

ซื้อข้าวหอมมะลติรงจากสหกรณก์ารเกษตรใน 4 จังหวดั โดยไม่ผา่นพอ่คา้คนกลาง
• ปี 2560 รับซื้อข้าวหอมมะลิถุงละ 5 กก. จาก 4 สหกรณ์ ในปริมาณ 5,700 ตัน โดยสินค้า

เริ่มวางจ าหน่ายตั้งแต่ปลายปีเป็นต้นมา
• ปี 2561 การรับซื้อข้าวเพิ่มเติม อีก 9,000 ตัน

ร้อยเอด็  ศรีสะเกษ สุรินทร ์ อุบลราชธานี
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โครงการรับซือ้ผักตรงจากเกษตรกรบ้านโนนเขวา จ.ขอนแก่น 

• เทสโก้ โลตัส เริ่มรับซื้อผักคุณภาพ GAP ตรงจากกลุ่มเกษตรกรบ้านโนนเขวา จังหวัด
ขอนแก่น โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางตั้งแต่ปลายเดือน มี.ค. 2561

• กลุ่มเกษตรกร บ้านโนนเขวา มีจ านวนสมาชิกรวม 110 คน รวม 450 ไร่ และได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณในการสร้างโรงแพ็คถาวรจากภาครัฐ รวม 2,120,000 บาท เสร็จ
สมบูรณ์พร้อมใช้งานในไตรมาส 2 ของปี 2561

• เทสโก้ โลตัส สนับสนุนเงินเริ่มต้นในการด าเนินการของกลุ่ม 1,000,000 บาท และ 
อุปกรณ์ในโรงแพ็ค 140,000 บาท 

• ปัจจุบันส่งสินค้าผักใบและผักพื้นบ้าน 9  รายการ   ปริมาณ 11.6 ตัน/สัปดาห์ โดยส่งตรง
สู่ศูนย์กระจายสินค้ จ. ขอนแก่น และกระจายสู่ 98 สาขาของเทสโก้ โลตัส ในภาคอีสาน

• เป้าหมายในการรับซ้ือผลผลิตคือ 12 ตัน ต่อสัปดาห์ โดยเกษตรกรจะมีรายได้ประมาณ 
300,000 บาทต่อสัปดาห์ 

• จากการรับซ้ือสินค้าตรงท าให้ได้ลูกค้าได้ สินค้าท่ีมีคุณภาพดี สด ใหม่ และราคาท่ี
ยุติธรรม พร้อมกันน้ีได้ลดปริมาณการสูญเสียของผลผลิต ท าให้ไม่ก่อให้เกิดขยะอาหาร
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โครงการรับซือ้ผักตรงจากเกษตรกร พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี
วิสาหกจิชุมชนกลุม่เกษตรกรท าสวนผสมผสานแบบยัง่ยืน บางท่าขา้ม

ปริมาณการรบัซื้อ: 12.2 ต้น / สัปดาห์ จ านวนสมาชิก 28 ราย 

รวม 107 ไร่ 

ชนิดผักรวม 5 ชนิด: ผักกวางตุ้ง, มะระจีน, ผักบุ้งจีน, กวางตุ้งใต้หวัน 
และ ผักคะน้า

การใหก้ารสนับสนนุ เทสโก้ โลตัส สนับสนุนเครื่องปรับอากาศ จ านวน 
2 เครื่องมูลค่า 80,000 บาท
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โครงการรับซือ้ผักตรงจากเกษตรกรภาคกลาง (จ.อยุธยา) 
กลุ่มเกษตรกร นาคู จ. อยุธยา 
ปริมาณการรบัซื้อ: 15.2 ตัน / สัปดาห์ จ านวนสมาชิก 37 ราย รวม 108 ไร่ 
ชนิดผักรวม 7 ชนิด: กวางตุ้ง, โหระพา, ผักบุ้งจีน, ผักช,ีกะเพรา, คะน้ายอด และ 

ผักคะน้า
การใหก้ารสนบัสนุน: เทสโก้ โลตัส สนับสนุนการปรับปรุงโรงแพ็ค และ

เครื่องปรับอากาศ  230,000 บาท 
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โครงการรับซือ้ผักตรงจากเกษตรกรภาคกลาง (จ.อ่างทอง) 
กลุ่มเกษตรกร สามโก้ จ. อ่างทอง  
ปริมาณการรบัซื้อ: 22 ตัน / สัปดาห์ จ านวนสมาชิก 43 ราย รวม 80 ไร่ 
ชนิดผักรวม 10 ชนิด: กวางตุ้ง, โหระพา, ผักบุ้งจีน, ผักช,ีกะเพรา, คะน้ายอด,

ผักคะน้า,ผักกาดหอม, กวางตุ้งไต้หวัน และต้นหอม
การใหก้ารสนบัสนุน เทสโก้ โลตัส สนับสนุน การปรับปรุงโรงแพ็ค มูลค่า 

300,000 บาท
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นมวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
จังหวัดกาฬสินธุ์ ชนิดสินคา้: นม UHT 100%

ผู้ผลิต: สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ ากัด
เป้าหมาย: ผลิตเป็นสินค้าแบรนด์เทสโก้ 
ปริมาณการรบัซื้อ: 1 ล้านกล่อง/ ปี
13 กย. พิธีลงนามบันทึกความตกลงร่วมกับสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ ากัด 
โดยมีพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ให้เกียรติเป็นสักขีพยาน
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19 Jul’18

รับซื้อสินคา้จากกลุ่มจงัหวัดรายได้น้อย 
จังหวัด กาฬสินธุ์ สกลนคร และนครพนม
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รายการสินค้า

ไส้กรอกปลากาฬสินธ์ุ 
จ. กาฬสินธ์ุ

พุทรานมสด 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม้ผลบ้านโพน 

จ. กาฬสินธ์ุ

ลูกมะเม่า / ลูกหม่อน 
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปน้ าผลไม้

โนนหัวช้าง 
ต.ฮางโฮง จ. สกลนคร

ข้าวฮาง ข้าวมันปู , ข้าวกล้อง
หอมมะลิ และ ข้าวไรซ์เบอร์รี่

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวฮาง
งอกบ้านน้อยจอมศรี จ. สกลนคร

แตงโมไร้เมล็ด
อ.ศรีสงคราม จ. นครพนม



การลงพื้นท่ี จ.นครศรีธรรมราช



การพิจารณาสนับสนุน

• ธนาคารร่วมลงทุนในบริษัทประชารัฐรักสามัคคี และส่งทีมงานลง
พื้นที่ เพื่อค้นหาศักยภาพของแต่ละจังหวัด

• ประชากร 1,557,482 คน (อันดับท่ี 7) 
• GDP 150,515 ล้านบาท (อันดับท่ี 19)
• อาชีหลัก คือ เกษตรกร  เช่น สวนยางพารา ปาล์มน้ ามัน ท านา 
• จังหวัดนครศรีธรรมราชมีความน่าสนใจในการสร้างเครือข่าย 

ธนาคารจึงได้เลือกเป็นจังหวัดน าร่องในการท ากิจกรรมพัฒนา
ในครั้งแรก

• เมื่อวันท่ี 7 มี.ค. 61 ได้ลงพื้นท่ี จ.นครศรีธรรมราช 



การลงพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช 
เมื่อวันท่ี 7 มี.ค. 61

ธนาคารลงพืน้ที่รว่มกับภาคเอกชนอืน่ๆ ดังนี้
– บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม 

(ประเทศไทย) จ ากัด
– บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครศรีธรรมราช 

(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ ากัด
– บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน)
– ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
– บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ ากัด
– บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน)



กลุ่มกระจดู ต.เครง็ อ.ชะอวด
• กระจูด เป็นพันธุ์ไม้จ า พวก “กก” มีแหล่งกระจูดผลิตที่

ส าคัญอยู่ที่  จั งหวัดพัทลุง  สุราษฎร์ธานี  สงขลา
นราธิวาส และ นครศรีธรรมราช

• มีคุณสมบัติ เหนียวนุ่ม ไม่เปราะง่าย

การลงพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช 
เมื่อวันท่ี 7 มี.ค. 61

ข้ันตอนและกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์จักสานกระจูด
– การคัดขนาด การผึ่งแดด การย้อมสี
– การสาน การเก็บริม
– การประกอบรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์

Source: http://www.otoptoday.com

ถอนต้น คลุกโคลน ผึ่งแดด รีด ย้อม สาน



การลงพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช 
เมื่อวันท่ี 7 มี.ค. 61

ปัญหา และ อุปสรรค 
– สินค้าขายได้ราคาต่ า ก าไรน้อย
– ยอดส่ังซื้อน้อย และไม่สม่ าเสมอ
– ขาดเงินทุนหมุนเวียน

แนวทางการแก้ปญัหา
– จัดหาแบบที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มมูลค่า
– หาช่องทางการจัดจ าหน่าย
– สร้างกระบวนการเพื่อความยั่งยืน

วัตถุดิบ งานสาน ตกแต่ง กระจาย
สินค้า

ชาวบ้านสมาชิกกลุ่ม
– จัดหาวัตถุดิบตามแหล่งธรรมชาติ 

และแหล่งเพาะปลูกของตน
– และชาวบ้านรับผิดชอบงานสาน

ชิ้นงานท่ียังไม่ได้ตกแต่ง

ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น ากลุ่ม
– รับซื้อและน ามาตกแต่งโดยจ่ายเงิน

ให้สมาชิกทันที
– และน าส่งผู้ซื้อตามรายการส่ัง



การลงพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช 
เมื่อวันท่ี 7 มี.ค. 61

ก าลังการผลิต/เดือน สูงสุด (ใบ) ต่ าสุด (ใบ)

กระเป๋า บุผ้า 2,000 1,500

กระเป๋า ไม่บุผ้า 5,000 4,000

กล่อง บุผ้า 1,000 500

กล่อง ไม่บุผ้า 1,200 600

• ผลิตตามรายการที่ส่ัง
• ก าลังการผลิตปัจจุบันเป็นเพียง 30% ของก าลัง
การผลิตจากสมาชิก 500 คน

• รายได้เสริม 5,000 – 9,000 บาทต่อเดือน
• รายได้เฉล่ียต่อปีของต าบล 72,571.90 บาท/ปี

กระเป๋า บุผ้า กระเป๋า ไม่บุผ้า กล่อง บุผ้า กล่อง ไม่บุผ้า



แผนการเชื่อมโยงความช่วยเหลือ

➢ สนับสนุนด้วยการให้ความรู้
ทางการเกษตร และเงินกู้ยืม

➢ ประสานเป็นตัวกลางเชื่อมโยง
ผู้ค้าและผู้รับซื้อ

➢ ก ร ะ จ า ย สิ น ค้ า ทั้ ง ใ น แ ล ะ
ต่างประเทศผ่าน Platform

วัตถุดิบ งานสาน กระจายสินค้า ร้านค้า

➢ ช่วยเหลือในการออกแบบ และ
สร้างความยั่งยืนให้ชุมชน ผ่าน
เครือข่ายและสถาบันการศึกษา

➢ เชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อกระจาย
สินค้า และเก็บฐานข้อมูล

➢ ช่วยเหลือทางด้านการเงิน และ
ประสานเครือข่าย 



ระยะเวลาและแผนการด าเนินงาน

แผนการด าเนนิงานระยะเริม่ตน้ Q4/61

1 ต.ค. 18 11 ต.ค. 18 21 ต.ค. 18 31 ต.ค. 18 10 พ.ย. 18 20 พ.ย. 18 30 พ.ย. 18

ประสานงานทางจังหวัดเพื่อทราบถึงรูปแบบของผลิตภัณฑ์ในปัจจุบัน

ติดต่อนักออกแบบเพื่อหารือแนวทางการพัฒนา และออกแบบผลิตภัณฑ์

ลงพื้นที่นครศรีธรรมราชเพื่อส่งแบบให้ด าเนินการผลิต

ติดตามการด าเนินงานของกลุ่มผู้ผลิต

สินค้าตัวอย่างเสร็จสมบูรณ์เพื่อการตรวจสอบคุณภาพและทดสอบตลาด

แผนการด าเนนิงานตอ่ยอดระยะยาว
• พัฒนาชุมชนตัวอย่าง เพื่อสร้าง Platform การพัฒนาชุมชนอ่ืนๆต่อไป
• น าชุมชนสู่ยุค Digital เพื่อเป็นการขยายตลาดสู่วงกว้าง และต่างประเทศ
• เก็บข้อมูลชุมชน ต่อยอดเป็น Big Data เพื่อน ามาวิเคราะห์และพัฒนาผลลัพธ์



โครงสร้างความร่วมมือ

ประชารัฐ

ชุมชน

บริษัทสถาบนัการ
ศึกษา

• ประชารฐั
– สนับสนุน เชื่อมโยง ประสานงาน

• ชุมชน
– ภูมิปัญญาท้องถิ่น

• บริษัท
– ประสบการณ์ เครือข่าย เงินทุน

• สถาบันการศกึษา
– แนวคิด แนวทางปฏิบัติ



ความร่วมมือในเครือข่าย

ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร
• ยกระดับรายได้ และพัฒนาชนบท เพื่อยกระดับคุณภาพ

ชีวิตอย่างย่ังยืน พร้อมท้ังช่วยเหลือทางด้านการเงิน
• แลกเปล่ียนข้อมูล เพื่อสร้างความเช่ือมโยงทางด้าน IT

VT THAI ท าธุรกจิในรปูแบบกจิการเพือ่สังคม 
• ร่วมมือกับ Designer ทั้งไทยและต่างประเทศ พัฒนาและ

ออกแบบสินค้าตัวใหม่ และเป็นอีกช่องทางในการขายสินค้า
• ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มจากทักษะฝีมือที่มีอยู่  เพิ่มช่องทาง

การตลาดและพัฒนารูปแบบสินค้า เพื่อเพิ่มมูลค่าและขายได้
มากขึ้น

มีการพดูคยุกบัเครอืขา่ยเพือ่น าไปสูค่วามรว่มมอืในการพฒันารว่มกนั



โครงการสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ จ.น่าน สู่ความยั่งยืน

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



โครงการสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ จ.น่าน สู่ความยั่งยืน

โครงการรักษป์่านา่น โครงการเพาะพันธุป์ญัญา

โครงการให้ทนุการศกึษา
ปริญญาตรีเพื่อเยาวชน จ.น่าน

โครงการขบัเคลือ่น
วิสาหกจิชมุชนเพือ่สงัคม

โดยประชารัฐ

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimvbXaktPJAhUTjo4KHRE4ApcQjRwIBw&url=http://www.citizenthaipbs.net/node/4944&psig=AFQjCNHM4YBm0meMdQIuKOCh6vPnmovU8Q&ust=1449900240306633
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTzdufkNPJAhWLBI4KHWUDAcIQjRwIBw&url=http://www.foodtech-solutions.com/th/agricultural-production/&psig=AFQjCNFtsfD5_RdRe3fKG4dBFM3Zd_GnUg&ust=1449899905741903


โครงการการสร้างมูลค่าเพิม่ให้
ขยะอินทรยี์ผ่านกระบวนการ

ชีววทิยาสงัเคราะห์

โครงการสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ จ.น่าน สู่ความยั่งยืน

การให้ความชว่ยเหลอื
ผู้ประสบภยัพบิตัิ

โครงการกสิกรไทย ร่วม
ใจสู้ภัยหนาว

โครงการสร้างภมูคิุ้มกนัทาง
การเงนิแกค่รู จ.นา่น
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โครงการรักษป์า่นา่น

เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างส านักงาน
โครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กองทัพบก  
จังหวัดน่าน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ
ธนาคารกสิกรไทย เพื่อให้มีการระดมความคิด 
ประสบการณ์ของทุกภาคส่วน  ที่ จะแสวงหา
แนวทาง  และการปฏิบัติที่จะหยุดยั้งการตัดไม้
ท าลายป่าน่าน และให้ชาวน่านด ารงชีพอยู่กับป่าได้
อย่างเป็นสุข ตลอดจนถ่ายทอดแนวทางความรู้
ดังกล่าวสู่เด็กและเยาวชน เพื่อให้การรักษ์ป่าน่าน
เป็นไปอย่างยั่งยืน
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โครงการเพาะพนัธุป์ญัญา จ.น่าน

เป็นโครงการที่ธนาคารกสิกรไทยร่วมกับ
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
เพื่อพัฒนาและปฏิรูกระบวนการคิดของ
เยาวชนไทย สร้างทักษะความคิดที่เป็นระบบ 
ปลูกฝังจิตส านึกที่ดีและความผูกพันในวิถีของ
ชุมชน ผ่านการจัดท าโครงงานฐานวิจัย 
(Research Based Learning) เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เศรษฐกิจชุมชน และ
วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ อันน าไปสู่ความ
เข้มแข็ง  ยั่ งยืนให้ แก่ชุมชน  โดยมุ่ งสร้าง
โรงเรียนต้นแบบ การฝึกฝนครูผู้น า และสร้าง
การเปล่ียนแปลงสู่นักเรียน
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ธนาคารสนับสนุนการศึกษาในระดับ 
อุดมศึกษาให้แก่เยาวชนในจังหวัดน่าน 
โดยเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเนช่ัน ปีละ 60 
ทุน เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษา และสร้าง
จิตส านึกให้เยาวชนมีความรักบ้านเกิด พร้อม
กลับมาพัฒนาจังหวัดน่านเพื่อความยั่งยืน
ต่อไป  รวมท้ังเพื่อเตรียมความพร้อมด้าน
ก าลังคนที่จะรองรับการขับเคล่ือนทาง
เศรษฐกิจในพื้นที่ให้เจริญเติบโตอย่างย่ังยืน

โครงการทนุการศกึษาปริญญาตรีมหาวทิยาลยัเนชัน่
ธนาคารกสกิรไทย เพื่อเยาวชน จ.นา่น
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การขับเคลือ่นวิสาหกจิชมุชนเพือ่สงัคมโดยประชารัฐ จ. น่าน

ธนาคารสนับสนุนการด าเนินโครงการประชารัฐ เพื่อให้เกษตรกรหันมาเพาะปลูกพืชผัก
เกษตรอินทรีย์ โดยเชิญวิทยากรที่เป็นลูกค้าของธนาคารที่มีความช านาญ  
จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรด้านการเพาะปลูก การท าการตลาด การบริหารจัดการด้าน
การเงินจาก  รวมทั้งจัดหาช่องทางจ าหน่ายสินค้าให้แก่เกษตรกร โดยในอนาคตธนาคารมี
แผนที่จะส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างแบรนด์  และช่องทางจ าหน่ายใหม่ๆ ให้แก่
เกษตรกรอย่างครบวงจร เพื่อให้แบรนด์ท้องถิ่นของจังหวัดน่านเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง 
เป็นการช่วยเหลือให้เกษตรกรและลกูค้าของธนาคาร
ด าเนินธุรกิจร่วมกันอย่างยั่งยืน
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การขับเคลือ่นวิสาหกจิชมุชนเพือ่สงัคมโดยประชารัฐ จ. น่าน

ลงพื้นท่ีและให้ความรู้เกษตรอินทรีย์ ปลูกฟักทองกางมุ้งและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากฟักทอง
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ส่งเสริมการปลูกพริก พันธุ์ซุปเปอร์ฮอต 2

การขับเคลือ่นวิสาหกจิชมุชนเพือ่สงัคมโดยประชารัฐ จ. น่าน
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ส่งเสริมการปลูกพริก พันธุ์ซุปเปอร์ฮอต 2 เยี่ยมชมแปลงเกษตรอินทรีย์

การขับเคลือ่นวิสาหกจิชมุชนเพือ่สงัคมโดยประชารัฐ จ. น่าน
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สนับสนุนงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์วิถีน่าน ครั้งที่ 2

การขับเคลือ่นวิสาหกจิชมุชนเพือ่สงัคมโดยประชารัฐ จ. น่าน
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การจัดสรรพื้นท่ีจัดจ าหน่ายผลไม้จังหวัดน่าน

การขับเคลือ่นวิสาหกจิชมุชนเพือ่สงัคมโดยประชารัฐ จ. น่าน
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ธนาคารร่วมกับส านักวิชาวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมชีวโมเลกุล สถาบันวิทยสิริเมธี 
จัดท าโครงงานวิจัยส่งเสริมการน าสู่   "สังคม
ยั่งยืนและปราศจากขยะที่จังหวัดน่าน" 
ภายใต้โครงการการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ขยะ
อินทรีย์ผ่านกระบวนการชีววิทยาสังเคราะห์ 
เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการน าขยะอินทรีย์มา
ย่อยสลายให้เป็นเช้ือเพลิงในรูปแบบพลังงาน
ชีวภาพ เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้งานในชุมชน
จังหวัดน่าน ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และ
สร้างรายได้ในอนาคต

โครงการการสรา้งมลูค่าเพิม่ใหข้ยะอนิทรยี์ผา่นกระบวนการชีววทิยาสงัเคราะห์
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ธนาคารจัดท าโครงการสร้างความรู้ความ
เข้าใจเรื่องการเงิน ให้แก่ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาใน จ.น่าน ซึ่งมีความส าคัญต่อ
ระบบภาพรวมของการพัฒนาการศึกษาไทย 
ภายใต้แนวคิด เมื่อครูมีภูมิคุ้มกันทางด้าน
การเงิน ครูจะสามารถถ่ายทอดให้แก่นักเรียน 
ชุมชน และบุคคลรอบข้างต่อไปได้ 
(โครงการน าร่อง 5 โรงเรียน)

โครงการสร้างภมูคิุ้มกนัทางการเงินแก่คร ูจ.นา่น
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โครงการใหค้วามชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตัิ

ธนาคารในฐานะองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม  ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ดินโคลนถล่ม และน้ าท่วม โดยมอบของใช้ที่
จ าเป็นในการด ารงชีพ เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนใน จ.น่าน เมื่อ
เดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา
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โครงการกสิกรไทย ร่วมใจสู้ภัยหนาว

ธนาคารในฐานะองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม  ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยหนาว เป็นประจ าทุกปี โดย
มอบผ้าห่มเพื่อบรรเทาความหนาวให้แก่พี่น้อง
ที่อาศัยในพื้นที่จังหวัดน่าน รวมทั้งพี่น้อง
ภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ







โครงการตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส.
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เริ่มจัดตลาดประชารัฐ

เพื่อชุมชนขั้นที่ 1 ตั้งแต่ปลายปี 2558 โดยมีจ านวน 147 แห่ง ซึ่งเมื่อเข้าร่วมโครงการตลาด
ประชารัฐ มีจ านวนตลาดใหม่เข้าร่วมเพิ่มอีก จ านวน 133 แห่ง รวมทั้งสิ้น 280 แห่ง

ในการพัฒนาตลาด ธ.ก.ส. ได้ก าหนดแนวทางการจ าหน่ายผ่านช่องทาง
การตลาด 4 ขั้น ดังนี้

ขั้นที่ 1

• การซื้อขาย
ระหว่าง
สมาชิก
ในชุมชน 

ขั้นที่ 2 

• การซื้อขาย
เชื่อมโยงสินค้า
ระหว่างชุมชน
กับชุมชน 
สหกรณ์กับ
สหกรณ์ ชุมชน
กับสหกรณ์  

ขั้นที่ 3 

• เชื่อมโยง
ซื้อขายสินค้า
กับ Modern 

Trade 

ขั้นที่ 4 

• เชื่อมโยง
ซื้อขายสินค้าผ่าน 

E-Commerce 



ผลการด าเนินงานตั้งแต่เดือน 
ต.ค.60 - มิ.ย.61

มีเป้าหมายจ านวน 250 แห่ง 
ตลาดเข้าร่วมโครงการทั้งหมด จ านวน 280 แห่ง 

มีเป้าหมาย 4,540 ราย 
ปัจจุบันมีจ านวนผู้ค้าที่ขึ้นทะเบียน            
กับ ธ.ก.ส. ทั้งสิ้น 6,087 ราย

จัดตลาดไปแล้ว 1,734 ครั้ง
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

ยอดขายรวมสะสมท้ังสิ้น 81.85 ล้านบาท
โดยแบ่งตามขั้นตอนตลาด ดังนี้

ข้ันที่ 1 การซื้อขายระหว่างสมาชิกในชุมชน ยอดขาย
44.42 ล้านบาท

ขั้นที่ 2 เช่ือมโยงระหว่างชุมชนกับชุมชน 
ยอดขาย 9.56 ล้านบาท 

ข้ันที่ 3 Modern Trade 
ยอดขาย 6.93 ล้านบาท

ขั้นที่ 4 E - Commerce 
ยอดขาย 43.39 ล้านบาท

โครงการตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส.



เพ่ิมช่องทางการตลาดให้ผลผลิตการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนของเกษตรกร
ลูกค้า ผู้ประกอบการ รวมถึงผู้มีรายได้น้อย ซึ่งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน
ในการประกอบอาชีพ/ด าเนินธุรกิจของเกษตรกรลูกค้า

กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สร้างอาชีพ/เพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกรลูกค้า

ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและรักษามาตรฐานของผลผลิตให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

ท าให้เกษตรกรลูกค้า ผู้ประกอบการ ผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงสินเชื่อ
ต้นทุนต่ าได้ง่ายขึ้น

ท าให้เกษตรกรลูกค้า ผู้ประกอบการ ผู้มีรายได้น้อย ได้รับความรู้ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์  พัฒนาอาชีพของตน

ประโยชน์ที่ได้รับจาก
โครงการตลาดประชารัฐ
ของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. 

1

2

3

4

5

โครงการตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส.



ผลประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการตลาดประชารัฐฯ

• สร้างความม่ันคงของเศรษฐกิจชุมชนอันเป็นเศรษฐกิจฐานราก
ของประเทศ

• สามารถสร้างความม่ันคงด้านอาชีพ/รายได้ให้แก่เกษตรกร
ลูกค้า ผู้ประกอบการ รวมถึงผู้มีรายได้น้อย

• ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการพัฒนาคุณภาพของผลผลิต
ให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด

โครงการตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส.



แผนการจัดตลาดกลางพืชผลทางการเกษตรและการเพิ่มมูลค่าผลผลิต
โดยการแปรรูป เป็นข้าวสาร A - RICE 

 ปัจจุบันมีตลาดกลางข้าวเปลือกใน 2 จังหวัด ผลงานปี 2560  รวม 63,505 ตัน ดังนี้           
1) ตลาดกลางข้าวเปลือก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี  รวบรวมข้าวเปลือกได้ 51,328 ตัน 

- มูลค่าการซื้อขาย 352,341,968 บาท  เกษตรกรมาใช้บริการ 8,295 ราย       
2) ตลาดกลางสินค้าเกษตร อ.เมือง จ.ขอนแก่น รวบรวมข้าวเปลือกได้ 12,177 ตัน

- มูลค่าการซื้อขาย 118,238,623 บาท เกษตรกรมาใช้บริการ 12,151 ราย       
 สกต. ที่จะพัฒนาเป็นตลาดกลางข้าวเปลือก 4 แห่ง ผลงานปี 2560 รวม 126,170 ตัน ดังนี้          

1) สกต.ร้อยเอ็ด   รวบรวมข้าวเปลือกได้ 19,177 ตัน           
2) สกต.สุรินทร์    รวบรวมข้าวเปลือกได้ 51,141 ตัน     
3) สกต.ศรีสะเกษ  รวบรวมข้าวเปลือกได้ 19,326 ตัน         
4) สกต.บุรีรัมย์     รวบรวมข้าวเปลือกได้ 36,526 ตัน 

โครงการตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส.



ซีพี ออลล์ ส่งเสริม SME ภาคเกษตร
จ าหน่ายผา่นรา้นเซเวน่ อีเลฟเวน่



ช่องทางจัดจ าหน่าย



• เพื่อช่วยเหลือ SME ภาคเกษตร
• เพื่อให้เกษตรกรสามารถจ าหน่ายผลผลิตได้ราคาสงู
• กล้วยหอมทองลูกเดี่ยวสะดวกต่อการพกพา
• พร้อมรับประทานทันที
• อิ่มในปริมาณพอดี

• อยากรับประทานทันทีแต่ต้องรอจนกล้วยสุก
• เยอะเกินความต้องการ – อยากรับประทานเพียง      

1 หรือ 2 ลูก
• รับประทานไม่ทัน - เนื่องจากกล้วยจะสุกพร้อมกัน

ทั้งหวี 

ท าไมเซเว่นฯ เป็นผู้บุกเบิกการจ าหน่าย
กล้วยหอมทอง ใน moderntrade



กว่าจะมาเป็นกล้วยหอมทองในร้านเซเว่นฯ



แหล่งผลิตกล้วยหอมทองส่งขาย
ผ่านร้านเซเว่นฯ

ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคใต้

39 จังหวัดทั่วประเทศ



• จ าหน่ายผ่านร้านเซเว่น อีเลฟเว่น 250,000 ลูก/วัน

• พื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกร 12,970 ไร่

• รายได้ของเกษตรกรเฉลี่ยต่อไร 45,000- 50,000 บาท /ปี     

การชว่ยเหลือเกษตรกรของ ซีพี ออลล์



ซีพี ออลล์ ส่งเสริมผู้ประกอบการ SME “กล้วยหอมทอง” เยี่ยมชมเกษตรกร

การจ าหน่ายภายในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น

น าคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมพื้นที่ปลูกกล้วยหอมทอง 
เพื่อเผยแพร่ขา่วกล้วยหอมทองของเกษตรกรให้เป็นที่รูจ้ักอย่างกว้างขวาง



ข่าวส่งเสริมภาคเกษตร ได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง(ตัวอย่าง)



Thai Union
คุณวรรัตน์ เลิศอนันต์ตระกูล

ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

21 กันยายน 2561



ประวัติบริษัท
• ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2520 ด าเนินธุรกิจแปรรูปและ
ส่งออกทูน่ากระป๋อง

• ผู้น าด้านอาหารทะเลระดับโลก มุ่งม่ันในการ
ด าเนินธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้น อีกทั้งยังใส่ใจการ
พัฒนาด้านความยั่งยืนและนวัตกรรม 

• พนักงานท่ัวโลกรวมกันมากกว่า 49,000 คน

• ยอดขายต่อปี 1.36 แสนล้านบาท (4.03 
พันล้านเหรียญสหรัฐ)



สหรัฐอเมริกา
38% ยุโรป

32%

ไทย
10% ญี่ปุ่น

6%

(เอซีย ออสเตรเลีย ตะวันออกกลาง แคนาดา แอฟริกา และอเมริกาใต้)

15%

อื่นๆ

ภาพรวมสัดส่วนตลาดของไทยยูเนี่ยน
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การด าเนินธุรกจิอย่างยั่งย น



โครงการ Seafood Big Brother
• ให้ความรู้ ค าปรึกษา ให้กับศูนย์ฯ ปฎิรูปอุตสาหกรรม หรือ ITC ภาคที่ 8 ในโครงการพัฒนา productivity 
ให้กับ sme กลุ่มอาหารทะเล 

• ระยะแรกจะร่วมพัฒนา sme cluster อาหารทะเล จ านวน 50 ราย และร่วมเป็นที่ปรึกษาการพัฒนา 
packaging และการปรับปรุงการผลิต และอื่นๆ ต่อไป

ความร่วมมือกับภาครัฐ

• CONNEXT ED โครงการผู้น าเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ดูแลโรงเรียน 30 โรงเรียน ในจังหวัด
สมุทรสาคร และจังหวัดใกล้เคียง และจะสนับสนุนเพิ่มอีก 10 โรงเรียน ในปี 2561

• ประชารัฐรักสามัคคี สนับสนุนธุรกิจชุมชน (ด้านเกษตรกรรม ด้านแปรรูปผลิตภัณฑ์ ด้านการท่องเที่ยว
ชุมชน)

• เกษตรสมัยใหม่ กลุ่มสัตว์น้ า (กุ้งขาวปนปลานิล และปลากระพง) ส่งเสริมให้ความรู้ด้านวิชาการเพื่อน ามา
ปรับปรุงและพัฒนาการเลี้ยง เช่น การเลี้ยงการจัดการปลานิลปนกุ้งในหนา้ฝน การแนะน าการใช้โปรแกรม
นิล 4.0 ช่วยค านวณการให้อาหารปลานิลในบ่อ และการช่วยตรวจสอบคุณภาพน้ า เป็นต้น 

ได้รับเชิญให้เป็นทีป่รึกษากระทรวงพาณิชย์ประจ าภูมิภาคสหรัฐอเมริกา (Regional Advisor) เพื่อบูรณา
การท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน สนับสนุนการประชุมเชงิปฏิบัติการ (Workshop) ตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อเจาะตลาดสหรัฐอเมริกา ผ่านเครือข่าย Food 
Services และ Distributors



ประชารัฐรักสามัคคี

ประชารัฐรักสามัคคีนี้จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระดับ
รากหญ้า และช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก เหล่านี้
สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นได้มากขึ้น ไทยยู
เนี่ยน ได้เข้าไปมีส่วนร่วมใน 3 ด้านด้วยกันดังนี้
1. ด้านเกษตรกรรม ในการสนับสนุนการการปลูกผัก

ปลอดสารพิษในโครงการผักปลอดภัย และส่งเสริมการ
พัฒนาเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตร

2. ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ซึ่งไทยยูเนี่ยนมีความ
ภาคภูมิใจที่ได้ให้การสนับสนุนการพัฒนาเครื่องเบญจ
รงค์ในจังหวัดสมุทรสาคร

3. ด้านการท่องเที่ยวชุมชน สนันสนุนชุมชนท้องถิ่นเพ่ือ
พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร
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ประชารัฐรักสามัคคีด้านเกษตรกรรม 

บริษัทให้การสนบัสนนุการเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตร ในการด าเนินการโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย โดยการ
สนับสนุนฟาร์มผักปลอดภัยให้มีการจ าหนา่ยผลผลิตให้กับโรงพยาบาลและไทยยูเนี่ยน
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ประชารัฐรักสามัคคีด้านเกษตรกรรม 

บริษัทประสานงานกบัส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจัย (สกว.) 

ให้มีการวิจัยการท านาเกลือรูปแบบใหมเ่พื่อเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกร
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ประชารัฐรักสามัคคีด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 

ไทยยูเนี่ยนมีความภาคภูมิใจที่ไดใ้ห้การสนับสนนุการพฒันาเครื่องเบญจรงค์ในจังหวัดสมุทรสาคร
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ประชารัฐรักสามัคคีด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 

ผลิตภัณฑ์คุณภาพดีเยี่ยมเหล่านี้สามารถเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้นได้อีก ไทยยูเนี่ยนจึงสนับสนุนการศึกษาดูงานของ

หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไกด่ี และกลุ่มสวนส้ม

งาน Gift Show LIFExDESIGN 2018 ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561
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ประชารัฐรักสามัคคีด้านการท่องเที่ยวชุมชน 

ไทยยูเนี่ยนสนับสนุน“หมู่บา้นวังนกไข่” หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกจิพอเพียง 

เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร



กิจกรรม CSR
การด าเนินงานของบริษัทจะต้องยึดเสาหลักความ

ยั่งยืนนี้ เพื่อจะพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ที่อาศัยและ
ผู้ที่ท างานอยู่ในภูมิภาคซึ่งไทยยูเนี่ยนมีการด าเนินธุรกิจ
อยู่ นอกจากนี้ยังต้องสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับ
เ ป้ า หม ายก า รพัฒนาที่ ยั่ ง ยื น  ห รื อ  Sustainable 
Development Goals (SDGs) ขององค์การ

เปิดศูนย์เตรียมความพร้อมเด็กข้ามชาติ
ก่อนวัยเรียน ในจังหวัดสมุทรสาคร

กิจกรรมส่งเสริมโภชนาการรับประทาน
อาหาร เพื่อสุขภาพของนักเรียน

ไทยยูเน่ียน และสโมสรฟุตบอลสมุทรสาคร 
เอฟซี จัดกิจกรรมฟุตบอลคลินิก ให้กับ

นักเรียนในพื้นท่ีสมุทรสาคร

ศึกษาบทเรียนด้านการอนุรักษ์ ปลูกป่าชายเลน และ
ท าความสะอาดชายฝั่ง ในวันสิ่งแวดล้อมโลก

ไทยยูเน่ียน บริจาคถุงยังชีพเพื่อช่วย
ผู้ประสบภัยน้ าท่วม ในประเทศเมียนมา









ฝ่ายกิจการเพือ่สังคม Social Enterprise | กลุ่มมิตรผล 

มิตรผลเช่ือในหัวใจของความสุข เราจึงสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของเกษตรกร “เครือข่ายต าบลมิตรผลร่วมพัฒนา” ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
อย่างยั่งยืน ภายใต้ปรัชญา 

“ร่วมอยู่ ร่วมเจรญิ”

และได้จัดตั้ง “ฝ่ายกิจการเพื่อสังคม” เพื่อท างานร่วมกับ “ฝ่ายพัฒนา
ชุมชนอย่างยั่งยืน” ต่อยอดแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพ ของ
ชุมชนให้เกิดเป็นรูปธรรมและย่ังยืน ตั้งแต่การผลิตของชุมชน สู่กระบวนการ
ทางการตลาดไปยังลูกค้าคนเมือง

โดยมีเป้าหมายหลัก คือ 
ท าให้เกษตรกรมีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง สามารถด าเนินกิจการต่างๆ ได้ด้วย

ตนเองอย่างยั่งยืน

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ



รูปแบบการด าเนนิงานของฝา่ยกิจการเพือ่สงัคม กลุ่มมิตรผล 

ด าเนินงานในรูปแบบ Entrepreneurship Support Model โดยท าหน้าที่ให้การสนับสนุนชุมชนด้านองค์ความรู้ เพื่อเสริมสร้าง

ความเป็นผู้ประกอบการ ให้กับชุมชน และเช่ือมโยงความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ จากท้องถิ่น สู่ต่างถิ่น 

และไปจนถึงระดับสากล โดย SE จะมีรายได้จากการน าผลิตภัณฑ์จากชุมชนไปจ าหน่าย และจะน าผลก าไรกลับไปพัฒนาชุมชนต่อ

Community
Social 

Enterprise
Market

พัฒนาองค์ความรู้และผลิตภัณฑ์
ร่วมกัน

ท าธุรกิจร่วมกันอย่างเป็นธรรม

เช่ือมโยงความร่วมมือกับภาคส่วน
ต่างๆ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ 

รายได้สู่ SEก าไร SE กลับมาเป็นทุน
เพื่อพัฒนาชุมชน

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ



โครงการกจิการเพือ่สังคม : ชุมชนเกษตรอนิทรยี ์PenMitr Organics PGS

สร้างองค์ความรู้ให้กับ
เกษตรกรด้วยการจับมือ
กับ “สามพรานโมเดล”

ตลาดนัดสีเขียวFarm to Factoryตรวจรับรองแปลงโดยใช้
ระบบการรับรองอย่างมีส่วน
ร่วม PGS 

เกษตรกรลงมือปฏิบัติ 
โดยการติดตามจาก SE 
เพื่อช้ีแนะข้อบกพร่อง

ให้ความรูเ้พือ่พฒันาศกัยภาพการผลิต
ส่งเสรมิผลิตภณัฑใ์หไ้ด้

มาตรฐาน หาช่องทางการจดัจ าหนา่ย

มิตรผลเข้าไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรรอบโรงงาน ให้รู้จักปลูกอยู่ปลูกกิน ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ และเริ่มขยายไปสู่

การขายที่ตลาดนัดสีเขียว ต่อมา SE มิตรผลเห็นโอกาสท่ีจะขยายตลาดจากภายในชุมชนออกสู่ภายนอก โดยร่วมมือกับสาม

พรานโมเดล “มูลนิธิสังคมสุขใจ” ยกระดับคุณภาพผัก ผ่านระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) เพื่อให้ได้ผลผลิตผัก

อินทรีย์ท่ีมีคุณภาพ ปราศจากสารปนเปื้อน ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ



ชุดของขวัญปีใหม่ท่ีประกอบด้วยผลิตภัณฑ์จาก 

“เครือข่ายต าบลมิตรผลร่วมพัฒนา” ที่ SE มิตรผล

พัฒนาคุณภาพให้ดีทัดเทียมกับผลิตภัณฑ์ใน

ท้องตลาด ซึ่งสร้างรายได้กลับสู่ชุมชนกว่า 5 แสนบาท

โครงการกจิการเพือ่สังคม : ชุดของขวัญปใีหมจ่ากผลิตภณัฑ์ชุมชน
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ



ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ



สินค้า Lifestyle

NEW PRODUCTS 

กระเป๋าถือผ้าขิด ผ้าตกแต่งบ้าน เครื่องเขียนกระเป๋าสานไม้ไผ่

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ



CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY

Any use of this material without specific permission of Big C Supercenter PCL is strictly prohibited

บิ๊กซี - สานพลังประชารัฐ
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บิ๊กซีกับชุมชน

บิ๊กซีกับโครงการสานพลังประชารัฐ

หัวข้อ



Confidential

บิ๊กซีกับชุมชน

168

การสร้างรายได้ การศึกษา การบริการชุมชน



Confidential

บิ๊กซีกับโครงการสานพลังประชารัฐ

169

ลดความเหลื่อมล้ า เพิ่มความสามารถแข่งขันสร้างการมีส่วนร่วม



Confidential



การด าเนินงานสนับสนนุ ปี 2561
โดย บริษัท ปตท.จ ากดั(มหาชน)



172

คดิเป็นเงนิ 45 ลา้นบาท (เฉลีย่ราคากโิลกรัมละ 45 บาท)
*

*

โครงการปีใหม ่ข้าวใหม่ อิ่มท้อง อิ่มใจ ช่วยชาวนา

เพื่อมอบให้กับลูกค้าเป็นของขวัญปีใหม่
แทนค าขอบคุณ และเพื่อเชิญชวนให้คนไทย
มากินข้าวใหม่ในช่วงปีใหม่ตามประเพณีไทย 

ณ ป๊ัม ปตท. กว่า 1,500 แห่งทั่วประเทศ

ปตท. รับซือ้ข้าวใหมโ่ดยตรงจากชาวนาในแตล่ะพืน้ที ่รวมทัง้สิ้น 1,000 ตัน



1

กลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ จังหวัดศรีษะเกษ ได้น าสินค้าเกษตร
คุณภาพ ซึ่งปลูกจากดินภูเขาไฟ ได้แก่ ทุเรียนหมอนทอง ข้าวไรซ์เบอร์รี่ 
กระเทียม หอมแดง และมันโอกินาว่า มาจ าหน่าย ณ ปตท. อาคารส านักงาน
ใหญ่ ในระหว่างวันที่ 20 – 22 สิงหาคม 2561

กลุ่มเกษตรกรเครือข่ายของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ ากัด ได้น าเงาะโรงเรียนและมังคุดพันธ์ุพื้นเมือง มา
จ าหน่าย ณ ปตท. อาคารส านักงานใหญ่ ในระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม –
1 สิงหาคม 2561

เปิดพื้นทีจ่ าหน่ายสนิคา้ทางการเกษตร
ประชารัฐรักสามัคคี
ประเทศไทย



2

กิจกรรม “ปั่น ชิล ชิล ชิม ชมสวนผลไม้ระยอง” ครั้งที่ 2
ประชารัฐรักสามัคคี
ระยอง
วิสาหกิจเพื่อสังคม

ปตท. และ PTTGC สนับสนุนบริษัท ประชา
รัฐรั กสามัคครีะยอง(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จัด
กิจกรรม “ปั่น ชิล ชิล ชิม     ชมสวนผลไม้
ระยอง” ปีที่ 2 ณ จ.ระยอง โดยได้รับเกียรติ
จาก คุณสุรศักดิ์ เจริญศริิโชติ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดระยอง เข้าร่วมงานเมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 61



การพฒันาเศรษฐกจิฐานรากและประชารฐั (E3)



โครงการ “ลองกองชายแดนใต้” 
1-31 ตุลาคม 2559 

เครื่องสีข้าว 4 เครื่อง
พฤศจิกายน 2559

งานออกร้านตลาดคลองผดุงกรุงเกษม
พฤษภาคม – กรกฎาคม 2560

SCG  & E3
• ธุรกิจเคมิคอลส์ 
• ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
• ธุรกิจแพคเกจจ้ิง
• มูลนิธิเอสซีจี





การท่องเทีย่วชมุชน สินค้าแปรรปู

สินค้าเกษตรปลอดภยั

การพฒันาเศรษฐกิจฐานรากและประชารฐั (E3)

• 11 ชุมชน

• 9 จังหวัด
- ระยอง
- กาญจนบุรี
- ราชบุรี
- สิงห์บุรี
- นครราชสีมา
- มหาสารคาม
- ล าพูน
- ล าปาง
- สุราษฎร์ธานี



ผู้ออกบธู จาก จ.ระยอง
- วิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยมาบชะลูด
- วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม สละลอยแก้วชุมชนสองสลึง

สินค้าแปรรปู

ธุรกิจเคมคิอลส์ 



ผู้ออกบธู จาก จ.ราชบุรี
- กลุ่มแม่บ้าน กศน.ท่าตะคร้อ

สินค้าแปรรปู

Paper band เส้นเทปวัสดุเหลือใช้จากโรงงาน

ธุรกิจแพคเกจจิง้ 



สินค้าเกษตรปลอดภยั

ผู้ออกบธู จาก จ.ล าพนู
- เครือข่ายต้นกล้าชุมชนพื้นที่ลุ่มน้ าแม่ทา

มูลนธิเิอสซีจี





ต้นกล้าชุมชน
The Young Community Developer Project



Batch#1 :  7  Persons North: 15 Persons North-East : 7 Persons

East : 4 Persons

Central : 5 Persons

West : 1 Person

South : 7 Persons

Batch#2 :  11  Persons 

The Young Community Developer Project

Batch#3 :  10  Persons 

Batch#4 :  11  Persons Total 39 Persons



พี่เลี้ยงนกัพฒันา



ต้นกลา้ชมุชน



1st Year Funding Support 2nd Year Funding Support 3rd Year Funding Support

SCG Foundation : The Enhancement Program  
Mentors : sharing knowledge and keeping track of operation 
results 

The Young Community 
Developer Project



• Recognize/ Encourage / Inspire
• Field Trip 

• Proposal/KPIs/ Evaluation
• Field Trip

Year 2: Leading projects

• Sustainable/ Brand/ Marketing
/Community Showcase

• Field Trip

Year 3 : Leading communities 

Year 1 : Leading themselves

The Young Community Developer Project
The Young Community Developer’s curriculum



Ms. Pruttiporn Jina (Ying)

Mentor : Mr. Wiset Sujinpram
Lam Phun Agrarian Reform 
and Rural Development 

Rak Poon  Poon Market , Lamphun



Rak Poon Poon, Social Enterprise Business Model 

10 families

Sale Price

30

• 15%   Rak Poon Poon SE.

• 5%     Business Development Fund

• 5%     Public Activities Fund

• 5%     Commission

70 : 30 

70

Sale Price

30

• 15%   Rak Poon Poon SE.
• 5%     Business Development Fund
• 5%     Public Activities Fund
• 5%     Commission

70 : 30 

70



ลานพุทธามหาชัย















น าเสนอความคืบหน้า
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
และประชารัฐ



ร้านฟาร์มสขุ

ช่องทางออนไลนจ์ าหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชน OTOP ผลิตผล พันธ์ุพืชและอุปกรณ์ทางการเกษตร
ร่วมสง่เสรมิเกษตรกรไทยและสินคา้ภมูิปัญญาไทย เพื่อยกระดับเกษตรกรไทยสูยุ่คดิจทิัล



ประชารัฐรักสามัคคี บน ร้านฟาร์มสุข
สินคา้จ าหนา่ยรวมกวา่ 20 รายการ

ตัวอย่างสินค้า เช่น..



กล้วยอบน้ าผึ้ง 85 ฿ / แพ็ค
จ.พิษณุโลก

กาแฟมอคค่า 130 ฿ / กล่อง
ส าหรับผู้ชอบกาแฟผสมโกโก้ จ.น่าน

เอสเพรสโซ่ 130 ฿ / กล่อง
ความลงตัวระหว่างกาแฟอราบิก้า

และโรบัสต้าน่าน จ.น่าน

น้ าพริกปลาสลิด 150 ฿ / กระปุก มะนาวในน้ าผึ้ง 180 ฿ / กล่อง
จ.สระแก้ว

น้ าพริกปลาสลิดข้ีเมา 150 ฿ / กระปุก



Highlights - ร้านฟารม์สขุ
ส่วนที่น่าสนใจเพิ่มเติม กับร้านฟาร์มสุข สินค้าสด ประเภท ผลผลิตทางการเกษตร

ส่งตรงจากฟาร์มถึง ผู้บริโภค ไม่เกิน 2 วัน



Visit us

www.aisfarmsuk.com
Available On APP STORE
Available On GOOGLE Play store

A I S  D I G I T A L  F o r  T H A I s

AGRICULTURE
ร้านฟาร์มสุข
ช่องทางออนไลน์จ าหน่ายสินค้าเกษตร วิสาหกิจชุมชน และ OTOP
ร่วมส่งเสริมสินค้าภูมิปัญญาไทย เพ่ือยกระดับเกษตรกรไทยสู่ยุคดิจิทัล



ในวันศุกร์ดี ที่ 14 ธันวาคม 2561

5.1 นัดหมายการประชุมคณะท างาน ครั้งที่ 3/2561

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา



ครั้งที่ 2/2561
21 กันยายน 2561
ณ ห้องประชุม Ballroom 
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 


