
210 x 290 mm 210 x 290 mm



สนับสนุนการจัดพิมพ์โดย

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน)

สานพลังประชารัฐ
คณะทำ�ง�นก�รพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�กและประช�รัฐ พุทธศักร�ช 2560

หนังสือในเครือ  อมรินทร์
 

เจ้าของ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา 
คณะทำางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน) 

กรรมการผู้อำานวยการใหญ่ ระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ • กรรมการผู้จัดการสำานักพิมพ์ในเครืออมรินทร์ อุษณีย์ วิรัตกพันธ์
ที่ปรึกษาสายงานสำานักพิมพ์ในเครือ องอาจ จิระอร • รองบรรณาธิการอำานวยการ จตุพล บุญพรัด

ผู้ช่วยบรรณาธิการอำานวยการ สิริกานต์ ผลงาม, ทัศพร สนิธวรรณะ

บรรณาธิการ องอาจ จิระอร, นันทนา พวงนาค, ปุริษา ตาสาโรจน์ • เลขานุการ ประเสริฐพร เจ๊ะมะ
ผู้จัดการฝ่ายศิลปกรรม พีระพงศ์ โพสินธุ์ • ศิลปกรรม พิชชากร วรสิทธิกร, อรณัญช์ สุขเกษม

ผู้อำานวยการฝ่ายจัดการสำานักพิมพ์ ชัชฎา พรหมเลิศ 
พิสูจน์อักษร ธรรพ์ทิพย์ ศักดิ์เดชากุล, สุนทรีย์ ไกรวิจิตร, ส่องนภา ภักษตร์วิลัย, โสภี เรืองพยัคฆ์, ลดายุ พัดเย็น, นิภาดา พลายศรี, ปิยพร นาคสวัสดิ์

คอมพิวเตอร์ นงนุช ศรีสุขโข, ทองเพียร วรรณทอง, สุนิดา ภาวะทรัพย์, จีรณัทย์ คำาจันทร์
ผู้จัดการฝ่ายประสานงานสำานักพิมพ์ อมราลักษณ์ เชยกลิ่น

ประสานงานสำานักพิมพ์ อภิฌาณ์ ฐากุลวีรนันท์, ขนิษฐา ศรีอินทร์ • ประสานงานการผลิต บรม คมเวช
ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนวางแผนและพัฒนาการตลาด กุลพัฒนี บัวละออ เว็บเอดิเตอร์ ธนพงษ์ โพธิ์บำารุง

สำานักงาน
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน) 

378 ถนนชัยพฤกษ์ (บรมราชชนนี) เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0-2422-9999 ต่อ 4964, 4969 โทรสาร 0-2434-3555, 0-2434-3777, 0-2435-5111

E-mail: info@amarin.co.th

แยกสีและพิมพ์ที่ 
สายธุรกิจโรงพิมพ์ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน) 

376 ถนนชัยพฤกษ์ (บรมราชชนนี) เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 2-2422-9000, 0-2882-1010 โทรสาร 0-2433-2742, 0-2434-1385

ราคา 245 บาท



สารบัญ

คณะทำ�ง�นภ�ครัฐ 12

คณะทำ�ง�นภ�คเอกชน 13

ภ�พรวมก�รทำ�ง�นป ี 2560 15

Timeline ป ี 2560 20

ก�รตรวจเยี่ยมและติดต�มผลก�รดำ�เนินง�น ป ี 2560
 • จังหวัดนครปฐม	 22	
 • จังหวัดเพชรบุรี	 23
 • จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 24
 • จังหวัดชลบุรี	 25
 • จังหวัดเชียงใหม่	 26
 • จังหวัดแพร่	 27
 • จังหวัดบุรีรัมย์	 28
 • จังหวัดร้อยเอ็ด	 29
 • จังหวัดอุดรธานี	 30
 • จังหวัดสกลนคร	 31
 • จังหวัดภูเก็ต	 32
 • จังหวัดพังงา	 33
 • จังหวัดนครศรีธรรมราช	 34
 • จังหวัดสงขลา	 35
 • กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนล่าง	 36

ก�รดำ�เนินง�นคณะทำ�ง�นก�รพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�กและประช�รัฐ
 • การช่วยแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาด ป ี 2560	 37
 • การออกบูธจำาหน่ายสินค้าชุมชนในงาน Thailand’s Best Local Product	 38
 • การออกบูธจำาหน่ายสินค้า OTOP Mid Year 2017	 40
 • กิจกรรมแรลลี่สินค้าชุมชน A Journey From Local to Global	 41
 • ลงพื้นที่เยี่ยมชุมชนผ้าขาวม้าทอมือ จังหวัดอำานาจเจริญ	 43
 • การออกบูธจำาหน่ายสินค้า OTOP City 2017	 44
 • เปิดร้านประชารัฐ ไร่เชิญตะวัน เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย	 45
 • การประชุมคณะทำางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐในป ี 2560	 46
 • การประชุมคณะทำางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐครั้งที ่ 8/2560	 47
 • แถลงข่าวผลการดำาเนินงานครบ 2 ป ี คณะทำางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ	 48
 • การขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐร่วมกับกระทรวงมหาดไทย	 50
 • การสื่อสารแนวทางการทำางานและผลการดำาเนินงาน	 คณะทำางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 51

ผลก�รดำ�เนินง�นบริษัท ประช�รัฐรักส�มัคค ี วิส�หกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำ�กัด   
 • กรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 54
 • จังหวัดที่สามารถสร้างรายได้สูงสุดจากการร่วมงานกับบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำากัด
	 	 10	อันดับแรก	 56	
 • สถิติกลุ่มงานที่สร้างรายได้	 57
 • การสัมมนาประจำาป ี 2560 กรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำากัด ทุกจังหวัด	 58
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการรายไตรมาสของนักพัฒนาธุรกิจชุมชนรุ่นที ่ 1 และ 2 โครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิด	 59
 • ปฐมนิเทศนักพัฒนาธุรกิจชุมชน โครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิด รุ่นที ่ 2	 60
 • โครงการ OTOP Junior	 61



โครงก�รระดับประเทศ บริษัท ประช�รัฐรักส�มัคค ี วิส�หกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำ�กัด
 • โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย	 64
 • โครงการเครื่องสีข้าวครัวเรือน	 68
 • โครงการแล็บประชารัฐ	 70
 • โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย	 71

โครงก�รระดับจังหวัด บริษัท ประช�รัฐรักส�มัคค ี วิส�หกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำ�กัด
 • เกษตรปลอดภัยชุมชนบ้านพันเสา จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดกาญจนบุรี	 72
 • สร้างมาตรฐาน GAP ของปลานิล จังหวัดพะเยา	 73
 • งาน Batik Design Week 2017 จังหวัดภูเก็ต	 74
 • นุชบา คลัสเตอร ์ ผ้าขาวม้าเงินล้าน สร้างความสุขให้คนในชุมชน จังหวัดอำานาจเจริญ		 75
 • ผ้าทอลาย “ช่อใบมะขาม” ความภูมิใจของชาวเนินขาม จังหวัดชัยนาท	 76
 • ผ้าย้อมคราม จังหวัดมุกดาหาร	 77
 • โครงการวิ่งทะเลน้อยร้อยรัน จังหวัดพัทลุง	 78
 • โครงการภูเก็ตล็อบสเตอร์ป ี 2 จังหวัดภูเก็ต	 79
 • ชุมชนขนมแปลกริมคลองหนองบัว จังหวัดจันทบุรี	 80
 • แหลมผักเบี้ย ต้นทางทราย ปลายทางเกลือ จังหวัดเพชรบุรี	 81
 • หมู่บ้านท่องเที่ยวงูจงอาง จังหวัดขอนแก่น	 82

ก�รเชื่อมโยงระหว่�งกลุ่มจังหวัด เพิ่มมูลค่�และช่องท�งก�รจำ�หน่�ยสินค้�
 • กลุ่มนครชัยบุรินทร ์ : นครราชสีมา ชัยภูม ิ บุรีรัมย ์ สุรินทร์	 84
 • กลุ่มเพชรสมุทรคีร ี : เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ประจวบคีรีขันธ์	 85
 • กลุ่มบาติก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้ : ยะลา ปัตตาน ี นราธิวาส	 86
 • กลุ่มมโนราห ์ : สงขลา	 87

ผลง�นร่วมกับองค์กรภ�คีเครือข่�ย	 88

ภ�พรวมผลง�นเครือข่�ยบริษัท ประช�รัฐรักส�มัคค ี ทั่วประเทศ	 95

ภ�คผนวก
 • แนวคิดเพื่อรากฐานที่แข็งแรงและยั่งยืน	 98
 • หลักการของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำากัด	 99
 • การทำางานร่วมกันของ 5 ภาคส่วน	 100	
 • ก้าวแรกแห่งการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ	 102
 • ก้าวแรกที่สำาคัญ จัดตั้งบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำากัด เป็นแห่งแรก	 104
 • จัดตั้งบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) ครบ 76 จังหวัด สร้างมาตรฐานในการพัฒนาชุมชน	 105
 • เริ่มเดินเครื่องเต็มกำาลัง	 106
 • การประชุม High-Level Political Forum on Sustainable Development in 2017 (HLPF)	 107
 • วิสาหกิจเพื่อสังคมในไทย	 108
 • การรับรองการจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งแรก บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำากัด	 109
 • ร่างพระราชบัญญัติยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	 110
 • ตัวอย่างผลการดำาเนินงาน	 114
 • รายชื่อหน่วยงานสำาคัญ	 191



“เศรษฐกิจพอเพียง...จะทำ�คว�มเจริญให้แก่ประเทศได้  
แต่ต้องมีคว�มเพียร  แล้วต้องอดทน  ต้องไม่พูดม�ก  
ต้องไม่ทะเล�ะกัน ถ้�ทำ�โดยเข้�ใจกัน เชื่อว่�ทุกคนจะมี 
คว�มพอใจได้...”

พระราชดำารัสของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
พระราชทาน ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต 

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.  2541

พระราชปณิธานของ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

พระราชทานไว้ในวีดิทัศน์  “สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา” 
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.  2560 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

“สืบส�น รักษ� ต่อยอด”



5

หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง

งานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐได้น้อมนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

มาเป็นกรอบแนวคิดในการทำางาน

พอประม�ณ

มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน
ตัวเองที่ดี

คว�มรู้ คุณธรรม

“หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (SEP : Sufficiency Economy Philosophy)
สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ

(SDGs : Sustainable Development Goals)
จะทำาให้สามารถสร้างรายได้ เพิ่มความสุขให้กับประชาชนในชุมชนได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน”

พลังงานไร้มลพิษ เศรษฐกิจที่ยั่งยืน
มีงานที่เหมาะสม

นวัตกรรม ลดความไม่เสมอภาค ชุมชนที่ยั่งยืน บริโภคและผลิตอย่าง
มีความรับผิดชอบ

ต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลง
ของภูมิอากาศ

ใช้ทรัพยากรทางทะเล
อย่างยั่งยืน

ใช้ระบบนิเวศ
บนแผ่นดินอย่างยั่งยืน

สังคมที่สงบสุข
และสถาบันที่มั่นคง

ความร่วมมือ
เพื่อความยั่งยืน

เป้าหมายความยั่งยืน

ยุติความยากจน ยุติความหิวโหย ชีวิตที่มีสุขภาพดี การศึกษา
ที่มีคุณภาพ

ความเสมอภาค
ระหว่างเพศ

น้ำาสะอาด
และสุขอนามัย





“วันนี้รัฐบาลพยายามทำาทุกอย่างเพื่อให้เกิดความเท่าเทียม 
ลดความเหลื่อมล้ำา เพื่อให้สังคมมีความมั่นคงและความสงบสุข 
สิ่งที่สำาคัญเราจะต้องสร้างความเข้มแข็งไปด้วยกัน 
และเตรียมความพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน”

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
20 กันยายน 2558



พลเอก อนุพงษ์ เผ่�จินด�
รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงมห�ดไทย

หัวหน้�ทีมภ�ครัฐ



ต�มที่รัฐบ�ลได้มีนโยบ�ย  “ส�นพลังประช�รัฐ”  โดยประส�นคว�มร่วมมือจ�กทุกภ�คส่วน  
ในก�รร่วมกันแก้ปัญห�และคิดห�ท�งสร้�งอน�คตให้ประเทศไทยโดยมุ่งมั่นที่จะลดคว�มเหลื่อมล้ำ�  
พัฒน�คุณภ�พคน  และเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน  โดยมีคณะทำ�ง�นประช�รัฐ  
จำ�นวน 12 คณะ เป็นกลไกขับเคลื่อนนโยบ�ยนั้น

กระทรวงมห�ดไทยได้ดำ�เนินง�นขับเคลื่อนคณะทำ�ง�นก�รพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�กและ 
ประช�รัฐ (E3) ในก�รพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�กผ่�นกลไกประช�รัฐต�มนโยบ�ยของรัฐบ�ล โดยมี 
เป้�หม�ยหลักในก�ร  สร้�งร�ยได้ให้ชุมชน  ประช�ชนมีคว�มสุข  ภ�ยใต้คว�มร่วมมือของ 
ทกุภ�คสว่น ทัง้ภ�ครฐั ภ�คเอกชน ภ�ควชิ�ก�ร ภ�คประช�สงัคม และภ�คประช�ชน โดยนอ้มนำ� 
พระร�โชบ�ยในก�รสืบส�น  รักษ� ต่อยอด หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงในด้�นก�ร 
พัฒน� คือ “เข้�ใจ เข้�ถึง และพัฒน�” มีกรอบเป้�หม�ยในก�รขับเคลื่อนสอดรับกับเป้�หม�ย 
ก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน  17 ข้อขององค์ก�รสหประช�ช�ติ  ซึ่งในที่สุดแล้วจะนำ�ม�สู่คว�มยั่งยืน  
โดยดำ�เนินก�ร  3  เรื่อง  ประกอบด้วย  เกษตร  แปรรูป  และท่องเที่ยวโดยชุมชน  ภ�ยใต้   
5 กระบวนก�ร ได้แก่ ก�รเข้�ถึงปัจจัยก�รผลิต ก�รสร้�งองค์คว�มรู้ ก�รตล�ด ก�รสื่อส�ร 
สร้�งก�รรับรู้  และก�รบริห�รจัดก�ร  โดยมีคณะกรรมก�รประส�นและขับเคลื่อนนโยบ�ย 
ส�นพลังประช�รัฐประจำ�จังหวัด  (คสป.)  และบริษัท  ประช�รัฐรักส�มัคคีจังหวัด  (วิส�หกิจ 
เพื่อสังคม) จำ�กัด  76 แห่ง และบริษัท ประช�รัฐรักส�มัคคี วิส�หกิจเพื่อสังคม  (ประเทศไทย)  
จำ�กัด ซึ่งมีผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดในแต่ละจังหวัดเป็นประธ�นในก�รขับเคลื่อน

จ�กก�รดำ�เนินง�นในสองปีที่ผ่�นม�  คณะทำ�ง�นฯ  สร้�งผลง�นขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
ฐ�นร�กอย่�งเป็นรูปธรรม ด้วยก�รนำ�นวัตกรรมต่�ง  ๆ  เข้�ม�เพิ่มมูลค่�ให้กับสินค้�ชุมชน  
จัดห�ช่องท�งก�รตล�ด  รวมทั้งก�รพัฒน�คุณภ�พสินค้�  ให้มีศักยภ�พและคว�มเข้มแข็ง 
พร้อมก้�วสู่ เศรษฐกิจ  4.0 สร้�งบุคล�กรผ่�นเครือข่�ยประช�รัฐและโครงก�รส�นพลังเพื่อ 
บ้�นเกิด สร้�งคว�มเข้มแข็งและส�นพลังทุกภ�คส่วนในพื้นที่ เพื่อให้เศรษฐกิจในพื้นที่ เติบโต 
อย่�งเป็นรูปธรรมและยั่งยืน เชื่อมโยงเศรษฐกิจฐ�นร�กกับเศรษฐกิจระดับประเทศ อันจะนำ�ประเทศ 
ไปสู่คว�มมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้�งหลัง 

ผมขอขอบคุณทุกภ�คส่วนที่ ได้ผนึกกำ�ลังกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐ�นร�กให้เติบโตอย่�ง 
มั่นคงและยั่งยืน  โดยในปี  2561 คณะทำ�ง�นฯ  ยังคงมุ่งมั่นที่จะดำ�เนินง�นให้สอดคล้องกับ 
แนวนโยบ�ยของรัฐบ�ลที่ให้คว�มสำ�คัญในก�รสร้�งคว�มเข้มแข็งให้ชุมชน ช่วยเหลือผู้มีร�ยได้ 
น้อย ลดคว�มเหลื่อมล้ำ� ดำ�เนินโครงก�รต่�ง ๆ อย่�งเข้มข้นและต่อเนื่องให้เป็นรูปธรรม เพื่อนำ�ไปสู ่
เป้�หม�ยหลักของคณะทำ�ง�น

(อนุพงษ์ เผ่�จินด�)
รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงมห�ดไทย

(อนุพงษ์ เผ่�จินด�)
รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงมห�ดไทย

หัวหน้�ทีมภ�ครัฐ คณะทำ�ง�นก�รพัฒน�เศรษฐกิจ
ฐ�นร�กและประช�รัฐ

สาส์นจากหัวหน้าทีมภาครัฐ

พลเอก
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น�ยฐ�ปน สิริวัฒนภักดี
กรรมก�รผู้อำ�นวยก�รใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน)

หัวหน้�ทีมภ�คเอกชน
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(ฐาปน สิริวัฒนภักดี)
หัวหน้าทีมภาคเอกชน

คณะทำางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

จ�กระยะเวล�กว่�  2  ปี  ที่ภ�คเอกชนได้ร่วมมือกันขับเคลื่อนก�รพัฒน�เศรษฐกิจ 
ของประเทศไทยในคณะทำ�ง�นก�รพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�กและประช�รัฐ ต�มนโยบ�ยส�นพลัง 
ประช�รัฐของรัฐบ�ลภ�ยใต้ก�รนำ�ของพลเอก  ประยุทธ์  จันทร์ โอช�  น�ยกรัฐมนตรี โดยมี 
วัตถุประสงค์ สร้�งร�ยได้ ให้ชุมชน เพื่อให้ประช�ชนมีคว�มสุข โดยร่วมกันทำ�ง�นช่วยให้ชุมชน 
ในแต่ละท้องถิ่นมีคุณภ�พชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อบรรลุเป้�หม�ยก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน

ขอขอบคุณผู้แทนจ�กภ�ครัฐ ภ�คเอกชน ภ�ควิช�ก�ร ภ�คประช�สังคม และภ�คประช�ชน  
ที่ได้ร่วมกันสนับสนุนและผลักดันอย่�งเต็มที่ในก�รสร้�งเครือข่�ยประช�รัฐรักส�มัคคี วิส�หกิจ 
เพื่อสังคม ทั้งใน 76 จังหวัด และประช�รัฐรักส�มัคคี ประเทศไทย ซึ่งเป็นวิส�หกิจเพื่อสังคมกล�ง 
ในก�รส่งเสริมเชื่อมโยงเครือข่�ยประช�รัฐรักส�มัคคีทั่วประเทศ ในก�รดำ�เนินง�นของคณะกรรมก�ร 
พัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�กและประช�รัฐ ภ�ยใต้ก�รนำ�ของพลเอกอนุพงษ์ เผ่�จินด� รัฐมนตรี 
ว่�ก�รกระทรวงมห�ดไทย หัวหน้�ทีมภ�ครัฐ ร่วมกับผม ซึ่งทำ�หน้�ที่หัวหน้�ทีมภ�คเอกชน  
เร�ทุกคนเชื่อว่�ก�รผนึกกำ�ลังร่วมกันของทุกภ�คส่วน เป็นหัวใจของคว�มยั่งยืน ด้วยคว�ม 
ร่วมมือกันจ�กองค์กรและห้�งค้�ปลีกค้�ส่งชั้นนำ�ต่�ง  ๆ  โดยมี โครงก�รเกิดขึ้นม�กม�ย  
เช่น โครงก�รผ้�ข�วม้�ท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย โครงก�รเครื่องสีข้�วขน�ดครัวเรือน โครงก�รโอทอป  
จู เนียร์  โครงก�รส�นพลังเพื่อบ้�นเกิด  โครงก�รโรงพย�บ�ลอ�ห�รปลอดภัย  โครงก�ร  
Batik Design Week 2017 และยังมีก�รดำ�เนินก�รในอีกหล�ยโครงก�รอย่�งต่อเนื่อง

ผมมีคว�มยินดีที่ผลจ�กก�รประส�นคว�มร่วมมือกันในคณะทำ�ง�นได้สร้�งมูลค่�ให้กับ 
สินค้�และก�รบริก�รในชุมชนด้วยก�รส�นพลังและสร้�งเครือข่�ยเพื่อให้เศรษฐกิจในพื้นที่เติบโต 
อย่�งเป็นรูปธรรมอย่�งต่อเนื่อง สร้�งอัตลักษณ์ของตนเอง นำ�เอ�ศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
พื้นบ้�นม�ประยุกต์เป็นสินค้�ต่�ง  ๆ และเกิดคว�มผูกพันในพื้นที่ พัฒน�พื้นที่บ้�นเกิด พึ่งพ� 
ตนเองได้ ส�ม�รถถ่�ยทอดองค์คว�มรู้ ในเครือข่�ย เพื่อก�รบริห�รอย่�งยั่งยืนในชุมชนและ 
สร้�งคว�มเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนซึ่งเป็นร�กฐ�นที่ส�คัญของเศรษฐกิจประเทศ ดังจะเห็น 
ได้จ�กยอดข�ยผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ในปี 2560 ที่มีถึง 154,000 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นม�กกว่� 
ร้อยละ 23 เทียบกับปีที่ผ่�นม�

ผมหวังเป็นอย่�งยิ่งว่�คว�มพย�ย�มของพวกเร�ในครั้งนี้จะส�ม�รถลดคว�มเหลื่อมล้ำ�  
สร้�งโอก�ส สร้�งร�ยได้ พัฒน�คุณภ�พชีวิต และพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�ก อันจะนำ�ไปสู่ก�ร 
บรรลุเป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนขององค์ก�รสหประช�ช�ติ 17 ข้อ ภ�ยในปี 2573 ซึ่งคว�ม 
สำ�เร็จในครั้งนี้เกิดขึ้นได้ด้วยคว�มร่วมมือร่วมใจของทุกภ�คส่วน และคว�มทุ่มเทของทุกท่�นอย่�ง
แท้จริง

สาส์นจากหัวหน้าทีมภาคเอกชน
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คณะทำ�ง�นภ�ครัฐ

พลเอก อนุพงษ์ เผ่�จินด�
รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงมห�ดไทย

หัวหน้�ทีมภ�ครัฐ
(30 สิงห�คม 2557 - ปัจจุบัน)

น�ยสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ 
รัฐมนตรีประจำ�สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี

(30 สิงห�คม 2557 - 15 ธันว�คม 2559)

รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงยุติธรรม 
(15 ธันว�คม 2559 - 23 พฤศจิก�ยน 2560) 

รัฐมนตรีประจำ�สำ�นักน�ยกรัฐมนตร ี
(23 พฤศจิก�ยน 2560 - ปัจจุบัน)

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์
รัฐมนตรีช่วยว่�ก�รกระทรวงพ�ณิชย์

(19 สิงห�คม 2558 - 15 ธันว�คม 2559)

รัฐมนตรีประจำ�สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี
(15 ธันว�คม 2559 - 23 พฤศจิก�ยน 2560)

รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลย ี
(23 พฤศจิก�ยน 2560 - ปัจจุบัน)

น�ยสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์
รัฐมนตรีช่วยว่�ก�รกระทรวงพ�ณิชย์

(15 ธันว�คม 2559 - 23 พฤศจิก�ยน 2560)

รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงพ�ณิชย ์
(23 พฤศจิก�ยน 2560 - ปัจจุบัน)

พลตำ�รวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงพัฒน�สังคม

และคว�มมั่นคงของมนุษย์
(31 สิงห�คม 2557 - 23 พฤศจิก�ยน 2560)

รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงแรงง�น
(23 พฤศจิก�ยน 2560 - ปัจจุบัน)

น�ยสมพล เกียรติไพบูลย์
ประธ�นที่ปรึกษ�รองน�ยกรัฐมนตรีด้�นเศรษฐกิจ

(15 ธันว�คม 2558 - ปัจจุบัน)

น�ยฉัตรชัย พรหมเลิศ 
ปลัดกระทรวงมห�ดไทย

(1 ตุล�คม 2560 - ปัจจุบัน)

น�งส�วชุติม� บุณยประภัศ
รัฐมนตรีช่วยว่�ก�รกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(15 ธันว�คม 2559 - 23 พฤศจิก�ยน 2560)

รัฐมนตรีช่วยว่�ก�รกระทรวงพ�ณิชย์
(23 พฤศจิก�ยน 2560 - ปัจจุบัน)

พลเอก ฉัตรชัย ส�ริกัลยะ
รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(20 สิงห�คม 2558 - 23 พฤศจิก�ยน 2560) 

รองน�ยกรัฐมนตร ี
(23 พฤศจิก�ยน 2560 - ปัจจุบัน)

น�ยกฤษฎ� บุญร�ช 
ปลัดกระทรวงมห�ดไทย

(1 ตุล�คม 2558 - 30 กันย�ยน 2560)

รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(23 พฤศจิก�ยน 2560 - ปัจจุบัน)
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คณะทำ�ง�นภ�คเอกชน
น�ยฐ�ปน สิริวัฒนภักดี
กรรมก�รผู้อำ�นวยก�รใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน)
หัวหน้�ทีมภ�คเอกชน

ประวัติก�รทำ�ง�นด้�นสังคม
• รองประธ�นกรรมก�รหอก�รค้�ไทยและสภ�หอก�รค้�แห่งประเทศไทย
• ที่ปรึกษ�ประธ�นสภ�อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย (ว�ระปี 2559 - 2561)
• กรรมก�รที่ปรึกษ� สถ�บันบัณฑิตบริห�รธุรกิจ ศศินทร ์
• กรรมก�รและเหรัญญิก สม�คมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย - จีน
• กรรมก�รมูลนิธิสิริวัฒนภักด ี
• กรรมก�รมูลนิธิเสริมสร้�งเอกลักษณ์แห่งช�ต ิ
• ที่ปรึกษ�กิตติมศักดิ์ สม�คมถ่�ยภ�พแห่งประเทศไทย ในพระบรมร�ชูปถัมภ์
• กรรมก�รหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมห�นคร
• กรรมก�รมูลนิธิแม่ฟ้�หลวง 
• กรรมก�รมูลนิธิสถ�บันโรคไตภูมิร�ชนครินทร์
• ประธ�นมูลนิธิพลังน้ำ�ใจไทย
• กรรมก�รจัดทำ�ยุทธศ�สตร์ช�ติด้�นก�รสร้�งโอก�สและคว�มเสมอภ�คท�งสังคม

น�ยอิสระ ว่องกุศลกิจ
ประธ�นกรรมก�รกลุ่มมิตรผล 
บริษัท น้ำ�ต�ลมิตรผล จำ�กัด

ประวัติก�รทำ�ง�นด้�นสังคม
• ประธ�นอ�วุโส หอก�รค้�ไทยและสภ�หอก�รค้�
 แห่งประเทศไทย 
• สม�ชิกสภ�นิติบัญญัติแห่งช�ติ 
• หัวหน้�ทีมภ�คเอกชนคณะกรรมก�รส�นพลังประช�รัฐ
• คณะกรรมก�รปฏิรูปประเทศด้�นเศรษฐกิจ 
• พัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ

น�ยแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป 
เลข�ธิก�รคณะกรรมก�ร
สุขภ�พแห่งช�ติ (สช.)

ประวัติก�รทำ�ง�นด้�นสังคม
• กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิฯ
 ในคณะกรรมก�รยุทธศ�สตร์ช�ต ิ
• ประธ�นกรรมก�รมูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒน� 
• กรรมก�รบริห�รสำ�นักง�นกองทุน
 หมู่บ้�นและชุมชนเมืองแห่งช�ติ พ.ศ. 2560

น�ยแพทย์อำ�พล จินด�วัฒนะ 
กรรมก�รปฏิรูปประเทศด้�นสังคม

ประวัติก�รทำ�ง�นด้�นสังคม 
• ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมก�รบริห�ร
 ร�ชก�รแผ่นดินต�มกรอบก�รปฏิรูปประเทศ
 ยุทธศ�สตร์ช�ติและก�รสร้�งคว�มส�มัคคี
 ปรองดอง (ป.ย.ป.) 
• สม�ชิกสภ�ขับเคลื่อนก�รปฏิรูปประเทศ (สปท.)

น�ยศุภชัย เจียรวนนท์ 
ประธ�นคณะผู้บริห�ร 
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำ�กัด
(มห�ชน)

ประวัติก�รทำ�ง�นด้�นสังคม
• ประธ�นคณะกรรมก�รฯเครือข่�ยโกลบอล
 คอมแพ็กประเทศไทย 
• น�ยกสม�คมโทรคมน�คมแห่งประเทศไทย
 ในพระบรมร�ชูปถัมภ์
• หัวหน้�ทีมภ�คเอกชนของคณะทำ�ง�นโครงก�ร 
 ส�นพลังประช�รัฐด้�นก�รศึกษ�พื้นฐ�นและ
 ก�รพัฒน�ผู้นำ�

น�งเกศร� มัญชุศรี
กรรมก�รและผู้จัดก�ร 

ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประวัติก�รทำ�ง�นด้�นสังคม
• คณะทำ�ง�นประช�รัฐเพื่อสังคม
• กรรมก�รสม�คมธุรกิจเพื่อสังคม
 โดยมูลนิธิแม่ฟ้�หลวง

น�ยวิชัย อัศรัสกร
กรรมก�ร
บริษัท พ�เนล พลัส จำ�กัด

ประวัติก�รทำ�ง�นด้�นสังคม
• รองประธ�น
 องค์กรต่อต้�นคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) 
• รองประธ�นกรรมก�ร 
 หอก�รค้�ไทยและสภ�หอก�รค้�แห่งประเทศไทย
• กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิ 
 สถ�บันส�รสนเทศทรัพย�กรน้ำ�และ
 ก�รเกษตร (สสนก.)
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น�ยยุทธน� เจียมตระก�ร 
ผู้ช่วยผู้จัดก�รใหญ่  - ก�รบริห�รกล�ง 
บริษัท ปูนซิเมนต์ ไทย จำ�กัด (มห�ชน)

ประวัติก�รทำ�ง�นด้�นสังคม
• ที่ปรึกษ� สม�คมอุตส�หกรรม พล�สติกชีวภ�พไทย
• ที่ปรึกษ� มูลนิธิส่งเสริมวิทย�ศ�ตร์และเทคโนโลยี
 ในพระบรมร�ชูปถัมภ์ 
• คณะกรรมก�รอำ�นวยก�ร ศูนย์คว�มเป็นเลิศ
 ด้�นอน�มัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทย�

น�ยวิสุทธิ วิทยฐ�นกรณ ์
กรรมก�ร
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)

ประวัติก�รทำ�ง�นด้�นสังคม
• น�ยกสม�คมเดอะบอสส์ 
• ที่ปรึกษ� คณะวิทย�ก�รเรียนรู้
 และศึกษ�ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ 
• ประธ�นมูลนิธิก�รเรียนรู้และพัฒน�ประช�สังคม 
• ประธ�นศูนย์ประส�นง�นองค์ก�รเอกชน
 จังหวัดนครปฐม

น�ยธน�รักษ์ พงษ์เภตร� 
กรรมก�รผู้จัดก�ร 
บริษัท ทักษิณป�ล์ม (2521) จำ�กัด

ประวัติก�รทำ�ง�นด้�นสังคม
• รองประธ�นสภ�อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย 
• กรรมก�รบริห�รสำ�นักง�นนวัตกรรมแห่งช�ติ

น�งส�วบุษบ� จิร�ธิวัฒน์ 
รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำ�กัด

ประวัติก�รทำ�ง�นด้�นสังคม
• Co - Chair, Italian - Thai 
 Business Forum และกรรมก�ร
 รองเลข�ธิก�รสภ�หอก�รค้�แห่งประเทศไทย 
• กรรมก�รศูนย์ม�นุษยวิทย�สิรินธร 
 ที่ปรึกษ�สม�คมผู้ค้�ปลีกไทย

น�ยสมช�ติ ภ�ระสุวรรณ 
ผู้อำ�นวยก�รสถ�บันพัฒน�องค์กรชุมชน

ประวัติก�รทำ�ง�นด้�นสังคม
• คณะอนุกรรมก�รขับเคลื่อนก�รแก้ปัญห�ก�รรุกล้ำ�
 ลำ�น้ำ�ส�ธ�รณะ (คลองล�ดพร้�ว)
• คณะทำ�ง�นประช�รัฐเพื่อสังคม (ภ�ครัฐ)
• คณะกรรมก�รพิจ�รณ�ติดต�มและประเมินผล
 ก�รวิจัยแผนง�นท้�ท�ยไทย เรื่องสังคมไทย
 ไร้คอร์รัปชัน
• คณะกรรมก�รกองทุนหมู่บ้�นและชุมชนเมืองแห่งช�ติ

น�ยอภิช�ติ โตดิลกเวชช์
อธิบดีกรมก�รพัฒน�ชุมชน

ประวัติก�รทำ�ง�นด้�นสังคม
• เลข�นุก�รร่วมภ�ครัฐ

น�ยฤทธิ์ ธีระโกเมน 
ประธ�นกรรมก�ร 
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 
จำ�กัด (มห�ชน)

ประวัติก�รทำ�ง�นด้�นสังคม
• ประธ�นฝ่�ยกิจกรรมเพื่อประช�ชนมูลนิธิโรคตับ
• กรรมก�รกองทุนพัฒน�ระบบง�นหัวใจและ
 หลอดเลือด โรงพย�บ�ลศิริร�ช 
• กรรมก�รมูลนิธิสมเด็จพระมหิตล�ธิเบศร  
 อดุลยเดชวิกรมพระบรมร�ชชนก

น�ยประวิช สุขุม 
ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักสื่อส�รองค์กร
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด 
(มห�ชน)

ประวัติก�รทำ�ง�นด้�นสังคม
• เลข�นุก�รร่วมภ�คเอกชน

น�ยสรัญ รังคสิริ 
ที่ปรึกษ� 
บริษัท ปตท. จำ�กัด (มห�ชน)

ประวัติก�รทำ�ง�นด้�นสังคม
• ประธ�นสโมสรฟุตบอลพีทีที ระยอง 

• ผู้จัดก�รทีมฟุตซอลไทย
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ภาพรวม
การทำางาน
ในปี 2560

ใช้เวลาทำางานรวมกว่า 
23,000 ชั่วโมง

คณะทำางานลงพื้นที่
7 ครั้ง 14 จังหวัด

การลงพื้นที่ทำางานของทีมงาน
ทั่วประเทศรวม 128 ครั้ง
ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ

รวมระยะทางกว่า
270,900 กิโลเมตร

มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า
10,600 คน
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Timeline
ปี 2560

• ประชุมคณะทำ�ง�นก�รพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�กและประช�รัฐ  
ครั้งที ่ 1/2560 ณ ศูนย์ก�รประชุมแห่งช�ติสิริกิติ ์

• ออกร้�นจำ�หน่�ยสินค้�ประช�รัฐที่ตล�ด Niche Niche  
จังหวัดนครร�ชสีม�

• ประชุมคณะทำ�ง�นก�รพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�กและประช�รัฐ  
ครั้งที ่ 2/2560 ณ ศูนย์ก�รประชุมแห่งช�ติสิริกิติ ์

• ลงพื้นที่ตรวจเยี ่ยมและติดต�มผลง�นจังหวัดนครปฐม  
จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธย� จังหวัดชลบุรี

• สัมมน�เชิงปฏิบัติก�รชุมชนผู้ผลิตผ้�ข�วม้�ทอมือ 
ณ โรงแรมเอสรัชด� และศูนย์ C asean 
อ�ค�ร CW Tower

• ลงพื้นที่ตรวจเยี ่ยมและติดต�มผลง�นจังหวัดเชียงใหม่  
จังหวัดแพร่ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดร้อยเอ็ด

• จัดก�รประกวดภ�พถ่�ย Instagram ผ้�ข�วม้� 
• ร่วมเดินแฟชั่นโชว์ผ้�ข�วม้�ในง�น Amazon Fashion  

Week TOKYO 2017 ที่ประเทศญี่ปุ ่น

• ประชุมคณะทำ�ง�นก�รพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�กและประช�รัฐ  
ครั้งที ่ 3/2560 ณ ศูนย์ก�รประชุมแห่งช�ติสิริกิติ ์

• ประชุมเชิงปฏิบัติก�รไตรม�ส นักพัฒน�ชุมชนรุ่นที่ 1 
โครงก�รส�นพลังเพื่อบ้�นเกิด ครั้งที ่ 1 
ณ จังหวัดนครศรีธรรมร�ช

• ลงพื้นที่ตรวจเยี ่ยมและติดต�มผลง�นจังหวัดอุดรธ�นี  
จังหวัดสกลนคร จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังง�

• จัดก�รประกวดออกแบบชุดร�ตรีผ้�ข�วม้� 
โดย Young Designer

มกร�คม 2560

กุมภ�พันธ์ 2560

มีน�คม 2560

เมษ�ยน 2560
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พฤษภ�คม 2560

มิถุน�ยน 2560
ตุล�คม 2560

กรกฎ�คม 2560

พฤศจิก�ยน 2560

สิงห�คม 2560

กันย�ยน 2560

ธันว�คม 2560

• ประชุมคณะทำ�ง�นก�รพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�กและประช�รัฐ  
ครั้งที ่ 4/2560 ณ ศูนย์ก�รประชุมแห่งช�ติสิริกิติ ์

• ลงพื้นที่ตรวจเยี ่ยมและติดต�มผลง�น 
จังหวัดนครศรีธรรมร�ช จังหวัดสงขล�

• ออกบูธจำ�หน่�ยสินค้�ชุมชนในง�น Thailand’s Best  
Local Product ณ ตล�ดคลองผดุงกรุงเกษม

• ประชุมคณะทำ�ง�นก�รพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�ก 
และประช�รัฐ ครั้งที ่ 7/2560  
ณ ศูนย์ก�รประชุมแห่งช�ติสิริกิติ ์

• ปฐมนิเทศนักพัฒน�ธุรกิจชุมชนรุ่นที่ 2  
โครงก�รส�นพลังเพื่อบ้�นเกิด ณ ศูนย์ C asean ชั้น 10  
อ�ค�ร CW Tower

• จัดก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�รไตรม�ส นักพัฒน�ธุรกิจชุมชน
 รุ ่นที่ 1 และรุ ่นที่ 2 โครงก�รส�นพลังเพื่อบ้�นเกิด
 ครั้งที ่ 2 ณ โรงแรมพ�ลัสโซ กรุงเทพมห�นคร

• จัดง�นภูเก็ตล็อบสเตอร์ 2017
• ร่วมดำ�เนินก�รโครงก�ร OTOP Junior Contest

• จัดกิจกรรม แรลลี่ A Journey from Local to Global  
ณ เมืองคุนหมิง ส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน

• ร่วมดำ�เนินก�รโครงก�ร OTOP Junior Contest

• กรรมก�รบริษัท ประช�รัฐรักส�มัคคีวิส�หกิจ 
เพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำ�กัด ร่วมรับฟัง 
คว�มคิดเห็นร่�ง  พรบ. ยุทธศ�สตร์ช�ติ 20 ปี  
ณ ห้องจูปิเตอร์ 11 - 13 อิมแพ็ค อ�รีน่� เมืองทองธ�นี

• จัดสัมมน� กรรมก�ร บริษัท ประช�รัฐรักส�มัคค  ี  
(วิส�หกิจเพื่อสังคม) ประเทศไทย จำ�กัด ทุกจังหวัด

 ณ ห้องจูปิเตอร์ 4 - 13 อิมแพ็ค อ�รีน่� เมืองทองธ�นี
• ประชุมคณะทำ�ง�นก�รพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�ก 

และประช�รัฐ ครั้งที ่ 8/2560 ณ ห้องแซฟไฟร  ์  
204  - 205 อ�ค�รอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธ�นี

• จัดแถลงข่�วผลก�รดำ�เนินง�นคณะทำ�ง�นก�รพัฒน� 
เศรษฐกิจฐ�นร�กและประช�รัฐ ครบ 2 ป  ี  
ณ ห้องแซฟไฟร์ 204  - 205 อ�ค�รอิมแพ็ค ฟอรั่ม 

 เมืองทองธ�นี
• มอบร�งวัล Pracharat Awards ณ ห้องแซฟไฟร  ์  

204  - 205 อ�ค�รอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธ�นี
• มอบร�งวัลโครงก�ร OTOP Junior Contest  

ณ ห้องแซฟไฟร์ 204  - 205 อ�ค�รอิมแพ็ค ฟอรั่ม 
 เมืองทองธ�นี
• ร่วมออกบูธจำ�หน่�ยสินค้�ชุมชนในง�น  

OTOP City 2017 ณ อ�ค�รช�เลนเจอร์ 1 - 3 
 อิมแพ็ค อ�รีน่� เมืองทองธ�นี
• ลงพื้นที่เยี ่ยมชุมชนผ้�ข�วม้� จังหวัดอำ�น�จเจริญ
• เปิดร้�นค้�ประช�รัฐรักส�มัคคี ไร่เชิญตะวัน 

เมืองเชียงร�ย ณ ไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงร�ย

• ประชุมคณะทำ�ง�นก�รพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�กและประช�รัฐ 
ครั้งที ่ 5/2560 ณ ห้องประชุม ร�ชพฤกษ์บอลรูม  
สโมสรร�ชพฤกษ์

• ออกบูธจำ�หน่�ยสินค้�ชุมชนในง�น Thailand’s Best  
Local Product ณ ตล�ดคลองผดุงกรุงเกษม

• ง�นผ้�ข�วม้� ผ้�ส�รพัน ณ ห้�งสรรพสินค้� 
เซ็นทรัลเวิลด์

• ประชุมเชิงปฏิบัติก�รไตรม�ส นักพัฒน�ชุมชนรุ่นที่ 1  
โครงก�รส�นพลังเพื่อบ้�นเกิด ครั้งที ่ 2  
ณ จังหวัดนครปฐม

• สนับสนุนโครงก�รวิ่งทะเลน้อยร้อยรัน จังหวัดพัทลุง
• ออกบูธจำ�หน่�ยสินค้�ชุมชนในง�น Thailand’s Best 

Local Product ณ ตล�ดคลองผดุงกรุงเกษม

• ประชุมคณะทำ�ง�นก�รพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�กและประช�รัฐ  
ครั้งที ่ 6/2560 ณ ศูนย์ก�รประชุมแห่งช�ติสิริกิติ ์

• จัดง�นครบรอบ 1 ปี โครงก�รผ้�ข�วม้�ท้องถิ่น  
หัตถศิลป์ไทย ณ อ�ค�รช�เลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธ�นี

• ร่วมโครงก�รแล็บประช�รัฐ
• ร่วมง�นข้�ว สด สร้�ง สุข จัดแสดงเครื่องสีข้�วครัวเรือน 

ณ ล�นพ�ร์คพ�ร�กอน
• เปิดร้�นค้�ประช�รัฐ ณ อ�ค�ร CW Tower 
• บริษัท ประช�รัฐรักส�มัคคีวิส�หกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย)  

จำ�กัด ได้รับก�รรับรองก�รเป็นวิส�หกิจเพื่อสังคม 
จ�กกรมก�รพัฒน�ชุมชน กระทรวงมห�ดไทย

• ออกบูธจำ�หน่�ยสินค้�ประช�รัฐในง�น OTOP Mid Year  
2017 ณ อ�ค�รช�เลนเจอร์ 1 - 3 อิมแพ็ค อ�รีน่� เมืองทองธ�นี

• จัดง�น Batik Design Week 2017 ณ ห้�งสรรพสินค้� 
เซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

• ร่วมโครงก�รโรงพย�บ�ลอ�ห�รปลอดภัย
• ลงพื้นที่ติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นของกลุ่มจังหวัด 

ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนล่�ง  
ณ จังหวัดนครร�ชสีม�

• ร่วมจัดก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�ร กรรมก�ร บริษัท  
ประช�รัฐรักส�มัคคีวิส�หกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย)  
จำ�กัด ณ จังหวัดนครร�ชสีม�

• ร่วมดำ�เนินก�รโครงก�ร OTOP Junior Contest
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ตรวจเยี่ยมและติดตาม
ผลการดำาเนินงาน
ณ จังหวัดนครปฐม
วันที่ 4 กุมภ�พันธ์ 2560

	 คณะทำ�ง�นขับเคลื่อนก�รพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�กและ 

ประช�รัฐ ประชุมเชิงปฏิบัติก�รก�รพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�ก 

และประช�รัฐ ณ โรงแรมไมด้� ทว�รวดี แกรนด์ จังหวัด 

นครปฐม โดยมีน�ยอดิศักดิ์ เทพอ�สน์ ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด 

นครปฐม ให้เกียรติต้อนรับ และนำ�เสนอแนวท�งและผลก�ร 

ขับเคลื่อนก�รพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�กและประช�รัฐจังหวัด  

โดยมีน�ยพรเทพ  ปัถวี  กรรมก�รและผู้ จัดก�รบริษัท  

ประช�รัฐรักส�มัคคีนครปฐม (วิส�หกิจเพ่ือสังคม) จำ�กัด  

นำ�เสนอผลและแผนก�รดำ�เนินง�น และน�ยวันชัย สวัสด์ิแดง  

ประธ�นกรรมก�รบริษัทฯ นำ�เสนอก�รท่องเท่ียวโดยชุมชน  

“ชุมชนคลองมห�สวัสดิ์” และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมเสนอ 

แนวท�งในก�รขับเคลื่อนก�รพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�กและ 

ประช�รัฐ และเย่ียมชมนิทรรศก�ร  “นครปฐม...เมืองอ�ห�ร 

พืชผักปลอดภัย” ชมวีดิทัศน์การทำางานเพิ่มเติม

การลงตรวจเยี ่ยมและติดตามการทำางานในพื้นที ่
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คณะทำ�ง�นขับเคล่ือนก�รพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�กและประช�รัฐ ประชุมเชิง 

ปฏิบัติก�รก�รพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�กและประช�รัฐ ณ ห้องประชุมศ�ล�กล�ง 

จังหวัดเพชรบุรี  (หลังเก่�) โดยได้รับเกียรติจ�กท่�นผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดเพชรบุรี  

ประธ�นคณะกรรมก�รประส�นและขับเคล่ือนนโยบ�ยส�นพลังประช�รฐัประจำ�จงัหวัด  

(คสป.) จังหวัดเพชรบุรี กล่�วต้อนรับ โดยมีกรรมก�รบริห�ร บริษัท ประช�รัฐ 

รักส�มัคคีเพชรบุรี (วิส�หกิจเพ่ือสังคม) จำ�กัด บรรย�ยสรุปผลก�รดำ�เนินง�น 

ของบริษัทฯ และมีผู้แทนกลุ่มชุมชน บรรย�ยสรุปผลก�รดำ�เนินง�น ดังนี้

•	 กลุ่มวิส�หกิจชุมชนแพปล�	 ธน�ค�รปูม้�	 ตำ�บลแหลมผักเบี้ย	 อำ�เภอ 

บ้�นแหลม

•	 กลุ่มผลิตภัณฑ์ปล�สลิด	 หมู่ที่	 2	 และหมู่ที่	 5	 ตำ�บลหนองปล�ไหล	 

อำ�เภอเข�ย้อย

•	 กลุม่ผลติน้ำ�ต�ลมะพร�้ว	 บ�้นคลองน้ำ�เชีย่ว	 หมูท่ี	่ 4	 ตำ�บลหนองปล�ไหล	 

อำ�เภอเข�ย้อย

จ�กนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่เป�้หม�ยและรับฟังบรรย�ยสรุป	 ดังนี้

•	 ชุมชนบ้�นถ้ำ�เสือ	 หมู่ที่	 3	 ตำ�บลแก่งกระจ�น	 อำ�เภอแก่งกระจ�น	

•	 ชุมชนตำ�บลถ้ำ�รงค์	 อำ�เภอบ้�นล�ด

ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำาเนินงาน
ณ จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 5 กุมภ�พันธ์ 2560

ชมวีดิทัศน์การทำางานเพิ่มเติม

การลงตรวจเยี ่ยมและติดตามการทำางานในพื้นที ่
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ตรวจเยี่ยมและติดตาม
ผลการดำาเนินงาน
ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 25 กุมภ�พันธ์ 2560

	 คณะทำ�ง�นขับเคลื่อนก�รพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�กและ 

ประช�รัฐ ประชุมเชิงปฏิบัติก�รก�รพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�ก 

และประช�รัฐ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธย�  

โดยมีว่�ที่ร้อยตรี  พิเชียน  ลิมป์หวังอยู่ รองผู้ ว่�ร�ชก�ร 

จังหวัดพระนครศรีอยุธย� ให้ก�รต้อนรับพร้อมร่วมประชุม 

ห�รอืและรบัฟังก�รนำ�เสนอแผนก�รดำ�เนนิง�น และน�งปร�ณี  

ด่�นวิชัยโรจน์ กรรมก�รผู้จัดก�ร บริษัท ประช�รัฐรักส�มัคคี 

พระนครศรีอยุธย� (วิส�หกิจเพ่ือสังคม) จำ�กัด นำ�เสนอ 

ผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ โดยมีก�รห�รือถึงพ้ืนท่ีซึ่งมี 

ศักยภ�พในก�รพัฒน� เป็นพ้ืนที่ท่องเที่ยวโดยชุมชน และ 

คว�มเป็นไปได้ในก�รพัฒน�ขนมไทยในจังหวัด เป็นร�ยได้ 

ให้กับชุมชน

ชมวีดิทัศน์การทำางานเพิ่มเติม

การลงตรวจเยี ่ยมและติดตามการทำางานในพื้นที ่
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	 คณะทำ�ง�นขับเคลื่อนก�รพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�กและ 

ประช�รัฐ ประชุมเชิงปฏิบัติก�รก�รพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�ก 

และประช�รัฐ  ณ  ศ�ล�กล�งจังหวัดชลบุ รี  โดยมีน�ย 

ภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดชลบุร ี ให้ก�รต้อนรับ 

พร้อมร่วมประชุมห�รือ  และรับฟังก�รนำ�เสนอแผนก�ร 

ดำ�เนินง�นของ ดร.สุดใจ ผ่องแผ้ว กรรมก�รบริษัท ประช�รัฐ 

รักส�มัคคีชลบุรี (วิส�หกิจเพ่ือสังคม) จำ�กัด นำ�เสนอผลก�ร 

ดำ�เนินง�นของบริษัทฯ และคณะทำ�ง�นฯ ได้ตรวจเย่ียม 

ติดต�มผลก�รดำ�เนินง�น ที่ชุมชนบ�้นมะข�มเตี้ย ชุมชนบ้�น 

หนองช�กแง้ว และร่วมกับมห�วิทย�ลัยบูรพ�ดำ�เนินโครงก�ร 

พัฒน�ผู้ประกอบก�รร�ยย่อย เพ่ือส่งเสริมก�รข�ยในตล�ด 

หนองมน ซึ่งเป็นชุมชนค้�ข�ยดั้งเดิมของจังหวัด

ตรวจเยี่ยมและติดตาม
ผลการดำาเนินงาน
ณ จังหวัดชลบุรี
วันที่ 26 กุมภ�พันธ์ 2560

ชมวีดิทัศน์การทำางานเพิ่มเติม

การลงตรวจเยี ่ยมและติดตามการทำางานในพื้นที ่
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	 คณะทำ�ง�นขับเคลื่อนก�รพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�กและ 

ประช�รัฐ ประชุมเชิงปฏิบัติก�รก�รพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�ก 

และประช�รัฐ ตรวจเย่ียมและติดต�มผลก�รดำ�เนินง�น  

ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ� จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีน�ยปวิณ  

ชำ�นิประศ�สน์ ผู้ว่�ร�ชก�รเชียงใหม่ พร้อมด้วยน�ยเดโช  

ไชยทัพ  กรรมก�รบริษัท  ประช�รัฐรักส�มัคคีเชียงใหม่   

(วิส�หกิจเพ่ือสังคม) จำ�กัด ให้ก�รต้อนรับ และนำ�เสนอ 

แนวท�งและผลก�รขบัเคลือ่นก�รพัฒน�เศรษฐกจิฐ�นร�กและ 

ประช�รัฐจังหวัด พร้อมรับฟังก�รนำ�เสนอแผนก�รดำ�เนินง�น 

ของบริษัท ประช�รัฐรักส�มัคคีในกลุ่มจังหวัดภ�คเหนือ รวม 

12 จังหวัด จ�กน้ันได้เย่ียมชมชุมชน อำ�เภอดอยสะเก็ด และ 

ร่วมพิธีเปิดง�นศิลปิน OTOP

ตรวจเยี่ยมและติดตาม
ผลการดำาเนินงาน
ณ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 4 มีน�คม 2560

ชมวีดิทัศน์การทำางานเพิ่มเติม

การลงตรวจเยี ่ยมและติดตามการทำางานในพื้นที ่
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ตรวจเยี่ยมและติดตาม
ผลการดำาเนินงาน
ณ จังหวัดแพร่
วันที่ 5 มีน�คม 2560

	 คณะทำ�ง�นขับเคลื่อนก�รพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�กและประช�รัฐ ประชุม 

เชิงปฏิบัติก�รก�รพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�กและประช�รัฐ ตรวจเยี่ยมและติดต�มผล 

ก�รดำ�เนินง�น ณ โรงแรมแพร่นคร� จังหวัดแพร่ โดยมีน�ยวัฒน� พุฒิช�ติ  

ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดแพร่ ให้ก�รต้อนรับ พร้อมร่วมประชุมห�รือ โดยกรรมก�ร 

ผู้จัดก�ร บริษัท ประช�รัฐรักส�มัคคีจังหวัดแพร่ (วิส�หกิจเพื่อสังคม) จำ�กัด  

นำ�เสนอสรุปผลก�รดำ�เนินง�นก�รขับเคล่ือนนโยบ�ยส�นพลังประช�รัฐร่วมกับผู้แทน 

กลุ่มเป�้หม�ยเจ้�ของผลิตภัณฑ ์ ได้แก่

 - ผู้แทนกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ�้/โอทอป

 - ผู้แทนกลุ่มผลิตภัณฑ์จ�กไม้สัก

 - ผู้แทนกลุ่มผลิตภัณฑ์จ�กเหล็ก	

 - ผู้แทนกลุ่มผลิตภัณฑ์ข�้วหอมเมืองแพร่

 - ผู้แทนกลุ่มผลิตภัณฑ์สุร�กลั่นชุมชน

	 คณะทำ�ง�นไดเ้ดนิท�งลงพ้ืนท่ีทำ�ก�รกลุม่วสิ�หกิจชมุชนหัวดง - ดอนมลู โดยม ี 

ผู้นำ�กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้สัก นำ�เสนอข้อมูลชุมชน แนวท�งก�รขับเคลื่อน ปัญห� 

อุปสรรค คว�มต้องก�รของชุมชน

ชมวีดิทัศน์การทำางานเพิ่มเติม

การลงตรวจเยี ่ยมและติดตามการทำางานในพื้นที ่
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ตรวจเยี่ยมและติดตาม
ผลการดำาเนินงาน
ณ จังหวัดบุรีรัมย์ 
วันที่ 25 มีน�คม 2560

	 คณะทำ�ง�นขับเคลื่อนก�รพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�กและ 

ประช�รัฐ ประชุมเชิงปฏิบัติก�รก�รพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�ก 

และประช�รัฐ ณ  โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี 

น�ยอนสุรณ์ แก้วกังว�ล ผูว่้�ร�ชก�รจงัหวัดบรุรีมัย์ ใหเ้กียรติ 

ต้อนรับ พร้อมท้ังน�ยณัฐพัชร์ ล้อธีรพันธ์ กรรมก�รและ 

ผู้จัดก�ร บริษัท ประช�รัฐรักส�มัคคีบุรีรัมย์ (วิส�หกิจเพ่ือ 

สังคม) จำ�กัด ได้นำ�เสนอแนวท�งและผลก�รขับเคลื่อนก�ร 

พัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�กและประช�รัฐ และตัวแทนบริษัท 

ประช�รัฐรักส�มัคคีจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภ�คตะวันออก 

เฉียงเหนือ 12 จังหวัด นำ�เสนอแผนก�รดำ�เนินง�นของแต่ละ 

จังหวัด พร้อมทั้งได้ห�รือแนวท�งในก�รขับเคลื่อนก�รพัฒน� 

เศรษฐกิจฐ�นร�กและประช�รัฐ

ชมวีดิทัศน์การทำางานเพิ่มเติม

การลงตรวจเยี ่ยมและติดตามการทำางานในพื้นที ่
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ตรวจเยี่ยมและติดตาม
ผลการดำาเนินงาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 26 มีน�คม 2560

	 คณะทำ�ง�นขับเคลื่อนก�รพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�กและ 

ประช�รัฐ ประชุมเชิงปฏิบัติก�รก�รพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�ก 

และประช�รัฐ ตรวจเย่ียมและติดต�มผลง�น ณ ห้องประชุม 

พระมห�เจดีย์ชัยมงคล ศ�ล�กล�งจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี  

น�ยสฤษด์ิ วิฑูรย์ ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดร้อยเอ็ด ให้ก�รต้อนรับ 

และร่วมประชุมห�รือ พร้อมด้วยน�ยสมเกียรติ ชัยคณ�รักษ์กูล  

กรรมก�รผู้จัดก�ร  บริษัท  ประช�รัฐรักส�มัคคีร้อยเอ็ด  

(วิส�หกิจเพ่ือสงัคม) จำ�กัด นำ�เสนอแผนก�รดำ�เนนิง�นบรษิทัฯ 

และลงพ้ืนท่ีในชุมชน กลุ่มข้�วอินทรีย์ บ้�นสำ�ร�ญ ตำ�บล 

หนองแคน อำ�เภอปทุมรัตต์ เพ่ือติดต�มผลก�รดำ�เนินง�น 

ด้�นก�รเกษตร และก�รแปรรูป โดยมีผู้นำ�กลุ่มข้�วอินทรีย์  

และผู้นำ�กลุ่มผ้�ข�วม้�ล�ยแคนนำ�เสนอข้อมูลก�รดำ�เนินง�น 

แนวท�งก�รขับเคล่ือน อุปสรรค และแนวท�งในก�รจัดก�ร 

ปัญห�

ชมวีดิทัศน์การทำางานเพิ่มเติม

การลงตรวจเยี ่ยมและติดตามการทำางานในพื้นที ่
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ตรวจเยี่ยมและติดตาม
ผลการดำาเนินงาน
ณ จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 22 เมษ�ยน 2560

	 คณะทำ�ง�นขับเคลื่อนก�รพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�กและ 

ประช�รัฐ ประชุมเชิงปฏิบัติก�รก�รพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�ก 

และประช�รัฐ ณ ห้องประชุม โรงแรมเซ็นท�ร� โดยมีน�ย 

ชย�วุธ จันทร ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดอุดรธ�นี ให้ก�รต้อนรับ  

พรอ้มรว่มประชมุห�รอืและรบัฟังก�รนำ�เสนอแผนก�รดำ�เนินง�น 

จ�กตัวแทน บริษัท ประช�รัฐรักส�มัคคีอุดรธ�นี (วิส�หกิจ 

เพ่ือสังคม) จำ�กัด พร้อมด้วยผู้แทนกลุ่มชุมชนนำ�เสนอผลก�ร 

ดำ�เนินง�นในประเด็นสำ�คัญ ได้แก่

• ผู้แทนกลุ่มปล�กะพงข�วทอง อำ�เภอบ้�นดุง

• ผู้แทนกลุ่มวิส�หกิจชุมชนผ้�มัดหมี่ดงย�ง - พรพิบูลย์  

ตำ�บลบ้�นแดง อำ�เภอพิบูลย์รักษ์

• แหล่งมรดกโลกบ้�นเชียง ตำ�บลบ้�นเชียง อำ�เภอ 

หนองห�น

ชมวีดิทัศน์การทำางานเพิ่มเติม

การลงตรวจเยี ่ยมและติดตามการทำางานในพื้นที ่



31

	 คณะทำ�ง�นขับเคล่ือนก�รพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�กและ 

ประช�รัฐ ประชุมเชิงปฏิบัติก�รก�รพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�ก 

และประช�รัฐ ตรวจเย่ียมและติดต�มผลก�รดำ�เนินง�น ณ  

สหกรณ์เครดิตยูเนียนเลิงฮังส�มัคคี จำ�กัด โดยมีน�ยวิทย�  

จนัทรฉ์ลอง ผูว่้�ร�ชก�รจงัหวัดสกลนคร ให้ก�รตอ้นรบั พรอ้ม 

ร่วมประชุมห�รือ รับฟังสรุปผลก�รดำ�เนินง�นก�รขับเคล่ือน 

นโยบ�ยส�นพลังประช�รัฐจังหวัดสกลนคร โดยน�ยเศกสรร  

ชน�วิโชติ กรรมก�รและผู้จัดก�รบริษัทประช�รัฐรักส�มัคคี 

สกลนคร  (วิส�หกิจเพ่ือสังคม) จำ�กัด  และผู้แทนชุมชน  

นำ�เสนอคว�มก้�วหน้�ของบริษัทฯ แผนก�รดำ�เนินง�น 

และประเด็นสำ�คัญจำ�นวน 4 กลุ่ม ดังนี้

ตรวจเยี่ยมและติดตาม
ผลการดำาเนินงาน
ณ จังหวัดสกลนคร
วันที่ 23 เมษ�ยน 2560

ชมวีดิทัศน์การทำางานเพิ่มเติม

การลงตรวจเยี ่ยมและติดตามการทำางานในพื้นที ่

1.	 ผู้แทนกลุ่มป�่เศรษฐกิจครอบครัว	 โดยน�ยช�ติช�ย	  

	 พุทธิไสย	 นำ�เสนอด�้นก�รเกษตร

2.	 ผู้แทนกลุ่มข�้วหอมดอกฮัง	 โดยน�ยนฤทธิ	์ ไชยรักษ์ 

	 นำ�เสนอด�้นก�รเกษตร

3.	 ผู้แทนกลุ่มอินแปง	 โดยน�ยธวัชชัย	 กุลวงศ์	 นำ�เสนอ 

	 ด�้นก�รแปรรูป	

4.	 ผู้แทนหมู่บ้�นจอมแจ้ง	 โดยน�ยประเสริฐ	 ด้�งถ�งคำ� 

	 นำ�เสนอด�้นก�รท่องเที่ยวโดยชุมชน

หลังจ�กนั้นเดินท�งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเป้�หม�ยและ	ฟังบรรย�ย 

สรุป	 ดังนี้

1.	 ชมวิส�หกิจชุมชนผู้ปลูกพริกบ้�นหนองหอย	

2.	 ศึกษ�เยี่ยมชมแปลงเกษตร	 ปร�ชญ์เกษตร	

	 	 น�งบังอร	ไชยเสน�	 ตำ�บลเชียงเครือ	

	 	 อำ�เภอเมืองสกลนคร
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ตรวจเยี่ยมและติดตาม
ผลการดำาเนินงาน
ณ จังหวัดภูเก็ต
วันที่ 29 เมษ�ยน 2560

	 คณะทำ�ง�นขับเคลื่อนก�รพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�กและ 

ประช�รัฐ ประชุมเชิงปฏิบัติก�รก�รพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�ก 

และประช�รัฐ ตรวจเย่ียมและติดต�มผลก�รดำ�เนินง�น ณ  

ห้อง South Sea Pearl โรงแรมเพิร์ล จังหวัดภูเก็ต โดยมี 

น�ยนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดภูเก็ต ให้ก�ร 

ต้อนรับ พร้อมทั้งน�ยวีระชัย ปร�นวีระไพบูลย์ กรรมก�ร 

ผู้จัดก�รและคณะกรรมก�รบริษัท ประช�รัฐรักส�มัคคีภูเก็ต  

(วิส�หกิจเพื่อสังคม) จำ�กัด นำ�เสนอสรุปผลก�รดำ�เนินง�น 

ก�รขับเคลื่อนนโยบ�ยส�นพลังประช�รัฐรักส�มัคคีจังหวัด 

ในกลุ่มจังหวัดภ�คใต้ 5 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ตรัง พังง�  

ภูเก็ต และระนอง และมีก�รนำ�เสนอแผนก�รดำ�เนินง�น 

ห�รือแนวท�งในก�รขับเคลื่อนง�นของประช�รัฐ

ชมวีดิทัศน์การทำางานเพิ่มเติม

การลงเยี่ยมชุมชนบ้านม่าหนิก ครั้งที ่ 3

การลงตรวจเยี ่ยมและติดตามการทำางานในพื้นที ่
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ตรวจเยี่ยมและติดตาม
ผลการดำาเนินงาน
ณ จังหวัดพังงา
วันที่ 30 เมษ�ยน 2560

	 คณะทำ�ง�นขับเคลื่อนก�รพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�กและ 

ประช�รัฐ ประชุมเชิงปฏิบัติก�รก�รพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�ก 

และประช�รัฐ ตรวจเยี่ยมและติดต�มผลง�นที่จังหวัดพังง�  

โดยมีน�ยภัคพงศ์  ทวิพัฒน์  ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดพังง�  

ให้ก�รต้อนรับพร้อมพ�เยี่ยมชมสถ�นที่ท่องเที่ยวโดยชุมชน 

มีชุมชนเสม็ดน�งชี อำ�เภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังง� ดูเส้นท�ง 

ท่องเที่ยวโดยชุมชน จุดชมวิวเสม็ดน�งชี และชุมชนบ้�น 

ส�มช่องเหนือ ตำ�บลกะไหล อำ�เภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังง�  

เข้�รับฟังผู้นำ�กลุ่มเป้�หม�ยนำ�เสนอแผนก�รดำ�เนินง�น และ 

ประเด็นสำ�คัญที่ต้องก�รข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวท�งในก�ร 

พัฒน�แหล่งท่องเที่ยว

	 หลังจ�กนั้น เข้�เยี่ยมชม สำ�รวจจุดท่องเที่ยวท่�เรือ 

ทับละมุและเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มขนมเมืองเก่�  

พร้อมให้ข้อเสนอแนะในก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์และส่งเสริม 

ก�รตล�ด
ชมวีดิทัศน์การทำางานเพิ่มเติม

การลงตรวจเยี ่ยมและติดตามการทำางานในพื้นที ่
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ตรวจเยี่ยมและติดตาม
ผลการดำาเนินงาน
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 6 พฤษภ�คม 2560

ชมวีดิทัศน์การทำางาน
เพิ่มเติม

	 คณะทำ�ง�นขับเคลื่อนก�รพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�กและ 

ประช�รัฐ ประชุมเชิงปฏิบัติก�รก�รพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�ก 

และประช�รัฐ  ณ  โรงแรมทวินโลตัส  โดยมีน�ยจำ�เริญ  

ทิพญพงศ์ธ�ด� ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดนครศรีธรรมร�ช ให้ก�ร 

ต้อนรับและสรุปผลก�รดำ�เนินง�นของคณะกรรมก�รประส�น 

และขับเคลือ่นนโยบ�ยส�นพลงัประช�รฐัประจำ�จังหวัด (คสป.) 

ของจังหวัดนครศรีธรรมร�ช รวมท้ังประเด็นสำ�คัญในก�ร 

พัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�กและประช�รฐั พรอ้มรว่มประชมุห�รอื 

และรับฟังก�รนำ�เสนอแผนก�รดำ�เนินง�น จ�ก น�ยกรกฎ  

เตติร�นนท์ กรรมก�รผู้จัดก�รบริษัท ประช�รัฐรักส�มัคคี 

นครศรีธรรมร�ช (วิส�หกิจเพ่ือสังคม) จำ�กัด และผู้แทนกลุ่ม 

เป�้หม�ยนำ�เสนอแผนก�รดำ�เนินง�น ประเดน็สำ�คญัท่ีตอ้งก�ร  

นอกจ�กนี้ได้ขอคำ�แนะนำ�เพ่ือเป็นแนวท�งในก�รพัฒน� 

ของกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรปลูกส้มโอและมังคุด โดย 

น�งอัมพร สวัสดิ์สุข กลุ่มแปรรูปส้มโอทับทิมสย�ม โดย 

น�ยเจนรบ ชนะร�วี และกลุ่มท่องเท่ียวโดยชุมชนล�นสก�  

โดยน�ยกำ�พล ข�วอรุณ

การลงตรวจเยี ่ยมและติดตามการทำางานในพื้นที ่
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ตรวจเยี่ยมและติดตาม
ผลการดำาเนินงาน
ณ จังหวัดสงขลา
วันที่ 7 พฤษภ�คม 2560

ชมวีดิทัศน์การทำางานเพิ่มเติม

	 คณะทำ�ง�นขับเคลื่อนก�รพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�กและ 
ประช�รัฐ ประชุมเชิงปฏิบัติก�รก�รพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�ก 
และประช�รัฐ ณ โรงแรมเซ็นท�ร� ห�ดใหญ่ โดยมีน�ย 
ทรงพล สว�สดิ์ธรรม ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดสงขล� เป็นผู้ให้ก�ร 
ต้อนรับ พร้อมสรุปผลก�รดำ�เนินง�นก�รขับเคลื่อนนโยบ�ย 
ส�นพลังประช�รัฐจังหวัดสงขล� และน�ยโสภณ จะยะสกุล  
ผู้จัดก�ร บริษัท ประช�รัฐรักส�มัคคีสงขล� (วิส�หกิจเพ่ือ 
สังคม) จำ�กัด พร้อมด้วยผู้นำ�กลุ่มเป้�หม�ยนำ�เสนอแผนก�ร 
ดำ�เนินง�นและประเด็นสำ�คัญ ที่ต้องก�รข้อเสนอแนะเพ่ือเป็น 
แนวท�งในก�รพัฒน�กลุ่ม จำ�นวน  3  กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม 
วิส�หกิจชมุชนระโนดกล้วยหอมทองปลอดส�รพิษ กลุ่มแมบ่�้น 
เกษตรกรบ้�นน�ออก และกลุ่มท่องเท่ียวโดยชุมชนบ้�นพะโคะ

การลงตรวจเยี ่ยมและติดตามการทำางานในพื้นที ่
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	 คณะทำ�ง�นขับเคลื่อนก�รพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�กและ 
ประช�รัฐ ประชุมเชิงปฏิบัติก�รก�รพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�ก 
และประช�รัฐ ณ  โรงแรมสีม�ธ�นี จังหวัดนครร�ชสีม�  
โดยมีผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดนครร�ชสีม�เป็นผู้ให้ก�รต้อนรับ 
กรรมก�รบริษัท ประช�รัฐรักส�มัคคีจังหวัด (วิส�หกิจเพ่ือ 
สงัคม) จำ�กัด และคณะกรรมก�รของภ�คตะวันออกเฉยีงเหนอื 
รวม 20 จังหวัด จำ�นวนกว่� 50 คน เข้�รับฟังก�รประชุม 
ห�รือก�รทำ�ง�นร่วมกัน ระหว่�งกลุ่มจังหวัดในภ�คตะวันออก 
เฉียงเหนือ อ�ทิ นครชัยบุรินทร์ ร้อยแก่นส�รสินธ์ุ และอื่น ๆ 
นอกจ�กนี้ ได้แลกเปลี่ยนประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นกับพ้ืนที่ 
และชุมชนของจังหวัด แล้วยังเป็นก�รเช่ือมคว�มสัมพันธ์ระหว่�ง 
จังหวัดในภ�คตะวันออกเฉียงเหนืออีกด้วย หลังจ�กน้ันได้ 
ลงพ้ืนที่เพ่ือไปเย่ียมชมภูมิปัญญ�ท้องถ่ินสวนศิลปะ สวน 
สองปั้น ณ ชุมชนเครื่องปั้นดินเผ�ด่�นเกวียน โดยมีอ�จ�รย์ 
ต๋อง ด่�นเกวียน  (คุณวัฒน� ป้อมชัย) บรรย�ยประวัติ 
คว�มเป็นม�ของชุมชน และก�รสร้�งผลง�นศิลปะด้ังเดิมจ�ก 
ดินเผ�ด่�นเกวียน จ�กน้ันลงพ้ืนท่ีหมู่บ้�นเพ่ือทำ�เครื่องปั้น 
ดินเผ�ด่�นเกวียน พร้อมท้ังชมพิพิธภัณฑ์ด่�นเกวียน	 โดยมี  
น�ยเมี้ยน สิงห์ทะเล เล่�ถึงวิถีชีวิตชุมชน เครื่องปั้นดินเผ�  
และกระบวนก�รผลิตเครื่องปั้นดินเผ� และนำ�คณะเดินชม 
พิพิธภัณฑ์

ตรวจเยี่ยมและติดตามผล
การดำาเนินงาน กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบนและตอนล่าง
วันที่ 9 กันย�ยน 2560

ชมวีดิทัศน์การทำางานเพิ่มเติม



37

การช่วยแก้ไขปัญหา
สินค้าเกษตรล้นตลาด ปี 2560
เดือนมิถุน�ยน  - กรกฎ�คม 2560

	 บริษัท ประช�รัฐรักส�มัคค ี วิส�หกิจเพ่ือสังคม (ประเทศไทย)  

จำ�กัด รว่มมอืกับภ�คเีครอืข่�ย ทัง้ภ�ครฐัและภ�คเอกชน ชว่ยเหลือ 

เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดห้วยมุ่น โดยเฉพ�ะในพ้ืนท่ีจังหวัดอุตรดิตถ์ 

และลำ�ป�ง ที่มีผลผลิตออกม�เป็นจำ�นวนม�ก ด้วยก�รเพ่ิมช่องท�ง 

ก�รตล�ดให้กับเกษตรกร 

จังหวัดอุตรดิตถ์

	 บริษัท ประช�รัฐรักส�มัคคี (วิส�หกิจเพ่ือสังคม) ประเทศ 

ไทย จำ�กัด จัดห�สถ�นที่จำ�หน่�ยผลผลิต อ�ทิ ตล�ดคลองผดุง  

พ้ืนท่ีหน้�อ�ค�รสำ�นักง�นของภ�คีเครือข่�ย รวมท้ังผู้ค้�ปลีกสั่งซื้อ  

โดยมียอดจำ�หน่�ยจำ�นวน 142.4 ตัน

	 คณะกรรมก�รประส�นและขับเคลื่อนนโยบ�ยส�นพลัง 

ประช�รฐัประจำ�จงัหวดั (คสป.) และบรษิทั ประช�รฐัฯ จงัหวัด ชว่ย 

จัดห�สถ�นที่จำ�หน่�ยผลผลิต โดยมียอดจำ�หน�่ยจำ�นวน 359.4 ตัน

	 ธน�ค�รเพ่ือก�รเกษตรและสหกรณ์ก�รเกษตร (ธกส.) ช่วย 

กระจ�ยผลผลิตออกไปทั่วประเทศและส่งจำ�หน่�ยตรงถึงผู้บริโภค  

โดยมียอดจำ�หน่�ยจำ�นวน 501.8 ตัน

จังหวัดลำาปาง 

	 บริษัท ประช�รัฐรักส�มัคคีลำ�ป�ง (วิส�หกิจเพ่ือสังคม) จำ�กัด  

ประส�นห�้งสรรพสนิค�้ชัน้นำ�ท่ัวประเทศ เพ่ือนำ�สบัปะรดไปจำ�หน่�ย 

ต�มส�ข�ต่�ง ๆ โดยมียอดจำ�หน�่ยทั้งสิ้น 80 ตัน

	 รวมยอดจำ�หน่�ยทั้งสิ้นกว่� 8.2 ล้�นบ�ท

การร่วมแก้ปัญหาทางการเกษตร
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	 ง�น “Thailand’s Best Local Product สุดยอดสินค้�หล�กหล�ย 

ทั่วไทย ห�ได้ในท่ีเดียว” ซึ่งจัดขึ้นต�มนโยบ�ยรัฐบ�ลเป็นระยะเวล� 3  

เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภ�คม  -  กรกฎ�คม 2560 ณ ตล�ดคลองผดุง 

กรุงเกษม โดยมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่�จินด� รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวง 

มห�ดไทย ในฐ�นะหัวหน้�ทีมภ�ครัฐ คณะทำ�ง�นก�รพัฒน�เศรษฐกิจ 

ฐ�นร�กและประช�รัฐ เป็นประธ�นในพิธีเปิด 

	 แบ่งออกเป็น 3 โซนด้วยกัน ได้แก่

 • โซน A เปน็ก�รแสดงและจำ�หน�่ยสนิค�้ชุมชนกลุม่บรษิทัประช�รฐั 

รกัส�มคัคจีงัหวัด และบรษิทัเครอืข่�ยภ�คเอกชนในคณะทำ�ง�นก�รพัฒน� 

เศรษฐกิจฐ�นร�กและประช�รัฐ นำ�สินค้�ชุมชนที่ได้รับก�รส่งเสริมและ 

พัฒน�ให้เกิดมูลค่�เพ่ิมขึ้นทั่วประเทศ ม�จัดแสดงและจำ�หน่�ย อ�ทิ  

ผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มีนวัตกรรม คือ เครื่องจักส�น ผ้� อ�ห�รไทย เป็น 

ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัย  ข้�วไทย ผัก ผลไม้ ผลิตภัณฑ์ จ�ก 

หมู่บ�้นท่องเที่ยวโดยชุมชน 

การออกบูธจำาหน่าย
สินค้าชุมชนในงาน
Thailand’s Best Local Product
วันที่ 1 พฤษภ�คม  - 31 กรกฎ�คม 2560
ณ ตล�ดคลองผดุงกรุงเกษม

การร่วมแสดงสินค้าและเผยแพร่ผลงาน
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 • โซน B เป็นก�รแสดงและจำ�หน่�ยสินค้�ชุมชน กลุ่มจังหวัด  

18 กลุ่มทั่วประเทศได้คัดเลือกสินค้�เด่นและผลผลิตท�งก�รเกษตรใน 

พ้ืนท่ีม�จำ�หน่�ย เช่น เสื่อกกจันทบูร จังหวัดจันทบุร ี ครกหินอ่�งศิล� 

จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑ์เหล็กน้ำ�พ้ี จังหวัดอุตรดิตถ์ เครื่องเงินชนเผ่� 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมลอน จังหวัดฉะเชิงเทร� ส้มโอนครชัยศรี  

จังหวัดนครปฐม ทุเรียนหลิน-หลง จังหวัดอุตรดิตถ์ และน้อยหน่� 

ป�กช่อง จังหวัดนครร�ชสีม�

 • โซน C เป็นก�รแสดงและจำ�หน่�ยสินค้�ชุมชน กลุ่มจังหวัดฯ 

ได้คัดเลือกสุดยอด OTOP ชวนชิม ร้�นดังของจังหวัดม�จำ�หน่�ย เช่น 

กุยช่�ยบ้�นน� จ�กจังหวัดนครน�ยก ทอดมันหน่อกะล� จ�กจังหวัด 

นนทบุรี เนื้อโคขุนกำ�แพงแสน-ข้�วหมูแดง  จ�กจังหวัดนครปฐม  

หมูย่�งเมืองตรัง จ�กจังหวัดตรัง ข�หมูบุรีรัมย์ จ�กจังหวัดบุรีรัมย์  

และก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธย� จ�กจังหวัดพระนครศรีอยุธย�

	 ทั้งนี้ตล�ดคลองผดุงกรุงเกษมเป็นตล�ดท่ีเปิดโอก�สให้เกษตรกร  

และผู้ประกอบก�รได้มีแหล่งจำ�หน่�ยและเป็นตล�ดต้นแบบก�รกระตุ้น 

เศรษฐกิจฐ�นร�ก ผู้ประกอบก�รและเกษตรกรจำ�นวนไม่น้อยกว่� 800  

ร�ย นำ�สินค้�ท�งก�รเกษตรและอ�ห�รประจำ�ท้องถ่ินท่ีเด่นที่สุดใน 

แต่ละจังหวัดม�ร่วมจำ�หน่�ยภ�ยในง�น

ชมวีดิทัศน์การทำางานเพิ่มเติม

การร่วมแสดงสินค้าและเผยแพร่ผลงาน
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	 คณะทำ�ง�นก�รพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�กและประช�รัฐ  

จัดแสดงและจำ�หน่�ยสินค้�ชุมชนในง�น OTOP Mid-Year  

2017 BEST LOCAL TO GLOBAL : ภูมิใจ ภูมิปัญญ�ไทย 

ระดับโลก ซึ่งเป็นง�นส่งเสริมก�รตล�ด  OTOP ที่ยิ่งใหญ่ 

ที่สุดในรอบกล�งปีท่ีรัฐบ�ลให้คว�มสำ�คัญและสนับสนุนให้ 

ดำ�เนนิก�ร โดยภ�ยในง�นไดม้กี�รประช�สมัพันธ์และนำ�เสนอ 

ผลก�รดำ�เนินง�น ผ่�นบริษัท ประช�รัฐรักส�มัคคี วิส�หกิจ 

เพ่ือสังคม (ประเทศไทย) จำ�กัด อย่�งเป็นรูปธรรม เช่น  

ก�รจำ�ลองท่ีพักแบบโฮมสเตย์ด้วยก�รตกแต่งจ�กผลิตภัณฑ์ 

ชุมชน ช่วยสร้�งแรงบันด�ลใจให้กับชุมชน รวมไปถึงทำ�ให้ 

เกิดก�รเชื่อมโยงกันอีกด้วย

การออกบูธจำาหน่ายสินค้า
OTOP Mid-Year 2017

วันที่ 18 - 25 พฤษภ�คม 2560 
ณ ช�เลนเจอร์ 1 - 3 อิมแพ็ค อ�รีน่�
เมืองทองธ�นี

การร่วมแสดงสินค้าและเผยแพร่ผลงาน

ชมวีดิทัศน์การทำางานเพิ่มเติม
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	 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน) ร่วมกับกรรมก�ร 

พัฒน�ชุมชนและมูลนิธิเอกชนพัฒน�ภูมิภ�ค จัดกิจกรรมแรลลี่  

“A Journey From Local to Global” โดยใช้เส้นท�ง R3A  

กรุงเทพฯ - เชียงของ - หลวงน้ำ�ท� - สิบสองปันน� - คุนหมิง ระยะท�ง 

1,800 กิโลเมตร ระหว่�งวันที่ 20 - 27 พฤศจิก�ยน 2560 เพื่อ 

เชื่อมคว�มสัมพันธ์อันดี และเสริมสร้�งคว�มร่วมมือระหว่�ง 

ประเทศไทยและส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน พร้อมกับนำ�สินค้�  

OTOP ของประเทศไทยไปเผยแพร่ให้เป็นท่ีรู้จักยังต่�งประเทศ  

ในง�น “นิทรรศก�รแสดงสินค้�จ�กกลุ่มประเทศแม่โขง - ล้�นช้�ง” 

เพ่ือช่วยพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�ก ด้วยก�รนำ�ผลิตภัณฑ์ OTOP  

ไปสู่ตล�ดระดับโลก ซ่ึงเส้นท�ง R3A ยังเป็นเส้นท�งส�ยวัฒนธรรม 

ระหว่�งไทย - จีนอีกด้วย

	 สำ�หรับกิจกรรมแรลลี่  “A Journey From Local  to  

Global” เปน็ก�รขบัขีผ่�่นเสน้ท�ง 3 ประเทศดว้ยกัน โดยเสน้ท�ง 

ในประเทศน้ัน ผู้ร่วมเดินท�งไปกับค�ร�ว�นได้แวะเย่ียมชนสินค้� 

OTOP ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธย�  และที่อำ�เภอเชียงของ  

จังหวัดเชียงร�ย จ�กน้ันเดินท�งเข้�สู่ส�ธ�รณรัฐประช�ธิปไตย 

กิจกรรมแรลลี่สินค้าชุมชน
Journey From Local to Global
วันที่ 24 พฤศจิก�ยน 2560
ณ ส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน

การร่วมจัดงานเผยแพร่สินค้าในต่างประเทศ
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ชมวีดิทัศน์การทำางาน
เพิ่มเติม

การร่วมจัดงานเผยแพร่สินค้าในต่างประเทศ

ประช�ชนล�ว มุ่งหน้�ไปยังเขตปกครองตนเองชนช�ติไทย 

สิบสองปันน� โดยใช้เส้น R3A เส้นท�งยุทธศ�สตร์เศรษฐกิจ 

ที่สำ�คัญ เชื่อมโยงระหว่�งไทย  - ล�ว  - จีน และไปจบทริป 

ท่ีเมืองคุนหมิง ส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน รวมระยะท�ง 

โดยประม�ณ 1,800 กิโลเมตร เพ่ือเข้�ร่วมพิธีเปิดง�น  

“นิทรรศก�รแสดงสินค้�จ�กกลุ่มประเทศแม่โขง - ล้�นช้�ง”  

ในวันที ่ 24 พฤศจิก�ยน 2560

	 โดยตลอดเส้นท�งนั้น  ผู้ ร่วมเดินท�งจะได้ เ ห็น 

บรรย�ก�ศของก�รค้�ข�ยสินค้�พ้ืนเมือง สินค้�ท่ีม�จ�ก 

ภูมิปัญญ�ช�วบ้�น ก�รทำ�ก�รค้�ตลอดแนวช�ยแดน  

รวมไปถึงก�รแลกเปล่ียนท�งวัฒนธรรม พฤติกรรมของ 

ผู้บริโภคในแต่ละท้องถ่ิน อันนำ�ม�ซึ่งก�รต่อยอดท�ง 

คว�มคิดและแนวท�งในก�รพัฒน�สินค้�  OTOP ของ 

ประเทศไทยให้ตรงต�มคว�มต้องก�รของผู้บริโภคในตล�ด 

ต�่งประเทศ อกีทัง้ยังเปน็แนวท�งในก�รดำ�เนนิธุรกิจก�รค้� 

กับประเทศในประช�คมอ�เซียน หรือ AEC อีกด้วย
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	 คุณฐ�ปน สิริวัฒนภักดี หัวหน้�ทีมภ�คเอกชน คณะ 

ทำ�ง�นก�รพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�กและประช�รัฐ พร้อมด้วย 

คณะกรรมก�รบริษัท  ประช�รัฐรักส�มัคคีอำ�น�จเจริญ  

(วิส�หกิจเพ่ือสังคม) จำ�กัด ลงพ้ืนท่ีเย่ียมชุมชนผ้�ข�วม้� 

ทอมือ กลุ่มเย�วชนตำ�บลคำ�พระ อำ�เภอหัวตะพ�น กลุ่ม 

ทอผ้�ย้อมคร�มบ้�นคำ�เดือย ณ  หมู่บ้�นผ้�ข�วม้�ชุมชน 

ดงมะย�ง อำ�เภอลืออำ�น�จ จังหวัดอำ�น�จเจริญ และได้ชม 

ก�รส�ธิตก�รย้อมผ้�ข�วม้�สีธรรมช�ติ ชมแฟชั่นโชว์ชุด 

ผ้�ข�วม้�แปรรูปจ�กฝีมือชุมชน โดยผู้แทนกลุ่มชุมชนมีก�ร 

นำ�เสนอผลก�รดำ�เนินง�นของกลุม่ ซึง่นำ�ร�ยไดเ้ข�้สูช่มุชนกว�่ 

250,000 - 400,000 บ�ท จ�กก�รทอผ้� แปรรูปผ้�ข�วม้�  

รวมถึงก�รตัดเย็บเสื้อผ้�

ลงพื้นที่เยี่ยมชุมชน
ผ้าขาวม้าทอมือ
จังหวัดอำานาจเจริญ
วันที่ 9 ธันว�คม 2560

ชมวีดิทัศน์การทำางานเพิ่มเติม

การลงพื้นที ่ตรวจเยี ่ยมและติดตามการทำางานในพื้นที ่



44

การออกบูธจำาหน่าย
สินค้าชุมชนในงาน
OTOP City 2017
วันที่ 18 ธันว�คม 2560
ณ อ�ค�รช�เลนเจอร์ 1 - 3
อิมแพ็ค อ�รีน่� เมืองทองธ�นี

	 น�ยสุ ธี  ม�กบุญ  รัฐมนตรีช่ วย ว่�ก�รกระทรวง 

มห�ดไทย ประธ�นในพิธีเปิดง�น OTOP City 2017 ภ�ยใต้ 

แนวคิด  “ของขวัญจ�กภูมิปัญญ� ประช�รัฐ สร้�งโอก�ส  

สร้�งอ�ชีพ  สร้�งร�ยได้”  และ  ดร.กอบศักด์ิ  ภูตระกูล  

รัฐมนตรีประจำ�สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี พร้อมด้วย น�ยอภิช�ติ  

โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมก�รพัฒน�ชุมชน เย่ียมชมบูธ บริษัท 

ประช�รัฐรักส�มัคคี วิส�หกิจเพ่ือสังคม (ประเทศไทย) จำ�กัด 

โดยมี น�ยฐ�ปน สิริวัฒนภักดี หัวหน้�ทีมภ�คเอกชน คณะ 

ทำ�ง�นก�รพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�กและประช�รัฐ น�ยประวิช 

สุขุม เลข�นุก�รร่วมภ�คเอกชน พร้อมด้วย น�งต้องใจ  

ธนะช�นันท์ กรรมก�รผู้จัดก�ร บริษัท ประช�รัฐรักส�มัคคี  

วิส�หกิจเพ่ือสังคม (ประเทศไทย) จำ�กัด และคณะทำ�ง�น  

ใหก้�รตอ้นรบั และพ�เย่ียมชมโซนต�่ง ๆ ไดแ้ก่ โซนวิถีผ�้ถิน่  

โซนผลง�นของนักเรียนท่ีเข้�รอบสุดท้�ยก�รประกวด OTOP  

Junior Contest และโซนก�รร่วมพัฒน�สินค�้ชุมชน

ชมวีดิทัศน์การทำางานเพิ่มเติม

การร่วมจัดงานเผยแพร่สินค้าในประเทศ
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ชมวีดิทัศน์การทำางานเพิ่มเติม
ไร่เชิญตะวนั หน้า 45 หน้า80 หน้า81

	 พระมห�วุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) ผู้ก่อตั้งศูนย์ 

วิปัสสน�ส�กลไร่เชิญตะวัน พร้อมด้วย น�ยฐ�ปน สิริวัฒน- 

ภักดี หัวหน้�ทีมภ�คเอกชน คณะทำ�ง�นก�รพัฒน�เศรษฐกิจ 

ฐ�นร�กและประช�รัฐ น�งต้องใจ ธนะช�นันท์ กรรมก�ร 

ผู้จัดก�รบริษัท  ประช�รัฐรักส�มัคคี  วิส�หกิจเพ่ือสังคม  

(ประเทศไทย) จำ�กัด และน�ยอ�ทิวร�ห์ คงม�ลัย (ตูน  

บอดี้สแลม) ร่วมพิธีเปิดร้�นค้�ประช�รัฐไร่เชิญตะวันเมือง 

เชียงร�ย จังหวัดเชียงร�ย เพ่ือเชื่อมโยงก�รค้�ข�ยสินค้� 

ประช�รัฐระหว่�งจังหวัดยะล�และจังหวัดเชียงร�ย รวมท้ัง 

เชื่อมวิถีท�งวัฒนธรรมคว�มเป็นอยู่และสัมพันธภ�พที่ดีของ 

จงัหวดัใตส้ดุกับจงัหวัดเหนือสดุ โดยสร�้งชอ่งท�งก�รจำ�หน�่ย 

เพื่อสร้�งร�ยได้ให้กับชุมชนจ�กทั้งสองจังหวัด

เปิดร้านค้าประชารัฐ
ไร่เชิญตะวัน เมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
วันที่ 26 ธันว�คม 2560



การประชุมคณะทำางานการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและประชารัฐในป ี 2560
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27 มกร�คม 2560 ครั้งที่ 1/2560
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ชมวีดิทัศน์การทำางานเพิ่มเติม

27 กุมภ�พันธ์ 2560 ครั้งที่ 2/2560
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

3 เมษ�ยน 2560 ครั้งที่ 3/2560 
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

3 พฤษภ�คม 2560 ครั้งที่ 4/2560 
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

29 มิถุน�ยน 2560 ครั้งที่ 5/2560
ณ ประชุมห้อง ราชพฤกษ์บอลรูม
สโมสรราชพฤกษ์

7 สิงห�คม 2560 ครั้งที่ 6/2560  
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

12 กันย�ยน 2560 ครั้งที่ 7/2560 
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
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	 คณะทำ�ง�นก�รพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�กและประช�รัฐ นำ�โดย พลเอก อนุพงษ์ 
เผ่�จินด� รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงมห�ดไทย หัวหน้�ทีมภ�ครัฐ น�ยฐ�ปน  
สิริวัฒนภักดี หัวหน้�ทีมภ�คเอกชน น�ยมีชัย วีระไวทยะ ประธ�นบริษัท ประช�รัฐ 
รักส�มัคคี วิส�หกิจเพ่ือสังคม (ประเทศไทย) จำ�กัด น�ยอิสระ ว่องกุศลกิจ  
หัวหน้�ทีมภ�คเอกชน คณะกรรมก�รส�นพลังประช�รัฐ พร้อมด้วยคณะทำ�ง�น 
ภ�ครัฐ ภ�คเอกชน กรรมก�รบริษัท ประช�รัฐรักส�มัคคี วิส�หกิจเพ่ือสังคม  
(ประเทศไทย) จำ�กัด และนักพัฒน�ธุรกิจชุมชน รุ่น 1 และรุ่น 2 จ�กโครงก�ร 
ส�นพลังเพ่ือบ้�นเกิด ร่วมประชุม คณะทำ�ง�นก�รพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�กและ 
ประช�รัฐ ประจำ�เดือนธันว�คม โดยในก�รประชุมได้มีก�รร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�น 
ตลอดปี 2560 ต�มนโยบ�ยส�นพลังประช�รัฐ ซ่ึงรวมถึงผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัท 
ประช�รัฐรักส�มัคคี	 วิส�หกิจเพ่ือสังคม	 (ประเทศไทย) จำ�กัด และผลก�รดำ�เนินง�น 
ของบริษัท ประช�รัฐรักส�มัคคีจังหวัด	 (วิส�หกิจเพ่ือสังคม)	 จำ�กัด โดยมีผู้เข้�ร่วม 
ประชุมกว่�  600 คน ก�รขย�ยผลก�รจัดต้ังวิส�หกิจเพ่ือสังคม และพิจ�รณ� 
แผนก�รดำ�เนินง�นในปี 2561 ณ ห้องแซฟไฟร์ 204 - 205 อ�ค�รอิมแพ็ค ฟอรั่ม 
เมืองทองธ�นี

การประชุมคณะทำางาน
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
และประชารัฐ ครั้งที ่ 8/2560
วันอังค�รที่ 19 ธันว�คม 2560 
ณ ห้องแซฟ ไฟร์ 204 - 205 
อ�ค�รอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธ�นี
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แถลงข่าวผลการดำาเนินงาน
ครบ 2 ปี คณะทำางาน
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
และประชารัฐ 
วันที่ 19 ธันว�คม 2560 
ณ ห้องแซฟ ไฟร์ 204 - 205
อ�ค�รอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธ�นี

	 พลเอก อนุพงษ์ เผ่�จินด� รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวง 

มห�ดไทย ในฐ�นะหัวหน้�ทีมภ�ครัฐ คณะทำ�ง�นก�รพัฒน� 

เศรษฐกิจฐ�นร�กและประช�รัฐ พร้อมด้วย น�ยฐ�ปน  

สิริวัฒนภักดี ในฐ�นะหัวหน้�ทีมภ�คเอกชน คณะทำ�ง�นก�ร 

พัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�กและประช�รัฐ ร่วมแถลง  “ผลก�ร 

ดำ�เนินง�น 2 ปีของคณะทำ�ง�นก�รพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�ก 

และประช�รฐั และแผนก�รดำ�เนินง�นในป ี 2561” พรอ้มมอบ 

ร�งวัล Pracharat Award แก่บริษัท ประช�รัฐรักส�มัคคี 

จงัหวดั	 (วิส�หกิจเพ่ือสังคม)	 จำ�กัด และบรษิทัทีส่นบัสนุนบรษิทั 

ประช�รัฐรักส�มัคคี วิส�หกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำ�กัด 

รวมท้ังมอบร�งวัลก�รประกวด OTOP Junior ให้แก่โรงเรียน 

ท่ีชนะเลิศและรองชนะเลิศก�รประกวดโครงก�ร  OTOP 

Junior Contest 2017 ต�มลำ�ดับ

ชมวีดิทัศน์การทำางานเพิ่มเติม

การแถลงข่าวผลงานประจำาปี
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 •  สร้�งผลง�นขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐ�นร�กอย่�งเป็น 

	 	 รูปธรรม

 • นำ�นวัตกรรมและองค์คว�มรู้เสริมสร้�งเศรษฐกิจ  1.0 

  ให้มีศักยภ�พและคว�มเข้มแข็งพร้อมก้�วสู่เศรษฐกิจ 4.0

 • สร้�งคว�มเข้มแข็งและส�นพลังทุกภ�คส่วนในพ้ืนที่ 

	 	 เพ่ือให้เศรษฐกิจในพ้ืนท่ีเติบโตอย่�งเป็นรูปธรรมและย่ังยืน

 • ส�นพลังและเชื่อมโยงเศรษฐกิจฐ�นร�กกับเศรษฐกิจ 

	 	 ระดับประเทศอย่�งเป็นรูปธรรม

แผนง�นป ี 2561
	 •	 ขับเคลื่ อนง�นบริษัท  ประช�รัฐรักส�มัคคีจั งหวัด  

  (วิส�หกิจเพ่ือสังคม) จำ�กัด ในทุกพ้ืนท่ีอย่�งต่อเนื่อง  

  โดยเน้นก�รสร้�งร�ยได้ให้กับชุมชนในพื้นที่จังหวัดย�กจน

 • ขย�ยแนวคิดก�รจัดตั้งวิส�หกิจเพื่อสังคม

 •  สร้�งเครือข่�ยให้กว้�งและลึก  ให้เกิดคว�มเข้�ใจ 

	 	 และสร้�งก�รยอมรับเพื่อสร้�งแผนง�นในระดับชุมชน

 •  พัฒน�สินค้�ชุมชนและธุรกิจชุมชนใน  3  กลุ่มง�น 

	 	 อย่�งต่อเนื่อง

ผลสำ�เร็จของก�รดำ�เนินง�นใน 2 ปี 
ที่ผ่�นม�

การแถลงข่าวผลงานประจำาปี
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การขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐร่วมกับกระทรวงมหาดไทย

	 คณะทำ�ง�นก�รพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�กและประช�รัฐ 

ร่วมกับกระทรวงมห�ดไทย ขับเคลื่อนกิจกรรมท�งเศรษฐกิจ 

ในระดับชุมชน ผ่�นคณะกรรมก�รประส�นและขับเคลื่อน 

นโยบ�ยส�นพลังประช�รัฐประจำ�จังหวัด (คสป.) กรมก�ร 

พัฒน�ชุมชนและบริษัท  ประช�รัฐรักส�มัคคี  (วิส�หกิจ 

เพ่ือสังคม)	 จำ�กัด	 ในแต่ละจังหวัด สร้�งคว�มเติบโตท�ง 

เศรษฐกิจในระดับฐ�นร�กอย่�งต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จ�ก 

ก�รเติบโตของยอดข�ยสินค้� OTOP ซึ่งเป็นสินค้�จ�กระดับ 

ชุมชน ในปี 2558  -  2559 เพิ่มขึ้น 14.8% จ�ก 109,000 

ล้�นบ�ทม�เป็น 125,208 ล้�นบ�ท และในปี 2559  - 2560 

เตบิโตขึน้อกี 23% เปน็ 154,000 ล�้นบ�ท รวมถึงก�รขย�ยตวั 

ของชุมชนที่เข้�ร่วมในเครือข่�ยเพ่ิมขึ้นเป็นประม�ณ 60,000 

กลุ่ม ผลิตสินค้�ชุมชนถึงประม�ณ  120,000 ชิ้น  (ตัวเลข  

ณ เดือนธันว�คม 2560) ทั้งนี้มีกลุ่มเป้�หม�ยที่เข้�ร่วมง�น 

กับคณะกรรมก�รประส�นและขับเคลื่อนนโยบ�ยส�นพลัง 

ประช�รัฐประจำ�จังหวัด (คสป.) จำ�นวน 3,017 กลุ่ม มีร�ยได้ 

เพ่ิมแล้ว 2,410 กลุ่ม เป็นเงิน 1,748.31 ล้�นบ�ท ร�ยได้ 

การเติบโตของสินค้า OTOP

ตลาดประชารัฐของดีจังหวัดพิธีเปิดตลาดประชารัฐ ตลาดประชารัฐโมเดิร์นเทรด

109,000
ล้�นบ�ท

125,208
ล้�นบ�ท

154,000
ล้�นบ�ท

เพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 3,840 บ�ทต่อคน มีประช�ชนได้รับประโยชน์ 

จำ�นวน 445,280 คน เช่น กลุ่มเกษตรได้ขับเคลื่อนให้เกิด 

เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ กลุ่มแปรรูปมีก�รพัฒน� 

คุณภ�พ ม�ตรฐ�น และบรรจุภัณฑ์ และกลุ่มท่องเที่ยว 

โดยชุมชนเน้นเร่ืองคว�มสะอ�ด คว�มปลอดภัยให้ได้ม�ตรฐ�น

	 นอกจ�กน้ียังได้ร่วมในก�รขับเคลื่อนนโยบ�ยตล�ด 

ประช�รัฐ ดำ�เนินง�นพัฒน�ตล�ดใหม่ ขย�ยตล�ดเดิม ใน 

พ้ืนท่ีท่ีเป็นตล�ดธรรมช�ติ หรือเป็นตล�ดเดิมท่ีเป็นท่ีนิยม 

ของประช�ชนอยู่แล้ว รวมถึงก�รดำ�เนินก�รตล�ดประช�รัฐ  

Modern trade โดยมีบริษัท ประช�รัฐรักส�มัคคีจังหวัด  

(วิส�หกิจเพ่ือสงัคม)	 จำ�กัด	 รว่มกับสำ�นักง�นพัฒน�ชมุชนจงัหวดั 

และสำ�นักง�นพ�ณิชย์จังหวัด ในก�รขับเคลื่อนดำ�เนินง�น 

ให้ผู้ประกอบก�รได้มีโอก�สในก�รข�ยสินค�้ในห�้งสรรพสินค้� 

โดยยกเว้นค�่สถ�นทีอ่ย่�งน้อยจงัหวดัละ 1 แห่ง จ�กโครงก�ร 

ดงักล�่วส�ม�รถสร�้งโอก�ส สร�้งง�น และสร�้งร�ยไดใ้หก้บั 

ชุมชนอย่�งยั่งยืน

2558 2559
+ 14.8% + 23%

2560



ปีท่ี: 27 ฉบับท่ี: 9897
วันท่ี: อังคาร 2 มกราคม 2561
Section: บันเทิง/-

หน้า: 22(เต็มหน้า)

หัวข้อข่าว: 2ปี'ศก.ฐานราก-บริษัทประชารัฐ'ลุ้นขับเคล่ือนลากถึงท้ายขบวน

รหัสข่าว: C-180102037033(1 ม.ค. 61/08:10) หน้า: 4/5

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 240.69 Ad Value: 264,759 PRValue : 794,277 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

ปีท่ี: 68 ฉบับท่ี: 23608
วันท่ี: ศุกร์ 22 ธันวาคม 2560
Section: First Section/สังคมสยามรัฐ

หน้า: 4(บนขวา)

ภาพข่าว: สังคมสยามรัฐ: ประชารัฐอวอร์ด

รหัสข่าว: C-171222021034(22 ธ.ค. 60/06:12) หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 20.87 Ad Value: 17,739.50 PRValue : 53,218.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

ปีท่ี: 27 ฉบับท่ี: 9897
วันท่ี: อังคาร 2 มกราคม 2561
Section: บันเทิง/-

หน้า: 22(เต็มหน้า)

หัวข้อข่าว: 2ปี'ศก.ฐานราก-บริษัทประชารัฐ'ลุ้นขับเคล่ือนลากถึงท้ายขบวน

รหัสข่าว: C-180102037033(1 ม.ค. 61/08:10) หน้า: 3/5

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 240.69 Ad Value: 264,759 PRValue : 794,277 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

ปีท่ี: 27 ฉบับท่ี: 9897
วันท่ี: อังคาร 2 มกราคม 2561
Section: บันเทิง/-

หน้า: 22(เต็มหน้า)

หัวข้อข่าว: 2ปี'ศก.ฐานราก-บริษัทประชารัฐ'ลุ้นขับเคล่ือนลากถึงท้ายขบวน

รหัสข่าว: C-180102037033(1 ม.ค. 61/08:10) หน้า: 2/5

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 240.69 Ad Value: 264,759 PRValue : 794,277 คลิป: ขาว-ดำ(x3)
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ปีท่ี: 27 ฉบับท่ี: 9897
วันท่ี: อังคาร 2 มกราคม 2561
Section: บันเทิง/-

หน้า: 22(เต็มหน้า)

หัวข้อข่าว: 2ปี'ศก.ฐานราก-บริษัทประชารัฐ'ลุ้นขับเคล่ือนลากถึงท้ายขบวน

รหัสข่าว: C-180102037033(1 ม.ค. 61/08:10) หน้า: 1/5

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 240.69 Ad Value: 264,759 PRValue : 794,277 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

การสื่อสารแนวทางการทำางานและผลการดำาเนินงาน
คณะทำางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

ปีท่ี: - ฉบับท่ี: 24924
วันท่ี: จันทร์ 8 มกราคม 2561
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 3

คอลัมน์: สกู๊ปหน้า1: 'มองผล' หลังทำ 2 ปี 'ลดเหล่ือมล้ำ' ต่อที่'ประชารัฐปี 3'

รหัสข่าว: C-180108004042(8 ม.ค. 61/02:42) หน้า: 2/2

Daily News
Circulation: 810,000
Ad Rate: 2,200

Col.Inch: 63.22 Ad Value: 139,084 PRValue : 417,252 คลิป: สี่สี(x3)

ปีท่ี: - ฉบับท่ี: 24924
วันท่ี: จันทร์ 8 มกราคม 2561
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 3

คอลัมน์: สกู๊ปหน้า1: 'มองผล' หลังทำ 2 ปี 'ลดเหล่ือมล้ำ' ต่อที่'ประชารัฐปี 3'

รหัสข่าว: C-180108004042(8 ม.ค. 61/02:42) หน้า: 1/2

Daily News
Circulation: 810,000
Ad Rate: 2,200

Col.Inch: 63.22 Ad Value: 139,084 PRValue : 417,252 คลิป: สี่สี(x3)

• ร�ยก�ร เคลียร์คัดชัดเจน
	 สถ�นีโทรทัศน์ NBT
	 เดือนพฤษภ�คม 2560

• ร�ยก�ร สะพานเชื่อมไทย
	 สถ�นีโทรทัศน์ NBT
	 เดือนพฤษภ�คม 2560

• ร�ยก�ร มีคำาตอบ
	 สถ�นีโทรทัศน์ NBT
	 เดือนสิงห�คม 2560

• ร�ยก�ร แพรว
	 สถ�นีโทรทัศน์อมรินทร์ 34
	 เดือนสิงห�คม 2560



ผลก�รดำ�เนินง�น
บริษัท ประช�รัฐรักส�มัคคี
วิส�หกิจเพื่อสังคม
(ประเทศไทย) จำ�กัด
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แหล่งข้อมูล : บริษัท ประช�รัฐรักส�มัคคี วิส�หกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำ�กัด
ข้อมูลเปรียบเทียบร�ยได้ที่เพิ่มขึ้นของชุมชนที ่ บริษัท ประช�รัฐรักส�มัคคีจังหวัด (วิส�หกิจเพื่อสังคม) จำ�กัด ปี 2558 - 2559 และ 2559 - 2560

สถิติกลุ่มง�นที่สร้�งร�ยได้จ�กก�รทำ�ง�นของ
บริษัท ประช�รัฐรักส�มัคคีจังหวัด (วิส�หกิจเพื่อสังคม) จำ�กัด จำ�แนกต�มภ�ค

ภูมิภ�ค 2559 2560 รวมร�ยได้ทั้งสิ้น

ภ�คเหนือ
(3,257 ครัวเรือน)

ภ�คใต้
(4,816 ครัวเรือน)

ภ�คกล�ง 
(6,656 ครัวเรือน)

ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ 
(17,466 ครัวเรือน)

รวมร�ยได้ทั้งสิ้น

ก�รเกษตร
(1,596 ครัวเรือน)

ก�รเกษตร
(364 ครัวเรือน)

ก�รเกษตร
(2,426 ครัวเรือน)

ก�รเกษตร
(4,704 ครัวเรือน)

ก�รแปรรูป
(1,207 ครัวเรือน)

ก�รแปรรูป
(2,757 ครัวเรือน)

ก�รแปรรูป
(2,307 ครัวเรือน)

ก�รแปรรูป
(9,449 ครัวเรือน)

ก�รท่องเที่ยว
(454 ครัวเรือน)

ก�รท่องเที่ยว
(1,695 ครัวเรือน)

ก�รท่องเที่ยว
(1,923 ครัวเรือน)

ก�รท่องเที่ยว
(3,313 ครัวเรือน)

3,992,600

3,992,600

-

-

140,280

43,565

96,715

-

2,976,884

1,961,414

823,470

192,000

1,382,926

445,936

936,990

-

8,492,690

16,156,659

13,874,987

1,864,922

416,750

7,579,127

1,000,222

5,278,405

1,300,500

39,261,653

10,509,055

9,495,104

19,257,494

23,596,362

5,124,159

16,665,096

1,807,107

86,593,801

20,149,259

17,867,587

1,864,922

416,750

7,719,407

1,043,787

5,375,120

1,300,500

42,238,537

12,470,469

10,318,574

19,449,494

24,979,288

5,570,095

17,602,086

1,807,107

95,086,491
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กรรมก�รและกรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิ
บริษัท ประช�รัฐรักส�มัคคี วิส�หกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำ�กัด

ภ�คประช�สังคม ภ�คเอกชน

น�งส�วสมสุข บุญญะบัญช� 
กรรมก�ร

ประวัติก�รทำ�ง�น

• กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมก�ร 
สถ�บันพัฒน�องค์กรชุมชน

• เลข�ธิก�รมูลนิธิศูนย์ศึกษ�ที่อยู่อ�ศัยแห่งเอเชีย  
(Asian Coalition for Housing Rights) 

น�ยมีชัย วีระไวทยะ 
ประธ�นกรรมก�ร

ประวัติก�รทำ�ง�น

• ผู้ก่อตั้งและน�ยกสม�คมพัฒน�ประช�กร
 และชุมชน
• ผู้ก่อตั้งและประธ�นสถ�บันพัฒน� 

ประช�กรและชุมชนน�น�ช�ติ (PDI)  
บอสตัน, สหรัฐอเมริก�

• ผู้ก่อตั้งและประธ�นมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ
• ผู้ก่อตั้งโรงเรียนมีชัยพัฒน�

น�ยศุภชัย เจียรวนนท ์
กรรมก�ร 

ประวัติก�รทำ�ง�น

• ประธ�นคณะผู้บริห�ร  
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำ�กัด (มห�ชน)

• ประธ�นคณะกรรมก�ร  
สม�คมเครือข่�ยโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย 

• น�ยกสม�คมโทรคมน�คมแห่งประเทศไทย  
ในพระบรมร�ชูปถัมภ์

• หัวหน้�ทีมภ�คเอกชนของคณะทำ�ง�น 
โครงก�รส�นพลังประช�รัฐ 
ด้�นก�รศึกษ�พื้นฐ�นและก�รพัฒน�ผู้นำ�

น�ยอิสระ ว่องกุศลกิจ 
กรรมก�ร 

ประวัติก�รทำ�ง�น

• ประธ�นกรรมก�รกลุ่มมิตรผล  
บริษัท น้ำ�ต�ลมิตรผล จำ�กัด 

• ประธ�นอ�วุโส หอก�รค้�ไทย  
และสภ�หอก�รค้�แห่งประเทศไทย 

• สม�ชิกสภ�นิติบัญญัติแห่งช�ติ 
• หัวหน้�ทีมภ�คเอกชน  

คณะกรรมก�รส�นพลังประช�รัฐ 
• คณะกรรมก�รปฏิรูปประเทศด้�นเศรษฐกิจ 
• กรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ต ิ

น�ยฐ�ปน สิริวัฒนภักดี
กรรมก�ร 

ประวัติก�รทำ�ง�น

• กรรมก�รผู้อำ�นวยก�รใหญ ่  
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน)

• รองประธ�นกรรมก�รหอก�รค้�ไทย 
และสภ�หอก�รค้�แห่งประเทศไทย

• ที่ปรึกษ�ประธ�นสภ�อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย  
(ว�ระปี 2559 - 2561)

• กรรมก�รที่ปรึกษ� สถ�บันบัณฑิตบริห�รธุรกิจศศินทร ์
• กรรมก�รและเหรัญญิก สม�คมวัฒนธรรม 

และเศรษฐกิจไทย  - จีน
• กรรมก�รมูลนิธิสิริวัฒนภักด ี
• กรรมก�รมูลนิธิเสริมสร้�งเอกลักษณ์ของช�ติ
• ที่ปรึกษ�กิตติมศักดิ์ สม�คมถ่�ยภ�พแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมร�ชูปถัมภ์
• กรรมก�รหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมห�นคร
• กรรมก�รมูลนิธิแม่ฟ้�หลวง 
• กรรมก�รมูลนิธิสถ�บันโรคไตภูมิร�ชนครินทร์
• ประธ�นมูลนิธิพลังน้ำ�ใจไทย
• กรรมก�รจัดทำ�ยุทธศ�สตร์ช�ติด้�นก�รสร้�งโอก�ส 

และคว�มเสมอภ�คท�งสังคม

น�ยแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป
กรรมก�ร 

ประวัติก�รทำ�ง�น

• เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ (สช.)  
พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน

• ประธ�นกรรมก�รมูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒน� 
• กรรมก�รบริห�รสำ�นักง�นกองทุนหมู่บ้�น 

และชุมชนเมืองแห่งช�ติ พ.ศ. 2560
• กรรมก�รขับเคลื่อนปฏิรูปเพื่อรองรับ 

ก�รปรับเปลี่ยนต�มนโยบ�ย Thailand 4.0  
พ.ศ. 2560
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ภ�ควิช�ก�ร

ภ�คประช�ชน

คณะกรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิ

น�ยภร�เดช พยัฆวิเชียร 
กรรมก�ร 

ประวัติก�รทำ�ง�น 

• น�ยกสภ�มห�วิทย�ลัยศิลป�กร
• กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมก�ร 

อนุรักษ์และพัฒน�กรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่�
• กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมก�ร 

พัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของประเทศ
• กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมก�ร 

ส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
• กรรมก�รมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรม 

แห่งกรุงเทพมห�นคร

น�งปรีด� คงแป้น
กรรมก�ร 

ประวัติก�รทำ�ง�น

• ผู้จัดก�รโครงก�ร Empowering Networks  
of Vulnerable Southern Communities  
to Claim Citizenship and Land Rights  
(สนับสนุนโดย EU)

• อนุกรรม�ธิก�รสิทธิชุมชน สภ�ขับเคลื่อน 
ก�รปฏิรูปประเทศ (สปท.) (ตั้งปี 2558)

• อนุกรรมก�รด้�นสิทธิ สถ�นะกลุ่มช�ติพันธุ์ 
และชนเผ่�พื้นเมือง คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชน 
แห่งช�ติ (ตั้งปี 2559)

• คณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ (ตั้งปี 2559)

น�งต้องใจ ธนะช�นันท์
กรรมก�รผู้จัดก�ร 

ประวัติก�รทำ�ง�น

• ที่ปรึกษ�คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง  
สภ�ก�ช�ดไทย

• ที่ปรึกษ�คณะกรรมก�รบริห�รมูลนิธิแม่ฟ้�หลวง
• ผู้บรรย�ยสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�ร 

บริษัทไทย (IOD)

น�งไขศรี เนื่องสิข�เพียร
กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิด้�นตรวจสอบ 

ประวัติก�รทำ�ง�น

• กรรมก�รและเหรัญญิก มลูนิธิร�กแก้ว
• ที่ปรึกษ�ฯ สำ�นักง�นกำ�กับหลักทรัพย์และ 

ตล�ดหลักทรัพย์
• คณะทำ�ง�นในโครงก�รประช�รัฐ
• กรรมก�ร บริษัท ท๊อป ที 2015 จำ�กัด

น�ยอนันต์ ด�โลดม
กรรมก�ร 

ประวัติก�รทำ�ง�น

• กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒ ิ  
มูลนิธิพระบรมร�ช�นุสรณ์  
พระบ�ทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้�นภ�ลัย  
ในพระบรมร�ชูปถัมภ์ พ.ศ. 2559 - 2561

• ที่ปรึกษ�มูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทย  
ในพระร�ชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ  
สย�มบรมร�ชกุม�รี

• น�ยกสม�คมศิษย์เก่�กองทุนพัฒน�คว�มร่วมมือ 
คว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศไต้หวัน - ไทย 

• ประธ�นมูลนิธิอนันต์ ด�โลดม

ศ.พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิด้�นบรรษัทภิบ�ล 

ประวัติก�รทำ�ง�น

• ประธ�นคณะกรรมก�รกฎหม�ยภ�ษ ี
และกฎระเบียบสภ�หอก�รค้�แห่งประเทศไทย 

• รองประธ�นกรรมก�รของคณะกรรมก�ร 
ปฏิรูปประเทศด้�นกฎหม�ย (คปก.)  
และกรรมก�รคณะกรรมก�รดำ�เนินก�รปฏิรูป 
กฎหม�ยในระยะเร่งด่วน 

• ประธ�นอนุกรรมก�รคณะอนุกรรมก�ร 
พิจ�รณ�ปรับปรุงและแก้ ไขประมวลรัษฎ�กร  
สม�ชิกคณะทำ�ง�นอำ�นวยก�รด้�นยุติธรรม 
และลดคว�มเหลื่อมล้ำ�

น�งเกศร� มัญชุศรี 
กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิด้�นบรรษัทภิบ�ล 

ประวัติก�รทำ�ง�น

• กรรมก�รและผู้จัดก�ร ตล�ดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย

• คณะทำ�ง�นก�รพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�ก 
และประช�รัฐ

• คณะทำ�ง�นประช�รัฐเพื่อสังคม
• กรรมก�ร สม�คมธุรกิจเพื่อสังคม  

โดยมูลนิธิแม่ฟ้�หลวง
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1. นนทบุรี สามารถเพ่ิมรายได้ให้ชุมชน 15,503,268 บาท (เกษตร 50% แปรรูป 2% ท่องเท่ียว 48%)  

ม�จ�กสินค้� ทุเรียน ข้�ว ผักปลอดส�รพิษ อ�ห�รแปรรูป และก�รท่องเที่ยวเก�ะเกร็ด  

มีจำานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 971 ครัวเรือน

2. จันทบุรี สามารถเพิ่มรายได้ให้ชุมชน 9,069,911 บาท (เกษตร 6% แปรรูป 2% ท่องเที่ยว 92%)  

ม�จ�กก�รท่องเที่ยว ชุมชนขนมแปลกริมคลองหนองบัว ผลิตภัณฑ์แปรรูปผลจันท์  

มีจำานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 687 ครัวเรือน

3. พะเย� สามารถเพิ่มรายได้ให้ชุมชน 6,714,345 บาท (เกษตร 99% ท่องเที่ยว 1%)  

ม�จ�กสินค้�ข�้ว ส่งเสริมก�รท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชนไทลื้อ มีจำานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 346 ครัวเรือน

4. หนองค�ย สามารถเพิ่มรายได้ให้ชุมชน 5,149,289 บาท (เกษตร 2% แปรรูป 95% ท่องเที่ยว 3%)  

ม�จ�กสินค้�แปรรูปปล�นิล มีจำานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,319 ครัวเรือน

5. มุกด�ห�ร สามารถเพิ่มรายได้ให้ชุมชน 4,807,400 บาท (เกษตร 21% แปรรูป 78% ท่องเที่ยว 2%)  

ม�จ�กสินค้�ตะกร�้ส�นพล�สติกและผ้�ย้อมคร�ม มีจำานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,206 ครัวเรือน

6. พระนครศรีอยุธย� สามารถเพิ่มรายได้ให้ชุมชน 4,471,105 บาท (เกษตร 1% แปรรูป 3%  

ท่องเที่ยว 97%) ม�จ�กก�รส่งเสริมก�รท่องเที่ยว มีจำานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 298 ครัวเรือน

7. นครร�ชสีม� สามารถเพ่ิมรายได้ให้ชุมชน 4,355,822 บาท (แปรรูป 32% ท่องเท่ียว 68%)  

ม�จ�กอ�ห�รแปรรูป มีจำานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,554 ครัวเรือน

8. เชียงใหม่ สามารถเพิ่มรายได้ให้ชุมชน 4,043,502 บาท (เกษตร 100%)  

ม�จ�กก�รจำ�หน่�ยลำ�ไยและเกษตรอินทรีย ์ มีจำานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 303 ครัวเรือน

9. ชุมพร สามารถเพิ่มรายได้ให้ชุมชน 2,919,135 บาท (แปรรูป 100%)  

ม�จ�กก�แฟและกล้วยหอม มีจำานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 236 ครัวเรือน

10. ลำ�พูน สามารถเพิ่มรายได้ให้ชุมชน 2,559,564 บาท (เกษตร 88% แปรรูป 3% ท่องเที่ยว 9%)  

ม�จ�กก�รจำ�หน่�ยลำ�ไย มีจำานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 180 ครัวเรือน

จังหวัดที่ส�ม�รถสร้�งร�ยได้สูงสุดจ�กก�รร่วมง�นกับ 
บริษัท ประช�รัฐรักส�มัคคี วิส�หกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำ�กัด  
10 อันดับแรก
(ข้อมูลตั้งแต่ปี 2559 - กุมภาพันธ์ 2561) ได้แก่

แหล่งข้อมูล : บริษัท ประช�รัฐรักส�มัคคี วิส�หกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำ�กัด 
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จังหวัดที่ส�ม�รถสร้�งร�ยได้สูงสุดจ�กก�รร่วมง�นกับ 
บริษัท ประช�รัฐรักส�มัคคี วิส�หกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำ�กัด  
10 อันดับแรก
(ข้อมูลตั้งแต่ปี 2559 - กุมภาพันธ์ 2561) ได้แก่

	 คณะกรรมก�รจัดทำ�ยุทธศ�สตร์ช�ติด้�นก�รสร้�งโอก�ส 

และคว�มเสมอภ�คท�งสังคม นำ�โดยน�ยเอ็นนู ซื่อสุวรรณ  

ประธ�นกรรมก�ร น�ยฐ�ปน สิริวัฒนภักดี น�ยพล�กร  

วงค์กองแก้ว น�ยสุรเดช เดชคุ้มวงศ์ กรรมก�ร และน�ง 

สีล�ภรณ์ บัวส�ย กรรมก�รและเลข�นุก�ร ร่วมบรรย�ย 

และรับฟังคว�มคิดเห็นต่อร่�งยุทธศ�สตร์ช�ติด้�นก�รสร้�ง 

โอก�สและคว�มเสมอภ�คในสังคมให้กับ กรรมก�รบริษัท  

ประช�รัฐรักส�มัคคีจังหวัด (วิส�หกิจเพ่ือสังคม) จำ�กัด 76  

จังหวัด และได้ร่วมรับฟงัก�รแสดงคว�มคิดเห็นเพือ่สร�้งคว�ม 

เข้�ใจและยอมรับในก�รจัดทำ�ร่�งยุทธศ�สตร์ช�ต ิ 20 ปี เพื่อ 

ขับเคลื่อนประเทศในอีก 20 ปีข้�งหน้�

	 โดยส�ระสำ�คัญคือ ก�รจัดตั้งกองทุนท่ีมีก�รระดมทุน 

ระหว่�งภ�ครัฐ ภ�คเอกชน ภ�ควิช�ก�ร ภ�คประช�สังคม  

และภ�คประช�ชน เพ่ือเป็นเคร่ืองมือสนับสนุนก�รทำ�ง�นของ 

ภ�คส่วนต่�ง  ๆ  ที่มีจิตอ�ส�ม�ทำ�ง�นร่วมกับภ�ครัฐในก�ร 

สร้�งสรรค์คว�มมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

บริษัทประชารัฐรักสามัคค ี
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำากัด 
ทุกจังหวัด ร่วมเสนอความคิดเห็น 
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม
วันที่ 19 ธันว�คม 2560
ณ ห้องจูปิเตอร์ 4 - 13
อ�ค�รอิมแพ็ค อ�รีน่� เมืองทองธ�นี

ชมวีดิทัศน์
การทำางาน
เพิ่มเติม
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บริษัท ประช�รัฐรักส�มัคคี วิส�หกิจเพ่ือสังคม (ประเทศไทย) จำ�กัด  

จัดง�นสัมมน�ประจำ�ปี กรรมก�รบริษัท ประช�รัฐรักส�มัคคีท้ัง  76 จังหวัด  

พร้อมด้วยนักพัฒน�ธุรกิจชุมชนรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 เพ่ือนำ�เสนอผลง�นของแต่ละ 

จังหวัด แลกเปลี่ยนประสบก�รณ์และคว�มรู้จ�กก�รดำ�เนินง�นในพ้ืนท่ี โดยในง�น 

ได้มีก�รบรรย�ยพิเศษในหัวข้อ แนวท�งก�รดำ�เนินง�นด้�นภ�ษีสำ�หรับวิส�หกิจ 

เพ่ือสังคม รับฟังคว�มคิดเห็นต่อร่�งยุทธศ�สตร์ช�ติด้�นก�รสร้�งโอก�ส ก�ร 

บรรย�ยและให้คำ�ปรึกษ�ด้�นบัญชีและกฎหม�ยบริษัท เป็นต้น นอกจ�กน้ียังมี 

พิธีมอบร�งวัล “PRACHARAT AWARD 2017” เพ่ือสร้�งแรงผลักดันและแรงจูงใจ 

ในก�รทำ�ง�นของคณะผู้บริห�ร นักพัฒน�ธุรกิจชุมชน โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท 

ร�งวัล ดังนี้

•	โลป่ระก�ศเกยีรตคุิณแสดงคว�มชืน่ชมจ�กคณะทำ�ง�นก�รพัฒน�เศรษฐกิจ 

ฐ�นร�กและประช�รัฐ (E3) มอบให้แก่บริษัท ประช�รัฐรักส�มัคคีท้ัง 76 จังหวัด 

ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในก�รขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐ�นร�กของประเทศ

•	บริษัท ประช�รัฐรักส�มัคคีดีเด่น ประจำ�ปี 2560 ด้�นก�รบูรณ�ก�ร 

คว�มรว่มมอื ซึง่พิจ�รณ�จ�กผลสำ�รวจคว�มพึงพอใจของ 5 ภ�คสว่น ประกอบด้วย  

ภ�ครัฐ ภ�คเอกชน ภ�คประช�สังคม ภ�ควิช�ก�ร และภ�คประช�ชน ที่มีต่อ 

ก�รทำ�ง�นของบริษัท ประช�รัฐรักส�มัคคีจังหวัด จำ�นวน 25 ร�งวัล

•	บริษัท ประช�รัฐรักส�มัคคียอดนิยม ประจำ�ปี 2560 ด้�นผลสัมฤทธ์ิของ 

ก�รดำ�เนินง�น โดยคณะกรรมก�ร บริษัท ประช�รัฐรักส�มัคคีจังหวัด (วิส�หกิจ 

เพื่อสังคม)	 จำ�กัด	 เป็นผู้ร่วมโหวตให้คะแนนผลง�นที่ชื่นชอบ จำ�นวน 21 ร�งวัล

การสัมมนาประจำาป ี 2560 
กรรมการบริษัท ประชารัฐรักสามัคค ี
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำากัด ทุกจังหวัด
ระหว่�งวันที่ 18 - 19 ธันว�คม 2560
ณ ห้องจูปิเตอร์ 4 - 13 อ�ค�รอิมแพ็ค อ�รีน่� เมืองทองธ�นี

ชมวีดิทัศน์การทำางานเพิ่มเติม
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การลงตรวจเยี ่ยมและติดตามการทำางานในพื้นที ่

	 บริษัท ประช�รัฐรักส�มัคคี วิส�หกิจเพ่ือสังคม (ประเทศไทย) จำ�กัด ได้มี 

ก�รจัดประชุมเชิงปฏิบัติก�ร ให้กับนักพัฒน�ธุรกิจชุมชนรุ่นที่ 1 และรุ่นท่ี 2 ใน 

โครงก�รส�นพลังเพ่ือบ้�นเกิด จำ�นวน 3 ครั้งเพ่ือพัฒน�ต่อยอดโครงก�รส�นพลัง 

เพ่ือบ้�นเกิด และให้นักพัฒน�ธุรกิจชุมชนท้ัง  76 จังหวัดได้เสนอแผนง�นก�ร 

ขับเคลื่อนนโยบ�ยประช�รัฐท่ีส�ม�รถดำ�เนินง�นได้จริงเพ่ือให้บรรลุเป้�หม�ยของ 

โครงก�รต�มวัตถุประสงคค์รัง้ที ่ 1 วนัที ่ 1 เมษายน 2560 ศกึษ�ดงู�น ครีวีงโมเดล  

ณ อำ�เภอคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมร�ช

 ครั้งที่ 2 วันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2560 ก�รอบรมก�รขับเคลื่อนเกษตร- 

อินทรีย์แบบบูรณ�ก�รบนพ้ืนฐ�นของก�รค้�ที่เป็นธรรม ณ  โรงแรมส�มพร�น 

ริเวอร์ไซด์ ตำ�บลย�ยช� อำ�เภอส�มพร�น จังหวัดนครปฐม พร้อมลงพ้ืนท่ีศึกษ� 

ดูง�นท่ีกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์บ�งช้�ง ณ ศูนย์ก�รเรียนรู้บ้�นหัวอ่�ว และศึกษ� 

ดูง�นเรื่องก�รแปรรูปผลไม้อินทรีย์ต่�ง  ๆ และเห็ดอินทรีย์ที่ Happy Life Farm  

(กลุ่มวิส�หกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์อ�ห�ร ตำ�บลสระพัฒน� อำ�เภอกำ�แพงแสน  

จังหวัดนครปฐม)

 ครั้งที่ 3 วันที่ 5 - 6 กันยายน 2560 ก�รอบรมให้องค์คว�มรู้ท�งด้�นก�ร 

แปรรูปผลิตภัณฑ์ เพ่ือม�ใช้ประโยชน์เชิงพ�ณิชย์ โดย สำ�นักส่งเสริมนวัตกรรม 

และสร้�งมูลค่�เพ่ิมเพ่ือก�รค้� และ ผศ.ดร.บัณฑิต อินณวงศ์ ภ�ควิช�เทคโนโลยี 

อ�ห�ร คณะวิศวกรรมศ�สตร์เทคโนโลยีอุตส�หกรรม  มห�วิทย�ลัยศิลป�กร  

ณ โรงแรมพ�ลัสโซ กรุงเทพมห�นคร

การประชุมเชิงปฏิบัติการรายไตรมาส 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชนรุ่นที่ 1 และ
รุ่นที่ 2 โครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิด
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	 โครงก�รส�นพลังเพื่อบ้�นเกิด จัดขึ้นเพื่อสร้�งผู้นำ�ก�ร 

พัฒน�ชุมชนรุ่นใหม่ในแต่ละจังหวัดที่ส�ม�รถทำ�ง�นร่วมกับ 

ทุกภ�คส่วนได้โดยผ่�นก�รอบรม ผสมผส�นก�รถ่�ยทอด 

องค์คว�มรู้และก�รทำ�ง�นจริงในพื้นที่ เพื่อเสริมสร้�งทักษะ 

ก�รพัฒน�ชุมชนแบบใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง โดยนักพัฒน�ธุรกิจ 

ชุมชนที่ได้รับก�รคัดเลือก  ได้เข้�รับก�รอบรม  2 เดือน  

ก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติง�นจริงใน 4 เรื่อง ได้แก่ ก�รบริห�ร 

ธุรกิจ ก�รทำ�ง�นร่วมกับชุมชน ก�รบริห�รง�นบริษัท และ 

ก�รประส�นง�น

	 ปัจจุบันมีนักพัฒน�ธุรกิจชุมชนแล้วจำ�นวน  2  รุ่น  

รุ่นละ 76 คน ได้นำ�องค์คว�มรู้จ�กก�รอบรมไปพัฒน�ชุมชน 

บ้�นเกิดและดำ�เนินกิจกรรมต่�ง  ๆ  ภ�ยในชุมชน เพื่อให้ 

เกิดก�รพัฒน�ที่ตรงกับคว�มต้องก�รของประช�ชน ทำ�ให้ 

ประช�ชนมีคว�มสุข

	 โครงก�รส�นพลังเพื่อบ้�นเกิด นักพัฒน�ชุมชนรุ่นที่ 1 

ทำ�ง�นจริงเป็นระยะเวล� 1 ปี 8 เดือน ได้ริเริ่มโครงก�รกับ 

ชุมชน 1,043 โครงก�รทั่วประเทศ สร้�งร�ยได้เพิ่มขึ้น 52  

ล้�นบ�ท เพื่อต่อเนื่องคว�มสำ�เร็จที่เกิดจ�กรุ่นที่  1 ในปี  

2560 จึงได้ดำ�เนินก�รเป็นรุ่นที่ 2 ในก�รคัดเลือกคนรุ่นใหม ่

ที่มีอ�ยุระหว่�ง 20 - 30 ปี เข้�ร่วมโครงก�รจำ�นวน 76 คน 

เพื่อร่วมพัฒน�ชุมชนในจังหวัดบ้�นเกิด จังหวัดละ 1 คน  

โดยก่อนก�รลงพื้นที่ปฏิบัติง�นจริง นักพัฒน�ธุรกิจชุมชน 

ทุกคนจะต้องเรียนรู้แนวท�งก�รทำ�ง�นแบบวิส�หกิจเพื่อ 

สังคม (Social Enterprise) โดยเน้นก�รศึกษ�องค์คว�มรู้ 

ที่จะนำ�ไปร่วมทำ�ง�นกับบริษัท ประช�รัฐรักส�มัคคี จังหวัด  

(วิส�หกิจเพื่อสังคม) จำ�กัด ให้เกิดคว�มยั่งยืนอย่�งเป็น 

ระบบ

โครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิด

ปฐมนิเทศนักพัฒนาธุรกิจชุมชน 
โครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิด รุ่นที่ 2
วันที่ 6 กันย�ยน 2560
ณ ศูนย์ C asean อ�ค�ร CW Tower

ชมวีดิทัศน์การทำางานเพิ่มเติม
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	 กรมก�รพัฒน�ชุมชน กระทรวงมห�ดไทย ร่วมกับ  

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน) เชื่อมโยงก�ร 

พัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�กและประช�รัฐ (E3) กับง�นประช�รัฐ 

ด้�นก�รพัฒน�ก�รศึกษ� (E5) ผ่�นโครงก�ร OTOP Junior 

เพ่ือเป็นก�รเสริมสร้�งวิช�ชีพให้กับเย�วชนในโรงเรียน อันเป็น 

ร�กฐ�นคว�มเข้มแข็งของชุมชน ผ่�นก�รส่งเสริมให้นักเรียน 

ในโรงเรียนส�ม�รถประยุกต์วิช�ก�รม�ริเริ่มก�รทำ�ม�ค้�ข�ย  

ซึง่จะเปน็อ�ชพีท่ีสร�้งร�ยไดต้อ่ไปในอน�คต ทัง้น้ีไดด้ำ�เนินก�ร 

ร่วมกันพัฒน�ให้เย�วชนเป็นผู้ประกอบก�รรุ่นเย�ว์ พัฒน� 

สินค้�ท้องถ่ิน ยกระดับสินค้�หน่ึงตำ�บลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของ 

เย�วชนให้มีม�ตรฐ�นเป็นท่ียอมรับของคนทั่วไป ร่วมสร้�ง 

ระบบและกลไกส่งเสริมก�รมีส่วนร่วมก�รเรียนรู้และกิจกรรม 

ท�งเศรษฐกิจของชุมชนในโรงเรียน เพ่ือให้เกิดก�รเรียนรู้ใน 

เรื่องก�รทำ�ม�ค้�ข�ยและประกอบก�รต�มแนวท�งปรัชญ� 

ของเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังได้มีก�รจัดก�รประกวด OTOP 

Junior Contest ขึ้นในง�น OTOP City 2017 เพ่ือค้นห� 

ผู้ประกอบก�รรุ่นเย�ว์ ในระดับชั้นประถมศึกษ�ตอนปล�ย 

และมัธยมศึกษ�ตอนต้น มีโรงเรียนจ�กทั่วประเทศเข�้ร่วมกว่� 

370 โรงเรียน

โครงการ OTOP Junior
วันที่ 18 - 19 ธันว�คม 2561 

ชมวีดิทัศน์การทำางานเพิ่มเติม
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	 สื่อออนไลน์เพื่อเผยแพร่ข่�วส�ร คว�มเคลื่อนไหวต่�ง ๆ และเป็นช่องท�งข�ยสินค้�ชุมชน 

 - www.prsthailand.com ช่องท�งแนะนำ�สินค้�ชุมชน และเป็นจุดเชื่อมโยงผู้ค้�ตรงสู่ผู้บริโภคในปัจจุบันมี

	 			ผู้เข้�ชมแล้วกว่� 15,000 Views มีก�รแนะนำ�สินค้�บนระบบกว่� 200 ชนิด

 - นำ�สินค้�ข�ยผ่�น AIS ฟ�ร์มสุข Application สร้�งยอดข�ยกว่� 4,000 บ�ท ภ�ยใน 1 วัน

	 ก�รออกร้�นค้�ของบริษัท ประช�รัฐรักส�มัคคี วิส�หกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำ�กัด พร้อมจัดห�พื้นที่แสดงสินค้� 

ชุมชน	และรับฝ�กข�ยสินค้�ในง�นออกร้�นต่�ง ๆ กว่� 20 ง�น ส�ม�รถช่วยสร้�งร�ยได้ให้ชุมชน	กว่� 200 ชุมชน	 

เป็นมูลค่�กว่� 10 ล้�นบ�ท



โครงก�รระดับประเทศ
บริษัท ประช�รัฐรักส�มัคคี
วิส�หกิจเพื่อสังคม
(ประเทศไทย) จำ�กัด
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	 บริษัท  ประช�รัฐ รักส�มัคคี  วิส�หกิจเ พ่ือ สังคม  

(ประเทศไทย) จำ�กัด ภ�ยใต้ก�รดำ�เนินง�นของคณะทำ�ง�น 

ก�รพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�กและประช�รัฐ ร่วมกับกรมก�ร 

พัฒน�ชุมชน กระทรวงมห�ดไทย จัดทำ�โครงก�ร “ผ้�ข�วม้� 

ท้องถ่ินหัตถศิลป์ไทย” เพ่ือร่วมอนุรักษ์อ�ชีพก�รทอผ้�ข�วม้� 

เฟ้นห�อัตลักษณ์ผ้�ข�วม้�ไทยในแต่ละท้องถ่ินให้มีคว�ม 

โดดเด่นชัดเจน รวมท้ังเพ่ิมมูลค่�ให้ผ้�ข�วม้� ผ่�นก�ร 

จดทะเบียนเครื่องหม�ยก�รค้�และแปรรูปเป็นสินค้�ต่�ง  ๆ  

เสริมสร้�งร�ยได้ให้กับชุมชน

 • สนับสนุนให้ผ้�ข�วม้�ทอมือของไทยจำ�นวนกว่� 30  

ชุด ไปสู่เวทีแฟชั่นระดับอินเตอร์ บนรันเวย์ง�น  Amazon  

Fashion Week TOKYO 2017 ณ ประเทศญ่ีปุ่น ด้วยฝีมือ 

ก�รออกแบบของดีไซเนอร์ส�วคนเก่ง คุณลินด� เจริญล�ภ  

เจ้�ของแบรนด์เสื้อผ้� LALALOVE ร่วมกับคุณโอ๋  - หทัยรัตน์  

โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่น
หัตถศิลป์ไทย

เจริญชัยชนะ เมื่อวันที ่ 20 - 22 มีน�คม 2560 

 • มุ่งเน้นก�รสร้�งมูลค่�เพ่ิมให้กับผ้�ข�วม้�ทอมือผ่�น  

4  มิติ ได้แก่ ก�รสร้�งคว�มตระหนักรู้และคว�มสนใจใน 

ผ้�ข�วม้�ทอมือในกลุ่มผู้บริโภคท้ังในและต่�งประเทศ ก�ร 

สร้�งนวัตกรรมก�รผลิตและแปรรูปสินค�้จ�กผ้�ข�วม้�ทอมือ

 • ออกแบบชุดร�ตรีผ้�ข�วม้�โดย Young Designers  

ในโครงก�ร EISA (Education Institute Support Activity)

 • แลกเปล่ียนองค์คว�มรู้ระหว่�งชุมชนและผู้เชี่ยวช�ญ 

ในด้�นต่�ง ๆ อ�ทิ ก�รใช้สีธรรมช�ติ และก�รพัฒน�บรรจุภัณฑ์

 • ผลักดันก�รคุ้มครองทรัพย์สินท�งปัญญ�ทั้งส้ิน 13  

ลิขสิทธิ์ 8 เครื่องหม�ยก�รค้� 1 อนุสิทธิบัตร สร้�งร�ยได้ 

รวม 3,561,356 บ�ท ให้กับชุมชนจำ�นวน 30 ชุมชน

การพัฒนาด้านงานแปรรูป

ชมวีดิทัศน์การทำางานเพิ่มเติม
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คณะกรรมก�ร
โครงก�ร

ผ้�ข�วม้�ท้องถิ่น
หัตถศิลป์ ไทย

1 2 3 4 5 6 7 8
1. คุณณรงค์ บุ่ยศิริรักษ์
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
กรรมการตัดสินประเภทผ้าขาวม้าแปรรูป (Product)
2. คุณอัมพวัน พิช�ลัย
ผู้อำานวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
กรรมการตัดสินประเภทวัตถุดิบธรรมชาติและสีธรรมชาติ
(Organics)
3. ดร.ขจิต สุขุม
ผู้อำานวยการสำานักลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
กระทรวงพาณิชย์ 
กรรมการตัดสินประเภทผ้าขาวม้าอัตลักษณ์ประจำาชุมชน 
(Heritage)
4. หม่อมหลวงคฑ�ทอง ทองใหญ่
ผู้อำานวยการสำานักงานส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่ม
เพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กรรมการตัดสินประเภทผ้าขาวม้าความคิดสร้างสรรค์
(Creative)

5. ศ�สตร�จ�รย์ญ�ณวิทย์ กุญแจทอง
คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
กรรมการตัดสินประเภทวัตถุดิบธรรมชาติและสีธรรมชาต ิ
(Organics)
6. ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์สรรเสริญ มิลินทสูต
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
ผู้อำานวยการศูนย์สร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
กรรมการตัดสินประเภทผ้าขาวม้าอัตลักษณ์ประจำาชุมชน (Heritage)
7. คุณนิติกร กรัยวิเชียร
ผู้อำานวยการโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน)
กรรมการตัดสินประเภทผ้าขาวม้าความคิดสร้างสรรค์ (Creative)
8. คุณเพลินจันทร์ วิญญรัตน์
นักออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
กรรมการตัดสินประเภทผ้าขาวม้าแปรรูป (Product)

การพัฒนาด้านงานแปรรูป
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โดยแฟชั่นโชว์ชุดนี้ คุณลินด� เจริญล�ภ เจ้�ของแบรนด์เส้ือผ้� 

LALALOVE นำ�เอ�เอกลกัษณ์ล�ยต�ร�งของผ�้ข�วม�้ จบัคู่สีตัดกัน 

สวยง�มม�ดีไซน์ให้มีคว�มทันสมัยและเพ่ิมลูกเล่นท่ีดูน่�รักเก๋ไก๋ด้วย 

ฝีมือก�รเพ้นท์ผ้�รูปสัตว์ และก�รละเล่นไทยของ Artist แถวหน้� 

ของเมอืงไทย อย่�งคุณโอ ๋ - หทัยรตัน ์ เจรญิชยัชนะ หรอื โอ ๋ ฟูตอง  

จนเป็นที่ม�ของแฟชั่นโชว์ชุดผ้�ข�วม้�ในคอลเล็กชั่น PLAY ที่ได้ไป 

โชว์บนเวทีระดับอินเตอร์ติด 1 ใน 5 ของเวทีแฟช่ันโลกท่ี Amazon  

Fashion Week TOKYO 2017 และคอลเล็กช่ันนี้จะถูกนำ�ไปแสดง 

ในง�น Trade Show Bringing Asia Together อีกด้วย

การพัฒนาด้านงานแปรรูป
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• นำ�เสนอนวัตกรรมเคร่ืองสีข้�วครัวเรือน 

ที่จะเป็นก�รกระตุ้นให้เกิดช่องท�งใน 

ก�รบริโภคข้�วในประเทศได้หล�กหล�ย 

ส�ยพันธุ์ม�กขึ้น ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่ 

เชื่อมโยงข้�วเปลือกสดจ�กเกษตรกรสู่ 

ครัวเรือน

• จะช่วยสร้�งช่องท�งก�รข�ยใหม่  

ให้กับช�วน�ที่ผลิตข้�วคุณภ�พสูง รวม

ถึงข้�วพันธุ์พื้นถิ่นต่�ง ๆ

• สร้�งก�รรับรู้ในกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ 

ถึงคว�มหล�กหล�ยของพันธุ์ข้�วไทย  

ตลอดจนข้�วที่ผลิตโดยวิถีเกษตรอินทรีย ์ 

รวมถึ งแสดงศักยภ�พในก�รสร้ �ง 

ผลิตภัณฑ์แปรรูปต่�ง ๆ จ�กข้�ว

โครงการ
เครื่องสีข้าว
ครัวเรือน

เครื ่องสีข้าวครัวเรือน
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ชมวีดิทัศน์การทำางานเพิ่มเติม

เครื ่องสีข้าวครัวเรือน
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	 บริษัท  ประช�รัฐรักส�มัคคี  วิส�หกิจเ พ่ือสั งคม  

(ประเทศไทย) จำ�กัด ลงน�มคว�มร่วมมือกับ บริษัท ห้อง 

ปฏิบัติก�รกล�ง (ประเทศไทย) จำ�กัด เพ่ือสนับสนุนก�ร 

พัฒน�ม�ตรฐ�นสินค้�แปรรูปด้�นอ�ห�รและเครื่องสำ�อ�ง 

ของชุมชน โดยปัจจุบันมีบริษัท ประช�รัฐรักส�มัคคีจังหวัด  

(วิส�หกิจเพ่ือสงัคม)	 จำ�กัด	 ทีเ่ข้�รว่มโครงก�ร 25 จงัหวัด ไดแ้ก่ 

เชียงร�ย แพร่ กำ�แพงเพชร ต�ก พะเย� สุโขทัย ชุมพร 

นร�ธิว�ส  ปัตต�นี  พัทลุง  ยะล�  สุร�ษฎร์ธ�นี  ชลบุรี  

ชัยน�ท นนทบุรี ปทุมธ�นี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรปร�ก�ร 

สมุทรส�คร อ่�งทอง เลย บึงก�ฬ มุกด�ห�ร ร้อยเอ็ด 

และสกลนคร รวมทั้งสิ้น จำ�นวน 93 ผลิตภัณฑ์

โครงการ
แล็บประชารัฐ
วันที่ 28 สิงห�คม 2560

การเชื ่อมโยงร่วมมือกับหน่วยงานต่าง  ๆ   แบบสานพลังประชารัฐ
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การเชื ่อมโยงร่วมมือกับหน่วยงานต่าง  ๆ   แบบสานพลังประชารัฐ

	 บริษัท ประช�รัฐรักส�มัคคี วิส�หกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำ�กัด 

ร่วมลงน�มคว�มร่วมมือกับกระทรวงส�ธ�รณสุข  กระทรวงมห�ดไทย  

กระทรวงพ�ณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสถ�บันพัฒน�องค์กร 

ชุมชน (องค์ก�รมห�ชน) สร้�งคว�มปลอดภัยอ�ห�รในโรงพย�บ�ลให้โรงครัว  

ร้�นอ�ห�รในโรงพย�บ�ลปรุงอ�ห�รจ�นผัก  ผลไม้ปลอดส�รพิษ เพื่อ 

สุขภ�พของผู้ป่วยและประช�ชน สร้�งร�ยได้ให้เกษตรกร เริ่มในโรงพย�บ�ล 

ศูนย์ โรงพย�บ�ลทั่วไปทั้ง 116 แห่งในปี 2560 และจะขย�ยครอบคลุม 

โรงพย�บ�ลชุมชนครบ 780 แห่งภ�ยในปี 2561 นี้

โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
วันที่ 11 กันย�ยน 2560
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เกษตรปลอดภัย จังหวัดพิษณุโลก 
	 บริษัท ประช�รัฐรักส�มัคคีพิษณุโลก (วิส�หกิจเพ่ือ 

สังคม) จำ�กัด สนับสนุนช่องท�งก�รตล�ดให้แก่ชุมชนโดยจัด 

สง่ผกัปลอดส�รพิษข�ยในท็อปซเูปอรม์�รเ์ก็ตในกรงุเทพมห�นคร  

จงัหวัดพิษณุโลกและจงัหวดัพิจติร และมกี�รควบคมุม�ตรฐ�น 

คว�มปลอดภัยให้กับสหกรณ์ก�รเกษตรเพ่ือก�รตล�ดอ�ห�ร 

ปลอดภัยกรีนม�ร์เก็ตพิษณุโลก จำ�กัด  ซึ่งประกอบด้วย  

4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนตำ�บลปรักแรด ชุมชนตำ�บลพันเส�  

ชุมชนตำ�บลบ่อทอง ชุมชนอำ�เภอวชิรบ�รมี รวมสม�ชิกท้ังส้ิน 

89 ร�ย ส่งผลให้เกษตรกรมีร�ยได้เพ่ิมขึ้นจ�กเดิม 3,000  -  

4,000 บ�ทต่อเดือนเป็น 10,000 - 25,000 บ�ทต่อเดือน

เกษตรปลอดภัย จังหวัดกาญจนบุรี
	 บริษัท ประช�รัฐรักส�มัคคีก�ญจนบุรี (วิส�หกิจเพ่ือสังคม) 

จำ�กัด ได้เริ่มโครงก�รโรงพย�บ�ลอ�ห�รปลอดภัยกับท�ง 

โรงพย�บ�ลพหลพลพยุหเสน� เพ่ิมช่องท�งในก�รจำ�หน่�ย  

ด้วยก�รสง่ผกัและผลไมอ้นิทรย์ี เพ่ือเปน็วัตถุดบิในก�รประกอบ 

อ�ห�รของท�งโรงพย�บ�ล โดยเริ่มดำ�เนินก�รเมื่อวันท่ี 1  

กรกฎ�คม 2560 ถึงวันที่ 13 กุมภ�พันธ์ 2561 สร้�งร�ยได้ 

ให้กลุ่มเกษตรกรรวมทั้งสิ้น 1,976,200 บ�ท และยังคงส่งผัก  

ผลไม้อินทรีย์ม�ตลอดจนถึงปัจจุบัน โดยมีผู้เข้�ร่วมโครงก�ร 

เป็นนักเรียน 87 คน ครู 12 คน

กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

พิษณุโลก

พิษณุโลก

โครงการเด่นระดับจังหวัด
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สร้างมาตรฐาน GAP
ของปลานิล จังหวัดพะเยา
	 บริษัท ประช�รัฐรักส�มัคคีพะเย� (วิส�หกิจเพ่ือ 

สังคม) จำ�กัด ได้ผส�นคว�มร่วมมือกับภ�คีเครือข่�ย  

5 ภ�คส่วน เพ่ือช่วยช�วบ้�นชุมชนต๊ำ�พระแล ตำ�บล 

บ้�นต๊ำ� อำ�เภอเมืองพะเย� จังหวัดพะเย� จำ�นวน  

140 ครวัเรอืน จดัทำ�ม�ตรฐ�น GAP ของชมุชนปล�นิล 

จังหวัดพะเย�ทุกบ่อ ในช่วงปี 2559  - 2560 กว่� 400 

ตัน เพ่ิมมูลค่�ปล�นิลให้เกษตรกรจ�ก 40 บ�ท เป็น  

60 บ�ท สร้�งยอดจำ�หน่�ยสินค้�ให้ชุมชนรวมท้ังสิ้น 

เป็นเงิน 4,964,345 บ�ท

โครงการเด่นระดับจังหวัด
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	 บริษัท  ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต  (วิสาหกิจเพ่ือสังคม)  

จำากัด ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต กรมการพัฒนาชุมชน สำานักงาน 

พัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต  บริษัท  ไทยเบฟเวอเรจ  จำากัด  

(มหาชน)  และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต จัดงาน  

Batik Design Week 2017 ระหว่างวันท่ี 7 - 10 กันยายน 2560  

ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดย 

รวบรวมกลุ่มชุมชน 31 ชุมชน ที่ผลิตผ้าบาติกจากท่ัวประเทศ 

เป็นครั้งแรกในประเทศไทย จากจังหวัดภูเก็ต จังหวัดสงขลา  

จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดตาก จังหวัดอ่างทอง จังหวัดลพบุรี 

จังหวัดนครพนม รวมแล้วกว่า  30 ร้านค้า เข้าร่วมออกร้าน 

และนำาเสนอผลิตภัณฑ์บาติกในรูปแบบต่าง  ๆ  เพ่ือเป็นการสร้าง 

เครือข่ายด้านการผลิตและการจัดจำาหน่าย รวมท้ังเป็นการ 

สนับสนุน ส่งเสริมการดำาเนินงานภายใต้คณะทำางานการพัฒนา 

เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ที่มุ่งเน้นสร้างรายได้ให้กับ 

ชุมชนอย่างยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาล

ผลสำาเร็จที่ได้รับจากงานมีดังนี้

	 •	สร้างรายได้ระหว่าง 7 - 10 กันยายน 2560 3.3 ล้านบาท  

ไม่รวมรายการสั่งซื้อที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

	 •	ยกระดับการแปรรูปเครื่องนุ่งห่มและออกแบบเพ่ือตอบ 

โจทย์ผู้บริโภคสมัยใหม่

	 •	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  

(วว.) วิจัยสร้างบล็อกบาติก เพื่อประหยัดเวลาผลิต

	 •	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพสนับสนุนเรื่อง 

แพตเทิร์นและการตัดเย็บตัวอย่าง

	 •	สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอร่วมมือในการให้ดีไซเนอร์ 

ออกแบบและแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า

	 •	การรวมตวัคร้ังแรกของ Batik Community เพ่ือแลกเปล่ียน 

ความรู้เรื่องการแปรรูปและการขายใหม ่ๆ 

	 •	วิจัยสีธรรมชาติเพ่ือความปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อม 

ชมวีดิทัศน์
การทำางานเพิ่มเติม

งาน Batik Design Week 2017 จังหวัดภูเก็ต
วันที่ 7 - 10 กันยายน 2560 
ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เฟสติวัลภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

โครงการเด่นระดับจังหวัด
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	 ดว้ยศกัยภาพของชมุชนทอผา้ขาวมา้	 จังหวดัอำานาจเจรญิ 

ที่มีความสามัคคีและมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาตนเอง	 ประกอบกับ 

การสนับสนนุของภาครฐั	 ภาคเอกชน	 ภาคเีครือขา่ยของบรษิทั	 

ประชารัฐรักสามัคคี	 วิสาหกิจเพ่ือสังคม (ประเทศไทย)	 จำากัด	 

และบริษัท	 ประชารัฐรักสามัคคีอำานาจเจริญ (วิสาหกิจเพ่ือ 

สังคม)	 จำากัด	 ทำาให้ชุมชนผ้าขาวม้าจังหวัดอำานาจเจริญ	 

มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้แบรนด์นุชบา	 ปัจจุบันได้รับ 

การกล่าวขานว่าเป็นคลัสเตอร์ผ้าขาวม้าเงินล้าน	 ทั้งในเรื่อง 

ของการต่อยอดผลิตภัณฑ์	 การแปรรูปผ้าขาวม้าให้เป็นส่ิงของ 

เครื่องใช้ในชีวิตประจำาวัน	 การบริหารจัดการวัตถุดิบการผลิต	 

องค์ความรู้ในการใช้สีธรรมชาติ	 การได้รับการสนับสนุน 

ช่องทางการตลาด	 ทั้งการออกร้านจำาหน่ายสินค้าและตลาด 

ออนไลน์	 โดยสามารถสร้างรายได้จากการขายออนไลน์กว่า 

500,000 บาท

	 ชุมชนผ้าขาวม้าจังหวัดอำานาจเจริญสามารถสร้างรายได้ 

เพิ่มจากเดิมอย่างเห็นได้ชัดในทุกกลุ่มงาน

 กลุ่มทอผ้า	 จากคนละ 5,000 บาทต่อคนต่อปี	 ปัจจุบัน 

รายได้ 20,000 - 50,000 บาทต่อคนต่อปี	 รวมทั้งสิ้นทุกชุมชน	 

ใน  7 อำาเภอของจังหวัดอำานาจเจริญ	 มีรายได้ประมาณ 

250,000 - 400,000 บาทต่อเดือน

 กลุ่มแปรรูปผ้าขาวม้า	 กระเป๋าผ้าขาวม้า	 อำาเภอ 

หวัตะพาน	 จากทีเ่คยจำาหน่ายไดเ้ปน็บางโอกาสในงานประจำาปี 

ต่าง  ๆ  ของจังหวัดและท้องถ่ินใกล้เคียง	 ปัจจุบันมีรายได้จาก 

การตัดเย็บกระเป๋าผ้าขาวม้าเดือนละประมาณ  300,000 -  

400,000 บาทต่อเดือน	 เฉลี่ยคนละประมาณ 20,000 บาท 

ต่อคนต่อเดือน

 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า	 ปัจจุบันมีรายได้จากการตัดเย็บ 

เสื้อผ้าขาวม้าส่งจำาหน่ายท่ีร้านประชารัฐและยอดสั่งซื้อจาก 

กลุม่แปรรปู	 ผา้ขาวมา้นชุบา	 เฉลีย่เดอืนละประมาณ 60,000 -  

100,000 บาท

นุชบา คลัสเตอร ์
ผ้าขาวม้าเงินล้าน 
สร้างความสุขให้คนในชุมชน
จังหวัดอำานาจเจริญ

โครงการเด่นระดับจังหวัด
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	 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีชัยนาท (วิสาหกิจเพ่ือสังคม)  

จำากัด ร่วมออกแบบและพัฒนาลายผ้าข้ึนมาใหม่ คือลาย 

ช่อใบมะขาม ซึ่งได้รับการจดลิขสิทธ์ิลายผ้าทอเป็นท่ีเรียบร้อย 

แล้ว รวมท้ังช่วยส่งเสริมด้านการตลาด และประชาสัมพันธ์ 

ผ้าทอเนินขามให้เป็นที่รู้จัก ผ่านช่องทางออนไลน์ อย่าง  

Facebook และสื่อโทรทัศน์ เช่น รายการเดอะแชร์ เก้าอี้ 

มีเรื่องเล่า ทางช่องอมรินทร์ทีวี รายการ  ไทยบันเทิง ช่วง 

หัวใจในลายผ้า ทางสถานีโทรทัศน์ Thai PBS รวมทั้งการ 

ออกงานแสดงสินค้าตามสถานท่ีต่าง  ๆ เช่น งานศิลปาชีพ 

ประทีปไทย โดยชุมชนท้ัง 21 ครัวเรือน สามารถสร้างรายได้ 

จากโครงการในป ี 2560 ประมาณ 10 ล้านบาท

ผ้าทอลาย
“ช่อใบมะขาม”
ความภูมิใจ
ของชาวเนินขาม
จังหวัดชัยนาท

โครงการเด่นระดับจังหวัด
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ผ้าทอลาย
“ช่อใบมะขาม”
ความภูมิใจ
ของชาวเนินขาม
จังหวัดชัยนาท

	 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีมุกดาหาร  (วิสาหกิจเพ่ือ 

สังคม) จำากัด จัดทำาโครงการ  “ควบคุมคุณภาพผ้าย้อมคราม 

บ้านนายาง” เพ่ือเป็นการเสริมสร้างผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพ 

มาตรฐาน ด้วยการจัดอบรมเรื่องการออกแบบตัดเย็บ แปรรูป 

ผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการจำาหน่าย เชื่อมโยงด้านการตลาดและ 

การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ในรายการ ชื่นใจไทยแลนด์ 

ทางช่องอมรินทร์ทีวี เพ่ือให้เป็นท่ีรับรู้ในวงกว้าง	 รวมท้ังปรับปรุง 

และพัฒนาโรงเรือน เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การสร้างศูนย์ 

การเรียนรู้เก่ียวกับผ้าย้อมครามทอมือ จากการทำาโครงการน้ี 

ได้เกิดนวัตกรรมใหม่ของผ้าย้อมมูลควาย ทำาให้เพ่ิมมูลค่า 

ผ้าขาวม้าขึ้นเป็นเท่าตัว พร้อมสร้างแบรนด์เวียงคราม โดย 

กลุ่มทอผ้าครามและแปรรูป จังหวัดมุกดาหาร ที่มีการเปิด 

ตลาดขายออนไลน์ผ่านทาง Facebook โดยมีจำานวนสมาชิก 

เข้าร่วม 27 ครัวเรือน สร้างรายได้เพ่ิมขึ้นจาก 5,000 - 6,000  

บาทต่อเดือน เป็นประมาณ 10,000 บาทต่อเดือน

ผ้าย้อมคราม
จังหวัดมุกดาหาร

โครงการเด่นระดับจังหวัด
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	 การจัดงานว่ิงทะเลน้อยร้อยรันเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจโดย 

ใช้กีฬา หรือ Sport Tourism ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม 

การท่องเที่ยวโดยชุมชนและสถานท่ีสำาคัญทางด้านต่าง  ๆ  ของ 

จังหวัดพัทลุง รวมถึงศิลปวัฒนธรรมท่ีสืบทอดมานาน การ 

จัดงานในครั้งน้ีได้เชื่อมโยงสินค้าของชุมชนเข้ากับการจัดงาน  

โดยการออกแบบถ้วยรางวัลที่ใช้วัสดุของท้องถิ่น	 อย่างเช่น

 • กระจูด จำานวน 88 ถ้วย

 • Finisher Gift จำานวน 500 ชิ้น

 • กระเป๋ากระจูด 2,000 ใบ

	 สร้างรายได้ให้กับชุมชนรวมเป็นเงิน  721,500 บาท  

นอกจากเป็นการช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนแล้ว ยังเป็นการ 

สื่อสารถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดพัทลุงได้เป็นอย่างดี ซึ่งตรงกับ 

เป้าหมายการดำาเนินงานของคณะทำางานการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ฐานรากและประชารัฐ  (E3)  ที่เป็นฟันเฟืองสำาคัญในการ 

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชารัฐ คือ “การเพ่ิมรายได้ให้กับ 

ชุมชนและสร้างความสุขท่ีย่ังยืนให้แก่ผู้คนในชุมชนท่ัวประเทศ”

โครงการวิ่งทะเลน้อยร้อยรัน 
จังหวัดพัทลุง
วันที่ 23 กรกฎาคม 2560

ชมวีดิทัศน์การทำางานเพิ่มเติม

โครงการเด่นระดับจังหวัด
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เดือนตุลาคม 2560

โครงการเด่นระดับจังหวัด

	 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพ่ือสังคม)  

จำากัด จัดโครงการภูเก็ตล็อบสเตอร์ 2017 ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2  

มีชุมชนกุ้งมังกรทั่วเกาะภูเก็ตเข้าร่วม 36 ชุมชน สร้างรายได้ 

ในเดือนตุลาคม  24 ล้านบาท  (รายได้  4.5 ล้านบาท ในปี   

2016) มี 200 ร้านค้าทั่วเกาะภูเก็ตร่วมขาย (จำานวนร้านค้า 

ท่ีเข้าร่วม 35 ร้านค้าในปี 2016) โดยมีเงินสะพัดท้ังหมด 200  

ล้านบาท (ยอดเงินสะพดั 100 ล้านบาทในป ี 2016) นอกจากนี ้

ยังให้คำาแนะนำาเรื่องการท่องเท่ียวแก่ชุมชนมอแกน สะพาน 

สารสินทำาให้ชุมชน มีรายได้เพ่ิมข้ึน 3,000 - 5,000 บาทต่อ 

เดือน  พร้อมทั้งขยายองค์ความรู้ ไปพัฒนาชุมชนชาวเล 

แหลมตุ๊กแก หาดราไวย์

โครงการภูเก็ตล็อบสเตอร์ปี 2 จังหวัดภูเก็ต



80

	 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจันทบุรี (วิสาหกิจเพ่ือสังคม)  

จำากัด รว่มกับสำานักงานพัฒนาชมุชนจงัหวดั สภาอตุสาหกรรม 

ท่องเที่ยว สมาคมส่งเสริมการท่องเท่ียวและสำานักงานพาณิชย์ 

จังหวัดจันทบุรี  และอื่น  ๆ	 ร่วมขับเคลื่อนการท่องเท่ียว 

โดยชุมชนขนมแปลกริมคลองหนองบัว ภายในระยะเวลา 1 ปี 

สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนเพ่ิมข้ึนกว่า 5 ล้านบาท และ 

มีจำานวนครัวเรือนเพ่ิมข้ึนจาก  50 ครัวเรือนเป็นกว่า  200  

ครัวเรือน ด้วยการเชื่อมโยงเส้นทางเรือท่ีสามารถไปเชื่อมโยง 

กับชุมชนรอบข้าง เช่น ชุมชนบางสระเก้าและชุมชนเสม็ดงาม 

ท่ีมีป่าชายเลนอุดมสมบูรณ์ รวมท้ังการส่งเสริมการประชา- 

สัมพันธ์ชุมชนให้รู้จักในวงกว้าง อาทิ การประชาสัมพันธ์  

ผ่านทางรายการชื่นใจไทยแลนด์ ช่องอมรินทร์ทีวี จัดทำา 

หนังสือ About Chan บอกเล่าเรื่องราวของชุมชนขนมแปลก 

เป็นต้น

ชุมชนขนมแปลกริมคลองหนองบัว 
จังหวัดจันทบุรี

โครงการเด่นระดับจังหวัด

ชมวีดิทัศน์การทำางานเพิ่มเติม
�������  ���� ����� 45 ����80 ����81
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	 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี (วิสาหกิจเพ่ือสังคม)  

จำากัด พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย 5 ภาคส่วน ใช้แนวคิด 3C  

ได้แก่ Connection Creativity และ Constantly ลงมือ 

ทำางานร่วมกับชุมชนแหลมผักเบี้ย  จังหวัดเพชรบุรี  ใช้  

กระบวนการพัฒนาโดยมีชุมชนเป็นตัวต้ัง รวมท้ังการเชื่อมโยง 

สมัมาชพีเตม็พ้ืนท่ี โดยบรษิทัฯ ดำาเนินงานสนับสนุน โครงการ 

ธนาคารปูม้า  เพ่ือทำาการประมงอย่างย่ังยืน ด้วยการสร้าง 

แลนด์มาร์คให้น่าสนใจ กระตุ้นยอดขายของชุมชน นอกจากนี้ 

ยังจัดตั้งคณะกรรมการประชารัฐระดับตำาบลแหลมผักเบ้ีย  

จัดอบรมอาสาสมัครนำาเ ท่ียวท้องถ่ินชุมชนแหลมผักเบี้ย  

รวมทั้งการประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเท่ียวและจัดกิจกรรม  

CSR เพ่ือสร้างรายได้ให้ชุมชน ทำาให้กลุ่มวิสาหกิจแพปลา 

ชมุชนแหลมผกัเบีย้ มรีายไดเ้พ่ิมขึน้ 133% ตอ่เดอืน จากเดิม  

120,000 บาท เป็น  280,000 บาท จำานวนสมาชิกจาก  37  

ครัวเรือน เป็น 120 ครัวเรือน ขณะท่ีศูนย์บริการนักท่องเท่ียว 

โดยชุมชนแหลมผักเบี้ย มีรายได้เพ่ิมข้ึน จาก 30,000 บาท  

เป็น 50,000 บาทต่อเดือน

แหลมผักเบี้ย
ต้นทางทราย 
ปลายทางเกลือ
จังหวัดเพชรบุรี

โครงการเด่นระดับจังหวัด

ชมวีดิทัศน์การทำางานเพิ่มเติม
�������  ���� ����� 45 ����80 ����81
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	 บรษิทั ประชารฐัรกัสามคัคีขอนแก่น (วสิาหกิจเพ่ือสังคม)  

จำากัด ได้ให้การสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ 

การสื่อสารเพื่อสร้างความยั่งยืน และช่องทางด้านการตลาดใน 

รูปแบบการท่องเที่ยว แหล่งวัฒนธรรมของบ้านโคกสง่า หมู่ 6 

จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง ในเรื่องการ 

เลี้ยงงู โดยการประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง กำาหนดแผน 

การท่องเที่ยว ร่วมกับการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น  

ทำาให้หมู่บ้านงูจงอาง เป็นท่ีรู้จักและเป็นสถานที่ที่คนมา 

เย่ียมเยียนจังหวัดขอนแก่น ต้องมาชมวิถีชีวิตท่ีมีเอกลักษณ์ 

อีกแห่งหน่ึงของประเทศไทย มีการเพ่ิมระบบการเก็บตั๋วขาย 

บตัรเขา้ชมหมูบ่า้นงู เพ่ือทำาให้รายไดเ้ขา้หมูบ่า้นมคีวามชดัเจน 

และเพ่ิมกลยุทธ์ทางการตลาดขายบัตรแบบกรุ๊ปทัวร์ รวมท้ัง 

เชือ่มหน่วยงานเขยีนโครงการปรบัภูมทัิศน์และสถานทีท่่องเท่ียว 

ในหมู่บ้านงูจงอาง สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนตลอดปี  

2560 เป็นเงิน 517,217 บาท

หมู่บ้านท่องเที่ยวงูจงอาง จังหวัดขอนแก่น

โครงการเด่นระดับจังหวัด



การเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มจังหวัด
เพิ่มมูลค่าและช่องทาง
การจำาหน่ายสินค้า
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	 กลุ่มนครชัยบุรินทร์  เ กิดจากการรวมกลุ่มของบริ ษัท  
ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และ 
สุรินทร์ เป็นการรวมตัวของภาคอีสานตอนล่างเพ่ือประสานความ 
ร่วมมือในการส่งเสริมการขายสินค้าท้องถ่ิน พัฒนาเกษตรอินทรีย์  
และส่งเสริมการท่องเท่ียว อาทิ การเปิดตลาดการขายรูปแบบ 
ใหม่ ทำา Roadshow เพ่ิมช่องทางออนไลน์ ส่ังซื้อสินค้าผ่าน 
แอพพลิเคชั่น  โดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน  
ได้แก่ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ  
บุรีรัมย์ และสุรินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
DIPA ท้ังน้ีมีการจัดกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการน้ำา 
และกระจายน้ำา โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ครบ 
วงจร การแข่งขันข้าวหอมมะลิแปลงใหญ่ โครงการขับเคลื่อน 
เครือข่ายไหมไทย และโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวที่ม ี
คุณภาพและได้มาตรฐาน สร้างคุณค่าสู่สากล เช่นจัดเทศกาล 
ภาพยนตร์นานาชาต ิ นครชัยบุรินทร ์ เป็นต้น

กลุ่มนครชัยบุรินทร์: นครราชสีมา
ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ 

การเชื่อมโยงระหว่างจังหวัด
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กลุ่มนครชัยบุรินทร์: นครราชสีมา
ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ 

การเชื่อมโยงระหว่างจังหวัด

	 กลุ่มเพชรสมุทรคีรี เกิดจากการรวมกลุ่มกันของบริษัท  

ประชารัฐรักสามัคคี จังหวัดเพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทร- 

สงคราม และประจวบคีรีขันธ์ เป็นการรวมตัวของภาคกลาง 

ตอนล่างเพ่ือประสานความร่วมมือ เน้นการพัฒนาแหล่ง 

ท่องเที่ยวโดยชุมชนเเละผลิตภัณฑ์ในชุมชน สร้างกระบวนการ 

ความร่วมมือ จาก 8 เเหล่งท่องเท่ียวในกลุ่มจังหวัดเพชร- 

สมุทรคีรี มีชุมชนที่ร่วมดำาเนินการ 8 ชุมชน จาก 4 จังหวัด  

ประกอบด้วย ชุมชนถ้ำาเสือ ชุมชนแหลมผักเบี้ย ชุมชน 

ยางน้ำากลัดใต้ ชุมชนถ้ำารงค์ (ท่ีอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี)  

ชุมชนท่าคา (ที่อยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสงคราม) ชุมชนดอน 

ไก่ดี (ที่อยู่ในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร) ชุมชนบ้านทุ่งสะท้อน  

(ท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีจงัหวัดประจวบครีขีนัธ์) เห็นไดจ้ากโครงการ ASA  

CAN : Co - Create สถาปนิกอาสา  -  ประชารัฐ ออกแบบ 

ภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวชุมชน 4 ชุมชน ออกแบบปรับปรุง 

สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม และภูมิทัศน์ชุมชน และได้นำาผลงาน 

การออกแบบเสนอสู่สาธารณะเมื่อเดือน กันยายน  2560  

ณ โรงแรมรอยัล ไดมอน จังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มเพชรสมุทรคีรี: เพชรบุรี
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 
ประจวบคีรีขันธ ์
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	 กลุ่มผ้าบาติก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เกิดจากความ 

ร่วมมือกันของ  4 ชุมชน  60 ครัวเรือนในพ้ืนที่  3 จังหวัด 

ชายแดนภาคใต้ มุ่งเน้นการสร้างรายได้ ส่งเสริมฐานการทำา 

ผ้าบาติก แปรรูปเพ่ิมมูลค่า พัฒนาลายผ้า และเพ่ิมคุณภาพ 

ในการตัดเย็บ โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันพัฒนา 

อุตสาหกรรมสิ่งทอ ในด้านการส่งเสริมความชำานาญเทคนิค 

การตัดเย็บ  พัฒนาแนวคิดในการขายสินค้า  และสร้าง 

ช่องทางการขายโดยการร่วมมือกับนักออกแบบชื่อดัง จาก 

ตราสินค้า SODA สร้างความสำาเร็จได้มากถึง 500,000 บาท 

ไม่รวมถึงรายการสั่งซ้ือในอนาคต อีก 1,000,000 ล้านบาท  

โดยใช้ฐานการผลิตจาก 3 จังหวัด ในการผลิตผ้าบาติก 1,000 

ตัว มูลค่า  700,000 บาท และยังสร้างรายได้ให้กลุ่มปลา 

กุเลาเคม็ตนัหยงเปาว์ ผลติสนิคา้ และกระเปา๋ปลากุเลา และ 

ปลากุเลาเค็ม กว่า 500,000 บาท 

การเชื่อมโยงระหว่างจังหวัด

กลุ่มผ้าบาติก
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้:
ยะลา ปัตตานี นราธิวาส
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การเชื่อมโยงระหว่างจังหวัด

	 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสงขลา (วิสาหกิจเพ่ือสังคม)  

จำากัด ได้มีการส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มวิสาหกิจ 

ชุมชนผลิตภัณฑ์จากลูกปัดมโนราห์บ้านขาว อำาเภอระโนด  

จังหวัดสงขลา โดยนำาสินค้าที่ทำาจากลูกปัดมโนราห์จัดแสดง 

และจำาหน่ายเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าสู่กลุ่มเป้าหมาย 

ที่เหมาะสมและมีกำาลังซื้อสูง ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 

และห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต ได้แก่ โคมไฟ 

ห้อย โคมไฟตั้งโต๊ะ พวงกุญแจ ต่างหู และกระเป๋า เป็นต้น 

ทำาให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากลูกปัดมโนราห์บ้านขาว 

เป็นที่รู้จักในวงกว้าง มียอดการสั่งซื้อล่วงหน้า สามารถสร้าง 

รายได้ให้กลุ่มและสมาชิก 30 ครัวเรือนกว่า 50,000 บาท จาก 

เดิมสร้างรายได้เพียง 15,000 บาทต่อเดือน

กลุ่มมโนราห์: สงขลา



ผลงานร่วมกับ
องค์กรภาคีเครือข่าย
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ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	 ตลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย รว่ม 

กับคณะทำางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

และประชารัฐ ให้ความสำาคัญกับการพัฒนา 

วิสาหกิจเพ่ือสังคมและการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ฐานรากในระดับชุมชน โดยยึดมั่นประโยชน์ 

ของทุกภาคส่วน ภายใต้วิสัยทัศน์ To make 

the Capital Market work for everyone  

โดยไดส้ง่เสรมิผูป้ระกอบการในระดบัรากหญ้า 

ทั้งในส่วนท่ีเป็นงานด้านความรับผิดชอบทาง 

สังคมหรือ  CSR และงานที่จะดำาเนินการ 

อย่างเป็นระบบเพ่ือส่งเสริมให้เกิดธุรกิจ 

ขนาดเล็กใหม่ ๆ (StartUp) ขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

รวมท้ังให้การสนับสนุนสินค้าแปรรูป เช่น  

ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าจากชุมชนที่ร่วมโครงการ 

กับบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี  วิสาหกิจ 

เพ่ือสังคม (ประเทศไทย) จำากัด มาเป็น 

เครื่องแต่งกายในช่วงเทศกาลและประดับ 

ตกแต่งสถานที่ในการจัดงานต่าง  ๆ  อย่าง 

ต่อเนื่อง 

	 ในปีท่ีผ่านมา เทสโก้ โลตัส ได้ดำาเนินโครงการประชารัฐถึง 22 โครงการ โดยหนึ่ง 

ในน้ันคือโครงการรับซื้อและกระจายผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีนำามาจัดเป็นกระเช้าของขวัญ 

หลากหลายรูปแบบ รับซื้อตะกร้าสานงานหัตถกรรมจากวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเสื่อกก บ้าน 

บางพลวง อำาเภอบา้นสรา้ง จงัหวัดปราจนีบรุ ี เพ่ือนำามาจดัเปน็กระเชา้กลุม่พรเีมีย่ม บรรจ ุ

ผลิตภัณฑ์นำาเข้าจากท่ัวทุกมุมโลก โดยได้รับซื้อกระเช้าทั้งหมด 6,000 ใบใน 4 รูปแบบมา 

จัดเป็นกระเช้าปีใหม่ นอกจากนี้ เทสโก้ โลตัส ได้เป็นช่องทางการกระจายสินค้าโอทอป 

จาก 200 ชมุชนทัว่ประเทศ ผา่นรา้นคา้ของเทสโก้ โลตสั กวา่ 1,800 สาขาและแพลตฟอรม์ 

ออนไลน์ เพ่ือขยายโอกาสทางธุรกิจใหกั้บสนิคา้ชมุชน สรา้งความมัน่คงใหเ้ศรษฐกจิฐานราก  

จะสามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนมากกว่า 15,000,000 ล้านบาท และสร้างโอกาสให้ลูกค้า 

ประชาชนไดเ้ลอืกซือ้กระเชา้ปใีหมท่ีม่คีวามสวยงามและมเีอกลกัษณอ์นัโดดเดน่เปน็ของขวญั 

สำาหรับช่วงเทศกาล

บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาร์ทเม้นสโตร์ จำากัด

เทสโก้ โลตัส

	 บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาร์ทเม้นสโตร์ จำากัด จัดทำาโครงการ  

“ตลาดชุมชนเชียงใหม่อาหารปลอดภัย” เปิดจำาหน่ายวันเสาร์และ 

อาทิตย์ ทุกวัน ณ Jing Jai Farmer’s Market Chiang Mai เพื่อ 

เป็นพ้ืนท่ีจำาหน่ายผลผลิตทางการเกษตรให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ 

จังหวัดเชียงใหม่  โดยมุ่งเน้นผู้ผลิตนำาผลผลิตทางการเกษตร 

มาจำาหน่ายด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า ต่อสังคม 

ส่วนรวม ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกผักโดยลดการใช้สารเคมีทางการ 

เกษตร รวมถึงตั้งเป้าเป็นตลาดจำาหน่ายพืชผักผลไม้อาหารปลอดภัย 

ตัวอย่าง และเป็นตลาดไร้กล่องโฟม เน้นใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก  

ลดการใช้ถุงพลาสติก ลดการสร้างขยะในตลาดฯ และจัดกิจกรรม 

ที่ เป็นประโยชน์ต่อสังคมให้มีสุขภาพที่ดีของชุมชนโดยรอบและ 

ส่งเสริมการขายให้กับเกษตรกร



90

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

	 บริษัทฯ  ได้ร่วมงานกับคณะทำางานการ 

พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐอย่างใกล้ชิด 

โดยดำาเนินการสนับสนุนนโยบายช่วยเหลือเกษตรกร 

ชาวใต้ท่ีปลูกลองกองต่อเนื่องจากปี 2559 ได้ร่วม 

ให้ความรู้เร่ืองการปลูกข้าวหอมมะลิอย่างถูกวิธี 

ตามมาตรฐาน GAP ทำาให้ขายผลผลิตได้ราคาสูง  

ร่วมงานในการประชาสัมพันธ์ให้เกิดความเข้าใจงาน 

ประชารัฐในวงกว้าง นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงงาน 

พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐด้านการ 

ศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ในการสร้างวิชาชีพในระดับ 

ชุมชน รวมทั้งการให้ความรู้แก่เยาวชนอีกด้วย

บริษัท น้ำาตาลมิตรผล จำากัด
	 บริษัทฯ ได้ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

ฐานรากตามนโยบายสานพลังประชารัฐร่วม 

กับคณะทำางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

และประชารัฐ โดยทำางานเชื่อมโยงกับงาน 

ประชารฐัดา้นการเกษตร เชือ่มโยงองคค์วามรู ้

ระหว่างกลุ่มงานเกษตรกับเกษตรแปลงใหญ่ 

และลงพ้ืนที่สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจ 

ฐานรากของจังหวัดขอนแก่นร่วมกับบริษัท  

ประชารัฐรักสามัคคี  วิสาหกิจเพ่ือสังคม  

(ประเทศไทย) จำากัด และบริษัท ประชารัฐ 

รักสามัคคีขอนแก่น  (วิสาหกิจเพ่ือสังคม)  

จำากัด

	 ธนาคารกรุงเทพให้ความสำาคัญกับการดำาเนินกิจการให้เกิดการบูรณาการทั้งในด้าน 

เศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ตามแนวทางการพัฒนาธุรกจิให้เจรญิเตบิโตอย่างย่ังยืน 

ซึ่งเป็นท่ียอมรับในปัจจุบัน โดยธนาคารกรุงเทพได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบาย 

สานพลังประชารัฐ โดยมีเป้าหมายหลักในการสร้างรายได้ให้ชุมชน ประชาชนมีความสุข  

ด้วยการสนับสนุนชุมชนเพ่ือพัฒนาสินค้า และสนับสนุนช่องทางการจัดจำาหน่ายสินค้า 

ชุมชนในพ้ืนท่ีสำานักงานของธนาคารทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังได้ร่วมลงทุนเป็นผู้ถือหุ้น 

ในบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี  (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จำากัด ทุกจังหวัด จังหวัดละ  

390,000 บาท รวมเป็นเงิน 29.64 ล้านบาท นอกจากน้ียังให้การสนับสนุนประชาสัมพันธ์ 

โครงการต่าง  ๆ ของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพ่ือสังคม (ประเทศไทย) จำากัด  

ผ่านสื่อต่าง ๆ ของธนาคาร เช่น หน้าจอตู้เอทีเอ็ม เป็นต้น 
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โครงการพัฒนาเครือข่ายพื้นที่ปฏิบัติการทางสังคม
เพื่อการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวม
(HAB - Social Lab Network)
	 พัฒนาต้นแบบ  “ช่องสาริกาโมเดล”  (HAB’s  Model)  ด้วย  

สำานักงานกิจกรรมเพ่ือสังคม สำานักพัฒนาความย่ังยืน เครือเบทาโกร  

(CSC) ได้พัฒนาโมเดลการพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่แบบองค์รวม (Holistic  

Area - based Community Development : HAB) ขึ้นท่ีตำาบลช่อง- 

สาริกา จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่ปี  2550 ได้ดำาเนินงานตาม 3 หลักการ  

ได้แก่ พัฒนาชุมชนแบบองค์รวม (Holistic) กำาหนดขอบเขตการพัฒนา 

(Area - based) กลยุทธ์การขับเคลื่อน

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
	 ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ร่วมพัฒนา 

งานในระดับพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร สนับ- 

สนุนการแก้ปัญหาการระบาดของแมลงศตัรพืูช 

ในมะพร้าวน้ำาหอม  การเพ่ิมมูลค่าสินค้า 

การเกษตร  และส่งเสริมการดำาเนินการ 

โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย โดย 

การสนับสนุนฟาร์มผักปลอดภัย ให้มีการ 

จำาหน่ายผลผลิตให้กับโรงพยาบาลในจังหวัด 

สมทุรสาคร และเพ่ิมองคค์วามรูเ้รือ่งการเลีย้ง 

สตัว์น้ำาและประมงชายฝัง่ให้กบัชมุชน รวมทัง้ 

สนับสนุนการพัฒนาเครื่องเบญจรงค์กลุ่ม 

บ้านดอนไก่ดี พัฒนาผลิตภัณฑ์ Collection  

ใหม่ ภายใต้แนวคิด “เบญจรงค์มีชีวิต สีสัน 

ฤดูร้อน”  ส่ง เสริม  ผลักดัน สู่ตลาดโลก  

นอกจากน้ีบริษัทฯ  ยังได้สนับสนุนชุมชน 

ท้องถ่ินพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวโดยชุมชน  

เช่น อุทยานประวัติศาสตร์พันท้ายนรสิงห์  

(โคกขาม) ฟาร์มเกลือทะเลและสปาเท้า  

รวมทั้งสนับสนุนโฮมสเตย์ที่ดอนไก่ดี ซึ่งเป็น 

สถานที่ผลิตเครื่องเบญจรงค์

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)
	 ด้วยวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ	 ที่จะเป็นผู้นำาสร้างสรรค์ตลาดการสื่อสารโทรคมนาคมใน 

ประเทศไทย	 และมุ่งหมายท่ีจะเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีได้รับการยอมรับสูงสุด	 จึง 

ได้นำาเทคโนโลยีดิจิทัลมายกระดับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ	 ภายใต้แนวคิด Digital  

For Thais	 เพ่ือร่วมกับภาครัฐในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยใน 4 ด้านหลัก  ๆ	 คือ  

1. ด้านสาธารณสุข	 2. ด้านการศึกษา	 3. สถานที่สำาหรับ Start Up และผู้ประกอบการ 

ยุคดิจิทัล	 และ 4. ด้านเกษตรกรรมและผู้ประกอบการในชุมชน	 โดยบริษัทฯ	 ร่วมกับบริษัท	 

ประชารัฐรักสามัคคี	 วิสาหกิจเพ่ือสังคม	 (ประเทศไทย)	 จำากัด	 ยกระดับการใช้ชีวิตและ 

การประกอบอาชีพของเกษตรกรและผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานราก	 ผ่านแอพพลิเคชั่น 

“ฟาร์มสุข”  เพ่ือเพ่ิมรายได้ด้วยการสร้างช่องทางในการซื้อ  -  ขายสินค้า	 และลดรายจ่าย 

ด้วยข้อมูลจากคลังความรู้ทางด้านภูมิปัญญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับการทำาการเกษตรจากผู้เชี่ยวชาญ 

ชั้นนำา	 รวมท้ังเพ่ิมมูลค่าของสินค้า	 ด้วยข้อมูลการเพาะปลูกจากอุปกรณ์	 IoT,	 ความรู้ 

ด้านบรรจุภัณฑ์	 และการสร้างความแตกต่างให้สินค้า	 พร้อมทั้งยังช่วยให้ผู้บริโภคได้รับ 

ความสะดวกสบาย	 และมั่นใจในสินค้าที่ได้รับอีกด้วย

บริษัท เบทาโกร จำากัด (มหาชน)
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บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
	 บรษิทัฯ ดำาเนนิโครงการรา้นประชารฐัสขุใจตอ่เนือ่งมาจากป ี 2559  

โดยมีการสร้างรายได้ต่อให้กับสินค้าชุมชนในพ้ืนท่ีปั๊มน้ำามัน  ปตท.  

นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังเห็นถึงความสำาคัญของการพัฒนาและส่งเสริม 

การใช้พลังงานทดแทนในรูปแบบต่าง ๆ จึงได้ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา 

ดำาเนินการวิจัยการใช้เซลล์แสงอาทิตย์ซึ่งได้ทดลองดำาเนินการแบบ 

ติดตั้งลอยน้ำา ณ สระเก็บน้ำาพระราม 9 อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ  

และได้ขยายผลการใช้เซลล์แสงอาทิตย์ ในระดับชุมชน จึงมีแผนใน 

การพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือประโยชน์กับธุรกิจในระดับฐานราก 

เช่น การตากแห้ง การอบแห้ง หรือการสูบน้ำา เป็นต้น

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน)
บริษัทฯ ร่วมกับ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพ่ือสังคม (ประเทศ 

ไทย) จำากัด สนับสนุนการพัฒนาสินค้าชุมชนซึ่งสามารถเพ่ิมมูลค่าได้ 

จากการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ทั้งในด้านการออกแบบและการใช้วัสดุท่ีทันสมัย 

โดยได้ร่วมออกแบบบรรจุภัณฑ์สำาหรับใส่ผลไม้ซึ่งช่วยยืดอายุของผลไม้ได้  

นอกจากน้ียังให้การท่องเท่ียวโดยชุมชนโดยช่วยในการสนับสนุนวัสดุก่อสร้าง 

ที่ผลิตโดยบริษัทฯ  เพ่ือสร้างศาลากระชังกุ้งมังกรเพ่ือให้ชุมชนผู้เลี้ยง 

กุ้งมังกรจังหวัดภูเก็ตได้ใช้ประโยชน์ในการต้อนรับนักท่องเท่ียวที่มาเย่ียมชม  

ร่วมกับบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำากัด

ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
	 ธนาคารกสิกรไทย ได้ร่วมขับเคลื่อนนโยบายสาน 

พลังประชารัฐในคณะทำางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

และประชารัฐ (E3) ในพ้ืนที่ของจังหวัดน่าน โดยลงพ้ืนที่ 

ร่วมกับคณะทำางานบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจ 

เพ่ือสังคม (ประเทศไทย) จำากัด และคณะทำางานบริษัท  

ประชารัฐรักสามัคคีน่าน (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จำากัด เพื่อ 

สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก อาทิ การทำา 

เกษตรอินทรีย์แปลงพริก การทำาไร่ฟักทองอินทรีย์ การ 

ทำาฝายตะบันน้ำา การประปาภูเขา เป็นต้น นอกจากนี้ 

ยังสนับสนุนกระเช้าผลิตภัณฑ์ปีใหม่ของชุมชนต่าง  ๆ  ทั่ว 

ประเทศอีกด้วย
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บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง  แอนด์  พับลิชชิ่ง  จำากัด (มหาชน)

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
จำากัด (มหาชน)

	 บรษิทั อมรนิทร ์ พริน้ติง้	แอนด	์พับลชิชิง่ จำากัด	(มหาชน) รว่มกับ บรษิทัไทยเบฟเวอเรจ 

จำากัด (มหาชน) และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพ่ือสังคม (ประเทศไทย) จำากัด 

ให้การสนับสนุนรายการ  ชื่นใจไทยแลนด์ สารคดีเชิงท่องเท่ียวบวกความคิดสร้างสรรค์   

เพ่ือประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้เป็นท่ีรู้จักในวงกว้าง โดยนำาเสนอเรื่องราวของ 

ชมุชนตา่ง  ๆทัว่ประเทศ	ภายใต้การดำาเนนิงานของบรษิทั ประชารฐัรกัสามคัค ี (วสิาหกิจเพ่ือสงัคม) 

จำากัด ทุกจังหวัดที่อยู่ใน  3 กลุ่มงาน ได้แก่ เกษตร แปรรูป และท่องเท่ียวโดยชุมชน 

ออกอากาศทางช่อง  AMARIN TV HD อมรินทร์ทีวีช่อง 34 ทุกวันเสาร์ เวลา 17.00 น. 

รีรันทุกวันพุธ เวลา  22.45 น. เริ่มออกอากาศวันแรก  3 กรกฎาคม  2559 ถึงปัจจุบัน 

(3 มีนาคม 2561) ออกอากาศไปแล้วรวม 73 ตอน ตัวอย่างชุมชนท่ีออกอากาศทางช่อง 

Amarin TV HD อาทิ ชุมชนบ้านหน้าทับ บ้านแหลมโฮมสเตย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ชุมชนอ่าวสลัด เกาะกูด จังหวัดตราด เกาะนาคาใหญ่ จังหวัดภูเก็ต ชุมชนบ้านเดื่อ 

จังหวัดหนองคาย บ้านห้องแซง จังหวัดยโสธร เป็นต้น นอกจากน้ียังสนับสนุนการจัดทำา 

และเผยแพร่ข่าวสารโครงการต่าง  ๆ  ของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพ่ือสังคม 

(ประเทศไทย) จำากัด อาทิ โครงการผ้าขาวม้าท้องถ่ิน หัตถศิลป์ไทย การออกร้านจำาหน่าย 

สินค้าชุมชนในงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม อีกด้วย

	 บริษัทฯ สนับสนุนโครงการสานพลังประชารัฐของรัฐบาล โดยเข้าร่วมเป็น 

คณะทำางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุน 

การดำาเนินโครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในภาพรวม 

ใน 3 กลุ่มงานคือ เกษตร แปรรูป ท่องเท่ียวโดยชุมชน โดยร่วมเข้าเป็นผู้ถือหุ้น 

ในบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพ่ือสังคม	 (ประเทศไทย) จำากัด จำานวน 

1 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ซึ่งนำาไปบริหารจัดการและเผยแพร่ 

องคค์วามรู ้ สรา้งความเชือ่มโยงตลาดในระดบัประเทศ สง่เสรมิการพัฒนารปูลกัษณ์ 

ตราสินค้า ผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการเคร่ืองสีข้าวระดับครัวเรือน โครงการ 

ผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย โครงการร้านประชารัฐรักสามัคคี โครงการ 

สานพลังเพื่อบ้านเกิด	รุ่นที ่ 2 เป็นต้น
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน)
	 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน) ภูมิใจที่ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย  

ริเริ่มงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ และก่อตั้งเครือข่ายบริษัท ประชารัฐ 

รักสามัคคี (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จำากัด ใน 76 จังหวัด และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี  

วิสาหกิจเพ่ือสงัคม (ประเทศไทย) จำากัด โดยไดร้บัความรว่มมอืเปน็อย่างดจีากทกุภาคสว่น 

ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ในทุก 

พ้ืนท่ีทั่วประเทศ และยังได้ร่วมทุนในทุกบริษัท บริษัทละ 1 ล้านบาท รวมเป็นเงินท้ังสิ้น  

77 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนประเดิมในการจัดตั้งบริษัทวิสาหกิจเพ่ือสังคมทั้ง 77 แห่ง 

โดยบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพ่ือสังคม)	 จำากัด	 จะเป็นหน่วยงานในการ 

ประสานความเชื่อมโยงทุกภาคส่วน เพ่ือสนับสนุนการดำาเนินงานใน 3 กลุ่มงาน ได้แก่  

เกษตร แปรรูป และท่องเที่ยวโดยชุมชน ร่วมกับชุมชนเป้าหมาย สร้างรายได้ให้กับชุมชน 

ในปีท่ีผ่านมามากกว่า 80 ล้านบาท นอกจากน้ียังได้สนับสนุนโครงการผ้าขาวม้าท้องถ่ิน 

หัตถศิลป์ไทยป ี 2560 และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าขาวม้าของชุมชน อาทิ เส้ือผ้าขาวม้า 

สายคล้องขวดจากผ้าขาวม้า สมุดและกระเป๋าผ้าขาวม้า และผลิตภัณฑ์กระเช้าปีใหม่ 

ของชุมชน มูลค่ากว่า  2.2 ล้านบาท รวมทั้งให้การสนับสนุนงานทะเลน้อย ร้อยรัน  

จังหวัดพัทลุง งาน  Tour De Farm การแข่งขันปั่นจักรยาน จังหวัดนครราชสีมา 

เพ่ือสนับสนุนเรื่องของการท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดอีกด้วย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ 

จำากัด (มหาชน)	 ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกกลุ่ม	 Dow	 Jones	 Sustainability	 Indices	 

(DJSI)	 ในระดับ	World	 ในปี	พ.ศ.	 2560	และคงมุ่งมั่นสานต่อการพัฒนาอย่างย่ังยืนของชุมชน 

ควบคู่ไปกับความย่ังยืนของธุรกิจ	 อันจะนำาไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

ตามเป้าหมาย	 Sustainable	 Development	 Goals	 (SDGs)	 17	 ข้อ	 ขององค์การสหประชาติ 

ซึ่งสอดคล้องกับการดำาเนินงานของคณะทำางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 

(E3)  ซึ่ งมี เป้าหมายหลักคือ  “การเ พ่ิมรายได้ ใ ห้ชุมชน  ประชาชนมีความสุข” 

โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำาเนินงาน และเพ่ือให้การขับเคลื่อนงาน 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีผลเป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่องในระยะยาว
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ตัวอย่างการดำาเนินงานของประชารัฐรักสามัคคีส่วนกลางไตรมาส 1/2560

 ก.พ. 2560 จัดการอบรมชุมชนผู้ผลิตผ้าขาวม้าทอมือ
 มี.ค. 2560 งาน Amazon Fashion Week TOKYO 2017 / เริ ่มความร่วมมือโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย

ตัวอย่างการดำาเนินงานของประชารัฐรักสามัคคีส่วนกลางไตรมาส 2/2560

 เม.ย. 2560 รณรงค์ใช้ผ้าขาวม้าช่วงเทศกาลสงกรานต์  /  ผลักดันสินค้าชุมชนเผยแพร่บน www.prsthailand.com
 พ.ค.  - ก.ค. 2560 คัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมโครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิด รุ่น 2 
 มิ.ย. 2560 จัดการประกวดผลงานผ้าขาวม้าในโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย

ตัวอย่างการดำาเนินงานของประชารัฐรักสามัคคีส่วนกลางไตรมาส 3/2560

 ก.ค. 2560 เปิดร้านค้าประชารัฐที่อาคาร CW Tower
 ส.ค. 2560 สร้างความร่วมมือกับ Central Lab / จัดแสดงผลงานแฟชั่นผ้าขาวม้าที่ออกแบบโดยนักออกแบบรุ่นใหม่  /
	 ประชาสัมพันธ์เครื ่องสีข้าวครัวเรือนในงานข้าว สด สร้าง สุข

 ก.ย. 2560 ปฐมนิเทศโครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิดรุ ่น 2 
ตัวอย่างการดำาเนินงานของประชารัฐรักสามัคคีส่วนกลางไตรมาส 4/2560

 ก.ย.  - ธ.ค. 2560 จัดทำากระเช้าปีใหม่สินค้าชุมชน
 ก.ย.  - ธ.ค. 2560 ร่วมผลักดันโครงการ OTOP Junior
 พ.ย. 2560 ร่วมผลักดันโครงการตลาดประชารัฐ

ประเภทกลุ่มงาน

จำานวนโครงการ

รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการดำาเนินการ

251,223,702

772

บาท

โครงการ

การแปรรูป การเกษตร การท่องเที่ยว

52.0%

14.0%

34.0%

จำานวนชุมชน

2,132 ชุมชน

จำานวนชุมชนในโครงการตามภูมิภาค

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคใต้

345

666

556

565
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หลักการและแนวคิด
ในการทำางาน
ของคณะทำางาน
การพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและประชารัฐ

ภาคผนวก

97
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แนวคิดเพื่อรากฐานที่แข็งแรงและยั่งยืน
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐมีอะไรบ้าง

สิ่งแวดล้อม
1. อนุรักษ์ธรรมชาติ เช่น 
ผืนป่า ผืนดิน ต้นน้ำา 
ท้องทะเล
2. สร้างวินัยในการจัดการ
ขยะอย่างเป็นรูปธรรม
3. รณรงค์การบริหาร
จัดการน้ำาเสีย

เป้าหมาย

กลุ่มงาน

กระบวนการ

หลักการ

โครงสร้าง

ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง

สร้างรายได้ให้ชุมชน
ประชาชนมีความสุข

แปรรูปเกษตร ท่องเที ่ยว
โดยชุมชน

การเข้าถึง
ปัจจัยการผลิต

การสร้าง
องค์ความรู้

การตลาด การสื่อสาร
เพื่อการรับรู ้

การบริหารจัดการ
เพื่อความยั่งยืน

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำากัด 76 แห่ง

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำากัด

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หลักการดำาเนินงานที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้งและสัมมาชีพเต็มพื้นที่

องค์ความรู้
1. สร้างวิชาชีพในระดับชุมชน
เช่น โครงการ OTOP
2. ให้ความรู้แก่เยาวชน

1

3

5

76

1
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หลักการของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำากัด

	 แนวคิดการจัดตั้งบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด 

เกิดข้ึนเพ่ือการพัฒนาชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำาอย่างย่ังยืน 

โดยยึดถือหลักการยึดพ้ืนท่ีเป็นตัวต้ัง บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี 

จังหวัด จะเกิดจากการทำางานร่วมกันของ 5 ภาคส่วนท่ีสำาคัญ 

ในจังหวัดน้ัน  ๆ  เอง ที่มีความเข้าใจในบริบทของพ้ืนท่ีจังหวัด 

ตนเองว่ามีความต้องการในการพัฒนาอย่างไร ในสภาพภูมิ  -  

สังคมที่มีลักษณะเฉพาะตัว โดยมีบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี  

วิสาหกิจเพ่ือสังคม (ประเทศไทย) จำากัด คอยให้การสนับสนนุ 

ในด้านต่าง  ๆ  ท่ีจำาเป็น พร้อมท้ังเชื่อมโยงบริษัท ประชารัฐ 

รักสามัคคีจังหวัดอื่น  ๆ  ทั่วประเทศ และองค์กรภาคีต่าง  ๆ  

เข้าด้วยกัน ให้เกิดเป็นรูปแบบใหม่ในการบริหารจัดการ การ 

พัฒนาชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำาในประเทศไทยและในโลกขึ้น
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รัฐ  สนับสนุน ช่วยเรื ่องนโยบาย โครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุนเงินทุนผ่านสถาบัน 
การเงินภาครัฐ ตามหลักเกณฑ์การปล่อยเงินกู้
เอกชน  ขับเคลื่อน  ช่วยเรื ่องความรู้ด้านการบริหารจัดการ  การเชื ่อมโยงตลาด  
การทำาแผนธุรกิจ สนับสนุนเงินทุนผ่านธนาคารพาณิชย์ และโครงการพี่ช่วยน้อง
วิชาการ  ให้องค์ความรู้  ช่วยเรื ่องค้นคว้าวิจัย  พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและ 
วิชาการด้านการเกษตรและการแปรรูป
ประชาสังคม  สร้างความเข้มแข็ง ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสร้างความ 
เชื ่อมโยงระหว่างชุมชน
ประชาชน/ธุรกิจชุมชน  ลงมือทำา  เข้าใจ  ต้องการ  และลงมือทำา  เป็นเจ้าของ 
ผลิตภัณฑ์ เป็นผู้ผลิต ให้บริการ ดำาเนินธุรกิจ

การทำางานร่วมกันของ 5 ภาคส่วน

ผลักดันนโยบายจากระดับพื้นที่
(Bottom - up approach)
• ความต้องการของชุมชนเป็นตัวตั้ง
• เน้นอัตลักษณ์ความโดดเด่นของพื้นที่
• การเชื ่อมโยงของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ในระดับ 
   กลุ่มจังหวัดและในระดับประเทศ
• นำาเอากรณีศึกษาที่ประสบความสำาเร็จมาแลกเปลี่ยน  
 และประเด็นปัญหามาช่วยกันบูรณาการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

24%

76%

บริษัทเอกชนระดับประเทศ
• ให้ศักยภาพ 5 กระบวนการ
• พัฒนาส่งเสริมองค์ความรู้
• ช่วยหาช่องทางการตลาด

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด 
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำากัด 76 จังหวัด
• ความต้องการของพื้นที่
• การเชื ่อมโยงซึ่งกันและกัน
• ประเด็นเรื ่องราวในพื้นที่ 

สัดส่วนการถือหุ้น บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำากัด
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 -  สร้างความเข้าใจในพื้นที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
 -  บูรณาการเชื ่อมโยงของทุกภาคส่วนในพื้นที่
 -  เชื ่อมโยงแนวทางการดำาเนินงานจากคณะทำางานขับเคลื่อน
 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากประชารัฐส่วนกลาง

 -  ค้นหาชุมชนที่มีความพร้อมเข้าร่วม SE
 -  บริหารจัดการ SE จังหวัด สร้างรายได้ในชุมชน
 เพื่อให้ชุมชนมีความสุขอย่างยั่งยืน
 -  หาช่องทางการตลาดและการจัดจำาหน่ายในระดับจังหวัด
 -  ส่งเสริมสินค้าชุมชนในจังหวัดให้เป็นที่รับรู ้ในระดับประเทศ

 -  ประกอบสัมมาชีพในสามกลุ่มหลัก
 การเกษตร
 การแปรรูป
 การท่องเที ่ยวโดยชุมชน

คณะกรรมการประสาน
และขับเคลื่อนนโยบายสานพลัง
ประชารัฐประจำาจังหวัด (คสป.)

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด 
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำากัด

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด 
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำากัด

สิทธิ์การออกเสียง
ภาคส่วนละ 20%

แต่ละภาคส่วนสามารถถือหุ้นได้ ไม่จำากัดสัดส่วน

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำากัด ของแต่ละจังหวัด
ทำางานร่วมกับคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ

ประจำาจังหวัด (คสป.) อย่างใกล้ชิดเป็นหนึ่งเดียว

คณะกรรมการบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิ์การออกเสียงถูกกำาหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับ 
ของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำากัด 

เพื่อให้ทุกส่วนมีสิทธิ์ในการออกเสียงอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการผู้จัดการ

ชุมชนเกษตร ชุมชนแปรรูป ชุมชนการท่องเที่ยว
โดยชุมชน

สัมมาชีพเต็มพื้นที่

ภาคเอกชน ภาค
วิชาการ

ภาค
ประชาสังคม

ภาค
ประชาชน

ภาครัฐ
(เจ้าหน้าที่หรือ

พนักงานของรัฐ) 
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ก้าวแรกแห่งการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
และประชารัฐ
	 ภายหลังจากการท่ีรัฐบาลได้ประกาศใช้โครงการ  “สาน 

พลังประชารัฐ”  เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ใหม่ในการขับเคลื่อน 

เศรษฐกิจของประเทศไทย คณะทำางานการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ฐานรากและประชารัฐ (E3) โดยมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นหัวหน้าทีมภาครัฐ  

และนายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำานวยการใหญ่  

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน) เป็นหัวหน้าทีมภาค 

เอกชน ก็เริ่มต้นภารกิจการทำางานในทันที โดยมีเป้าหมาย 

หลักในการสร้างรายได้ให้ชุมชน ประชาชนมีความสุข

	 คณะทำางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 

ดำาเนินงานในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากผ่านกลไกประชารัฐ 

ตามนโยบายของรัฐบาล โดยเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วน 

ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และ 

ภาคประชาชน เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าทั้ง 

ระบบ ต้ังแต่ต้นทาง กลางทาง จนถึงปลายทาง เพราะการ 

แก้ปัญหาทุกอย่างต้องเริ่มต้นจากต้นทางหรือเหตุแห่งปัญหา 

ก่อน

	 ทั้งนี้ คณะทำางานฯได้น้อมนำาแนวทางการพัฒนามาจาก 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

ตามกระแสพระราชดำารัสในเรื่องยุทธศาสตร์ในด้านการพัฒนา 

คอื “เขา้ใจ เขา้ถึง และพัฒนา” โดยเปน็การเขา้ใจและเข้าถึง 

ประชาชนในพ้ืนท่ีว่ามีความต้องการหรือยังขาดในเรื่องใด  

เพ่ือจะนำามาสู่แนวทางกระบวนการแก้ไขปัญหา ก่อนนำาไปสู่ 

ปลายทาง คือการพัฒนาท่ีตรงกับความต้องการของประชาชน  

ทำาให้ประชาชนมีความสุข มีรายได้ที่เพียงพอในการเลี้ยงตน  

สามารถท่ีจะเสียสละช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมได้อย่างย่ังยืน 

ต่อไป

13 มกราคม 2559 
ประชุมคณะทำางานการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ครั้งที ่ 1 
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

29 เมษายน 2559 
พลเอก ประยุทธ ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เป็นประธานในการจัดตั้งบริษัท ประชารัฐรักสามัคค ี
วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำากัด 
ณ ตึกสันติไมตร ี ทำาเนียบรัฐบาล



103

	 ภาคีที่เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ อาทิ สถาบันพัฒนาองค์กร 

ชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ  พอช. ปฏิบัติการพัฒนาชุมชนครอบคลุม 6,447 ตำาบล 

ทั่วประเทศ และพัฒนาความร่วมมือกับมูลนิธิสัมมาชีพ ในการสนับสนุนความเข้มแข็ง 

เศรษฐกิจฐานรากภายใต้ยุทธศาสตร์ประชารัฐปี 2559 จำานวน 1,500 ตำาบล ปี  2560  

จำานวน 2,500 ตำาบล โดยร่วมมือระหว่างสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  

มูลนิธิสัมมาชีพ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ประกอบด้วยสันนิบาตสหกรณ์แห่ง 

ประเทศไทย, สำานักงานสรา้งเสรมิกิจการเพ่ือสงัคมแห่งชาต ิ (สกส.), กรมการพัฒนาชมุชน,  

สำานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม, กรมการค้าภายใน, ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ 

สหกรณ์การเกษตร, ธนาคารออมสิน, สำานักงานสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคมแห่งชาติ,  

สำานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ, สำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน), สโมสร 

โรตารีสัมพันธวงศ์, เครือข่ายไทยพีจีเอสออร์แกนิคพลัส, สำานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา 

เกษตรกร, บริษัทเอสซีอีอินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด, องค์การบริหารพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือ 

การทอ่งเท่ียวอย่างย่ังยืน (องคก์ารมหาชน), เครอืขา่ยธุรกิจ Biz Club Thailand, สมาพันธ์ 

เอสเอม็อไีทย, สำานักงานกองทนุหมูบ่า้นและชมุชนเมอืงแห่งชาต,ิ กรมสง่เสรมิอตุสาหกรรม,  

บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน), บรษิทั น้ำาตาลมติรผล จำากัด (มหาชน), บรษิทั  

ปตท. จำากัด (มหาชน), สภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย, ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  

เป็นต้น

4 มกราคม
พ.ศ. 2559

การประชุมครั้งสำาคัญ
เพื่อเป้าหมายเดียวกัน

6 มกราคม
พ.ศ. 2559 

พูดคุยเพื่อต่อยอดงาน

13 มกราคม
พ.ศ. 2559 

การร่วมแรงร่วมใจ
เพื่อคนไทยทั้งประเทศ

ในระยะแรกของการทำางาน 
คณะทำางานภาคเอกชนได้ 
มีการประชุมหารือร่วมกับ 
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 

 (องค์การมหาชน)

ได้มีการหารือในคณะทำางาน 
ภาคเอกชนอีกครั้ง ซึ่งจาก 
การประชุมดังกล่าว ทำาให้ 
คณะทำางานได้ รับทราบ 
ข้อมูลในด้านต่าง  ๆ  มาก 
ยิ่ งขึ ้น  และได้นำาข้อมูล 
เหล่านี้ไปต่อยอดแผนการ 
ดำาเนินงานท่ีเป็นรูปธรรม 

ในเวลาต่อมา

เหตุการณ์สำาคัญในวันนี ้
คื อ  หน่ ว ย ง านภาค รั ฐ  
ภาคเอกชน  และองค์กร 
ชุมชน  รวมมากกว่า  30  
องค์กร ได้ร่วมกันลงนาม 
บนัทึกข้อตกลงความรว่มมอื 
(MOU)  “สร้างสัมมาชีพ 
เต็มพื้นที่ โดยใช้พ้ืนที่เป็น 
ตัวตั้งสู่เศรษฐกิจฐานราก 

ที่ยั่งยืน”

6 มกราคม 2559 
คณะทำางานภาคเอกชนประชุมหารือร่วมกับ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
ณ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
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31 มีนาคม พ.ศ. 2559 
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
เป็นประธานเปิดบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี 
ภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำากัด  
เป็นแห่งแรก 

ก้าวแรกที่สำาคัญ
จัดตั้งบริษัท 
ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต
(วิสาหกิจเพื่อสังคม)  
จำากัด เป็นแห่งแรก
	 ภายหลังจากท่ีคณะทำางานฯ ได้ทำาการลงพ้ืนท่ีท่ีจังหวัดภูเก็ต 

เรียบร้อยแล้ว ก็ได้นำาข้อมูลและปัญหาต่าง ๆ  ท่ีได้รับทราบจากชุมชน 

ในพ้ืนที่มาวิเคราะห์และสร้างรูปแบบบริษัท วิสาหกิจเพ่ือสังคม และ 

ในท่ีสุดก็ได้มีการจัดตั้ง  “บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจ 

เพ่ือสังคม) จำากัด” ซึ่งถือเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมในเครือข่ายสานพลัง 

ประชารฐัแหง่แรกของประเทศไทย และในขณะเดยีวกันก็ยังเปน็จงัหวัด 

ต้นแบบสำาหรับการจัดตั้งวิสาหกิจเพ่ือสังคมในจังหวัดอื่น  ๆ  ต่อไป 

อีกด้วย
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31 มีนาคม พ.ศ. 2559 
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
เป็นประธานเปิดบริษัท ประชารัฐรักสามัคค ี
ภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำากัด  
เป็นแห่งแรก 

จัดตั้ง
บริษัท ประชารัฐ
รักสามัคค ี
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) 
จำากัด 
ครบ 76 จังหวัด
สร้างมาตรฐาน
ในการพัฒนาชุมชน

28  พฤศจิกายน  2559  จัดตั้ งบริษัท  

ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจ 

เ พ่ือสังคม)  จำากัด  ครบ  76 จังหวัด  

พรอ้มท้ังสรา้งความเขา้ใจในเรือ่งวิสาหกิจ 

เพ่ือสังคม และหลักการดำาเนินงานของ 

วิสาหกิจเพ่ือสังคมให้ครบทั้ง 76 จังหวัด  

เป็น เ ป้าหมายแรกของคณะทำางาน  

เพ่ือเป็นเวทีสำาหรับความร่วมมือของ 

ทั้ง  5 ภาคส่วน  เพ่ือบรรลุเป้าหมาย 

ในการสร้างรายได้ให้ชุมชน ประชาชน 

มีความสุข ซึ่งหัวใจหลักคือการสร้าง 

ความเขา้ใจในหลกัการของการดำาเนินงาน 

ในรูปแบบวิสาหกิจเพ่ือสังคมของบริษัท  

ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจ 

เพื่อสังคม) จำากัด

ระยะที่ 1
ภายใน 30 เม.ย. 2559

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

ตราด สงขลา สระบุรี ชัยนาท อุทัยธานี  
กาญจนบุรี แพร่ ศรีสะเกษ มุกดาหาร  

นครราชสีมา อ่างทอง นครนายก นครพนม 
นนทบุรี ขอนแก่น นครศรีธรรมราช  
เชียงราย ประจวบคีรีขันธ์ อำานาจเจริญ  
ลำาพูน พระนครศรีอยุธยา กาฬสินธุ์  
สุรินทร์ นครปฐม ตรัง มหาสารคาม  

พะเยา ชลบุรี ระยอง บึงกาฬ สมุทรสาคร 
ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ  

ปทุมธานี นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ ตาก

ภูเก็ต เชียงใหม่ 
อุดรธานี เพชรบุรี 
บุรีรัมย์

ชุมพร พิษณุโลก
ร้อยเอ็ด สระแก้ว 

น่าน อุบลราชธานี 
สกลนคร

จันทบุรี หนองคาย ราชบุรี สิงห์บุรี  
ชัยภูมิ พังงา ลพบุรี แม่ฮ่องสอน  

สุโขทัย ยโสธร เลย กระบี่ ลำาปาง  
พิจิตร อุตรดิตถ์ สตูล นราธิวาส  

สุราษฎร์ธานี พัทลุง ยะลา  
หนองบัวลำาภู ปัตตานี สุพรรณบุร  ี 
สมุทรสงคราม กำาแพงเพชร ระนอง

ระยะที่ 2
ภายใน 30 มิ.ย. 2559
แผน : จัดตั้ง 6 จังหวัด
ผล : จัดตั้ง 7 จังหวัด
ภายใน 23 มิ.ย. 2559

ระยะที่ 3
ภายใน 30 ก.ย. 2559
แผน : จัดตั้ง 7 จังหวัด
ผล : จัดตั้ง 38 จังหวัด
ภายใน 30 ก.ย. 2559

ระยะที่ 4
ภายใน 30 ธ.ค. 2559
แผน : จัดตั้ง 58 จังหวัด
ผล : จัดตั้ง 26 จังหวัด
ภายใน 28 พ.ย. 2559
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เริ่มเดินเครื่องเต็มกำาลัง
	 พลเอก ประยุทธ์ จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ี เปน็ประธานในการ 

จดจดัตัง้บรษิทั ประชารฐัรกัสามคัค ี วิสาหกิจเพือ่สงัคม (ประเทศไทย)  

จำากัด ณ ตึกสันติไมตรี ทำาเนียบรัฐบาล เมื่อวันที ่ 29 เมษายน 2559 

	 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพ่ือสังคม (ประเทศไทย)  

จำากัด มีความมุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนสานพลังกันเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ฐานรากและประชารัฐ ให้สามารถลงมือปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและ 

แม่นยำา ทั้งในระดับพ้ืนท่ีจังหวัดและระดับประเทศ เพ่ือไปสู่เป้าหมาย 

สูงสุด นั่นก็คือการอยู่ดีกินดีของประชาชน เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง  

ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น

31 มีนาคม พ.ศ. 2559 พลเอก อนุพงษ  ์  
เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
เป็นประธานเปิดบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี 
ภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำากัด  
เป็นแห่งแรก 

29 เมษายน 2559 
พลเอก ประยุทธ ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เป็นประธานในการจัดตั้งบริษัท ประชารัฐรักสามัคค ี
วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำากัด 
ณ ตึกสันติไมตร ี ทำาเนียบรัฐบาล
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การประชุม High-Level Political Forum on
Sustainable Development in 2017 (HLPF)
วันที่ 10-19 ก.ค. 2560 ณ กรุงนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา

	 คณุฐาปน สริวัิฒนภกัดี หัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะทำางานการพฒันาเศรษฐกิจฐานราก 

และประชารัฐ ร่วมคณะผู้แทนรัฐบาลไทย	นำาโดย นาย ดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงต่างประเทศเข้าร่วมการประชุม High-Level Political Forum on Sustainable 

Development in 2017 (HLPF) เพ่ือร่วมนำาเสนอ	 Voluntary National Reviews ในการ 

ดำาเนินงานการขบัเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐตามนโยบายสานพลังประชารัฐ 

ท่ีสหประชาชาติ	นครนิวยอร์ก

	 เพ่ือแถลงความคบืหน้าในการดำาเนนิงานของประเทศไทยสูก่ารบรรลเุปา้หมายความย่ังยืน 

ขององค์การสหประเทศชาต ิ (SDGs: Sustainable Development Golds)	

29 เมษายน 2559 
พลเอก ประยุทธ ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เป็นประธานในการจัดตั้งบริษัท ประชารัฐรักสามัคค ี
วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำากัด 
ณ ตึกสันติไมตร ี ทำาเนียบรัฐบาล



108

ร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ...

แบ่งเป็น 6 หมวด

ความคืบหน้าเรื่อง พ.ร.บ.
วิสาหกิจเพื่อสังคม
พัฒนาการงานขับเคลื่อนนโยบาย
เพื่อส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย

วิสาหกิจ
เพื่อสังคมในไทย

	 ในปัจจุบัน องค์กรในภาคเอกชนมีการดำาเนินงานเพื่อ 

สังคมอย่างแพร่หลายประกอบกับการประกอบกิจการหรือการ 

ดำาเนินการของภาคเอกชนจำานวนมาก มีเป้าหมายเพื่อที่จะ 

แก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อม แต่ 

ยังขาดกลไกในการสร้างความร่วมมือที่ยั่งยืนระหว่างภาคส่วน 

ต่าง  ๆ ดังนั้น เพื่อให้การช่วยเหลือชุมชนและสังคมของ 

ผู้ประกอบกิจการภาคเอกชนในลักษณะดังกล่าวเป็นไปอย่างม ี

ประสิทธิภาพ และช่วยลดความเหลื่อมล้ำาในสังคม สมควร 

กำาหนดมาตรการในด้านต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการ 

จากภาคเอกชนเข้ามาประกอบกิจการหรือดำาเนินการเพื่อ 

สังคมมากยิ่งขึ้น อีกทั้งกำาหนดให้มีการประสานงาน การ 

สนับสนุน และให้ความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผล 

ให้ชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อมได้รับการแก้ไขปัญหาและ 

พัฒนาอย่างเหมาะสมและยั่งยืนต่อไป จึงได้มีการจัดทำาร่าง  

พระราชบัญญัติวิสาหกิจเพื่อสังคมขึ้น

2553

 จัดตั้งสำานักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ  
(สกส.)

2554

 ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมกิจการ 
เพื่อสังคม (การจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ 
เพื่อสังคมแห่งชาติ หรือ  คกส.)

2558

 ร่าง  พ.ร.บ. ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม  
ได้รับความเห็นชอบโดยสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)  
และเสนอต่อ  ครม.

2559

 พระราชกฤษฎีกาประมวลรัษฎากรฉบับที่ 621  
(สิทธิประโยชน์ทางภาษีวิสาหกิจเพื่อสังคม)

2560

 กระบวนการรับฟังความคิดเห็นร่าง  พ.ร.บ. 
ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (ฉบับ  กระทรวงการคลัง) 

 มติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ร่าง  พ.ร.บ. ส่งเสริม 
วิสาหกิจเพื่อสังคมเสนอต่อ  ครม. 
(ปรับแก้จากฉบับ  กระทรวงการคลัง) 

 การแก้ไขระเบียบสำานักนายกฯ เปลี่ยนแปลงเลขานุการ 
จาก  สำานักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ 
เป็นกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม

2561

 กระบวนการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เสียตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 77  
ดำาเนินการ วันที่ 31 มกราคม 2561

 รับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ www.SME.go.th ตั้งแต่ 
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

 การจัดทำารายงานรับฟังความคิดเห็นและรายงาน 
การศึกษาเพื่อจัดตั้งกองทุนเสนอกลับ  ครม.  
(ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561) 

หมวด
1

หมวด
3

หมวด
5

หมวด
2

หมวด
4

หมวด
6

วิสาหกิจเพื่อสังคม

สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งชาติ

การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งชาติ

กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

บทกำาหนดโทษ 
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การรับรองการจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคม

	 พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่า 

ด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 621) เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม  

2559 ได้กำาหนดคำาจำากัดความของ วิสาหกิจเพ่ือสังคม และ 

กำาหนดให้มีการรับรองสถานะของวิสาหกิจเพ่ือสังคม เพ่ือการ 

รับการยกเว้นภาษีเงินได้ และอธิบดีกรมสรรพากรได้ออก 

ประกาศ รายชื่อหน่วยงานรับรองการเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคม  

(ฉบับท่ี 1) ลงวันท่ี 3 มีนาคม 2560 ซึ่งประกาศในราชกิจจา- 

นุเบกษา  เมื่อวันที่  4 พฤษภาคม  2560 กำาหนดให้คณะ 

กรรมการสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคมแห่งชาติ ตามระเบียบ 

สำานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคม 

แห่งชาติ พ.ศ. 2554 และกรมการพัฒนาชุมชน สำาหรับการ 

รับรองการเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมท่ีจัดต้ังข้ึนตามนโยบาย สาน 

พลังประชารัฐ เป็นหน่วยงานรับรองการเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม

หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๗๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 
 
 
 
 

พระราชกฤษฎีกา 
ออกตามความในประมวลรัษฎากร 

ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  (ฉบับที่  ๖๒๑) 
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๔  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

เป็นปีที่  ๗๑  ในรัชกาลปัจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล  บางกรณี 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๒  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  

พุทธศักราช  ๒๕๕๗  และมาตรา  ๓  (๑)  แห่งประมวลรัษฎากร  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ 
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร  (ฉบับที่  ๑๐)  พ.ศ.  ๒๔๙๖  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตรา 
พระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า  “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร  
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  (ฉบับที่  ๖๒๑)  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้ 
“วิสาหกิจเพื่อสังคม”  หมายความว่า  บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการขายสินค้าหรือการให้บริการ  โดยมุ่งส่งเสริมการจ้างงานในท้องถ่ิน 
ที่วิสาหกิจเพื่อสังคมตั้งอยู่  หรือมีเป้าหมายในการจัดตั้งตั้งแต่แรกเริ่มในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน  
สังคม  หรือสิ่งแวดล้อม  โดยมิได้มุ่งสร้างกําไรสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วน  และนําผลกําไรไม่น้อยกว่า

การรับรองการจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งแรก
บริษัท  ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำากัด
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	 ขณะน้ี บริษัทประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพ่ือสังคม  

(ประเทศไทย) จำากัด เป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมแห่งแรกของ 

ประเทศไทยที่ได้ดำาเนินการย่ืนคำาขออนุมัติเป็นวิสาหกิจเพ่ือ 

สังคม เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 และได้รับการรับรองจากกรม 

การพัฒนาชุมชนให้เป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคม ตามหลักเกณฑ์ 

การพิจารณาดังนี้ 

 1. บริษัทนิติบุคคลท่ีจัดตั้งตามนโยบายสานพลังประชา- 

รัฐ มีเป้าหมายเพ่ือสังคม มีคำาว่า  “วิสาหกิจเพ่ือสังคม”  อยู่ใน 

ชื่อบริษัท 

 2. มีการนำาผลกำาไรไปลงทุนในกิจการต่าง  ๆ  ของตนเอง 

หรือใช้ประโยชน์เพื่อสังคม

 3. มีการดำาเนินงานท่ีโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล และ 

ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามพระราชกฤษฎีกาออกตาม 

ความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่  

621 ปี 2559 บริษัทประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพ่ือสังคม)  

จำากัด อีก 76 จังหวัด สามารถทยอยดำาเนินการขอรับรอง 

จดัต้ังเพ่ือเปน็วสิาหกิจเพ่ือสงัคม โดยในระหว่างการดำาเนนิการ 

ก็สามารถทำางานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างประโยชน์และรายได้ 

ให้กับชุมชน ด้วยการระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  

ขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดขึ้นอย่างเป็น 

รูปธรรมอันจะนำาไปสู่เป้าหมายหลักของคณะทำางานการพัฒนา 

เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ คือสร้างรายได้ให้ชุมชน  

ประชาชนมีความสุข
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 รัฐบาลมีนโยบายจัดทำาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เพ่ือใช้ ในการขับเคลื่อนการพัฒนา 
ประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืน เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง  
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นำาไปสู่ 
การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการ 
ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุข 
ของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาค และเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันในระบบ 
เศรษฐกิจได ้ ภายในป ี 2579 
 เน่ืองจากสภาพแวดล้อมการพัฒนาและความท้าทายที่ประเทศไทยจะเผชิญมีทั้งปัจจัยภายนอก 
และภายในประเทศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกรอบและแนวทาง 
ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว

ร่างพระราชบัญญัติ
ยุทธศาสตร์ชาต ิ 20 ปี

ปัจจัยภายนอกประเทศ
อาทิ

ปัจจัยภายในประเทศ
อาทิ

 กระแสโลกาภิวัตน์
 การเคลื่อนย้าย
 เสรีของคน เงินทุน
 ข่าวสาร เทคโนโลยี
 สินค้าและบริการ

  ความเหลื่อมล้ำา
 ในหลายมิติ ส่งผล
 ต่อการสร้างความ
 สามัคคีในสังคม 
 และเป็นข้อจำากัด
 ต่อการยกระดับ
 ศักยภาพทุนมนุษย์

   การเปลี่ยนแปลง
  อย่างก้าวกระโดดของ
 เทคโนโลย ี พลิกโฉมส่งผล 
 ต่อธุรกิจและการดำาเนิน 
ชีวิตของประชาชน

  โครงสร้างประชากร
  เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
 อย่างสมบูรณ์ วัยเด็ก
และวัยทำางานลดลง

การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก
และการแย่งชิงแรงงาน

และเงินทุน

เศรษฐกิจขยายตัวช้า

หลักบริหารจัดการที่ด ี
 ของระบอบประชาธิปไตย 
  และสิทธิมนุษยชน
   มีความเข้มข้น

  ข้อจำากัดด้าน
 ทรัพยากรธรรมชาติ
 และแรงงาน ส่งผล
 ต่อต้นทุนการผลิต
  และความเป็นอยู่
   ของประชาชน

ความเป็นเมืองที่
 เติบโตอย่างต่อเนื่อง
 ภายใต้ข้อจำากัดและ
 กฎเกณฑ์การใช้
 พื้นที่และเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

 ความอ่อนแอของ
 การบริหารราชการ
 แผ่นดินจำาเป็นต้อง
 ปฏิรูประบบราชการ
 และการเมือง 
 เพื่อให้เกิดการ
บริหารราชการที่ดี
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มั่ง
คั่ง

ยั่งยืน

มั่นคง

3

4

5

6

ความมั่นคง

การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน การพัฒนา

และเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบ

การบริหารจัดการ
ภาครัฐ

การสร้าง
โอกาสความเสมอภาค

และเท่าเทียมกัน
ทางสังคม

การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

	 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐเป็นส่วนหน่ึงของ 

ยุทธศาสตรท์ี	่4	ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้งโอกาส	ความเสมอภาค	

และความเท่าเทียมกันทางสังคม	 ที่มุ่งตอบโจทย์การสร้าง 

ความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำาทางเศรษฐกิจและสังคม 

ของประเทศ	 	ปัญหาความเหลื่อมล้ำาที่สำาคัญของประเทศอยู่ใน 

ภาคการเกษตรและพื้นที่ชนบท	 	ซึ่งถือเป็นรากฐานของประเทศ

ที่คณะทำางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ	 (E3)	

ดำาเนินการช่วยเหลือและสนับสนุนให้ชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน	

เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีความสุข

	 เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส	 และ 

ความเสมอภาคทางสังคม	 	 ในการ	 “สร้างความเป็นธรรม	และ 

ลดความเหลื่อมล้ำาในทุกมิติ	 กระจายศูนย์กลางความเจริญทาง 

เศรษฐกิจและสังคม		เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นกำาลัง 

ของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ	 	 และเพิ่มขีดความสามารถ 

ของชมุชนทอ้งถ่ินในการพัฒนา	การพึง่พาตนเอง	และการจดัการ 

ตนเองเพ่ือสรา้งสงัคมคณุภาพ”		จะสามารถบรรลผุลได้สว่นหนึง่ 

จากการรวมพลังกันในทุกภาคส่วน	ภาครัฐ	ภาคเอกชน	ภาควิชาการ 

ภาคประชาสังคม	 และภาคประชาชน	 ในการสร้างรายได้ให้ 

ประชาชนมคีวามสขุอนัเปน็เปา้หมายของคณะทำางานการพัฒนา 

เศรษฐกิจฐานรากและประชารฐั	(E3)		โดยมตัีวชีวั้ดดงัน้ี	1.ความ 

แตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างประชากร 

2.ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน	 3.ความก้าวหน้าในการ

พัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ	

สังคมและเทคโนโลย	ี4.คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ

ร่างยุทธศาสตร ์ 20 ปี ฉบับสรุปย่อ
มีการแบ่งยุทธศาสตร์ออกเป็น 6 ด้าน

เป้าหมายสำาคัญของยุทธศาสตร์ด้านที่ 4
  การลดความเหลื่อมล้ำา
  สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ

1.1.	ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก

1.2.	ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค

1.3.	กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร

1.4.	เพิ่มผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย	ให้เป็น

	 แรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความริเริ่มสร้างสรรค	์	

	 มีความปลอดภัยในการทำางาน

1.5.	สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับ 

	 คนทุกช่วงวัย	ทุกเพศภาวะและทุกกลุ่ม

1.6.	ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนยากจน

	 และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง

1.7.	สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข	

	 และการศึกษา	โดยเฉพาะสำาหรับผู้มีรายได้น้อยและ

	 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส

1.8.	สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

	 อย่างทั่วถึง

1

2

1
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  การกระจายศูนย์กลางความเจริญ
  ทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี

2.1.	พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ	สังคมและ 

	 เทคโนโลยีในภูมิภาค

2.2.	กำาหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่ม

	 จังหวัดในมิติต่าง	ๆ

2.3.	จัดระบบเมืองที่เอื้อต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพ

	 และปลอดภัย	ให้สามารถตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและ

	 แนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต

2.4.	ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการ

	 แผ่นดิน	เพื่อวางระบบและกลไกการบริหารงาน

	 ในระดับภาค	กลุ่มจังหวัด

2.5.	สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บนฐานข้อมูลความรู้	

	 เทคโนโลยีและนวัตกรรม

2.6.	การพัฒนากำาลังแรงงานในพื้นที่

  การเสริมสร้างพลังทางสังคม

3.1.	สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน	ไม่ทอดทิ้งกัน	และมีคุณธรรม

3.2.	การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

3.3.	สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ	ภาคเอกชน

	 ภาควิชาการ	ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน

3.4.	ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรี

	 ในการสร้างสรรค์สังคม

3.5.	สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม	

3.6.	สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสร้างสรรค์ 

	 เพื่อรองรับสังคมยุคดิจิทัล

  การเพิม่ขดีความสามารถของชมุชน
  ท้องถ่ินในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง
  และการจัดการตนเอง

4.1.	ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน	ให้มีขีดความ

	 สามารถในการจัดการวางแผนชีวิต	สุขภาพ		ครอบครัว	

	 การเงินและอาชีพ

4.2.	เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและ

	 การพึ่งพากันเอง

4.3.	สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง	ๆ	เพื่อสร้าง

	 ประชาธิปไตยชุมชน	

4.4.	สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน

	 นายฐาปน	สริวัิฒนภกัด	ี	หวัหนา้ทมีภาคเอกชน		คณะทำางาน 

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ	 (E3)	 ได้รับแต่งตั้ง 

เป็นคณะกรรมการร่างยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี	 	คณะยุทธศาสตร ์

ที่	 4	 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง

สังคม	 	 ได้ให้ความสำาคัญในการเสริมสร้างพลังทางสังคม	 โดย 

เฉพาะเรื่องการสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนท่ีมีการระดมทุนร่วม 

ระหว่างภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 ภาควิชาการ	 ภาคประชาสังคม	

และภาคประชาชน	 เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนการทำางานของ 

ภาคส่วนต่าง	 ๆ	ที่มีจิตอาสามาทำางานร่วมกันกับภาครัฐในการ 

สรา้งสรรคค์วามมัน่คง	มัง่คัง่	ยัง่ยืน	เพือ่เอือ้ใหส้ามารถสนบัสนุน 

ความคิดริเริ่มที่สร้างสรรค์ของภาคส่วนต่างๆ	ที่ไม่ใช่ข้าราชการ 

หรอืพนกังานของรฐั		ตลอดจนสง่เสรมิให้มกีารตรวจสอบทียื่ดหยุ่น 

และคำานึงถึงผลลัพธ์เป็นหลัก	 นอกจากนี้ยังสนับสนุนประเด็น 

ของการลดความเหล่ือมล้ำาสร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ	 การ 

กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม	และการ 

เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการพัฒนา	พึ่งพา 

ตนเอง		และการจดัการตนเอง	ทีเ่ปน้ยุทธศาสตรส์ำาคญัทีจ่ะสรา้ง 

โอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคมได้	 ซึ่ง 

เปน็เปา้หมายเดยีวกันกับการทำางานของคณะทำางานการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ	(E3)		

3

4

2



ตัวอย่าง
ผลการดำาเนินงาน
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำากัด
76 จังหวัดทั่วประเทศ
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ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

กระบี่
ตัวอย่างผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
 โครงการอาหารปลอดภัยจังหวัดกระบี่ จัดส่งผลผลิตผักปลอดภัย 

เขา้สูโ่รงพยาบาลกระบีตั่ง้แต่วันที ่ 4 ธันวาคม 2560 สรา้งรายได ้

แก่กลุ่มเกษตรกรแล้วกว่า 162,858 บาท

	 (ข้อมูล ณ วันที ่ 22 กุมภาพันธ ์ 2561)

ด้านแปรรูป
 โครงการเพ่ิมช่องทางจัดจำาหน่ายสินค้าชุมชน ท้ังช่องทางออนไลน์ 

และออฟไลน์ สร้างรายได้ตั้งแต่ปี 2560 ถึงปัจจุบันแก่ชุมชน  

356,590 บาท 

 โครงการตลาดประชารัฐ Modern Trade 

ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยชุมชน ร่วมกับ 

ภาคีเครือข่ายและคณะทำางานประสานและขับเคลื่อนนโยบาย 

สานพลังประชารัฐ ลงพื้นที่  4 ชุมชนเป้าหมาย คือ ชุมชน 

ท่องเท่ียวแหลมสัก  บ้านทุ่งหยีเพ็ง  บ้านนาตีน  และบ้าน 

หนองทะเล วิเคราะห์ศักยภาพชุมชน สำารวจและจัดทำาเส้นทาง 

ท่องเที่ยว	 พร้อมทั้งจัดหาตลาด

จังหวัด กระบี่

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

2 

16 

6 

2 

20 

8 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)

43,788 

974,240 

5,000 

515,935 

2,844,585 

309,615 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)จังหวัด กระบี่

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด กระบี่

3

9

21

14

12 3
11

27

18

16

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำาจังหวัด (คสป.)

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำ�นวนโครงก�รร�ยกลุ่มง�น

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำ�นวนโครงก�รแบ่งต�ม 5 กระบวนก�ร

ร�ยได้ชุมชนจ�กก�รดำ�เนินง�น (บ�ท)

“ถิ่นหอยเก่า  เขาตระหง่าน  ธารสวย  รวยเกาะ  เพาะปลูกปาล์ม 
งามหาดทราย  ใต้ทะเลสวยสด  มรกตอันดามัน”

วันที่จดทะเบียน 9 พฤศจิกายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำานวนกรรมการ 10 คน จำานวนผู้ถือหุ้น 61 ราย 
ที่อยู่ เลขที่ 39 ถนนมหาราช ตำาบลปากน้ำา อำาเภอเมืองกระบี ่
จังหวัดกระบี่ 81000

คุณชาญฤทธิ์ เพิ่มทรัพย ์  
กรรมการผู้จัดการ
08-9997-8915

p.chanrit@gmail.com

คุณปัทมา ซัง  
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-5081-6940
patthama.s@prsthailand.com

คุณอุไรรัตน์ สายเส็น  
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-7287-4348
yuya_ohho@hotmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
831,600,493 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 2,792 ครัวเรือน

จำานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน 

จำานวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

45

5,544

1,453,940

กลุ่ม

คน

บาท
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ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

กาญจนบุรี
ตัวอย่างผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
 พริก งาอินทรีย ์ ตำาบลนาสวน อำาเภอศรีสวัสดิ์

 ส่งเสริมและสนับสนุนช่องทางการจำาหน่ายผลผลิตทางการเกษตร

ด้านแปรรูป
 ปลาส้ม  (ปลากระมัง) พริกกะเหรี่ยง (พริกแห้ง พริกคั่วบด  

งาสกัด ใช้ในการทำาเป็นเครื่องเวชภัณฑ์ ตำาบลนาสวน อำาเภอ 

ศรีสวัสดิ์

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
 ท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม คนไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง  

ตำาบลนาสวน อำาเภอศรีสวัสดิ์

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

3 

- -

3 

1 1 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด กำญจนบุรี

1,671,529 

- -

2,706,886 

- -

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด กำญจนบุรี

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด กำญจนบุรี

2

3

3

3

2

2

3

3

3

2

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำาจังหวัด (คสป.)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

3 

- -

3 

1 1 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด กำญจนบุรี

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำ�นวนโครงก�รร�ยกลุ่มง�น

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำ�นวนโครงก�รแบ่งต�ม 5 กระบวนก�ร

ร�ยได้ชุมชนจ�กก�รดำ�เนินง�น (บ�ท)

“แคว้นโบราณ  ด่านเจดีย์  มณีเมืองกาญจน ์  
สะพานข้ามแม่น้ำาแคว  แหล่งแร่น้ำาตก”

วันที่จดทะเบียน 29 กันยายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำานวนกรรมการ 10 คน  จำานวนผู้ถือหุ้น 35 ราย
ที่อยู ่ ชั้น 2 ศูนย์โอทอป ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุร ี
อำาเภอเมืองกาญจนบุร ี จังหวัดกาญจนบุร ี 71000

คุณทิวาพร ศรีวรกุล 
กรรมการผู้จัดการ
08-1857-2500

asara_a1@hotmail.com

คุณวัชรพล เครือแสง 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

06-2174-1025
mexs2009@hotmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
1,906,766,236 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน 

จำานวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

46

2,292 

1,432,705

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 153 ครัวเรือน



117

ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

กาฬสินธุ์
ตัวอย่างผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
 ข้าวมาเยอ เข้าสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกข้าวเหนียว 

เขาวง ตำาบลหนองผือ หมู่ที ่ 8 อำาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

 การทำาข้าวนาแปลงใหญ่และการปลูกถ่ัวลิสงพืชทนแล้ง เป็น 

การรณรงค์ใช้วิธีไถกลบแทนการเผาตอซัง

ด้านแปรรูป
 โครงการ Fashion Show ผ้าพ้ืนเมือง กลุ่ม “ร้อยแก่นสารสินธ์ุ”  

ภายใต้แนวคิด“ผ้าพ้ืนเมืองที่ใช้ได้ในชีวิตประจำาวัน” โดยกำาหนด 

ให้ทุกจังหวัดในกลุ่มร้อยแก่นสารสินธ์ุนำาส่งผ้าฝ้ายพ้ืนเมือง 

อนัโดดเดน่ของแต่ละจังหวัดจำานวน 15 ผืน ให้จังหวัดมหาสารคาม 

เป็นผู้ออกแบบและตัดเย็บ 

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
 ศิลปะบนแปลงนา (Rice Code)	 โดยมีพ้ืนท่ีดำาเนินโครงการคือ  

บริเวณรอบ ๆ เขตโบราณสถานพระธาตุยาคู

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

1 

2 

1 

2 

3 3 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด กำฬสินธ์ุ

- - -

277,460 

-

214,725 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด กำฬสินธ์ุ

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด กำฬสินธ์ุ

1

2

3
2

1

3

4

5
3

2

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำาจังหวัด (คสป.)

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำ�นวนโครงก�รร�ยกลุ่มง�น

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำ�นวนโครงก�รแบ่งต�ม 5 กระบวนก�ร

ร�ยได้ชุมชนจ�กก�รดำ�เนินง�น (บ�ท)

“หลวงพ่อองค์ดำาลือเลื่อง  เมืองฟ้าแดดสงยาง  โปงลางเลิศล้ำา  วัฒนธรรมผู้ไท 
ผ้าไหมแพรวา  ผาเสวยภูพาน  มหาธารลำาปาว  ไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี”

วันที่จดทะเบียน 14 กันยายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำานวนกรรมการ 8 คน จำานวนผู้ถือหุ้น 108 ราย 
ที่อยู ่ เลขที ่ 214/10 อาคารรุ่งเรือง อพาร์ตเมนต ์ ถนนภิรมย ์
ตำาบลกาฬสินธุ ์ อำาเภอเมืองกาฬสินธุ ์ จังหวัดกาฬสินธุ ์ 46000

คุณภัทรา วรามิตร  
กรรมการผู้จัดการ
09-7987-8942

pattraw@yahoo.co.th

คุณอรวรรณ หงส์วุฒิ  
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

09-8915-6284
yusagix@gmail.com

คุณราชัน ภูกาบเพชร 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-5645-3710
naymos_sport@hotmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
3,295,802,316 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน 

จำานวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

65

9,488

1,697,550

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 137 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

กำาแพงเพชร
ตัวอย่างผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
 โครงการแลกเปลี่ยนผลผลิตทางการเกษตรระหว่างกล้วยไข่  

กำาแพงเพชรกับลำาไยลำาพูน เพ่ือกระจายผลผลิตท่ีล้นตลาด 

ทำาให้ชุมชนมีรายได้ 21,000 บาท

 โครงการเพ่ิมช่องทางการจัดจำาหน่ายผลผลิตทางการเกษตร 

(เมลอน) สรา้งรายไดต้ัง้แต่ปี 2560 ถึงปจัจบุนัแก่ชมุชน 94,935  

บาท

ด้านแปรรูป
 โครงการแปรรูปผ้าขาวม้าแบรนด์ Pacharat สร้างรายได้แก่ 

ชุมชน 356,590 บาท

 โครงการเพ่ิมมูลค่าการแปรรูปมะนาว ผลิตภัณฑ์สบู่มะนาว 

และเจลล้างหน้าสูตรมะนาวน้ำาผึ้ง โดยร่วมกันทำากับชุมชนตั้งแต่ 

กระบวนการผลิต บรรจุภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ สร้างแบรนด์ให้ 

กับชุมชนภายใต้แบรนด์  Wangthong ทำาให้ชุมชนมีรายได้   

48,305 บาท และกำาลังจะพัฒนาเป็นสครับเกลือมะนาว

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

2 

3 

-

2 

5 

-

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด ก ำแพงเพชร

58,601 67,645 

-

58,601 

271,425 

-

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด ก ำแพงเพชร

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด ก ำแพงเพชร

1 2

5

2

0

1

2

6

2

0

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำาจังหวัด (คสป.)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

2 

3 

-

2 

5 

-

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด ก ำแพงเพชร

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำ�นวนโครงก�รร�ยกลุ่มง�น

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำ�นวนโครงก�รแบ่งต�ม 5 กระบวนก�ร

ร�ยได้ชุมชนจ�กก�รดำ�เนินง�น (บ�ท)

“กรุพระเครื่อง  เมืองคนแกร่ง  ศิลาแลงใหญ่  กล้วยไข่หวาน   
น้ำามันลานกระบือ  เลื่องลือมรดกโลก”

คุณนริศรา ปานฤทธิ์ 
ผู้จัดการ

09-5949-6593
narisara2506@gmail.com

คุณชวรรณพร นาคนาม 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

09-4547-9401
chawanporn.n@prsthailand.com

คุณสุดารัตน ์ เนียมนิ่ม 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-7568-2132
sudaratt.nm@gmail.com

วันที่จดทะเบียน 28 พฤศจิกายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำานวนกรรมการ 15 คน จำานวนผู้ถือหุ้น 107 ราย 
ที่อยู ่ 8/1 หมู่ที ่ 13 (ปั๊ม ปตท.ธรรมรัตน์) ตำาบลนครชุม  
อำาเภอเมืองกำาแพงเพชร จังหวัดกำาแพงเพชร 62000

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
1,163,026,304 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน 

จำานวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

42

5,276

1,252,380

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 923 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

ขอนแก่น
ตัวอย่างผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
 โครงการอาหารปลอดภัย โดยรวบรวมข้อมูลและเมนูอาหาร 

จากสองโรงพยาบาลในเฟสแรก ได้แก่ โรงพยาบาลขอนแก่น  

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น เพ่ือเชื่อมโยงชนิดผัก 

แก่โรงพยาบาล

 โครงการส่งเสริมช่องทางการขายข้าวทับทิมชุมแพ

 โครงการขอนแก่นพรีเมี่ยมบีฟ

ด้านแปรรูป
 ประสานกลุ่มน้ำาข้าวฮางและซีเรียลอบกรอบ  ทดลองตลาด  

ฝากขายร้าน OTOP ศาลากลาง และ OTOP โรงแรมโฆษะ

 โครงการกระเช้าปีใหม่ 2561 ร่วมมือกับทางเครือข่ายโอทอป 

จังหวัดขอนแก่น จัดกระเช้าสินค้าประชารัฐ โอทอป และ  

KKMM ได้ยอดรวมการจัดจำาหน่าย 305,956 บาท จำานวน  

244 กระเช้า 

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
 การท่องเที่ยวโดยชุมชนหมู่บ้านงูจงอางแห่งประเทศไทย กลุ่ม 

เกิดรายได้เพิ่มขึ้นถึง 8 เท่าจากการขายบัตรเข้าชมและรอบ 

การแสดงโชว ์ รายไดก้ลุม่ในปจัจุบนั 508,217 บาท ในระยะ  

5 เดือนหลังจากบริษัทฯเข้าไปเป็นที่ปรึกษา

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

7 

5 

2 

7 

6 

3 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด ขอนแก่น

474,362 

881,764 

707,577 

474,362 

940,764 

707,680 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด ขอนแก่น

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด ขอนแก่น

3
5

144

5

3

5

16

6

7

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำม
ย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำาจังหวัด (คสป.)

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำ�นวนโครงก�รร�ยกลุ่มง�น

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำ�นวนโครงก�รแบ่งต�ม 5 กระบวนก�ร

ร�ยได้ชุมชนจ�กก�รดำ�เนินง�น (บ�ท)

คุณสุเมธ มั่งคั่ง  
กรรมการผู้จัดการ
06-2958-5924

sumate@oryza-world.com

คุณสุภาวด ี แซ่ตั้ง  
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-2744-2669
suphawadee.s

@prsthailand.com

คุณพจนา คุณมี 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

09-5961-6324
pompaam.pp@gmail.com

“พระธาตุขามแก่น  เสียงแคนดอกคูน  ศูนย์รวมผ้าไหม  ร่วมใจผูกเสี่ยว   
เท่ียวขอนแก่นนครใหญ่  ไดโนเสาร์สิรินธรเน่  สุดเท่เหรียญทองแรกมวยโอลิมปิก”

วันที่จดทะเบียน 22 สิงหาคม 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำานวนกรรมการ 12 คน จำานวนผู้ถือหุ้น 123 ราย 
ที่อยู ่ เลขที ่ 177/54 หมู่ที ่ 17 อาคารหอการค้าจังหวัดขอนแก่น
ถนนมิตรภาพ ตำาบลในเมือง อำาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
40000

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
5,736,787,162 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน 

จำานวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

78

8,304

28,215,679

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 1,815 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

จันทบุรี
ตัวอย่างผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
 เกษตรพรีเมี่ยมและเกษตรคุณภาพ อาทิ มังคุด ทุเรียน ลำาไย  

และอื่น  ๆ  มาบูรณาการร่วมกันกับกลุ่ม Young Smart Farmer  

(YSF) สถาบันทุเรียนไทย  สหกรณ์ท่าใหม่  และสมาคม 

ผู้ประกอบการทุเรียนและมังคุด ในด้านต่าง ๆ

 เชื่อมโยงผู้ผลิตและผู้ประกอบการโรงแรม โรงพยาบาลต่าง  ๆ   

ในจังหวัด เช่น ไข่ไก่อารมณ์ดี

ด้านแปรรูป
 สร้างต้นแบบการสร้างแบรนด์สินค้า พัฒนาบรรจุภัณฑ์ และ 

สร้างคุณค่าให้สินค้าพ้ืนถ่ินและสินค้าอัตลักษณ์ของเมืองจันท์  

ภายใต้แบรนด ์“ผลจันท์”

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
 ชุมชนขนมแปลกริมคลองหนองบัว

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

2 

1 

2 2 

3 3 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด จันทบุรี

771,670 

167,851 

3,615,000 

771,670 

230,781 

4,215,000 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด จันทบุรี

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด จันทบุรี

1
2

5
3

1

1

2

8

5

3

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำาจังหวัด (คสป.)

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำ�นวนโครงก�รร�ยกลุ่มง�น

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำ�นวนโครงก�รแบ่งต�ม 5 กระบวนก�ร

ร�ยได้ชุมชนจ�กก�รดำ�เนินง�น (บ�ท)

“น้ำาตกลือเลื่อง  เมืองผลไม้  พริกไทยพันธุ์ดี  อัญมณีมากเหลือ  เสื่อจันทบูร 
สมบูรณ์ธรรมชาติ  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี”

วันที่จดทะเบียน 5 ตุลาคม 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำานวนกรรมการ 10 คน จำานวนผู้ถือหุ้น 13 ราย
ที่อยู ่ เลขที ่ 41 ถนนมหาราช ตำาบลตลาด อำาเภอเมืองจันทบุร ี  
จังหวัดจันทบุรี 22000

คุณชายพงษ ์ นิยมกิจ
กรรมการผู้จัดการ
09-8398-7961

chaipong.arincare 
@gmail.com

คุณจิรยา ประพรต  
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

09-0131-5191
jiraya.p@prsthailand.com

คุณธีรวีร์ สีหรัตนวงศ ์  
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

09-6645-9919
dh.Siharatanavongs 

@gmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
1,476,417,991 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน 

จำานวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

38

9,676

5,620,840

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 347 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

ฉะเชิงเทรา
ตัวอย่างผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
 1. พัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ 2. โดยทางกลุ่มมีการปลูก 

เมลอนได้พัฒนาต่อยอดการปลูกเมลอนสายพันธ์ุพิเศษพันธ์ุสีขาว 

ในพ้ืนท่ีเกษตรปลอดภัย ปลูกโดยมาตรฐานระบบโรงเรือน ทางเรา 

ไดเ้ขา้ไปใหก้ารสนับสนนุให้มมีาตรฐานมากขึน้ 3. ลงพ้ืนทีเ่กษตร 

ปลอดภัยสงูของกลุม่เกษตรธรรมชาต ิ ตำาบลบางพระ ในโครงการ  

9101

ด้านแปรรูป
 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ โดยกลุ่มมีการผลิต  

เครื่องประดับต่าง  ๆ  จากหญ้าแฝก ตะกร้าสาน ทางบริษัทได้ 

เข้าไปให้คำาแนะนำาต่าง  ๆ  เก่ียวกับการต่อยอดผลิตภัณฑ์และ 

การหาช่องทางการจำาหน่ายเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรับฟังปัญหาต่าง ๆ  

ที่เกิดขึ้นของกลุ่ม พร้อมร่วมกันหาแนวทางแก้ไข 

อื่น ๆ 
 การจัดจำาหน่ายกระเช้าเมลอนปีใหม่  2561  (ธ.ค.  2560 -  

ม.ค.  2561) จำานวน  285 กระเช้า สร้างรายได้เข้าบริษัท 

จำานวน 57,953 บาท และสร้างรายได้ให้กับชุมชนผู้ปลูก 

เมลอนจำานวน 19,980 บาท 

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

2 2 

1 

2 2 

1 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด ฉะเชิงเทรำ

354,190 

44,000 50,000 

354,190 

44,000 50,000 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด ฉะเชิงเทรำ

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด ฉะเชิงเทรำ

0

0

4

0

1
0

0

4

0

1

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำาจังหวัด (คสป.)

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำ�นวนโครงก�รร�ยกลุ่มง�น

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำ�นวนโครงก�รแบ่งต�ม 5 กระบวนก�ร

ร�ยได้ชุมชนจ�กก�รดำ�เนินง�น (บ�ท)

“แม่น้ำาบางปะกงแหล่งชีวิต  พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร   
พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย  อ่างฤๅไนป่าสมบูรณ์”

วันที่จดทะเบียน 28 กันยายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำานวนกรรมการ 9 คน จำานวนผู้ถือหุ้น 79 ราย 
ที่อยู ่ 452 ถนนฉะเชิงเทรา-บางปะกง ตำาบลหน้าเมือง 
อำาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

คุณร่มไทร ทิพยเศวต  
กรรมการผู้จัดการ
08-6771-0270

romsai2501@gmail.com

คุณพรรณิภา ทะนาไธสง  
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

09-3239-9938
phannipha.t@prsthailand.com

คุณศิริพร ฉุนตู 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-8205-9490
anny_kittykung 

@windowslive.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
2,746,004,584 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน 

จำานวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

43

5,724

29,200,460

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 71 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

ชลบุรี ตัวอย่างผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
 รวบรวมจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรในการ  Rebranding สับปะรด 

ศรีราชา

 ได้นำาผลผลิตสับปะรดศรีราชาร่วมจำาหน่ายในงาน  “ท็อปส์ เพื่อ 

เกษตรกรไทย ร่วมใจประชารัฐ” ณ ห้างเซ็นทรัล ชลบุรี

ด้านแปรรูป
 นำาผลผลิตปลานิลแดดเดียวร่วมจำาหน่ายในงาน  “ท็อปส์ เพื่อ 

เกษตรกรไทย ร่วมใจประชารัฐ” ณ ห้างเซ็นทรัล ชลบุรี 

 ประชาสัมพันธ์กลุ่มผู้ประกอบการจักสานพนัสนิคม โดยประสาน 

กับรายการ เดอะแชร์ เก้าอี้มีเรื่อง ซึ่งออกอากาศไปเมื่อวันศุกร์ 

ที ่ 12 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา

อื่น ๆ  
 โครงการจัดจำาหน่ายกระเช้าประชารัฐและ Road Show	 ระหว่าง 

วันที่ 4 ธันวาคม 2560 - 5 มกราคม 2561 จำาหน่ายได้ท้ังหมด  

171 กระเช้า จำานวนเงิน 147,945 - 421,120 บาท บริษัท 

มีรายได้จากการดำาเนินงาน 23,270.50 บาท

 โครงการอบรมจดักระเชา้ประชารฐั/กระเชา้ปใีหม ่ มผีูป้ระกอบการ 

เข้าร่วมท้ังหมด 30 ราย สามารถขยายช่องทางจัดจำาหน่าย 

เป็นเงิน 2,546,800 บาท

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

3 

1 

2 

3 

2 2 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด ชลบุรี

500,000 

3,622,390 

1,560,000 

500,000 

3,622,390 

1,560,000 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด ชลบุรี

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด ชลบุรี

2
4

66

4

2

4

7
6

4

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำาจังหวัด (คสป.)

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำ�นวนโครงก�รร�ยกลุ่มง�น

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำ�นวนโครงก�รแบ่งต�ม 5 กระบวนก�ร

ร�ยได้ชุมชนจ�กก�รดำ�เนินง�น (บ�ท)

“ทะเลงาม  ข้าวหลามอร่อย  อ้อยหวาน
จักสานดี  ประเพณีวิ่งควาย”

วันที่จดทะเบียน 22 กันยายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำานวนกรรมการ 10 คน จำานวนผู้ถือหุ้น 156 ราย
ที่อยู ่ เลขที ่ 67 (อาคารศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที ่ 9 ชั้น 2)  
หมู่ที ่ 1 ตำาบลเสม็ด อำาเภอเมืองชลบุร ี จังหวัดชลบุร ี 20000

คุณสุดใจ ผ่องแผ้ว 
กรรมการผู้จัดการ
08-1907-1111

knunnina@gmail.com

คุณจุรีรัตน ์ โพธิ์เอี่ยม  
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

09-8703-8793
june.jureerat@gmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
1,919,931,144 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน 

จำานวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

43

1,672

8,706,060

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 390 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

ชัยนาท ตัวอย่างผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
 สนับสนุนกลุ่มสหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์ ผลักดันการตลาด 

ข้าวขาวเจ๊ก ข้าวพันธ์ุพ้ืนเมืองจังหวัดชัยนาท ให้ออกจำาหน่าย 

ตามงานเทศกาลต่าง  ๆ  ในจังหวัดชัยนาท มียอดจำาหน่ายสินค้า 

รวม 200,000 บาท 

ด้านแปรรูป
 โครงการผ้าทอโบราณลาวเวียงบ้านเนินขาม ลายช่อใบมะขาม 

โดยชาวบ้าน มีรายได้จากการขายผ้าทอลายช่อใบมะขามและ 

ลายโบราณได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1 - 2 ล้านบาทต่อเดือน 

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
 ต่อยอดโครงการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหมู่บ้านลาวเวียง  

เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเขาราวเทียนทอง

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

2 

14 

-

2 

14 

1 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด ชัยนำท

324,205 

11,005,500 

-324,205 

11,005,500 

1,600,000 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด ชัยนำท

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด ชัยนำท

1

3

2
0 2

4

1

3

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำาจังหวัด (คสป.)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

2 

14 

-

2 

14 

1 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด ชัยนำท

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำ�นวนโครงก�รร�ยกลุ่มง�น

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำ�นวนโครงก�รแบ่งต�ม 5 กระบวนก�ร

ร�ยได้ชุมชนจ�กก�รดำ�เนินง�น (บ�ท)

“หลวงปู่ศุขลือชา  เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ   
นามระบือสวนนก  ส้มโอดกขาวแตงกวา”

วันที่จดทะเบียน 27 กันยายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำานวนกรรมการ 9 คน จำานวนผู้ถือหุ้น 13 ราย
ท่ีอยู่ ห้องสมาคมส่งเสริมการท่องเท่ียวจังหวัดชัยนาท
(ศาลากลางหลังเก่า ช้ัน 2) เลขที ่ 73/7 ถนนพรหมประเสริฐ
ตำาบลบ้านกล้วย อำาเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000

คุณสาธิต เหล่าสุวรรณ  
กรรมการผู้จัดการ
08-1953-9924

goodban@hotmail.com

คุณศุภกร เดชนันทรัตน ์  
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

06-2684-5428
supagorn.d@prsthailand.com

คุณเศรษฐสิทธิ์ จำาเรียง 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-4596-6136
earth.orchid@hotmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
659,762,242 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน 

จำานวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

36

2,084

9,240,120

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 574 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

ชัยภูมิ
ตัวอย่างผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
 เชื่อมโยงตลาดข้าวฮางงอกอินทรีย์ให้กับเกษตรกร สร้างรายได้ 

เพิ่มขึ้น

ด้านแปรรูป
 เชื่อมโยงตลาดผงจมูกข้าวฮางงอกกับเซ็นทรัล โคราช ครีม 

รังไหม GI

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
 การท่องเที่ยวโดยชุมชน  4 ตำาบลภูแลนคา,  ท่องเที่ยวเชิง 

วัฒนธรรมไหมบ้านเสี้ยวน้อย

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

3 

10 

3 3 

12 

3 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด ชัยภูมิ

125,000 

470,764 

239,000 

125,000 

494,764 

239,000 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด ชัยภูมิ

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด ชัยภูมิ

5

6

14
8

7

5

6

15

8

7

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำาจังหวัด (คสป.)

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำ�นวนโครงก�รร�ยกลุ่มง�น

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำ�นวนโครงก�รแบ่งต�ม 5 กระบวนก�ร

ร�ยได้ชุมชนจ�กก�รดำ�เนินง�น (บ�ท)

“ชัยภูมิ  เมืองผู้กล้า  พญาแล”

วันที่จดทะเบียน 19 ตุลาคม 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำานวนกรรมการ 10 คน จำานวนผู้ถือหุ้น 135 ราย
ที่อยู ่ เลขที ่ 310/90 ถนนนนทนาคร ตำาบลในเมือง
อำาเภอเมืองชัยภูม ิ จังหวัดชัยภูม ิ 36000

คุณสิทธิพล สุทธิศักดิ์ภักด ี  
กรรมการผู้จัดการ
08-1816-1929

popeyesport@hotmail.com

คุณปริญญา สุวรรณศรี  
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

09-8341-4569
parinya.s@prsthailand.com

คุณธวัชชัย เดชวิจารณ์  
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

09-8650-0920
tamtawatchai.d@gmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
1,393,800,900 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน 

จำานวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

60

10,728

1,606,319

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 1,312 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

ชุมพร
ตัวอย่างผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
 กาแฟแปลงใหญ ่ กล้วยอินทรีย์

ด้านแปรรูป
 ผลิตภัณฑ์อาบน้ำา  Prow แปรรูปกล้วยเล็บมือนาง  กาแฟ  

จานกาบกลว้ย แป้งกลว้ย ชาดอกกาแฟ น้ำาตาลจาก สบัปะรด 

เสียบไม้

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
 ลอ่งแพแลหมอกเมอืงพะโต๊ะ ทอ่งเทีย่วศึกษาดูงานชมุชนบา้นพ่อ 

ตาหินช้าง ท่องเที่ยวชุมชนบ้านพันวาล (ผาเปิดใจ)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

1 

14 

2 

6 

22 

5 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด ชุมพร

-

2,937,135 

36,000 127,075 

3,176,915 

68,000 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด ชุมพร

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด ชุมพร

6
8

17
11

8

8

11

31

21

18

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำาจังหวัด (คสป.)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

1 

14 

2 

6 

22 

5 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด ชุมพร

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำ�นวนโครงก�รร�ยกลุ่มง�น

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำ�นวนโครงก�รแบ่งต�ม 5 กระบวนก�ร

ร�ยได้ชุมชนจ�กก�รดำ�เนินง�น (บ�ท)

“ชุมพรประตูภาคใต้  ไหว้เสด็จในกรม  ชมไร่กาแฟ   
แลหาดทรายรี  ดีกล้วยเล็บมือ  ขึ้นชื่อรังนก”

วันที่จดทะเบียน 20 มิถุนายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำานวนกรรมการ 8 คน จำานวนผู้ถือหุ้น 13 ราย 
ที่อยู ่ เลขที ่ 117 หมู่ที ่ 6 ตำาบลทุ่งคา 
อำาเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86100

คุณณัฏณิชา คงแก้ว  
ผู้จัดการ

08-2480-2131
ladyfirst_bewitch 

@hotmail.com

คุณชัชพงค ์ แสงมงคล  
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-2484-1425
chatchaphong.s

@prsthailand.com

คุณสุพัตรา เหล่าสุข 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

09-3715-8816
suphattra.mm@gmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
1,007,140,115 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน 

จำานวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

40

8,524

9,356,300

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 784 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

เชียงราย
ตัวอย่างผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
 รวบรวมเครือข่ายเกษตรปลอดภัย เพ่ือทดลองวางแผนการผลิต  

ให้ตรงกับความต้องการของตลาด 

ด้านแปรรูป
 โครงการส่งเสริมการแปรรูปสับปะรดนางแล ภูแล เพ่ือเพ่ิม 

มูลค่าผลผลิตเมื่อประสบปัญหาราคาตกต่ำา โดยนำาไปผลิตเป็น 

น้ำายาทำาความสะอาด ทำาให้ปัจจุบันได้มีการผลิตน้ำายาทำาความ 

สะอาดต่าง  ๆ และได้เชื่อมโยงภาคส่วนวิชาการ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเชยีงราย ดูแลด้านมาตรฐาน โดยเสนอขายให้กับโรงแรม 

ร้านอาหาร รายได้ท่ีเกิดขึ้นจากกลุ่มผู้ผลิตประมาณ 20,000  

บาทในระยะเวลา 2 เดือน

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
 พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงเกษตรบ้านแม่สาด โดย 

ได้เข้าไปเป็นที่ปรึกษาในด้านการบริหารจัดการ การตลาด และ 

การสื่อสารเพ่ือสร้างความย่ังยืน และเร่ิมมีรายได้เข้าสู่ชุมชน 

เฉลี่ยเดือนละ 38,000 บาท

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

3 

-

4 

3 

2 

4 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด เชียงรำย

- -

700,000 

340,000 

107,700 

700,000 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด เชียงรำย

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด เชียงรำย

2

6
6

5 1
3

8

7

6

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำาจังหวัด (คสป.)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

3 

-

4 

3 

2 

4 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด เชียงรำย

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำ�นวนโครงก�รร�ยกลุ่มง�น

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำ�นวนโครงก�รแบ่งต�ม 5 กระบวนก�ร

ร�ยได้ชุมชนจ�กก�รดำ�เนินง�น (บ�ท)

“เหนือสุดในสยาม  ชายแดนสามแผ่นดิน 
ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา  ล้ำาค่าพระธาตุดอยตุง”

วันที่จดทะเบียน 31 สิงหาคม 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำานวนกรรมการ 10 คน  จำานวนผู้ถือหุ้น 4,000 ราย 
ที่อยู ่ เลขที ่ 632 ชั้น 1 อาคารศาลากลางจังหวัดเชียงราย
ถนนแม่ฟ้าหลวง  ตำาบลริมกก อำาเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 57100

คุณวิรุณ คำาภิโล  
กรรมการผู้จัดการ
08-1881-2312

viroon.kumpilo@gmail.com

คุณจาร ุ ชัยพินิจ  
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-0442-5796
jaru.c@prsthailand.com 

คุณวัชระ ยุง 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน
08-2612-8312

watchara.y@prsthailand.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
2,884,638,785 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน 

จำานวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

55

6,600

3,007,870

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 141 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

เชียงใหม่
ตัวอย่างผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
 การเชื่อมโยงตลาด  Tops Supermarket เพ่ือรับซื้อผลผลิต 

ลำาไยมัดช่อจากเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ และรับซื้อ 

ผลผลิตเกษตรอินทรีย์จากวิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิก และ 

การจัดกิจกรรมขายผักเปลือยทุกวันอาทิตย์

 การประสานเชื่อมโยงกลุ่มลำาไยอำาเภอพร้าวกับบริษัท ประชารัฐ 

รักสามัคคี วิสาหกิจเพ่ือสังคม (ประเทศไทย) จำากัด และ 

เครือข่ายหอการค้าไทย ในการกระจายผลผลิตลำาไย

ด้านแปรรูป
 ร่วมยกระดับการแปรรูปกาแฟและขยายเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 

กาแฟ ๙ ดอยจังหวัดเชียงใหม่

 การประสานการจดทะเบียน GI ของวิสาหกิจชุมชนกาแฟสด 

บ้านแม่ตอน ตำาบลเทพเสด็จ อำาเภอดอยสะเก็ด

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
 การบูรณาการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

ในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพ้ืนท่ีเป้าหมายประชารัฐ  

10 หมู่บ้าน โครงการท่องเที่ยววัฒนธรรมตามวิถีประชารัฐ 

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

2 

1 1 

2 

1 1 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด เชียงใหม่

4,043,502 

484,610 

-

4,103,502 

704,610 

-

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด เชียงใหม่

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด เชียงใหม่

0

2

3
2

2

1

3

4

3

3

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำาจังหวัด (คสป.)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

2 

1 1 

2 

1 1 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด เชียงใหม่

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำ�นวนโครงก�รร�ยกลุ่มง�น

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำ�นวนโครงก�รแบ่งต�ม 5 กระบวนก�ร

ร�ยได้ชุมชนจ�กก�รดำ�เนินง�น (บ�ท)

“ดอยสุเทพเป็นศรี  ประเพณีเป็นสง่า   
บุปผชาติล้วนงามตา  นามล้ำาค่านครพิงค์”

วันที่จดทะเบียน 29 เมษายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำานวนกรรมการ 9 คน จำานวนผู้ถือหุ้น 96 ราย 
ที่อยู ่ เลขที ่ 158 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที ่ 1 ตำาบลวัดเกต
อำาเภอเมืองเชียงใหม ่ จังหวัดเชียงใหม ่ 50000

คุณเดโช ไชยทัพ 
กรรมการผู้จัดการ
08-1594-7676

sdf_cm@yahoo.com

คุณมัลยิกา มณีผ่อง  
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-8402-1685
munyika.m@prsthailand.com

คุณฉัตรปาริชาต ิ ชัยชน 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-2612-8312
watchara_yung@hotmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
10,247,357,875 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน 

จำานวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

38

996

62,552,836

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 303 ครัวเรือน



128

ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

ตรัง
ตัวอย่างผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
 โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ร่วมกับโรงพยาบาลตรัง 

มีการรวมกลุ่มเกษตรกรท่ีส่งผลผลิตที่มีคุณภาพเข้าสู่โรงพยาบาล 

ตรัง สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรประมาณ 400,000 บาท 

ด้านแปรรูป
 ส่ง เสริมในเรื่ องบรรจุภัณฑ์  ให้คำาแนะนำาในการเปลี่ยน 

บรรจุภัณฑ์น้ำาพริกฝรั่งให้กับกลุ่มแปรรูปไม้ผลรัษฎา หมู่ที่ 4  

ตำาบลควนเมา อำาเภอรัษฎา จากราคา 20 บาทเป็น 35 บาท

 จัดหาช่องทางการจำาหน่ายสินค้าให้กับสหกรณ์กองทุนสวนยาง 

บ้านหนองครก จำากัด หมู่ที่ 8 ตำาบลหนองปรือ อำาเภอรัษฎา  

จำาหน่ายสินค้าที่ตลาดประชารัฐของดีจังหวัดตรัง 

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
 จดัทำาโปรแกรมนำาเทีย่วรปูแบบตา่ง  ๆของถ้ำาวังพระยาพิชยัสงคราม  

หมู่ท่ี 4 ตำาบลหนองบัว  อำาเภอรัษฎา  โดยประชาสัมพันธ์ 

เพ่ือสร้างการรับรู้ผ่านทางโซเชียลมีเดีย  และจัดต้ัง  “ตลาด 

วิถีชุมชนบ้านหน้าเขา” พร้อมทำาแผนธุรกิจชุมชนร่วมกับชุมชน 

เพื่อการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

1 

3 

1 

2 

3 

2 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด ตรัง

- 85,950 -

2,968,028 

85,950 96,590 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด ตรัง

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด ตรัง

1

4

66

2

1 4

77

2

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำาจังหวัด (คสป.)

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำ�นวนโครงก�รร�ยกลุ่มง�น

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำ�นวนโครงก�รแบ่งต�ม 5 กระบวนก�ร

ร�ยได้ชุมชนจ�กก�รดำ�เนินง�น (บ�ท)

“ชาวตรังใจกว้าง  สร้างแต่ความดี”

วันที่จดทะเบียน 20 กันยายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำานวนกรรมการ 10 คน  จำานวนผู้ถือหุ้น 1,193 ราย 
ที่อยู ่ เลขที ่ 8 ถนนโรงพัก ตำาบลทับเที่ยง อำาเภอเมืองตรัง  
จังหวัดตรัง 92000

คุณลือพงษ์ อ๋องเจริญ  
กรรมการผู้จัดการ
09-3619-1166

luephong1@gmail.com

คุณเจณิสตา อักษรช ู  
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

09-8247-2928
janista.a@prsthailand.com

คุณทิพพา ศรีนคร 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

09-8879-8990
annthippathippa@hotmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
1,282,500,680 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน 

จำานวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

10

10,580

1,826,440

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 294 ครัวเรือน



129

ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

ตราด
ตัวอย่างผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
 เชือ่มโยงขอรับการสนบัสนุนกลอ่งผลไมจ้ากเกษตรกรและสหกรณ์ 

จังหวัด

 เชื่อมโยงผู้ ท่ีมีความเชี่ยวชาญในพ้ืนที่และห้างสรรพสินค้า  

The Mall Group

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
 ร่วมมือกับบริษัท เกาะช้าง อินเตอร์เนชั่นนอล จำากัด เพื่อดู 

สถานที่ในการทำาทัวร ์

 โครงการท่องเที่ยวบ้านด่านใหม ่ กิจกรรมชมสวนชิมทุเรียน

 ประชาสัมพันธ์ในรายการ  ชื่นใจไทยแลนด์ ช่องอมรินทร์ทีวี   

โครงการท่องเที่ยวบ้านด่านใหม่

 ประชาสัมพันธ์ในรายการ  ชื่นใจไทยแลนด์ ช่องอมรินทร์ทีวี   

โครงการท่องเที่ยวบ้านอ่าวสลัด

โครงการต่อเนื่อง
 นำาเสนอของบประมาณจากจังหวัดเพ่ือสนับสนุนกล่องผลไม้ 

จากเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

2 

1 

2 2 

1 

2 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด ตรำด

213,500 

-

512,650 

213,500 

-

512,650 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด ตรำด

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด ตรำด

1

1

53

1

1

1

5

3

1

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำาจังหวัด (คสป.)

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำ�นวนโครงก�รร�ยกลุ่มง�น

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำ�นวนโครงก�รแบ่งต�ม 5 กระบวนก�ร

ร�ยได้ชุมชนจ�กก�รดำ�เนินง�น (บ�ท)

“เมืองเกาะครึ่งร้อย  พลอยแดงค่าล้ำา  ระกำาแสนหวาน
หลังอานหมาดี  ยุทธนาวีเกาะช้าง  สุดทางบูรพา”

วันที่จดทะเบียน 5 กันยายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำานวนกรรมการ 8 คน จำานวนผู้ถือหุ้น 289 ราย
ที่อยู ่ เลขที ่ 28/4 หมู่ที ่ 2 ตำาบลวังกระแจะ  
อำาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000

คุณอุทัย ตันชัย 
ประธานกรรมการ
06-2456-6935

prtratco.ltd.2559@gmail.com

คุณบุณยาพร คงธนจิระวัฒน์  
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-7614-9727
boonyaporn.k@prsthailand.com

คุณธีรนุช ชูส่งแสง 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

09-5082-2379
reemzaa@hotmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
715,337,488 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน 

จำานวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

41

3,504

9,977,400

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 91 ครัวเรือน



130

ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

ตาก
ตัวอย่างผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
 อบรมพัฒนาแกนนำาเกษตรกร เพ่ือพัฒนามาตรฐานเกษตรอนิทรย์ี 

จงัหวัดตาก ผา่นระบบการรบัรองแบบมสีว่นรว่ม หลกัสตูรพัฒนา 

ผู้ตรวจรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

ด้านแปรรูป
 การร่วมกบัสำานกังานพัฒนาชมุชนตาก พัฒนาผลติภัณฑ์ OTOP  

เพ่ือพัฒนาเป็น OTOP MASTER PIECE ของเด่น โดน ดัง  

จังหวัดตาก ปี 2560 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการค้า  

และการลงทุนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ส่งเสริมการ 

พัฒนาผลิตภัณฑ ์ OTOP จำานวน 10 ชนิด อาทิ

	 1.	 ผลิตภัณฑ์หินแกรนิต

	 2.	 ผ้าทอปกากะญอ (ผ้าทอชาวเขา)

	 3.	 ผลิตภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
	 สร้างแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนแห่งใหม่ของจังหวัดตากผ่าน  

3 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่  3 หมู่ท่ี 5 หมู่ท่ี 6 ตำาบลแม่ระมาด  

อำาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ภายใต้แนวคิด “หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ 

สร้างสมัมาชพีวิถีพอเพียง” เชือ่มโยง 3 กลุม่งาน เกษตร แปรรปู  

และการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

1 

3 

1 1 

3 

2 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด ตำก

1,155,000 

76,000 32,254 

1,155,000 

76,000 

260,254 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด ตำก

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด ตำก

1

3

4

2

2

2
4

5

3

3

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำาจังหวัด (คสป.)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

1 

3 

1 1 

3 

2 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด ตำก

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำ�นวนโครงก�รร�ยกลุ่มง�น

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำ�นวนโครงก�รแบ่งต�ม 5 กระบวนก�ร

ร�ยได้ชุมชนจ�กก�รดำ�เนินง�น (บ�ท)

“ธรรมชาติน่ายล  ภูมิพลเขื่อนใหญ่   
พระเจ้าตากเกรียงไกร  เมืองไม้และป่างาม”

วันที่จดทะเบียน 29 กันยายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำานวนกรรมการ 19 คน จำานวนผู้ถือหุ้น 47 ราย
ที่อยู ่ เลขที ่ 103/2 อาคารสำานักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 
ชั้น 1  ถนนสายเอเชีย (แม่สอด-ริมเมย) ตำาบลแม่สอด 
อำาเภอแม่สอด จังหวัดตาก  63110

คุณพรรณทิพย์ ไชยชนะ  
กรรมการผู้จัดการ
08-1971-8428

tipgems@hotmail.com

คุณภาณุวัฒน ์ ปาเจริญ  
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-8231-4378
phanuwat.p@prsthailand.com

คุณณัฐวัตร นำามา 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-4951-7827
nattawat334@gmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
1,517,112,093 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน 

จำานวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

40

7,392

39,679,710

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 218 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

นครนายก
ตัวอย่างผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
 ประสานงานนำาผักกูด/ใบชะมวง/มะดันเข้าจำาหน่ายแบบขายขาด 

ในแมคโคร นครนายก

 เชื่อมโยงให้กลุ่มเกษตรกรออกบูธจำาหน่ายสินค้า ณ แมคโคร  

นครนายก/งานโอทอปนครนายก ณ ห้างฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต/ 

งานมหกรรมเกษตรปลอดภัยที่สยามพารากอน

ด้านแปรรูป
 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าตอง/คีรี วัน/BERRY  

BLOOM

 โครงการพัฒนาแปรรูปสินค้าจากมะดันให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

กลุ่มผู้ปลูกมะดันและแปรรูปมะดัน  และกลุ่มผลไม้แปรรูป 

บางอ้อ

 โครงการพัฒนาแปรรูปสินค้าจากกล้วยให้กลุ่มแม่บ้านคีรีวัน

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
 สร้างท่องเท่ียวโดยชุมชนคีรีวันจากความร่วมมือร่วมใจพัฒนาของ 

ชาวบ้านในชุมชน 

 ประสานกับหน่วยงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำานักงาน 

นครนายก ดำาเนินการส่งเสริมสนับสนุนประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว 

โดยชุมชน

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

2 

15 

1 

3 

15 

1 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด นครนำยก

-

70,000 

49,300 

-

70,000 

49,300 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด นครนำยก

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด นครนำยก

1

2

18
18

18
2

2

1818

18

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

จังหวัด ตำก

1

3

4

2

2

2
4

5

3

3

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำาจังหวัด (คสป.)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

2 

15 

1 

3 

15 

1 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด นครนำยก

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำ�นวนโครงก�รร�ยกลุ่มง�น

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำ�นวนโครงก�รแบ่งต�ม 5 กระบวนก�ร

ร�ยได้ชุมชนจ�กก�รดำ�เนินง�น (บ�ท)

“นครนายก  เมืองในฝันที่ใกล้กรุง  ภูเขางาม 
น้ำาตกสวย  รวยธรรมชาต ิ ปราศจากมลพิษ”

วันที่จดทะเบียน 11 สิงหาคม 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำานวนกรรมการ 8 คน จำานวนผู้ถือหุ้น 289 ราย
ที่อยู ่ เลขที ่ 4-390 ถนนสุวรรณศร ตำาบลนครนายก
อำาเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000

คุณสุมาล ี นาคสุข
กรรมการผู้จัดการ
08-7094-0066

pookyntd@hotmail.com

คุณภัทรพบ ปฐมมหาธนเดช
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-4912-4589
binyoulive@hotmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
1,343,849,709 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน 

จำานวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

47

3,108

1,318,400

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 13 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

นครปฐม
ตัวอย่างผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
 โครงการหาตลาดให้กับเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย

 MOU ร่วมมือกับมูลนิธิสังคมสุขใจเพ่ือพัฒนาจังหวัดนครปฐม 

สู่เกษตรอินทรีย์

 MOU วิสาหกิจชุมชนบ้านดอนตูม (มะเขือเทศราชินี)

ด้านแปรรูป
 โครงการแปรรูปมะเขือเทศราชินีเพ่ือเพ่ิมมูลค่ากับมหาวิทยาลัย 

ศิลปากร

 โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าแปรรูปร่วมกับห้างสรรพสินค้า

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
 ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเกาะลัดอีแท่น อำาเภอสามพราน  

ทางช่องไทยพีบีเอส รายการ เวทีสาธารณะ

 ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวคลองมหาสวัสดิ์ อำาเภอพุทธมณฑล  

ทางช่องอมรินทร์ทีวี

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

2 

-

1 

2 

-

1 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด นครปฐม

230,380 

-

156,700 

230,380 

-

156,700 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด นครปฐม

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด นครปฐม

3

3

3

3

2

3

3

3

3

2

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำาจังหวัด (คสป.)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

2 

-

1 

2 

-

1 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด นครปฐม

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำ�นวนโครงก�รร�ยกลุ่มง�น

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำ�นวนโครงก�รแบ่งต�ม 5 กระบวนก�ร

ร�ยได้ชุมชนจ�กก�รดำ�เนินง�น (บ�ท)

“ส้มโอหวาน  ข้าวสารขาว  ลูกสาวงาม  ข้าวหลามหวานมัน  สนามจันทร์งามล้น 
พุทธมณฑลคู่ธานี  พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า  สวยงามตาแม่น้ำาท่าจีน”

วันที่จดทะเบียน 16 กันยายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำานวนกรรมการ 11 คน  จำานวนผู้ถือหุ้น 39 ราย 
ท่ีอยู่ เลขท่ี 51 หมู่ท่ี 2 อาคารปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 
มหาราชิน ี (วัดไร่ขิง) ตำาบลไร่ขิง อำาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
73210

คุณณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล 
ประธานกรรมการ
08-9742-3522

prs.thailand.np@gmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
11,552,192,208 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน 

จำานวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

35

5,192

84,756,700

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 227 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

นครพนม
ตัวอย่างผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
 เชื่อมโยงโรงพยาบาลนครพนมและโรงแรมภายในจังหวัดในการ 

รับซื้อผลผลิตเกษตรปลอดภัย

 โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในช่วงผลผลิตล้นตลาด

 การสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการผลิตและการขอรับรองมาตรฐาน 

สินค้าเกษตรอินทรีย์

ด้านแปรรูป
 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าข้าวพญาหงส์และไก่งวง  

นครพนม

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
 โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีท่องเท่ียวโดยชุมชนบ้านไชยบุรีและบ้าน 

ท่าเรือ

 จัดทำาแผนที่ท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 

ในชุมชนบ้านไชยบุรีและชุมชนบ้านท่าเรือ ร่วมกับชุมชนและ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 ทำาแผนที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยการชูประเด็น 

เอกลักษณ ์ 8 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

1 

5 

2 

1 

5 

2 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด นครพนม

418,500 

127,000 

-

418,500 

127,000 

-

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด นครพนม

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด นครพนม

1
2

8
5

5
1

2

8

5

5

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำาจังหวัด (คสป.)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

1 

5 

2 

1 

5 

2 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด นครพนม

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำ�นวนโครงก�รร�ยกลุ่มง�น

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำ�นวนโครงก�รแบ่งต�ม 5 กระบวนก�ร

ร�ยได้ชุมชนจ�กก�รดำ�เนินง�น (บ�ท)

“พระธาตุพนมค่าล้ำา  วัฒนธรรมหลากหลาย  เรณูผู้ ไท  เรือไฟโสภา 
งามตาฝั่งโขง  จรรโลงวัฒนธรรม  เชื่อมโยงอินโดจีน”

วันที่จดทะเบียน 18 สิงหาคม 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำานวนกรรมการ 9 คน จำานวนผู้ถือหุ้น 21 ราย
ที่อยู ่ เลขที ่ 182/7 ถนนพินิจรังสรรค์ ตำาบลในเมือง 
อำาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000

คุณวรพงษ์ บุพศิริ  
กรรมการผู้จัดการ
08-1592-8361

pah_111@yahoo.com

ส.อ.พรหมรินทร ์ เดชบุรัมย ์  
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-1545-5615
prommarin.d@prsthailand.com

คุณปฏิพัทธ์ ทองไพรวัลย์ 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-5755-6647
patipat_54@hotmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
958,143,776 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน 

จำานวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

41

22,400

143,690,420

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 393 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

นครราชสีมา
ตัวอย่างผลการดำาเนินงาน

ด้านแปรรูป
 เชื่อมโยงการตลาด โดยเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงเจรจา 

การซื้อขายสินค้าชุมชนระหว่างบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด  

(มหาชน) กับกลุม่วิสาหกจิชมุชนแมบ่า้นเกษตรคมึมะอุสวนหมอ่น  

จำานวน 2,300 ผืน ในราคาผืนละ 50 บาท เป็นเงิน 115,000  

บาท

 ตลาดประชารัฐโมเดิร์นเทรด ณ เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา  

 สามารถรองรบัผูป้ระกอบการไดก้ว่า 50 รา้น เดอืนพฤศจิกายน  

 2560 ถึงมกราคม 2561 รวมทั้งสิ้น 924,982 บาท

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

3 

11 

1 

3 

15 

1 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด นครรำชสีมำ

72,500 

2,411,698 

-72,500 

2,673,128 

-

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด นครรำชสีมำ

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด นครรำชสีมำ

1
1

10

3
4

1

2

15

4

5

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำาจังหวัด (คสป.)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

3 

11 

1 

3 

15 

1 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด นครรำชสีมำ

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำ�นวนโครงก�รร�ยกลุ่มง�น

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำ�นวนโครงก�รแบ่งต�ม 5 กระบวนก�ร

ร�ยได้ชุมชนจ�กก�รดำ�เนินง�น (บ�ท)

“เมืองหญิงกล้า  ผ้าไหมดี  หมี่โคราช 
ปราสาทหิน  ดินด่านเกวียน”

วันที่จดทะเบียน 11 สิงหาคม 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำานวนกรรมการ 7 คน จำานวนผู้ถือหุ้น 12 ราย 
ที่อยู ่ เลขที ่ 1919/4 ถนนเดชอุดม ตำาบลในเมือง
อำาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

คุณมนตร ี จงวิเศษ  
กรรมการผู้จัดการ
08-6989-2222

mk4thai@hotmail.com

คุณกษมน อึ่งหนองบัว  
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-4686-8303
kasamon.u@prsthailand.com

คุณปวเรศ เสยกระโทก  
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-5241-4240
pawarateza@hotmail.co.th

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
3,809,676,293 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน 

จำานวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

56

6,336

8,899,256

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 969 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

นครศรีธรรมราช
ตัวอย่างผลการดำาเนินงาน

ด้านแปรรูป
 ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกเคลือบน้ำายางพารา
	 จากการต่อยอดผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกเคลือบน้ำายางพารา 

ส่งผลให้เกิดการเพ่ิมมูลค่าของวัตถุดิบทั้งสองชนิด อีกท้ังผ้าบาติก 

ที่ได้รับการเคลือบน้ำายางพารายังมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้น 

 หลาดหน้าพระธาตุ
	 ซึ่งเป็นตลาดประชารัฐประเภทของดีประจำาจังหวัด อยู่ 

ในการกำากับดูแลของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครศรีธรรมราช 

และหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นการเพ่ิมช่องทางการ 

จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนต่าง  ๆ และก่อให้เกิดรายได้อย่าง 

ต่อเน่ือง และทั้งน้ียังส่งผลให้เกิดการสะพัดของเม็ดเงินมากกว่า  

1 ล้านบาทต่อสัปดาห์

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

1 

8 

1 1 

8 

1 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด นครศรีธรรมรำช

-

250,000 

420,000 

-

297,000 

610,000 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด นครศรีธรรมรำช

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด นครศรีธรรมรำช

7

8

10
9

8

7

8

109

8

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำาจังหวัด (คสป.)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

1 

8 

1 1 

8 

1 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด นครศรีธรรมรำช

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำ�นวนโครงก�รร�ยกลุ่มง�น

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำ�นวนโครงก�รแบ่งต�ม 5 กระบวนก�ร

ร�ยได้ชุมชนจ�กก�รดำ�เนินง�น (บ�ท)

“เราชาวนครฯ  อยู่เมืองพระ  มั่นอยู่ในสัจจะศีลธรรม 
กอปรกรรมดี  มีมานะพากเพียร  ไม่เบียดเบียนทำาอันตรายผู้ใด”

วันที่จดทะเบียน 29 สิงหาคม 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,391,000 บาท
จำานวนกรรมการ 11 คน จำานวนผู้ถือหุ้น 19 ราย 
ที่อยู ่ เลขที ่ 6/24 หน้าโรงแรมทวินโลตัส ถนนพัฒนาการคูขวาง
ตำาบลในเมือง อำาเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

คุณกรกฏ เตติรานนท์ 
กรรมการผู้จัดการ
09-8995-6964

korakot.tetiranon@gmail.com

คุณเจนรบ ชนะราวี  
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

09-2381-1103
janerob.c@prsthailand.com

คุณนันทพร บุญชู 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-4848-3543
jstblacker@hotmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
1,926,815,625 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน 

จำานวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

38

1,176

15,929,490

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 200 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

นครสวรรค์
ตัวอย่างผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
 โครงการข้าวประชารัฐนครสวรรค์ (ช่วยเหลือชาวนา) ช่วยให้ 

ชาวนามีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการเพ่ิมมูลค่าข้าวและการประชาสัมพันธ์ 

จากบริษัทฯ

 โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งในพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ 

ส่งเสริมการทำาเกษตรให้ได้มาตรฐาน GAP

 โครงการข้าวประชารัฐนครสวรรค์ ช่วยชาวนา เป็นของขวัญ  

เทศกาลปีใหม่

โครงการต่อเนื่อง
•	 ส่งเสริมความรู้ใหม่ในการแปรรูปสินค้า เช่น แปรรูปฝรั่งหยี  

น้ำาฝรั่ง และข้าว เป็นต้น

•	 สง่เสรมิการพัฒนาบรรจภุณัฑ์และคณุภาพสนิคา้แปรรปู เชือ่มกับ 

ร้านอาหารและโรงแรม

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

3 

-

3 

4 

-

3 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด นครสวรรค์

1,649,185 

- -

1,649,185 

- -

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด นครสวรรค์

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด นครสวรรค์

2

0

3
3

0

2

0

4

3

0

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำาจังหวัด (คสป.)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

3 

-

3 

4 

-

3 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด นครสวรรค์

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

3 

-

3 

4 

-

3 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด นครสวรรค์

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำ�นวนโครงก�รร�ยกลุ่มง�น

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำ�นวนโครงก�รแบ่งต�ม 5 กระบวนก�ร

ร�ยได้ชุมชนจ�กก�รดำ�เนินง�น (บ�ท)

“เมืองสี่แคว แห่มังกร พักผ่อนบึงบอระเพ็ด  
ปลารสเด็ดปากน้ำาโพ”

วันที่จดทะเบียน 29 กันยายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,374,000 บาท
จำานวนกรรมการ 9 คน  จำานวนผู้ถือหุ้น 361 ราย  
ที่อยู ่ เลขที ่ 300/1 หมู่ที ่ 3 ตำาบลหนองกระโดน อำาเภอเมืองนครสวรรค์  
จังหวัดนครสวรรค์ 60240

คุณประพนธ์ อุดมทอง 
กรรมการผู้จัดการ
09-3524-4625

prapon.u@gmail.com

คุณจินดาภา กลิ่นเมือง  
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-6976-6422
jindapa.k@prsthailand.com

คุณบุญญรัตน์ สามงามมี 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-9639-2848
yui.nae1114swwt@gmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
1,816,728,510 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน 

จำานวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

72

5,744

3,841,789

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 362 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

นนทบุรี
ตัวอย่างผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
 ส่งเสริมการปรับปรุงคุณภาพผักปลอดสารพิษและหาช่องทาง 

การตลาดให้เข้าจำาหน่ายใน TOPS SUPERMARKET

 พัฒนาศักยภาพการผลิตและจำาหน่ายกล้วย ส่งเสริมการ 

รวมกลุ่มเพ่ือพัฒนาผลผลิตกล้วยให้เป็นกล้วยปลอดสารพิษ 

และให้มีอำานาจในการต่อรองทางการตลาดมากขึ้น 

ด้านแปรรูป
 การส่งเสริมช่องทางการจำาหน่ายและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ 

แปรรูปเครื่องสำาอางจากนมแพะ 

 จัดงาน  The  bes t  o f  Nonthabur i  2017  ณ  เซ็นทรัล  

รัตนาธิเบศร์ (30 มิถุนายน  - 4 กรกฎาคม 2560) เพ่ือส่งเสริม 

ช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ มียอดจำาหน่ายรวม  

6,756,840 บาท 

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
 การท่องเที่ยวโดยชุมชนตลาดน้ำาประชารัฐวัดแคนอก 

 ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตลาดน้ำาประชารัฐไทรน้อยเพ่ือให้ 

ชุมชนมีช่องทางในการจัดจำาหน่ายสินค้า และได้ประชาสัมพันธ์ 

การท่องเที่ยวโดยชุมชนตลาดน้ำาประชารัฐไทรน้อยให้เป็นที่รู้จัก 

ของนักท่องเที่ยวมากขึ้น

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

6 

3 
4 

8 

5 
4 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด นนทบุรี

7,934,934 

710,566 

7,541,220 
7,934,934 

8,855,886 

7,541,220 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด นนทบุรี

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

ผลการดำาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำาจังหวัด (คสป.)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

6 

3 
4 

8 

5 
4 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด นนทบุรี

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำ�นวนโครงก�รร�ยกลุ่มง�น

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำ�นวนโครงก�รแบ่งต�ม 5 กระบวนก�ร

ร�ยได้ชุมชนจ�กก�รดำ�เนินง�น (บ�ท)

“พระตำาหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา 
วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ”

วันที่จดทะเบียน 26 สิงหาคม 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำานวนกรรมการ 9 คน จำานวนผู้ถือหุ้น 11 ราย 
ที่อยู ่ เลขที ่ 9/325 หมู่ที ่ 6 ตำาบลเสาธงหิน  
อำาเภอบางใหญ ่ จังหวัดนนทบุร ี 11140

คุณสุรสีห ์ ศรีอินสุทธิ์
กรรมการผู้จัดการ
09-99299-9789

kitv360@gmail.com

คุณพรสวรรค จินพุทธ
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-2471-2225
polsawan.j@prsthailand.com

คุณอานนท์ รักแจ้ง 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

09-0564-5294
anon.gard@gmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
1,346,514,690 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน 

จำานวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

44

1,460

5,201,450

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 1,997 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

นราธิวาส
ตัวอย่างผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
 ลองกอง

 ข้าวท้องถิ่น

 มังคุด

ด้านแปรรูป
 ข้าวเกรียบปลา (กรือโป๊ะ) 

 ผ้าทอพื้นเมือง

 ผลิตภัณฑ์กระจูด

 แป้งข้าว 

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตำาบลภูเขาทอง อำาเภอสุคิริน

 การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ บ้านจุฬาภรณ์ 12 อำาเภอสุคิริน

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

1 

9 

2 2 

19 

3 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด นรำธิวำส

-

477,044 

201,000 

-

526,664 

201,000 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด นรำธิวำส

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด นรำธิวำส

3
10

9
2

4

7

16

20

4

7

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพ่ือสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำาจังหวัด (คสป.)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

1 

9 

2 2 

19 

3 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด นรำธิวำส

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำ�นวนโครงก�รร�ยกลุ่มง�น

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำ�นวนโครงก�รแบ่งต�ม 5 กระบวนก�ร

ร�ยได้ชุมชนจ�กก�รดำ�เนินง�น (บ�ท)

“ทักษิณราชตำาหนัก ชนรักศาสนา นราทัศน์เพลินตา 
ปาโจตรึงใจ แหล่งใหญ่แร่ทอง ลองกองหอมหวาน”

วันที่จดทะเบียน 10 พฤศจิกายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,100,000 บาท
จำานวนกรรมการ 9 คน จำานวนผู้ถือหุ้น 13 ราย
ที่อยู ่ เลขที ่ 379 ถนนพิชิตบำารุง ตำาบลบางนาค อำาเภอเมืองนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส 96000

คุณภานุมาศ ชนากานต ์  
กรรมการผู้จัดการ
08-1540-0220

pakornfang@gmail.com

คุณวาฟา มะซอ  
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-7633-3352
wafa.m@prsthailand.com

คุณจุฑามาศ จันทร์งาม 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

09-8280-8389
chutamat.ap@gmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
1,139,199,082 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน 

จำานวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

40

4,240

2,939,200

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 1,056 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

น่าน ตัวอย่างผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
 งานมหกรรมเกษตรอินทรีย์คร้ังที่ 2 โดยการนำาเกษตรกรและ 

ผู้ประกอบการร้านอาหารมาร่วมบันทึกสัญญาข้อตกลงร่วมกัน 

ในการกระจายสินค้าการเกษตรในจังหวัดน่าน

ด้านแปรรูป
 โครงการแปรรูปผ้าทอเมืองน่านร่วมกับหอการค้าจังหวัดและ  

องคก์ารบรหิารการพัฒนาพ้ืนทีพิ่เศษเพ่ือการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน	 

(อพท.) ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกลุ่มผ้าทอมือของกลุ่มทอผ้า 

บ้านเชียงราย บ้านนาซาว บ้านซาวหลวง และบ้านนาปง  

โดยการแปรรูปออกแบบเป็นชุดสำาหรับหัวหน้าหน่วยงานต่าง  ๆ  

ในจังหวัดน่าน และทำาเป็นผ้าจับครอบแก้วกันร้อน 

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
 พัฒนาศักยภาพชุมชนบ้านดอนไชย ตำาบลกลางเวียง อำาเภอ 

เวียงสา จังหวัดน่าน ให้เป็นหมู่บ้านท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและ 

เชิงธรรมชาติ เน่ืองจากมีทรัพยากรที่สมบูรณ์และมีวัฒนธรรมที่ 

โดดเด่น อีกทั้งได้จัดกิจกรรมทางการตลาดส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ชุมชน

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

3 

1 1 

4 

1 1 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด น่ำน

2,900,000 

- -

3,107,402 

150,000 57,315 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด น่ำน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด น่ำน

1

1

4

4

2
1

1

4

4

2

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำาจังหวัด (คสป.)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

3 

1 1 

4 

1 1 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด น่ำน

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำ�นวนโครงก�รร�ยกลุ่มง�น

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำ�นวนโครงก�รแบ่งต�ม 5 กระบวนก�ร

ร�ยได้ชุมชนจ�กก�รดำ�เนินง�น (บ�ท)

“แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำา จิตรกรรมวัดภูมินทร ์  
แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง” 

วันที่จดทะเบียน 22 มิถุนายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำานวนกรรมการ 10 คน  จำานวนผู้ถือหุ้น 82 ราย 
ที่อยู ่ เลขที ่ 38/10 ถนนมหายศ ตำาบลในเวียง อำาเภอเมืองน่าน
จังหวัดน่าน 55000

คุณประทุม จิณเสน  
กรรมการผู้จัดการ
08-6513-7777

pratoom@e-refillcall.com

คุณวริฏฐา มงคล  
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-8137-5529
warittha.m@prsthailand.com

คุณณัฐพงส์ บุญดี 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-0847-9320
nattapong.dee2560@gmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
922,295,784 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน 

จำานวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

44

15,824

57,994,809

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 5 ครัวเรือน
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บึงกาฬ
ตัวอย่างผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
 โครงการสับปะรดชัยพรและห้วยเล็บมือ 

 โครงการน้ำายางพาราสด 

ด้านแปรรูป
 สบู่สับปะรดและน้ำายาซักผ้าสับปะรด  (เกิดแบรนด์  “คั๊กแท๊ะ”  

และทางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กำาลัง 

วิจัยและทดลองผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานและคุณสมบัติ 

ที่ต้องการของสบู่  และกำาลังออกแบบบรรจุภัณฑ์  รวมถึง 

สรรพคุณตามที่นักวิจัยค้นพบฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรีย 

 ปลาร้าบองสุก (เกิดแบรนด์ “บองนัว” และบรรจุภัณฑ์แบบใหม่)

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
 ทอ่งเทีย่วโดยชมุชนบา้นคำาแคนพัฒนานา (ภทูอก) (ร่วมวางแผน 

การพัฒนากับทางท่องเท่ียวและกีฬา สำานักงานพัฒนาชุมชน  

และสำานักงานพาณิชย์)

 ทอ่งเทีย่วโดยชมุชนหนองเสน่ห์ (ลงพ้ืนทีท่ำาความเขา้ใจในแนวทาง 

การพัฒนา)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

1 

2 

1 1 

3 

2 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด บงึกำฬ

247,558 

810,000 

-

247,558 

810,000 

-

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด บงึกำฬ

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด บงึกำฬ

4

4

44

4

6

6

66

6

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำาจังหวัด (คสป.)

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำ�นวนโครงก�รร�ยกลุ่มง�น

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำ�นวนโครงก�รแบ่งต�ม 5 กระบวนก�ร

ร�ยได้ชุมชนจ�กก�รดำ�เนินง�น (บ�ท)

“ภูทอกแหล่งพระธรรม ค่าล้ำายางพารา งามตาแก่งอาฮง 
บึงโขงหลงเพลินใจ น้ำาตกใสเจ็ดสี ประเพณีแข่งเรือ เหนือสุดแดนอีสาน  
นมัสการหลวงพ่อใหญ่ ศูนย์รวมใจศาลสองนาง”

วันที่จดทะเบียน 27 กันยายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำานวนกรรมการ 10 คน  จำานวนผู้ถือหุ้น 129 ราย 
ที่อยู ่ เลขที ่ 261 หมู่ที ่ 9 ตำาบลบึงกาฬ 
อำาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

ว่าที่ร้อยตรีภูมิพันธ ์ บุญมาตุ่น  
กรรมการผู้จัดการ
09-5169-0156

boonmatcn@gmail.com

คุณสถาพร เหง่าศรีลา 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

09-1020-1236
staporn.n@prsthailand.com

คุณวิททิกฤษ ห้วยทราย  
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

06-5538-7141
wittikrit10@hotmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
586,793,980 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน 

จำานวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

48

4,408

16,276,213

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 407 ครัวเรือน
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บุรีรัมย์
ตัวอย่างผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
 ผ้าภูอัคนี : ยอดขายผ้าภูอัคนีในปี 2560 ท่ีผ่านมา 230,430  

บาท

ด้านแปรรูป
 ขายสินค้าและบริการ ปี 2560 เป็นเงินประมาณ 714,000  

บาท 

 ข้าวอินทรีย์สารัช : ปี 2560 รายได้เพิ่มขึ้นจากปี 2559  

ประมาณ 54,000 บาท 

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
 ท่องเที่ยวโดยชุมชนสนวนนอก  :  รายได้จากการต้อนรับ 

นักท่องเที่ยว

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

2 

3 

1 

4 

3 

1 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด บุรีรัมย์

976,540 

6,378,800 

2,724,341 

1,500,000 

10,390,000 

2,851,841 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด บุรีรัมย์

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด บุรีรัมย์

2

2

32

3

4

5

8

7

7

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำาจังหวัด (คสป.)

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำ�นวนโครงก�รร�ยกลุ่มง�น

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำ�นวนโครงก�รแบ่งต�ม 5 กระบวนก�ร

ร�ยได้ชุมชนจ�กก�รดำ�เนินง�น (บ�ท)

“เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ
ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม”

วันที่จดทะเบียน 29 เมษายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำานวนกรรมการ 7 คน จำานวนผู้ถือหุ้น 39 ราย
ที่อยู ่ เลขที ่ 1 ถนนรมย์บุร ี ตำาบลในเมือง  
อำาเภอเมืองบุรีรัมย ์ จังหวัดบุรีรัมย ์ 31000

คุณวุฒิพงษ์ เหลืองอุดมชัย  
กรรมการผู้จัดการ
08-1547-3511

teang.2013578@gmail.com

คุณรังษิยา กันซวง 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-7435-9714
rangsiya.k@prsthailand.com

คุณพัฒนชัย ลิมไธสง 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-7717-9998
kaokie.su.sp@gmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
1,531,349,984 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน 

จำานวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

76

20,504

25,493,200

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 6 ครัวเรือน
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ปทุมธานี
ตัวอย่างผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
 จัดทำาโครงการศาสตร์พระราชา เรียนรู้วิถีชาวนา หาความสุข  

เพ่ือเป็นต้นแบบที่อำาเภอหนองเสือ ตำาบลบึงกาสาม ปีนี้ได้ 

ดำาเนินโครงการไปแล้ว 6 ไร่ ไร่ละ 40,000 บาท มีผู้เข้าร่วม 

เช่าพื้นที ่ 6 ราย รายได้ทั้งหมด 240,000 บาท 

ด้านแปรรูป
 โครงการคาราวานสินค้าประชารัฐและของดีจังหวัด บริษัท 

ประชารฐัรกัสามคัคีปทมุธานี (วิสาหกิจเพ่ือสงัคม) จำากดั จดัหา 

ช่องทางการตลาดให้กับชุมชนได้จัดจำาหน่ายสินค้า มีชุมชน 

เข้าร่วม 30 ชุมชน

 เร่ิมโครงการเม่ือ 20 พฤศจิกายน 2560 รวมยอด 4 เดือน  

ชุมชนมีรายได้ท้ังหมด 518,318 บาท

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

2 2 

-

2 2 

-

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด ปทมุธำนี

560,700 499,350 

-

663,600 

1,384,036 

-

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด ปทมุธำนี

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด ปทมุธำนี

2

2

4

4

3

2

2

4

4

3

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำาจังหวัด (คสป.)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

2 2 

-

2 2 

-

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด ปทมุธำนี

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

2 2 

-

2 2 

-

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด ปทมุธำนี

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำ�นวนโครงก�รร�ยกลุ่มง�น

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำ�นวนโครงก�รแบ่งต�ม 5 กระบวนก�ร

ร�ยได้ชุมชนจ�กก�รดำ�เนินง�น (บ�ท)

“ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ  
พระตำาหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรม”

วันที่จดทะเบียน 29 กันยายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,100,000 บาท
จำานวนกรรมการ 11 คน จำานวนผู้ถือหุ้น 143 ราย 
ที่อยู ่ เลขที ่ 90/21 หมู่ที ่ 4 ถนนสุขาภิบาล 4 ตำาบลบ้านฉาง 
อำาเภอเมืองปทุมธาน ี จังหวัดปทุมธาน ี 12000

คุณสิทธิพล ภู่สมบุญ  
กรรมการผู้จัดการ
08-1902-5224

p_sittiphol@yahoo.com

คุณวันเฉลิม โพธิ์ทอง
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-3078-4721
wanchalerm.p

@prsthailand.com

คุณพรไพเลิส ดวงจันทร์ 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-4876-7214
pilert7214@gmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
843,693,287 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน 

จำานวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

41

1,800

1,040,000

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 838 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

ประจวบคีรีขันธ์
ตัวอย่างผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
 ดำาเนนิโครงการพัฒนาและยกระดบัมาตรฐานสนิค้าเกษตรอนิทรย์ี  

เพื่อต่อยอดสู่ตลาดเกษตรอินทรีย ์

 ส่งเสริมพ้ืนท่ีปลูกข้าวและพัฒนามาตรฐานการผลิตสู่ข้าวอินทรีย์  

ในพ้ืนท่ีตำาบลธงชัย  อำาเภอบางสะพาน พ้ืนท่ี 470 ไร่  57  

ครัวเรือน 

ด้านแปรรูป
 ดำาเนินการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าของชุมชนจำานวน  5 ชนิด  

ได้แก่ น้ำาผลไม้ผงพร้อมดื่ม กระยาสารท ชีสเชคไส้สับปะรด  

ผลไม้อบแห้ง และน้ำาพริก เพ่ือเพ่ิมช่องทางการตลาด

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
 ประชาสัมพันธ์ชุมชนเป้าหมาย 2 ชุมชน ได้แก่ บ้านหัวตาลแถว  

อำาเภอสามร้อยยอด และบ้านรวมไทย อำาเภอกุยบุรี ผ่าน 

รายการ ชื่นใจไทยแลนด์ 

 ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวโดยชุมชน  

บ้านห้วยเกรียบ ตำาบลทองมงคล อำาเภอบางสะพาน โดยการ 

ประชาสัมพันธ์ผ่านการสมัครเข้าร่วมแข่งขันในรายการ  ชุมชน 

ชวนเท่ียว ปีที่ 3 ตอน ชุมชน ชวนชิม ของการท่องเที่ยวแห่ง 

ประเทศไทย

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

3 

5 

-

3 

6 

1 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

25,870 

16,090 

-

25,870 

34,090 

19,060 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
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กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำาจังหวัด (คสป.)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

3 

5 

-

3 

6 

1 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำ�นวนโครงก�รร�ยกลุ่มง�น

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำ�นวนโครงก�รแบ่งต�ม 5 กระบวนก�ร

ร�ยได้ชุมชนจ�กก�รดำ�เนินง�น (บ�ท)

“เมืองทองเนื้อเก้า มะพร้าวสับปะรด  
สวยสดหาดเขาถ้ำา งามล้ำาน้ำาใจ”

วันที่จดทะเบียน 31 สิงหาคม 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำานวนกรรมการ 10 คน จำานวนผู้ถือหุ้น 23 ราย 
ที่อยู ่ เลขที ่ 335 หมู่ที ่ 3 ตำาบลอ่าวน้อย อำาเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77210

คุณราตรี พิศุทธิ์ชโลทร
กรรมการผู้จัดการ
06-2597-1997

r.ratee5858@gmail.com

คุณนันทวรรณ โยโร
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-1869-6086
nantawan.y@prsthailand.com

คุณณัฐ สระสวย 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

0-85692-0445
srasuay.s@hotmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
562,461,850 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน 

จำานวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

45

1,900

15,068,240

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 186 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

ปราจีนบุรี
ตัวอย่างผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
 วิเคราะห์ศักยภาพชุมชนกลุ่มผู้ปลูกผักเชดฉลูน้ำา

 หาแหล่งจัดจำาหน่ายในกรุงเทพฯ

ด้านแปรรูป
 ออกบูธจำาหน่ายสินค้าที่ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม

 จัดจำาหน่ายกระเช้าต้อนรับเทศกาลปีใหม่และเทศกาลที่สำาคัญ 

ตลอดทั้งปี

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
 วิเคราะหศ์กัยภาพชมุชนบา้นดงกระทงยาม สำารวจแหลง่ทอ่งเท่ียว 

ที่ห้วยสโมง

 วิเคราะห์ศักยภาพชุมชน ค้นหาอัตลักษณ์ บ้านโคกปีบ และ 

บ้านบางแตน

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

1 

2 

-

2 2 

-

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด ปรำจีนบุรี

4,500 

148,711 

-4,500 

148,711 

-

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด ปรำจีนบุรี

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด ปรำจีนบุรี

11

2

2

3

1

2

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำาจังหวัด (คสป.)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

1 

2 

-

2 2 

-

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด ปรำจีนบุรี

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำ�นวนโครงก�รร�ยกลุ่มง�น

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำ�นวนโครงก�รแบ่งต�ม 5 กระบวนก�ร

ร�ยได้ชุมชนจ�กก�รดำ�เนินง�น (บ�ท)

“ศรีมหาโพธิ์คู่บ้าน ไผ่ตงหวานคู่เมือง
ผลไม้ลือเลื่อง เขตเมืองทวารวดี”

วันที่จดทะเบียน 27 กันยายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำานวนกรรมการ 8 คน  จำานวนผู้ถือหุ้น 100 ราย  
ที่อยู ่ ศูนย์ราชการพัฒนาชุมชนจังหวัด ชั้น 3 (ชั่วคราว) ตำาบลหน้าเมือง  
อำาเภอเมืองปราจีนบุร ี จังหวัดปราจีนบุร ี 25000

คุณพลอยนภัส เรืองแสงศิลป ์  
กรรมการผู้จัดการ
08-1850-9206

pcprsthailand@gmail.com

คุณเกษวล ี เกิดจังหวัด 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-6141-4870
kadvalee.k@prsthailand.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
2,399,861,260 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน 

จำานวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

41

3,156

740,200

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 35 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

ปัตตานี
ตัวอย่างผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
 โครงการส้มโอบูโกบ้านต้นมะขาม ชุมชนสามารถต่อยอดได้ 

หลังจากท่ีบริษัทเข้าไปส่งเสริมช่องทางการตลาด สร้างรายได้แก่ 

กลุ่มเกษตรกรหลังเข้าร่วมโครงการ กิโลกรัมละ 150 บาท

 โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ทุเรียนทรายขาว เกิดการยกระดับ  

เพ่ิมมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์ และ  มียอดส่ังจองทาง  ระบบอิเล็ก- 

ทรอนิกส์ปีละ 85,000 บาท

ด้านแปรรูป
 ผ้าบาติกชายแดนใต้ เกิดการเชื่อมโยงกับบริษัท ประชารัฐ 

รักสามัคคีสงขลา เรื่องการตัดเย็บท่ีมีฝีมือและมีคุณภาพ เพิ่ม 

มูลค่าปีละ 200,000 บาทแก่ชุมชน 

 โครงการแปรรูปปลากุเลาตันหยงเปาว์ ชุมชนมีบรรจุภัณฑ์ 

ที่ทันสมัย และเพิ่มรายได้ให้ชุมชนปีละ 286,419 บาท

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

2 

6 

1 

2 

7 

1 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด ปัตตำนี

47,230 

406,426 

-
47,230 

779,540 

-

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด ปัตตำนี

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

ผลการดำาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำาจังหวัด (คสป.)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

2 

6 

1 

2 

7 

1 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด ปัตตำนี

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำ�นวนโครงก�รร�ยกลุ่มง�น

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำ�นวนโครงก�รแบ่งต�ม 5 กระบวนก�ร

ร�ยได้ชุมชนจ�กก�รดำ�เนินง�น (บ�ท)

“เมืองงามสามวัฒนธรรม ศูนย์ฮาลาลเลิศล้ำา ชนน้อมนำาศรัทธา  
ถิ่นธรรมชาติงามตา ปัตตานีสันติสุขแดนใต้”

วันที่จดทะเบียน 18 พฤศจิกายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำานวนกรรมการ 9 คน จำานวนผู้ถือหุ้น 11 ราย 
ที่อยู ่ เลขที ่ 11 ถนนหนองจิก ตำาบลสะบารัง อำาเภอเมืองปัตตาน ี  
จังหวัดปัตตาน ี 94000

คุณวรุต ชคทิศ
กรรมการผู้จัดการ
08-9668-5899

warutcub8@hotmail.com

คุณสุรีณา เจะสะมาแอ
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-2827-1267
sureena.j@prsthailand.com

คุณซาญาณี แวอาลี 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-7395-0327
noosa_indy@hotmal.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
1,984,387,335 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน 

จำานวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

76

9,012

408,700

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 80 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

พระนครศรีอยุธยา
ตัวอย่างผลการดำาเนินงาน

ด้านแปรรูป
 พัฒนาผลติภัณฑ์กลุม่ทอผา้ขาวมา้ อำาเภอภาช ี มสีมาชกิในกลุ่ม  

10 -  15 คน โดยขั้นตอนต่อไปจะพัฒนาลายผ้า แล้วนำาไป 

เชื่อมกับกลุ่มเย็บกระเป๋าในอำาเภอท่าเรือต่อไป

 กลุ่มโรตีสายไหม บังอิมรอน: (มีสมาชิก 19 ราย) อำาเภอเมือง 

มีความต้องการยืดอายุของแป้งโรตีให้นานขึ้นเพื่อเป็นของฝาก 

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
 บ้านไทรน้อย: อำาเภอบางบาล (มีสมาชิกโฮมสเตย์ 16 ครัวเรือน)  

จัดทำาแผนที่เดินดินและจุดการเรียนรู้แต่ละบ้าน

 คลองรางจระเข้ อำาเภอเสนา (มีสมาชิกโฮมสเตย์ 6 ครัวเรือน)  

จัดทำาแผนที่เดินดินและจุดการเรียนรู้แต่ละบ้าน

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

-

6 

2 

4 

6 

2 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด พระนครศรีอยุธยำ

- 232,030 

10,573,431 

- 232,030 

10,573,431 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด พระนครศรีอยุธยำ

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด พระนครศรีอยุธยำ

3 3

65

4

4

6

10

8

6

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำาจังหวัด (คสป.)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

-

6 

2 

4 

6 

2 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด พระนครศรีอยุธยำ

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำ�นวนโครงก�รร�ยกลุ่มง�น

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำ�นวนโครงก�รแบ่งต�ม 5 กระบวนก�ร

ร�ยได้ชุมชนจ�กก�รดำ�เนินง�น (บ�ท)

“ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำา เลิศล้ำากานท์กวี
คนดีศรีอยุธยา เลอคุณค่ามรดกโลก”

วันที่จดทะเบียน 12 กันยายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำานวนกรรมการ 5 คน จำานวนผู้ถือหุ้น 103 ราย
ที่อยู ่ เลขที ่ 126 หมู่ที ่ 3 ตำาบลคลองสวนพล ู อำาเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

คุณปราณ ี ด่านชัยวิโรจน์ 
กรรมการผู้จัดการ
08-1816-5442

seayutthaya@gmail.com

คุณปัทมาภรณ ์ ทองล้วน  
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-0135-4587
puttamaporn.t@prsthailand.com

คุณพิยุทธ จะรึกรัมย์ 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-6550-5137
piyoot.j@prsthailand.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
2,992,818,912 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน 

จำานวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

59

3,568

29,301,180

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 1,401 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

พะเยา
ตัวอย่างผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
 โครงการกระเจี๊ยบเขียวปลอดภัยสร้างรายได้รายวัน
	 ส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกกระเจี๊ยบเขียว  พ้ืนที่นำาร่อง  30 ไร่   

ซึ่งเริ่มดำาเนินการตั้งแต่เดือนสิงหาคม  2560 ซ่ึงชุมชนมีรายได้ 

จากการขายผลผลิตปี 2560 จำานวน 132,120 บาท และไดข้ยาย 

พื้นที่ปลูกเป็น 200 ไร่

 โครงการพัฒนาอาชีพ ยกระดับรายได้ประชาชน 
	 ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับกลุ่มชุมชนในการทำาธุรกิจ  

โดยมีแบบแผนธุรกิจชุมชนเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนกิจการของ 

ผู้ประกอบการ ซึ่งมีกลุ่มผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการในปี   

2560 - 2561 จำานวน 23 ราย ซ่ึงปัจจุบันโครงการสามารถพัฒนา 

ผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ใหม่ให้กับชุมชนรวม 20 ผลิตภัณฑ์  

และสร้างรายได้ให้กลุ่ม/ชุมชนจำานวน 1,041,400 บาท

ด้านแปรรูป
 โครงการตลาดนัดประชารัฐ

 เริ่มดำาเนินการมาตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 และได้จัด 

กิจกรรมทุกสัปดาห์แรกและสัปดาห์ที่สองของทุกเดือน ปัจจุบัน 

มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการจำานวน 120 ราย โครงการสร้าง 

รายได้ให้กับชุมชนจำานวน 1,106,035 บาท

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

6 

1 

2 

6 

2 2 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด พะเยำ

6,674,345 

- 40,000 

9,353,205 

- 40,000 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด พะเยำ

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด พะเยำ

3
6

9
6

6

3

6

10

7

7

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำาจังหวัด (คสป.)

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำ�นวนโครงก�รร�ยกลุ่มง�น

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำ�นวนโครงก�รแบ่งต�ม 5 กระบวนก�ร

ร�ยได้ชุมชนจ�กก�รดำ�เนินง�น (บ�ท)

“กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง  
บวงสรวงพ่อขุนงำาเมือง งามลือเลื่องดอยบุษราคัม”

วันที่จดทะเบียน 20 กันยายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำานวนกรรมการ 10 คน  จำานวนผู้ถือหุ้น 13 ราย 
ที่อยู ่ เลขที ่ 167/9 หมู่ที ่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำาบลท่าวังทอง
อำาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

คุณจรัส สุทธิกุลบุตร 
กรรมการผู้จัดการ
08-1881-8333

jr.asia@hotmail.com

คุณอธิวัฒน์ ปิยะนันท์วงค์ 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

09-7048-6225
athiwat.p@prsthailand.com

คุณปัณนยวรรธน์ วงศไชย 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-6414-9821
pannayawat.w@gmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
1,273,302,536 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน 

จำานวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

38

7,652

10,441,420

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 346 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

พังงา
ตัวอย่างผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
 โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยจังหวัดพังงา จัดส่งผักให้ 

ทางโรงพยาบาลพังงาและโรงพยาบาลตะก่ัวป่ารอบแรกในเดือน 

มีนาคม

 โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ทุเรียนสาลิกา ข้าวไร่ดอกข่า และ 

ผักเหมียง (อยู่ระหว่างดำาเนินการในป ี 2561)

ด้านแปรรูป
 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ Brand TAKUAPA 

Original จากเดิมผลิตภัณฑ์ถุงละ 10 บาท เพ่ิมมูลค่าเป็น 

กล่องละ 35 บาท

 โครงการ  “เมืองแห่งสีสันบาติกพังงาอันดามัน” โดยมี 48  

ครัวเรือนเข้าร่วมโครงการ สร้างรายได้สูงถึง 217,000 บาท  

บริษัทฯได้กำาไรจากโครงการรวมทั้งสิ้น 28,213 บาท 

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
 ร่วมกับภาคีเครือข่ายท้ังภาครัฐและเอกชนและคณะกรรมการ 

ประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำาจังหวัด 

(คสป.) ลงพื้นที่ 5 ชุมชนเป้าหมาย คือ บ้านสามช่องเหนือ  

บ้านโคกไคร บ้านท่าดินแดง บ้านท่าเขา และบ้านท่าค่าย  

วิเคราะห์ศักยภาพชุมชน สำารวจและจัดทำาเส้นทางท่องเที่ยว

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

4 

2 

1 

5 

2 

1 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด พังงำ

12,048 

273,000 

160,500 

624,238 

290,197 

160,500 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด พังงำ

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด พังงำ

5

5

66

6

6

6

7
7

7

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำาจังหวัด (คสป.)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

4 

2 

1 

5 

2 

1 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด พังงำ

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำ�นวนโครงก�รร�ยกลุ่มง�น

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำ�นวนโครงก�รแบ่งต�ม 5 กระบวนก�ร

ร�ยได้ชุมชนจ�กก�รดำ�เนินง�น (บ�ท)

“แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำา ถ้ำางามตา ภูผาแปลก  
แมกไม้จำาปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร”

วันที่จดทะเบียน 19 ตุลาคม 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำานวนกรรมการ 15 คน  จำานวนผู้ถือหุ้น 122 ราย 
ที่อยู ่ เลขที ่ 642 ถนนเพชรเกษม ตำาบลท้ายช้าง อำาเภอเมืองพังงา
จังหวัดพังงา 82000

เฉลิมชาต ิ เจนเจนประเสริฐ 
ผู้จัดการ

08-7264-2669
janejaneprasert@gmail.com

คุณศุทธิณี ปริญญา  
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

sutthinee.p@prsthailand.com

คุณชัยณฤทธิ์ บุตรเลี่ยม 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-1077-7421
chainarit09@hotmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
612,805,507 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน 

จำานวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

42

3,712

2,064,000

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 51 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

พัทลุง
ตัวอย่างผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
 โครงการคลินิคเกษตรประชารัฐฯเคลื่อนที่ (คลินิคเกษตรสุขเขียว)  
ให้ความรู้เก่ียวกับการปลูกพืชอินทรีย์ โรคของพืช การให้ปุ๋ย  

บำารุงดูแลพืชให้มีผลผลิตที่มีคุณภาพ

ด้านแปรรูป
 ส่งเสริมการแปรรูปปลาดุกร้าชุมพล สูตรพิเศษหมักสมุนไพร 

สูตรเงาะป่าซาไก ส่งเสริมช่องทางการตลาดและการพัฒนา 

บรรจุภัณฑ์

 แปรรูปข้าวสังข์หยด กล้วยฉาบเมืองลุง

 กระเป๋าปักศิลปาชีพ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านหัวป่าเขียว

 ปักลูกปัดมโนราห์ (แบรนด์จเร วาโย)
 สบู่พลูนาโอ่/ร่มเมือง แปรรูปใบพลูตกเกรดที่ไม่สามารถจำาหน่าย 

ได้เป็นสบู่ ออกแบบโลโก้บรรจุภัณฑ์ให้กับกลุ่ม และส่งเสริม 

ช่องทางการตลาด

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
 ท่องเที่ยวโดยชุมชน เกาะหมาก อำาเภอปากพะยูน (เขา ป่า  

นา เล)

 ท่องเท่ียวเชิงเกษตร  บ้านท่าช้าง  ตำาบลพนางตุง  อำาเภอ 

ควนขนุน

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

2 

6 

3 3 

8 

6 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด พัทลุง

71,273 
136,000 

48,000 

166,305 

743,140 

112,000 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด พัทลุง

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด พัทลุง

9
8

1011

11

14

13

16
17

16

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำาจังหวัด (คสป.)

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำ�นวนโครงก�รร�ยกลุ่มง�น

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำ�นวนโครงก�รแบ่งต�ม 5 กระบวนก�ร

ร�ยได้ชุมชนจ�กก�รดำ�เนินง�น (บ�ท)

“เมืองหนังโนรา อู่นาข้าว พราวน้ำาตก แหล่งนกน้ำา  
ทะเลสาบงาม เขาอกทะลุ น้ำาพุร้อน”

วันที่จดทะเบียน 18 พฤศจิกายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำานวนกรรมการ 9 คน  จำานวนผู้ถือหุ้น 12 ราย 
ที่อยู ่ เลขที ่ 186/2 หมู่ที ่ 2 ตำาบลเขาเจียก อำาเภอเมืองพัทลุง 
จังหวัดพัทลุง 93000

คุณเงินวสวัตต ์ ลิ่มทวีสกุล 
กรรมการผู้จัดการ
08-6898-8998

ngoenwaswat@yahoo.com

คุณอานนท ์ ขำาแก้ว 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

09-5438-7956
anon.k@prsthailand.com

คุณนิรมล ทองคำา 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-0714-6015
plamniramon@gmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
1,218,115,652 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน 

จำานวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

57

4,196

572,200

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 624 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

พิจิตร
ตัวอย่างผลการดำาเนินงาน

ด้านแปรรูป
 ชุมชนที่ปลูกมะม่วง/ส้มโอ/ข้าว/มะยงชิด/มะนาว

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
 ชุมชนที่แปรรูปมะม่วง/ส้มโอ/ข้าว/มะยงชิด/กระเป๋าผักตบชวา

 ชุมชนย่านเก่าวังกรด 

 ชุมชนบ้านดงโฮจิมินห์

 บ้านเขารูปช้าง

 บ้านโพธิ์ประทับช้าง

 ท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านวังทับไทร

 บ้านเขาโล้น/บ้านบึงสามัคคี

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

2 2 2 2 

3 

2 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด พจิติร

-

45,000 

7,000 

-

48,000 

7,000 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด พจิติร

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด พจิติร

2

3

5
3

4

2

3

5

3

4

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำาจังหวัด (คสป.)

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำ�นวนโครงก�รร�ยกลุ่มง�น

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำ�นวนโครงก�รแบ่งต�ม 5 กระบวนก�ร

ร�ยได้ชุมชนจ�กก�รดำ�เนินง�น (บ�ท)

“ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน  
เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพชร รสเด็ดส้มท่าข่อย  
ข้าวเจ้าอร่อยลือเลื่อง ตำานานเมืองชาละวัน”

วันที่จดทะเบียน 28 ตุลาคม 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำานวนกรรมการ 7 คน จำานวนผู้ถือหุ้น 19 ราย
ที่อยู ่ เลขที ่ 9/38 ถนนศรีมาลา ตำาบลในเมือง อำาเภอเมืองพิจิตร
จังหวัดพิจิตร 66000

คุณพิชชาภา พลสว่าง  
กรรมการผู้จัดการ
08-9437-7792

brookshop_1@yahoo.com

คุณพุทธิชชา พรหมกร  
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-2695-9709
puttitcha.p@prsthailand.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
456,932,230 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน 

จำานวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

54

10,404

40,368,660

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 200 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

พิษณุโลก
ตัวอย่างผลการดำาเนินงาน

ด้านแปรรูป
 กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ดำาบ้านเซิงหวาย

 กลุ่มพันเสาฟาร์ม

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
 พัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างแบรนด์ให้กับกลุ่มบ้านเซิงหวาย

 พัฒนาตัวผลิตภัณฑ ์ แพ็กเกจ กลุ่มบ้านวังส้มซ่า

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
 การวางแผนการพัฒนาหมู่บ้านวังส้มซ่าให้เป็นหมู่บ้านท่องเท่ียว

 ชุมชนบ้านผารังหมี

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

2 

1 1 

3 

2 

1 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด พษิณุโลก

-

398,240 

-

1,601,562 

840,240 

-

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด พษิณุโลก

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด พษิณุโลก

1

2

2

4

2

2

2

3
5

2

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำาจังหวัด (คสป.)

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำ�นวนโครงก�รร�ยกลุ่มง�น

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำ�นวนโครงก�รแบ่งต�ม 5 กระบวนก�ร

ร�ยได้ชุมชนจ�กก�รดำ�เนินง�น (บ�ท)

“พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำาเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ  
หวานฉ่ำาแท้กล้วยตาก ถ้ำาและน้ำาตกหลากตระการตา”

วันที่จดทะเบียน 21 มิถุนายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำานวนกรรมการ 9 คน จำานวนผู้ถือหุ้น 67 ราย 
ที่อยู ่ เลขที ่ 99 หมู่ที ่ 9 อุทยานวิทยาศาสตร ์ ภาคเหนือตอนล่าง  
มหาวิทยาลัยนเรศวร อำาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

คุณวรัญญา หอมธูป 
กรรมการผู้จัดการ
08-6929-1745

anongthip_thapho@hotmail.com

คุณเนตรสมร บัวระพา  
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-5119-8787
first_3_2@hotmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
729,824,685 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน 

จำานวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

38

4,896

24,851,170

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 687 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

เพชรบุรี
ตัวอย่างผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
 โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยจังหวัดเพชรบุรี โดย 

การจัดส่งผลผลิตผักปลอดภัยเข้าสู่โรงพยาบาลพระจอมเกล้า 

จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 สร้างรายได้ 

แก่เกษตรกรแล้วกว่า 257,000 บาท

ด้านแปรรูป
 พัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์  “ขนมเปี๊ยะเม็ดบัวหลวงราชินี”  

ร่วมกับชุมชนหนองจอก 

ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
 ร่วมกับสำานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี จัดอบรมอาสาสมัคร 

นำาเที่ยวท้องถ่ิน สร้างอาสาสมัครนำาเที่ยวท้องถ่ินให้กับชุมชน  

ชุมชนละ 15 คน รวมทั้งสิ้น 120 คน พร้อมจัดทำาแผ่นพับและ 

วีดิทัศน์แนะนำาการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้กับทั้ง 8 ชุมชนใน 4  

จังหวัด รวมทั้งจัดทำา website: www.petchsamutkhiritravel. 

go.th เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนเป็นที่รู้จักมากขึ้น

 ประสานงานกับบริษัท TCC Assects (Thailand) company 

Limited ในการทำากิจกรรม CSR ในพื้นที่ชุมชนแหลมผักเบี้ย

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

18 

5 6 

28 

5 

16 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด เพชรบุรี

49,584 

470,550 

194,800 

49,584 

470,550 

808,510 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด เพชรบุรี

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด เพชรบุรี

2

0

53

3

2

0

76

5

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำาจังหวัด (คสป.)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

18 

5 6 

28 

5 

16 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด เพชรบุรี

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำ�นวนโครงก�รร�ยกลุ่มง�น

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำ�นวนโครงก�รแบ่งต�ม 5 กระบวนก�ร

ร�ยได้ชุมชนจ�กก�รดำ�เนินง�น (บ�ท)

“เขาวังคู่บ้าน ขนมหวานเมืองพระ
เลิศล้ำาศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม”

วันที่จดทะเบียน 29 เมษายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำานวนกรรมการ 7 คน จำานวนผู้ถือหุ้น 92 ราย 
ที่อยู ่ เลขที ่ 555 หมู่ที ่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำาบลไร่ส้ม
อำาเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000

ดร.กรัณย ์ สุทธารมณ์ 
กรรมการผู้จัดการ
08-2888-8099

karunryd@gmail.com

คุณศิริประภา ยิ้มแย้ม  
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-3926-6056
siriprapa.y@prsthailand.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
3,342,243,259 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน 

จำานวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

50

2,908

8,934,218

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 307 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

เพชรบูรณ์
ตัวอย่างผลการดำาเนินงาน

ด้านแปรรูป

 บรษิทัประชารฐัรกัสามคัคเีพชรบรูณ์	 (วสิาหกจิเพ่ือสงัคม)	 จำากดั	 
ได้ดำาเนิน	 โครงการตลาดประชารัฐของดีจังหวัดเพชรบูรณ์ 

เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจำาหน่ายพืชผักปลอดภัย (กรีนมาร์เก็ต 

เพชรบูรณ์) สินค้าชุมชนและผลิตภัณฑ์ OTOP และเป็นการ 

สร้างงาน สร้างอาชีพ และเพ่ิมรายได้ให้กับชุมชน  โดยมี 

ผู้ประกอบการเข้าร่วมจัดจำาหน่ายสินค้ามากกว่า	 50  ราย 

ซึ่งยอดจำาหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการทุกรายเบื้องต้น 

รวมทั้งสิ้นประมาณ 500,000 บาท

โครงการต่อเนื่อง
 สนับสนุนโครงการส่งเสริมการให้ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์

 โครงการเวทีสานพลังประชารัฐเชิงปฏิบัติการเพ่ือการท่องเที่ยว 

โดยชมุชนพ้ืนที	่ 4	 ตำาบล	 อำาเภอเขาค้อ	 จงัหวัดเพชรบรูณ	์ โดย 

สร้างความเข้าใจกับชุมชน

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

1 

4 

1 

2 

4 

2 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด เพชรบูรณ์

1,850,000 

350,482 

-

2,052,120 

350,482 

-

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด เพชรบูรณ์

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด เพชรบูรณ์

0 1

63

4
0

1

8

3

5

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำาจังหวัด (คสป.)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

1 

4 

1 

2 

4 

2 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด เพชรบูรณ์

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำ�นวนโครงก�รร�ยกลุ่มง�น

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำ�นวนโครงก�รแบ่งต�ม 5 กระบวนก�ร

ร�ยได้ชุมชนจ�กก�รดำ�เนินง�น (บ�ท)

“เมืองมะขามหวาน อุทยานน้ำาหนาว
ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง”

วันที่จดทะเบียน 30 กันยายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,046,000 บาท
จำานวนกรรมการ 10 คน จำานวนผู้ถือหุ้น 623 ราย 
ที่อยู ่ เลขที ่ 47 ถนนนิกรบำารุง ตำาบลในเมือง อำาเภอเมืองเพชรบูรณ์  
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

คุณวุฒิชัย โรจน์ทิพยรัก 
กรรมการผู้จัดการ
08-1785-8359

nootza2534@gmail.com

คุณปานระว ี ทัดทาน 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

09-3393-1858
panrawee.t@prsthailand.com

คุณนภา เย็นเอี่ยม 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-2774-2724
sonr-030135@hotmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
1,485,263,900 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน 

จำานวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

37

2,908

28,789,500

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 124 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

แพร่
ตัวอย่างผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร

 พัฒนาช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มสหกรณ์ผู้เลี้ยงผึ้งวังธง	 และ 

ส่งเสริมการนำาเทคโนโลยีการฉีดส้มเพ่ือฟ้ืนฟูต้นส้มที่เสื่อมสภาพ	 

และยังได้ร่วมกับเครือข่ายล้านนาสีเขียว	 ในการดำาเนินโครงการ 

อาหารปลอดภัย	 สุขใจที่เมืองแพร่	 เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก 

พืชผักปลอดสารพิษ

ด้านแปรรูป

 ร่วมกับสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับมอบโรงงาน 

ศูนย์นวัตกรรมอาหารแปรรูปจังหวัดแพร่	 จากองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดแพร่	 เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์การแปรรูปอาหารในระดับ 

ภาคเหนือ	 ส่งเสริมชุมชนบ้านนาคูหาในการแปรรูปสาหร่ายเตา	 

โดยเพิ่มมูลค่าให้กับสาหร่ายเตา	 จากเดิมที่ขายกิโลกรัมละ	 100	 

บาท	 เมือ่ผา่นการแปรรูปเป็นสาหร่ายเตาผงและสบูจ่ะเพ่ิมมลูคา่ 

เป็นกิโลกรัมละ	 2,000	 บาท	

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน

 พัฒนาศักยภาพชุมชนนาคูหา	 ตำาบลสวนเขื่อน	 อำาเภอเมืองฯ	 
จังหวัดแพร่	 ให้เป็นหมู่บ้านท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์	 และได้จัดกิจกรรม 

ทางการตลาดส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชนไทล้ือบ้านถ่ิน	 ชุมชนไทล้ือ 

แห่งเดียวของจังหวัดแพร่

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

3 

4 

1 

3 

4 

1 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด แพร่

99,000 

900,000 

-
107,420 

1,048,390 

-

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด แพร่

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด แพร่

2

3

6
5

3

2

3

65

3

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำาจังหวัด (คสป.)

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำ�นวนโครงก�รร�ยกลุ่มง�น

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำ�นวนโครงก�รแบ่งต�ม 5 กระบวนก�ร

ร�ยได้ชุมชนจ�กก�รดำ�เนินง�น (บ�ท)

“หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง  
ลือเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม”

วันที่จดทะเบียน 14 กรกฎาคม 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำานวนกรรมการ 10 คน จำานวนผู้ถือหุ้น 1,448 ราย 
ที่อยู ่ เลขที ่ 3 ถนนเหมืองหิต ตำาบลในเวียง  
อำาเภอเมืองแพร ่ จังหวัดแพร ่ 54130

คุณโสภิตา กฤตาวรนนท์
กรรมการผู้จัดการ
09-5451-4114

pracharat.phrae@gmail.com

คุณปรัชวินทร ์ สมศักดิ์
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-1626-7903
pratchawin.s@prsthailand.com

คุณทัชพร สุริยา 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

09-3236-7386
tacha.parn2536@

hotmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
728,018,210 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน 

จำานวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

46

2,908

13,601,400

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 106 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

ภูเก็ต
ตัวอย่างผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
 โครงการสับปะรดภูเก็ตแท้ “อ่องหลาย โป๊ป่ีเป่งอ้าน 2018” 

 ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการยกระดับสู่การเป็นสินค้า	 Hi-End	 

และได้รับการตอบรับเป็นอย่างสูงจากการที่ผลิตภัณฑ์อ่องหลาย	 

(สับปะรดภูเก็ต)	 ราคาลูกละ	 1,543	 บาท	 และราคาสูงถึง	 15,430 

บาท	 ได้รับการสั่งจองครบทั้งหมดตามจำานวนที่ได้เปิดจองไว้

 งาน Phuket Lobster Festival 2017 

 จัดโดย	 บริษัท	 ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต	 (วิสาหกิจเพ่ือสังคม)	

จำากัด	 ต่อเนื่องเป็นปีที	่ 2 

ด้านแปรรูป
 งาน Batik Design Week 2017
	 รวบรวมกลุ่มชุมชนที่ผลิตผ้าบาติกจากทั่วประเทศครั้งแรก 

ในประเทศไทย สร้างเครือข่ายในการผลิตและจำาหน่ายในการ 

สนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกัน รายได้ระหว่าง 7 - 10 กันยายน 

3.3 ล้านบาท

 โครงการ OTOP Junior
	 เพื่อเสริมสร้างวิชาชีพให้กับเยาวชนในโรงเรียน	

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
 งานตรุษจีนย้อนอดีตเมืองภูเก็ต 2017 

 สร้างรายได้ให้ชุมชนสับปะรด 63,920 บาท/ชุมชนบ้านแพะ  

นาเหนือ 62,700 บาท/ชุมชนบาติก 37,250 บาท

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

4 

13 

5 
6 

15 

6 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด ภูเกต็

4,254,595 
6,094,845 

1,437,150 

24,308,600 

6,109,895 
4,017,150 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด ภูเกต็

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด ภูเกต็

10

9

1510

9

13

13

25

15

14

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำาจังหวัด (คสป.)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

4 

13 

5 
6 

15 

6 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด ภูเกต็

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำ�นวนโครงก�รร�ยกลุ่มง�น

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำ�นวนโครงก�รแบ่งต�ม 5 กระบวนก�ร

ร�ยได้ชุมชนจ�กก�รดำ�เนินง�น (บ�ท)

“ไข่มุกอันดามัน สวรรค์เมืองใต้ หาดทรายสีทอง  
สองวีรสตรี บารมีหลวงพ่อแช่ม”

วันที่จดทะเบียน 31 มีนาคม 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำานวนกรรมการ 10 คน  จำานวนผู้ถือหุ้น 82 ราย 
ที่อยู ่ เลขที ่ 3 บลูมังกี ้ ถนนพังงา ซอย 3 ตำาบลตลาดใหญ่
อำาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

คุณวีระชัย ปรานวีระไพบูลย ์  
กรรมการผู้จัดการ
08-1370-7576

peeteeeng@gmail.com

คุณวีรธิป แสงสุริยงค ์  
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-2457-7648
nays600guard@hotmail.com

คุณชิตพล อินฤธิพงศ์ 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

09-1043-6366
chitchamp25@gmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
1,769,178,320 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน 

จำานวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

36

4,444

30,899,870

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 262 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

มหาสารคาม
ตัวอย่างผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
 โครงการรับซื้อข้าวประชารัฐ เป็นโครงการต่อเนื่องที่ทำาทุกฤดู 

การทำานา โดยรับซื้อข้าวจากเกษตรกรในจังหวัด จำานวน 100  

ตันขึ้นไป เพ่ือส่งขายตามออร์เดอร์ โดยในปี 2561 นี้ได้มีการ 

ประสานงานส่งข้าวเข้าขายกับอาลีบาบากรุ๊ปและโรงพยาบาล 

ทุกแห่งในจังหวัดมหาสารคาม

ด้านแปรรูป
 โครงการแปรรูปผ้าทอ เป็นการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มทอผ้า  

“กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไหมฝ้ายงัวบาพัฒนา”  ให้สินค้ามีความ 

ทันสมัย และแปรรูปสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน 

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
 โครงการบรรพชาสามเณรฯเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว 

โดยชุมชนด้านวัฒนธรรมสะพานไม้แกดำา อำาเภอแกดำา จังหวัด 

มหาสารคาม โดยจัดกิจกรรมตักบาตรสามเณร 89 รูป โดย 

ทุกวันพระจะมีการตักบาตรท่ีสะพานไม้ เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว 

ให้ไปเที่ยวสะพานไม้แกดำา สร้างรายได้เพิ่มให้กับคนในชุมชน

ผลการดำาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำาจังหวัด (คสป.)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

3 

4 

1 

4 4 

1 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด มหำสำรคำม

1,128,269 

225,720 

542,990 

2,089,582 

488,362 542,990 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด มหำสำรคำม

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด มหำสำรคำม

3
4

7

4

5

4

5

8

5

6

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำ�นวนโครงก�รร�ยกลุ่มง�น

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำ�นวนโครงก�รแบ่งต�ม 5 กระบวนก�ร

ร�ยได้ชุมชนจ�กก�รดำ�เนินง�น (บ�ท)

“พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม  
ผ้าไหมล้ำาเลอค่า ตักศิลานคร”

วันที่จดทะเบียน 20 กันยายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,065,000 บาท
จำานวนกรรมการ 16 คน  จำานวนผู้ถือหุ้น 32 ราย 
ที่อยู ่ เลขที ่ 188 หมู่ที ่ 14 ตำาบลเกิ้ง อำาเภอเมืองมหาสารคาม 
จังหวัดมหาสารคาม 44000

คุณปฏิมา เหล่าชัย  
กรรมการผู้จัดการ
08-1171-2977

patimatowmate@yahoo.com

คุณลภัสรดา พลคำามาก
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-7492-1715
laphasrada.p@prsthailand.com

คุณอาริตา นรานรัมย์ 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

06-4995-9532
aritarikata@gmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
1,205,753,797 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน 

จำานวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

45

9,764

8,368,211

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 342 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

มุกดาหาร
ตัวอย่างผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
 โครงการขายข้าวช่วยชาวนา มี 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมข้าว 

อินทรีย์พรีเมียม และกิจกรรมผูกป่ินโตข้าว เร่ิมดำาเนินการ 

เดือนมิถุนายน 2560 สิ้นสุดเดือนพฤษภาคม 2561 เป็นการ 

สร้างความรู้ ความเข้าใจ เป็นต้นแบบในการปลูกข้าวอินทรีย์ 

ของจังหวัดมุกดาหาร และเป็นศูนย์การเรียนรู้การทำานาข้าว 

อินทรีย ์

ด้านแปรรูป
 โครงการผ้าขาวม้าโบราณสร้างสรรค์ เป็นการนำาเอาภูมิปัญญา  

ท้องถิ่น คิดค้นนวัตกรรมใหม่ คือ “ผ้าย้อมมูลควาย” เพื่อสร้าง 

จุดเด่นและเอกลักษณ์  และสามารถเพ่ิมมูลค่าจากผืนละ  

80 บาท เป็น 600 ถึง 1,500 บาท สามารถสร้างรายได้เฉลี่ย  

105,000 บาท/ปี

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
 โฮมสเตย์บ้านแข้ หมู่บ้านที่มีความโดดเด่นในการจักสาน จึง 

ผลักดันให้หมวกสานต้นกกเป็นผลิตภัณฑ์คู่โฮมสเตย์ และการ 

บริหารจัดการการต้อนรับนักท่องเท่ียว สามารถสร้างรายได้ 

เฉลีย่เพิม่จากเดมิถงึ 48,000 บาท ระหวา่งเดอืนพฤศจกิายน 

ถึงธันวาคม

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

5 
6 

1 

5 

10 

2 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด มุกดำหำร

1,035,998 

3,730,065 

93,000 

1,035,998 

3,785,405 

118,200 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด มุกดำหำร

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด มุกดำหำร

9
11

1211

9

11

13

17
16

14

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำาจังหวัด (คสป.)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

5 
6 

1 

5 

10 

2 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด มุกดำหำร

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำ�นวนโครงก�รร�ยกลุ่มง�น

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำ�นวนโครงก�รแบ่งต�ม 5 กระบวนก�ร

ร�ยได้ชุมชนจ�กก�รดำ�เนินง�น (บ�ท)

“หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน 
กลองโบราณล้ำาเลิศ ถิ่นกำาเนิดลำาผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน”

วันที่จดทะเบียน 5 สิงหาคม 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำานวนกรรมการ 10 คน  จำานวนผู้ถือหุ้น 386 ราย 
ที่อยู ่ เลขที ่ 93/25 ถนนมุกดาหาร - ดอนตาล ตำาบลศรีบุญเรือง
อำาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

คุณจิรโรจน์ เรืองกิตต์ชัยกุล
กรรมการผู้จัดการ
08-3288-8882

jirarotha@gmail.com

คุณศุภกร อิ่มสนิท
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-1059-1193
supakorn.e@prsthailand.com

คุณวิสุดา เจริญสุข 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

06-3523-2685
wichie.bym@gmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
744,445,427 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน 

จำานวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

41

5,388

79,291,430

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 1,497 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

แม่ฮ่องสอน
ตัวอย่างผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
 โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยหมักบ้านวังคัน  ตำาบล 

แม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน รายได้สะสมรวม 32,000 บาท

ด้านแปรรูป
 โครงการส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยอบธัญพืชบ้านวังคัน  

ตำาบลแม่ลาน้อย อำาเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน รายได้

สะสมรวม 14,000 บาท

 โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเกสรถ่ัวดาวอินคา ตำาบลแม่ลาน้อย  

อำาเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน รายได้สะสมรวม 79,440  

บาท

 โครงการส่งเสริมกลุ่มทอผ้าบ้านหนองขาวกลาง ตำาบลห้วยปูลิง  

อำาเภอเมอืงแมฮ่อ่งสอน จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน รายได้รวม 47,300 

บาท

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
 โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนการท่องเท่ียวโดยชุมชนบ้านวังคัน  

ตำาบลแม่ลาน้อย อำาเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน รายได้ 

สะสมรวม 27,500 บาท

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

3 

6 

1 

3 

6 

1 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด แม่ฮ่องสอน

32,080 

- -

272,080 

29,500 24,000 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด แม่ฮ่องสอน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด แม่ฮ่องสอน
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1
2

0
0

7

1
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0

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำาจังหวัด (คสป.)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

3 

6 

1 

3 

6 

1 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด แม่ฮ่องสอน

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำ�นวนโครงก�รร�ยกลุ่มง�น

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำ�นวนโครงก�รแบ่งต�ม 5 กระบวนก�ร

ร�ยได้ชุมชนจ�กก�รดำ�เนินง�น (บ�ท)

“หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดี  
ประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง”

วันที่จดทะเบียน 26 ตุลาคม 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำานวนกรรมการ 13 คน  จำานวนผู้ถือหุ้น 19 ราย  
ที่อยู ่ สำานักงานกาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส 
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อำาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
58000

คุณพยุงศักดิ์ วงศ์วานิชย์  
กรรมการผู้จัดการ
09-0754-5313

payongsak@hotmail.com

คุณพิทักษ์ เกษมจิต  
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-6117-9233
pitak.k@prsthailand.com

คุณคมกฤษย์ เจนใจ 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-0791-9056
pommankub999@hotmail.com

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 8 ครัวเรือน

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
213,936,725 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน 

จำานวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

45

3,000

5,218,694

กลุ่ม

คน

บาท
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ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

ยโสธร
ตัวอย่างผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
 เชื่อมโยงตลาดแตงโมให้กับเกษตรกร ส่งมอบรอบแรกได้ 560  

กิโลกรัม รอบสองได้ 250 กิโลกรัม

ด้านแปรรูป
 เชื่อมโยงตลาดระหว่างถ่ัวลิสงบ้านนาเวียงกับบริษัท บิ๊กแคท  

ดี.ซี. จำากัด

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
 การจัดทำาแพ็คเกจทัวร์ให้กับนักท่องเท่ียว ปฏิทินการท่องเท่ียว 

ให้กับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตำาบลห้องแซง

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

1 

2 

1 1 

2 

1 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด ยโสธร

30,000 

810,000 

20,000 30,000 

810,000 

20,000 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด ยโสธร

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด ยโสธร

0 2

4
3

3 0
2

4

3

3

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำาจังหวัด (คสป.)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

1 

2 

1 1 

2 

1 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด ยโสธร

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำ�นวนโครงก�รร�ยกลุ่มง�น

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำ�นวนโครงก�รแบ่งต�ม 5 กระบวนก�ร

ร�ยได้ชุมชนจ�กก�รดำ�เนินง�น (บ�ท)

“เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด  
แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ”

วันที่จดทะเบียน 27 ตุลาคม 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำานวนกรรมการ 5 คน  จำานวนผู้ถือหุ้น 14 ราย
ที่อยู ่ เลขที ่ 1 ถนนประปา อำาเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000

คุณไพศาล แจ่มจำารัส 
กรรมการผู้จัดการ
08-1876-8766

paisal123@gmail.com

คุณวรรณรักษ ์ ศิริวงศ์  
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-6305-3334
wannaruk.s@prsthailand.com

คุณสุเมธ บุญพิมพ์ 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-5754-8350
carring-you555@hotmail.com

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 274 ครัวเรือน

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
1,531,298,764 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน 

จำานวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

47

14,108

10,256,000

กลุ่ม

คน

บาท
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ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

ยะลา ตัวอย่างผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
 ส่งเสริมการปลูกกล้วยหินเพื่อการจำาหน่าย 

ด้านแปรรูป
 โครงการสินค้าชุมชนสู่ตลาดโมเดิร์นเทรด เริ่มตั้งแต่วันที่  9  

ตุลาคม  2560 โดยมีการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีผ่านการ 

พิจารณาให้วางจำาหน่าย จำานวน 9 กลุ่ม และนำาสินค้าวาง 

จำาหน่าย จำานวน 3 สาขา ประกอบด้วย บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 

สาขาปัตตาน ี สาขาคลองแห และบิ๊กซ ี เอ็กซ์ตร้า หาดใหญ ่

 โครงการผลิตลูกบอลซักผ้าจากยางพารา ส่งเสริมในเรื่องผลิต  

และพัฒนาบรรจภุณัฑ์ ใหค้ำาแนะนำาชอ่งทางการจำาหน่าย ราคา 

ขายเดิม 80 บาท เป็น 120 บาท

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
 ร่วมกับชุมชนในการจัดทำาโปรแกรมนำาเที่ยวรูปแบบต่าง  ๆ โดย 

ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ผ่านทางโซเชียลมีเดีย 

 บริษัทฯติดต่อรายการ  ชื่นใจไทยแลนด์ ช่องอมรินทร์ ทีวี เพื่อ 

โปรโมทแหล่งท่องเท่ียวและวิถีชุมชน จัดอบรมมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน 

พร้อมบัตรมัคคุเทศก์สีชมพู

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

1 

7 

1 1 

7 

2 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด ยะลำ

3,150,000 

599,500 

150,000 

3,150,000 

1,092,143 

150,000 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด ยะลำ

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด ยะลำ

6

7

9
8

7

6

7

109

8

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำาจังหวัด (คสป.)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

1 

7 

1 1 

7 

2 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด ยะลำ

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำ�นวนโครงก�รร�ยกลุ่มง�น

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำ�นวนโครงก�รแบ่งต�ม 5 กระบวนก�ร

ร�ยได้ชุมชนจ�กก�รดำ�เนินง�น (บ�ท)

“ใต้สุดแดนสยาม เมืองงามชายแดน”

วันที่จดทะเบียน 17 พฤศจิกายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำานวนกรรมการ 9 คน  จำานวนผู้ถือหุ้น 11 ราย 
ที่อยู ่ เลขที ่ 244 ถนนพิพิธภักด ี ตำาบลสะเตง อำาเภอเมืองยะลา  
จังหวัดยะลา 95000

คุณอิศราวุธ อับดุลการี
กรรมการผู้จัดการ
08-1767-7256

shukrancenter@hotmail.com

คุณอาหามัด แวดะแซ
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-0863-8090
ahamad.w@prsthailand.com

คุณวสุธรา แสงทอง 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-7479-0993
wasutara_s

@prsthailand.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
1,549,399,923 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน 

จำานวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

40

7,528

1,488,570

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 26 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

ร้อยเอ็ด
ตัวอย่างผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
 ข้าวหอมมะล ิ สมาชิกกลุ่มมีรายได้เพิ่มมากขึ้น 

 กลุ่มปลูกผักปลอดภัยเชื่อมโยงธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร 

ในจังหวัดร้อยเอ็ด 

 โครงการผักปลอดภัยเข้าสู่โรงพยาบาล

ด้านแปรรูป
 กลุ่มถ่ัวป่านทอง  สมาชิกกลุ่มมีรายได้ เ พ่ิมมากขึ้น/กลุ่มมี  

ช่องทางการจำาหน่ายที่เพิ่มขึ้น 

 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากข้าวหอมมะลิ ได้รับรอง  

มาตรฐานและมีออร์เดอร์ส่งออกไปต่างประเทศ 

 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวเป็นผลิตภัณฑ์เคร่ืองสำาอาง 

และเพิ่มช่องทางการจำาหน่ายในตลาด

809,396 
704,000 

-

1,209,396 

704,000 

10,000 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด ร้อยเอ็ด

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด ร้อยเอ็ด

2
2

32

2

5

9

12
11

10

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำาจังหวัด (คสป.)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

2 

4 

2 

5 5 5 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด ร้อยเอ็ด

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำ�นวนโครงก�รร�ยกลุ่มง�น

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำ�นวนโครงก�รแบ่งต�ม 5 กระบวนก�ร

ร�ยได้ชุมชนจ�กก�รดำ�เนินง�น (บ�ท)

“สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณ ี
มหาเจดีย์ชัยมงคล งามน่ายลบึงพลาญชัย เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ”

วันที่จดทะเบียน 21 มิถุนายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำานวนกรรมการ 10 คน  จำานวนผู้ถือหุ้น 93 ราย 
ที่อยู ่ เลขที ่ 555 หมู่ที ่ 17 ตำาบลเหนือเมือง อำาเภอเมืองร้อยเอ็ด 
จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 (ปัจจุบันตั้งอยู่ที่สำานักงานหอการค้า ชั้น 5 
ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นการชั่วคราว)

คุณวิรุฬห์ มงคลศรีสวัสดิ ์  
กรรมการผู้จัดการ
08-4618-9999

petcharatgroup@gmail.com

คุณขวัญพัฒน์ ไชยประเสริฐ 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-8737-2346
lomanpeace101@gmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
2,588,482,949 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน 

จำานวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

87

38,236

75,263,475

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 1,140 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

ระนอง ตัวอย่างผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
 ข้าวไร ่ บ้านคลองวัน ตำาบลมะมุ อำาเภอกระบุรี

ด้านแปรรูป
 ผลิตภัณฑ์น้ำาแร่บ้านพรรั้ง 

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
 ชุมชนท่องเที่ยวแหลมนาว อำาเภอสุขสำาราญ

 ชุมชนท่องเที่ยวม่วงกลวง อำาเภอกะเปอร์ ชุมชนท่องเที่ยว 

เกาะคณฑ ี อำาเภอเมืองระนอง

โครงการต่อเนื่อง
 รถโพถ้องจำาลอง : จัดหาช่องทางการจำาหน่าย และส่งเสริม 

ช่างฝีมือท่ีทำารถโพถ้องจำาลองให้เป็นวิทยากรสอนประชาชนที่ 

สนใจทำาเป็นอาชีพเสริม เพ่ือขยายกำาลังการผลิตและผลักดันให้ 

เป็นของดีเมืองระนอง

 การท่องเที่ยวของหมู่บ้านทับหลี และการล่องแพชมดอกจิก  

อำาเภอกระบุรี

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

-

2 

1 1 

5 

3 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด ระนอง

-

67,800 

-5,030 

69,800 

552,068 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด ระนอง

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด ระนอง

0 2

33

3

0

2

77

8

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำาจังหวัด (คสป.)

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำ�นวนโครงก�รร�ยกลุ่มง�น

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำ�นวนโครงก�รแบ่งต�ม 5 กระบวนก�ร

ร�ยได้ชุมชนจ�กก�รดำ�เนินง�น (บ�ท)

“คอคอดกระ ภูเขาหญ้า กาหยูหวาน
ธารน้ำาแร่ มุกแท้เมืองระนอง”

วันที่จดทะเบียน 28 พฤศจิกายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำานวนกรรมการ 12 คน  จำานวนผู้ถือหุ้น 16 ราย 
ที่อยู ่ เลขที ่ 48/10 ถนนกำาลังทรัพย ์ ตำาบลเขานิเวศน ์
อำาเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000

คุณนิตย ์ อุ่ยเต็กเค่ง 
ประธานกรรมการ
08-1956-4333

nit.utk2288@gmail.com

คุณพิชญา โยธินวัฒนบำารุง 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-2435-9133
dance_733@hotmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
875,018,321 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน 

จำานวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

40

7,320

10,054,408

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 131 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

ระยอง
ตัวอย่างผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
 พัฒนาปุ๋ยชุมชนเพ่ือการค้า โดยการเพ่ิมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 

เพ่ิมความสามารถในการบริหารจัดการและการตลาดให้ชุมชน 

มีรายได้เพ่ิมขึ้น จัดทำาถุงปุ๋ยจำานวน 10,000 กระสอบ เพื่อ 

สร้างรายได้ให้กับชุมชน

 จัดหาพื้นที่ขายสินค้าทางการเกษตรและผลผลิตของชุมชน

ด้านแปรรูป
 สนับสนุนการวิจัยแปรรูปทุเรียนทอด เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมี 

คุณภาพและเกิดความหลากหลายมากขึ้น

 จัดทำากระเช้าปีใหม ่ สนับสนุนผลผลิตชุมชนในจังหวัดระยอง

 ต่อยอดผลิตภัณฑ์กระจูด ชุมชนบ้านมาบเหลาชะโอน เป็น 

แพ็คเกจร่วมกับสินค้าอื่น ๆ 

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
 ลงสำารวจพ้ืนท่ีการท่องเที่ยวโดยชุมชนปากน้ำาประแส เพ่ือสร้าง 

รูปแบบการพัฒนาให้กับชุมชน

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

2 

3 

1 

3 3 

1 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด ระยอง

188,500 

18,000 

60,000 

188,500 

18,000 

60,000 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด ระยอง

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด ระยอง

0 2

6

1

1

0

2

7

2

2

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำาจังหวัด (คสป.)

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำ�นวนโครงก�รร�ยกลุ่มง�น

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำ�นวนโครงก�รแบ่งต�ม 5 กระบวนก�ร

ร�ยได้ชุมชนจ�กก�รดำ�เนินง�น (บ�ท)

“ผลไม้รสล้ำา อุตสาหกรรมก้าวหน้า 
น้ำาปลารสเด็ด เกาะเสม็ดสวยหรู สุนทรภู่กวีเอก”

วันที่จดทะเบียน 23 กันยายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำานวนกรรมการ 15 คน  จำานวนผู้ถือหุ้น 23 ราย
ที่อยู ่ เลขที ่ 888 ถนนมาบชลูด ตำาบลห้วยโป่ง อำาเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง 21150

คุณอนุชิดา ชินศิระประภา  
กรรมการผู้จัดการ
08-1821-4216

anantachai_c@yahoo.com

คุณพัฒก ์ เกษรแพทย์ 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-7687-2081
pat_kasornpath@hotmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
2,546,775,727 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน 

จำานวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

37

5,408

33,521,201

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 83 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

ราชบุรี
ตัวอย่างผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
 ชมพู่ อำาเภอโพธาราม

ด้านแปรรูป
 ปลาสลิด อำาเภอบางแพ

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
 ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ตำาบลหนองปลาหมอ อำาเภอบ้านโป่ง  

ตำาบลดอนโพ อำาเภอโพธาราม ตำาบลดอนแร่ อำาเภอเมืองฯ 

จังหวัดราชบุรี

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

18 

- 1 

24 

- 1 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด รำชบุรี

1,033,987 

-

300,000 

1,134,696 

-

300,000 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด รำชบุรี

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด รำชบุรี

0
0

17

3

9

0

1

22

5

14

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำาจังหวัด (คสป.)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

18 

- 1 

24 

- 1 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด รำชบุรี

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำ�นวนโครงก�รร�ยกลุ่มง�น

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำ�นวนโครงก�รแบ่งต�ม 5 กระบวนก�ร

ร�ยได้ชุมชนจ�กก�รดำ�เนินง�น (บ�ท)

“คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่
ตื่นใจถ้ำางาม ตลาดน้ำาดำาเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดี”

วันที่จดทะเบียน 7 ตุลาคม 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,297,000 บาท
จำานวนกรรมการ 14 คน  จำานวนผู้ถือหุ้น 45 ราย 
ที่อยู ่ เลขที ่ 128 หมู่ที ่ 6 ตำาบลพิกุลทอง อำาเภอเมืองราชบุร ี
จังหวัดราชบุร ี 70000

คุณณรงค์ศักดิ์ ชื่นสุชน
กรรมการผู้จัดการ
08-1881-8199

narongsak@nccoconut.co.th

คุณอัมพิกา มังคละ
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

09-9267-3244
umpika.m@prsthailand.com

คุณสิริวิมล พนมวิจิตร 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-3060-7557
sirivimol.chompv@gmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
8,512,510,268 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน 

จำานวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

42

4,620

14,537,600

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 11 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

ลพบุรี
ตัวอย่างผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
	 จากการสำารวจกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าวในจังหวัดลพบุรี 

ที่ผ่านมา เช่น เกษตรกร โรงสีข้าว และวิสาหกิจชุมชน จัดการ 

ประชุมวิสาหกิจชุมชนและร่วมวางแผนการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ 

ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ด้านการตลาด บริษัทได้มีการสำารวจ 

ตลาดข้าวจากในโรงสีและพ้ืนที่จำาหน่ายข้าวในจังหวัดลพบุรี เพื่อ 

ให้ทราบข้อมูล Demand Side และ Supply Side ซ่ึงทำาให้เห็นว่า 

ราคาข้าวในตลาดมีการเปล่ียนแปลง เพ่ือเป็นการสำารวจตลาดและ 

ข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคข้าวของคนในจังหวัดลพบุรี ผลการ 

สำารวจที่ผ่านมาพบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เช่น ข้อมูลจากโรงสี  

ที่พบว่า ผู้บริโภคเลือกบริโภคข้าวบางประเภทที่เกษตรกรในจังหวัด 

ไม่ได้ปลูกข้าวชนิดนี้ เป็นต้น 

	 ดังนั้น บริษัทฯจึงร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  

ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ ร่วมขับเคลื่อน  

โครงการ “ข้าวลพบุรี เพ่ือคนลพบุรี” เพ่ือวางแผนพัฒนาเกษตรกร 

ผู้ปลูกข้าวให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เริ่มพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำา  

กลางน้ำา และปลายน้ำา เพ่ือให้แผนพัฒนามีประสิทธิภาพและ 

เห็นผลชัดเจน สามารถเชื่อมโยงได้ทั้ง 3 กลุ่มงาน คือ เกษตร  

แปรรูป ท่องเท่ียวโดยชุมชน เพ่ือสร้างรายได้ให้ชุมชน ประชาชน 

มีความสุข

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

1 

3 

-

2 

3 

1 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด ลพบุรี

-

1,846,941 

--

1,846,941 

-

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด ลพบุรี

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด ลพบุรี

3

3

44

4

5

5

66

6

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำาจังหวัด (คสป.)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

1 

3 

-

2 

3 

1 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด ลพบุรี

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำ�นวนโครงก�รร�ยกลุ่มง�น

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำ�นวนโครงก�รแบ่งต�ม 5 กระบวนก�ร

ร�ยได้ชุมชนจ�กก�รดำ�เนินง�น (บ�ท)

“วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง ปรางค์สามยอดลือเลื่อง 
เมืองแห่งดินสอพอง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกริกก้อง แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์”

วันที่จดทะเบียน 25 ตุลาคม 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำานวนกรรมการ 8 คน  จำานวนผู้ถือหุ้น 647 ราย 
ที่อยู ่ เลขที ่ 449 หมู่ที ่ 5 ตำาบลทะเลชุบศร อำาเภอเมืองลพบุร ี
จังหวัดลพบุร ี 15000

คุณไพศาล ตันตสุทธิกุล  
กรรมการผู้จัดการ
08-9892-2256

paisalselopburi@gmail.com

คุณวรรณวิสา ราชอาษา  
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-5601-3351
vanvisa.r@prsthailand.com

คุณเกริกฤทธิ์ วงศ์ละมาย 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

06-4106-6388
nana_benz@hotmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
1,582,368,998 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน 

จำานวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

37

2,980

9,643,082

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 51 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

ลำาปาง
ตัวอย่างผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
 นำาผลผลิตทางการเกษตรของเครือข่ายประชารัฐรักสามัคคี 

ลำาปาง จากวิสาหกิจเกษตรอินทรีย์เวียงตาล ตำาบลเวียงตาล  

อำาเภอห้างฉัตร จังหวัดลำาปาง ซึ่งทางบริษัทได้ทำาการเชื่อมโยง 

ตลาดกับห้างสรรพสินค้าบิ๊กซ ี ซูเปอร์เซ็นเตอร ์ ลำาปาง

ด้านแปรรูป
 ชุมชนท่ามะโอ ตำาบลเวียงเหนือ เป็นชุมชนท่ีอยู่ในเขตกำาแพง 

เมืองโบราณเขลางค์นคร รุ่นที่จัดทำาตลาดต่อยอดการท่องเที่ยว 

ในพื้นที่ถนนวังเหนือ โดยใช้ชื่อว่ากาดเวียงเหนือ

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

4 

2 

1 

5 

2 2 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด ล ำปำง

15,000 

132,700 
120,000 

15,000 

132,700 
120,000 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด ล ำปำง

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด ล ำปำง

3

3

6

5

5

3

3

7

6

6

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพ่ือสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำาจังหวัด (คสป.)

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำ�นวนโครงก�รร�ยกลุ่มง�น

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำ�นวนโครงก�รแบ่งต�ม 5 กระบวนก�ร

ร�ยได้ชุมชนจ�กก�รดำ�เนินง�น (บ�ท)

“ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม  
งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก”

วันที่จดทะเบียน 8 พฤศจิกายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำานวนกรรมการ 6 คน  จำานวนผู้ถือหุ้น 68 ราย 
ที่อยู ่ เลขที ่ 38 ถนนพหลโยธิน ตำาบลชมพ ู อำาเภอเมืองลำาปาง 
จังหวัดลำาปาง 52100

คุณบุญศักดิ ์ ชัยสุทธิวงศ์ 
กรรมการผู้จัดการ
08-9433-0160

jinniny@hotmail.com

คุณสุปราณ ี ราชาตัน 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-1883-1052
supraneeguy@hotmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
736,877,480 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน 

จำานวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

59

3,460

5,335,000

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 661 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

ตัวอย่างผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
 การขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรอินทรีย์อำาเภอละ 1 กลุ่ม รวม 8 กลุ่ม  

ส่งเสริมการตลาด หาช่องทางการจำาหน่ายลำาไยและมะม่วง 

มหาชนก 

ด้านแปรรูป
 การยกระดับมาตรฐานสินค้าแปรรูปชุมชนอย่างน้อย 8 กลุ่ม  

และหาช่องทางการจำาหน่าย โดยเพ่ิมช่องทางการขายออนไลน์ 

มากยิ่งขึ้น 

ด้านท่องเที่ยว
 ผลักดันการทำาท่องเท่ียวโดยชุมชนในแต่ละพ้ืนที่อำาเภอ สร้าง 

เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนผ่านทางบริษัทฯด้วยระบบการ 

ตลาดออนไลน์และแพลตฟอร์มการท่องเท่ียว เพ่ือให้สอดคล้อง 

กับเทรนด์ของนักท่องเที่ยวในอนาคต

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

6 

3 
2 

9 

3 3 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด ล ำพูน

2,245,264 

84,650 
229,650 

2,245,264 

84,650 

509,650 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด ล ำพูน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด ล ำพูน

3
6

104

5

4

6

14

6

8

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ลำาพูน

ผลการดำาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำาจังหวัด (คสป.)

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำ�นวนโครงก�รร�ยกลุ่มง�น

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำ�นวนโครงก�รแบ่งต�ม 5 กระบวนก�ร

ร�ยได้ชุมชนจ�กก�รดำ�เนินง�น (บ�ท)

“พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำาไยดัง
กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวีศรีหริภุญไชย”

วันที่จดทะเบียน 12 กันยายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำานวนกรรมการ 10 คน  จำานวนผู้ถือหุ้น 214 ราย
ที่อยู ่ เลขที ่ 249/3 หมู่ที ่ 3 ตำาบลเวียงยอง อำาเภอเมืองลำาพูน 
จังหวัดลำาพูน 51000

คุณพิรุณ จันทร์ธรรม  
กรรมการผู้จัดการ
08-6114-1810

lngo62@hotmail.com

คุณวิชินันท์ สิงห์น้อย 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-4740-0773
s.wichinun@gmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
2,175,480,759 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน 

จำานวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

56

17,144

925,340

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 180 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

เลย
ตัวอย่างผลการดำาเนินงาน

ด้านแปรรูป
 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค้ากล้วยหอมทอง

 เชื่อมโยงกับทุนของภาครัฐในการสนับสนุนการพัฒนาตลาดเป็น 

จุดพักรถ

 พัฒนาบรรจุภัณฑ์เพ่ือรองรับตลาดอาหารเบรก เช่น น้ำาหมากเม่า 

ขนมขาไก่กล้วย กล้วยอบ

 การเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับผ้าขาวม้า

 ให้คำาปรึกษาเรื่องการวางผังโรงผลิตให้ได้มาตรฐาน อย.

โครงการต่อเนื่อง
 ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวโดยชุมชน เช่น อ่างน้ำาเลย อำาเภอ 

ภูหลวง บ้านกกบก อำาเภอวังสะพุง บ้านหาดเบ้ีย อำาเภอปากชม  

ล่องแพน้ำาหมาน อำาเภอเมืองเลย

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

-

3 

2 

-

5 

2 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด เลย

- 29,370 --
845,645 

14,545,000 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด เลย

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด เลย

3

3

44

4

5

5

66

6

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำาจังหวัด (คสป.)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

-

3 

2 

-

5 

2 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด เลย

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

-

3 

2 

-

5 

2 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด เลย

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำ�นวนโครงก�รร�ยกลุ่มง�น

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำ�นวนโครงก�รแบ่งต�ม 5 กระบวนก�ร

ร�ยได้ชุมชนจ�กก�รดำ�เนินง�น (บ�ท)

“เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไม้งามสามฤดู
ถิ่นที่อยู่อริยสงฆ์ มั่นคงความสะอาด”

วันที่จดทะเบียน 28 ตุลาคม 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำานวนกรรมการ 7 คน  จำานวนผู้ถือหุ้น 373 ราย 
ที่อยู ่ เลขที ่ 17/19 ถนนพาณิชย์พัฒนา ตำาบลกุดป่อง
อำาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000

คุณอรรถพล สำาลีพันธุ ์
กรรมการผู้จัดการ
08-4388-8166

athapon.s@gmail.com

คุณณิชา อนุเศรษฐพงศ์ 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-7355-8026
niche.a@prsthailand.com

คุณดลยา พลเสน 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-7508-4409
donlaya.p@prsthailand.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
1,335,906,409 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน 

จำานวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

41

11,756

69,296,140

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 252 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

ตัวอย่างผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
 โครงการขายทุเรียนภูเขาไฟออนไลน์ สร้างรายได้กว่า 132,400  

บาท

ด้านแปรรูป
 โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์บรรจุภัณฑ์ชาหอมแดง

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

2 

- -

2 

- -

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด ศรีสะเกษ

132,400 

- -

132,400 

- -

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด ศรีสะเกษ

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด ศรีสะเกษ

0

0

22

0
0

0

22

0

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ศรีสะเกษ

ผลการดำาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำาจังหวัด (คสป.)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

2 

- -

2 

- -

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด ศรีสะเกษ

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

2 

- -

2 

- -

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด ศรีสะเกษ

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำ�นวนโครงก�รร�ยกลุ่มง�น

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำ�นวนโครงก�รแบ่งต�ม 5 กระบวนก�ร

ร�ยได้ชุมชนจ�กก�รดำ�เนินง�น (บ�ท)

“หลวงพ่อโตคู่บ้าน ถิ่นฐานปราสาทขอม ข้าวหอมกระเทียมดี มีสวนสมเด็จ
เขตดงลำาดวน หลากล้วนวัฒนธรรม เลิศล้ำาสามัคคี”

วันที่จดทะเบียน 4 สิงหาคม 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำานวนกรรมการ 10 คน  จำานวนผู้ถือหุ้น 66 ราย 
ที่อยู ่ เลขที ่ 74 หมู่ที ่ 10 ตำาบลโพธิ ์ อำาเภอเมืองศรีสะเกษ 
จังหวัดศรีสะเกษ 33000

คุณอรพิน ภูนาสูง
กรรมการผู้จัดการ
08-1967-3893

aurapin_pun@bscm.co.th

คุณไพลิน สารบรรณ
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-2066-3000
pailin09ch@gmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
3,551,191,103 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน 

จำานวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

41

9,244

214,654,641

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 10 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

สกลนคร
ตัวอย่างผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
 พริกปลอดภัย สนับสนุนให้ปลูกในระบบพริกปลอดภัย พบว่า 

ปัญหาด้านสุขภาพลดลง ต้นทุนต่ำาลง แต่ราคาพริกที่ได้กลับ 

สูงขึ้น ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทได้ทำาการเชื่อมโยงตลาดให้กลุ่ม 

โดยการขายผลสด ขนส่งทางเครื่องบินเพื่อความสดใหม ่

 ป่าเศรษฐกิจครอบครัว เพ่ิมพ้ืนท่ีป่าในจังหวัดสกลนครให้ได้  

50% ของพ้ืนท่ีจงัหวัดภายใน 20 ป ี และการใชป้ระโยชน์จากป่า 

ให้ได้มากที่สุด

ด้านแปรรูป
 ผ้าย้อมครามสกลนคร บริษัทประชารัฐรักสามัคคีสกลนคร 

ตัดชุดให้ศิลปินเกาหลีในการถ่ายทำาการประชาสัมพันธ์สินค้า 

เอสโคล่า

 น้ำาหมากเม่า สนับสนุนในด้านการตลาด อาทิ การออกร้าน  

จำาหน่ายสินค้า การพัฒนาเป็นสินค้าใหม่ คือการขายเม่า 

อิตาเลี่ยนโซดาเป็นแก้วพร้อมดื่ม

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
 หมู่บ้านหนองส่านเป็นหมู่บ้านบนเทือกเขาภูพาน มีทัศนียภาพ 

ที่สวยงามแตกต่างจากพ้ืนท่ีอีสานท่ีอ่ืน หมู่บ้านล้อมรอบด้วยป่า  

มีธรรมชาติที่สวยงาม มีวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ที่น่าสนใจ จึง 

นำาทั้งหมดมาทำาเป็นเส้นทางการท่องเที่ยว

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

6 

4 

2 

6 

4 

3 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด สกลนคร

356,780 

56,000 

-

356,780 

146,000 

-

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด สกลนคร

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด สกลนคร

4

5

8

5

6

4

5

9

5

6

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพ่ือสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำาจังหวัด (คสป.)

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำ�นวนโครงก�รร�ยกลุ่มง�น

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำ�นวนโครงก�รแบ่งต�ม 5 กระบวนก�ร

ร�ยได้ชุมชนจ�กก�รดำ�เนินง�น (บ�ท)

“พระธาตุเชิงชุมคู่บ้าน พระตำาหนักภูพานคู่เมือง งามลือเลื่องหนองหาน 
แลตระการปราสาทผึ้ง สวยสุดซึ้งสาวภูไท ถิ่นมั่นในพุทธธรรม”

วันที่จดทะเบียน 20 มิถุนายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำานวนกรรมการ 10 คน  จำานวนผู้ถือหุ้น 155 ราย 
ที่อยู ่ เลขที ่ 1892/3 ถนนสุขเกษม ตำาบลธาตุเชิงชุม
อำาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000

คุณเศกสรร ชนาวิโชต ิ  
กรรมการผู้จัดการ
08-1072-0950

sakeson@walsuperstore.com

คุณมริสา จันทลือชัย 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

09-1354-9953
marisa.c@prsthailand.com

คุณพรพิมล มิ่งมิตรมี 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

09-8476-3184
m.mingmitmee@gmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
2,074,694,541 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน 

จำานวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

60

7,236

40,003,900

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 223 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

ตัวอย่างผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
	 ตลาดกรีนโซนเปิดมาแล้วกว่า 7 เดือน เป็นตลาดสุขภาพ 

ของคนเมืองหาดใหญ่ จำาหน่ายสินค้าเกษตรตามฤดูกาล 

	 เปน็ตลาดประชารัฐของดีจงัหวัดสงขลา สอดรับกับโครงการ  

“ตลาดประชารฐั” ทีม่กีารบรูณาการทัง้ภาครฐัและเอกชน มุง่สง่เสรมิ 

ให้มีพ้ืนที่ตลาดใหม่/ขยายพ้ืนท่ีตลาดเดิม ทำาให้ประชาชนมีพ้ืนที่ 

ค้าขายมากข้ึน และยังได้รับเลือกจากทางจังหวัดให้มีการ Kick off  

ตลาดประชารัฐ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นวันเปิดตลาด 

ประชารัฐพร้อมกันทั่วประเทศ 

	 มีการซื้อขายส่ง การสั่งจองล่วงหน้าผ่านแอพพลิเคชั่น  

(Hatyai Go Green) ทำาให้ได้สินค้าตามต้องการ พอใจทั้งคนซื้อ 

คนขาย และในตลาดยังซื้อง่ายขายคล่องผ่าน QR Code สอดรับ 

กับโครงการสังคมไร้เงินสด ก้าวสู่ยุค Thailand 4.0

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

1 

8 

2 2 

8 

2 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด สงขลำ

360,500 

497,990 

-

887,874 

766,510 

-

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด สงขลำ

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด สงขลำ

7

7

11
11

11

7

7

12

11

11

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

สงขลา

ผลการดำาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำาจังหวัด (คสป.)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

1 

8 

2 2 

8 

2 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด สงขลำ

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำ�นวนโครงก�รร�ยกลุ่มง�น

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำ�นวนโครงก�รแบ่งต�ม 5 กระบวนก�ร

ร�ยได้ชุมชนจ�กก�รดำ�เนินง�น (บ�ท)

“นกน้ำาเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล  
เสน่ห์สะพานติณ ถิ่นธุรกิจแดนใต้”

วันที่จดทะเบียน 20 กันยายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำานวนกรรมการ 6 คน  จำานวนผู้ถือหุ้น 8 ราย
ที่อยู ่ เลขที ่ 73 อาคารชิตยาแมนชั่น ถนนเพชรเกษม ซอย 5
ตำาบลคอหงส ์ อำาเภอหาดใหญ ่ จังหวัดสงขลา 90110

คุณกนกวรรณ วีระเดชะ  
ผู้จัดการ

09-3581-8863
joo_066@hotmail.com

คุณธฤต วิศาลกิจ 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-0549-1691
tharid.w@prsthailand.com

คณุนุจรนิทร ์ สุวรรณชาตร ี
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

09-3574-5683
nootjarinsu@gmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
2,404,623,856 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน 

จำานวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

60

44,928

4,770,000

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 281 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

สตูล ตัวอย่างผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
 โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ร่วมกับโรงพยาบาลสตูล

 ข้าวอัลฮัมดุลลิละห ์

 สนับสนุนเรื่องการส่งเสริมด้านการตลาด จัดหาตลาดในการ 

จัดจำาหน่ายข้าวอัลฮัมฯ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 

ด้านแปรรูป
 บริษัทฯส่งเสริมในเรื่องการตลาดของขนมผูกรัก เป็นการเพ่ิม 

ช่องทางการขายให้กับกลุ่มทั้งในจังหวัด (ตลาดประชารัฐของดี 

จังหวัด) และจังหวัดใกล้เคียง (ตลาดกรีนโซน จังหวัดสงขลา) 

 กลุ่มการแปรรูปอาหารทะเล  (ปลาดอกไม้  ปลาแดดเดียว  

สมันปลา สมันก้ัง สมันกุ้ง สมันปู) ส่งเสริมพัฒนาต่อยอด 

ผลติภัณฑ์แปรรปูอาหารทะเล ทัง้ด้านการตลาด ด้านการพัฒนา 

บรรจุภัณฑ์  ตลอดจนการพัฒนาด้านมาตรฐานต่าง  ๆ  ของ 

ผลิตภัณฑ์ ซึ่งตอนนี้อยู่ในกระบวนการดำาเนินงานของทุกด้าน 

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
 วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกาะยะระโตด ตำาบลเกาะสาหร่าย  

อำาเภอเมืองสตูล

 วิสาหกจิชุมชนทอ่งเที่ยวบ้านทา่ข้ามควาย ตำาบลนาทอน อำาเภอ 

ทุ่งหว้า

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

1 

3 

4 

1 

4 

5 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด สตูล

- 4,991 

1,390,000 

-

257,129 

1,820,500 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด สตูล

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด สตูล

1
1

6

2
1

1

2

8

3

1

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำาจังหวัด (คสป.)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

1 

3 

4 

1 

4 

5 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด สตูล

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำ�นวนโครงก�รร�ยกลุ่มง�น

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำ�นวนโครงก�รแบ่งต�ม 5 กระบวนก�ร

ร�ยได้ชุมชนจ�กก�รดำ�เนินง�น (บ�ท)

“สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์”

คุณประยูร โขขัด  
กรรมการผู้จัดการ
08-1478-6704

khokhad@hotmail.com

คุณอมลรดา นาคฤทธิ ์  
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

09-8083-5747
amonrada.n@prsthailand.com

คุณกอปกาญจน ์ นิมิตานันท ์ 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-3657-6205
gm556201@gmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
881,901,570 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน 

จำานวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

40

2,952

10,116,900

กลุ่ม

คน

บาท

วันที่จดทะเบียน 8 พฤศจิกายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำานวนกรรมการ 8 คน  จำานวนผู้ถือหุ้น 9 ราย
ที่อยู ่ อาคารพิพิธภัณฑ์ภาพถ่าย การท่องเที่ยวสตูล ถนนสตูลธาน ี
ตำาบลพิมาน อำาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 30 ครัวเรือน



173

ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

สมุทรปราการ
ตัวอย่างผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
 เชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสลิด จัดต้ังโครงการ 

“เกษตรแปลงใหญ่”

 รวมกลุ่มเกษตรกร จัดตั้งวิสาหกิจชุมชน “กลุ่มอนุรักษ์ปลาสลิด  

บางบ่อ” 

 ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร ์ (IG) ปลาสลิดบางบ่อ

ด้านแปรรูป
 โครงการจัดประกวดผลิตภัณฑ์อาหาร การแปรรูปปลาสลิด  

จังหวัดสมุทรปราการ 

 พัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาสองน้ำา โดยการให้คำาปรึกษาเรื่องสถานท่ี 

ผลิตให้ได้รับมาตรฐาน อย.

 การพัฒนารสชาติและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ปลาสลิด

 หาตลาดในการจำาหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการ 

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
 ร่วมกับอำาเภอพระสมุทรเจดีย์พัฒนาชุมชน  โดยการนำาสื่อ  

รายการทีวีมาถ่าย

 ร่วมประชุมและจัดทำาสื่อและประชาสัมพันธ์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 

ในอำาเภอพระสมุทรเจดีย์

 ร่วมจัดกิจกรรมแรลลี่วันเดียวเที่ยวปากน้ำา (One Day Trip in  

Samutprakan)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

1 1 1 1 

2 

1 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด สมุทรปรำกำร

30,000 

266,417 

63,000 

30,000 

266,417 

63,000 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด สมุทรปรำกำร

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด สมุทรปรำกำร

1

2

3

2

2

1
2

32

2

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำาจังหวัด (คสป.)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

1 1 1 1 

2 

1 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด สมุทรปรำกำร

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำ�นวนโครงก�รร�ยกลุ่มง�น

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำ�นวนโครงก�รแบ่งต�ม 5 กระบวนก�ร

ร�ยได้ชุมชนจ�กก�รดำ�เนินง�น (บ�ท)

“ป้อมยุทธนาวี พระเจดีย์กลางน้ำา ฟาร์มจระเข้ใหญ่ งามวิไลเมืองโบราณ 
สงกรานต์พระประแดง ปลาสลิดแห้งรสดี ประเพณีรับบัว 
ครบถ้วนทั่วอุตสาหกรรม” 

วันที่จดทะเบียน 28 กันยายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำานวนกรรมการ 7 คน  จำานวนผู้ถือหุ้น 277 ราย 
ที่อยู ่ เลขที ่ 120/6 หมู่ที ่ 6 ถนนเทพารักษ ์ ตำาบลบางเมือง 
อำาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

คุณอนันตชัย คุณานันทกุล  
ประธานกรรมการ
08-1915-0888

anantachai@siameaster.com

คุณทิพวรรณ สะท้าน  
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

09-4762-4227
thippawan.s@prsthailand.com

คุณฉัตรทริกา แซ่อึ่ง 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-7882-5657
111chadtarika@gmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
3,075,275,038 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน 

จำานวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

58

580

696,820

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 50 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

สมุทรสงคราม
ตัวอย่างผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
 พัฒนาต้นแบบกล่องส้มโอเพ่ือเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลต่าง ๆ  

โดยได้แบบกล่องมาจากเกษตรจังหวัด ทั้งนี้กล่องท่ีสวยงาม 

สามารถเพ่ิมมูลค่าให้สินค้าได้ รวมทั้งต้นทุนกล่องท่ีมีราคาสูง  

ดังนั้นนอกจากผลสด จึงแปรรูปเป็นรูปแบบต่าง  ๆ  ที่สามารถ 

ยืดอายุสินค้าและเพ่ิมมูลค่าได้มากขึ้น เช่น เปลือกส้มโอเช่ือม  

เป็นต้น

ด้านแปรรูป
 พัฒนากล่องสินค้าเพ่ือส่งออนไลน์ผ่านช่องทาง LAZADA ให้ 

ได้มาตรฐานและมีความสวยงาม 

 สร้างแบรนด์ a little bit ต่อยอดน้ำาตาลมะพร้าวแท้และน้ำาหวาน 

ดอกมะพร้าวของชุมชน 

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
 ตลาดน้ำาท่าคา อำาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็น 

ตลาดน้ำาโบราณท่ีแสดงถึงวิถีชีวิตชุมชนชาวอัมพวาในสมัยก่อน 

ได้เป็นอย่างด ี

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

3 

1 1 

3 

2 

1 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด สมุทรสงครำม

8,730 

- -

8,730 

50,000 

-

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด สมุทรสงครำม

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด สมุทรสงครำม

2

2

4

4

4

3

2

5

5

5

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำาจังหวัด (คสป.)

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำ�นวนโครงก�รร�ยกลุ่มง�น

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำ�นวนโครงก�รแบ่งต�ม 5 กระบวนก�ร

ร�ยได้ชุมชนจ�กก�รดำ�เนินง�น (บ�ท)

“เมืองหอยหลอด ยอดลิ้นจี ่ มีอุทยาน ร.2 
แม่กลองไหลผ่าน นมัสการหลวงพ่อบ้านแหลม”

วันที่จดทะเบียน 22 พฤศจิกายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำานวนกรรมการ 11 คน  จำานวนผู้ถือหุ้น 116 ราย 
ที่อยู ่ เลขที ่ 200 หมู่ที ่ 5 ตำาบลแหลมใหญ ่ อำาเภอเมืองสมุทรสงคราม  
จังหวัดสมุทรสงคราม 75000

คุณภานุพัฒน ์ ศิริบุญญาวงศ์  
กรรมการผู้จัดการ
09-2614-3553

siribunyawong@gmail.com

คุณปาริชาต ปรีดี 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-0213-5938
parichat.p@prsthailand.com

คุณกฤตพจน์ แก้วทอง  
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

09-1309-2900
krittapoj_por@hotmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
657,864,908 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน 

จำานวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

47

3,364

18,080,830

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 302 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

สมุทรสาคร
ตัวอย่างผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
 แปรรูปผลิตภัณฑ์จากดอกเกลือและได้ส่งตรวจวิจัยร่วมกับ 

บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำากัด

ด้านแปรรูป
 ออกแบบชิ้นงานใหม่  พาไปศึกษาดีไซน์ต่างประเทศและ 

รูปแบบที่ร่วมสมัย

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
 สร้างจุดเด่นให้หมู่บ้านโดยสร้างจุดเช็กอินให้กับหมู่บ้านและ 

ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง

โครงการต่อเนื่อง
 โครงการ “เกษตรก้าวไกลสู่การแปรรูปยั่งยืน”

 โครงการเบญจรงค์พรีเมียร์ (เบญจรงค์มีชีวิต) 6,000 บาทต่อ 

ครัวเรือน รายได้รวมของหมู่บ้าน 2,015,000 บาทต่อเดือน

 โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากดอกเกลือ

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

3 

4 

3 3 

6 

3 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด สมุทรสำคร

27,500 

- -

27,500 

- -

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด สมุทรสำคร

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด สมุทรสำคร

4

5

6
4

4

5

6

7

5

5

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำาจังหวัด (คสป.)

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำ�นวนโครงก�รร�ยกลุ่มง�น

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำ�นวนโครงก�รแบ่งต�ม 5 กระบวนก�ร

ร�ยได้ชุมชนจ�กก�รดำ�เนินง�น (บ�ท)

“เมืองประมง ดงโรงงาน 
ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์”

วันที่จดทะเบียน 27 กันยายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำานวนกรรมการ 12 คน  จำานวนผู้ถือหุ้น 32 ราย 
ที่อยู ่ เลขที ่ 1240/7 ถนนเอกชัย ตำาบลมหาชัย อำาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000

คุณชนาธิป ตั้งกุลไพศาล
กรรมการผู้จัดการ
08-1648-8416

thiraphong.chansiri
@Thaiunion.com

คุณสายฝน เอี่ยมจำารัส
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

09-7951-8596
saifon.a@prsthailand.com

คุณเมธาพร เต็มรุ่ง 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-3139-0209
gugkik.bsru@gmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
3,274,452,874 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน 

จำานวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

41

1,612

21,036,03

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 10 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

สระแก้ว
ตัวอย่างผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
 โครงการด้านการเกษตร ได้แก่ การส่งเสริมและเข้าช่วยพัฒนา 

เกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าว มะนาว และลำาไย 

ด้านแปรรูป
 โครงการด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ ์ ได้แก่ น้ำาผึ้งมะนาว

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 โครงการด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ ตลาดคนเดิน 5 ชนเผ่าซึ่ง 

ในปี 2561 ทางบริษัทประชารัฐฯสระแก้วได้มีแผนดำาเนินการ 

พัฒนาสินค้าแปรรูปชุมชน อย่างผลิตภัณฑ์จากเห็ด จากกลุ่ม 

ศนูย์เรยีนรูก้ารเพาะเหด็ เพ่ือเปน็การสง่เสรมิคนพิการดอ้ยโอกาส 

ให้สร้างอาชีพเพาะเห็ด และด้านการท่องเท่ียวชุมชน อย่าง 

โครงการตลาดประชารัฐ ของดี we for you โดยจะมีทั้งภาค 

การผลิต แปรรูป และท่องเที่ยวในโครงการ

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

1 

3 

-

1 

3 

1 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด สระแก้ว

-

767,680 

--

767,680 

-

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด สระแก้ว

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด สระแก้ว

3

3

1
1

0

4

3

3

2

0

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำาจังหวัด (คสป.)

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำ�นวนโครงก�รร�ยกลุ่มง�น

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำ�นวนโครงก�รแบ่งต�ม 5 กระบวนก�ร

ร�ยได้ชุมชนจ�กก�รดำ�เนินง�น (บ�ท)

“ชายแดนเบื้องบูรพา ป่างามน้ำาตกสวย  
มากด้วยรอยอารยธรรมโบราณ ย่านการค้าไทย - เขมร”

วันที่จดทะเบียน 22 มิถุนายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำานวนกรรมการ 8 คน  จำานวนผู้ถือหุ้น 352 ราย 
ที่อยู ่ เลขที ่ 206/1 ถนนสุวรรณศร ตำาบลสุวรรณศร
อำาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000

คุณเอกชัย ล้อเจริญวัฒนะชัย 
กรรมการผู้จัดการ
08-1856-7283

ak_lo@hotmail.com

คุณกชกร เพชรนุกูลเกียรติ 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

09-6239-1070
kotchakorn.p@prsthailand.com

คุณอดิศร จินาพันธ์ 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-6140-7911
19adisorn@gmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
3,159,605,800 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน 

จำานวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

49

7,740

2,310,600

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 55 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

สระบุรี
ตัวอย่างผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
 โครงการเทศกาลข้าวใหม่ ประชารัฐร่วมใจ เก่ียวข้าวเจ๊กเชย  

อินทรีย ์ (GI) ที่ปลูกในปีที ่ 1

ด้านแปรรูป
 สง่เสรมิเพ่ิมชอ่งทางการตลาดในการจำาหนา่ยสนิคา้และผลิตภัณฑ ์

ชุมชน

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
 น้ำาตกเจ็ดสาวน้อย

 ฟาร์มสายทอง ไร่มัลเบอร์ร ี่

 สวนผักสลัดครูสรรเสริญ

 ไร่องุ่นภูนวพันธ์

 สวนเบญจมาศ บิ๊กเต้

 วัดถ้ำาดาวเขาแก้ว

 บ้านไร่สมเกียรต ิ โฮมสเตย์

 การทำาอาหารจากมัลเบอร์ร ี่

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

1 1 

-

2 

1 1 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด สระบุรี

-

4,119,342 

--

4,119,342 

-

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด สระบุรี

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด สระบุรี

1

1

2

1

1

3

3

4

2

2

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำาจังหวัด (คสป.)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

1 1 

-

2 

1 1 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด สระบุรี

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

1 1 

-

2 

1 1 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด สระบุรี

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำ�นวนโครงก�รร�ยกลุ่มง�น

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำ�นวนโครงก�รแบ่งต�ม 5 กระบวนก�ร

ร�ยได้ชุมชนจ�กก�รดำ�เนินง�น (บ�ท)

“พระพุทธบาทสูงค่า เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ฐานผลิตอุตสาหกรรม 
เกษตรนำาล้ำาแหล่งเที่ยว หนึ่งเดียวกะหรี่ปั๊บนมดี ประเพณีตักบาตรดอกไม้งาม 
เหลืองอร่ามทุ่งทานตะวัน ลือลั่นเมืองชุมทาง”

วันที่จดทะเบียน 28 กันยายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำานวนกรรมการ 9 คน  จำานวนผู้ถือหุ้น 34 ราย 
ที่อยู ่ เลขที ่ 139/4 หมู่ที ่ 1 ตำาบลพุแค อำาเภอเฉลิมพระเกียรต ิ  
จังหวัดสระบุรี 18240

คุณอัศวิน ไขรัศมี
กรรมการผู้จัดการ
08-5123-7365

asawin@banriecoffee.com

ว่าที่ร้อยตร ี วันเผด็จ กาเรียน
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-2167-3218
wanphadet.k@prsthailand.com

คุณชลธิชา นาวาน้อย 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-9239-4369
cholthichanavanoi@gmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
1,205,868,887 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน 

จำานวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

41

4,512

78,273,790

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 1,355 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

สิงห์บุรี
ตัวอย่างผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมเขียว

 เพ่ิมชอ่งทางการตลาด และรว่มจดับธูแสดงสนิคา้กลว้ยหอมเขยีว 

ในงานประจำาปีของจังหวัด

กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยหวานบ้านจักรสีห์

 สร้างองค์ความรู้ด้านการผลิตและการตลาดให้กับผู้ประกอบการ

 ขอมาตรฐานรับรอง GAP ของแปลงอ้อยที่เป็นแหล่งวัตถุดิบ

 ให้คำาแนะนำาเรื่องการสร้างห้องบรรจุผลิตภัณฑ์เพื่อให้ขั้นตอน 

การผลิตมีความสะอาดและลดการปนเปื้อนในระหว่างการผลิต 

และประสานวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรีเร่ืองการยืดอายุผลิตภัณฑ์ 

 เพ่ิมช่องทางการตลาดให้หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนน้ำาอ้อย 

เป็นเครื่องดื่มที่ใช้ในการจัดประชุม

กลุ่มเกษตรกรโครงการเกษตรครบวงจร เกษตรกรเข้มแข็ง

 ส่งเสริมการตลาดข้าวปลอดภัย โดยร่วมจัดบูธแสดงสินค้าข้าว 

ปลอดภัยที่ได้รับมาตรฐาน GAP และ GMP

กลุ่มเกษตรกรผักปลอดภัยบ้านดอนตะโหนด ในโครงการ  

โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย

 เ ร่ิมส่งผักเข้าโรงพยาบาลต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน  -  ปัจจุบัน  

รวมเป็นเงินทั้งหมด 45,942 บาท

 ส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มเกษตรกร

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

2 

1 1 

3 

1 1 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด สิงห์บุรี

22,500 

- -

69,162 

- -

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด สิงห์บุรี

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด สิงห์บุรี

1

1

3
2

3
1

2

43

3

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพ่ือสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำาจังหวัด (คสป.)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

2 

1 1 

3 

1 1 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด สิงห์บุรี

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำ�นวนโครงก�รร�ยกลุ่มง�น

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำ�นวนโครงก�รแบ่งต�ม 5 กระบวนก�ร

ร�ยได้ชุมชนจ�กก�รดำ�เนินง�น (บ�ท)

“ถิ่นวีรชนคนกล้า คู่หล้าพระนอน 
นามกระฉ่อนช่อนแม่ลา เทศกาลกินปลาประจำาปี”

วันที่จดทะเบียน 18 ตุลาคม 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำานวนกรรมการ 11 คน  จำานวนผู้ถือหุ้น 397 ราย  
ที่อยู ่ เลขที ่ 88/8 หมู่ที ่ 4 ตำาบลบ้านหม้อ อำาเภอพรหมบุร ี
จังหวัดสิงห์บุร ี 16120

คุณสายพิน ชูเชื้อ  
กรรมการผู้จัดการ
08-2724-0322

sas715sas@gmail.com

คุณชมพูนุช แสงกระจ่าง 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

09-0141-3611
chompoonut.s@prsthailand.com

คุณปานิดา สิงห์สา  
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-3734-5339
panida.ploy0223@gmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
407,338,050 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน 

จำานวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

39

48,516

14,858,474

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 35 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

สุโขทัย
ตัวอย่างผลการดำาเนินงาน

ด้านแปรรูป
 เพ่ิมมูลค่าของผลผลิต (ส้ม) แปรรูปส้มเป็นสบู่ส้ม ครีมอาบน้ำา  

และครีมบำารุงผิว ประชาสัมพันธ์ส้มชนาลัย by แม่สิน ในงาน 

ลอยกระทง งานสกัการะแมย่่าประจำาป ี 2561 ฯลฯ ออกบธูตา่ง ๆ  

จนสรา้งรายได้ใหก้ลุม่ 100,000 บาท และต่อยอดเรือ่งท่องเทีย่ว 

โดยชุมชนโดยทำางานร่วมกับพ้ืนท่ีพิเศษอุทยานประวัติศาสตร์ 

สุโขทัย - ศรีสัชนาลัย - กำาแพงเพชร (อพท.4)

 ออกแบบโลโก้ “ลุงเปี๊ยก” และประสานงานกับทางมหาวิทยาลัย 

ราชมงคลล้านนาให้ความรู้ในการทำาพาสเจอไรซ์น้ำาผักผสมผลไม้  

และขอพ้ืนที่ให้ออกบูธในงานต่าง  ๆ ประสานกับผู้ประกอบการ 

โรงแรมเพ่ือจำาหน่ายผกัจนสรา้งรายไดใ้หก้ลุม่เพ่ิมขึน้ 50,000 บาท

 พัฒนาโลโก้และแพ็คเกจให้กลุ่มมะม่วงกวนบ้านย่านยาวสุขใจ 

และขอพื้นที่ออกบูธ สร้างรายได้ให้กลุ่มเพิ่มขึ้น 14,500 บาท

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

4 4 

-

4 4 

1 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด สุโขทยั

45,610 

16,585 

-

45,610 

16,585 

75,000 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด สุโขทยั

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด สุโขทยั

4

5

8

3

7

4

5

8

3

7

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำาจังหวัด (คสป.)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

4 4 

-

4 4 

1 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด สุโขทยั

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำ�นวนโครงก�รร�ยกลุ่มง�น

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำ�นวนโครงก�รแบ่งต�ม 5 กระบวนก�ร

ร�ยได้ชุมชนจ�กก�รดำ�เนินง�น (บ�ท)

“มรดกโลกล้ำาเลิศ กำาเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำารงพุทธศาสนา 
งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบราณ สักการะแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข”

วันที่จดทะเบียน 27 ตุลาคม 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,125,000 บาท
จำานวนกรรมการ 10 คน  จำานวนผู้ถือหุ้น 120 ราย 
ที่อยู ่ ปั๊ม ปตท.บ้านสวน เลขที ่ 384/17 หมู่ที ่ 2 ตำาบลบ้านสวน 
อำาเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64220

คุณวัฒนินทร์ เรืองวิชัยวัฒน์
กรรมการผู้จัดการ
08-1888-3939

tramwaythai2016@gmail.com

คุณพัชรพรรณ พุ่มชื่น
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-1532-8753
tarr239@gmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
938,339,918 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน 

จำานวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

36

8,048

920,560

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 156 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

สุพรรณบุรี
ตัวอย่างผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
 การส่งเสริมการปลูกแห้วอินทรีย์ พ้ืนที่ตำาบลวังยาง อำาเภอ 

ศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โครงการน้ีมีเกษตรกรเข้าร่วม 

โครงการ 6 ราย พ้ืนที่ใช้ในการทดลอง 7.5 ไร่ โดยใช้หลักการ 

การทำาเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรต้นแบบ

ด้านแปรรูป
 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปข้าวเกรียบแห้วซึ่งเป็นพืชพ้ืนถิ่น 

ของอำาเภอศรีประจันต์  จังหวัดสุพรรณบุรี  บริษัทฯได้ช่วย 

ประสานงานไปยังมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตโคกโคเฒ่า 

ให้ช่วยออกแบบสติ๊กเกอร์ของข้าวเกรียบแห้วให้มีเอกลักษณ์ 

โดนเด่นและเป็นที่น่าสนใจแก่ลูกค้า

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
 บางแม่หม้ายโฮมสเตย์ ตำาบลบางใหญ่ อำาเภอบางปลาม้า  

ได้มีการลงพ้ืนท่ีสำารวจชุมชนและให้คำาแนะนำาแก่สมาชิกกลุ่ม 

เพ่ือดึงศักยภาพของชุมชนออกมา และได้จัดทำาคูปองส่วนลด 

ส่งไปยังหน่วยงานการท่องเที่ยวและกีฬาของแต่ละจังหวัด เพื่อ 

ให้เป็นการจูงใจให้หน่วยงานเข้ามาจัดกิจกรรม

 ถนนคนเดินหรรษาวินยานุโยค ต้ังอยู่ตำาบลอู่ทอง อำาเภออู่ทอง 

ได้มีการวางแผนร่วมกันท่ีจะพัฒนาตลาดให้สอดคล้องกับการ 

ท่องเที่ยวเมืองทวารวดี

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

5 

16 

2 

5 

16 

2 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด สุพรรณบุรี

59,340 

306,975 

372,575 

59,340 

306,975 

372,575 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด สุพรรณบุรี

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด สุพรรณบุรี

2

4

9

1

2

2
4

9

1

2

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำาจังหวัด (คสป.)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

5 

16 

2 

5 

16 

2 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด สุพรรณบุรี

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำ�นวนโครงก�รร�ยกลุ่มง�น

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำ�นวนโครงก�รแบ่งต�ม 5 กระบวนก�ร

ร�ยได้ชุมชนจ�กก�รดำ�เนินง�น (บ�ท)

“เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม 
สูงล้ำาประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง”

วันที่จดทะเบียน 3 พฤศจิกายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำานวนกรรมการ 10 คน  จำานวนผู้ถือหุ้น 74 ราย 
ที่อยู ่ เลขที ่ 193 หมู่ที ่ 1 ตำาบลสนามชัย อำาเภอเมืองสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

คุณสุวรรณา จิวัฒนไพบูลย์ 
กรรมการผู้จัดการ
08-6332-1401

suwanna@xonadur.com

คุณปรัชนันท ์ สีห์ทับยงพล 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-0302-1035
paratchanan.s@prsthailand.com

คุณบุณยาพร สุขโข 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-4206-3614
tom16378@gmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
1,803,847,454 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน 

จำานวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

42

14,452

638,280

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 50 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

สุราษฎร์ธานี
ตัวอย่างผลการดำาเนินงาน

ด้านแปรรูป
	 ผลผลิตจากทั้ง  5 คลัสเตอร์ได้เข้าสู่กระบวนการแปรรูป 

โดยชุมชนภายใต้การสนับสนุนของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีฯ  

อาทิเช่น 

 คลัสเตอร์มะพร้าว : ได้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอางภายใต้ 

แบรนด์เกาะพะงัน สินค้าน้ำามันมะพร้าวสกัดเย็น สินค้าแปรรูป 

จากกะลามะพร้าว

 คลัสเตอร์อาหารทะเล  :  สินค้าแปรรูปอาหารทะเล น้ำาพริก 

หอยนางรม ผลิตภัณฑ์ปลาแห้ง กุ้งแห้ง และกะปิ

 คลัสเตอร์ปศุสัตว์ : ไข่เค็มไชยา ไอศกรีมไข่เค็ม

 คลัสเตอร์สมุนไพร : สินค้าแปรรูปจากสมุนไพรเป็นสบู่ โลชั่น  

ยาสระผม ยาสีฟัน เป็นต้น

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
 เสน้ทางการทอ่งเท่ียวโดยชมุชน โดยคลสัเตอรม์ะพรา้ว : เสน้ทาง 

มะพร้าวเกาะพะงัน เส้นทางเรียนรู้วิถีคนในบาง

 เส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยคลัสเตอร์ผักและผลไม้

 เส้นทางการท่องเท่ียวโดยชุมชน โดยคลัสเตอร์ปศุสัตว์ : เส้นทาง 

ไข่เค็มไชยา

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

3 

4 

2 

3 

5 

3 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด สุรำษฎร์ธำนี

-

253,519 

--

435,772 

270,000 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด สุรำษฎร์ธำนี

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด สุรำษฎร์ธำนี

4

6

86

6

4

7

10

6

7

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำาจังหวัด (คสป.)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

3 

4 

2 

3 

5 

3 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด สุรำษฎร์ธำนี

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำ�นวนโครงก�รร�ยกลุ่มง�น

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำ�นวนโครงก�รแบ่งต�ม 5 กระบวนก�ร

ร�ยได้ชุมชนจ�กก�รดำ�เนินง�น (บ�ท)

“เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย 
หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ”

วันที่จดทะเบียน 14 พฤศจิกายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,376,000 บาท
จำานวนกรรมการ 9 คน  จำานวนผู้ถือหุ้น 14 ราย 
ที่อยู ่ เลขที ่ 531/29 ซอย 22 ถนนชนเกษม ตำาบลตลาด 
อำาเภอเมืองสุราษฎร์ธาน ี จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี 84000

คุณธัญญะ พูลสวัสดิ์
กรรมการผู้จัดการ
09-4782-4451

thanyah_ph@hotmail.com

คุณณมน ชูเพ็ญ
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

09-7335-2825
namon.c@prsthailand.com

คุณดุษฏี ศิริวุฒิ 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-4308-9304
kik084@hotmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
3,015,516,589 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน 

จำานวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

48

14,988

18,090,949

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 1,428 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

สุรินทร์
ตัวอย่างผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
 วิสาหกิจชุมชนเพื่อผู้บริโภคเกษตรยั่งยืน

 วิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเองตามวิถีเกษตรพอเพียง

ด้านแปรรูป
 กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านไพรษร

 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านกุดหลวง

 กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านหนองบึง 

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
 กลุ่มโฮมสเตย์บ้านอ้อมแก้ว

 ล่องแพตามลำาน้ำาชี

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

1 

2 

-

1 

2 

-

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด สุรินทร์

40,000 

257,250 

-

40,000 

257,250 

-

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด สุรินทร์

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด สุรินทร์

0
0

3

0
1

0

0

3

0

1

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำาจังหวัด (คสป.)

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำ�นวนโครงก�รร�ยกลุ่มง�น

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำ�นวนโครงก�รแบ่งต�ม 5 กระบวนก�ร

ร�ยได้ชุมชนจ�กก�รดำ�เนินง�น (บ�ท)

“สุรินทร์ ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมงาม ประคำาสวย ร่ำารวยปราสาท
ผักกาดหวาน ข้าวสารหอม งามพร้อมวัฒนธรรม”

วันที่จดทะเบียน 14 กันยายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำานวนกรรมการ 6 คน  จำานวนผู้ถือหุ้น 13 ราย 
ที่อยู ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (OTOP)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร ์ ถนนหลักเมือง ตำาบลในเมือง
อำาเภอเมืองสุรินทร ์ จังหวัดสุรินทร ์ 32000

คุณทวีศักดิ์ นากด ี  
กรรมการผู้จัดการ
06-2681-5688

tnakdee@gmail.com

คุณรัตนา หวังชอบ 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

09-7335-2825
rattana.w@prsthailand.com

คุณบุญฑิยา พื้นนวล  
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-0767-5108
nan.wuzun@gmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
1,679,190,149 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน 

จำานวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

12,648

3,364

24,389,750

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 830 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

หนองคาย
ตัวอย่างผลการดำาเนินงาน

ด้านการเกษตร
 ชุมชนได้รับความรู้การเลี้ยงปลานิลกระชังพร้อมวิธีการให้อาหาร 

ที่คุ้มค่า การเข้าถึงแหล่งทุนกว่า 30 ครัวเรือน แก้ไขปัญหา 

ต้นทุนค่าธรรมเนียมรายปีในการเลี้ยงปลานิลกระชังแม่น้ำาโขง 

ทั้งจังหวัด ปัจจัยการผลิต 263 ราย เชื่อมโยงหาช่องทางตลาด  

โครงการอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล เป็นต้น

ด้านแปรรูป
 มีกลุ่มแปรรูปปลานิลกระชังแดดเดียว จำานวน 2 กลุ่ม สร้าง 

รายได ้ 50,000 - 100,000 บาท/เดือน (กันยายน 2560) ปัจจบุนั 

กำาลังสร้างการรับรู้แบรนด์ปลานิลน้ำาโขง  โดยชูจุดเด่นใน 

คอนเซ็ปต์  Fish&Firm เป็นปลานิล  Fitness ที่ว่ายทวนน้ำา  

ออกกำาลงักายตลอดเวลา พรอ้มพัฒนาบรรจภัุณฑ์ทีโ่ดนใจตลาด  

สามารถยืดอายุสินค้า คุ้มค่าต่อการลงทุน

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
 เกิดแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ปัจจุบันมีกลุ่มมาท่องเท่ียวแล้วอย่าง 

ต่อเน่ือง พร้อมเกิดผลิตภัณฑ์หลายชนิดตามมา คือ ปลานิล 

แดดเดียว	 ปลาเชียง ปลาส้ม น้ำาพริกปลาร้า ไส้กรอกปลา 

หนังปลาทอดกรอบ ซี่โครงปลา พร้อมสินค้าชุมชนประเภท 

อื่น ๆ ที่สามารถสร้างรายได้ต่อชุมชน เป็นต้น

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

4 

6 6 

4 

7 

6 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด หนองคำย

316,805 

5,576,780 

433,300 316,805 

6,112,259 

433,300 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด หนองคำย

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด หนองคำย

4
5

12
12

15

4

5

13
13

16

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำาจังหวัด (คสป.)

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำ�นวนโครงก�รร�ยกลุ่มง�น

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำ�นวนโครงก�รแบ่งต�ม 5 กระบวนก�ร

ร�ยได้ชุมชนจ�กก�รดำ�เนินง�น (บ�ท)

“วีรกรรมปราบฮ่อ หลวงพ่อพระใส สะพานไทย - ลาว”

วันที่จดทะเบียน 6 ตุลาคม 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำานวนกรรมการ 10 คน  จำานวนผู้ถือหุ้น 17 ราย
ที่อยู ่ เลขที ่ 153 หมู่ที ่ 1 ตำาบลหนองกอมเกาะ อำาเภอเมืองหนองคาย 
จังหวัดหนองคาย 43000

คุณจิรนันท ์ สกุลตั้งไพศาล  
กรรมการผู้จัดการ
08-9828-0818

jiranun_ccw@hotmail.com

คุณสุชาต ิ คัดทรายขาว  
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-5451-3734
suchat.k@prsthailand.com

คุณกนกพร เล็กภักดี 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

09-6492-6878
kukkik.302537@gmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
633,711,440 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน 

จำานวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

45

4,296

8,360,265

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 1,586 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

หนองบัวลำาภู
ตัวอย่างผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผัก 

 กลุ่มแปรรูปกล้วย (กล้วยหอมนาวัง) 

ด้านแปรรูป
 กลุ่มแปรรูปใยบวบ 

 กลุ่มจักสานกระติ๊บข้าว 

 กลุ่มเครื่องสำาอางสมุนไพร 

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

1 

2 

1 

2 2 

1 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด หนองบัวล ำภู

119,591 

78,815 

166,500 

119,591 

78,815 

166,500 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด หนองบัวล ำภู

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด หนองบัวล ำภู

0 1

32

3
0

1

4

2

4

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำาจังหวัด (คสป.)

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำ�นวนโครงก�รร�ยกลุ่มง�น

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำ�นวนโครงก�รแบ่งต�ม 5 กระบวนก�ร

ร�ยได้ชุมชนจ�กก�รดำ�เนินง�น (บ�ท)

“ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อุทยานแห่งชาติภูเก้า - ภูพานคำา 
แผ่นดินธรรมหลวงปู่ขาว เด่นสกาวถ้ำาเอราวัณ
นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน”

วันที่จดทะเบียน 17 พฤศจิกายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำานวนกรรมการ 19 คน  จำานวนผู้ถือหุ้น 17 ราย 
ที่อยู ่ เลขที ่ 151 หมู่ที ่ 2 อาคารลิ้มชัยอุทิศ ถนนวิจารณ์รังสรรค์ 
ตำาบลหนองบัว อำาเภอเมืองหนองบัวลำาภ ู จังหวัดหนองบัวลำาภ ู
39000

คุณธนวิทย ์ คงสุริยะ
กรรมการผู้จัดการ
08-9422-9930

kusupplyandtravel@gmail.com

คุณสุนิสา กองฆ้อง
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

09-3451-6858
sunisa.k@prsthailand.com

คุณนัฐพงษ์ นามโฮง 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-1183-7680
nusnamhong@hotmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
865,454,769 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน 

จำานวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

50

8,876

3,423,670

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 58 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

อ่างทอง
ตัวอย่างผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
 วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลาหนองขโมย  (กลุ่มส่งเสริมอาชีพการ 

เกษตรผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ) 

 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปรับปรุงมะม่วงคุณภาพดีเพื่อการส่งออก 

 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกระเจี๊ยบเขียวส่งออกและผลไม้ราชสถิตย ์

 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อการส่งออก 

 กลุ่มผู้ปลูกกระเจี๊ยบเขียว หมู่ที่ 2 บ้านลานช้าง 

 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกชะอม หมู่ที่ 3 บ้านหนองโพธิ ์

ด้านแปรรูป
 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน 

 กลุ่มสตรีกระเป๋าหนังตำาบลบ้านแห 

 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรำามะสัก 

 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอาภานวดแผนไทยบางเจ้าฉ่า 

 กลุ่มจักสานกระเป๋าจากเชือกมัดฟาง 

 กลุ่มจักสานผักตบชวาไชยภูม ิ

 กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านบางตาแผ่น 

 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพจักสานไม้ไผ่ 

 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโพธิ์รังนกสามัคค ี

 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปั้นตุ๊กตาชาววัง 

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

2 

9 

-

2 

10 

-

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด อ่ำงทอง

500,000 

2,430,794 

-

500,000 

3,819,534 

-

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด อ่ำงทอง

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด อ่ำงทอง

2

2

22

2

3

3

4

3

3

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำาจังหวัด (คสป.)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

2 

9 

-

2 

10 

-

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด อ่ำงทอง

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำ�นวนโครงก�รร�ยกลุ่มง�น

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำ�นวนโครงก�รแบ่งต�ม 5 กระบวนก�ร

ร�ยได้ชุมชนจ�กก�รดำ�เนินง�น (บ�ท)

“พระสมเด็จเกษไชโย หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ วีรไทยใจกล้า ตุ๊กตาชาววัง
โด่งดังจักสาน ถิ่นฐานทำากลอง เมืองสองพระนอน”

วันที่จดทะเบียน 11 สิงหาคม 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำานวนกรรมการ 9 คน  จำานวนผู้ถือหุ้น 160 ราย 
ที่อยู ่ เลขที ่ 1/2 ถนนเทศบาล 14 ตำาบลตลาดหลวง
อำาเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000

คุณศุภากร ฉัตรภัทรไชย 
กรรมการผู้จัดการ
08-5192-8318

supakorn8318@gmail.com

คุณพัชร ี อรุณสุวรรณ  
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-4370-0498
pacharee.a@prsthailand.com

คุณสุณิสา โพธิ์ขวัญ 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-8421-1218
bb_ss_tt@hotmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
1,167,117,218 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน 

จำานวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

46

4,312

19,966,019

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 164 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

อำานาจเจริญ
ตัวอย่างผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
 โครงการขายข้าวเปลือก สร้างรายได้กว่า 329,350 บาท

 โครงการแปรรูปแก้วกาแฟจากแก้วไม้ตาล สร้างมูลค่า 18,750  

บาท

ด้านแปรรูป
 โครงการตัดเสื้อผ้าขาวม้าทอมือ สร้างรายได ้ 700,000 บาท

 โครงการกระเปา๋เซต 2 ใบ พรอ้มสมดุโนต้ สรา้งรายได ้ 294,000 

บาท

 โครงการกระเป๋าผ้าขาวม้าทอมือ สร้างรายได ้ 138,000 บาท

 โครงการกระเป๋าเอกสาร สร้างรายได ้ 19,500 บาท

 โครงการตดัเย็บสายคลอ้งคอจากผา้ขาวมา้ทอมอืสำาหรบัหอ้ยน้ำาดืม่  

สร้างรายได ้ 350,000 บาท

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

2 

10 

-

2 

13 

-

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด อ ำนำจเจริญ

426,050 

2,256,651 

-

426,050 

2,741,608 

-

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด อ ำนำจเจริญ

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด อ ำนำจเจริญ

10

9

1211

10

13

12

15

14

13

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำาจังหวัด (คสป.)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

2 

10 

-

2 

13 

-

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด อ ำนำจเจริญ

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำ�นวนโครงก�รร�ยกลุ่มง�น

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำ�นวนโครงก�รแบ่งต�ม 5 กระบวนก�ร

ร�ยได้ชุมชนจ�กก�รดำ�เนินง�น (บ�ท)

“พระมงคลมิ่งเมือง แหล่งรุ่งเรืองเจ็ดลุ่มน้ำา งามล้ำาถ้ำาศักดิ์สิทธิ์ 
เทพนิมิตพระเหลา เกาะแก่งเขาแสนสวย เลอค่าด้วยผ้าไหม 
ราษฎร์เลื่อมใสใฝ่ธรรม”

วันที่จดทะเบียน 9 กันยายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำานวนกรรมการ 9 คน  จำานวนผู้ถือหุ้น 635 ราย 
ที่อยู ่ เลขที ่ 500 หมู่ที ่ 7 ถนนชยางกูร ตำาบลบุ่ง
อำาเภอเมืองอำานาจเจริญ จังหวัดอำานาจเจริญ 37000

คุณเพ็ญศิริยา ตั้งตระกูลวงค์
กรรมการผู้จัดการ
08-9722-9130

pensiriyaipad@gmail.com

คุณธิตาภรณ ์ ภูโอบ
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-3350-8358
titaphorn.p@prsthailand.com

คุณภักดี พลเยี่ยม 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

06-2197-3195
ogannig7@gmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด

1,524,894,070 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน 

จำานวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

40

4,328

1,866,055

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 6,508 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

อุดรธานี
ตัวอย่างผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
 ส่งเสริมการปลูกพืชหลังนา ในพ้ืนที่อำาเภอหนองหาน ตำาบลพังงู  

ตำาบลดงเรือง และตำาบลบ้านเชียง ปลูกข้าวโพดก่ำาหวาน เพื่อ 

เป็นรายได้เสริมในช่วงว่างจากการทำานา

 ส่งเสริมเกษตรกรให้หันมาทำาเกษตรปลอดภัย เพ่ือปรับเปลี่ยน 

เป็นเกษตรอิทรีย์ ได้ให้เกษตรกรสมัครตรวจแปลงกับสำานักงาน 

ส่งเสริมวิชาการเกษตร

ด้านแปรรูป
 ผา้มดัหมีย้่อมคราม บา้นโพนทอง หมูท่ี ่ 5 และ 6 ตำาบลอุม่จาน  

อำาเภอประจักษ์ศิลปาคม บริษัทฯได้มีการประสานพัฒนาชุมชน 

จงัหวัดให้เขา้มาสนบัสนนุกลุม่ในเรือ่งองคค์วามรูใ้นการย้อมสจีาก 

สีธรรมชาติ และมัดหมี่ลวดลายที่ทันสมัยในการทอผ้าคลุมไหล่  

ผ้าถุง

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
 การท่องเที่ยวสะพานหิน บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำาบลท่าลี่  

อำาเภอกุมภวาปี  การลงพ้ืนที่สำารวจข้อมูลกลุ่มอาชีพต่าง  ๆ  

มีการประสานหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาควิชาการเข้าไปร่วม 

เพื่อหาแนวทางการพัฒนาในด้านต่าง ๆ การปรับปรุงภูมิทัศน์

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

4 

3 3 

4 

3 3 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด อุดรธำนี

144,000 

6,300,000 

770,000 

12,330,080 

6,300,000 

770,000 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด อุดรธำนี

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด อุดรธำนี

7

7

98

9

7

7

9
8

9

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำาจังหวัด (คสป.)

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำ�นวนโครงก�รร�ยกลุ่มง�น

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำ�นวนโครงก�รแบ่งต�ม 5 กระบวนก�ร

ร�ยได้ชุมชนจ�กก�รดำ�เนินง�น (บ�ท)

“กรมหลวงประจักษ์สร้างเมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมห้าพันปี
ธานีผ้าหมี่ขิด ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง”

วันที่จดทะเบียน 29 เมษายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 1,390,000 บาท
จำานวนกรรมการ 10 คน  จำานวนผู้ถือหุ้น 7 ราย  
ที่อยู ่ บริษัท สำานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จำากัด 
ถนนรอบเมือง ตำาบลบ้านเลื่อม อำาเภอเมืองอุดรธาน ี
จังหวัดอุดรธาน ี 41000

สวาท ธีระรัตนนุกูลชัย  
กรรมการผู้จัดการ
08-0871-9999

sawat_eng@hotmail.com

คุณประกฤษฎ์ สุภี 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

09-3384-0618
toei_snare@hotmail.com

คุณถาวร ธรรมโกฎ 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

06-4252-0700
thawonthammakot

@hotmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
4,039,305,114 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน 

จำานวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

62

6,648

7,315,220

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 45 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

อุตรดิตถ์ ตัวอย่างผลการดำาเนินงาน

ด้านการเกษตร
 ข้าวเพชรพิชัย ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชุมชนมีช่องทางในการ  

ตลาดมากขึ้น อีกท้ังข้าวเพชรพิชัยยังเป็นท่ีรู้จักมากขึ้นอีกด้วย

 ควีน ราชินีเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ได้วางขายในห้างสรรพสินค้า 

ช้ันนำา ท้ังแม็คโคร เซ็นทรัล และห้างสรรพสินค้าในจังหวัด 

อุตรดิตถ์อีกด้วย

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
 ถนนสายวัฒนธรรมลาวเวียงเป็นที่รู้จักของคนในวงกว้าง และ 

ได้เพ่ิมวันในการจัดตลาดจากเดิมจัดแค่วันศุกร์ของต้นเดือน ได้ 

เพิ่มเป็นวันศุกร์และวันเสาร์ของทุกต้นเดือน

อื่นๆ
 โครงการตลาดประชารัฐของดีจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ได้จัดขึ้น 

ในงานกาชาดประจำาปี 2561 ในระหว่างวันที่ 7 - 16 มกราคม  

2561 ทีผ่า่นมา สร้างรายไดใ้ห้กบัชมุชนแลว้เบือ้งตน้มากกว่า  

400,000 บาท

 ตลาดประชารัฐโมเดิร์นเทรด  ที่ได้จัดข้ึนไปเมื่อวันที่ 13 - 15  

กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา สร้างรายได้ให้กับชุมชนแล้ว 

เบื้องต้นประมาณ 46,500 บาท

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

2 

1 1 

3 3 

1 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด อุตรดติถ์

- - -

400,000 

1,046,000 

-

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด อุตรดติถ์

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด อุตรดติถ์

0 0

2

0

1
0

0

2

0

1

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำาจังหวัด (คสป.)

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำ�นวนโครงก�รร�ยกลุ่มง�น

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำ�นวนโครงก�รแบ่งต�ม 5 กระบวนก�ร

ร�ยได้ชุมชนจ�กก�รดำ�เนินง�น (บ�ท)

“เหล็กน้ำาพี้ลือเลื่อง เมืองลางสาดหวาน 
บ้านพระยาพิชัยดาบหัก ถิ่นสักใหญ่ของโลก”

วันที่จดทะเบียน 8 พฤศจิกายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำานวนกรรมการ 11 คน  จำานวนผู้ถือหุ้น 178 ราย 
ที่อยู ่ เลขที ่ 26 ถนนราษฎร์สนาน ตำาบลท่าอิฐ อำาเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

คุณกฤติ ปาละบุญมา 
กรรมการผู้จัดการ
08-6415-8907

packagingkritt@hotmail.com

คุณวันวดี สีหะอำาไพ 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

09-3290-6268
wanwadee.s@prsthailand.com

คุณศราวุธ คำาสาเลา 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-7311-0789
myhomeutt@gmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
1,061,435,076 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน 

จำานวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

59

9,628

10,391,460

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 78  ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

อุทัยธานี
ตัวอย่างผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
 โครงการปลาแรดลุ่มแม่น้ำาสะแกกรัง อยู่ระหว่างรวบรวมฐาน 

การผลิตปลาแรดแปลงใหญ่

 โครงการเกษตรอินทรีย์ อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลการผลิต  

เพื่อจัดทำาฐานการผลิต

ด้านแปรรูป
 โครงการแปรรูปปลาแรด (แหนมปลาแรด)

 โครงการจัดหาช่องทางการจำาหน่ายสินค้าให้แก่ชุมชน

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
 โครงการท่องเท่ียวบ้านเขาเขียว อยู่ระหว่างการประสานงานกับ 

ป่าไม้

 โครงการทอ่งเทีย่วตำาบลทุ่งพง อยู่ระหว่างการจดัทริปการท่องเท่ียว

 โครงการจัดหาช่องทางการจำาหน่ายสินค้าให้แก่ชุมชน การ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานท่ีท่องเที่ยวแต่ละจุดท่องเที่ยวสะพานหิน 

กลุ่มอาชีพ และการทำาเส้นทางการท่องเที่ยว

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

4 
3 

2 

4 

10 

2 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด อุทยัธำนี

219,400 

129,400 

327,640 

219,400 223,504 

327,640 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด อุทยัธำนี

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด อุทยัธำนี

2

2

4

4

3

2

2

5

4

3

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำาจังหวัด (คสป.)

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำ�นวนโครงก�รร�ยกลุ่มง�น

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำ�นวนโครงก�รแบ่งต�ม 5 กระบวนก�ร

ร�ยได้ชุมชนจ�กก�รดำ�เนินง�น (บ�ท)

“อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว ส้มโอบ้านน้ำาตก 
มรดกโลกห้วยขาแข้ง แหล่งต้นน้ำาสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือ”

วันที่จดทะเบียน 29 กันยายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 1,349,000 บาท
จำานวนกรรมการ 10 คน  จำานวนผู้ถือหุ้น 13 ราย 
ที่อยู ่ เลขที ่ 8/11 ถนนรักการด ี ตำาบลอุทัยใหม ่ อำาเภอเมืองอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธาน ี 61000

คุณจักรินทร ์ เถระปัญญา
กรรมการผู้จัดการ
080-812-9037

jakarinuthai@gmail.com

คุณวิไลวรรณ สมสุด
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

093-139-2406
wilaiwan.s@prsthailand.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
4,039,305,114 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน 

จำานวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

50

3,332

1,978,810

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 265 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

อุบลราชธานี
ตัวอย่างผลการดำาเนินงาน

 พัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวดอกฝ้ายสายใยคนริมโขง  (ESAN  

COTTON VILLAGE) บูรณาการแบบประชารัฐ

 พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำาบลเขมราฐ 

 พัฒนาการท่องเที่ยวอุทยานธรณีผาชัน-สามพันโบก  (GEO  

Park)

 ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตำาบลชีทวน 

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

3 

2 

1 

3 3 

5 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

จ ำนวนโครงกำรรำยกลุ่มงำน (โครงกำร)จังหวัด อุบลรำชธำนี

192,140 

1,013,496 

70,000 

192,140 

1,013,496 

70,000 

เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำน (บำท)

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

จังหวัด อุบลรำชธำนี

รำยได้ชุมชนจำกกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มงำนสะสม ณ เมษำยน 2561

จังหวัด อุบลรำชธำนี

5

5

4

5

5

10

10

9

10

10

กำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลิต

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้

กำรตลำดกำรบริหำรจัดกำร

กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน

จ ำนวนโครงกำรแบ่งตำม 5 กระบวนกำร

ธันวำคม 2560 เมษำยน 2561

ผลการดำาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำาจังหวัด (คสป.)

เกษตร

เกษตร

แปรรูป

แปรรูป

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 60

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

ปี 61

จำ�นวนโครงก�รร�ยกลุ่มง�น

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561

จำ�นวนโครงก�รแบ่งต�ม 5 กระบวนก�ร

ร�ยได้ชุมชนจ�กก�รดำ�เนินง�น (บ�ท)

“อุบลเมืองดอกบัวงาม แม่น้ำาสองสี มีปลาแซ่บหลาย หาดทรายแก่งหิน 
ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำาเทียนพรรษา 
ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร ์ ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิ่น ดินแดนอนุสาวรีย์คนดีศรีอุบล”

วันที่จดทะเบียน 23 มิถุนายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,376,000 บาท
จำานวนกรรมการ 9 คน  จำานวนผู้ถือหุ้น 51 ราย 
ที่อยู ่ เลขที ่ 188 หมู่ที ่ 7 ตำาบลขี้เหล็ก อำาเภอเมืองอุบลราชธาน ี  
จังหวัดอุบลราชธาน ี 34000

คุณพองาม ปรีดาสันติ์
กรรมการผู้จัดการ
08-1876-2818

porngam.seubon@gmail.com

คุณนันทวัฒน ์ บุญกระสินธ์
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-7695-8633
nunthawat.b@prsthailand.com

คุณณัฐวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-8115-7071
nuttawut.song@gmail.com

ยอดขายสินค้าชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก (OTOP) ของจังหวัด
3,581,690,892 บาท

*ข้อมูลสะสม ณ เมษายน 2561

จำานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน 

จำานวนผู้ได้รับประโยชน์

รายได้จากการพัฒนา

72

6,548

24,588,590

กลุ่ม

คน

บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 762 ครัวเรือน
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สำานักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมการปกครอง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
องค์การตลาด
สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กรมประชาสัมพันธ์
สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง
กรมสรรพากร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
สำานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.)
สำานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กรมการข้าว
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำากัด
กรมประมง
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว)
สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
สำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
กระทรวงพาณิชย์
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
กรมการค้าภายใน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
สำานักงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าสินค้า กรมส่งเสริมการส่งออก
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรมกิจการผู้สูงอายุ
สถาบันอาหาร
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
กระทรวงสาธารณสุข
สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน)
บริษัท น้ำาตาลมิตรผล จำากัด 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท พาเนล พลัส จำากัด
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำากัด (มหาชน)
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน)
บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำากัด
บริษัท ทักษิณปาล์ม (2521) จำากัด
บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำากัด
บริษัท น้ำามันพืชไทย จำากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำากัด (มหาชน)
บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำากัด (เทสโก้โลตัส)
บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)
บริษัท เบทาโกร จำากัด (มหาชน)
บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์ โฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน)
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน)
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำากัด
บริษัท มติชน จำากัด
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
สมาคมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย
สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.)
สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
สมาคมโรงแรมไทย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศูนย์เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ศูนย์ยูนูสธุรกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ - คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Sasin Management Consulting
ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต 
สถาบันปฏิรูปประเทศไทย (สปท.) วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต 
ศูนย์ศึกษาและพัฒนากิจการเพื่อสังคม (SE Center RSU)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
สถาบันคลังสมองของชาติ
สถาบันไทยพัฒน์
สถาบันพัฒนาศักยภาพการแข่งขันประเทศไทย
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
สำานักพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมปิดทองหลังพระ
มูลนิธิชัยพัฒนา
มูลนิธิมั่นพัฒนา
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
มูลนิธิรากแก้ว สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
มูลนิธิสัมมาชีพ

รายชื่อหน่วยงานสำาคัญ
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 ที่ปรึกษา
พลเอก อนุพงษ์	 เผ่าจินดา	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (หัวหน้าทีมภาครัฐ)
พลเอก ฉัตรชัย  สาริกัลยะ  รองนายกรัฐมนตรี
นายสุวพันธ ์ ตันยุวรรธนะ  รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี
ดร.กอบศักดิ ์   ภูตระกูล  รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี
นายกฤษฎา   บุญราช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พลตำารวจเอก อดุลย์  แสงสิงแก้ว  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ดร.สุวิทย์  เมษินทรีย์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายสมพล  เกียรติไพบูลย ์ ประธานที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ
นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย
นายจรินทร ์   จักกะพาก  ปลัดกระทรวงแรงงาน
ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี  ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์/ราษฎรอาวุโส
นายฐาปน	 สิริวัฒนภักดี	 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน) (หัวหน้าทีมภาคเอกชน)
นายอิสระ  ว่องกุศลกิจ  บริษัท น้ำาตาลมิตรผล จำากัด
นางเกศรา  มัญชุศรี  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นพ.พลเดช  ปิ่นประทีป  เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
นพ.อำาพล  จินดาวัฒนะ  คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 
นายพลากร  วงค์กองแก้ว  กรรมการจัดทำายุทธศาสตร์ชาติ
นายสมชาติ  ภาระสุวรรณ  ผู้อำานวยการ สถาบันองค์กรพัฒนาชุมชน (องค์การมหาชน)
นายวิชัย  อัศรัสกร  บริษัท พาเนล พลัส จำากัด
นายศุภชัย  เจียรวนนท์  บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำากัด (มหาชน)
นายฤทธิ ์ ธีระโกเมน  บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต ์ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
นายสรัญ  รังคสิร ิ บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
นายยุทธนา  เจียมตระการ  บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน)
นายธนารักษ์  พงษ์เภตรา  บริษัท ทักษิณปาล์ม (2521) จำากัด
นางสาวบุษบา  จิราธิวัฒน์  บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำากัด
นายวิสุทธ ิ วิทยฐานกรณ์  บริษัท น้ำามันพืชไทย จำากัด (มหาชน)
นายอภิชาต ิ   โตดิลกเวชช์  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (เลขานุการร่วมภาครัฐ)
นายประวิช  สุขุม  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน) (เลขานุการร่วมภาคเอกชน)
นายมีชัย  วีระไวทยะ  ประธานกรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำากัด
นายอนันต์  ดาโลดม  กรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำากัด
นายภราเดช  พยัฆวิเชียร  กรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำากัด
นางสาวสมสุข  บุญญะบัญชา  กรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำากัด
นางปรีดา  คงแป้น  กรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำากัด
ศ.(พิเศษ) กิติพงศ์  อุรพีพัฒนพงศ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบรรษัทภิบาล 
      บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำากัด
นางไขศรี  เนื่องสิกขาเพียร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านตรวจสอบ   
      บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำากัด
นายบุญธรรม   เลิศสุขีเกษม  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
นายถาวร   พรหมมีชัย  เลขานุการรัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี
ร.ต.ท.อาทิตย์  บุญญะโสภัต  อธิบดีกรมการปกครอง
นายสุทธิพงษ ์ จุลเจริญ  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นางบริสุทธิ์  เปรมประพันธ ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
นายวิณะโรจน ์ ทรัพย์ส่งสุข  เลขาธิการสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
นางธนาภรณ์  พรมสุวรรณ  อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ
นางลักษมี  ปลั่งแสงมาศ  ผู้ว่าการสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
นายณัฐพงศ ์ ศิริชนะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
นายสฤษดิ์  วิฑูรย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
นายวันชัย  คงเกษม  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
นายชัยวัฒน ์ ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 
นายอรรษิษฐ ์ สัมพันธรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำาพูน
นายณรงค์  วุ่นซิ้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
นางสายพิรุณ  น้อยศิริ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
นายสมคิด  จันทมฤก  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
นายทวีป  บุตรโพธิ์  รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
นายโชคชัย  แก้วป่อง  รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
นายสมหวัง  พ่วงบางโพ  รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
นายฉัตรชัย  ศักดิ์ศิลปชัย  รองอธิบดีกรมการค้าภายใน 
นายวิชาญ  อิงศรีสว่าง  ผู้ตรวจราชการกรมประมง
นายการัณย์  ศุภกิจวิเลขการ  ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมปิดทองหลังพระ

 จัดทำาข้อมูล
นางต้องใจ ธนะชานันท์
นายสุรพล เศวตเศรนี
นางชาลอต โทณวณิก
นางธารทิพย ์ ศิรินุพงศ์
นางอรสา โตสว่าง
ม.ล.รดีเทพ เทวกุล
นายวิรัช เมฆสัมพันธ์
นางภาวิน ี ไชยสิทธิ์
ดร.การดี เลียวไพโรจน์
นายสุวัฒน ์ บุญเตี้ย
นางปุณณภา ฮิรามัทซึ
นางสาวชนกานต ์ บุญเอี่ยม
นางสาวพลอยนิตา หาญวิเศษธนันต์
นายสิน รัตนพันธุ์
นายสุทิวัส นภาพงษ์
นางสาววิภารัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์
นางสาวสราญลักษณ ์ ลัดดาสวัสดิ์
นางสาวพรรษา ริมกาญจนวัฒน์
นางสาวกรกนก วงษ์สุวรรณ
นางสาวปิยนุช ลัยนันท์
นายมนุ อนงค์
นายกิตติกันต ์ จุลทอง
นายเสกสรร สันตินันตรักษ์
นางสาวอัญญา หล่อพิศาลชัย
นางสาวมลิสา มิลินทรางกูร
นายยศศักดิ ์ อุดมสินธ์
นายพงศธร  กลางแท่น
นายชัยวัฒน์  แสงทะมาต
นายอัสกรณ์  ใจโพธา
นายสราวุธ  พุทธรักษา
นางสาวพินิจพรรณ  วัผมนากาล
นายปริญญา  สุวรรณโณ
นางสาวนัทธมน  เติมวรกุล
นางสาวณัฐ  เองไพบูลย์
นางสาวสุจินดา  ชนะวงศ์
นายณรงค์ฤทธิ ์ ปันทิ

 ศิลปกรรมและเรียบเรียง
นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์
นางระริน อุทกะพันธุ ์ ปัญจรุ่งโรจน์
นางสาวอภิณห์พัศณ ์ บุญสมธรรม
นางสาวอุษณีย ์ วิรัตกพันธ์
นายองอาจ จิระอร
นางสาวทัศพร สนิธวรรณะ
นายวรัญชัย รักษาเกียรติ
นายพงศ์ โรจนเสถียร
นางสาวมนุรดา พรชนะรักษ์
นายปราโมทย ์ ผ่องสุวรรณ์
นายอนุสรณ ์ วิศิลฏ์ศิลป
นางสาววันทนา อันพัฒนากูล
นางสาววรรณา ตั้งแสงประทีป
นางสาวนันทนา พวงนาค
นางสาวปุริษา ตาสาโรจน์
นายพิชชากร วรสิทธิกร
นางสาวอรณัญช์ สุขเกษม
นายขจร พีรกิจ
นายบุญช่วย วณิชพันธุ์
นางสาวสุรสวด ี หนูจันทร์
นางนพมณี ชัยจรูญรัตน์
นางสาวสมศร ี เปรมฤทธิ์
นางสาวศิริลักษณ ์ พาหุรัตน์
นายจิราวุฒิ จิตต์แก้ว
นายศุธีรัชต ์ สุวรรณเกตุนนท์
นายพัฒนศักดิ์ เจริญสุข
นายวราพงษ์ เกิดแก้ว
นางสาวธิดารัตน ์ มองพิมาย
นายชัยวัฒน ์ ฐิติเวศน์
นางสาวภัทรวี เกษรศิลป์
นายจักรกฤษณ ์ นาคประเสริฐ
นางสาวอนงค์วรรณ ลิ่มจีน

 สนับสนุนข้อมูล
นางสาววิบูลย์ลักษณ ์ ร่วมรักษ์
นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์
นายอดิศักดิ ์ เทพอาสน์
นางรชตภร โตดิลกเวชช์
นายปราโมทย ์ พรประภา
นายนพฎล เดชอุดม
นายวิเชฐ ตันติวานิช
นายกมลนัย ชัยเฉนียน
นายโฆษิต สุขสิงห์
ดร.เอกพล ณ สงขลา
นายวรวัฒน์ ศรียุกต์
นายคมกฤช นาคะลักษณ์
นางสาวสลิลลา สีหะพันธ์
นางลดาวัลย ์ กันทวงศ์
นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์
นายยาญชัย ตันติรัฐพงศ์
นางสาวเพ็ญมาศ เฮงปริญญาธร
นายจอมกิตต ิ ศิริกุล
นางสาวโชติกา บุณยรังษี
นางสาวชลิดา จันทร์สิริพงศ์
นายโยธิน ธรรมจำารัส
นายวิทูร ซื่อวัฒนากุล
นางสาวนพเก้า สุจริตกุล
นางสาวกุลวดี จันทรปาน
ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ
ดร.อนุรักษ ์ เรืองรอบ
นางสาวกฤตยา สัจจพงศธร
นายภูริสร์ รักจำารูญ
นายพรหมพันธ ์ กองพลพรม
นางสาวสาริศา ไทเศรษฐวัฒน์กุล
นางสาวกุลริศา สิทธิไชย
นางสาวสุธาสิน ี แท่นอ่อน
นางสาวรติพร คุ้มทรัพย์
นางสาวเพ็ญแข ศรีสุทธิกุล
นายไพบูลย ์ บูรณสันติ
นายวาทกานต ์ ช่อแก้ว
นางสาวนันทนา หวังธงชัยเจริญ
นายราเชนทร ์ คูวงษ์วัฒนาเสรี
นายสันชัย พัฒนะวิชัย
นายพงศธร กาญจนะจิตรา
นางสาวบุษบา ธรรมรักษ์
นายภูมิวัชร ์ อุดมทรัพย์
นายธวัชชัย แก้วคงคา
นางสาวพรพรรณ เดชะพหุล
นางรมณ คูวงษ์วัฒนาเสรี
ว่าที่ร้อยตรี อิสระพงศ์ สินรอด
นาย ณ น่าน สงวนพงษ์
นายไกรฤทธิ ์ จันทร์แช่มช้อย
นางสาวมนัสวีย ์ ทรัพย์พร้อม
นางสาวปิยวรรณ สาภาวัลย์
นายจักริน วรสารพิทักษ์
นายอรรพล ไชยกอง
นางสาวกุลธิดา ตันเจริญ
ว่าที่ร้อยตรี พิทักษ ์ ดาวัน
นางอมราภรณ์  ทรงอาวุธ
นางสาวอภิสรา เกษอินทร์
นางสาวพรสุดา ณ สงขลา
นางสาวมนทิรา เข็มทอง
นายปรวีย ์ สารจันทร์
นางสาววันด ี ศรีขวัญ
นางสาวภัทรลภา สุริโย
นางสาวฌานิฎา ศรีสิทธิชัยสกุล
นายเฉลิมวิทย ์ เดือนกลาง
นางสาววรษิกา สีหะจุฬากูร
นายกนต์ธร ศรีชุมจันทร์
นายทองคูณ บุญศร
นายสรสาสน ์ สีเพ็ง
นางสาวสุนีย ์ เอนกพิพัฒน์
นางสาวเตือนใจ บุญทิม
นายร่องกี้ พลเยี่ยม
นายกู้เกียรต ิ ญาติเสมอ
นางสาวสุพัตรา สอแส
นายฉัตริน สุวรรณหงส์
นางอาภร โพธิ์เจริญ
นางสาวจิตรานุช เกียรติอดิศร
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กระบี่
ประธานกรรมการ  คุณแสงชัย   วสุนธรา
รองประธาน  คุณกิตติสัณท ์ กิจค้า
รองประธาน  คุณชาญฤทธิ ์ เพิ่มทรัพย์
กรรมการ  คุณธีรพจน ์  กษิรวัฒน์
กรรมการ  คุณประเสริฐ   ชาตวิทยบุตร
กรรมการ  คุณวีระเดช   แซ่ฮ่อ

กาญจนบุรี
ประธานกรรมการ  คุณธีรชัย   ชุติมันต์
รองประธาน  คุณปัญญา   วุฒิประจักษ ์          
กรรมการ  คุณกิติยา   เลขานุมาศกำาพล
กรรมการ  คุณไฉน   เรืองพยุงศักดิ์
กรรมการ  คุณเชษฐพงศ์   นาคะตระกูลพันธ์
กรรมการ  คุณพิพัฒน ์  แก้วจิตคงทอง
กรรมการ  คุณรสวรรณ   จงไมตรีพร
กรรมการ  คุณวิโลด   หลำาเล็ก
กรรมการ  คุณสหัสนัย   ยืนยงค์

กาฬสินธุ์
ประธานกรรมการ  -
รองประธานกรรมการ  คุณสุขี  ซองศิริ
กรรมการ  คุณเกษม  จิรัฐพิกาลพงศ์
กรรมการ  คุณคำาส ี แสนศรี
กรรมการ  คุณดอกแก้ว  รัชโพธิ์
กรรมการ  คุณธนิต  แสงพันธุ์
กรรมการ  คุณนิคม  อุปชีวะ
กรรมการ  คุณวาสนา  ภูผานิล
กรรมการ  คุณวิไวลักษณ ์ เวชยาพันธุ์

กำาแพงเพชร
ประธาน  คุณธำารง  อัศวสุธีรกุล
รองประธาน  คุณพิทักษ ์ มหบุญพาชัย
รองประธาน  คุณสรวิชญ ์ ธันยบูรณ์สถาพร
กรรมการ  คุณชำานาญ  วัฒนศิร ิ
กรรมการ  คุณนิกร  ภากรนิพัทธ์
กรรมการ  คุณบัณฑิต  ผาณิตพิเชฐวงศ์
กรรมการ  คุณพรชัย  พัฒนศักดิ์ภิญโญ
กรรมการ  คุณพิชิต  เกษสุวรรณ ์
กรรมการ  คุณยุวดี  คงอินทร ์ 
กรรมการ  คุณรังสรรค ์ มีโพธิ์
กรรมการ  คุณรังสรรค ์ สบายเมือง
กรรมการ  คุณวิศรุต  สือพัฒธิมา
กรรมการ  คุณสุรินท ์ พิชัย 
กรรมการ  คุณเสริมวุฒ ิ  สุวรรณโรจน์
กรรมการ  คุณอนันต ์ เหลืองคุณวัฒน ์
  
ขอนแก่น
ประธานกรรมการ  คุณชาติชาย  โฆษะวิสุทธิ์
กรรมการ  คุณกฤตพล   สมมาตย์
กรรมการ  คุณเข็มชาติ  สมใจวงษ์
กรรมการ  คุณชนาภา   หันจางสิทธิ์
กรรมการ  คุณธนัท  โฆษะวิสุทธิ์
กรรมการ  คุณปัญญา  เกิดศักดิ ์ ณ แวงน้อย
กรรมการ  คุณสนอง  รวยสูงเนิน
กรรมการ  คุณสมศักดิ ์ คุณเงิน
กรรมการ  คุณสมเกียรต ิ บันจันตา
กรรมการ  คุณสุทิน  เวียนวิวัฒน์

จันทบุรี
ประธานกรรมการ  คุณจอมศักดิ ์   ภูติรัตน์   
รองประธานกรรมการ  คุณบุญลือ    ปราศราคิน
กรรมการ  คุณกานน    ธรรมเจริญ
กรรมการ  คุณกาหลง    เพิ่มพูล 
กรรมการ  คุณเฉลิมพล    สายัณห์ 
กรรมการ  คุณนิธิศ    ธนะมูลกรรมการ 
กรรมการ  คุณเรวัต    นิยมวงศ ์
กรรมการ  คุณอภิรดี    ศิริวิจิตรกุล
กรรมการ  คุณอุกฤษฏ ์   วงษ์ทองสาลี

ฉะเชิงเทรา
ประธานกรรมการ  คุณวัฒนา    รัตนวงศ์
รองประธานกรรมการ  คุณจิตรกร    เผด็จศึก
กรรมการ  คุณจอมพงษ ์   ชูทับทิม 

กรรมการ  คุณเจษฎา    มิ่งสมร
กรรมการ  คุณพิชัย    อธิเกียรติ์
กรรมการ  คุณสมเจตน ์   ทัศนา 
กรรมการ  คุณสุนทร    กระตุฤกษ ์

ชลบุรี
ประธานกรรมการ  คุณสุนทร   ธัญญวัฒนกุล 
รองประธานกรรมการ  คุณพิสมัย   สีหวัลลภ 
กรรมการ  คุณจันทร์เพ็ญ   ชาญชลสมุทร
กรรมการ  คุณไพชยนต์   กังวลกิจ 
กรรมการ  คุณภิติวัจน ์  วงษ์จิรโรจน ์
กรรมการ  คุณสุกลภัทร   ใจจรูญ 
กรรมการ  คุณสุดา  ประกอบกิจ
กรรมการ  คุณสุดใจ   ผ่องแผ้ว 
กรรมการ  คุณเอกรัฐ   ศรีสุข 
ชัยนาท
ประธานกรรมการ  - 
รองประธานกรรมการ  คุณนภัสกรณ์  ธูปแก้ว
กรรมการ  คุณดวงพร   อิฐรัตน์
กรรมการ  คุณดุสิทธิ์   จันทร์กระจ่าง
กรรมการ  คุณประพันธ์   ภู่สุดแสวง
กรรมการ  คุณราเชณ   อินทรมงคล
กรรมการ  คุณวิเชียร   อ่วมสุข
กรรมการ  คุณสถาพร   ถาวรอธิวาสน์
กรรมการ  คุณสำารวม   ปานหลุมข้าว

ชัยภูมิ
ประธานกรรมการ  คุณบัณฑูรย์  เกียรติก้องชูชัย
รองประธานกรรมการ  คุณธนกร  ภัทรานุพันธ ์
กรรมการ  คุณกาญจนา  นิโรธรังสี
กรรมการ  คุณปราโมทย ์ ขวัญชัยรัตนภูมิ
กรรมการ  คุณยุทธพล  ทวะชาลี
กรรมการ  คุณวรวัฒน์  บุญหลาย
กรรมการ  คุณวุฒิพงศ์  ครอบบัวบาน
กรรมการ  คุณวิชิต  นิเวศน์รังสรรค์
กรรมการ  คุณอุดม  รักษาคำา

ชุมพร
ประธานกรรมการ  คุณสุรพงษ์  ณรงค์น้อย 
รองประธานกรรมการ  คุณนิคม  ศิลปศร
รองประธานกรรมการ  คุณสุรางค์  วัชรพงศ์
กรรมการ  คุณกิตต ิ กิตติชนม์ธวัช
กรรมการ  คุณณัฏฐณิชา  คงแก้ว
กรรมการ  คุณทิพรัตน ์ บัวสุวรรณ
กรรมการ  คุณนุสนธิ์  บัวชาวเกาะ
กรรมการ  คุณเบญจา  รัตนมณี
กรรมการ  คุณปราณี  ภุมรินทร์
กรรมการ  คุณวิรัช  กำาเนิดโทน

เชียงราย
ประธาน  คุณพรเทพ   อินทะชัย
กรรมการ  คุณกิตต ิ         ทิศสกุล
กรรมการ  คุณขจิตพรรณ  คำาลือ
กรรมการ  คุณชาตรี         ภิรบรรณ
กรรมการ  คุณดำารงศักดิ์   จงไพโรจน์โฆษิต
กรรมการ  คุณประนอม     เชิมชัยภูมิ
กรรมการ  คุณภูมิพัฒน์      คงวารินทร์
กรรมการ  คุณวิวัฒษ์        กณะบุตร

เชียงใหม่
ประธานกรรมการ  คุณพงษ์ศำกดิ์   อังกสิทธิ์
กรรมการ  คุณกนกศักดิ ์  ดวงแก้วเรือน
กรรมการ  คุณจุลนิตย ์  วังวิวัฒน์
กรรมการ  คุณธารทิพย์   ศิรินุพงศ์
กรรมการ  คุณณรงค์   คองประเสริฐ
กรรมการ  คุณณรงค์   ตนานุวัฒน์
กรรมการ  คุณเปรมฤด ี  กุลสุ
กรรมการ  คุณโอฬาริก   ศรีวงศ์ 

ตรัง
ประธานกรรมการ  คุณสมชัย    เจียรนัยศิลป ์
รองประธานกรรมการ  คุณณัฐนนท ์   โพธิเมธานนท์
รองประธานกรรมการ  คุณนิมิตร    นิลวัตร
กรรมการ  คุณกฤษณะ    บวรศุภศรี

กรรมการ  คุณจินดา    ทับเที่ยง
กรรมการ  คุณชลิต    วิประกษิต
กรรมการ  คุณอดิศร    ตันเองชวน
กรรมการ  คุณอ้วน  คงพินิจพานิชกิจ

ตราด
ประธานกรรมการ  คุณอุทัย    ตันชัย   
รองประธานกรรมการ  คุณชัยวัฒน์    ปริ่มผล
กรรมการ  คุณพิทยา    หอมไกรลาศ 
กรรมการ  คุณพิพัฒน์   ฤกษ์สหกุลกรรมการ 
กรรมการ  คุณศิริวรรณ   บุตราช 
กรรมการ  คุณสมโภชน์    วาสุกรี
กรรมการ  คุณสว่าง    ชื่นอารมณ ์
กรรมการ  คุณสุธี   แสงประชุม 
กรรมการ  คุณอมฤทธิ์    พูลสวัสดิ์ 

ตาก
ประธานกรรมการ  คุณนิยม  ไวยรัชพานิช
รองประธานกรรมการ  คุณอมรพันธุ์   พลูสวัสดิ์
กรรมการ  คุณกาญจนา  เจริญสุข
กรรมการ  คุณบัญญัติ  พุ่มพันธ์
กรรมการ  คุณประยุทธ  เจริญทรัพย์
กรรมการ  คุณประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์
กรรมการ  คุณวิมลรัตน์  ทิพย์ปัญญา
กรรมการ  คุณสุวดี  อำาไพ

นครนายก
ประธานกรรมการ  คุณปิยะชาติ  จันลา    
รองประธานกรรมการ  คุณมงคล  ตีระวรานนัท ์   
กรรมการ  คุณการัณยภาส  ใจหลัก                                            
กรรมการ  คุณชัยยศ  ชาวระนอง       
กรรมการ  คุณเชาวลิต  ภูมี               
กรรมการ  คุณอรกัญญา  นิลบุตรดา                   

นครปฐม
ประธานกรรมการ  คุณณัฏฐ์ปภาณ  จันทร์ละมูล 
รองประธานกรรมการ  คุณวันชัย         สวัสดิ์แดง
รองประธานกรรมการ  คุณอรุณรัตน์   พวงศรีทอง   
กรรมการ  คุณคำานวณ    ไพโรจน์สถาพร 

กรรมการ  คุณชฤทธิพร   เม้งเกร็ด 
กรรมการ  คุณพรเทพ   ปัถวี 
กรรมการ  คุณวันชัย   นิ้วประสิทธิ์ 

นครพนม
ประธานกรรมการ  คุณชาญยุทธ  อุปพงษ์ 
รองประธานกรรมการ  คุณธนูศร  ปัญญาสาร 
กรรมการ  คุณประยงค์  เฟื้องใต ้  
กรรมการ  คุณยศรที  ต่อยอด 
กรรมการ  คุณวรพงษ์  บุพศิริ  
กรรมการ  คุณวสุมล  เนตรกิจเจริญ 

กรรมการ  คุณสมคิด  จันโทวาท
กรรมการ  คุณสมัย  สามิต 
กรรมการ  คุณสุเทพ  อติวรรณกุล
กรรมการ  คุณอริสา  แสงมณี 

นครราชสีมา
ประธานกรรมการ  คุณสมควร  งูพิมาย
รองประธานกรรมการ  คุณกิติพงศ์  พงศ์สุรเวท
รองประธานกรรมการ  คุณนรินทิพย์  กาญจนศิริ
รองประธานกรรมการ  คุณสันทนา  ธรรมสโรจน์
กรรมการ  คุณกานต์พิชชา  เตรนาวิทย์
กรรมการ  คุณบัวเรียน  สุโพธิ์
กรรมการ  คุณมนตร ี จงวิเศษ
กรรมการ  คุณวัชรินทร์  วิชิตยุทธภูมิ
กรรมการ  คุณสุวัฒน์  จึงวิวิฒนาภรณ์

นครศรีธรรมราช
ประธานกรรมการ  คุณสุรินทร์    สิริชยานนท ์
กรรมการ  คุณสุทิน   พรชัยสุรีย์
กรรมการ  คุณเสาวลักษณ์  ภักดีประพันธ์

 สนับสนุนข้อมูล
นางสาววิบูลย์ลักษณ ์ ร่วมรักษ์
นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์
นายอดิศักดิ ์ เทพอาสน์
นางรชตภร โตดิลกเวชช์
นายปราโมทย ์ พรประภา
นายนพฎล เดชอุดม
นายวิเชฐ ตันติวานิช
นายกมลนัย ชัยเฉนียน
นายโฆษิต สุขสิงห์
ดร.เอกพล ณ สงขลา
นายวรวัฒน์ ศรียุกต์
นายคมกฤช นาคะลักษณ์
นางสาวสลิลลา สีหะพันธ์
นางลดาวัลย ์ กันทวงศ์
นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์
นายยาญชัย ตันติรัฐพงศ์
นางสาวเพ็ญมาศ เฮงปริญญาธร
นายจอมกิตต ิ ศิริกุล
นางสาวโชติกา บุณยรังษี
นางสาวชลิดา จันทร์สิริพงศ์
นายโยธิน ธรรมจำารัส
นายวิทูร ซื่อวัฒนากุล
นางสาวนพเก้า สุจริตกุล
นางสาวกุลวดี จันทรปาน
ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ
ดร.อนุรักษ ์ เรืองรอบ
นางสาวกฤตยา สัจจพงศธร
นายภูริสร์ รักจำารูญ
นายพรหมพันธ ์ กองพลพรม
นางสาวสาริศา ไทเศรษฐวัฒน์กุล
นางสาวกุลริศา สิทธิไชย
นางสาวสุธาสิน ี แท่นอ่อน
นางสาวรติพร คุ้มทรัพย์
นางสาวเพ็ญแข ศรีสุทธิกุล
นายไพบูลย ์ บูรณสันติ
นายวาทกานต ์ ช่อแก้ว
นางสาวนันทนา หวังธงชัยเจริญ
นายราเชนทร ์ คูวงษ์วัฒนาเสรี
นายสันชัย พัฒนะวิชัย
นายพงศธร กาญจนะจิตรา
นางสาวบุษบา ธรรมรักษ์
นายภูมิวัชร ์ อุดมทรัพย์
นายธวัชชัย แก้วคงคา
นางสาวพรพรรณ เดชะพหุล
นางรมณ คูวงษ์วัฒนาเสรี
ว่าที่ร้อยตรี อิสระพงศ์ สินรอด
นาย ณ น่าน สงวนพงษ์
นายไกรฤทธิ ์ จันทร์แช่มช้อย
นางสาวมนัสวีย ์ ทรัพย์พร้อม
นางสาวปิยวรรณ สาภาวัลย์
นายจักริน วรสารพิทักษ์
นายอรรพล ไชยกอง
นางสาวกุลธิดา ตันเจริญ
ว่าที่ร้อยตรี พิทักษ ์ ดาวัน
นางอมราภรณ์  ทรงอาวุธ
นางสาวอภิสรา เกษอินทร์
นางสาวพรสุดา ณ สงขลา
นางสาวมนทิรา เข็มทอง
นายปรวีย ์ สารจันทร์
นางสาววันด ี ศรีขวัญ
นางสาวภัทรลภา สุริโย
นางสาวฌานิฎา ศรีสิทธิชัยสกุล
นายเฉลิมวิทย ์ เดือนกลาง
นางสาววรษิกา สีหะจุฬากูร
นายกนต์ธร ศรีชุมจันทร์
นายทองคูณ บุญศร
นายสรสาสน ์ สีเพ็ง
นางสาวสุนีย ์ เอนกพิพัฒน์
นางสาวเตือนใจ บุญทิม
นายร่องกี้ พลเยี่ยม
นายกู้เกียรต ิ ญาติเสมอ
นางสาวสุพัตรา สอแส
นายฉัตริน สุวรรณหงส์
นางอาภร โพธิ์เจริญ
นางสาวจิตรานุช เกียรติอดิศร
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นครสวรรค์
ประธานกรรมการ  คุณสมยศ  นะลำาเลียง
รองประธานกรรมการ  คุณสุพจน์  หวังปรีดาเลิศกุล
กรรมการ  คุณนิภา  สุพิชญางกูร
กรรมการ  คุณพิลอ  ศรีสุข
กรรมการ  คุณพัฒน์นร ี ธนะพิมพ์เมธา
กรรมการ  คุณภิญโญ  ตั้งมั่น
กรรมการ  คุณระเบียบ  ยิ้มเทียน
กรรมการ  คุณสุชาติ  ทรัพย์ขำา

นนทบุรี
ประธาน  - 
กรรมการผู้จัดการ  คุณสุรสีห์  ศรีอินทร์สุทธิ์
กรรมการ  คุณกฤษณะ  วจีไกรลาศ
กรรมการ  คุณธนทัต  ชวาลดิษฐ
กรรมการ  คุณประสาน  ประวัติรุ่งเรือง 
กรรมการ  คุณไพรัตน ์ เอื้อชูยศ
กรรมการ  คุณรอด  ฟูวงศ์เจริญ
กรรมการ  คุณเรืองศักด ์ แสงเพ็ญพราว 
กรรมการ  คุณเลิศมงคล  วราเวณุชย ์
กรรมการ  คุณเอ็นด ู ซื่อวจ ี

นราธิวาส
ประธานกรรมการ  คุณปกรณ ์ ปรีชาวุฒิเดช 
กรรมการ  คุณกรรณิกา  ดำารงวงศ์
กรรมการ  คุณกิตติ  หวังธรรมมั่ง
กรรมการ  คุณโทดิลก  ศิริวัลลภ
กรรมการ  คุณนิอาแซ  ซีอุเซ็ง
กรรมการ  คุณนัยนา  ฤทธิภักดี
กรรมการ  คุณพงศ์ศักดิ ์ ชุติเชาวน์กุล
กรรมการ  คุณเมธา  เมฆารัฐ
กรรมการ  คุณแวฮามะ  บากา

น่าน
ประธานกรรมการ  คุณสมบัต ิ  ชินสุขเสริม 
กรรมการ  คุณแจ่มใส   ต๊ะแก้ว
กรรมการ  คุณชูศิลป ์  สารรัตนะ
กรรมการ  คุณฑิฆัมพร   กองสอน
กรรมการ  คุณมณ ี มณเฑียร
กรรมการ  คุณวรพจน ์  รอดวิเศษ
กรรมการ  คุณวัชร ี  พรมทอง
กรรมการ  คุณศรีรุ่ง     รัตนศิลา

บึงกาฬ
ประธานกรรมการ  คุณเจตน์  เกตุจำานงค ์
รองประธานกรรมการ  คุณสุรศักดิ ์ ชัยชิต 
กรรมการ  คุณจิดาภา  พิมพ์ศร ี
กรรมการ  คุณจักรพงค์    บุญหลาย
กรรมการ  คุณชาดี  ผ่านชมพู
กรรมการ  คุณธงศักดิ์  ใจพิทักษ์ธรรม 
กรรมการ  คุณบุญธรรม  แสงกล้า 
กรรมการ  คุณปังทอง  สีม่วง 
กรรมการ  คุณวิไล  คุณชื่น

บุรีรัมย์
ประธาน  คุณกิตติเดช    เกื้อกิตติวงศ์  
รองประธาน  คุณปรีชา   พรหมบุตร  
รองกรรมการ  คุณวุฒิพงศ ์  เหลืองอุดมชัย  
รองกรรมการ  คุณสุรพล    เศวตเศรนี
กรรมการ  คุณณัชอิสร ์    ศรีสุขพรชัย
กรรมการ  คุณวาสนา    ปาละสาร
กรรมการ  คุณสำารวย   ศรีมะเรือง  

ปทุมธานี
ประธาน  คุณสุรพงษ ์ เป้ากลาง 
กรรมการ  คุณทองสุข  สีลิค 
กรรมการ  คุณทัชเชษฐ์  นิยมสุข 
กรรมการ  คุณปกรณ์พัฒน ์ เทพเอื้อตระกูล  
กรรมการ  คุณเพ็ญรุ่ง  เสาะแสวง
กรรมการ  คุณศักดา    เที่ยงวิบูลย์วงศ์     
 
ประจวบคีรีขันธ์
ประธานกรรมการ  คุณณรงค์พงศ ์ โพธิสมบัต ิ
รองประธานกรรมการ  คุณนิพนธ ์ สุวรรณนาวา
รองประธานกรรมการ  คุณศุรอัฐ  ณรงค์ฤทธิ์
กรรมการ  คุณโพสิทธิ ์ เครือวัลย์
กรรมการ  คุณลิษา  อึ้งเห่ง
กรรมการ  คุณวัชรินทร ์ จันทร์เดช

กรรมการ  คุณสราวุธ  ลิ้มอรุณรักษ์
กรรมการ  คุณสุคนธ์  สุขอนุเคราะห์
กรรมการ  คุณอำาพัน  รุ่งแจ้ง

ปราจีนบุรี
ประธานกรรมการ  คุณชุมพล    สมใจ 
รองประธานกรรมการ  คุณชาญชัย    จินดาสถาพร
กรรมการ  คุณกฤติยา    ทรัพยะโตษก
กรรมการ  คุณเกรียงศักดิ์  อุดมสิน 
กรรมการ  คุณแดง  ปิ่นแก้ว 
กรรมการ  คุณบุญศรี    จันทร์ชัย 
กรรมการ  คุณมาโนช    วีระกุล
กรรมการ  คุณโรฒวศิน    รัตนะเสาวคนธ์ 

ปัตตานี
ประธานกรรมการ  คุณตติยะ  ฉิมพาลี
กรรมการ  คุณกฤษฏา  ณ สงขลา
กรรมการ  คุณจรินทร  ปราดเปรื่อง
กรรมการ  คุณเจริญ  ชัยชนะโชติ
กรรมการ  คุณณัฐศศิ  มณีโชติ
กรรมการ  คุณประยูรเดช  คณานุรักษ์
กรรมการ  คุณเสนีย์  อิจิ
กรรมการ  คุณอับดลรอนี  ยีกับจี

พระนครศรีอยุธยา
ประธาน  - 
กรรมการ  คุณเกรียงไกร   ด่านชัยวิจิตร
กรรมการ  คุณจิระพันธุ์   พิมพ์พันธุ์
กรรมการ  คุณเฉลิม   อภิวาท  
กรรมการ  คุณบัญชา   พวงสวัสดิ์
กรรมการ  คุณพากร   วังศิลาบัตร 
กรรมการ  คุณมยุรี  ศรีนาค  

พังงา
ประธานกรรมการบริหาร  คุณวัลลภา  ธีระสานต์ 
กรรมการ  คุณกฤษณา  แซ่ลิ่ม
กรรมการ  คุณกัณฐัศ  กุลวานิช
กรรมการ  คุณจักรริน  ใจเย็น
กรรมการ  คุณชำานาญ  พึ่งถิ่น
กรรมการ  คุณณัชนารากรณ์ แซ่ตัน
กรรมการ  คุณธีระพงศ์  ตันติเพชราภรณ์
กรรมการ  คุณพรดารา  ประมูลทรัพย์
กรรมการ  คุณวุฒิ  ห้องล่อง
กรรมการ  คุณสมเกียรติ  รัตนรังษิวัฒน์
กรรมการ  คุณสมใจ  ชมขวัญ
กรรมการ  คุณสันติสุข  ณ ถลาง
กรรมการ  คุณองอาจ  อติเศรษฐ ์
กรรมการ  คุณเอนก  จิวะรัตน์

พัทลุง
ประธานกรรมการบริหาร  คุณนาที  รัชกิจประการ
กรรมการ  คุณแก้ว  สังข์ชู
กรรมการ  คุณโกศล  พรหมช่วย
กรรมการ  คุณธงชัย  นพรัตน์
กรรมการ  คุณภัคจิรา  เณรพึ่ง
กรรมการ  คุณโยธิน  เขาไข่แก้ว
กรรมการ  คุณสิทธิชัย  ลาภานุพัฒนกุล
กรรมการ  คุณสมบูรณ์  ปิ่นสุวรรณ

พิจิตร
ประธานกรรมการ  คุณสุธนต์   เทียนเฮง
กรรมการ  คุณจิตตานันท ์  โพธิ์หิรัญ
กรรมการ  คุณบดินทร ์  มีลาภ
กรรมการ  คุณมิ่งขวัญ   พุกเปี่ยม
กรรมการ  คุณอะมร   บัวผัน
กรรมการ  คุณอำานาจ   รุ่งเรือง

พิษณุโลก
ประธานกรรมการ  คุณวรรณศิริ    นิ่มพิทักษ์พงศ ์
รองประธานกรรมการ  คุณอุบล    พุทธรักษ์
กรรมการ  คุณณัฐกร    โซ่จินดามณี
กรรมการ  คุณธนบดี    พงษ์ประพันธ์
กรรมการ  คุณบุญทรัพย์    เลิศรุจิกุล
กรรมการ  คุณวิลาวัณย์    ภัทรพิชิต
กรรมการ  คุณสมคิด    คำาแหง  
กรรมการ  คุณศิริ   ทิวะพันธุ์
กรรมการ  คุณศิลปานันต ์  ลำากูล  

เพชรบุรี
ประธานกรรมการ  คุณสุรินทร์   พิกุลทอง 
กรรมการ  คุณจินดา   กาญจน์กีรติ
กรรมการ  คุณโฉมยง   โต๊ะทอง
กรรมการ  คุณถนอม   ภู่เงิน
กรรมการ  คุณธารทิพย์   ศิรินุพงศ์
กรรมการ  คุณประภาส   อินทนู

เพชรบูรณ์
ประธาน  คุณธีรพร   พรพฤฒิพันธุ์ 

แพร่
ประธานกรรมการ  คุณเอกชัย   วงศ์วรกุล 
กรรมการ  คุณปารย์   ปราศจากศัตร ู

กรรมการ  คุณภาสกร  หม้อกรอง 
กรรมการ  คุณเวธิต  สุนทรญาติ 
กรรมการ  คุณศุกรี  อยู่สุข
กรรมการ  คุณสมนึก  สุวรรณชัย
กรรมการ  คุณสมปอง  ดวงจิต 
กรรมการ  คุณเสรี   ทรงศักดิ์ 
กรรมการ  คุณอดิศร  ไชยบุญเรือง
กรรมการ  คุณเอมอร  พรหมดี

พะเยา
ประธานกรรมการ  คุณจรัส  สุทธิกุลบุตร
กรรมการ  คุณจริยา  วรรณพัฒน์      
กรรมการ  คุณณรงค์ชัย  สุทธิกุลบุตร
กรรมการ  คุณทรงวุฒิ  หาญธัญพงศ์
กรรมการ  คุณพัทยา  บุนนาค 
กรรมการ  คุณมุกดา  อินต๊ะสาร              
กรรมการ  คุณศรีวรรณ  ปวงงาม                
กรรมการ  คุณสัญญา  ทองนอก                
กรรมการ  คุณเอื้ออังกูร  สุขใจ

ภูเก็ต
ประธานกรรมการ  คุณประเจียด  อักษรธรรมกุล
กรรมการ  คุณกนกพรรณ  ปรานวีระไพบูลย์
กรรมการ  คุณก้องศักดิ์  คู่พงศกร
กรรมการ  คุณจรรยาวรรณ  สุวัณณาคาร
กรรมการ  คุณธีระศักดิ์  ผลงาม
กรรมการ  คุณปิยะนุช  หงษ์หยก
กรรมการ  คุณพภัสสรณ์  สมพรานนท์
กรรมการ  คุณพรรธน์รวี 
จิตตาปัญญานุกูล
กรรมการ  คุณอรสา  โตสว่าง

มหาสารคาม
ประธาน  คุณสุทิน    พรมงคลชัย 
รองประธานกรรมการ  คุณโฆษิต    เหล่าสุวรรณ 
รองประธานกรรมการ  คุณธาดา    กิจชัย 
กรรมการ  คุณกิตติ     ธรรมบูรณวิทย์
กรรมการ  คุณจันทรา     ทองประดิษฐ์
กรรมการ  คุณณรงค์   เหล่าสุวรรณ
กรรมการ  คุณบุญล้วน   รัตนพล
กรรมการ  คุณปัณณิสาร์   จันทร์ลุน
กรรมการ  คุณพรชัย    สัจจพงษ์ 
กรรมการ  คุณลักขณา   เมธานิธิกุล
กรรมการ  คุณวรวุฒิ     นวสฤษฎ์กุล 
กรรมการ  คุณวีระยุทธ์    วณิชปัญจพล
กรรมการ  คุณสุนิษา   พรลักษมณี
กรรมการ  คุณโสรยา     คณาสวัสดิ์

มุกดาหาร
ประธานกรรมการ  คุณภมร  เชาว์ศิริกุล 
กรรมการ  คุณคำาสิงห์   ทองขอน 
กรรมการ  คุณทอง  เหมือนเหลา
กรรมการ  คุณปรีชา   พาลุกา 
กรรมการ  คุณสนอง   แสนเสร็จ 
กรรมการ  คุณสมยศ   ชาญจึงถาวร 
กรรมการ  คุณสามารถ   แสนสุข
กรรมการ  คุณสัจจา  วงศ์กิตติธร 
กรรมการ  คุณอิดิธ   นามประกาย

แม่ฮ่องสอน
ประธานกรรมการ  คุณเสกสรร    มะลาง    
กรรมการ  คุณจิตสุนทร  สถิตยุติธรรม 
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กรรมการ  คุณณิชาภัทร  ศรีสถิตย์ธรรม
กรรมการ  คุณสุรัตน ์ เจแฮ
กรรมการ  คุณเสนีย์  อังคะรุด 

ยะลา
ประธานกรรมการ  คุณกันต์พงษ ์   ลิ่มกาญจนา
รองประธานกรรมการ  คุณชานนท ์   เจ๊ะหะมะ
รองประธานกรรมการ   คุณอับดุลกอเดร ์ ยูโซะ
กรรมการ  คุณจตุพร    กรศิริอนันต์
กรรมการ  คุณจักรกฤษณ ์ ธัญญคุณากรสกุล
กรรมการ  คุณทรงวุฒ ิ   ดำารงกูล
กรรมการ  คุณวรรณา  เจริญปัญญาศักด์ิ
กรรมการ  คุณสมชาย    ดิษฐ์พงศ์ภักดี
กรรมการ  คุณอุดม    ลักษณะ

ยโสธร
ประธานกรรมการ  คุณขวัญพัฒน ์ เชื้อวณิชย์ 
กรรมการ  คุณจุฬาพร    กรธนทรัพย์
กรรมการ  คุณเรียง    จันทร์แจ้ง 
กรรมการ  คุณเสถียรพงศ์  ภูคำา 

ร้อยเอ็ด
ประธานกรรมการ  คุณสมเกียรต ิ  ชัยคณารักษ์กูล 

รองประธาน  คุณประวิน   จำาปาแก้ว
กรรมการ  คุณดำารง   รัตนเมธาธร
กรรมการ  คุณนิพนธิ ์  แก้วกาหลง
กรรมการ  คุณบุษยมาศ   มาศเกษม
กรรมการ  คุณเรืองชัย   ชัยนิคม
กรรมการ  คุณวิรุฬห์   มงคลศรีสวัสดิ์
กรรมการ  คุณวิศิษฏ์   มงคลศรีสวัสดิ์
กรรมการ  คุณศรายุทธ   อันทะไชย์
กรรมการ  คุณอำานวย   ตันซู้

ระนอง
ประธานกรรมการ  คุณนิตย์  อุ่ยเต็กเค่ง
กรรมการ  คุณจีระวรรณ  เศวตะดุล
กรรมการ  คุณชะลิต  ระวังภัย
กรรมการ  คุณธีระพล  ชลิศราพงศ์
กรรมการ  คุณประกวด  ตันโสภณ
กรรมการ  คุณพรศักดิ ์ แก้วถาวร
กรรมการ  คุณพวงพรรณ ์ ธนาชาติบรรจง
กรรมการ  คุณรุ่งระพี  มหพันธ์ทิพย์
กรรมการ  คุณวิโรจน์  ร่มเย็น

ระยอง
ประธานกรรมการ  คุณอนุชิดา   ชินศิริประภา 
รองประธานกรรมการ  คุณประจวบ    จำาเนียรศรี 
รองประธานกรรมการ  คุณปราณ ี   ภู่แพร
กรรมการ  คุณกุลวด ี   จันทรปาน
กรรมการ  คุณชนิดา    จันทร์บัว
กรรมการ  คุณณัฐวัฒน ์   วิเศษสุวรรณ
กรรมการ  คุณนพดล    ตั้งทรงเจริญ 
กรรมการ  คุณนิตยา    พลีพรหม
กรรมการ  คุณบวรรัตน ์   โล่งจิตร 
กรรมการ  คุณประดิษฐ ์   เนตรอนงค์
กรรมการ  คุณสุธีรา    ผ่องใส
กรรมการ  คุณสุรพล    สุทธจินดา 
กรรมการ  คุณสุริยน    วันเพ็ญ
กรรมการ  คุณสันติชัย    ธาราสันติสุข
กรรมการ  คุณอภิชญา    เดชไกรวัลย์ 

ราชบุรี
ประธานกรรมการ  คุณธิดา   กวงเมี้ย 
กรรมการ  คุณดรุณ ี  วัฒน์นครบัญชา
กรรมการ  คุณราเชนทร ์  สุขหวานอารมณ์
กรรมการ  คุณวรนพ   เกิดทวี
กรรมการ  คุณวศิน   เงินอเนก

ลพบุรี
ประธานกรรมการ  คุณธวัชชัย    เศรษฐจินดา 
รองประธานกรรมการ  คุณสมนึก   เต็งชาตะพันธุ์
กรรมการ  คุณกาสัก    เต๊ะขันหมาก
กรรมการ  คุณชัยยงค์    เวงสูงเนิน
กรรมการ  คุณเด่นศักดิ ์   ดวงดี
กรรมการ  คุณธันย์วรัชญ ์ หลีทองหล่อ
กรรมการ  คุณวุฒิสาร    พนารี
กรรมการ  คุณสุรเชษฐ์    แก้วคำาแสน

ลำาปาง
ประธานบริษัท  คุณชูฤทธิ์  อันนารา 
กรรมการ  คุณชลิตร์  คุณวุฒิ
กรรมการ  คุณชูเกียว  เอื้อชัยชีพ
กรรมการ  คุณธาดา  สุระสะ 
กรรมการ  คุณประภาส  รัตนประทีป 
กรรมการ  คุณปัทมา  กฤษณรักษ์
กรรมการ  คุณพันธ์ศักดิ์  ศรีวงษ์ 
กรรมการ  คุณภรณ์รพี  ตรียกูล
กรรมการ  คุณสกล  สุพรรณบรรจง
กรรมการ  คุณสามารถ  พุทธา
กรรมการ  คุณสุดา  จอมดวง 
กรรมการ  คุณสุรภา  ศรีสัปปุริส

ลำาพูน
ประธานกรรมการ  คุณอรทัย   ออประยูร   
กรรมการ  คุณธนกฤต   อินต๊ะปัน 
กรรมการ  คุณประเสริฐ  มูลงาม
กรรมการ  คุณวิชาญ   จาระธรรม
กรรมการ  คุณวิโรจน์   สายพันธุ์ 
กรรมการ  คุณสุนัย   จันทร์สว่าง 
กรรมการ  คุณสุเทพ   ธนกุล
กรรมการ  คุณอำาไพ   ไชยพิจิตร

เลย
ประธานบริษัท  คุณเกรียงศักดิ์  ตันกิจเจริญ 
รองประธาน  คุณขัตติยะ  อ่วมจันทร์
รองประธาน  คุณกัลยภรณ์  พรหมเทศ
กรรมการ  คุณเชิด  สิงห์คำาป้อง
กรรมการ  คุณธีระศักดิ์  ศุภพิทักษ์ไพบูลย์
กรรมการ  คุณประสาร  เรืองใสส่อง
กรรมการ  คุณพิชิต  พระพินิจ
กรรมการ  คุณพิสมัย  สันหาชนานันท์
กรรมการ  คุณสุเทพ  เกตุทองมา

ศรีสะเกษ
ประธานกรรมการ  คุณวิทยา   วิรารัตน ์                   
รองประธานกรรมการ  คุณสฤษฎ์    นาควารินทร ์          
รองประธานกรรมการ  คุณสิริพงศ์   อังคสกุลเกียรติ      
กรรมการ  คุณกิจติพงษ ์   ประชาชิต       
กรรมการ  คุณนริตา      ไตรสรณกุล       
กรรมการ  คุณบุญมี    สุระโคตร                  
กรรมการ  คุณรัฐวิทย์   อังคสกุลเกียรติ       
กรรมการ  คุณสมหวัง      พุ่มไม้                  

สกลนคร
ประธานกรรมการ  คุณสมบูรณ์   จิระวัฒนาสมกุล   
รองประธานกรรมการ  คุณสรรค์สนธิ  บุณโยทยาน
กรรมการ  คุณโฆษิต  ศรีภูธร              
กรรมการ  คุณประพันธ์  เตชะสกลกิจกูร 
กรรมการ  คุณปรีชา  ธรรมวินทร
กรรมการ  คุณเพชรพรรณ  จันทเกต ุ            
กรรมการ  คุณสุขสมัย  สมพงษ์  
กรรมการ  คุณสมบูรณ์  โล่อุทัย            

สงขลา
ประธานกรรมการ  คุณสมพร   สิริโปราณานนท์ 
กรรมการ  คุณกวิศพงษ์   ศิริธนนนท์สกุล
กรรมการ  คุณชัยวุฒิ   บุญวิวัฒนาการ
กรรมการ  คุณมานะ   ศรีพิทักษ์
กรรมการ  คุณโสภณ   จะยะสกูล

สตูล
ประธานกรรมการ  คุณวิทชัย    อรุณอร่ามศักดิ์ 
กรรมการ  คุณชัยพร    เอ้งฉ้วน
กรรมการ  คุณนพคุณ    เลียงประสิทธิ์
กรรมการ  คุณมานิตย ์   กวีรัชน์
กรรมการ  คุณศรศักดิ ์   อังสุภานิช
กรรมการ  คุณสมเกียรติ    เลียงประสิทธิ์
กรรมการ  คุณสุรักษ์   ติ้นสกุล
กรรมการ  คุณอาณัติ    โชติพัฒนกิจ

สมุทรปราการ
ประธานกรรมการที่ปรึกษา  คุณสมชัย  ไทยสงวนวรกลุ  
ประธานกรรมการบริหาร  คุณอนันตชัย  คุณานันทกุล  
รองประธานกรรมการ  คุณสุชาดา  นันทะพานิชสกุล  
รองประธานกรรมการ  คุณสุวัจชัย   ฉัตรชุมสาย   
กรรมการ  คุณชยุตม์พงศ์  สุขเจรญิผล  
กรรมการ  คุณวรรณศริ  ลิปิสุนทร   
กรรมการ  คุณเอกสิทธิ์  คุณานันทกุล  

สมุทรสงคราม
ประธานกรรมการ  คุณมงคล    สุขเจริญคณา 
รองประธาน  คุณสมพร  สมุทรโสภากุล 
กรรมการ  คุณกานดา        พาเจริญ
กรรมการ  คุณจิรวัฒน์  ชาญวิทย์วัฒนกิจ
กรรมการ  คุณชัยยันต์  อยู่ศิริ
กรรมการ  คุณชัยยันต์  เจียมศิริ
กรรมการ  คุณชัยวัฒน์  อารยอสนี 
กรรมการ  คุณมานพ        จันทร์ฤทธิ์
กรรมการ  คุณรัชนี          แสนสุดสวาสดิ์
กรรมการ  คุณวงศ์อนันต์  สุขเจริญคณา 
กรรมการ  คุณสุริยา  หรือประเสริฐ

สมุทรสาคร
ประธานกรรมการ  คุณธีรพงศ์   จันศิร ิ
รองประธาน  คุณปรีชา    ศิริแสงอารำาพี
กรรมการ  คุณกิตติพงษ ์ เจริญคงธรรม
กรรมการ  คุณโกศล  หนูสมแก้ว
กรรมการ  คุณชวพล  วัฒนพรมงคล
กรรมการ  คุณเดชชาติ  เอี่ยมสิทธิอนันต ์
กรรมการ  คุณนุชนาต  ติธรรม 
กรรมการ  คุณไพวัลย์        ชำานินาวากุล
กรรมการ  คุณภิญโญ  โพธิเพียนทอง
กรรมการ  คุณสุทัศน์          ตระกูลบางคล้า
กรรมการ  คุณอำาไพ          หาญไกรวิไลย์

สระแก้ว
ประธานกรรมการ  คุณเอกชัย    ล้อเจริญวัฒนะชัย
กรรมการ  คุณกิติศักดิ ์   พิมพิลา
กรรมการ  คุณเขียน    ทองจอก
กรรมการ  คุณคำาหมุน    สืบสิงห์ 
กรรมการ  คุณชนิตา    ฉัตรรุ่งรังษี 
กรรมการ  คุณนิ่มนวล    นาโพธิ์ตอง 
กรรมการ  คุณบรรพต    กองหมอก 
กรรมการ  คุณประพฤต ิ   เคแสง
กรรมการ  คุณพรสมพล    อดทน
กรรมการ  คุณวิเชียร    บุญออม
กรรมการ  คุณสมพงษ์    เหมรัตนพันธ์
กรรมการ  คุณสุภาพร    เฉลิมศรี 

สระบุรี
ประธานกรรมการ  คุณบุญโชค     ขนาบแก้ว   
รองประธานกรรมการ  คุณชัยพฤกษ์  ทองเปี่ยม  
รองประธานกรรมการ  คุณวรรณภา  ชินชูศักดิ์  
กรรมการ  คุณประดิษฐ ์   เวียงสิงขร  
กรรมการ  คุณปสุตา      ธนาธิวัฒน ์  
กรรมการ  คุณนายนคร  อุทัยกัณฑ ์ 
กรรมการ  คุณนารีรัช  อุทัยแสงสกุล  
กรรมการ  คุณนาวี       ตั้งมโนวิริยะกุล   
กรรมการ  คุณวสันต์     มงคลลาภกิจ  

สิงห์บุรี
ประธานกรรมการ  คุณวิจิตร    เลิศไพบูลย์วงศ์
รองประธานกรรมการ  คุณกฤษดา    ประสงค์สุขสันต์
รองประธานกรรมการ  คุณชารินทร์    สิงห์ดี
รองประธานกรรมการ  คุณศุภสิทธิ์    ภูพงษ์พานิช
กรรมการ  คุณณัฐพิสิฐ   เจริญถิรวิสิฐ
กรรมการ  คุณสมจิต    โชติพืช

สุโขทัย
ประธานกรรมการ  คุณโกวิทย์   ทรงคุณ 
รองประธานกรรมการ  คุณพรพรรณ  ดิลกวัฒนา
กรรมการ  คุณกฤษณ ์  พรอำานวยทรัพย์
กรรมการ  คุณเฉลิมรัตน ์  เกษรสกุล
กรรมการ  คุณฐิติมา   ไชยพานิช
กรรมการ  คุณเทียนชัย  ทองวินิศิลปะ
กรรมการ  คุณประพฤทธิ ์  เธียรสิทธิพร
กรรมการ  คุณสนธิวัฒน์  ทวาทศปกรณ์
กรรมการ  คุณสุจิต   เยาวรัตน์
กรรมการ  คุณสุทธิศักดิ์   ศรีปา
กรรมการ  คุณสุรพล   อังศิริจินดา
กรรมการ  คุณเสกสรร   ไทยรุ่งโรจน์
กรรมการ  คุณองอาจ   เพ็งเอี่ยม
กรรมการ  คุณอุฬาร์   ศรีประทักษ์

สุพรรณบุรี
ประธานกรรมการ  คุณสุเทพ  มิตรเกื้อกูล 
รองประธานกรรมการ  คุณพรชัย  บุญแสง 
กรรมการ  คุณประสาร      เพชรมอญ 
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กรรมการ  คุณพชรพรรณ    มาตรศร ี
กรรมการ  คุณวรภพ  ฉิมพันธ ์
กรรมการ  คุณวิลาศ      มณีอินทร์
กรรมการ  คุณวีระ  ตั้งวุทฒิไกรวิทย์
กรรมการ  คุณสมพงษ ์ ศรีศักดา
กรรมการ  คุณสุเนตร  วังกรานต์
กรรมการ  คุณเสน่ห์        บุญสุข 

สุราษฎ์ธานี
ประธานกรรมการ  คุณธัญญะ  พูลสวัสดิ์ 
รองประธานกรรมการ  คุณจิตรหรรษ ์ เหมะกุล
รองประธานกรรมการ  คุณอรรณพ    ยังวนิชเศรษฐ
กรรมการ  คุณกัลยารัตน ์   เทพเลื่อน
กรรมการ  คุณนนทิภัค    เพียรโรจน์
กรรมการ  คุณประเวศน ์  ราชพิบูลย์
กรรมการ  คุณปรียนันท ์   เทพนวล
กรรมการ  คุณวีระธรรม    ยิ้มวรรณ
กรรมการ  คุณอาทิตย ์   มติธรรม
กรรมการ  คุณเอกลักษณ ์ จันทร์อุดม

สุรินทร์
ประธานกรรมการ  คุณสมบัต ิ  สมบูรณ์เทอดธนา
กรรมการ  คุณไกรยุทธ   แสวงสุข
กรรมการ  คุณตู้   สมนึก
กรรมการ  คุณลาวัณย ์  งามชื่น
กรรมการ  คุณสมบูรณ ์  การินทร์
กรรมการ  คุณอาทร   แสงโสมวงศ์

หนองคาย
ประธานกรรมการ  คุณมนนิภา    โกวิทศิริกุล
รองประธานกรรมการ  คุณจิดาภา    สุนทรธนากุล
รองประธานกรรมการ  คุณอนุชิต   สกุลคู
กรรมการ  คุณมนตร ี   จงตระการสมบัติ
กรรมการ  คุณวรากร    เจียรเสริมสิน
กรรมการ  คุณวิวัฒน์ชัย   จิวาศักดิ์อภิมาศ
กรรมการ  คุณวิษณ ุ  พิลาสุทธิ์
กรรมการ  คุณสุรศักดิ ์  ศศิวิลาสกร
กรรมการ  คุณสุชัยรัตน ์  โค้วตระกูล

หนองบัวลำาภู
ประธานกรรมการ  คุณจารุวัฒน์   ศรีซุย 
รองประธานกรรมการ  คุณศรัณยา   สุวรรณพรหม
กรรมการ  คุณณพล   เชยคำาแหง
กรรมการ  คุณทิชากร   นิลกษาปน์
กรรมการ  คุณปาลิตา   คำาพิบูลย์
กรรมการ  คุณพงษ์แสน   บุญธรรม
กรรมการ  คุณรุ่งศักดิ์   สันตินันตรักษ์
กรรมการ  คุณวิทวัส   วทานิโยบล
กรรมการ  คุณอรัญ   กราบไกรแก้ว

อ่างทอง
ประธานกรรมการ  คุณเรืองชัย  ลิ้มบูรณพันธ์ 
รองประธานกรรมการ  คุณปัญญา  งานเลิศ
กรรมการ  คุณมะนู  ครองญาติ
กรรมการ  คุณประดิษฐ  เรืองรัตน์
กรรมการ  คุณปราณี  จันทวร
กรรมการ  คุณอภิจิต  ชวรัตน์เจริญกิจ
กรรมการ  คุณเอนก  สีเขียวสด

อุดรธานี
ประธานกรรมการ  คุณเสนีย์   จิตตเกษม 
กรรมการ  คุณฉายา   ตยางค์นนท์
กรรมการ  คุณเฉลิมชัย   ไชยวงศ์
กรรมการ  คุณทินนากร   ทองเผ้า
กรรมการ  คุณโทวรายุส์   ตรีวัฒนสุวรรณ
กรรมการ  คุณธนัชชัย   สามเสน
กรรมการ  คุณพิศมัย   ธารเลิศ
กรรมการ  คุณภาคภูม ิ  ปุผมาศ
กรรมการ  คุณอำานาจ   ผการัตน์

อุทัยธานี
ประธานกรรมการ  คุณศุภวิชญ์  เอี่ยมละออ 
รองประธานกรรมการ  คุณทรงวุฒิ  ทัพศิริ
รองประธานกรรมการ  คุณวงศ์เกษม  ศาสตระคมฤทธิ์
กรรมการ  คุณเจตน ์  เลี๊ยบฮวด 
กรรมการ  คุณดิเรก   ธัญญการ 
กรรมการ  คุณธงชัย   น่วมภุมรินทร์
กรรมการ  คุณธวัช   แกว่นเขตรการณ์

กรรมการ  คุณสว่าง   เกิดสรรค์
กรรมการ  คุณสุธาสินี   เหมะ
กรรมการ  แอนณา   แยบเขตรกรณ์

อุตรดิตถ์
ประธาน  คุณเพ็ชรเกษม  ส่งศิริ 
กรรมการ  คุณธเนศ  สุนพงศรี
กรรมการ  คุณประดับ  ปิ่นนาค
กรรมการ  คุณประพันธ์  แจ้งเอี่ยม
กรรมการ  คุณพงศ์ศักดิ์  สุขสุสินธุ์
กรรมการ  คุณเรืองเดช  วงศ์หล้า
กรรมการ  คุณวิเชียร  แสงวิวัฒน์เจริญ
กรรมการ  คุณษกะ  ฌานรานนท์
กรรมการ  คุณสุรชัย  วาณิชย์ปกรณ์
กรรมการ  คุณอัษฎางค์  สีหาราช

อุบลราชธานี
ประธานกรรมการ  คุณเพ็ญพักตร์  ศรีทอง 
กรรมการ  คุณจำาลอง  พรมสวัสดิ
กรรมการ  คุณณัฏฐภัค  อติเชษฐ์ธนิศ
กรรมการ  คุณธนพรรณ  ธานี
กรรมการ  คุณประภัสสร  อุราสาย
กรรมการ  คุณมะลิวัลย์  ไชยสงคราม
กรรมการ  คุณรัตนากร  ฑีฆธนานนนท์
กรรมการ  คุณศราวุธ  เผ่าภูรี

อำานาจเจริญ
ประธานกรรมการ  คุณอธิการณ์  หริ่งเจริญ 
รองประธานกรรมการ  คุณวินัย  มีชัย 
รองประธานกรรมการ  คุณอิทธิพล  กาญจนพิมล     
กรรมการ  คุณเกษมสันต์  แสงสิงแก้ว
กรรมการ  คุณคเณศ          ดาโรจน์            
กรรมการ  คุณธีระพล     จึงวิวัฒนาภรณ์   
กรรมการ  คุณบุญยง          สาระ 
กรรมการ  คุณไพศาล  อาจธะขันธ์
กรรมการ  คุณสุพรรณ  สืบสิงห์            
             


