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พระปฐมบรมราชโองการ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด

และครองแผ่นดินโดยธรรม

เพ่ือประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร

ตลอดไป
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หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

งานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ได้น้อมนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

มาเป็นกรอบแนวคิดในการทำางาน

พอประมาณ

มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี

ความรู้ คุณธรรม

“หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (SEP: Sufficiency Economy Philosophy)
สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ

(SDGs: Sustainable Development Goals)
จะทำาให้สามารถสร้างรายได้ เพิ่มความสุขให้กับประชาชนในชุมชนได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน”

พลังงานสะอาด งานที่ดีและการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ

นวัตกรรม และ
โครงสร้างพื้นฐาน

ลดความเหลื่อมล้ำา ชุมชนที่ยั่งยืน บริโภคและผลิตอย่าง
มีความรับผิดชอบ

รับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

ใช้ทรัพยากรทางทะเล
อย่างยั่งยืน

ใช้ระบบนิเวศ
บนแผ่นดินอย่างยั่งยืน

สังคมที่สงบสุข
และสถาบันที่มั่นคง

ความร่วมมือ
เพื่อความยั่งยืน

เป้าหมายความยั่งยืน

ขจัดความยากจน ยุติความหิวโหย สุขภาพ และ
ความเป็นอยู่ที่ดี

การศึกษา
ที่มีคุณภาพ

ความเสมอภาค
ทางเพศ

นำ้าสะอาด
และสุขอนามัย
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พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

หัวหน้าทีมภาครัฐ
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 ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบาย	 “สานพลังประชารัฐ”	 โดยประสานความร่วมมือของทุกภาคส่วน	 ในการร่วมกันแก้ปัญหา
และคิดหาทางสร้างอนาคตให้ประเทศไทยโดยมุ่งมั่นที่จะลดความเหลื่อมลำา	 พัฒนาคุณภาพคน	 และเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน	 โดยให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมดำาเนินการร่วมกับภาครัฐ	 เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของประเทศในเรื่อง	
มั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน	ซึ่งคณะรัฐมนตร	ีได้มีมติเมื่อวันที่	15	ธันวาคม	2558	รับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการภาครัฐและภาคเอกชน	
12	คณะเป็นกลไกขับเคลื่อนนโยบาย	นั้น

	 กระทรวงมหาดไทย	 ได้ดำาเนินงานขับเคล่ือนคณะทำางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ	 (E3)	 ในการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากผ่านกลไกประชารัฐตามนโยบายของรัฐบาลโดยมีเป้าหมายหลักในการสร้างรายได้ให้ชุมชนประชาชนมีความสุข	
ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน	 ทั้งภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 ภาควิชาการ	 ภาคประชาสังคม	 และภาคประชาชน	 โดยน้อมนำา 
พระราโชบายในการสืบสาน	 รักษา	ต่อยอด	 	หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	และศาสตร์พระราชาด้านการพัฒนา	คือ	 “เข้าใจ	 
เข้าถึง	 และพัฒนา”	 เป็นกรอบเป้าหมายในการขับเคล่ือนงานท่ีสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน	 17	 ข้อขององค์การสหประชาชาติ	
ซึ่งในที่สุดแล้วจะนำามาสู่ความยั่งยืน	 โดยดำาเนินการ	 3	 เรื่อง	 ประกอบด้วย	 ด้านเกษตร	 ด้านแปรรูป	 และด้านท่องเที่ยวโดย
ชุมชน	 ภายใต้	 5	 กระบวนการ	 ได้แก่	 การเข้าถึงปัจจัยการผลิต	 การสร้างองค์ความรู้	 การตลาด	 การสื่อสารสร้างการรับรู้
และการบริหารจัดการ	 โดยมีคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำาจังหวัด	 (คสป.)	 ซึ่งมี 
ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเป็นประธานในการขับเคลื่อนงาน	 มีบริษัท	 ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด	 (วิสาหกิจเพื่อสังคม)	 จำากัด	 
76	แห่ง	และบริษัท	ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม	(ประเทศไทย)	จำากัด	ร่วมขับเคลื่อนงานในพื้นที่

	 คณะทำางาน	 E3	 ได้สร้างผลงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นรูปธรรม	 ด้วยการนำานวัตกรรมต่างๆ	 เข้ามาเพิ่ม
มูลค่าให้กับสินค้าชุมชน	จัดหาช่องทางการตลาด	รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพสินค้า		ให้มีศักยภาพและความเข้มแข็ง	สร้างบุคลากร
ผ่านเครือข่ายประชารัฐ	และโครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิด			สร้างความเข้มแข็ง	และสานพลังทุกภาคส่วนในพื้นที	่เพื่อให้เศรษฐกิจ
ในพื้นที่เติบโตอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน	 เชื่อมโยงเศรษฐกิจฐานรากกับเศรษฐกิจระดับประเทศ	 อันจะเป็นพื้นฐานสำาคัญในการ 
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ	 20	 ปี	 ที่จะเป็นกรอบแนวทางนำาประเทศไปสู่ความมั่นคง	 มั่งคั่ง	 และยั่งยืน	 โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง	 
ท้ังยังได้นำารูปแบบการขับเคล่ือนผ่านวิสาหกิจเพ่ือสังคมท่ีมีผลงานเป็นท่ีประจักษ์

 

ทัง้น้ีรัฐบาลได้นำาเสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจ		 
เพื่อสังคม	 พ.ศ.	 …	 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นที่เรียบร้อย	 และจะได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ต่อไป

	 ผมขอขอบคุณทุกภาคส่วน	 ที่ได้ผนึกกำาลังกันขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างมั่นคง	 และยั่งยืน	
สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำาคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยลดความ
เหลื่อมลำา	สร้างความเป็นธรรมในสังคม	โดยได้ดำาเนินโครงการต่าง	ๆ		มาอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม

 

    พลเอก
	 	 	 	 (อนุพงษ์ เผ่าจินดา)
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
    หัวหน้าทีมภาครัฐ คณะทำางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

สารจากหัวหน้าทีมภาครัฐ
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นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)
หัวหน้าทีมภาคเอกชน

62-05-074_001-063 Pracha new17-5_G-Uncoated DIC.indd   8 17/5/2562 BE   15:12



9

สารจากหัวหน้าทีมภาคเอกชน
	 กว่า	40	เดือนทีผ่า่นมา	ภาครฐั	ภาคเอกชน	ภาควิชาการ	ภาคประชาสังคม	และภาคประชาชน	ได้รว่มกันสรา้งสรรคแ์ละสง่เสรมิ 
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน	 ตามนโยบายสานพลังประชารัฐของรัฐบาลภายใต้การนำาของ 
พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตร	ีผ่านการทำางานของคณะทำางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ	(E3)	โดย
มีพลเอก	อนุพงษ์	เผ่าจินดา	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	เป็นหัวหน้าทีมภาครัฐ	ซึ่งได้ยึดกรอบความร่วมมือ	ชุมชนลงมือทำา	
เอกชนขบัเคลือ่น	รฐับาลสนบัสนนุ	เพ่ือใหก้ารทำางานได้มคีวามกา้วหน้าและบรรลผุลเปน็ท่ีน่ายนิดี	อนัจะเปน็รากฐานให้ประเทศไทย	
สามารถขับเคลื่อนการเติบโตที่ย่ังยืน	 ตามยุทธศาสตร์ชาติ	 20	ปี	 โดยเฉพาะในยุทธศาสตร์ที่	 4	 ด้านการสร้างโอกาสและความ																			
เสมอภาคทางสังคม	ที่มุ่งแก้ปัญหาความเหลื่อมลำา	สร้างความเป็นธรรมในสังคม	และสร้างความยั่งยืนที่สมดุลในระดับฐานราก
	 ผลการดำาเนินงานท่ีเป็นรูปธรรมจากความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน	ซึ่งได้ผนึกกำาลังขับเคล่ือนงานการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานราก	 ด้วยความต้ังใจ	และมุ่งม่ันเพ่ือประโยชน์ของชุมชน	บนเป้าหมายหน่ึงเดียวคือ	การสร้างรายได้ให้ชุมชน	ประชาชนมีความสุข 
ผลักดันให้ทุกฝ่ายรวมพลังสร้างความเข้มแข็งไปด้วยกัน	 ผู้ใหญ่หลายท่าน	 ได้กรุณาให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นรากฐานในการขับ
เคลื่อนการทำางาน	อาทิ	ดร.สุเมธ	ตันติเวชกุล	เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา	ได้อธิบายถึงความหมายท่ีลึกซ้ึงในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	นายแพทย์	 ประเวศ	 วะสี	 แนะนำาว่าการจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากได้นั้นต้องช่วยกันทุก
ภาคส่วน	ภาครัฐ	ภาคเอกชน	ภาควิชาการ	ภาคประชาสังคม	และภาคประชาชน	มาร่วมคิด	ร่วมทำา	ม.ร.ว.	ดิศนัดดา	ดิศกุล	ประธาน
คณะกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 ได้สละเวลามาถ่ายทอดแนวคิดเก่ียวกับการนำาศาสตร์พระราชามาใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง		คุณมีชัย	วีระไวทยะ	ประธานกรรมการบริษัท	ประชารัฐรักสามัคคี	(ประเทศไทย)	จำากัด	และคณะกรรมการทุกท่าน	 
ได้ร่วมกันผลักดันการทำางานของเครือข่ายวิสาหกิจเพ่ือสังคม	บริษัท	ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด	ท่ัวประเทศ	และบริษัท	ประชารัฐรักสามัคคี	
วิสาหกิจเพ่ือสังคม	(ประเทศไทย)	จำากัด	ซ่ึงได้ดำาเนินงานมาอย่างต่อเน่ือง	ท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน	คุณอภิชาติ		โตดิลกเวชช์		เลขานุการ
ร่วมภาครัฐ	ได้เป็นแกนหลักสำาคัญในการขับเคลื่อนงานมาตั้งแต่เริ่มต้น	รวมถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง	76	จังหวัด	ผู้บริหารของ
กระทรวง	ทบวง	กรมต่างๆ	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที	่เครือข่ายภาคเอกชน	หอการค้าไทย	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	และ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	ภาควิชาการ	มหาวิทยาลัย	สถาบันวิจัย	 สถาบันองค์ความรู้ต่างๆ	ภาคประชาสังคม	และภาค
ประชาชน	รวมถึงประธานกรรมการ	กรรมการ	ผู้บริหารของบริษัท	ประชารัฐรักสามัคคี	จังหวัด	ผู้นำาชุมชนและประชาชนในทุกพื้นที่	
ซึ่งได้รวมตัวกันเป็นเครือข่ายร่วมกันทำางานสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนทั่วประเทศ	เป็นที่น่าภาคภูมิใจว่าความสำาเร็จของการดำาเนิน
งานการขบัเคลือ่นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารฐั	ไดถู้กนำาไปถ่ายทอด	บนเวทีการประชมุ	High-Level	Political	Forum	on	
Sustainability	Development	(VNR)	ที่สหประชาชาติ	นครนิวยอร์ก	โดยคณะผู้แทนรัฐบาลไทย	นำาโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศ	(นายดอน	ปรมัตถ์วินัย)	เมื่อวันที	่10-19	กรกฎาคม	2560	
	 ผมมีความยินดีที่ผลจากความร่วมมือ	ได้ช่วยสร้างเศรษฐกิจในพื้นที่ให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง	นำาเอาอัตลักษณ์ของชุมชน	
และองค์ความรู้ของเครือข่ายมาสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชน	นำาไปสู่การพัฒนาพ้ืนท่ีบ้านเกิดให้มีความย่ังยืน	พึ่งพาตนเองได้	
ดังจะเห็นได้จากยอดขายผลิตภัณฑ์ชุมชน	(OTOP)	ในปี	2561	ที่มีถึง	190,000	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ	24	เทียบกับปีที่ 
ผ่านมา
	 ผมขอขอบคุณทุกภาคส่วนและหวังเป็นอย่างย่ิงว่าความพยายามของพวกเราในครั้งน้ีจะสามารถลดความเหลื่อมลำา	 สร้าง
โอกาส	สร้างรายได้	พัฒนาคุณภาพชีวิต	และพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก	อันจะนำาไปสู่การบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาต	ิ20	ปี
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาต	ิ17	ข้อ	ภายในปี	2573	ซึ่งความสำาเร็จในครั้งนี้เกิดขึ้นได้ด้วย
ความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน	และความทุ่มเทของทุกท่านอย่างแท้จริง

(นายฐาปน สิริวัฒนภักดี)
กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)
หัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

้

้
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หลักการและแนวคิด
ในการทำางานของคณะทำางาน

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

        นโยบาย  “สานพลังประชารัฐ”  ของรัฐบาลภายใตก้ารนำาของ                  
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรี เกิดจากการประสาน
ความรว่มมอืจากทกุภาคสว่นในการรว่มกันแกป้ ญัหา และคิดหาทาง 
สรา้งอนาคตให ป้ระเทศไทยโดยมุ ง่มั่น  ลดความเหลื่อมล�้า
พัฒนาคุณภาพคน  และ เ พ่ิม ขีดความสามารถในการ 
แข่งขัน
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วิสัยทัศน ์ 20 ปี ของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ ์ จันทร์โอชา

วิสัยทัศน ์ : ประเทศพัฒนาแล้วอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ความมั่งคั่ง
ประเทศไทยมีการขยายตัวของ 

เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่กลุ่ม 
ประเทศรายได้สูง ความเหล่ือมลำ้า 
ของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับ 
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่าง 
เท่าเทียมกันมากขึ้น เศรษฐกิจมีความ 
สามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้าง 
รายได้ท้ังจากภายในและภายนอก 
ประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสงัคม 
แห ่ งอนาคต  และเป ็นจุดสำ า คัญ 
ของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการ 
คมนาคมขนส่ง  การผลิต  การค้า 
การลงทุน	และการทำาธุรกิจ มีบทบาท 
สำาคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก 
เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและ 
การค้าอย่างมีพลัง มีความสมบูรณ์ 
ในทุนท่ีจะสามารถสร้างการพัฒนา 
ต่อเน่ือง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทาง 
ปัญญา ทุนทางการเงิน  ทุนท่ีเป ็น 
เครือ่งมอืเครือ่งจกัร ทุนทางสงัคม และ 
ทนุทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

ความยั่งยืน
การพัฒนาท่ีสามารถสร้างความ 

เจรญิ สร้างรายได้และพัฒนาคณุภาพ 
ชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่าง 
ต่อเน่ือง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของ 
เศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
เ กิ นพอ ดี  ไม ่ ส ร ้ า งมลภาวะต ่ อ 
สิ่ งแวดล ้อมจนเกินความสามารถ 
ในการรองรับและเยียวยาของระบบ 
นิเวศการผลิตและการบริโภคเป็นมิตร 
กับสิ่ งแวดล ้อมและสอดคล ้องกับ 
กฎระเบียบของประชาคมโลกซึ่งเป็น 
ที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ ์
ของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
มีคุณภาพดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละ 
เพ่ือมุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างย่ังยืน	 
ให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมของ 
ประชาชน ทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือ 
และปฏิบัติตามหลักปรั ชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการพัฒนา 
อย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน

ความมั่นคง
การมีความมั่นคง  ปลอดภัย 

จากภยัและการเปลีย่นแปลงท้ังภายใน 
ประเทศ  สังคม  ชุมชน  ครัวเรือน 
และปัจเจกบุคคล มีความมั่นคงใน 
ทุ กมิ ติ  ทั้ งมิ ติ เ ศ รษฐ กิจ  สั งคม	 
สิ่งแวดล้อม และการเมือง ประเทศ 
มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย 
มสีถาบันชาต ิ ศาสนา พระมหากษตัรย์ิ 
ที่เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลาง และเป็น 
ทียึ่ดเหนีย่วจติใจของประชาชน ระบบ 
การเมอืงทีม่ัน่คงเป็นกลไกทีน่ำาไปสูก่าร 
บริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใส 
ตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความ 
ปรองดองและความสามัคคี สามารถ 
ผนึกกำาลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน 
มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความ 
อบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต 
มีงานและรายได้ที่มั่นคง พอเพียงต่อ 
การดำารงชีวิต มีความมั่นคงของอาหาร 
พลังงาน และนำ้า มีท่ีอยู่อาศัยและ 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
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กรอบทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 12

(พ.ศ. 2560 - 2564)
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ปัจจัยภายนอกประเทศ
อาทิ

 กระแสโลกาภิวัตน์
 การเคลื่อนย้าย
 เสรีของคน เงินทุน
 ข่าวสาร เทคโนโลยี
 สินค้าและบริการ

   การเปลี่ยนแปลง
  อย่างก้าวกระโดดของ
 เทคโนโลย ี พลิกโฉมส่งผล 
 ต่อธุรกิจและการดำาเนิน 
ชีวิตของประชาชน

การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก
และการแย่งชิงแรงงาน

และเงินทุน

หลักบริหารจัดการที่ดี 
 ของระบอบประชาธิปไตย 
  และสิทธิมนุษยชน
   มีความเข้มข้น

ความเป็นเมืองที่
 เติบโตอย่างต่อเนื่อง
 ภายใต้ข้อจำากัดและ
 กฎเกณฑ์การใช้
 พื้นที่และเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

  รัฐบาลมีนโยบายจัดทำาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ป ี เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง  
มั่งคั่ง และย่ังยืน เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ 
พฒันาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง” นำาไปสูก่ารพัฒนาใหค้นไทยมคีวามสุขและตอบสนองต่อการบรรลุ 
ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้าง 
ความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาค และเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันในระบบเศรษฐกิจได้ 
ภายในป ี 2580
  เน่ืองจากสภาพแวดล้อมการพัฒนาและความท้าทายที่ประเทศไทยจะเผชิญมีทั้งปัจจัยภายนอกและภายในประเทศ 
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกรอบและแนวทางในการพัฒนาประเทศในระยะยาว

ร่างพระราชบัญญัติ
ยุทธศาสตร์ชาต ิ 20 ปี

ปัจจัยภายในประเทศ
อาทิ

  ความเหลื่อมล้ำา
 ในหลายมิติ ส่งผล
 ต่อการสร้างความ
 สามัคคีในสังคม 
 และเป็นข้อจำากัด
 ต่อการยกระดับ
 ศักยภาพทุนมนุษย์

  โครงสร้างประชากร
  เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
 อย่างสมบูรณ์ วัยเด็ก
และวัยทำางานลดลง

เศรษฐกิจขยายตัวช้า
  ข้อจำากัดด้าน
 ทรัพยากรธรรมชาติ
 และแรงงาน ส่งผล
 ต่อต้นทุนการผลิต
  และความเป็นอยู่
   ของประชาชน

 ความอ่อนแอของ
 การบริหารราชการ
 แผ่นดินจำาเป็นต้อง
 ปฏิรูประบบราชการ
 และการเมือง 
 เพื่อให้เกิดการ
บริหารราชการที่ดี

 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐเป็นส่วนหน่ึง 
ของยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส ความ- 
เสมอภาค และความเทา่เทยีมกันทางสงัคม ทีมุ่ง่ตอบโจทย์การ 
สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมลำ้าทางเศรษฐกิจและ 
สังคมของประเทศ ปัญหาความเหลื่อมลำ้าที่สำาคัญของประเทศ 
อยู่ในภาคการเกษตรและพ้ืนที่ชนบท ซึ่งถือเป็นรากฐานของ 
ประเทศทีค่ณะทำางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารฐั 
(E3) ดำาเนินการช่วยเหลอืและสนบัสนนุใหช้มุชนมรีายไดเ้พ่ิมขึน้ 
เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีความสุข
	 เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส และ 
ความเสมอภาคทางสังคม ในการ “สร้างความเป็นธรรม และ 
ลดความเหลือ่มลำา้ในทกุมติ ิ กระจายศนูย์กลางความเจรญิทาง 

เศรษฐกิจและสงัคม เพ่ิมโอกาสใหท้กุภาคสว่นเขา้มาเปน็กำาลงั 
ของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ และเพ่ิมขีดความสามารถของ 
ชุมชนท้องถ่ินในการพัฒนา การพ่ึงพาตนเอง และการจัดการ 
ตนเองเพ่ือสรา้งสงัคมคณุภาพ” จะสามารถบรรลผุลไดส้ว่นหนึง่ 
จากการรวมพลังกันในทุกภาคส่วน ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค- 
วิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ในการสร้าง 
รายได้ให้ประชาชนมีความสุขอันเป็นเป้าหมายของคณะทำางาน 
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) โดยมีตัวชี้วัด 
ดังนี้ 1. ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐ 
ระหว่างประชากร 2. ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน 3. ความ 
ก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญ 
ทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 4.  คุณภาพชีวิตของ 
ประชากรสูงอายุ
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ร่างยุทธศาสตร ์ 20 ป ี
ฉบับสรุปย่อ
แบ่งยุทธศาสตร์
ออกเป็น 6 ด้าน

มั่ง
คั่ง

ยั่งยืน

มั่นคง

3

4

5

6

ความมั่นคง

การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน การพัฒนา

และเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบ

การบริหารจัดการ
ภาครัฐ

การสร้างโอกาส
ความเสมอภาค
และเท่าเทียมกัน

ทางสังคม

การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิต

ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

1

2

1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนา

ที่สําคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการ
บริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง 
ปลอดภยั เอกราช อธปิไตย และมีความสงบเรยีบร้อยในทกุ ระดบั 
ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ 
เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อม
สามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และ
ทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ด้านความม่ันคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 
ใช้กลไกการแก้ไขปัญหา แบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ 
ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึง
ประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศท่ัวโลกบนพ้ืนฐานของหลัก 
ธรรมาภิบาล

2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีมุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐาน แนวคิด 3 ประการ  
ได้แก่   (1)  “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปท่ีรากเหง้าทางเศรษฐกิจ 
อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทาง
ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิง 
เปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่นๆ นํามาประยุกต์ผสมผสาน 
กับเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ 
และสังคมโลกสมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต 
ผ่านการพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่างๆ  ทั้งโครง
ข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อม ให้เอื้อต่อ 
การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคตและ (3) “สร้าง

คุณค่าใหม่ ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ 
พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับ
อนาคต บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน 
พร้อมทั้งการส่งเสริม และสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทย
สามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาส
ทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับ
รายได้และ การกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลาง
และลดความเหลื่อมลําของคน ในประเทศได้ในคราวเดียวกัน

3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่สําคัญเพื่อพัฒนา
คนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการ
ที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ  
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี  
มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิด  
ที่ถูกต้อง มีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรัก 
การเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตสู่การ 
เป็นคนไทยท่ีมีทักษะสูง เป็นนวัตกรนักคิด ผู้ประกอบการเกษตรกร 
ยุคใหม่ และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง
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 การลดความเหลื่อมล้ำาสร้างความเป็น
ธรรมในทุกมิติ

 การกระจายศูนย์กลางความเจริญทาง
เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี

 การเสริมสร้างพลังทางสังคม

 การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน
ท้องถ่ินในการพัฒนาการพ่ึงตนเองและการ
จัดการตนเอง

1

เป้าหมายสำาคัญของ
ยุทธศาสตร์ด้านที่ 4

4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาค
ทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสรา้งโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคมมีเป้าหมาย การพัฒนาที่สําคัญท่ีให้ความสําคัญ 
การดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม 
ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัว
ของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทําเพื่อส่วนรวม การกระจาย 
อํานาจและความรับผิดชอบ ไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดิน
ในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในการ
จัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทย 
ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็น
ประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเอง และทําประโยชน ์
แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานท่ีสุด โดยรัฐให้หลักประกัน 
การเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและ

ทั่วถึง

5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ทีเ่ป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีสําคัญเพ่ือ 
นําไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติ
ด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็น 
หุน้สว่นความรว่มมอืระหว่างกันท้ังภายในและภายนอกประเทศ
อย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกําหนดกลยุทธ์และ
แผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามา มีส่วนร่วม 
ในแบบทางตรงให้มากท่ีสุดเ ท่า ท่ีจะเป็นไปได้โดยเป็น 
การดําเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกันไม่ว่าจะเป็น 
ทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความ
สําคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะนําไปสู่ความยั่งยืน
เพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง

6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการพัฒนาที่สําคัญเพื่อปรับ
เปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชน
และประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสม 
กับบทบาท ภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทําหน้าที ่
ในการกํากับหรือในการให้บริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรม 

การทํางานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์ และผลประโยชน์ส่วนรวม มี
ความทันสมัยและพร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง
ของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนํานวัตกรรม 
เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทํางานท่ีเป็นดิจิทัลเข้ามา 
ประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตราฐานสากล 
รวมท้ังมีลักษณะเปิดกว้างเช่ือมโยงถึงกัน และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน 
เข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคม 
ต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ 
และสร้ างจิตส่ํ า นึกในการปฏิ เสธไม่ยอมรับการทุจริต
ประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมี
ความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จําเป็น มีความทันสมัย   มีความ
เป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนําไปสู่การลดความเหล่ือมล้ํา 
และเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหาร 
ที่มีประสิทธิภาพเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และการอํานวยความ
ยุติธรรมตามหลักนิติธรรม
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การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจะเป็นการดำาเนินการท่ีสำาคญั
ในการพัฒนาและยกระดับประเทศให้เป็นประเทศรายได้สูง	 
ทีม่กีารกระจายรายได้อย่างทัว่ถึง	เป็นการวางรากฐานทีม่ัน่คงให้
กับเศรษฐกิจไทยในอนาคตโดยการส่งเสรมิเศรษฐกิจระดบัชมุชน
ท้องถ่ินให้มีความเข้มแข็ง	 มีศักยภาพในการแข่งขัน	 สามารถ
พ่ึงพาตนเองได้	 ซ่ึงจะช่วยก่อให้เกิดการยกระดับมาตรฐาน
การครองชีพ	 และความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนให้ดีข้ึน	 
และนำาไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจน	ความเหลื่อมลำ้า	 และ
ความไม่เสมอภาคตามเป้าหมายการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาต	ิ
โดยเฉพาะด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	
เพ่ือให้ทุกคนได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างท่ัวถึงและ
เป็นธรรม	 ผ่านการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและพฤติกรรม	
และด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	 โดยการพัฒนา
และส่งเสริมการสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรเพ่ือสร้างรายได้ให้
เกษตรกรและการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นและวิสาหกิจชุมชน

ที่ผ่านมา	ปัญหาด้านโครงสร้างทางเศรษฐกิจเป็นสาเหตุ
หนึ่งที่ทำาให้เกิดความยากจนและความเหลื่อมลำ้าโดยเฉพาะใน
กลุ่มเกษตรกรและแรงงานทั่วไป	ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่มีรายได ้
น้อยและไม่มั่นคง	 โดยในปี	 2560	มีประชากรท่ีประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมและแรงงานทั่วไปคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	55.5	และ
อาชีพอิสระร้อยละ	35	ของกลุ่มประชากรร้อยละ	40	 ท่ีมีรายได้
น้อยที่สุด	โดยส่วนมากประสบปัญหาการเข้าถึงทรัพยากรต่าง	ๆ	
รวมถึงที่ดินทำากิน	การเข้าถึงแหล่งทุน	ขาดองค์ความรู้ต่าง	ๆ	ที่
เก่ียวข้องสำาหรับการวางแผนการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ	์
รวมท้ังยังมีพฤติกรรมขาดการออมและมีแนวโน้มจะมีหน้ีสินท่ี
สะสมเรื้อรัง	การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก	จึงเป็นความคาดหวัง
ในการทีจ่ะคดิหาวิธีจดัการแก้ไขความยากจนและความเหลือ่มลำา้ 
อย่างถูกต้องและมีความยั่งยืน	ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นเศรษฐกิจ
ฐานราก	 จึงมีเป้าหมายเพ่ือปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก	
และเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง	สามารถพึ่ง
ตนเอง	ช่วยเหลอืเอือ้เฟ้ือซึง่กันและกัน	มีคณุธรรม	และเป็นระบบ

เศรษฐกิจท่ีเอือ้ให้เกิดการพั	ฒนาด้านอืน่	ๆ 	ในพืน้ท่ี	เกดิการสร้าง
อาชีพและกระจายรายได้และลดปัญหาความเหลื่อมลำ้าและไม่
เสมอภาคจากระดบัชมุชน	โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	
ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก	ประกอบด้วยแผนย่อย	2	แผน	ได้แก่

1) การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 
โดยการเพ่ิมพูนองค์ความรูแ้ละทกัษะในการเป็นผูป้ระกอบการ

ธุรกิจของเกษตรกร	แรงงานท่ัวไปและกลุ่ม	ประชากรที่มีรายได้
น้อยและไม่มั่นคงให้เป็นผู้ประกอบการ	 ผ่านการสนับสนุนการ
ช่วยเหลอืทางวิชาการต่าง	ๆ 	เพือ่ยกระดบัองค์ความรูแ้ละทกัษะที่
สำาคญัและจำาเป็นในการสร้างมลูค่าเพ่ิมให้กับสนิค้า	เพ่ือยกระดับ
และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและก่อให้เกิดการสร้าง
รายได้ได้ด้วยตนเอง	รวมถึงการบรหิารจดัการหน้ีสนิ	ครอบคลมุท้ัง
หน้ีในระบบและนอกระบบ	เพือ่การแก้ไขปัญหาหน้ีสนิอย่างย่ังยืน	 
และการใช้ความรู้	เทคโนโลย	ีและนวัตกรรม	มายกระดับห่วงโซ่	
อปุทานให้เป็นห่วงโซ่คณุค่าท่ีสามารถก่อให้เกิดการกระจายรายได้ 
สู่ชุมชนได้อย่างเป็นธรรม

2) การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกท่ีส่งเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

เน้นส่งเสริมการรวมกลุ่มในรูปแบบท่ีมีโครงสร้างกระจาย
รายได้	 ทั้งวิสาหกิจชุมชน	สหกรณ	์และวิสาหกิจเพื่อสังคม	การ
พัฒนาช่องทางการตลาดและเครือข่าย	 เพ่ือให้เกิดการจัดการ
กลไกการตลาดครบวงจรในรูปแบบการค้าท่ีเป็นธรรมรวมถึง
การมีกติกาให้เกิดโครงสร้างกระจายรายได้ให้กับเศรษฐกิจ
ชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม	 การส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุนและ
ทรัพยากรต่าง	 ๆ	 ท่ีจำาเป็น	 และการบริหารจัดการกลไกต่าง	 ๆ	
เพ่ือให้เศรษฐกิจชมุชนมทุีนในการพัฒนาสนิค้าและยกระดบัเป็น 
ผู้ประกอบการธุรกิจ	

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(16) ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก

(พ.ศ. 2561 - 2580)
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

4.30 คะแนนป ี2561 - 2565

4.50 คะแนน

4.60 คะแนน

ป ี2571 - 2575

ป ี2576 - 2580

4.40 คะแนนป ี2566 - 2570

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางของยุทธศาสตร์
ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมได้	
กำาหนดประเด็นยุทธศาสตร์	 เน้นตอบโจทย์การสร้างความเป็น
ธรรมและลดความเหลือ่มลำา้ทางเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ	
เพื่อให้การเติบโตของประเทศเป็นการเติบโตที่ยั่งยืน	ผ่านการส่ง
เสรมิเศรษฐกิจระดบัชมุชนท้องถ่ิน	ให้มคีวามเข้มแขง็	มศีกัยภาพ
ในการแข่งขัน	สามารถพ่ึงพาตนเองได้	 ซ่ึงจะช่วยก่อให้เกิดการ
ยกระดับมาตรฐานการครองชีพและความเป็นอยู่ของประชาชน
ในชุมชนให้ดีขึ้น	 โดยทุกคนได้รับประโยชน์อย่างท่ัวถึงและเป็น
ธรรม	โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต	ิประเด็น	เศรษฐกิจ
ฐานราก	มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพฒันาและประเด็น
ยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้อง	ดังนี้

เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการ

แข่งขัน
•	ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว	 เศรษฐกิจเติบโต

อย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
•	ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอ

ภาคทางสังคม
•	สร้างความเป็นธรรม	และลดความเหลื่อมลำ้าในทุกมิติ
•	 กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม	

เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นกำาลงัของการพัฒนาประเทศ
ในทุกระดับ

•	 เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการพัฒนา	 
การพึ่งตนเองและการจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ

ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการ

แข่งขัน
•	การเกษตรสร้างมูลค่า
	 เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
	 เกษตรแปรรูป
	 พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผูป้ระกอบการยุคใหม่
	 สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด

ยุทธศาสตร์ชาติด ้านการสร ้างโอกาสและความ 
เสมอภาคทางสังคม

•	การลดความเหลื่อมลำ้า	สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
	 ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก
	 กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร
	 การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ		

	 สังคม	และเทคโนโลย	ี
	 การพัฒนากำาลังแรงงานในพ้ืนที่

เป้าหมายและตัวชีว้ดัของแผนแม่บทภายใต้
ยทุธศาสตร์ชาต ิประเด็นเศรษฐกิจฐานราก

ดัชนีการพัฒนาอย่างทั่วถึง (คะแนน)

รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพิ่มขึ้นอย่างกระจาย 
และอย่างต่อเนื่อง
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		เพ่ือให้การดำาเนนิการพัฒนาและส่งเสรมิเศรษฐกิจฐานราก
สามารถดำาเนินการให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีกำาหนดไว	้
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต	ิประเดน็เศรษฐกิจฐานราก	จึง
มีแผนย่อยทั้งหมดจำานวน	2	แผน	ได้แก่	การยกระดับศักยภาพ
การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ	และการสร้างสภาพแวดล้อมและ
กลไกท่ีส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก	 โดยมีรายละเอียด
ของแต่ละแผนย่อยดังนี้

แผนย่อยการยกระดับศักยภาพการเป็น 
ผู้ประกอบการธุรกิจ

เน้นการเพ่ิมพูนองค์ความรูแ้ละทักษะในการเป็นผู้ประกอบ
การธุรกิจของเกษตรกร	 แรงงานทั่วไป	 และกลุ่มประชากรท่ีม ี
รายได้น้อยและไม่มัน่คงให้เป็นผูป้ระกอบการ	ผ่านการสนบัสนุน
การช่วยเหลือทางวิชาการต่าง	 ๆ	 เพื่อสร้างเสริมองค์ความรู ้
และทักษะที่สำาคัญและจำาเป็นในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ 
สินค้า	 เพ่ือยกระดับและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
และก่อให้เกิดการสร้างรายได้ได้ด ้วยตนเอง	 รวมถึงการ
บริหารจัดการหน้ีสิน	 ครอบคลุมท้ังหนี้ในระบบและนอก
ระบบ	 เพ่ือการแก้ไขปัญหาหน้ีสินอย่างย่ังยืน	 และการใช้
ความรู ้เทคโนโลยีและนวัตกรรม	 มายกระดับห่วงโซ่อุปทาน
ให้เป็นห่วงโซ่คุณค่าท่ีสามารถก่อให้เกิดการกระจายรายได ้
สู่ชุมชนได้อย่างเป็นธรรม

แนวทางการพัฒนา
	 	 1)	 เสริมสร้างองค์ความรู้	 และพัฒนาทักษะให้กับกลุ่ม 

ผู ้มีรายได้น้อย	 เพื่อยกระดับสู ่การเป็นผู ้ประกอบการธุรกิจ	
โดยสร้างโอกาสและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู ้	 
ทั้งทางด้านเทคโนโลยีการจัดการ	 การบริหารจัดการความเส่ียง 
และการตลาด	 มีทักษะต ่าง	 ๆ	 ที่สอดคล้องและจำาเป ็น
ต่อการยกระดับเป็นผู ้ประกอบการ	 มีความรู ้ความเข้าใจ 
ด้านบัญชีการผลิต	 การควบคุมต้นทุน	 การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตจัดการคุณภาพและมาตรฐานผลผลิตของตนให้
สามารถมีคุณภาพสามารถแข่งขันได้	 สามารถเช่ือมโยง 
และผสมผสานบูรณาการองค์ความรู ้จากภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก

ร่วมกับองค์ความรู้ท่ีสร้างข้ึนใหม่มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับภูมิ
สังคมของชุมชนที่ครบวงจร	ครอบคลุมทั้งต้นนำ้า	 กลางนำ้า	และ
ปลายนำ้า	โดยยึดแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

	 	 2)	 บริหารจัดการหน้ีสินอย่างย่ังยืน	 โดยการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางการเงิน	 ให้กับประชากรที่มีรายได้น้อยผ่านการ
ส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
ส่งเสริมความรู้และวินัยทางการเงิน	การจัดทำาบัญชีครัวเรือน	 
นำาไปสูก่ารออมเพ่ือเป็นทุนและหลกัประกันในการลงทนุพัฒนา
มาตรการแก้ปัญหาหน้ีนอกระบบอย่างย่ังยืน	และปรบัโครงสร้าง
หน้ีให้สอดคล้องกับศักยภาพในการชำาระหน้ีเพ่ือป้องกันหนี้
เสียที่อาจส่งผลต่อความน่าเชื่อถือในการขอสนับสนุนแหล่งทุน

เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ไม่ตำ่ากว่าร้อยละ 15 ต่อปี

ไม่ตำ่ากว่าร้อยละ 20 ต่อปี

ไม่ตำ่ากว่าร้อยละ 20 ต่อปี

ไม่ตำ่ากว่าร้อยละ 20 ต่อปี

อัตราการเติบโตของรายได้ของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้
ตำ่าสุด (เฉลี่ยร้อยละ)

ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น

ป ี2561 - 2565

ป ี2571 - 2575

ป ี2576 - 2580

ป ี2566 - 2570
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แผนย่อยการยกระดับศักยภาพการเป็น 
ผู้ประกอบการธุรกิจ

เน้นส่งเสริมการรวมกลุ่มในรูปแบบท่ีมีโครงสร้างกระจาย
รายได้	 ทั้งวิสาหกิจชุมชน	 สหกรณ์	 และวิสาหกิจเพ่ือสังคม	 
การพัฒนาช่องทางการตลาดและเครอืข่าย	เพือ่ให้เกิดการจดัการ
กลไกการตลาดครบวงจรในรูปแบบการค้าที่เป็นธรรม	 รวมถึง
การสร้างกติกาให้เกิดโครงสร้างกระจายรายได้ให้กับเศรษฐกิจ
ชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม	การส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุนและ
ทรัพยากรต่าง	ๆ 	ที่จำาเป็นและการบริหารจัดการกลไกต่าง	ๆ 	เพื่อ
ให้เศรษฐกิจชมุชนมทีนุในการพัฒนาการสนิค้าและยกระดบัเป็น
ผูป้ระกอบการธุรกิจ	รวมถงึการส่งเสรมิสถาบนัการเงนิชมุชนให้มี
บทบาทในการดูแล	ให้คำาแนะนำาในการจัดการหนี้สิน

แนวทางการพัฒนา
	 	 1)	 ส่งเสริมและพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่า

ทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ชุมชน	เพื่อสร้างการ
เติบโตและการหมุนเวียนของเศรษฐกิจฐานราก	ผ่านการรวมตัว
ของสมาชิกในชุมชน	และกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคส่วน
ต่าง	ๆ	อาทิ	สหกรณ์	ร้านค้าชุมชน	วิสาหกิจชุมชน	และวิสาหกิจ
หรือกิจการเพ่ือสังคม	ที่ส่งเสริมการถือหุ้นโดยสมาชิกในชุมชน	
เพื่อให้ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นตกกลับสู่สมาชิก	รวมทั้งการพัฒนา
ช่องทางและศูนย์กลางตลาดสินค้าชุมชน	 โดยครอบคลุมถึง 
ช่องทางตลาดออนไลน์และช่องทางตลาดอื่น	ๆ	

			2)	ส่งเสริมให้มีนวัตกรรมทางการเงิน	เพื่อสนับสนุนแหล่ง	
ทุนให้กับเศรษฐกิจชุมชน	 อาทิ	 ตลาดทุนในการทำาหน้าที่เป็น	
กลไกในการจัดสรรทรัพยากรด้านเงินทุนเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของผูร้ะดมเงนิทนุ	และผู้ลงทนุผ่านเครือ่งมอืทางการเงิน
ที่หลากหลายที่สามารถพัฒนาขึ้นให้มีความเหมาะสมกับความ
ต้องการระดมทุน	 ในจำานวนเง่ือนไขเวลาและต้นทุนท่ีเหมาะสม
กับความต้องการของผูร้ะดมเงินทนุและชมุชน	รวมทัง้ส่งเสรมิให้
มกีลไกการเปิดเผยข้อมลู	และกลไกราคาท่ีสามารถช่ว	ยให้ชมุชน
สามารถระดมเงินทุนท่ีเหมาะสมกับความต้องการพัฒนาระบบ
กับระบบมาตรฐานบัญชี	การใช้รูปแบบสินเชื่อรูปแบบใหม่	ๆ	ที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของเศรษฐกิจชุมชน
รวมทัง้การส่งเสรมิให้ธนาคารเฉพาะกิจท่ีมอียู่ในปัจจบุนัสามารถ
ยกระดบัเป็นพ่ีเลีย้งสนับสนนุด้านเงนิทนุ	และบรหิารสภาพคล่อง

3)	พัฒนากลไกการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะโดยพัฒนา
ฐานข้อมูลท่ีดินให้มีความครอบคลุมท้ังประเทศ	 โดยแยกตาม
ประเภทการใช้ประโยชน์ผู้ครอบครองที่มีความทันสมัย	 โดยให้ 
เป็นข้อมูลสาธารณะท่ีเปิดเผยและสามารถสืบค้นได้	 พัฒนา
กลไกเพ่ือทำาหน้าท่ีรับฝากท่ีดินจากเอกชนและนำามาหมุนเวียน
สร้างประโยชน์โดยให้ผู้มรีายได้น้อยรวมท้ังปรบัระบบการบรหิาร
จดัการท่ีดนิของรฐัทัง้ในเขตปฏริปูทีด่นิ	พืน้ท่ีป่าเสือ่มโทรม	และท่ี
สาธารณะ	เพื่อให้เกิดผลิตภาพของการใช้ประโยชน์ที่ดินที่สูงขึ้น

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

อย่างน้อยร้อยละ	30	ของปีฐานป ี2561 - 2565

ป ี2571 - 2575

ป ี2576 - 2580

ป ี2566 - 2570

อัตราการเติบโตของมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของมูลค่าสินค้าOTOP
(เฉลี่ยร้อยละ)

ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ	55ป ี2561 - 2565

ร้อยละ	45

ร้อยละ	40

ป ี2571 - 2575

ป ี2576 - 2580

ร้อยละ	50ป ี2566 - 2570

สัดส่วนภาระหนี้ต่อรายได	้(debt	service	ratio)	
(ร้อยละ)

กลุ่มประชากรรายได้ตำ่าสุดร้อยละ	40	มีความสามารถในการ
บริหารจัดการหนี้สินได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อย่างน้อยร้อยละ	40	ของปีฐาน

อย่างน้อยร้อยละ	50	ของปีฐาน

อย่างน้อยร้อยละ	50	ของปีฐาน
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คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการแต่งตั้ง

คณะทำางานสานพลังประชารัฐ 12 คณะ

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558

กลุ่ม Value Driver (6D) กลุ่ม Enable Driven (6E) 

E1.	การดึงดูดการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้างขั้นพื้นฐาน
	 ของประเทศ
E2.		การยกระดับคุณภาพชีวิต	

E3.	การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
E4.	การปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐ
E5.	การศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำา
E6.	ประชารัฐเพื่อสังคมยกระดับชีวิตผู้พิการ	-	สูงวัย
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ก้าวแรกแห่งการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

13 มกราคม 2559 
ประชุมคณะท�างานการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ครั้งที ่ 1 
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ภายหลังจากการที่รัฐบาลได้ประกาศใช้โครงการ  “สาน 
พลังประชารัฐ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ใหม่ในการขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจของประเทศไทย คณะทำางานการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ฐานรากและประชารัฐ โดยมีพลเอก	 อนุพงษ์ เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นหัวหน้าทีมภาครัฐ 
และคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำานวยการใหญ่ 
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน) เป็นหัวหน้าทีมภาค 
เอกชน ก็เริ่มต้นภารกิจการทำางานในทันที โดยมีเป้าหมาย 
หลักในการสร้างรายได้ให้ชุมชน ประชาชนมีความสุข

คณะทำางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 
ดำาเนินงานในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากผ่านกลไกประชารัฐ 
ตามนโยบายของรฐับาล โดยเปน็ความรว่มมอืของทุกภาคส่วน 
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และ 
ภาคประชาชน เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้า 

ท้ังระบบ ต้ังแต่ต้นทาง กลางทาง จนถึงปลายทาง เพราะการ 
แก้ปัญหาทุกอย่างต้องเริ่มต้นจากต้นทางหรือเหตุแห่งปัญหา 
ก่อน

ทั้งนี้ คณะทำางานฯได้น้อมนำาแนวทางการพัฒนามาจาก 
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ตามกระแสพระราชดำารัสในเรื่องยุทธศาสตร์ในด้านการพัฒนา 
คือ “เข้าใจ เข้าถึง	และพัฒนา” โดยเป็นการเข้าใจและเข้าถึง 
ประชาชนในพ้ืนท่ีว่ามีความต้องการหรือยังขาดในเรื่องใด  
เพ่ือจะนำามาสู่แนวทางกระบวนการแก้ไขปัญหา ก่อนนำาไปสู่ 
ปลายทาง คือการพัฒนาที่ตรงกับความต้องการของประชาชน  
ทำาให้ประชาชนมีความสุข มีรายได้ที่เพียงพอในการเลี้ยงตน  
สามารถท่ีจะเสียสละช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมได้อย่างย่ังยืน 
ต่อไป
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ภาคีท่ีเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งน้ี อาทิ สถาบันพัฒนาองค์กร 
ชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ  พอช. ปฏิบัติการพัฒนาชุมชนครอบคลุม 6,447 ต�าบล 
ทั่วประเทศ และพัฒนาความร่วมมือกับมูลนิธิสัมมาชีพ ในการสนับสนุนความเข้มแข็ง 
เศรษฐกิจฐานรากภายใต้ยุทธศาสตร์ประชารัฐปี 2559 จ�านวน 1,500 ต�าบล ปี 2560 
จ�านวน 2,500 ต�าบล โดยร่วมมือระหว่างสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
มูลนิธิสัมมาชีพ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ประกอบด้วยสันนิบาตสหกรณ์แห่ง 
ประเทศไทย ส�านักงานสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคมแห่งชาติ (สกส.) กรมการพัฒนาชุมชน 
ส�านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม กรมการค้าภายใน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ 
สหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน ส�านักงานสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคมแห่งชาติ 
ส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สโมสร 
โรตารีสัมพันธวงศ์ เครือข่ายไทยพีจีเอสออร์แกนิคพลัส ส�านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา 
เกษตรกร บริษัท เอสซีอีอินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด องค์การบริหารพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือ 
การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน  (องค์การมหาชน) เครือข่ายธุรกิจ  Biz Club Thailand 
สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ส�านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กรมส่งเสริม 
อุตสาหกรรม บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) บริษัท น�้าตาลมิตรผล จ�ากัด 
(มหาชน) บรษิทั ปตท. จ�ากัด (มหาชน) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ตลาดหลกัทรพัย์ 
แห่งประเทศไทย เป็นต้น

4 มกราคม
พ.ศ. 2559

การประชุมครั้งส�าคัญ
เพื่อเป้าหมายเดียวกัน

6 มกราคม
พ.ศ.  2559 

พูดคุยเพื่อต่อยอดงาน

13 มกราคม
พ.ศ.  2559 

การร่วมแรงร่วมใจ
เพื่อคนไทยทั้งประเทศ

ในระยะแรกของการท�างาน 
คณะท�างานภาคเอกชนได ้
มีการประชุมหารือร่วมกับ 
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 

 (องค์การมหาชน)

ได้มกีารหารอืในคณะท�างาน 
ภาคเอกชนอีกครั้ง ซึ่งจาก 
การประชุมดังกล่าว ท�าให้ 
คณะท�างานได ้รับทราบ 
ข้อมูลในด้านต่าง  ๆ  มาก 
ยิ่ งขึ้น  และได ้น�าข ้อมูล 
เหล่านี้ไปต่อยอดแผนการ 
ด�าเนินงานที่เป ็นรูปธรรม 

ในเวลาต่อมา

เหตุการณ์ส�าคัญในวันนี ้
คือ  หน ่วยงานภาครัฐ   

ภาคเอกชน  และองค์กร 
ชุมชน รวมมากกว่า  30  
องค์กร ได้ร่วมกันลงนาม 
บนัทึกข้อตกลงความร่วมมอื 
(MOU)  “สร ้างสัมมาชีพ 
เต็มพื้นที่ โดยใช้พ้ืนท่ีเป็น 
ตัวตั้งสู ่เศรษฐกิจฐานราก 

ที่ยั่งยืน”

4 มกราคม 2559 
คณะท�างานภาคเอกชนประชุมหารือร่วมกับ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
ณ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

13 มกราคม พ.ศ. 2559  การลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) “สร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่ โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง      
สู่เศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืน” ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
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จัดตั้งบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำากัด 
ครบ 76 จังหวัด
สร้างมาตรฐาน
ในการพัฒนาชุมชน

28  พฤศจิกายน  2559  จัดตั้งบริษัท 
ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจ 
เพ่ือสังคม) 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

ระยะท่ี 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 อ�านาจเจริญ  
ล�าพูน 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 ล�าปาง  
พิจิตร อุตรดิตถ์ สตูล นราธิวาส  

สุราษฎร์ธานี พัทลุง ยะลา  
หนองบัวล�าภู ปัตตานี สุพรรณบุรี  
สมุทรสงคราม ก�าแพงเพชร ระนอง

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

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

ระยะท่ี 4
ภายใน 30 ธ.ค. 2559
แผน : จัดตั้ง 58 จังหวัด
ผล : จัดตั้ง 26 จังหวัด
ภายใน 28 พ.ย. 2559
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ร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ...

แบ่งเป็น 6 หมวด

ความคืบหน้าเรื่อง พ.ร.บ.
วิสาหกิจเพื่อสังคม
พัฒนาการงานขับเคลื่อนนโยบาย
เพื่อส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย

วิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย

ในปัจจุบันองค์กรในภาคเอกชนมีการดำ า เ นินงาน 
เพ่ือสังคมอย่างแพร่หลายประกอบกับการประกอบกิจการ 
หรือการดำาเนินการของภาคเอกชนจำานวนมาก มีเป้าหมายเพื่อ
ที่จะแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน สังคม หรือส่ิงแวดล้อม 
แต่ยังขาดกลไกในการสร้างความร่วมมือที่ ยั่งยืนระหว่าง 
ภาคส่วนต่าง  ๆ  ดังนั้น  เ พ่ือให้การช่วยเหลือชุมชนและ 
สังคมของผู้ประกอบกิจการภาคเอกชนในลักษณะดังกล่าว 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และช่วยลดความเหลื่อมลำา 
ในสังคม สมควรกำาหนดมาตรการในด้านต่าง  ๆ  เพ่ือส่งเสริม 
ให้ผู้ประกอบกิจการจากภาคเอกชนเข้ามาประกอบกิจการ 
หรือดำาเนินการเ พ่ือสังคมมากย่ิง ข้ึน  อีกทั้ งกำาหนดให้มี  
การประสานงาน การสนับสนุน และให้ความร่วมมือจาก 
ภาคส่วนต่าง  ๆ  ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชน สังคม หรือส่ิงแวดล้อม 
ไดร้บัการแก้ไขปญัหาและพัฒนาอย่างเหมาะสมและย่ังยืนตอ่ไป 
จึงได้มีการจัดทำาร่างพระราชบัญญัติวิสาหกิจเพื่อสังคมขึ้น

2553

 จัดต้ังสำานักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.)

2554
 ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมกิจการ 

เพ่ือสังคม (การจัดต้ังคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ 
เพ่ือสังคมแห่งชาติ หรือ  คกส.)

2558

 ร่าง  พ.ร.บ. ส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม ได้รับความเห็นชอบ 
โดยสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) และเสนอต่อ  ครม.

2559
 พระราชกฤษฎีกาประมวลรัษฎากรฉบับที่ 621  

(สิทธิประโยชน์ทางภาษีวิสาหกิจเพื่อสังคม)

2560
 กระบวนการรับฟังความคิดเห็นร่าง  พ.ร.บ. ส่งเสริม 

วิสาหกิจเพื่อสังคม (ฉบับ  กระทรวงการคลัง) 
 มติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ร่าง  พ.ร.บ.ส่งเสริม 

วิสาหกิจเพื่อสังคมเสนอต่อ  ครม. (ปรับแก้จากฉบับ   
กระทรวงการคลัง) 

 การแก้ ไขระเบียบสำานักนายกฯ เปลี่ยนแปลงเลขานุการ 
จากสำานักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ  
เป็นกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม

2561

 กระบวนการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบ 
ผู้มีส่วนเก่ียวข้องได้เสียตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 77  
ดำาเนินการ วันที่ 31 มกราคม 2561

 รับฟังความคิดเหน็ผ่านเวบ็ไซต์ www.SME go.th ต้ังแต่ 
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

 การจัดทำารายงานรับฟังความคิดเห็นและรายงาน 
การศึกษาเพ่ือจัดตั้งกองทุนเสนอกลับ  ครม. (ภายใน 
เดือนกุมภาพันธ์ 2561)

2562
 การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ  สนช. วันที่ 27  

ก.พ. 62 ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจ 
เพ่ือสังคม ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว 
ในวาระ 2 และ 3 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบวาระ 3 ให้ประกาศใช ้
เป็นกฎหมาย

หมวด
1

หมวด
3

หมวด
5

หมวด
2

หมวด
4

หมวด
6

วิสาหกิจเพื่อสังคม

สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งชาติ

การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งชาติ

กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

บทกำาหนดโทษ 

้
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หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๗๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 
 
 
 
 

พระราชกฤษฎีกา 
ออกตามความในประมวลรัษฎากร 

ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  (ฉบับที่  ๖๒๑) 
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

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

เป็นปีที ่ 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

การรับรองการจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคม
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย 

การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับท่ี 621) เม่ือวันท่ี 24 สิงหาคม 2559 

ได้กำาหนดคำาจำากัดความของ วิสาหกิจเพ่ือสังคม และกำาหนด 

ให้มีการรับรองสถานะของวิสาหกิจเพ่ือสังคม เพ่ือการรับการ 

ยกเว้นภาษีเงินได้ และอธิบดีกรมสรรพากรได้ออกประกาศ 

รายชื่อหน่วยงานรับรองการเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคม (ฉบับท่ี 1) 

ลงวันท่ี 3 มีนาคม 2560 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เมื่อวันที่  4  พฤษภาคม  2560 กำาหนดให้คณะกรรมการ 

สร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคมแห่งชาติ ตามระเบียบสำานัก 

นายกรัฐมนตร ี ว่าด้วยการสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคมแห่งชาต ิ

พ.ศ.  2554 และกรมการพัฒนาชุมชน สำาหรับการรับรอง 

การเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่จัดตั้งข้ึนตามนโยบายสานพลัง 

ประชารัฐ เป็นหน่วยงานรับรองการเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม

62-05-074_001-063 Pracha new17-5_G-Uncoated DIC.indd   26 17/5/2562 BE   15:13



27

ขณะนี้ บริษัทประชารัฐรักสามัคคี	 วิสาหกิจเพ่ือสังคม 

(ประเทศไทย) จำากัด เป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมแห่งแรกของ 

ประเทศไทยที่ได ้ดำาเนินการย่ืนคำาขออนุมัติเป ็นวิสาหกิจ 

เพ่ือสงัคม เมือ่วนัท่ี 3 มนีาคม 2560 และได้รบัการรบัรองจาก 

กรมการพัฒนาชมุชนให้เป็นวสิาหกิจเพ่ือสงัคม ตามหลกัเกณฑ์ 

การพิจารณาดังนี ้

1. บริษัทนิติบุคคลที่จัดตั้งตามนโยบายสานพลังประชารัฐ 

มีเป้าหมายเพ่ือสังคม มีคำาว่า  “วิสาหกิจเพ่ือสังคม”  อยู่ใน												

ชื่อบริษัท 

2. มีการนำาผลกำาไรไปลงทุนในกิจการต่าง  ๆ  ของตนเอง 

หรือใช้ประโยชน์เพื่อสังคม

3. มีการดำาเนินงานท่ีโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล และ 

ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามพระราชกฤษฎีกาออกตาม 

ความในประมวลรษัฎากรว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร ฉบบัท่ี 621 

ปี 2559 บรษิทั	ประชารฐัรกัสามคัคจีงัหวัด (วิสาหกิจเพ่ือสงัคม) 

จำากัด อีก 76 จังหวัด สามารถทยอยดำาเนินการขอรับรอง 

จัดตั้งเพ่ือเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคม โดยในระหว่างการดำาเนินการ 

ก็สามารถทำางานอย่างต่อเน่ือง เพ่ือสร้างประโยชน์และรายได้ 

ให้กับชุมชน ด้วยการระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

ขับเคล่ือนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดขึ้นอย่างเป็น 

รูปธรรมอันจะนำาไปสู่เป้าหมายหลักของคณะทำางานการพัฒนา 

เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ คือสร้างรายได้ให้ชุมชน

ประชาชนมีความสุข
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การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐมีอะไรบ้าง
แนวคิดเพื่อรากฐานที่แข็งแรงและยั่งยืน

สิ่งแวดล้อม
1. อนุรักษ์ธรรมชาติ เช่น 
 ผืนป่า ผืนดิน ต้นน้�า 
 ท้องทะเล
2. สร้างวินัยในการจัดการ
 ขยะอย่างเป็นรูปธรรม
3. รณรงค์การบริหาร
 จัดการน้�าเสีย

เป้าหมาย

กลุ่มงาน

กระบวนการ

หลักการ

โครงสร้าง

ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง

สร้างรายได้ให้ชุมชน
ประชาชนมีความสุข

แปรรูปเกษตร ท่องเที่ยว
โดยชุมชน

การเข้าถึง
ปัจจัยการผลิต

การสร้าง
องค์ความรู้

การตลาด การสื่อสาร
เพื่อการรับรู้

การบริหารจัดการ
เพื่อความยั่งยืน

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด 76 แห่ง

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ�ากัด

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หลักการดำาเนินงานที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้งและสัมมาชีพเต็มพื้นที่

องค์ความรู้
1. สร้างวิชาชีพในระดับชุมชน
 เช่น โครงการ OTOP
2. ให้ความรู้แก่เยาวชน

1

3

5

76

1
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 ประชารัฐรักสามัคคี
 จำกัด

หลักการของ

แนวคิดการจัดต้ังบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด	 

( วิสาหกิจเ พ่ือสังคม)  จำากัดเกิดข้ึนเพ่ือการพัฒนาชุมชน 

ลดความเหล่ือมลำ้าอย่างย่ังยืนโดยยึดถือหลักการยึดพ้ืนท่ี 

เป็นตัวตั้ง บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด จะเกิดจาก 

การทำางานร่วมกันของ 5 ภาคส่วนที่สำาคัญในจังหวัดนั้น ๆ เอง	 

ทีม่คีวามเข้าใจในบรบิทของพ้ืนทีจ่งัหวัดตนเองว่ามคีวามตอ้งการ 

ในการพัฒนาอย่างไร ในสภาพภูมิสังคมท่ีมีลักษณะเฉพาะตัว  

โดยมีบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพ่ือสังคม (ประเทศไทย)  

จำากัด คอยให้การสนับสนุนในด้านต่าง  ๆ  ท่ีจำาเป็น พร้อมท้ัง 

เช่ือมโยงบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดอื่น  ๆ  ทั่วประเทศ  

และองค์กรภาคีต่าง ๆ เข้าด้วยกันให้เกิดเป็นรูปแบบใหม่ในการ 

บริหารจัดการ การพัฒนาชุมชน ลดความเหล่ือมลำา้ในประเทศไทย 

และในโลกขึ้น

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จำากัด
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การทำางานร่วมกันของ 5 ภาคส่วน

รัฐ  สนับสนุน ช�วยเร� �องนโยบาย โครงสร�างพ��นฐาน สนับสนุนเงินทุนผ�านสถาบัน 
การเง�นภาครัฐ ตามหลักเกณฑ�การปล�อยเง�นกู�
เอกชน  ขับเคลื�อน  ช�วยเร� �องความรู�ด�านการบริหารจัดการ  การเชื �อมโยงตลาด  
การทำแผนธุรกิจ สนับสนุนเง�นทุนผ�านธนาคารพาณิชย� และโครงการพ�่ช�วยน�อง
วิชาการ  ให�องค�ความรู�  ช�วยเร� �องค�นคว�าวิจัย  พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและ 
ว�ชาการด�านการเกษตรและการแปรรูป
ประชาสังคม  สร�างความเข�มแข็ง ช�วยสร�างความเข�มแข็งให�ชุมชนและสร�างความ 
เชื ่อมโยงระหว�างชุมชน
ประชาชน/ธุรกิจชุมชน  ลงมือทำ  เข�าใจ  ต�องการ  และลงมือทำ  เป�นเจ�าของ 
ผลิตภัณฑ� เป�นผู�ผลิต ให�บร�การ ดำเนินธุรกิจ

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จำากัด 
76 แห่ง รวบรวมบุคลากร 5 ภาคส่วนจากในพ้ืนท่ีให้ร่วมกันดูแล 
ชุมชนในพ้ืนที่ตัวเอง โดยมีบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจ 
เพ่ือสังคม (ประเทศไทย) จำากัด มีบทบาทในการระดมทรัพยากร 
จากหน่วยงานภาคเอกชนรายใหญ่ในประเทศมาช่วยขับเคลื่อน 
โดยมคีณะกรรมการประสานและขบัเคลือ่นนโยบายภาครฐั (คสป.) 
คอยช่วยประสานให้สามารถบูรณาการพลังจากภาครัฐในพ้ืนท่ี 
ในการสนับสนุนการทำางานของชุมชน

รัฐ สนับสนุน ช่วยเรื่องนโยบาย โครงสร้างพ้ืนฐาน สนับสนุนเงินทุนผ่านสถาบัน 
การเงินภาครัฐ ตามหลักเกณฑ์การปล่อยเงินกู ้

เอกชน  ขับเคล่ือน ช่วยเรื่องความรู้ด้านการบริหารจัดการ การเชื่อมโยงตลาด การ 
ทำาแผนธุรกิจ สนับสนุนเงินทุนผ่านธนาคารพาณิชย ์ และโครงการพี่ช่วยน้อง

วิชาการ ให้องค์ความรู้ ช่วยเรื่องค้นคว้าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และวิชาการ 
ด้านการเกษตรและการแปรรูป

ประชาสังคม สร้างความเข้มแข็ง ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสร้างความเช่ือมโยง 
ระหว่างชุมชน

ประชาชน/ธุรกิจชุมชน ลงมือทำา เข้าใจ ต้องการ และลงมือทำา เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ 
เป็นผู้ผลิต ให้บริการ ดำาเนินธุรกิจ
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บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำากัด 
ทั้ง 76 จังหวัด เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมระดับจังหวัด

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด 
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำากัด

สิทธิ์การออกเสียง
ภาคส่วนละ 20%

แต่ละภาคส่วนสามารถถือหุ้นได้ ไม่จ�ากัดสัดส่วน

สัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิ์การออกเสียงถูกกำาหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับ
ของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำากัด 

เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีสิทธ์ิในการออกเสียงอย่างเท่าเทียมกัน

ภาคเอกชน ภาค
วิชาการ

ภาค
ประชาสังคม

ภาค
ประชาชนภาครัฐ

(เจ้าหน้าที่หรือ
พนักงานของรัฐ) 

ผลักดันนโยบายจากระดับพื้นที่
(Bottom - up approach)
• ความต้องการของชุมชนเป็นตัวต้ัง
• เน้นอัตลักษณ์ความโดดเด่นของพื้นที่
• การเชื่อมโยงของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี 
 ในระดับกลุ่มจังหวัดและในระดับประเทศ
• น�าเอากรณีศึกษาที่ประสบความส�าเร็จมาแลกเปลี่ยน  
 และประเด็นปัญหามาช่วยกันบูรณาการแก้ ไขปัญหาร่วมกัน

24%

76%

บริษัทเอกชนระดับประเทศ
• ให้ศักยภาพ 5 กระบวนการ
• พัฒนาส่งเสริมองค์ความรู้
• ช่วยหาช่องทางการตลาด

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด 
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด 76 จังหวัด
• ความต้องการของพ้ืนที่
• การเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน
• ประเด็นเร่ืองราวในพื้นที่ 

สัดส่วนการถือหุ้น 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำากัด
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บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำากัด 
มีขอบข่ายหน้าที่ดังนี้คือ 
1.  ค้นหาชุมชนที่มีความพร้อมเข้าร่วมกับบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด 
  (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำากัด ในการพัฒนาตัวชุมชนเอง
2.  บริหารจัดการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำากัด 
 ให้สร้างรายได้ในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีความสุขอย่างยั่งยืน
3. ให้คำาแนะนำาเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารและพัฒนาสินค้าแก่ชุมชน
4. หาช่องทางการตลาดและการจัดจำาหน่ายในระดับจังหวัด
5. ส่งเสริมสินค้าชุมชนในจังหวัดให้เป็นที่รับรู้ ในระดับประเทศ 

• สร้างความเข้าใจในพื่นที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
• บูรณาการเชื่อมโยงของทุกภาคส่วนในพื้นที่
• เชื่อมโยงแนวทางการดำาเนินงานจากคณะทำางานขับเคลื่อน
 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากประชารัฐส่วนกลาง

• ค้นหาชุมชนที่มีความพร้อมเข้าร่วม SE
• บริหารจัดการ SE จังหวัด สร้างรายได้ในชุมชนเพื่อให้   
    ชุมชนมีความสุขอย่างยั่งยืน
• หาช่องทางการตลาดและการจัดจำาหน่ายในระดับจังหวัด
• ส่งเสริมสินค้าชุมชนในจังหวัดให้เป็นที่รับรู้ในระดับประเทศ

• ประกอบสัมมาชีพในสามกลุ่มหลัก
 การเกษตร
 การแปรรูป
 การท่องเที่ยวโดยชุมชน

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด 
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำากัด

คณะกรรมการประสานงานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจำาจังหวัด (คสป.)

คณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้จัดการ

ชมุชนเกษตร ชมุชนแปรร ปู ชมุชนการทอ่งเทยว
โดยชมุชน

สัมมาชีพเต็มพื่นที่

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำากัด
ของแต่ละจังหวัด ทำางานร่วมกับคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ 

ประจำาจังหวัด (คสป.) อย่างใกล้ชิดเป็นหนึ่งเดียว

ี ่
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ชุมชนลงมือทำา

เอกชนขับเคลื่อน

รัฐบาลสนับสนุน

คณะทำางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ  (E3)  โดยมี  
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นหัวหน้าทีมภาครัฐ 
และคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำานวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ  
จำากัด (มหาชน) เป็นหัวหน้าทีมภาคเอกชน เริ่มดำาเนินงานอย่างเป็นทางการมา 
ต้ังแต่เดือนธันวาคม  พ.ศ.  2558 โดยมีเป้าหมายในการสร้างรายได้ ให้ชุมชน 
ประชาชนมีความสุขที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ 5 ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ  
ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน นับเป็นนวัตกรรม 
ในการบริหารจัดการการพัฒนาประเทศไทย ที่การพัฒนามาจากความร่วมมือ 
ของทุกภาคส่วนในสังคม 

ทัง้นีค้ณะทำางานได้น้อมนำาแนวพระราชดำารหิลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพยีง
และพระราชดำารัส “เข ้าใจ เข ้าถึง พัฒนา” ในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมท้ังน้อมนำาแนวพระราชปณิธาน “สืบสาน 
รักษา ต่อยอด” ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  มาใช้เป็นแนวทางสำาคัญ
ในการขับเคลื่อนการทำางานทั้งในระดับประเทศและระดับจังหวัด ซึ่งช่วยให้การทำางาน
เป็นไปอย่างราบร่ืนและประสบความสำาเร็จเป็นอย่างดี
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คณะทำางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐได้วาง Platform การทำางานโดย
ยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง สร้างรูปแบบการบริหารองค์กรแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม (SE) โดยจัด
ตั้ง บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำากัด ขึ้นทั่วประเทศ จำานวน  
76  จังหวัด และตั้งบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำากัด 
เพื่อเชื่อมโยงการทำางานของ SE ทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยเป็นการทำางานพัฒนาชุมชน
ในรูปแบบของวิสาหกิจเพื่อสังคม ที่มุ่งเน้น 3 กลุ่มงาน ได้แก ่ เกษตร แปรรูป และ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยตั้งแต่ป ี พ.ศ. 2559 - 2561 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด 
(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำากัด ทั่วประเทศได้ทำางานตามเป้าหมายหลักคือ สร้างรายได้ให้กับ
ชุมชน ประชาชนมีความสุข

จ�านวนวิสาหกิจเพื่อสังคม และหน่วยงานสนับสนุนที่จัดตั้งขึ้น
ระดับประเทศ 1 บริษัท

ระดับจังหวัด 76 บริษัท

ระดับอ�าเภอ 15 บริษัท

มูลนิธิสถาบันพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย 1 แห่ง

ภาพรวมการดำาเนินงาน 
ป ี พ.ศ. 2559 - 2561

2558

109,000
ล้านบาท

125,208
ล้านบาท

การเติบโตของยอดขาย 
OTOP

154,000
ล้านบาท

190,000
ล้านบาท

+14.8%

+23%

+24%

2559 2560 2561
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รายได้รวมจาการท�างานของ บริษัท ประชารัฐ
รักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

 พ.ศ. 2559 - 2561

เกษตร  215,549,079 บาท

แปรรูป  210,527,887 บาท

ท่องเที่ยวโดยชุมชน  126,048,419 บาท

รวม  543,125,385 บาท

การท�างานในป ี 2561 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด 

(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด ทั่วประเทศ

มบีคุลากรดำาเนนิงานในโครงการรวม 878 คน

ประชุมเครือข่ายผู้บริหารระหว่างจังหวัด

ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ 140  ครั้ง

ครัวเรือนที่ได้รับความช่วยเหลือ

เกษตร  18,100  ครัวเรือน

แปรรูป  31,111  ครัวเรือน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน  18,720  ครัวเรือน

รวม  67,931  ครัวเรือน

ข้อมูลสิ้นสุด ณ เดือนธันวาคม 2561

49%

32% 19%

องค์กรภาคีเครือข่าย
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ธันวาคม 
• คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งคณะทำางานประสานพลังประชารัฐ 12 คณะ

พ.ศ. 2559 
มกราคม 

พ.ศ. 2558 
กันยายน
• พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตร ี ประกาศนโยบายสานพลังประชารฐั ณ ตึกสนัติไมตร ี ท�าเนยีบรฐับาล

2558 - 2562

• คณะท�างานภาคเอกชนประชุมหารือร่วมกับ 
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  (องค์การมหาชน) 
ณ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

62-05-074_001-063 Pracha new17-5_G-Uncoated DIC.indd   36 17/5/2562 BE   15:13



37

มีนาคม

กุมภาพันธ ์
 

• ประชมุคณะท�างานการพฒันาเศรษฐกิจฐานราก 
และประชารัฐ คร้ังท่ี 1 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ 
สิริกิต์ิ

• หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรชุมชนกว่า 30 องค์กร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
สร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที ่ โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งสู่เศรษฐกิจฐานรากที่ย่ังยืน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
13 มกราคม 2559

• ประชุมคณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
และประชารัฐ คร้ังท่ี 2 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ 
สิริกิต์ิ

• พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงมหาดไทย หัวหน้าทีมภาครัฐ คณะทำางาน 
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐมีคำาสั่ง 
แต่งตั้งคณะทำางานขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและ 
ประชารัฐส่วนกลาง

• คณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ
ประชารัฐ ลงศึกษาพื้นที่จังหวัดภูเก็ตครั้งแรก

• ประชุมคณะทำางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
และประชารฐั ครัง้ที ่ 3 ณ ศูนยก์ารประชมุแหง่ชาติ
สิริกิติ์
• หัวหน้าทีมภาครัฐและเอกชน คณะทำางานการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ นำาเสนอ
แนวคิดประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพ่ือสังคมกับ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ 
จังหวัดอุดรธานี 
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เมษายน

  
       

• ประชมุคณะกรรมการ โครงการสานพลังประชารฐั (นัดพเิศษ) ของคณะท�างานพฒันาเศรษฐกิจฐานราก และประชารฐั 
โดยรายงานแนวทางด�าเนินงานต่อพลเอกประยุทธ ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตร ี ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

• เปิดบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจ 
เพ่ือสังคม) จ�ากัด ซ่ึงเป็นวิสาหกิจชุมชนเป็นแห่งแรก 
ของประเทศไทย ณ จังหวัดภูเก็ต

• ประชมุคณะทำางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
และประชารัฐ คร้ังท่ี 4 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ 
สิริกิติ์

• ประกาศพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการยกเว้น 
รัษฎากร (ฉบับท่ี 604) การยกเว้นภาษีเงินได้แก่ 
บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ส�าหรับเงินได้ 
ท่ีจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อลงทุนสินทรัพย์บางกรณี  
เพ่ือกระตุ้นระบบเศรษฐกิจในระยะส้ันเพ่ิมข้ึน รวมท้ัง 
จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ 
ประเทศในระยะยาว
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พฤษภาคม 

• พธิเีปิดโครงการการจดัต้ังบรษิทั ประชารฐัรกัสามัคค ี วสิาหกิจเพือ่สังคม (ประเทศไทย) จ�ากัด โดยพลเอก ประยุทธ ์
จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรี เปน็ประธานการจดจดัต้ังบรษัิท ประชารฐัรกัสามัคคี วสิาหกิจเพือ่สังคม (ประเทศไทย) 
จ�ากัด และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ�ากัด 4 จังหวัด ณ ตึกสันติไมตรี ท�าเนียบรัฐบาล

• การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
ฐานรากและประชารัฐ ณ ตึกสันติไมตรี ท�าเนียบ 
รัฐบาล

• คณะทำางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ 
ประชารัฐลงพื้นที่จังหวัดอุดรธาน ี จังหวัดเพชรบุรี  
จังหวัดเชียงใหม ่ จังหวัดบุรีรัมย ์ และจังหวัดชุมพร

 

• ค�าส่ังส�านักนายกรัฐมนตรี โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เร่ืองแต่งต้ังคณะกรรมการประสานและขับเคล่ือนนโยบาย 
สานพลังประชารัฐประจ�าจังหวัด (คสป.)

• ประชุมคณะทำางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ครั้งที ่ 5 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
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มิถุนายน
• ประชุมคณะทำางาน การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ครั้งที ่ 6 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

• คณะทำางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐลงพื้นที่จังหวัดน่าน จังหวัดแพร่ และจังหวัดพิษณุโลก 

• คณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐลงพ้ืนท่ีจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดสระแก้ว

•  บริษัท  ประชารัฐรักสามัคคี  วิสาหกิจเพื่อสังคม 
(ประเทศไทย) จ�ากัด จัดเสวนาหัวข้อ  Sustainable 
Leadersh ip  Ser ies  “ Insp i ra t ion  fo r  Next  
Generations” โดยมี  ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล และ  
ดร.ปี เตอร์  เอ็ม  เชงเ ก้  ผู้อ�านวยการศูนย์ศึกษา 
องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถาบันศูนย์ เทคโนโลยี  
แห่งแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา ร่วมเสวนา ณ ศูนย์ 
Casean อาคาร CW Tower
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กรกฎาคม
• ประชุมคณะทำางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ครั้งที ่ 7 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
• คณะทำางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐลงพื้นที ่ จังหวัดสระบุรี

สิงหาคม
• ประชุมคณะทำางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ครั้งที ่ 8 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

• ร่วมประชุมและบรรยายพิเศษ Voluntary Country 
Review (VNR) at the High Level Political 
Forum (HLPF), United Nations นครนิวยอร์ก 
สหรัฐอเมริกา

• คณะทำางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ 
ประชารัฐ จัดทำารายการชื่นใจไทยแลนด์ ทาง 
อมรินทร์ทีวี ช่อง  34 เพื่อประชาสัมพันธ์การ 
ท่องเที่ยวโดยชุมชนทั่วประเทศ

• พิธีเปิดโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย 
ปทีี ่ 1 ณ อาคารชาเลนเจอร ์ 1- 3 อมิแพคอารน่ีา 
เมืองทองธานี

• คณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ 
ประชารัฐลงพื้น ท่ี จังหวัดชัยนาทและจังหวัด 
อุทัยธานี

• บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม 
(ประเทศไทย) จ�ากัด ร่วมกับ บริษัท 
โออิชิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) จัดงาน “Phuket 
Lobster Festival 2016 เจ้าถิ่น พากินกุ้ง
มังกร” ณ ร้านโออิชิทั่วประเทศ
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กันยายน

ตุลาคม
• ประชมุคณะทำางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารฐั ครัง้ที ่ 9 และครัง้ที ่ 10 ณ ศูนยก์ารประชมุแหง่ชาติสริิกิต์ิ

• จัดงาน Batik Design Week 2016 โดยการ 
รวมตัวกันของ 5 จังหวัดกลุ่มจังหวัดอันดามัน และ 
5 จังหวัดกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ ณ ศูนย์การค้า 
เซ็นทรัลเฟสติวัล จังหวัดภูเก็ต

•  คณะทำางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
และประชารัฐลงพื้นที่จั งหวัดสงขลา  จังหวัด 
กาญจนบุรี จังหวัดตราด และจังหวัดสกลนคร

• แถลงขา่วโครงการ ลองกอง ผลไม้ดีชายแดนใต้ โดยมพีลเอกอนุพงษ์ เผ่าจนิดา รฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย 
เปน็ประธานในพธิ ี ณ ศนูย์การคา้เดอะสตรที รชัดา โดยผนึกก�าลังรว่มกบัผูป้ระกอบการธุรกิจคา้ปลีกคา้ส่งสมัยใหม่  
(Modern Trade) ชั้นน�าของประเทศไทย เพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายผลผลิตลองกองของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ 
พัฒนาคุณภาพผลผลิตไปยังภาคีเครือข่ายความร่วมมือ ในระหว่างวันที ่ 1- 31 ตุลาคม 2559

• จัดแสดงนวัตกรรมการจัดการการผลิตของชุมชนต่าง  ๆ  ในงาน  Creative Thailand ณ  ศูนย์นิทรรศการ 
และการประชุมไบเทค บางนา
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ธันวาคม

• สัมมนากรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด  (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด จากท่ัวประเทศ  
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

พฤศจิกายน
• จัดตั้งบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำากัด ครบ 76 จังหวัด

• บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ�ากัด จัดแสดงผลงานในงาน OTOP Wisdom 
to the World ภูมิปัญญาไทย ก้าวไกล สู่สากล ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม

• บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต  (วิสาหกิจ 
เพ่ือสังคม) จ�ากัด เปิดตัวโครงการ “สับปะรดภูเก็ต” 
แคมเปญ “อ่องหลาย โป๊ป่ีเปงอ๊าน” โดยมีคณะทูต 
จากประเทศญ่ีปุ่น กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว 
เกาหลี ออสเตรีย อังกฤษ และนิวซีแลนด์ ร่วมงาน 
ณ โรงแรมดิโอกุระ เพรสทีจ
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• คณะทำ�ง�นก�รพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�กและประช�รัฐ จัดแสดงผลง�นในง�น OTOP City 2016 ของขวัญจ�ก 
พระร�ช� ภูมิปัญญ�ใต้ร่มพระบ�รม ี ณ อ�ค�รช�เลนเจอร์ 1- 3 อิมแพคอ�รีน่� เมืองทองธ�นี
• ประชุมคณะทำ�ง�นก�รพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�กและประช�รัฐ ครั้งที ่ 11 ณ ศูนย์ก�รประชุมแห่งช�ติสิริกิติ์

พ.ศ. 2560
มกร�คม

• ลงพื้นที่ตรวจเย่ียมและติดต�มผลง�นจังหวัด 
นครปฐม จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธย� 
และจังหวัดชลบุรี
• สัมมน�เชิงปฏิบัติก�รชุมชนผู้ผลิตผ้�ข�วม้� 
ทอมือ ณ โรงแรมเอสรัชด� และศูนย์ C asean 
อ�ค�ร CW Tower

• ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ 
เค ร่ืองสี ข้าวครัวเ รือนระหว่างมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์กับบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี 
วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำากัด

• ประชมุคณะทำางานการพฒันาเศรษฐกิจฐานราก 
และประชารัฐ ครั้งที่ 1/2560 

กุมภ�พันธ์
• ประชุมคณะทำางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ครั้งที่ 2/2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
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• ประชุมเชิงปฏิบัติการไตรมาส นักพัฒนาชุมชน 
รุ่นที่ 1 โครงการสารพลังเพื่อบ้านเกิด ครั้งที่ 1  
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

พฤษภาคม

• ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลงานจังหวัดอุดรธานี จังหวัดสกลนคร จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดพังงา
• จัดการประกวดออกแบบชุดราตรีผ้าขาวม้า โดย Young Designer

มีนาคม
• ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลงานจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแพร่ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดร้อยเอ็ด
• จัดประกวดภาพถ่าย Instagram ผ้าขาวม้า ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

• ร่วมเดินแฟชั่นโชว์ผ้าขาวม้าในงาน Amazon Fashion Week TOKYO 2017 ณ ประเทศญี่ปุ่น

เมษายน
• ประชุมคณะทำางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ครั้งที ่ 3/2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

• ประชุมคณะทำางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
และประชารัฐ ครั้งที่ 4/2560 ณ ศูนย์การประชุม 
แห่งชาติสิริกิติ์

• ลงพื้นท่ีตรวจเยี่ยมและติดตามผลงานจังหวัด 
นครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา
• ร่วมจ�าหน่ายสินค้าชุมชนในงาน Thailand’s Best 
     Local Product ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม
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มิถุนายน
• ประชุมคณะทำางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ครั้งที ่ 5/2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์บอลรูม 
สโมสรราชพฤกษ์
• จัดงานผ้าขาวม้า ผ้าสารพัน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
• ประชมุเชงิปฏิบติัการไตรมาส นกัพัฒนาชมุชนรุน่ที ่ 1 โครงการสานพลงัเพ่ือบา้นเกิด ครัง้ที ่ 2 ณ จงัหวดันครปฐม 

กรกฎาคม

สิงหาคม
• ประชุมคณะทำางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ครั้งที ่ 6/2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
• จดังานครบรอบ 1 ป ี โครงการผา้ขาวมา้ทอ้งถ่ิน หตัถศิลปไ์ทย ณ อาคารชาเลนเจอร ์ อมิแพคอารนีา่ เมืองทองธานี

• สนับสนุนโครงการวิ่งทะเลน้อยร้อยรัน 
จังหวัดพัทลุง

• ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการแล็บประชารัฐ

• ร่วมงานข้าว สด สร้าง สุข จัดแสดงเครื่องสีข้าวครัวเรือน ณ ลานพาร์คพารากอน
• เปิดร้านค้าประชารัฐ ณ อาคาร CW Tower
• บริษัท ประชารฐัรกัสามคัคีวสิาหกิจเพ่ือสงัคม (ประเทศไทย) จำากัด ไดร้บัการรบัรองการเปน็วิสาหกิจเพือ่สังคม จาก 
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
• ร่วมจำาหน่ายสินค้าประชารัฐในงาน OTOP Mid Year 2017 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1- 3 อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี
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กันยายน
• ประชุมคณะทำางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ครั้งที ่ 7/2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

•  ป ฐ ม นิ เ ท ศ นั ก พั ฒ น า ธุ ร กิ จ ชุ ม ช น รุ่ น ท่ี  2  
โครงการสานพลังเพือ่บ้านเกิด ณ ศนูย์ C asean 
ชั้น 10 อาคาร CW Tower
• จดัการประชมุเชงิปฏบัิติการไตรมาส นักพฒันา 
ธรุกิจชมุชนรุน่ท่ี 1 และรุน่ท่ี 2 โครงการสานพลัง 
เพื่ อ บ้าน เ กิดครั้ ง ท่ี  2  ณ ศูน ย์  C  asean 
ชั้น 10 อาคาร CW Tower และ โรงแรมพาลัสโซ 
กรุงเทพมหานคร

• จัดงาน Batik Design Week 2017 ณ ห้าง 
สรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

• บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม 
(ประเทศไทย) จำากัด รว่มกับกระทรวงสาธารณสุข 
ดำาเนินโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 
ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นโครงการท่ีให้ 
โรงพยาบาลเป็นฐานส่งเสริมการดำาเนินงาน เรื่อง 
อาหารปลอดภัย และรับซื้อพืช ผัก และผลไม้ 
ปลอดภัยจากสารเคมีจากเกษตรกร
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พฤศจิกายน

• จัดกิจกรรมแรลล่ี A Journey from Local to Global ณ เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือเช่ือมความสัมพันธ์ 
อันดี และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมกับน�าสินค้า OTOP ของ 
ประเทศไทยไปเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักยังต่างประเทศ ในงาน “นิทรรศการแสดงสินค้าจากกลุ่มประเทศแม่โขง - ล้านช้าง”

• ลงพ้ืนท่ีติดตามผลการด�าเนินงานของกลุ่มจังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนล่าง 
ณ จังหวัดนครราชสีมา

•  จัดการประชุม เชิ งปฏิบั ติการ  กรรมการ 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม  
(ประเทศไทย) จำากัด ณ จังหวัดนครราชสีมา
• เริ่มโครงการ OTOP Junior Contest เดือน 
กันยายน - พฤศจิกายน 2560

ตุลาคม

 

• จัดงาน Phuket Lobster Festival 2017 ปีที ่ 2
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ธันวาคม

• พิธีมอบรางวัล Pracharat Awards และรางวัล 
โครงการ OTOP Junior Contest ณ อิมแพคฟอร่ัม 
เมืองทองธานี

• ร่วมจำาหน่ายสินค้าชุมชนในงาน OTOP City 
2017 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1- 3 อิมแพคอารีน่า 
เมืองทองธานี

• กรรมการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จ�ากัด ทุกจังหวัด ร่วมรับฟังความคิดเห็นร่าง  
พระราชบัญญัติยุทธศาสตร์ชาต ิ 20 ป ี ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี

• จัดสัมมนา                        กร รมการ                       บริษัท         ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ�ากัด       ทุกจังหวัด              ณ อิมแพคอารีน่าเมืองทองธานี
• ประชุมคณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ครั้งที่ 8/2560 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี
• จดัแถลงขา่วผลการด�าเนินงานคณะท�างานการพฒันาเศรษฐกิจฐานรากและประชารฐั ครบ 2 ป ี ณ อมิแพคฟอรัม่  
เมืองทองธานี
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พ.ศ. 2561
กุมภาพันธ์

• ลงพื้นท่ีเยี่ยมชุมชนผ้าขาวม้า อ�าเภอลืออ�านาจ  
จังหวัดอ�านาจเจริญ

• เปิดร้านค้าประชารัฐรักสามัคคี ไร่เชิญตะวัน  
เมืองเชียงราย ณ ไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย

• การประชุมคณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐครั้งที ่ 1/2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
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พฤษภาคม
• งานสัมมนาผ้าขาวม้าระดับภูมิภาค และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการชุมชนผ้าขาวม้าให้กลุ่มชุมชนและผู้ผลิตที่จังหวัด 
อุบลราชธานี จังหวัดอำานาจเจริญ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดบุรีรัมย์ 

มิถุนายน

• ประชุมไตรมาส ครั้งที่ 2/2561 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำากัด ณ จังหวัดลำาปาง  
และจังหวัดนครศรีธรรมราช
• คณะทำางานลงพื้นที่ติดตามการทำางานที่จังหวัดชัยนาท

 

• ลงพื้นท่ีตรวจเย่ียมและติดตามผลงาน บริษัท 
ประชารัฐรักสามัคคีอ่างทอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม)  
จ�ากัด ณ จังหวัดอ่างทอง

• ร่วมงาน  OTOP Midyear 2018:  OTOP 
Signature เอกลักษณ์จากเสน่ห์วิถีนิยมไทย 
ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี

• ประชุมกรรมการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเชียงใหม่ (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ�ากัด คร้ังท่ี 2/2561 ณ โรงแรมอิมพีเรียล 
แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่
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สิงหาคม

กรกฎาคม

• รายงานผลการด�าเนินงานของคณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐต่อนายกรัฐมนตร ี ณ ตึก 
บัญชาการ 1 ท�าเนียบรัฐบาล

• คณะทำางานลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำาเนินงาน ณ จังหวัดอุดรธานี
• คณะทำางานการพฒันาเศรษฐกจิฐานรากและประชารฐั รว่มประชมุแบบมสีว่นรว่มกบัชมุชน ในการอนรุกัษพ์นัธุพ์ชื 
พื้นถิ่นและเชื่อมโยงช่องทางการตลาด ณ บ้านนายสำาเริง แจ่มจำารัส จังหวัดชลบุรี

• งาน  “ชุมชนแสนกล้าดี ปฏิบัติการขับเคล่ือน 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” การประชุมเชิง 
ปฏิบัติการพัฒนาบทบาทและการเรียนรู้ของชุมชน  
ณ อ�าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

• ร่วมแสดงผลการด�าเนินงานในงานศิลปาชีพ  
ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี 2561 
ณ  อาคารชาเลนเจอร์  1-  3 อิมแพคอารีน่า  
เมืองทองธานี
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ตุลาคม

• คณะทำางานลงพ้ืนที่ประชุมติดตามการดำาเนินงาน บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีน่าน (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำากัด  
ณ จังหวัดน่าน

• เริ่มจัดส่งผักปลอดภัยเข้าสู่  5 โรงพยาบาล 
ในกรุงเทพ ภายใต้โครงการโรงพยาบาลอาหาร 
ปลอดภัย

• ร่วมแสดงผลการดำาเนินงาน ThaiBev Expo 2018 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
• นำาชุมชนในโครงการร่วมงาน  Farmer’s Market Modern Trade ณ  ลานกิจกรรมชั้น  1 ศูนย์การค้า 
เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2
• นำาชุมชนในโครงการร่วมงานบ้านและสวนแฟร์ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา

• ครบรอบ 2 ปี โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย โดยจัดนิทรรศการโชว์ผลงานการประกวดของ Young  
    Designer และ การประกวด IG ผ้าขาวม้า ในหัวข้อ “ผ้าขาวม้าทอใจ” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
• งานการประกวดในหัวขอ้ “นวอตัลักษณ”์ 3 สาขา ไดแ้ก่ ออกแบบแฟชัน่ ออกแบบเคหะส่ิงทอ และออกแบบลายผ้า 

•  ประชุมเชิงปฎิบัติการประจำาไตรมาส  นักพัฒนาธุรกิจ
ชุมชน  รุ่นที่  2 โครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิด  ครั้งที่  3 
ณ อาคารดีเฮ้าส ์ กรุงเทพมหานคร

• การประชุมเชิงปฏิบัติการประจำาไตรมาส คร้ังท่ี  3 โดย
กรรมการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจ 
เพ่ือสังคม) จำากัด ท่ัวประเทศ ณ จังหวัดอุบลราชธานี 
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• ร่วมนำาสินค้าชุมชนออกแสดงในงานนิทรรศการ 
“ขับเคลื่อน THAILAND 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยีและนวัตกรรม  :  THAILAND 4.0  
IN THE MAKING” ณ สยามสแควร์

• น�าชุมชนร่วมขายสินค้าในงาน “River Festival 
2018” เทศกาลสายน้�าแห่งวัฒนธรรมไทย คร้ังท่ี 4  
ณ เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์

• ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีสู่ความยั่งยืน 
แบบบูรณาการ ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี
• นำาชมุชนรว่มขายสนิค้าในงานอาคเนย์ Gift & Green Mart 2018 ณ อาคารอาคเนย์ สำานกังานใหญ ่ สลีม กรงุเทพฯ

ธันวาคม

• จัดงาน    “ผ้าขาวม้าทอใจ” ภายใต้โครงการ    “ผ้าขาวม้าท้องถ่ินหัตถศิลป์ไทย ประจ�าปี 2561” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

• ร่วมส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีงานจุลกฐินถ่ินไทล้ือ ให้เป็นการท่องเท่ียวโดยชุมชน ณ วัดท่าข้ามศรีดอนชัย 
จังหวัดเชียงราย

พฤศจิกายน
• ร่วม   “โครงการ Green Army, Green Farmer เพื่อประเทศชาติและประชาชน” ณ มณฑลทหารบกที่ 17
• รว่มนำาสนิค้าชมุชนในโครงการประชารฐั จำาหนา่ยในงานสมโภชพระอาราม 230 ป ี ณ วัดพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม  
ราชวรมหาวิหาร
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• งานเปิดตัว (Soft Launch) เครื่องสีข้าวครัวเรือน ในงานการประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหาแนวทางการขับเคล่ือน 
เศรษฐกิจฐานรากในอนาคต ณ โรงแรมทีเค พาเลซ โฮเทล แอนด์คอนเวนชั่น

• ประชมุเชงิปฎบิติัการประจำาไตรมาส นกัพฒันาธรุกิจชมุชน รุน่ที ่ 2 โครงการสานพลงัเพือ่บา้นเกิด ครัง้ที ่ 4 และ 
การประชุมกรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จำากัด ณ โรงแรมทีเค พาเลซ  
โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น

• ร่วมจ�าหน่ายสินค้าชุมชนในงาน OTOP City 
2018 ณ อาคารชาเลนเจอร ์ 1- 3 อมิแพคอารน่ีา 
เมืองทองธานี

• ร่วมน�าชุมชนออกบูธขายสินค้าในงานอุ่นไอรัก  
คลายความหนาว  “สายน�้าแห่งรัตนโกสินทร์” 
ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า

• การประชมุกรรมการบรษัิท ประชารฐัรกัสามัคค ี
วสิาหกิจเพือ่สังคม (ประเทศไทย) จ�ากดั ครัง้ที ่ 4  
ร่วมกับบริษัทเอกชนผู้สนับสนุน ณ โรงแรม ทีเค  
พาเลช โฮเทล แอนด ์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

• รว่มนำาชมุชนผา้ขาวมา้ออกบธูเพือ่ประชาสมัพันธ์ 
โครงการผ้าขาวม้าท้องถ่ินหัตถศิลป์ไทย ณ ศูนย์ 
การค้าสยามดิสคัฟเวอรี
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• นำาสินค้าชุมชนร่วมจำาหน่ายสินค้าในงาน Royal Project Market ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน
• นำาชุมชนร่วมออกงานในงานนิทรรศการรักษ์หัวใจ ณ ธนาคารกรุงเทพ สำานักงานใหญ่

พ.ศ. 2562
กุมภาพันธ์

• บรรยายพิเศษในหลักสูตรปริญญาโทการบริหาร 
การปกครองท้องท่ี มหาวทิยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช  
เร่ืองการจัดการโครงการประชารัฐสู่ความเป็นเลิศ  
ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

• น�าชุมชนร่วมออกร้านขายสินค้า และเฝ้าฯ รับเสด็จ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานฉลองเทศกาล 
ตรุษจีน ณ เยาวราช กรุงเทพมหานคร

• บรรยายพิเศษในงาน The 1st International 
C o n f e r e n c e  o n  Wo r l d  S u s t a i n a b l e  
Development ZWSD 2019 : Sustainable 
Community Development เรื่อง  World 
Sustainable  Development ณ  โรงแรม 
ดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

•  คณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
และประชารัฐ  ร่วมมอบรางวัลส่ง เสริมการ 
รักษาอาชีพเกษตรกรของชุมชนท่ีอยู่ในสภาพ 
แวดล้อมปัจจุบัน ณ ต�าบลหนองรี อ�าเภอเมือง 
จังหวัดชลบุรี
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มีนาคม

• ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันพัฒนา 
วิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย ณ โรงแรม 
อิมพิเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่

• บรรยายพิเศษ เร่ืองการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
กับความย่ังยืนของสังคมไทย ในโครงการฝึกอบรม 
การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำานักงานตำารวจ 
แห่งชาติ ณ สำานักงานตำารวจแห่งชาติ

• ตรวจเย่ียมการดำาเนินงานบริษัท  ประชารัฐ 
รักสามัคคีนครศรีธรรมราช (วิสาหกิจเพื่อสังคม)  
จำากัด ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
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คณะทำางานภาครัฐ

พลเอก	อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

หัวหน้าทีมภาครัฐ
(30 สิงหาคม 2557 - ปัจจุบัน)

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ 
รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี

(30 สิงหาคม 2557 - 15 ธันวาคม 2559)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
(15 ธันวาคม 2559 - 23 พฤศจิกายน 2560) 

รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตร ี
(23 พฤศจิกายน 2560 - ปัจจุบัน)

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

(19 สิงหาคม 2558 - 15 ธันวาคม 2559)

รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี
(15 ธันวาคม 2559 - 23 พฤศจิกายน 2560)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
(23 พฤศจิกายน 2560 - 29 มกราคม 2562)

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
(15 ธันวาคม 2559 - 23 พฤศจิกายน 2560)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย ์
(23 พฤศจิกายน 2560 - 29 มกราคม 2562)

พลต�ารวจเอก	อดุลย์ แสงสิงแก้ว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์
(31 สิงหาคม 2557 - 23 พฤศจิกายน 2560)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
(23 พฤศจิกายน 2560 - ปัจจุบัน)

นายสมพล เกียรติไพบูลย์
ประธานที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ

(15 ธันวาคม 2558 - ปัจจุบัน)

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

(1 ตุลาคม 2560 - ปัจจุบัน)

นางสาวชุติมา บุณยประภัศ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(15 ธันวาคม 2559 - 23 พฤศจิกายน 2560)

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
(23 พฤศจิกายน 2560 - ปัจจุบัน)

พลเอก	ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(20 สิงหาคม 2558 - 23 พฤศจิกายน 2560) 

รองนายกรัฐมนตร ี
(23 พฤศจิกายน 2560 - ปัจจุบัน)

นายกฤษฎา บุญราช 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

(1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2560)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(23 พฤศจิกายน 2560 - ปัจจุบัน)
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คณะทำางานภาคเอกชน
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
กรรมการผู้อำานวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน)
หัวหน้าทีมภาคเอกชน

ประวัติการท�างานด้านสังคม
• รองประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
• ที่ปรึกษาประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วาระปี 2559 - 2561)
• กรรมการที่ปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร ์
• กรรมการและเหรัญญิก สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย - จีน
• กรรมการมูลนิธิสิริวัฒนภักด ี
• กรรมการมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์แห่งชาต ิ
• ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
• กรรมการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
• กรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง 
• กรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
• ประธานมูลนิธิพลังน้ำาใจไทย
• กรรมการจัดทำายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
• ประธานมูลนิธิสถาบันพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ
ประธานกรรมการกลุ่มมิตรผล 
บริษัท น้ำาตาลมิตรผล จำากัด

ประวัติการท�างานด้านสังคม
• ประธานอาวุโส หอการค้าไทยและสภาหอการค้า
 แห่งประเทศไทย 
• สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
• หัวหน้าทีมภาคเอกชนคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ
• คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 
• พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป 
เลขาธิการคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ (สช.)

ประวัติการท�างานด้านสังคม
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
 ในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาต ิ
• ประธานกรรมการมูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา 
• กรรมการบริหารสำานักงานกองทุน
 หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2560

นายแพทย์อ�าพล จินดาวัฒนะ 
กรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม

ประวัติการท�างานด้านสังคม 
• ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร
 ราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ
 ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคี
 ปรองดอง (ป.ย.ป.) 
• สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)

นายศุภชัย เจียรวนนท์ 
ประธานคณะผู้บริหาร 
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำากัด
(มหาชน)

ประวัติการท�างานด้านสังคม
• ประธานคณะกรรมการฯเครือข่ายโกลบอล
 คอมแพ็กประเทศไทย 
• นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย
 ในพระบรมราชูปถัมภ์
• หัวหน้าทีมภาคเอกชนของคณะทำางานโครงการ 
 สานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและ
 การพัฒนาผู้นำา

นางเกศรา มัญชุศรี
กรรมการและผู้จัดการ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประวัติการท�างานด้านสังคม
• คณะทำางานประชารัฐเพื่อสังคม
• กรรมการสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม
 โดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง

นายวิชัย อัศรัสกร
กรรมการ
บริษัท พาเนล พลัส จำากัด

ประวัติการท�างานด้านสังคม
• รองประธาน
 องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) 
• รองประธานกรรมการ 
 หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำาและ
 การเกษตร (สสนก.)
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นายยุทธนา เจียมตระการ 
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ - การบริหารกลาง 
บริษัท ปูนซิเมนต์ ไทย จำากัด (มหาชน)

ประวัติการท�างานด้านสังคม
• ที่ปรึกษา สมาคมอุตสาหกรรม พลาสติกชีวภาพไทย
• ที่ปรึกษา มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
 ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
• คณะกรรมการอำานวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศ
 ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา

นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ ์
กรรมการ
บริษัท น้ำามันพืชไทย จำากัด (มหาชน)

ประวัติการท�างานด้านสังคม
• นายกสมาคมเดอะบอสส์ 
• ที่ปรึกษา คณะวิทยาการเรียนรู้
 และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
• ประธานมูลนิธิการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม 
• ประธานศูนย์ประสานงานองค์การเอกชน
 จังหวัดนครปฐม

นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา 
กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท ทักษิณปาล์ม (2521) จำากัด

ประวัติการท�างานด้านสังคม
• รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
• กรรมการบริหารสำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

นางสาวบุษบา จิราธิวัฒน์ 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำากัด

ประวัติการท�างานด้านสังคม
• Co - Chair, Italian - Thai 
 Business Forum และกรรมการ
 รองเลขาธิการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
• กรรมการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
 ที่ปรึกษาสมาคมผู้ค้าปลีกไทย

นายสมชาติ ภาระสุวรรณ 
ผู้อำานวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

ประวัติการท�างานด้านสังคม
• คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาการรุกล้ำา
 ลำาน้ำาสาธารณะ (คลองลาดพร้าว)
• คณะทำางานประชารัฐเพื่อสังคม (ภาครัฐ)
• คณะกรรมการพิจารณาติดตามและประเมินผล
 การวิจัยแผนงานท้าทายไทย เรื่องสังคมไทย
 ไร้คอร์รัปชัน
• คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์
อดีตอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

ประวัติการท�างานด้านสังคม
•  อดีตเลขานุการร่วมภาครัฐ

นายฤทธิ์ ธีระโกเมน 
ประธานกรรมการ 
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 
จำากัด (มหาชน)

ประวัติการท�างานด้านสังคม
• ประธานฝ่ายกิจกรรมเพื่อประชาชนมูลนิธิโรคตับ
• กรรมการกองทุนพัฒนาระบบงานหัวใจและ
 หลอดเลือด โรงพยาบาลศิริราช 
• กรรมการมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร  
 อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก

นายประวิช สุขุม 
ผู้อำานวยการสำานักสื่อสารองค์กร
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด 
(มหาชน)

ประวัติการท�างานด้านสังคม
• เลขานุการร่วมภาคเอกชน

นายสรัญ รังคสิริ 
ที่ปรึกษา 
บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)

ประวัติการท�างานด้านสังคม
• ประธานสโมสรฟุตบอลพีทีที ระยอง 

• ผู้จัดการทีมฟุตซอลไทย

นายนิสิต	จันทร์สมวงค์
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

ประวัติการท�างานด้านสังคม
• เลขานุการร่วมภาครัฐ

62-05-074_001-063 Pracha new17-5_G-Uncoated DIC.indd   62 17/5/2562 BE   15:15



63

การดำาเนินงานของคณะทำางาน
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
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การประชุมคณะท�างานการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 
ครั้งที่ 1/2561
วนัที ่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชมุ Ballroom ศูนย์การประชมุแห่งชาติสริกิิติ์

คณะทำ�ง�นก�รพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�กและประช�รัฐ (E3) นำ�โดย 

พลเอก อนพุงษ ์ เผ�่จนิด� รฐัมนตรวี�่ก�รกระทรวงมห�ดไทย ในฐ�นะหัวหน้� 

ทีมภ�ค รัฐ  คุณฐ�ปน  สิ ริ วัฒนภักดี  กรรมก�ร ผู้อำ �นวยก�รใหญ่   

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน) ในฐ�นะหัวหน้�ทีมภ�คเอกชน 

คุณมีชัย วีระไวทยะ ประธ�นบริษัท ประช�รัฐรักส�มัคคีวิส�หกิจเพ่ือสังคม 

(ประเทศไทย) จำ�กัด พร้อมด้วยคณะทำ�ง�นจ�กภ�คส่วนต่�ง ๆ ร่วมประชุม 

คณะทำ�ง�นก�รพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�กและประช�รัฐ ครั้งที ่ 1/2561

คณะทำ�ง�นร�ยง�นผลคว�มคืบหน้�ในก�รดำ�เนินง�นว่�มีคว�มก้�วหน้� 

ในทุกด�้น โดยในเดือนมกร�คม 2561 ส�ม�รถพัฒน�กลุม่เป�้หม�ยไปแลว้ 

3,274 กลุ่ม มีร�ยได้สะสมกว่� 2,490 ล้�นบ�ท โดยมีผู้รับผลประโยชน์ 

ถึงกว่� 5 แสนคน และนำ�เสนอผลก�รศกึษ�ตน้แบบ ก�รตอ่ยอด และก�ร 

ขย�ยผลคว�มสำ�เรจ็เพ่ือก�รพัฒน� รวมถึงก�รนำ�เสนอผลก�รดำ�เนนิง�นของ 

บริษัท ประช�รัฐส�มัคคีวิส�หกิจเพ่ือสังคม (ประเทศไทย) จำ�กัด พร้อม 

เสนอแนวท�งก�รดำ�เนินก�รในป ี 2561 ต่อไป

สามารถดาว์นโหลดบันทึกการประชุมได้ที่
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บริษัท  ประช�รั ฐรั กส�มัคคี  วิส�หกิจ เ พ่ือสั งคม  

(ประเทศไทย) จำ�กัด ร่วมสนับสนุนก�รจัดง�นเสวน� C asean 

Sustainable Development Dinner Talk ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 

เพ่ือเผยแพร่แนวคิดก�รพัฒน�ท่ีย่ังยืน รวมถึงรูปแบบวิส�หกิจ 

เพ่ือสังคม (Social Enterprise) ม�ชว่ยแก้ไขปญัห�สงัคม ดว้ย 

ก�รเช่ือมโยงสู่คนรุ่นใหม่ในภูมิภ�คอ�เซียนให้เกิดก�รแลกเปล่ียน 

เรียนรู ้ ซึ่งจะนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�สังคมและประเทศช�ติต่อไป

ผู้นำ�ก�รเสวน�ครั้งนี ้ ได้แก ่ ศ�สตร�จ�รย ์ ดร.มูฮัมหมัด  

ยูนุส (Muhammad Yunus) เจ้�ของร�งวัลโนเบล ส�ข� 

สนัตภิ�พ และคณุมชียั วีระไวทยะ ตน้แบบวสิ�หกิจเพ่ือสงัคม 

(Social Enterprise) ของเมืองไทย และประธ�นกรรมก�ร 

บรษิทั ประช�รฐัรกัส�มคัค ี วิส�หกิจเพ่ือสงัคม (ประเทศไทย)  

จำ�กัด

ส่วนผู้เข้�ร่วมฟังเสวน�ครั้งน้ี มีผู้บริห�รระดับสูงจ�กทั้ง 

ภ�ครัฐและเอกชน ได้แก่ ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรี 

ประจำ�สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลข�ธิก�ร 

มูลนิธิชัยพัฒน� คุณอภิช�ติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมก�ร 

พัฒน�ชุมชน เลข�นุก�รร่วมภ�ครัฐ คณะทำ�ง�นก�รพัฒน� 

เศรษฐกิจฐ�นร�กและประช�รัฐ และคุณฐ�ปน สิริวัฒนภักดี  

หัวหน้�ทีมภ�คเอกชนคณะทำ�ง�นก�รพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�ก

และประช�รัฐ ฯลฯ รวมไปถึงบริษัทเอกชนชื่อดังที่จดทะเบียน

ในตล�ดหลักทรัพย์ ภ�คประช�สังคมและสถ�บันก�รศึกษ�ที่

สนใจ ท้ังน้ีเพ่ือสร้�งกระแสก�รทำ�วิส�หกิจเพ่ือสังคมให้ขย�ย

ในวงกว้�งต่อไป

งานเสวนา C asean Sustainable 
Development Dinner Talk
วันที่ 14 มีนาคม 2561 
ณ ศูนย ์ C asean อาคาร CW Tower

“ถึงเวลาท่ีเราต้องยอมรับว่าการ 
ขับเคล่ือนแบบทุนนิยมได้ชำารุด 
เ สียแล้ว  เ น่ืองจากมันนำาไปสู่ 
ความเหล่ือมลำา  การว่างงาน 

จำ า นวนมาก  แ ล ะการทำ า ล าย 
ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม  เ พ่ือ ใ ห้ ม นุ ษ ย ช า ติ แ ล ะ โ ล ก 
รอดพ้นวิกฤตการณ์น้ี เราต้องมีระบบเศรษฐกิจ 
รูปแบบใหม่ท่ีต้ังอยู่บนวิสัยทัศน์ท่ีเท่ียงตรง เป็นจริง 
ต่อธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ ซึ่งก็คือความ 
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีนำ้าใจอันจะเป็นแรงขับเคล่ือน 
ที่ทรงพลังทัดเทียมกับประโยชน์ส่วนตน”
ศาสตราจารย์ ดร.มูฮัมหมัด ยูนุส 

เจ้าของรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ

รับชมวิดีทัศน์การเสวนาได้ที่

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

ลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมก�รดำ�เนินง�น บริษัท ประช�รัฐรักส�มัคคี 

อ่�งทอง (วิส�หกิจเพ่ือสังคม) จำ�กัด โดยมีคุณโชคชัย แก้วป่อง  

รองอธิบดีกรมก�รพัฒน�ชุมชน พร้อมด้วยคณะกรรมก�ร 

ประส�นและขับเคลื่อนนโยบ�ยส�นพลังประช�รัฐ  (คสป.)  

รับฟังก�รนำ�เสนอสรุปผลก�รดำ�เนินง�น ณ  ห้องประชุม  

บรษิทั ประช�รฐัรกัส�มคัคอี�่งทอง (วิส�หกิจเพ่ือสงัคม) จำ�กัด  

จังหวัดอ่�งทอง

กรรมก�รผู้จัดก�ร บริษัท ประช�รัฐรักส�มัคคีอ่�งทอง  

(วิส�หกิจเพ่ือสังคม) จำ�กัด ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�น ใน 3  

กลุ่มง�น ได้แก่ 1.  เกษตร มีก�รจำ�หน่�ยสินค้�อ�ห�ร 

ปลอดภัยท่ีได้รบัรองม�ตรฐ�น GMP เรยีบรอ้ยแลว้ 2. แปรรปู 

ได้มีก�รเชื่อมโยงท�งก�รตล�ดให้กลุ่มเกษตรกรท่ีผลิตสินค้� 

ด้วยผักตบชว�นำ�ไปจำ�หน่�ยที่ห้�งสรรพสินค้�เซ็นทรัล และ 

ร้�นค้�ประช�รัฐของบริษัท ประช�รัฐรักส�มัคคี วิส�หกิจเพ่ือ 

สังคม (ประเทศไทย) จำ�กัด รวมท้ังสนับสนุนให้มีก�รแปรรูปเห็ด 

เป็นนำ�้ปล�เห็ด 3. ก�รท่องเท่ียวโดยชุมชน จัดทำ�ศูนย์ก�รเรียนรู้ 

ให้กล�ยเป็นแหล่งท่องเท่ียวโดยชุมชน โดยมีก�รเรียนรู้และ 

สืบทอดก�รทำ�เห็ดเยื่อไผ ่ และเห็ดตับเต่�

จังหวัดอ่างทอง
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด�าเนินงาน

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

ร่วมจัดแสดงง�นภ�ยใต้แนวคิด  “ก�รท่องเที่ยวโดยชุมชน 

เชิงวัฒนธรรม” ซึ่งมีผู้สนใจเข้�ชมเป็นจำ�นวนม�ก ทั้งร่วม 

กิจกรรมเวิร์คช็อป และอุดหนุนสินค้�ชุมชนต่�ง ๆ เช่น ชุมชน 

ขนมแปลกริมคลองหนองบัว จังหวัดจันทบุรี ชุมชนบ้�น 

สนวนนอก จังหวัดบุรีรีมย์ ชุมชนเมืองเก่� จังหวัดภูเก็ต  

ลูกปัดมโนร�ห์ จังหวัดพัทลุง และโครงก�รสะพ�ยส�ยแนว  

ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ย่�มช�ติพันธ์ุ จ�ก 6 จังหวัดภ�คเหนือตอนบน 

ส่งผลให้ชุมชนต่�ง  ๆ  มีร�ยได้จ�กก�รร่วมแสดงง�นครั้งนี้รวม 

เป็นเงิน 593,370 บ�ท

ง�นครั้งน้ีพลเอก อนุพงษ์ เผ่�จินด� รัฐมนตรีว่�ก�ร 

กระทรวงมห�ดไทย เป็นประธ�นในพิธีเปิดง�น และให้เกียรติ 

เย่ียมชมสินค้� รวมท้ังร่วมกิจกรรมชุมชนของคณะทำ�ง�น 

ก�รพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�กและประช�รัฐ โดยมีคุณฉัตรชัย  

พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมห�ดไทย คุณอภิช�ติ โตดิลกเวชช์  

อธิบดีกรมก�รพัฒน�ชมุชน คุณต้องใจ ธนะช�นันท ์ กรรมก�ร 

ผู้จัดก�ร บริษัท ประช�รัฐรักส�มัคคี วิส�หกิจเพ่ือสังคม  

(ประเทศไทย) จำ�กัด และคณะผู้บริห�รให้ก�รต้อนรับ

ก�รตอบรับเป็นอย่�งดีของผู้ที่ม�ร่วมง�นนี้ แสดงให้เห็น 

ถึงก�รสนับสนุนโครงก�รส�นพลังประช�รัฐ อันเป็นทั้งกำ�ลังใจ 

และแรงขับเคล่ือนก�รดำ�เนินง�นในก�รส่งเสริมสินค้�ชุมชน 

เพื่อให้ชุมชนมีร�ยได้อย�่งยั่งยืนต่อไป

การร่วมงาน OTOP Midyear 2018 :
OTOP Signature เอกลักษณ์จากเสน่ห์วถิีไทยนิยม 

วันที่ 9 - 17 มิถุนายน 2561 ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี
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คณะทำ�ง�นก�รพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�กและ 

ประช�รัฐ ได้ลงพ้ืนที่ติดต�มก�รทำ�ง�นในจังหวัด 

เชยีงใหมโ่ดยประชมุห�รอืรว่มกับคณะกรรมก�รบรษิทั 

ประช�รัฐรักส�มัคคีเชียงใหม่ (วิส�หกิจเพ่ือสังคม)  

จำ�กัด มีคุณอภิวัฒน์ ธีระว�สน์ พัฒน�กรจังหวัด 

เชียงใหม่ และคุณอัมพร ไชยโย นักวิช�ก�รพัฒน� 

ชุมชนชำ�น�ญก�ร กลุ่มง�นส่งเสริมก�รพัฒน�ชุมชน  

สำ�นักง�นพัฒน�ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เข้�ร่วม 

ประชุม ณ  โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง (Imperial  

Mae Ping Hotel) ถนนช้�งคล�น อำ�เภอเมือง 

เชียงใหม ่ จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 17 มิถุนายน 2561

ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด�าเนินงาน
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ง�นพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�กและประช�รัฐได้น้อมนำ� 

หลักปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียงในพระบ�ทสมเด็จพระ 

มห�ภูมิพลอดุลยเดชมห�ร�ช บรมน�ถบพิตร ม�เป็นกรอบ

แนวคิดในก�รทำ�ง�น ซึง่สอดคล้องกับดุษฎนิีพนธ์ของคณุวีรษ์ติ� 

อรชร นิสิตระดับปริญญ�เอก ส�ข�วิช�ก�รจัดก�รส�ธ�รณะ 

รุ่นท่ี 4 วิทย�ลัยพ�ณิชยศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยบูรพ� คณะ 

ทำ�ง�นก�รพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�กและประช�รัฐ นำ�โดย 

คณุฐ�ปน สริวัิฒนภกัด ี หวัหน�้ทมีภ�คเอกชน เข�้รว่มประชมุ 

กลุ่มแบบมีส่วนร่วมกับผู้บริห�รส่วนร�ชก�ร และประช�ชน 

ในพ้ืนทีต่ำ�บลหนองร ี อำ�เภอเมอืงชลบรุ ี จงัหวดัชลบรุ ี เรือ่งก�ร 

รกัษ�อ�ชพีท้องถ่ินของชมุชนทีอ่ยู่ในสภ�พแวดลอ้มอตุส�หกรรม 

ณ บ้�นน�ยสำ�เริง แจ่มจำ�รัส 11/1 หมู่ 1 ตำ�บลหนองรี  

อำ�เภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  นอกจ�กนี้ ยังเชื่อมโยง 

ช่องท�งก�รจำ�หน่�ยสินค้�ก�รเกษตรให้ไปจำ�หน่�ยที่นิคม 

อุตส�หกรรมอมตะนคร

การประชมุกลุ่มแบบมีส่วนร่วม
เพือ่รักษาอาชพีท้องถิน่ของชมุชน
ท่ีอยู่ในสภาพแวดล้อมอตุสาหกรรม
วันที่ 21 กรกฎาคม 2561

ณ ตำาบลหนองรี อำาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด�าเนินงาน
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ท่ีเป็นรูปธรรม  3 กลุ่มง�น ได้แก่ เกษตร, แปรรูป และ 

ท่องเท่ียวโดยชุมชนอย่�งต่อเน่ือง  สร้�งผลง�นขับเคลื่อน 

เศรษฐกิจร�กฐ�นได้สำ�เร็จอย่�งเป็นรูปธรรม กลุ่มเป้�หม�ย 

ทีไ่ดร้บัก�รพัฒน� มรี�ยไดเ้ตบิโต และมคีว�มเขม้แข็งส�นพลงั 

เชือ่มโยงเศรษฐกิจฐ�นร�กกับเศรษฐกิจระดบัประเทศอย่�งยัง่ยนื

พลเอก อนุพงษ์ เผ่�จินด� รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวง 

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

เศรษฐกิจฐ�นร�กและประช�รัฐ (E3) พร้อมด้วยคุณฐ�ปน  

สิริวัฒนภักดี กรรมก�รผู้อำ�นวยก�รใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ 

จำ�กัด (มห�ชน) ในฐ�นะหัวหน้�ทีมภ�คเอกชน คุณอภิช�ติ  

โตดลิกเวชช ์ อธิบดกีรมก�รพัฒน�ชุมชน เลข�นกุ�รรว่มภ�ครฐั 

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

(E3) นำ�เสนอผลง�นก�รดำ�เนินง�นของคณะทำ�ง�นก�รพัฒน� 

เศรษฐกจิฐ�นร�กและประช�รฐัตอ่พลเอก ประยุทธ์ จนัทรโ์อช�  

น�ยกรัฐมนตรีก่อนก�รประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ตึกบัญช�ก�ร 1 

ทำ�เนียบรัฐบ�ล โดยนำ�เสนอผลสำ�เร็จอย่�งเป็นรูปธรรมจ�ก 

ก�รดำ�เนินง�นกว่� 3 ปี ของคณะทำ�ง�นก�รพัฒน�เศรษฐกิจ 

ฐ�นร�กและประช�รัฐดังน้ีคือ นำ�นวัตกรรมและองค์คว�มรู้ 

เสริมสร้�งเศรษฐกิจ 1.0 ให้เป็น Smart 4.0 มีศักยภ�พและ 

คว�มเข้มแข็งพร้อมก้�วสู่เศรษฐกิจ 4.0 พัฒน�วิส�หกิจเพ่ือ 

สังคมรูปแบบใหม่ โดยจัดต้ังบริษัท ประช�รัฐรักส�มัคคีวิส�หกิจ 

เพ่ือสังคม (ประเทศไทย) จำ�กัด และบริษัท ประช�รัฐรักส�มัคคี 

จงัหวดั (วิส�หกิจเพ่ือสงัคม) จำ�กัด ครบ 76 จงัหวดั ไดส้ำ�เรจ็  

ขบัเคลือ่นก�รทำ�ง�นก�รพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�กและประช�รฐั 

การน�าเสนอผลงานของคณะท�างาน
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
และประชารัฐต่อนายกรัฐมนตรี 
วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ณ ทำาเนียบรัฐบาล
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ง�นศิลป�ชีพ ประทีปไทย OTOP ก้�วไกล ด้วยพระบ�รมี  

ป ี 2561 จดัขึน้เพ่ือเฉลมิพระเกียรติพระบ�ทสมเดจ็พระวชริเกล�้

เจ้�อยู่หัว รัชก�ลที ่ 10 และสมเด็จพระบรมร�ชชนนีพันปีหลวง 

ด้วยพระมห�กรุณ�ธิคุณท่ีทรงช่วยเหลือร�ษฎรให้มีอ�ชีพเสริม 

มรี�ยไดเ้พ่ิมขึน้ นอกเหนือไปจ�กทำ�ก�รเกษตร ซึง่เปน็ทีม่�ของ

มูลนิธิส่งเสริมศิลป�ชีพ

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

ได้จัดแสดงผลง�นก�รประกวดออกแบบสินค้�ผ้�ข�วม้�หัวข้อ 

“นวอัตลักษณ์” ที่เชิญชวนให้คนรุ่นใหม่ส่งผลง�นเข้�ประกวด 

3 ส�ข� ได้แก่ ส�ข�แฟช่ัน ส�ข�เคหะส่ิงทอ และส�ข�ล�ยผ้�  

มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้�งมูลค่�เพ่ิมให้ผ้�ข�วม้�ทอมือ ด้วยก�ร 

สร้�งนวัตกรรมก�รผลิตและแปรรูปสินค้�เพ่ือเพ่ิมคว�มหล�กหล�ย 

ในก�รใช้ง�น ผลักดันให้เกิดก�รคุ้มครองทรัพย์สินท�งปัญญ� 

ของชมุชน ทัง้ลขิสทิธ์ิล�ยผ�้ เครือ่งหม�ยก�รค�้ และสทิธิบตัร 

ต�่ง ๆ รวมไปถึงก�รแลกเปลีย่นองคค์ว�มรูจ้�กผูเ้ชีย่วช�ญด�้น 

ต่�ง  ๆ กับชุมชนและระหว่�งชุมชนด้วยกันเอง สร้�งคว�ม 

ตระหนักรู้และกระตุ้นให้ผู้บริโภคท้ังในและต่�งประเทศหันม� 

สนใจสินค้�จ�กผ้�ข�วม้�ทอมือ ซึ่งส�ม�รถสร้�งร�ยได้กว่�  

30 ล้�นบ�ทให้ชุมชนผู้ผลิตผ้�ข�วม้�ทั่วประเทศ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอช� น�ยกรัฐมนตรี ม�เป็น 

ประธ�นในพิธีเปิดง�นและเย่ียมชมก�รแสดงผลง�นของ 

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

การร่วมงานศลิปาชพี ประทีปไทย
OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี ปี 2561

วันที่ 11-19 สิงหาคม 2561 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 - 3 อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี

คณุฐ�ปน สริวัิฒนภักดี หวัหน้�ทมีภ�คเอกชน และคณุประวิช  

สุขุม  เลข�นุก�รร่วมภ�คเอกชน  พร้อมด้วยคุณต้องใจ  

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

วิส�หกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) ให้ก�รต้อนรับ
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คณะทำ�ง�นก�รพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�กและประช�รัฐ  

พร้อมทีมง�น บริษัท ประช�รัฐรักส�มัคคี วิส�หกิจเพ่ือสังคม  

(ประเทศไทย) จำ�กัด ตรวจเย่ียมและตดิต�มผลก�รดำ�เนินง�น 

ของบริษัท ประช�รัฐรักส�มัคคีก�ฬสินธ์ุ (วิส�หกิจเพ่ือสังคม)  

จำ�กัด ณ  วัดป่�มัชฌิมว�ส บ้�นดงเมือง ตำ�บลลำ�พ�น  

อำ�เภอเมือง  จังหวัดก�ฬสินธ์ุ โดยมีคุณศุภกร  อิ่มสนิท  

เจ้�หน้�ท่ีพัฒน�ธุรกิจชุมชนอ�วุโส ชุมชนดีมีรอยย้ิมเมือง 

ก�ฬสินธ์ุ คุณฐิต�ภรณ์ ภูโอบ เจ้�หน้�ท่ีพัฒน�ธุรกิจชุมชน 

อ�วุโส ชุมชนดีมีรอยย้ิมย�งตล�ด คุณอรวรรณ หงส์วุฒิ  

นักพัฒน�ธุรกิจชุมชน บริษัทประช�รัฐรักส�มัคคีก�ฬสินธ์ุ  

(วิส�หกิจเพ่ือสังคม) จำ�กัด และช�วบ้�นชุมชนบ้�นดงเมือง  

จังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ 6 กันยายน 2561

ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด�าเนินงาน

นำ�เสนอก�รสนับสนุนก�รท่องเท่ียวโดยชุมชน และก�รนำ� 

ดอกบัวม�จำ�หน่�ยที่วัดป่�มัชฌิม�ว�ส และพ้ืนที่ในจังหวัด 

ก�ฬสินธ์ุ เนื่องจ�กพ้ืนที่บ้�นเมืองดงมีก�รปลูกดอกบัวกว่�  

58 ไร ่ ออกดอกสปัด�หล์ะ 15,000 - 16,000 ดอก สง่จำ�หน่�ย 

ในพ้ืนท่ีจังหวัดก�ฬสินธ์ุสัปด�ห์ละ  5,000 -  6,000 ดอก  

นอกจ�กน้ีหัวหน้�คณะทำ�ง�นภ�คเอกชนได้เสนอให้ทดลอง 

นำ�ใยบัวม�ทำ�เส้นด้�ยเพ่ือเป็นวัตถุดิบในก�รทอผ้�ใยบัว ซึ่งมี 

ร�ค�สูงกว่�ผ�้ทั่ว ๆ ไปหล�ยเท่�
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คณะทำ�ง�นก�รพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�กและประช�รัฐ  

พร้อมด้วยคณะกรรมก�ร บริษัท ประช�รัฐรักส�มัคคีบุรีรัมย์  

(วสิ�หกิจเพ่ือสงัคม) จำ�กัด ลงพ้ืนทีเ่ย่ียมชมุชน บ�้นสว�ยสอ  

อำ�เภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ในป ี 2561 กลุม่ข�้วอนิทรย์ีบ�้นสว�ยสอส�ม�รถจำ�หน่�ย 

ข้�วได้ถึง 3.5 ล้�นบ�ท และได้รับงบประม�ณจ�กกรมก�ร 

พัฒน�ชุมชนเพ่ือดำ�เนินโครงก�ร  “ชุมชนท่องเที่ยว  OTOP  

นวัตวิถี” และ “หมู่บ�้นอินทรีย์มีสุข”

สิ่งที่ค้นพบและเป็นเสน่ห์ชุมชนซึ่งส�ม�รถพัฒน�ให้เป็น 

สินค้�ที่มีเอกลักษณ์และมีคว�มเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน 

ประกอบด้วย

1. ก�รส�นเสื่อกกแบบดั้งเดิมที่เรียกว่�  “กันเตียลเก�ะ”  

โดยคุณย�ยก�ย ตะละรัมย ์ ปัจจุบันมีอ�ยุ 75 ปี

2. กลุ่มทอเสื่อกกตะไคร้หอม มีสม�ชิกจำ�นวน 20 คน  

คุณสว�ด พวงผะก� เป็นประธ�นกลุ่ม โดยมีนวัตกรรมเป็น 

เสื่อกกที่มีคุณสมบัติในก�รไล่ยุง

3. ผ้�พ้ืนถ่ินที่มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์คือ “ผ้�ซิ่นก่วย”  

โดยคุณย�ยพัน กรวน (เส�แก้ว) ซ่ึงคุณแม่ท่�นถ่�ยทอดเอ�ไว้ให้ 

ตั้งเป็นกลุ่มทอผ้�บ�้นสว�ยสอมีสม�ชิก 29 คน

บ้�นสว�ยสอได้ร�งวัลที่แสดงถึงคว�มก้�วหน้�และคว�ม 

สำ�เร็จในเบื้องต้น ได้แก่

1. ชนะเลศิก�รแสดงศกัยภ�พก�รเชญิชวนม�เทีย่วบ�้นฉนั

2. ชนะเลิศระดับโซน และรองชนะเลิศระดับจังหวัดประเภท 

ผ้�เครื่องแต่งก�ยที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของตนเอง

บ้านสวายสอ และบ้านตาลอง 
จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 8 กันยายน 2561

ชมวีดิทัศน์การทำางานเพิ่มเติมได้ที่

3.  ชนะเลิศระดับโซน และรองชนะเลิศระดับจังหวัด 

ประเภทสำ�รับอ�ห�รค�วหว�น
และในก�รลงพ้ืนท่ีเย่ียมชุมชน บ้�นต�ลอง อำ�เภอสตึก  

จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2561 บ้�นต�ลองดำ�เนินง�นเป็นหมู่บ้�น 
ท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยได้รับคว�มร่วมมือจ�กมห�วิทย�ลัย 
ศิลป�กร และเครือข่�ยสถ�บันก�รศึกษ�อีก 11 สถ�บัน จัด 
ประกวดก�รออกแบบระดับเย�วชนแห่งช�ติ ครั้งที่ 1 (Nation 
Youth Competition) แบ่งเป็นก�รประกวดก�รออกแบบ 
อัตลักษณ์ชุมชน ก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ และก�รออกแบบ 
สภ�พแวดล้อม โดยได้รบังบประม�ณจ�กกรมก�รพัฒน�ชมุชน 
เพื่อดำ�เนินโครงก�ร “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี”

เมื่อวันที่ 5 - 7 ตุล�คม 2561 ประเทศไทยมีโอก�สเป็น 
เจ้�ภ�พจัดก�รแข่งขันรถมอเตอร์ไซด์ระดับโลก “Moto GP”  
ทีส่น�มช�้ง อนิเตอรเ์นชัน่แนล เซอรกิ์ต จงัหวดับรุรีมัย์ บ้�น 
ต�ลอง และบ้�นสว�ยสอเป็นพ้ืนท่ีหน่ึงท่ีนักท่องเท่ียวได้ม� 
เย่ียมชมวิถีชุมชนและพักค้�งในหมู่บ้�น จนส�ม�รถสร้�ง 
ร�ยได้ให้ชมุชนบ�้นต�ลอง 25,000 บ�ท และบ�้นสว�ยสอกว�่  
45,000 บ�ท

ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด�าเนินงาน
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ร่วมเสวนาในงาน C asean Sustainable Development 
Forum & Transforming Asia Pacific : Innovative 
Solutions, Circular Economy and Low Carbon 
Consumption
วันที่ 17-19 กันยายน 2561 ณ ศูนย ์ C asean ชั้น 10 อาคาร CW Tower

ชมวีดิทัศน์ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

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

ร่วมเสวน�เรื่องก�รพัฒน�อย่�งย่ังยืน ด้�นเศรษฐกิจ สังคม  

และส่ิงแวดล้อมในง�น C asean Sustainable Develop- 

ment Forum & Transforming Asia Pacific : Innovative 

So lu t ions,  C i rcu lar  Economy and  Low  Carbon 

Consumption จัดโดยโครงก�รสิ่งแวดล้อมแห่งสหประช�ช�ติ 

(UN Environment Program) มูลนิธิสถ�บันพัฒน�วิส�หกิจ 

เพ่ือสังคมแห่งประเทศไทย และศูนย์ Casean โดยมีคุณมีชัย  

วีระไวทยะ  คุณกอบก�ญจน์  วัฒนวร�งกูร  คุณฐ�ปน  

สิริวัฒนภักดี ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ คุณโจน จันได  

เป็นผู้บรรย�ยหลัก พร้อมแสดงผลง�นสร้�งสรรค์จ�กองค์กร 

ช้ันนำ�ด้�นก�รพัฒน�อย่�งย่ังยืน และวิทย�กรผู้ทรงคุณวุฒิ 

จ�กองค์กรช้ันนำ�ระดับส�กล อีกกว่� 50 ท่�น โดยมีผู้ชนะก�ร 

ประกวดแผนธุรกิจโครงก�ร UN Environment Startups จ�ก 

ท่ัวเอเชียและแปซิฟิก ผู้เข้�ร่วมประกวดร�ยก�ร Win-Win WAR  

Thailand ผู้แทนโครงก�รสิ่งแวดล้อมแห่งสหประช�ช�ติ (UN  

Environment Program) และผู้แทนระดับสูงจ�กหน่วยง�นรัฐบ�ล 

จ�กทั่วภูมิภ�คเอเชียและแปซิฟิกเข้�ร่วมง�น
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การประชุมคณะท�างานการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 
ครั้งที่ 2/2561 
วนัที ่ 21 กันยายน 2561 ณ ห้องประชมุ Ballroom ศูนย์การประชมุแห่งชาติสริิกิต์ิ

คณะทำ�ง�นก�รพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�กและประช�รัฐ (E3) นำ�โดย 

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

ทีมภ�ครัฐ คุณฐ�ปน สิริวัฒนภักดี กรรมก�รผู้อำ�นวยก�รใหญ่ บริษัท  

ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน) ในฐ�นะหวัหน้�ทีมภ�คเอกชน คุณมชียั  

วีระไวทยะ ประธ�นบริษัท ประช�รัฐรักส�มัคคีวิส�หกิจเพ่ือสังคม (ประเทศไทย) 

จำ�กัด พร้อมด้วยคณะกรรมก�รยุทธศ�สตร์ช�ต ิ ด้�นก�รสร้�งโอก�สและ 

คว�มเสมอภ�คท�งสังคม และเครือข่�ยภ�คเอกชน 14 แห่ง ร่วมประชุม 

คณะทำ�ง�นก�รพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�กและประช�รัฐ ครั้งที ่ 2/2561

ในก�รประชมุได้ทบทวนผลก�รดำ�เนินง�นในชว่งเวล� 33 เดอืน ตัง้แต ่

ปี พ.ศ. 2559 ถึงปัจจุบันที่ได้ดำ�เนินก�รต�มแผนก�รดำ�เนินง�นต�มกรอบ 

แนวคิดวิส�หกิจเพ่ือสงัคมม�โดยตลอด จนไดเ้ห็นโครงก�รทีเ่กิดเปน็รปูธรรม  

เชน่ ก�รพัฒน�ผลติภัณฑ์กระจดูในจงัหวัดนครศรธีรรมร�ช โครงก�รตล�ด 

ประช�รฐัของดวีถีิชมุชน ธ.ก.ส. ก�รจำ�หน�่ยกลว้ยหอมทองในร�้นสะดวกซือ้  

7-11 ก�รจัดทำ�ชุดของขวัญปีใหม่จ�กผลิตภัณฑ์ชุมชน โครงก�รต้นกล้� 

ชุมชน ร้�นฟ�ร์มสุข ท่ีจำ�หน่�ยสินค้�วิส�หกิจชุมชน OTOP ผลิตผลพันธ์ุพืช 

และอุปกรณ์ท�งก�รเกษตร ก�รจัดง�นภูเก็ตล็อบสเตอร์ ก�รจัดง�น 

ผ�้ข�วม�้ทอ้งถ่ินหตัถศลิปไ์ทย ก�รจดัง�น Batik Design Week เปน็ก�ร 

สร้�งโอก�สท�งธุรกิจให้กับผู้ประกอบก�รบ�ติกทั่วประเทศไทย เป็นต้น

ผลสัมฤทธ์ิ ท่ี เ กิดเป็นรูปธรรมจ�กหล�ย 

โครงก�รจ�กกลุ่มเป้�หม�ยที่ได้รับคัดเลือก 4,101  

กลุ่ม มีร�ยได้แล้ว 3,668 กลุ่ม ร�ยได้สะสมกว่�  

2,871 ล�้นบ�ท มผีูไ้ดร้บัประโยชนก์ว่� 6 แสนคน  

ทั้งนี้คณะทำ�ง�นฯ ยังคงดำ�เนินง�นขับเคลื่อนง�น 

ในทุกพื้นที่อย�่งต่อเนื่อง เพื่อสร้�งร�ยได้ให้ชุมชน 

และประช�ชนมีคว�มสุขอย�่งยั่งยืนต่อไป

สามารถดาวน์โหลดบันทึกการประชุมได้ที่
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การร่วมงาน OTOP City Happy Market 2018
วันที่ 15 - 23 ธันวาคม 2561 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 - 3 อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี

คณะทำ�ง�นก�รพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�กและประช�รัฐ  
ร่วมจัดแสดงและจำ�หน่�ยสินค้�ภ�ยใต้แนวคิด “OTOP City  
Happy Market 2018: ตล�ดแห่งคว�มสุข” ในง�น OTOP  
City 2018 ครั้งที่ 13 จัดโดยกรมก�รพัฒน�ชุมชน โดยคณะ 
ทำ�ง�นได้ออกแบบให้พ้ืนที่จัดแสดงง�นแบ่งเป็นโซนรวมท้ังสิ้น  
5 โซน ได้แก่ 

1. โซนท่องเที่ยวโดยชุมชน 
2. โซนผ�้ข�วม้� 
3. โซนอ�ห�รปลอดภัย 
4. โซนสะพ�ยส�ยแนว 
5. โซน OTOP Junior 
รว่มจดัแสดงและจำ�หน�่ยสนิค�้โดยมรี�ยไดร้วมตลอดก�ร 

จดัง�นตัง้แตวั่นที ่ 15 - 23 ธันว�คม 2561 เปน็เงนิ 3,043,129  
บ�ท ทั้งนี้ คุณสุธี ม�กบุญ รัฐมนตรีช่วยว่�ก�รกระทรวง 
มห�ดไทย ประธ�นในพิธีเปิด OTOP City 2018 พร้อมด้วย 
คณุนสิิต จันทร์สมวงศ ์ อธบิดกีรมก�รพฒัน�ชมุชน ให้เกยีรติ
เย่ียมชมพ้ืนท่ีแสดงผลง�นของคณะทำ�ง�นฯ โดยมีคุณประวิช  
สขุมุ เลข�นกุ�รรว่มภ�คเอกชน และผูบ้รหิ�รบรษิทั ประช�รฐั 
รักส�มัคคีวิส�หกิจเพ่ือสังคม (ประเทศไทย) จำ�กัด ให้ก�ร 
ต้อนรับ
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การบรรยายพิเศษในหัวข้อ
“การจัดการโครงการประชารัฐสู่ความเป็นเลิศ”
วันที่ 17 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมพระปกเกล้า

อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

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

โดยคุณฐ�ปน สิริวัฒนภักดี หัวหน้�ทีมภ�คเอกชน พร้อมด้วย 

คุณอภิช�ติ โตดิลกเวชช์ เลข�นุก�รร่วมภ�ครัฐ ร่วมเป็น 

วิทย�กรบรรย�ยพิเศษในหัวข้อ “ก�รจัดก�รโครงก�รประช�รัฐ 

สู่คว�มเป็นเลิศ” ให้กับนักศึกษ�รหัส 57 รุ่น 2 และ รหัส 58 

ประจำ�ภ�คก�รศึกษ� 1 ปีก�รศึกษ� 2561 จำ�นวน 785 คน 

ท่ีเข้�อบรมประสบก�รณ์วิช�ชีพก�รบริห�รก�รปกครองท้องท่ี  

หลักสูตรรัฐประศ�สนศ�สตรบัณฑิต วิช�เอกก�รบริห�ร 

ก�รปกครองท้องท่ี ต�มโครงก�รคว�มร่วมมือระหว่�งกระทรวง 

มห�ดไทย กับมห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม�ธิร�ช

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

รว่มกับจงัหวดัชลบรุแีละวทิย�ลยัพ�ณิชยศ�สตร์ มห�วทิย�ลยั 

บูรพ� เล็งเห็นคว�มสำ�คัญและติดต�มเรื่องก�รรักษ�อ�ชีพ 

ท้องถ่ินของชุมชนท่ีอยู่ในสภ�พแวดล้อมอุตส�หกรรม พื้นที่ 

ตำ�บลหนองรี อำ�เภอเมือง จังหวัดชลบุรี อย่�งต่อเน่ืองหลังจ�ก 

มกี�รประชมุแบบมส่ีวนรว่มกับชมุชนเมือ่เดือนกรกฎ�คม 2561 

ยังมีก�รจัดก�รประกวดก�รเพ�ะพันธ์ุพืชท้องถ่ิน พร้อมมอบ 

ร�งวัลก�รประกวดขย�ยพันธ์ุพืชท้องถ่ินให้ผู้ชนะก�รประกวด 

ทั้ง 6 ส�ยพันธ์ุ ได้แก่ มะม่วงฟ้�ล่ัน มะม่วงทองคำ� มะม่วง 

ล้ินงูเห่� ขนุนรวงทอง ขนุนทองส้ม ขนุนเหลืองพิชัย โดยมี 

คุณภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดชลบุรี และ 

คุณฐ�ปน สิริวัฒนภักดี เป็นผู้มอบร�งวัลให้กับผู้ชนะก�ร 

ประกวด

การรกัษาอาชพีท้องถิน่ของชมุชน
ท่ีอยู่ในสภาพแวดล้อมอตุสาหกรรม
วันที่ 22 ธันวาคม 2561 

ณ ตำาบลหนองรี อำาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด�าเนินงาน
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บรรยายพิเศษในงาน The 1st International Conference 
on World Sustainable Development ZWSD 2019 :
Sustainable Community Development 
วันที่ 18 กุมภาพันธ ์ 2562 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

คุณฐ�ปน สิริวัฒนภักดี ร่วมเสวน�แลกเปลี่ยน  
และบรรย�ยพิเศษในหัวข้อ  “World Sustainable 
Development”  ในง�นประชุมน�น�ช�ติ  The 1st  
International Conference on World Sustainable  
Development ZWSD 2019 : Sustainable Community 
Development จดัโดยมห�วิทย�ลยัร�ชภัฏ 6 แห่ง และ 
เครือข่�ยมห�วิทย�ลัยต่�งประเทศ  3  แห่ง  โดยมี  
คุณสุวัฒน์ จิร�พันธ์ุ รองเลข�ธิก�รและท่ีปรึกษ�ด้�น 
ง�นต่�งประเทศ  สำ�นักง�นมูลนิ ธิชัยพัฒน�  รอง 
ศ�สตร�จ�รย ์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รกัษ�ร�ชก�รแทน 
อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเชียงใหม่ Prof. Dr. Andreas  
Zins Adjunct Full Professor of Tourism Management,  
MODUL University, Vienna, Austria Prof. Dr. M.  
Ilhan CAGIRGAN Full Professor of Agriculture  
Akdeniz University, Turkey ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส  
จังหวัดเชียงใหม่
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บรรยายพิเศษ เรื่องการพัฒนาเศรษกิจฐานรากกับความยั่งยืน
ของสังคมไทย ในโครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
วันที่ 1 มีนาคม 2562 ณ สำานักงานตำารวจแห่งชาติ

คุณฐ�ปน สิริวัฒนภักดี ร่วมบรรย�ยพิเศษหัวข้อก�ร 

พัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�กกับคว�มย่ังยืนของสังคมไทย ให้กับ 

ผู้ เข้�ร่วมโครงก�รฝึกอบรมก�รพัฒน�ผู้บริห�รระดับสูง  

สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ ซึ่งเป็นหลักสูตรพิเศษจัดขึ้นเป็น 

ครั้งแรก เพ่ือเป็นก�รพัฒน�บุคล�กร จัดโดยสำ�นักง�นตำ�รวจ 

แห่งช�ติ
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การด�าเนินงาน บริษัท ประชารัฐ
รักสามัคค ี วิสาหกิจเพื่อสังคม 

(ประเทศไทย) จ�ากัด
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กรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
บรษัิท ประชารฐัรกัสามัคค ีวสิาหกิจเพ่ือสังคม (ประเทศไทย) จ�ากดั

ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน

นางสาวสมสุข บุญญะบัญชา 
กรรมการ

ประวัติการทำางาน

• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ 
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

• เลขาธิการมูลนิธิศูนย์ศึกษาที่อยู่อาศัยแห่งเอเชีย  
(Asian Coalition for Housing Rights) 

นายมีชัย วีระไวทยะ 
ประธานกรรมการ

ประวัติการทำางาน

• ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
• ผู้ก่อตั้งและประธานสถาบันพัฒนา 
ประชากรและชุมชนนานาชาติ (PDI)  
บอสตัน, สหรัฐอเมริกา

• ผู้ก่อตั้งและประธานมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ
• ผู้ก่อตั้งโรงเรียนมีชัยพัฒนา

นายศุภชัย เจียรวนนท์ 
กรรมการ 

ประวัติการทำางาน

• ประธานคณะผู้บริหาร  
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำากัด (มหาชน)

• ประธานคณะกรรมการ  
สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย 

• นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย  
ในพระบรมราชูปถัมภ์

• หัวหน้าทีมภาคเอกชนของคณะทำางาน 
โครงการสานพลังประชารัฐ 
ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำา

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ 
กรรมการ 

ประวัติการทำางาน

• ประธานกรรมการกลุ่มมิตรผล  
บริษัท น้ำาตาลมิตรผล จำากัด 

• ประธานอาวุโส หอการค้าไทย  
และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

• สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ
• หัวหน้าทีมภาคเอกชน  
คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ 

• คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 
• กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
กรรมการ 

ประวัติการทำางาน

• กรรมการผู้อำานวยการใหญ ่  
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน)

• รองประธานกรรมการหอการค้าไทย 
และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

• ที่ปรึกษาประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
(วาระปี 2559 - 2561)

• กรรมการที่ปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร ์
• กรรมการและเหรัญญิก สมาคมวัฒนธรรม 
และเศรษฐกิจไทย  - จีน

• กรรมการมูลนิธิสิริวัฒนภักด ี
• กรรมการมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
• ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์

• กรรมการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
• กรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง 
• กรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
• ประธานมูลนิธิพลังน้ำาใจไทย
•	กรรมการจัดทำายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส 
และความเสมอภาคทางสังคม

•	ประธานมูลนิธิสถาบันพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย

นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป
กรรมการ 

ประวัติการทำางาน

• เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)  
พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน

• ประธานกรรมการมูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา 
• กรรมการบริหารสำานักงานกองทุนหมู่บ้าน 
และชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2560

• กรรมการขับเคลื่อนปฏิรูปเพื่อรองรับ 
การปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0  
พ.ศ. 2560
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ภาควิชาการ

ภาคประชาชน

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายภราเดช พยัฆวิเชียร 
กรรมการ 

ประวัติการทำางาน 

• นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ 
อนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า

• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ 
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ 
ส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

• กรรมการมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรม 
แห่งกรุงเทพมหานคร

นางปรีดา คงแป้น
กรรมการ 

ประวัติการทำางาน

• ผู้จัดการโครงการ Empowering Networks  
of Vulnerable Southern Communities  
to Claim Citizenship and Land Rights  
(สนับสนุนโดย EU)

• อนุกรรมาธิการสิทธิชุมชน สภาขับเคลื่อน 
การปฏิรูปประเทศ (สปท.) (ตั้งปี 2558)

• อนุกรรมการด้านสิทธิ สถานะกลุ่มชาติพันธุ ์
และชนเผ่าพื้นเมือง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ (ตั้งปี 2559)

• คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (ตั้งปี 2559)

นางต้องใจ ธนะชานันท์
กรรมการผู้จัดการ 

ประวัติการทำางาน

• ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
สภากาชาดไทย

• ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
• ผู้บรรยายสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
บริษัทไทย (IOD)

นางไขศรี เนื่องสิขาเพียร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านตรวจสอบ 

ประวัติการทำางาน

• กรรมการและเหรัญญิก มลูนิธิรากแก้ว
• ที่ปรึกษาฯ สำานักงานกำากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์

• คณะทำางานในโครงการประชารัฐ
•		ประธานกรรมการบริษัท	แม็คกรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)	

นายอนันต์ ดาโลดม
กรรมการ 

ประวัติการทำางาน

• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ  
มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์  
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2559 - 2561

• ที่ปรึกษามูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทย  
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี

• นายกสมาคมศิษย์เก่ากองทุนพัฒนาความร่วมมือ 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไต้หวัน - ไทย 

• ประธานมูลนิธิอนันต์ ดาโลดม

ศ.พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบรรษัทภิบาล 

ประวัติการทำางาน

• ประธานคณะกรรมการกฎหมายภาษ ี
และกฎระเบียบสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

• รองประธานกรรมการของคณะกรรมการ 
ปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย (คปก.)  
และกรรมการคณะกรรมการดำาเนินการปฏิรูป 
กฎหมายในระยะเร่งด่วน 

• ประธานอนุกรรมการคณะอนุกรรมการ 
พิจารณาปรับปรุงและแก้ ไขประมวลรัษฎากร  
สมาชิกคณะทำางานอำานวยการด้านยุติธรรม 
และลดความเหลื่อมล้ำา

• ประธานกรรมการบริษัท	เบเคอร์	แอนด์	แม็คเค็นซี	่
จำากัด	สำานักงานกรุงเทพฯ

นางเกศรา มัญชุศรี 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบรรษัทภิบาล 

ประวัติการทำางาน

• คณะทำางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
และประชารัฐ

• คณะทำางานประชารัฐเพื่อสังคม
• กรรมการ สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม  
โดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
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3,992,600

3,992,600

22,868,480

20,852,165

 2,016,315

13,977,761

2,204,261

11,581,500 

192,000

6,009,890

445,936

3,050,388 

2,513,566 

46,848,731

22,777,444

 18,173,404 

2,298,356

2,305,684

49,093,004

31,578,009

13,027,475

4,487,520

69,399,425

 21,073,687

 18,999,372

 29,326,366

 52,763,020

6,994,575

 23,307,948

22,460,497 

194,032,893

34,138,609

16,024,866

16,219,403

1,894,340 

75,724,708

56,293,570

14,871,026

4,560,112

 107,489,868

25,977,830

 48,845,955

 32,666,083

84,890,576

11,938,176

47,310,149

25,642,251

302,243,761

60,908,653 

38,190,870 
18,517,759
4,200,024

  
147,686,192 

108,723,744 
29,914,816
9,047,632

             
190,867,054 

49,255,778
79,426,827
62,184,449

 
143,663,486

19,378,687
73,668,485
50,616,314

543,125,385

ภาคเหนือ 
(12,140 ครวัเรอืน)

การเกษตร (5,154 ครวัเรอืน)

การแปรรปู (4,533 ครวัเรอืน)

การท่องเทีย่ว (2,453 ครวัเรอืน)

 
ภาคใต ้

(8,858 ครวัเรอืน)

การเกษตร (871 ครวัเรอืน)

การแปรรปู (5,013 ครวัเรอืน)

การท่องเทีย่ว (2,974 ครวัเรอืน)

ภาคกลาง 
(11,040 ครวัเรอืน)

การเกษตร (3,264 ครวัเรอืน)

การแปรรปู (4,695 ครวัเรอืน)

การท่องเทีย่ว (3,081 ครวัเรอืน)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(35,893 ครวัเรอืน)

การเกษตร (8,811 ครวัเรอืน)

การแปรรปู (16,870 ครวัเรอืน)

การท่องเทีย่ว (10,212 ครวัเรอืน)

รวมรายได้ทัง้ส้ิน

กลุ่มงานที่สร้างรายได้จากการท�างานของ 

*แหล่งข้อมูล : บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพ่ือสังคม (ประเทศไทย) จำากัด
ข้อมูลเปรียบเทียบรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึนของชุมชนท่ี บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จำากัด
ปี 2558 - 2559, 2559 - 2560 และ 2560 - 2561 (เดือนธันวาคม 2561)

ภูมิภาค พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 รวมรายได้ทั้งสิ้น 

บรษัิท ประชารฐัรกัสามัคคจีงัหวดั (วสิาหกิจเพือ่สังคม) จ�ากัด จ�าแนกตามภาค
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บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำากัด ที่สามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนสูงสุด 10 อันดับแรก

ฝ่ายเลขานุการภาคเอกชน คณะทำางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
และประชารัฐ ขับเคลื่อนการทำางานโดยลงพื้นที่ติดตามผล
การทำางานในปี พ.ศ. 2561 ในจังหวัดต่าง ๆ จำานวน 79 ครั้ง
ใน 40 จังหวัด ได้แก ่

ชัยนาท ตรัง นนทบุรี พระนครศรีอยุทธยา ภูเก็ต เลย สุราษฎร�ธานี หนองคาย อ�างทอง อำนาจเจริญ 

ครัวเรือน 674 294 2,046 1,437 302 2,112 294 2,396 486 6,508

รายได� 12,929,705 8,448,072 27,710,038 11,516,152 90,287,810 18,403,905 7,945,287 8,742,774 14,805,678 22,624,486

 -

 10,000,000

 20,000,000

 30,000,000

 40,000,000

 50,000,000

 60,000,000

 70,000,000

 80,000,000

 90,000,000

 100,000,000

รายได� ครัวเรือน 

ภาคเหนือ
เชียงใหม่ 
เชียงราย 
น่าน 
แพร่ 
ลำาปาง 
ลำาพูน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กาฬสินธุ์ 
ขอนแก่น
สระแก้ว
นครราชสีมา 
บุรีรัมย์
ชัยภูมิ
ยโสธร 
หนองบัวลำาภู 
ศรีสะเกษ
อุดรธานี 
อำานาจเจริญ

ภาคตะวันออก
จันทบุรี
ปราจีนบุรี
ตราด
ระยอง
ชลบุรี

ภาคกลาง
กำาแพงเพชร
นครปฐม 
นนทบุรี 
ปทุมธานี 
พระนครศรีอยุธยา
ชัยนาท
สุพรรณบุรี 
ลพบุรี 
สมุทรปราการ 
สระบุรี
สิงห์บุรี
อ่างทอง 

ภาคตะวันตก 
กาญจนบุรี 
เพชรบุรี 
ราชบุรี 
ภาคใต้
ภูเก็ต 
นครศรีธรรมราช
สงขลา 

ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2561
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บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพ่ือสังคม (ประเทศไทย) 
จำากัด จัดการประชุมเพ่ือวางแผนการทำางาน และหาแนวทาง 
การดำาเนินงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในระดับจังหวัด 
ในระหว่างกรรมการผู้จัดการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด  
(วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จำากัด ทุกจังหวัด และนักพัฒนาธุรกิจ 
ชุมชนท่ัวประเทศ เพ่ือเช่ือมโยงการทำางานในระดับระหว่างจังหวัด  
ภูมิภาค และระดับประเทศ รวมท้ังเป็นการแลกเปล่ียนและ 
บูรณาการองค์ความรู้และประสบการณ์ในการทำางานเพ่ือเป็น 
ประโยชน์ในการดำาเนินงานต่อไป

การประชุมไตรมาสครั้งที ่ 1 
วันที่ 28 - 30 มีนาคม 2561 
ณ ศูนย ์ C asean อาคาร CW Tower กรุงเทพมหานคร

การประชุมเชิงปฏิบัติการนักพัฒนาธุรกิจชุมชน เพ่ือติดตาม 
ความคืบหน้าแผนงานโครงการประชารัฐประจำาจังหวัดจาก 
รายงาน Dash Board ให้การสนับสนุนประชารัฐจังหวัดและ 
ช่วยเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ภายในและภายนอกภาคและจังหวัด 
ที่ตนเองดูแลและสนับสนุนเป็นท่ีปรึกษาและพัฒนานักธุรกิจ 
ชุมชนสามารถทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเรียนรู้ 
กระบวนการการส่ือสารทรงพลังรวมทั้งรับฟังคำาแนะนำาจาก 
ผู้เชี่ยวชาญและทีมพ่ีเลี้ยงของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี 
วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำากัด

การผนึกก�าลังวางแผน และเชื่อมโยงการด�าเนินงานของ 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด ทั่วประเทศ
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การผนึกก�าลังวางแผน และเชื่อมโยงการด�าเนินงานของ 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด ทั่วประเทศ

ประชุมไตรมาสครั้งที ่ 2
ผูเ้ข้ารว่มประชมุประกอบไปดว้ย กรรมการผูจ้ดัการบรษิทั  

และนักพัฒนาธุรกิจชุมชน เวียนจัดตามภูมิภาค 4 ภูมิภาค  

มุ่งเน้นการทบทวนบทบาทการทำางานสานพลังประชารัฐตลอด 

ระยะเวลา 2 ปีท่ีผ่านมา ร่วมถอดบทเรียนจากโครงการท่ีประสบ 

ความสำาเร็จและหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพ่ือให้การเดินหน้า 

ทำางานให้สำาเรจ็ตามเปา้หมายอย่างย่ังยืน และรว่มวางแผนการ 

เชือ่มโยงประชารฐัจงัหวัดและการทำางานประชารฐัระดับประเทศ  

โดยการประชุมแบ่งออกเป็น

1.	 ภาคเหนือ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำาปาง

 วันที ่ 26 - 27 มิถุนายน 2561

2.	 ภาคใต ้ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช 

 วันที ่ 29 - 30 มิถุนายน 2561

3. ภาคอีสาน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา 

	 วันที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2561

4.	 ภาคกลาง ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุร ี

					วันที ่ 5 - 6 กรกฎาคม 2561
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ประชุมไตรมาสครั้งที ่ 3 
วันที่ 17 - 18 ตุลาคม 2561 ณ ดีเฮาส์

การประชมุสมัมนานักพัฒนาธุรกิจชมุชน รุน่ 1 และ รุน่ 2 

ประจำาไตรมาส ในหัวข้อ Creative Mind to Creative Workplace  

เพ่ือพัฒนาคุณค่าเชิงบวก เช่ือมโยงเชิงลึก ในเครือข่ายพลังกลุ่ม 

เรียนรู้กระบวนการสื่อสารทรงพลัง และสร้างสรรค์งานพัฒนา 

ธุรกิจชุมชนสู่ความสุขแบบองค์รวม นอกจากนี้ยังได้เสริม 

องคค์วามรูด้า้นนวัตกรรมท่ีจะนำาไปปรบัใชด้า้นการเกษตร โดย 

รว่มฟังการบรรยายในหวัข้อ เทคโนโลยีพรอ้มใชด้า้นการเกษตร  

และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อินทรีย์ การนำานวัตกรรมใหม่  ๆ  

ไปช่วยใช้แก้ปัญหาความยากจน “วิทย์แก้จน” โดย  ดร.รจนา  

ต้ังกุลบริบูรณ์ และ ดร.สรวิศ แจ่มจำารูญ จากสถาบันวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)																																																				

วันที่  19  -  20 ตุลาคม  2561 ณ  เขื่อนสิ รินธร  จังหวัด 
อุบลราชธานี

ประชุมกรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด 

(วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จำากัด ทั่วประเทศ เพ่ือรายงานความ 

คืบหน้าของแผนการดำาเนินงานที่สืบเนื่องมาจากการประชุมใน 

ไตรมาส 3 และลงพ้ืนท่ีดูงานด้านเกษตรท่ีฮัก ออแกนิคฟาร์ม  

พร้อมฟังสัมมนาในหัวข้อ เทคโนโลยีที่พร้อมใช้ในการเกษตร 

และการเก็บรักษาผักอินทรีย์ การนำานวัตกรรมใหม่  ๆ  ไปช่วย 

แก้ปัญหาความยากจน “วิทย์แก้จน” โดย ดร.รจนา ต้ังกุลบริบูรณ์  

และ  ดร.สรวิศ แจ่มจำารูญ จากสถาบันวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

การผนึกก�าลังวางแผน และเชือ่มโยงการด�าเนินงานของ 
บรษัิท ประชารฐัรกัสามคัคจีงัหวดั (วสิาหกิจเพือ่สังคม) จ�ากัด ท่ัวประเทศ
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การประชุมไตรมาสครั้งที ่ 4/2561
วันท่ี 6 - 7 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรม ทีเคเพลส จังหวัดนนทบุรี

เพ่ือติดตามผลการดำาเนินงานรวมทั้งหารือแนวทางในการ 

แก้ไขปัญหาและอุปสรรค ณ โรงแรมทีเคพาเลส & คอนเวนชั่น  

หลักสี ่ จังหวัดนนทบุร ี ได้ข้อสรุปในการประชุมดังนี้ 

-	เกษตรมแีผนการดำาเนินงานเพ่ือแก้ไขปญัหาสนิคา้เกษตร 

ล้นตลาด โรงพยาบาลอาหารปลอดภัยและข้าว	 เพื่อสุขภาพ 

แปรรูปมีแผนการดำาเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพ	 มาตรฐาน

ผลิตภัณฑ ์ OTOP ผ้าฝ้าย และผ้าขาวม้า

-	 ท่องเท่ียวโดยชุมชน มีแผนการดำาเนินงานเพ่ือพัฒนา 

ชุมชนท่องเที่ยว  OTOP นวัตวิถี  5P นำานักท่องเท่ียวเข้าไป 

ท่องเท่ียวในชุมชน และชุมชนมีรายได้จากการท่องเท่ียวเพ่ิมสูงข้ึน

การผนึกก�าลังวางแผน และเชือ่มโยงการด�าเนินงานของ 
บรษัิท ประชารฐัรกัสามคัคจีงัหวดั (วสิาหกิจเพือ่สังคม) จ�ากัด ท่ัวประเทศ
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OTOP Junior
คณะทำ�ง�นก�รพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�กและประช�รัฐ (E3) 

และคณะทำ�ง�นด้�นก�รศกึษ�พืน้ฐ�นและก�รพัฒน�ผู้นำ� (E5) 

ร่วมกับกรมก�รพัฒน�ชุมชน กระทรวงมห�ดไทย ส�นต่อ 

โครงก�รประกวดโอทอป จูเนียร์ “OTOP Junior Contest”  

ปีที่  2  ระยะเวล�โครงก�รตั้งแต่  1  สิงห�คม  ถึง  24  ธันว�คม 

2561  เพื่อส่งเสริมให้เย�วชนได้พัฒน�ทักษะสำ�คัญ 3 ทักษะ 

คอื ทกัษะชวีติ ทกัษะอ�ชีพ และทกัษะก�รเปน็คนด ี โดยผ�่น 

ก�รแข่งขัน OTOP Junior โดยโรงเรียนที่เข้�ร่วมจะต้องจัดตั้ง 

วิส�หกิจชุมชน และพัฒน�สินค้�โดยมีนักเรียนของโรงเรียนท่ีเป็น 

สม�ชิกวิส�หกิจชุมชนเป็นผู้ปฏิบัติลงมือทำ� ผ่�นกระบวนก�ร 

ประยุกต์วิช�ก�รม�ริเริ่มก�รทำ�ม�ค้�ข�ย รวมไปถึงเชื่อมโยง 

ก�รตล�ด เพื่อให้มีแนวท�งในก�รพัฒน�สินค้� และร�ยได้ 

ให้ตนเองและครอบครัวต่อไปในอน�คต

ก�รประกวดดังกล่�ว คุณนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดี 

กรมก�รพัฒน�ชุมชนประธ�นในพิธีมอบร�งวัล และคุณฐ�ปน  

สิริวัฒนภักดี กรรมก�รผู้อำ�นวยก�รใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ 

จำ�กัด (มห�ชน) ได้ร่วมกันมอบร�งวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศ รวม 

มูลค่�กว่� 5 แสนบ�ท ดังนี้

1. ประเภทอ�ห�ร จำ�นวน 6 ร�งวัล

2. ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อ�ห�ร จำ�นวน 5 ร�งวัล

3. ประเภทของใช้ ของตกแต่งบ้�น ของท่ีระลึก จำ�นวน  

                     6 ร�งวัล

4. ประเภทผ้� เครื่องแต่งก�ย จำ�นวน 2 ร�งวัล

5. ประเภทเครื่องดื่ม จำ�นวน 1 ร�งวัล

ปัจจัยท่ีทำ�ให้โครงก�รประสบคว�มสำ�เร็จ ได้แก่  ก�ร 
ทำ�ง�นร่วมกันจ�กหล�ยภ�คส่วนท�งก�รศึกษ� (โรงเรียน  
ชุมชน เอกชน คณะในมห�วิทย�ลัย ประช�รัฐจังหวัด  
ฯลฯ)  เข้�ใจและเข้�ถึงด้วยก�รสื่อส�รทำ�คว�มเข้�ใจ 
จุดประสงค์ของโครงก�ร รวมทั้งกระตุ้น ช่วยเหลือ และ 
ติดต�มในหล�ยช่องท�ง ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนหรือครู  
ผลักดันและสนับสนุนโครงก�ร นำ�สินค้�ไปข�ยในตล�ดจริง ๆ 
เช่น ในโมเดิร์นเทรด มีก�รทำ�บัญชีงบดุลอย่�งเป็นระบบ 
เด็กชอบและอย�กเรียนรู้ด้วยตนเอง และต้องก�รนำ�ไปต่อยอด 
เพื่อเป็นอ�ชีพในอน�คต เน้นก�รใช้ทรัพย�กรที่มีในชุมชน  
โรงเรียนกล�ยเป็นศูนย์กล�งก�รเรียนรู้ ให้ชุมชน

โครงการ OTOP Junior ปีที ่2 จากท�ามาหากิน สู่ท�ามาค้าขาย

6. ร�งวัลประเภทสร้�งแรงบันด�ลใจ จำ�นวน 2 ร�งวัล

เกณฑ์ก�รคัดเลือกผู้เข�้ประกวด

ตัวแทนนักเรียนจำ�นวนโรงเรียนละ 4 คน ครูโรงเรียนละ  

1 - 2 คน จ�กท่ัวประเทศท่ีผ่�นก�รคัดเลือกเหลือ 20 โรงเรียน 

ม�ร่วมแข่งขันโดยนำ�เสนอต�มประเภทผลิตภัณฑ์ 5 ประเภท คือ

1. ประเภทอ�ห�ร

2. ประเภทเครื่องดื่ม 

3. ประเภทผ�้ เครื่องแต่งก�ย

4. ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อ�ห�ร 

5. ประเภทของใช ้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก 

ในก�รประกวดได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนทุกคนได้ไป 

ทัศนศึกษ� ท่ีมิวเซียมสย�ม ซีไลฟ์  บ�งกอก  โอเชียน  เวิรลด์ 

พิพิธภัณฑ์ม�ด�ม ทุสโซ กรุงเทพมห�นคร

หม�ยเหตุ  : มีเด็กจ�กโรงเรียนเด็กพิเศษ  2 โรงเรียน  

ได้รับร�งวัลประเภทสร้�งแรงบันด�ลใจ

ชมวีดิทัศน์การทำางานเพิ่มเติมได้ที่
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โครงการ OTOP Junior ปีที ่2 จากท�ามาหากิน สู่ท�ามาค้าขาย

ชมวีดิทัศน์การทำางานเพิ่มเติม
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โครงการสานพลังเพือ่บ้านเกิด 
โครงการสานพลังเพ่ือบ้านเกิด เป็นโครงการที่บริษัท  

ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพ่ือสังคม (ประเทศไทย) จำากัด  
ดำาเนินการคัดเลือกคนรุ่นใหม่ที่มีจิตสำานึกรักบ้านเกิดเข้าทำางาน 
ร่วมกับบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม)  
จำากัด มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างผู้นำาการพัฒนาชุมชนรุ่นใหม่ 
ในเเตล่ะจงัหวัด ใหม้ปีระสบการณ์ความรู ้ ความเปน็ผู้นำา เเละ 
มีความสามารถในการเเก้ปัญหา โดยเปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ 
ในบ้านเกิดของตนเอง เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะให้เป็น 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน ที่ต้องทำางานกับภาคีท้ัง 5 อันได้แก่  
ภาครฐั ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสงัคม และภาค 
ประชาชน

ผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสร่วมทำางานพัฒนาชุมชนใน 
จังหวัดบ้านเกิด เรียนรู้เเนวทางการทำางานเเบบวิสาหกิจเพื่อ 
สังคม (Social Enterprise) เรียนรู้เเนวทางการบริหารเเละการ 
สื่อสารเเบบผู้นำา พบปะผู้บริหารระดับสูงของเครือข่ายธุรกิจ 
ระดับชาติที่สนับสนุนโครงการน้ี และมีรายได้ในระหว่างการ 
เรียนรู้ตลอดระยะเวลา 2 ปี โดยมีพิธีปิดโครงการสานพลังเพ่ือ 
บ้านเกิด รุ่นที ่ 1 เมื่อกันยายน พ.ศ. 2561

ป ี 2561 โครงการสานพลงัเพ่ือบา้นเกิด รุน่ที ่ 2 คดัเลอืก 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน 76 คน เข้าอบรมการเสริมสร้างทักษะ 
และศึกษาดูงานในพื้นที ่ มาตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

สำาหรับนักพัฒนาธุรกิจชุมชนรุ่นที่ 1 ซึ่งกำาลังหมดสัญญา 
ระยะเวลาการทำางาน  2 ปีนั้น บริษัทประชารัฐรักสามัคคี  
วิสาหกิจเพ่ือสังคม (ประเทศไทย) จำากัด คัดเลือกนักพัฒนา 
ธุรกิจท่ีมีศักยภาพ 13 คน เข้าร่วมโครงการวิสาหกิจเพ่ือสังคม  

ระดับอำาเภอ โดยจัดต้ังบริษัท ชุมชนดีมีรอยย้ิม (วิสาหกิจเพ่ือ 
สังคม) จำากัด และให้นักพัฒนาธุรกิจชุมชนที่ได้รับคัดเลือก 
ดำารงตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการ ซึ่งต้องจัดทำาแผนการพัฒนา 
ท้องถ่ินระดับอำาเภอมานำาเสนอกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคี  
วิสาหกิจเพ่ือสงัคม (ประเทศไทย) จำากัด หากผา่นการพิจารณา 
ก็จะได้รับเงินทุนให้ดำาเนินการตามแผน

นับแต่เริ่มโครงการนี้ นักพัฒนาธุรกิจชุมชน 

รุ่นที่  1 ด�าเนินงานไปแล้วกว่า  800 โครงการท่ัว 

ประเทศ สร้างรายได้ให้ชุมชนกว่า  300 ล้านบาท  

และมีผู้ได้รับประโยชน์กว่า 50,000 ครัวเรือน

โครงการระดับประเทศ
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ชมวีดิทัศน์การทำางานเพิ่มเติมได้ที่

โครงการที่ผ่านการพิจารณาและเริ่มดำาเนินการไปแล้วทั้งหมด 13 โครงการ 

ใน 12 จังหวัด ได้แก่

1. บริษัท ชุมชนดีมีรอยย้ิม แม่จัน (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จำากัด จังหวัดเชียงราย

2. บริษัท ชุมชนดีมีรอยย้ิม แม่แจ่ม (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จำากัด จังหวัดเชียงใหม่

3. บริษัท ชุมชนดีมีรอยย้ิม ตะพานหิน (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จำากัด จังหวัดพิจิตร

4. บริษัท ชุมชนดีมีรอยย้ิม เขาสวนกวาง (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จำากัด จังหวัดขอนแก่น

5. บริษัท ชุมชนดีมีรอยย้ิม พรหมคีรี (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จำากัด จังหวัดนครศรีธรรมราช

6. บริษัท ชุมชนดีมีรอยย้ิม อ่าวลึก (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จำากัด จังหวัดกระบ่ี

7. บริษัท ชุมชนดีมีรอยย้ิม โขงเจียม (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จำากัด จังหวัดอุบลราชธานี

8. บริษัท ชุมชนดีมีรอยย้ิม เมืองหนองคาย (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จำากัด จังหวัดหนองคาย

9. บริษัท ชุมชนดีมีรอยย้ิม เมืองกาฬสินธ์ุ (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จำากัด จังหวัดกาฬสินธ์ุ

10. บริษัท ชุมชนดีมีรอยย้ิม ยางตลาด (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จำากัด จังหวัดกาฬสินธ์ุ

11. บริษัท ชุมชนดีมีรอยย้ิม แหลมสิงห์ (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จำากัด จังหวัดจันทบุรี

12. บริษัท ชุมชนดีมีรอยย้ิม ควนขนุน (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จำากัด จังหวัดพัทลุง

13. บริษัท ชุมชนดีมีรอยย้ิม บ้านนาสาร (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จำากัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นักพัฒนาธุรกิจชุมชน รุ่นท่ี 1 ได้รับความไว้วางใจจากองค์กร 
ขนาดใหญ่รับเข้าทำางาน จำานวน 16 คน และได้ทุนการศึกษาต่อใน 
ระดับปริญญาโท สาขาการพัฒนาเชิงสร้างวิทยาลัยพัฒนาศาสตร์ 
ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำานวน 2 คน

โครงการระดับประเทศ
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โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย 

นับตั้งแต่ปี  2559 โครงการผ้าขาวม้าท้องถ่ิน หัตถศิลป์ไทย  
มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผ้าขาวม้าทอมือทั้ง 4 มิติ คือ 

1. การสร้างความตระหนักรู้ให้กลุ่มผู้บริโภคท้ังในและต่างประเทศ 
หันมาสนใจผ้าขาวม้าและสินค้าที่ผลิตจากผ้าขาวม้า 

2. การสร้างนวัตกรรมการผลิตและแปรรูปสินค้าเพ่ือเพ่ิมความ 
หลากหลายในการใช้งาน

3. การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างชุมชนและผู้เชี่ยวชาญ 
ในด้านต่าง ๆ

4. การผลกัดนัใหเ้กิดการคุม้ครองทรพัย์สนิทางปญัญาของชมุชน 
เรื่องลิขสิทธิ์ลายผ้า เครื่องหมายการค้า และสิทธิบัตรต่าง ๆ

ตลอดปี  2560 โครงการผ้าขาวม้าท้องถ่ิน หัตถศิลป์ไทย  
จัดกิจกรรมเพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไปหันมาสนใจและบริโภค 
ผ้าขาวม้า เช่น ถ่ายแฟชั่นผ้าขาวม้า ชุด Play จาก Lalalove 
ลงนติยสารแพรว จดังานสมัมนาเชงิปฏบิตักิารชมุชนผูผ้ลิต สนับสนุน 
ให้ดีไซเนอร์ไทยนำาผ้าขาวม้าไปตัดชุด เพ่ือนำาไปแสดงแฟชั่นโชว์ 
ในงาน Amazon Fashion Week TOKYO 2017 ณ ประเทศญ่ีปุ่น  
จัดประกวดการออกแบบชุดราตรีผ้าขาวม้า โครงการผ้าขาวม้า  
Young Designer และลงตีพิมพ์ในนิตยสารสุดสัปดาห์ จัดงาน 
ผ้าขาวม้า ผ้าสารพัน เป็นต้น

ปีท่ีผ่านมา บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพ่ือสังคม  
(ประเทศไทย) จำากัด ร่วมกับกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย  
สานต่อ “โครงการผ้าขาวม้าท้องถ่ิน หัตถศิลป์ไทย 2561” เป็นปีที่ 2  
หลังจากผู้บริโภคตอบรับผ้าขาวม้าเป็นอย่างดีจนทำาให้กระแสแฟชั่น 
ผ้าขาวม้ากลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งอย่างรวดเร็ว

ดูข้อมูลโครงการเพิ่มเติมได้ที่

โครงการระดับประเทศ
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โครงการระดับประเทศ

รางวัลชนะเลิศ 
ประเภทรางวัลผ้าขาวม้าอัตลักษณ์ประจำาชุมชน

ชื่อผลงาน ผ้าขาวม้าฝ้ายเข็ญ (ฝ้ายปั่นมือ) 3 สี

“กลุ่มบ้านปางกอมก็ดีใจมากค่ะ และปล้ืมใจท่ีชุมชน 

ร่วมมือกันทำาผ้าขาวม้าผืนน้ี และประกวดได้รางวัลท่ี 1  

ลวดลายผ้าขาวม้าผืนน้ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่มไทลื้อ 

บ้านปางกอม สืบทอดมาจากปู่ย่าตายาย วัตถุดิบมาจาก 

หมู่บ้านเราเลย ใช้ฝ้าย 3 สี คือสีนำาตาล ขาว เขียว  

ซึง่เปน็เอกลกัษณ์ของชมุชน แรงบนัดาลใจท่ีผลติผา้ขาวมา้ 

ผืนนี้ขึ้นมาเพ่ือสืบทอดวัฒนธรรมหมู่บ้านปางกอมให้เป็น 

ที่รู้จัก

“ขอบคุณโครงการผ้าขาวม้าท้องถ่ินหัตถศิลป์ไทย  

และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีท่ีทำาให้ผ้าขาวม้าผืนน้ีเป็น 

ที่รู้จักมากขึ้นค่ะ”

คุณบุญเยี่ยม เทพกอม 

กลุ่มทอผ้าฝ้ายสีธรรมชาติบ้านปางกอม จังหวัดน่าน

ชื่อผลงาน ผ้าขาวม้าคุณตุ่ย 

“ดีใจมากที่ได้รับรางวัลเพราะว่าเป็นผลงานชุมชน 

หนองบวัลำาภูของเรา เราใชฝ้า้ยทีป่ลกูในชมุชน ทีป่ลกูตาม 

สวน สีนำาตาลได้มาจากฝ้ายตุ่ย สีขาวได้มาจากฝ้ายแพร  

เราจึงไม่จำาเป็นต้องย้อมสีเลย ทุกคนในชุมชนก็ปลอดภัย 

จากสารเคม ี เราทอสลบักนัเพื่อใหเ้กิดความแตกต่าง เป็น 

อัตลักษณ์เฉพาะกลุ่ม

“ขอบคุณโครงการผ้าขาวม้าท้องถ่ิน หัตถศิลป์ไทย  

ซึ่งบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีฯให้โอกาสดี ๆ กับประชาชน  

อยากให้ประชาชนท่ัวไปทราบว่าหนองบัวลำาภูมีสินค้าดี ๆ  

เช่นกัน”

คุณพัชรินทร ์ ชัยรัตน์

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์พ้ืนเมือง บ้านดินทรายอ่อน

จังหวัดหนองบัวลำาภู

รางวัลชนะเลิศ
ประเภทรางวัลผ้าขาวม้าจากวัตถุดิบธรรมชาติ

้

้
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ชื่อผลงาน ผ้าขาวม้า 7 สี

“กลุ่มสืบสานต่อผ้าทอมือมีความภาคภูมิใจมากที่ 

ผ้าขาวม้าบรรพบุรุษของเราชนะเลิศ เราพยายามประยุกต์ 

ผ้าข้าวม้าสีขาวดำาที่ทำากันอยู่เดิม  ค้นคว้าจนได้  7  สี   

วัตถุดิบของกลุ่มเราใช้ฝ้ายท่ีเราเร่ิมปลูกเอง นำาเปลือกไม้ 

มาย้อมสี

กลุ่มสืบสานต่อผ้าทอมือกราบขอบพระคุณโครงการ 

ผ้าขาวม้าท้องถ่ิน หัตถศิลป์ไทย ท่ีให้โอกาสเผยแพร่ผ้าขาวม้า 

ซ่ึงเราได้อดทนพยายามทำามันออกมา การท่ีภาครัฐภาคเอกชน 

เห็นความสำาคัญ ก็ปลื้มตรงจุดนี้ค่ะ”

คุณจีรวรรณ จันทะเลิศ

กลุ่มสืบสานต่อผ้าทอมือบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ชื่อผลงาน กระเป๋าลายผ้าขาวม้า

“กลุม่ดใีจกันมากทีไ่ดร้บัรางวัล เพราะเราทอผา้ดว้ยใจ 

เอกลกัษณ์ของผา้ขาวมา้บา้นหาดเสีย้ว คอืมลีายชา้งหรอืมา้ 

ดว้ย แรงบนัดาลใจการออกแบบก็คอืคนกรงุเทพฯ	ข้ึนรถไฟฟ้า  

ถ้ากระเปา๋มซีปิก็ตอ้งรดูซปิก่อนถึงจะหยิบของได้ แตก่ระเปา๋ 

ของเราไม่ต้องรูดซิปก็หยิบของข้างในกระเป๋าได้เลย ซึ่งมี 

ขายที่เราเท่านั้น

กลุม่ทอผา้บา้นหาดเสีย้วขอขอบคณุโครงการผา้ขาวมา้ 

ท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย สมัยก่อนไม่มีใครมาส่งเสริมอย่างน้ี  

เราก็ทอขายกันในหมู่บ้าน พอมีโครงการเข้ามาช่วยเหลือ  

ได้ไปอบรม ทำาให้สมาชิกมีรายได้ มีกำาลังใจในการทอ 

ผ้าขาวม้าต่อไป”

คุณสุจินต ์ โพธิจิตร

กลุ่มทอผ้าและตัดเย็บบ้านหาดเส้ียว จังหวัดสุโขทัย 

โครงการระดับประเทศ

รางวัลชนะเลิศ
ประเภทรางวัลผ้าขาวม้าความคิดสร้างสรรค์

รางวัลชนะเลิศ
ประเภทรางวัลผ้าขาวม้าความคิดสร้างสรรค์
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วิมพ์วิภา โพธิวิจิตร บุตรสาว
คุณสุจินต์ โพธิวิจิตร 
จาก “กลุ่มทอผ้าและตัดเย็บ
บ้านหาดเส้ียว จังหวัดสุโขทัย” 

“หลังจากเรียนจบด้านการ 
ออกแบบแฟชั่นแล้ว ดิฉันก็ไป 
ทำางานตามความชอบอยู่ระยะหน่ึง พอมีลูกก็เริ่มคิดได้ว่าแม่ก็ 
แก่แลว้ จงึลาออกมาชว่ยดีกวา่ ย่ิงเห็นงานท่ีแมท่ำาแลว้สามารถ 
ชว่ยเล้ียงชมุชน เล้ียงครอบครวัได้ จงึคิดวา่ควรนำาสิง่ท่ีแมม่อียู ่
มาพัฒนาต่อยอด แรก  ๆ  ก็ยากเหมือนกัน เพราะงานที่ดิฉัน 
ออกแบบเป็นแนววัยรุ่นขณะที่กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มผู้ใหญ ่

“จนเมื่อปีก่อนดิฉันออกแบบกระเป๋าใบใหญ่ตามเทรนด์ที่ 
กำาลงันิยมสง่เขา้ประกวดในโครงการผา้ขาวมา้ท้องถ่ิน หตัถศลิป ์
ไทย โดยใชผ้า้ขาวมา้ของเราท่ีมเีอกลกัษณ์เปน็รปูชา้ง มสีปัคบั  
(ทีน่ัง่บนหลงัชา้ง) มาตดัเย็บ แมก็่สนับสนุน แลว้เราก็ได้รางวัล 
ชนะเลิศประเภทแปรรูป ซึ่งเป็นเหมอืนใบเบิกทางให้ลกูคา้กลุม่ 
วัยรุ่น กล้าเข้ามาซื้อของเราไปใช้ ดิฉันถือว่ากระเป๋าใบนี้เป็น 
การรกัษาภมูปิญัญาไว้ในความรว่มสมยัอย่างเปน็รปูธรรม และ 
เป็นเหมือนสะพานเชื่อมวิถีของคนสองรุ่นให้มาพบกันและเดิน 
บนเส้นทางเดียวกันได้ในที่สุด”

แอม - ณัฐชา ทองเห่ียง 
บุตรสาวคนเล็กของป้าแส - 
อมลวรรณ เอ่ียมสำาอางค์ 
ประธานกลุ่มสตรีทอผ้า
บ้านเขาเต่า ประจวบคีรีขันธ์ 

“แอมเรียนจบแล้ว เลือกกลับ 
มาช่วยแม่กับพ่ีหน่อย (ธัญรดา) เพราะอยากทำางานท่ีบ้านเกิด  
แล้วเวลาน้ีแอมกำาลังเรียนรู้จากพ่ีหน่อยเรื่องการจับคู่สีต่าง  ๆ  
ของผา้ขาวมา้ควบคู่ไปกับการทำาผา้มดัย้อมของตวัเอง แอมสนุก 
และมีความสุขกับงานน้ี แต่ส่ิงสำาคัญท่ีสุด คือ แอมภูมิใจที่ 
ไดท้ำางานชว่ยพ่ีหนอ่ยและไดด้แูลแม ่ ทัง้ยังเปน็การชว่ยสบืสาน 
งานทอผ้าขาวม้าของชุมชนเราต่อไปค่ะ”

ปีน้ีโครงการฯมุ่งสร้างความต่อเน่ือง และต่อยอดกิจกรรม 

พัฒนาชุมชนผู้ผลิต พร้อมปลุกทายาทผ้าข้าวม้ารุ่นใหม่ให้มา 

ร่วมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมผ้าขาวม้าท้องถ่ิน  

นอกจากเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิต สร้างมูลค่าเพ่ิมให้ “ผ้าขาวม้า 

ทอมือ” แล้ว ยังสืบสานภูมิปัญญาอนุรักษ์ศิลปะท้องถ่ิน ตาม 

แนวความคิด “ทอมือ ทอใจ ช่วยชุมชน อย่างย่ังยืน” อีกด้วย  

นอกจากนั้นยังมีการจัดกิจกรรมหลัก 3 เรื่องคือ 

1. ตอ่ยอดการพัฒนาชุมชนผูผ้ลติ โดยจดังานสมัมนาเชงิ 

ปฏิบตักิารแก่ชมุชนผูผ้ลติผา้ขาวมา้ทอมอืทกุจงัหวัดท่ัวประเทศ  

กว่า  400 ชุมชน เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ด้านการผลิตและ 

บรหิารธุรกิจ ตลอดจนเชือ่มโยงชมุชนผูผ้ลติจนเกิดเปน็เครอืขา่ย 

ที่ทำางานร่วมกัน

2. รวมพลังคนรุ่นใหม่ กระตุ้นให้หันมาสนใจการสานต่อ 

การผลิต ออกแบบและพัฒนาสินค้าผ้าขาวม้า โดยจัดกิจกรรมหลัก 

คอื “การเฟ้นหาทายาทผา้ขาวมา้ไทย” ซึง่คดัเลอืกคนรุน่ใหมใ่น 

ชุมชนผู้ผลิตท่ีสานต่อการผลิตสินค้าผ้าขาวม้าทอมือจาก 15 ชุมชน 

ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นความพยายามที่จะปลุกพลังคนรุ่นใหม่ 

ในชุมชนผู้ผลิตผ้าขาวม้าให้เกิดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญา 

ของชมุชน และหันกลบัมาสนใจอาชพีการผลติสนิคา้ผา้ขาวมา้ 

ที่สามารถสร้างรายได้อย่างพอเพียงโดยไม่ต้องละทิ้งบ้านเกิด

นอกจากน้ันการจัดการประกวดการออกแบบ “นวอัตลักษณ์” 

3 สาขา ได้แก่ สาขาแฟชั่น สาขาเคหะสิ่งทอ และสาขา 

ลายผ้า ซึ่งมีผู้ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดกว่า 260 ชิ้น 

3. เชื่อมโยงตลาด และประชาสัมพันธ์สินค้าผ้าขาวม้า 

ทอมือของชุมชนที่มีความพร้อมให้ออกสู่ตลาดใหม่  ๆ โดย 

ร่วมงานกับนักออกแบบชั้นนำา นำาผลิตภัณฑ์ไปออกร้านใน 

งานแฟร์ต่าง ๆ รวมไปถึงการทำาแค็ตตาล็อกแฟช่ันสินค้าผ้าขาวม้า 

ตลอดเวลาที่ผ่านมา กิจกรรมเหล่าน้ีสามารถสร้างรายได้กว่า 

30 ล้านบาทให้ชุมชนผู้ผลิตผ้าขาวม้าทั่วประเทศ

ทายาทผ้าขาวม้าไทย
ผู้ผลักดันผ้าขาวม้าสู่อนาคต

โครงการระดับประเทศ
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แยม - สุพัตรา แสงกองมี 
บุตรสาวคุณสมพร แสงกองมี 
จากกลุ่มทอผ้าพ้ืนเมือง
บ้านสะง้อ จังหวัดบึงกาฬ 

“เมื่อก่อนกลุ่มเราใช้ส ี
ธรรมชาติย้อมผ้า เมื่อสีเคมีเข้ามา 
สีธรรมชาติก็หายไป คุณภาพของผ้าก็แย่ลงเรื่อย  ๆ ดิฉัน 
เห็นแม่เหนื่อยจนเกือบท้อกับปัญหาที่เกิดข้ึน ก็อยากหาทาง 
ช่วย บังเอิญได้คุยกับคุณยายคนหน่ึง ท่านเล่าให้ฟังว่า เม่ือก่อน 
ท่านย้อมผ้าด้วยตัวเองผ่านกระบวนการหลายวันหลายคืน  
ตอ้งไปหมกัด้วยโคลนจากตรงทีเ่ขาเรยีกว่า ‘ทางเทยีวสตัว’์ ซึง่ 
เปน็โคลนในแมน่ำา้โขงบรเิวณทีม่ซีากพืชซากสตัวส์ะสมมานาน  
มีคุณสมบัติทำาให้ผ้ามีความเนียนนุ่มข้ึน ดิฉันจึงคิดว่าเรา 
ควรหันกลับไปสู่การทอผ้าขาวม้าท่ีเป็นของชุมชนแต่ดั้งเดิม  
และใช้สีธรรมชาติตามภูมิปัญญาท้องถิ่นของเรา

“แม่กับดิฉันทดลองย้อม ผสมสีจากวัตถุดิบในท้องถ่ิน  
เป็นสีสันของผ้าขาวม้าที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนสำาเร็จ  
รวมถึงทำาให้คนภายนอกรู้จัก ‘ผ้าขาวม้าดารานาคี’ ซึ่งได้มา 
จากการหมักโคลนในแหล่งท่ีเช่ือว่าเป็นท่ีกำาเนิดบ้ังไฟพญานาค 
ชว่ยให้ผา้มคีวามนุม่ลืน่เปน็พิเศษ แมกั่บแยมตัง้ใจไว้แลว้ว่า 
เราจะรักษาภูมิปัญญาตรงนี้ไว้ เพ่ือสร้างอาชีพให้ชุมชนไป 
นาน ๆ”

บอมบ์ - กฤตธนทรัพย์ โยงรัมย์
ทายาทจากกลุ่มทอผ้าไหม
ทอมือบ้านสำาโรงพัฒนา 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

“ผมเห็นแม่ทำางานหนักมา 
ตลอด ต้องกรอไหมดึก  ๆ  ดื่น  ๆ 
พอผมได้ ไปเรียนเทคโนโลยี  
อุตสาหกรรมไฟฟ้า ผมก็คิดต้ังแต่ 
นั้นเลยว่าอยากสร้างเคร่ืองมือท่ี 
จะช่วยให้แม่ทำางานง่ายข้ึนหรือให้คนอื่นมาช่วยงานตรงน้ี 
ได้ง่ายและสะดวกสบายมากย่ิงข้ึน ในท่ีสุดผมก็ประดิษฐ์ 
เคร่ืองกรอไหมเส้นยืนน้ีได้สำาเร็จ ใช้งบประมาณไม่ก่ีหม่ืนบาท 
แต่ในช่วงระยะเวลาการทดลองต้องเสียค่าใช้จ่ายไปเป็น 
จำานวนมาก ซึ่งแม่และครอบครัวก็ให้กำาลังใจอยู่ตลอด ผม 
ภูมใิจและดีใจมากท่ีเครือ่งมอืใชไ้ดจ้รงิ เปน็สว่นหนึง่ของการ 
สร้างสรรค์ผ้าไหม ผ้าขาวม้าไหมออกมา แต่สิ่งสำาคัญท่ีสุด 
คือ ช่วยให้แม่เหนื่อยน้อยลง”

หทัยรัตน ์ มูลสานต ์
กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยเคียน จังหวัดเชียงราย 
พงษ์สิร ิ แก้วชมพ ู
กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยทราย จังหวัดเชียงใหม ่
ผกาวด ี แก้วชมพ ู
กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยทราย จังหวัดเชียงใหม ่
อิฐธิพงษ ์ ทิพราชา 
กลุ่มอาชีพผ้าฝ้ายอำาพัน จังหวัดเชียงใหม ่
โยธกา อินทร์เพชร 
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์พื้นเมือง บ้านดินทรายอ่อน 
จังหวัดหนองบัวลำาภู
พิมวิลัย ไกรยะวงษ ์
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์หัตถกรรมชุมชนทรัพย์ปัญญา 
จังหวัดหนองบัวลำาภ ู
ภานุพัฒน ์ จันทะเลิศ 
กลุ่มสืบสานต่อผ้าทอมือบ้านผือ จังหวัดอุดรธาน ี
สุพัตรา อนุไพร 
กลุ่มทอผ้าบ้านหนองปิง จังหวัดหนองบัวลำาภู
เด็กชายอนุกูล แก้วกล้า 
กลุ่มอาชีพสตรีบ้านโนนโพธิ ์จังหวัดสุรินทร์
ศิริประภา ปัญญา 
กลุ่มทอผ้าไหมย้อมสีธรรมชาต ิบ้านฮ่องแฮ ่จังหวัดร้อยเอ็ด
วรเทพ ลิมติยะโยธิน 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคอตตอนดีไซน ์จังหวัดปทุมธานี
ฐิติภัทร ศิริวงษ ์
แบรนด ์ Donn Manee ดลมณ ีจังหวัดราชบุรี

รายช่ือทายาทผ้าข้าวม้าไทยจากชุมชนต่าง  ๆ ท่ัวประเทศไทย

สนใจเร่ืองราวของบรรดาทายาทเพ่ิมเติม หรือชมสินค้า 
ของโครงการได้ที่ Facebook : pakaomathailand หรือ  
www.prsthailand.com

โครงการระดับประเทศ
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“ได้เห็นรูปแบบและพัฒนาการการออกแบบแฟช่ัน 
ท่ีผสมผสานเทคโนโลยีซึ่งเป็นไอเดียท่ีดีในการนำามา 
พัฒนาผ้าขาวม้าของไทย ส่วนงาน  IFF Magic ที่มี 
ความหลากหลายและสวยงามและแตกต่างไปจาก 
ประเทศไทย ผมจะนำาไอเดียใหม่ไปพัฒนาต่อยอด 
กับผ้าขาวม้าต่อไป”

นายธีระวัฒน ์ จันทร์เส็ง
ผู้ชนะการประกวด สาขาออกแบบแฟชั่น

“มีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดกับรุ่นพ่ี  BFGU  
ซึ่งตรงกับสาขาที่ตนเองสนใจ และได้เรียนรู้เทคนิค 
ใหม่  ๆ  ในการออกแบบลวดลายบนผ้า ท่ีจะนำามา 
ทำาเป็นเฟอร์นิเจอร์จากงาน  IFF MAGIC ที่สำาคัญ 
จะนำาความรูแ้ละแรงบนัดาลใจต่าง  ๆมาพัฒนาผลติภัณฑ์
ผ้าขาวม้าให้มีความสวยงามเพิ่มขึ้น”

นางสาวคุณัญญา เครือจันทร์
ผู้ชนะการประกวดสาขาออกแบบเคหะส่ิงทอ

สืบเนื่องจากการจัดประกวดการออกแบบ “นวอัตลักษณ์” 

โครงการผ้าข้าวม้าท้องถ่ิน หัตถศิลป์ไทย ปีที่ 2 นำาดีไซเนอร์ 

รุ่นใหม่ผู้ชนะเลิศโครงการประกวดการออกแบบ “นวอัตลักษณ์”  

ไปทัศนศึกษาดูงานที่ BFGU (Bunka Fashion Graduate  

niversity) และงาน IFF Magic ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่าง 

วันที่ 25 - 29 กันยายน  2561 โดยได้รับการสนับสนุนจาก 

คุณณัฐิยา สุจินดา อัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ ประจำากรุง 

โตเกียว มีวัตถุประสงค์คือ

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้ชนะในโครงการผ้าขาวม้า 

ท้องถ่ิน หัตถศิลป์ไทย ทั้ง 3 สาขา คือ แฟชั่น เคหะส่ิงทอ 

และลายผ้า

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้ชนะด้านความคิดสร้างสรรค์  

และมีโอกาสศึกษางานจากหน่วยงานหรืองานแฟร์ท่ีมีความ 

ทันสมัยและชั้นนำาระดับโลก

3. เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ชนะฯ ถึงการนำา 

ศิลปวัฒนธรรมท่ีมีเอกลักษณ์สามารถนำาไปปรับใช้กับกระแส 

แฟชั่นหรือเทรนด์ของโลกอย่างไร

4. นำาความรู้ท่ีได้ศึกษามา นำามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเอง 

หรือผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าทอมือให้มีความร่วมสมัยมากยิ่งขึ้น

โครงการระดับประเทศ
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การสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย
ช่องอมรินทร์ทีวี เอชดี 34 

• รายการ “ปากลำาโพง”
ตอน “ของดีผ้าขาวม้า” ทำาได้มากกว่าท่ีคิด
ออกอากาศวันท่ี 24 ก.ค. 2561

• รายการข่าวอรุณอมรินทร์ 
ออกอากาศวันท่ี 22 ก.ค. 2561

• รายการทุบโต๊ะข่าว ตอนผ้าขาวม้า 
ออกอากาศวันท่ี 24 ก.ค. 2561

• รายการ ว้าว แหวน แหวน 
ผ้าขาวม้าท้องถ่ิน หัตถศิลป์ไทย 31 มี.ค. 2561

โครงการระดับประเทศ
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ช่อง 3SD 28ช่อง NBT 

•	รายการ NBT มีคำาตอบ 
วันท่ี 8 พ.ย. 2561

• รายการมองโลกมองเรา ผ้าขาวม้าทอมือ  
จากชุมชนผู้ผลิตทอมือทอใจ  ชุมชน 
ผ้าขาวม้าไทยแลนด์ วันท่ี 16 เม.ย. 2561

• รายการมองโลกมองเรา เคร่ืองแต่งกาย 
พิธีกร ทอมือทอใจชุมชนย่ังยืน
วันท่ี 16 เม.ย. 2561

• รายการมองโลกมองเรา ผ้าขาวม้า 
ประชารัฐ วันท่ี 13 ก.ค. 2561

• รายการมองโลกมองเรา	ผ้าขาวม้าประชารัฐ 
ออกอากาศวันท่ี 13 ก.ค. 2561

โครงการระดับประเทศ
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สืบเน่ืองจากการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าตามโครงการ 

“ผ้าขาวม้าท้องถ่ิน	 หัตถศิลป์ไทย” เพ่ือร่วมอนุรักษ์อาชีพการ 

ทอผ้าขาวม้าและส่งเสริมการแปรรูปเป็นสินค้าต่าง ๆ  เพ่ือเพ่ิม 

มูลค่าและราคาให้ผ้าขาวม้า ซึ่งช่วยให้ชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

ดังน้ัน งานเทศกาลสงกรานต์ปี 2561 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี 

วิสาหกิจเพ่ือสงัคม (ประเทศไทย) จำากัด จงึจดัโครงการสง่เสรมิ 

การมอบ “มาลัยกรผ้าขาวม้า” หรือมาลัยพวงกลมสำาหรับคล้อง 

แขนท่ีประดิษฐ์ข้ึนจากการจีบม้วนผ้าขาวม้า แด่ผู้ใหญ่ท่ีเคารพ 

ตามประเพณีอันดีงามของไทย โดยนำามาลัยกรผ้าขาวม้า 

มาวางขายในร้านประชารัฐสามัคคี โดยมีองค์กรต่าง  ๆ  ช่วย 

ประชาสัมพันธ์โครงการ เช่น บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด  

(มหาชน) ประชาสมัพันธ์ให้พนกังานรว่มอดุหนนุผ้าขาวมา้และ 

มาลัยกรผ้าขาวมา้จากจงัหวัดอำานาจเจรญิ เพ่ือมอบใหแ้ก่ผูใ้หญ่ 

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา

การสนับสนุนมาลัยกรผ้าขาวม้า ช่วยให้ชุมชนผู้ผลิตมี 

รายได้เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน นับเป็นความสำาเร็จ

จากการสง่เสรมินวัตกรรมในการเพ่ิมศักยภาพดา้นการผลติ  

การต่อยอดธุรกิจ และการสร้างมูลค่าของ  “ผ้าขาวม้าทอมือ”  

ตามแนวความคิด  “ทอมือ ทอใจ ช่วยชุมชน อย่างย่ังยืน”  

ของโครงการผ้าขาวม้า หัตถศิลป์ไทย 2561 ซึ่งช่วยสืบสาน 

ภูมิปัญญาอนุรักษ์ศิลปะท้องถ่ิน ทั้งยังเป็นการมอบกำาลังใจแก่ 

คนในชุมชนให้มุ่งพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพเป็นท่ีต้องการของ 

ตลาดยิ่ง ๆ ขึ้นไป

การสนับสนุน “มาลัยกรผ้าขาวม้า”
ในเทศกาลสงกรานต ์ป ี2561

โครงการระดับประเทศ
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ปลายเดือนเมษายน ปี 2561 บริษัทประชารัฐรักสามัคคี  
วิสาหกิจเพ่ือสงัคม (ประเทศไทย) จำากัด ชกัชวนสถาบันพัฒนา 
อตุสาหกรรมสิง่ทอ และดไีซเนอรจ์ติอาสา ลงพ้ืนทีใ่ห้คำาแนะนำา 
การออกแบบ หาแพทเทิรน์ทีทั่นสมยั ตรงใจคนรุน่ใหม ่ ในการ 
ผลิต “ย่าม” ซึ่งอยู่คู่กับคนไทยมาหลายชั่วอายุคน และนำามาใช ้
งานในหลากหลายวตัถุประสงค์ ต้ังแต่พิธทีางศาสนา ไปจนถึง 
การใช้งานในชีวิตประจำาวัน

นับเป็นผลงานที่ได้รับคำาชื่นชมเป็นอย่างมาก หลังจาก 
การลงพ้ืนที่ให้คำาแนะนำาชุมชนให้พัฒนาสินค้า เพ่ือยกระดับ 
คุณภาพและราคา รวมไปถึงช่วยด้านการตลาดออนไลน์  
จำาหน่ายสินค้าใน Facebook และ Instagram โดยใช้ชื่อ  
SapaiSainaew

นอกจากนั้นยังนำาสินค้าไปออกงานครั้งแรก ในงานบ้าน 
และสวน Select มรีายได ้ 208,050 บาท และมคีำาสัง่ซือ้สนิค้า 
ล่วงหน้า 30,000 บาท งาน OTOP Midyear 2018 มีรายได้  
949,210 บาท ส่ังสินค้าล่วงหน้า 50,000 บาท งาน OTOP City  
2018 มีรายได้ 1,729,105 บาท ส่ังสินค้าล่วงหน้า 973,000 บาท

โครงการสะพายสายแนว

ชมวีดิทัศน์การทำางานเพิ่มเติม

โครงการระดับประเทศ

Facebook สะพานสายแนว
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โครงการเครื่องสีข้าวขนาดครัวเรือน 

โครงการน้ีเปน็การพัฒนาและสรา้งสรรคเ์ครือ่งสขีา้วเพ่ือให้ 

ชาวบ้านสามารถสีข้าวเปลือกบริโภคเองได้ในเวลาและปริมาณ 

ที่ต้องการ ซึ่งเป็นการสร้างช่องทางใหม่ให้ชาวนาสามารถ 

ขายข้าวให้ผู้บริโภคโดยตรงในราคาที่สูงขึ้นและเกิดความผูกพัน 

ระหว่างผู้บริโภคกับชาวนา ทำาให้ชาวนามีรายได้และทักษะ 

การผลิตที่เพ่ิมขึ้น ทั้งในด้านการคัด อบแห้ง และบรรจุเพ่ือ 

เตรยีมขนสง่ โดยผูบ้รโิภคสามารถเลอืกขา้วสายพันธ์ุตา่ง ๆ จาก 

พื้นที่ต่าง ๆ มาเลือกสีเองได้ สามารถปรับเปลี่ยนวิถีการบริโภค 

ข้าว และได้รับรู้ถึงความหลากหลายของสายพันธ์ุข้าว คุณค่า 

ทางอาหาร และรสชาติที่แตกต่างกัน

การพัฒนานวัตกรรม “เครื่องสีข้าว” เป็นความร่วมมือจาก  

3 ส่วนใหญ่ ๆ คือ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน)  

บรษิทั ประชารฐัรกัสามคัค ี วิสาหกิจเพ่ือสงัคม (ประเทศไทย)  

จำากัด และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมทำาสัญญาขอใช้ 

นวัตกรรม นำามาปรับปรุงรูปแบบพร้อมพัฒนาเพ่ือให้เกิดการ 

รบัรองคณุภาพ โดยตอ่มามมีหาวทิยาลยัอืน่เขา้รว่มการพัฒนา 

เครื่องสีข้าวดังกล่าวด้วย ไม่เพียงเท่านั้นยังได้ทำาวิจัยทาง 

การตลาดให้สามารถสนองความต้องการผู้บริโภคได้อย่างเต็มท่ี  

ชมวีดิทัศน์การทำางานเพิ่มเติม

และมีการวางแผนประสานงานเพ่ือให้เกิดการผลิตและจัดจำาหน่าย 

จริงในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2560

เคร่ืองสีข้าวขนาดครัวเรือนท่ีพัฒนาแล้วท้ังในเร่ืองรูปลักษณ์ 

ประสิทธิภาพการทำางาน  ไ ด้รับ เงินทุนวิจัยจากบริษัท  

ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน) ดูแลเรือ่งงบประมาณในการ 

ออกแบบรูปลักษณ์เครื่องสีข้าวให้ทันสมัย  รวมถึงดูแล 

เรื่องต้นทุนการผลิตเครื่องสีข้าวให้สามารถทำาราคาได้ไม่แพง  

อีกท้ังยังสนับสนุนให้สามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายลูกค้าระดับ 

พรีเมี่ยม (Premium) ได้อีกด้วย 

นอกจากการพัฒนานวัตกรรม “เครื่องสีข้าว” แล้ว บริษัท  

ประชารัฐรักสามัคคี	 วิสาหกิจเพ่ือสังคม (ประเทศไทย) จำากัด  

ยังให้ความสำาคัญกับการรับรู้เรื่องข้าวของผู้บริโภค รวมถึงการ 

พัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ข้าวไทย เพื่อให ้

พร้อมต่อการสีด้วยเครื่องสีข้าวขนาดครัวเรือน 1 ครั้ง (บรรจุ 

เป็นห่อปริมาณ  500 กรัม) พร้อมจัดหาช่องทางจำาหน่าย 

ข้าวเปลือกให้แก่เกษตรกร

โครงการระดับประเทศ

นอกจากนี้ยังมุ่งให้ผู้บริโภคเกิดการตระหนักรู้ เข้าใจ 
ลักษณะและคุณค่าทางโภชนาการของข้าวสายพันธุ์ที่แตกต่าง 
กัน และบริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการของร่างกายของ 
แต่ละบคุคล เชน่ ขา้วเหลอืงสรอ้ยทอง ซึง่มกีรดโฟลคิ (folic 
acid) สูงกว่าข้าวชนิดอื่นถึง 3 เท่า เหมาะกับหญิงมีครรภ์  
ข้าวเหนียวก่ำาเปลือกดำา มีลูทิน (lutein) สูงกว่าข้าวชนิดอื่น  
25 เท่า ช่วยบำารุงสายตา และข้าวหน่วยเขือมีวิตามินอี   
(Vitamin E) สูงกว่าข้าวอื่น 2 เท่า ช่วยบำารุงระบบเลือดใน 
ร่างกาย เป็นต้น
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โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย

โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย เป็นโครงการท่ี  

บริษัท ประชารัฐรักสามัคค ี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย)  

จำากัด ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย  

กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสถาบัน 

พัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เพ่ือผลักดันการผลิต 

และบริโภคอาหารท่ีปลอดภัย ด้วยการเชื่อมโยงตลาดผักและ 

ผลไมป้ลอดภยั รวมทัง้เกษตรอนิทรย์ีเข้าสูโ่รงพยาบาล ในการ 

ควบคุมของกระทรวงสาธารณสุขท่ัวประเทศ โดยบริษัท ประชารัฐ 

รักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จำากัด ทำาหน้าที่ช่วย 

วางแผนการผลิตและพัฒนามาตรฐานชุมชนเกษตรกร รวมถึง 

ประสานงานการขายและจัดส่งผลผลิตสู่โรงพยาบาลในแต่ละจังหวัด

ปี 2560 โครงการเร่ิมดำาเนินงานในโรงพยาบาลศูนย์และ 

โรงพยาบาลทั่วไป 116 แห่ง 

โครงการระดับประเทศ

ปี 2561 มีชุมชนในเครือข่ายประชารัฐรักสามัคคี 
35 จังหวัดเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ หนองบัวลำาภู  
ตรัง กาญจนบุรี พิษณุโลก กระบี่ หนองคาย  
ร้อยเอ็ด  พะเยา  นนทบุรี  นครปฐม  ชุมพร  
เพชรบุรี อุบลราชธานี อ่างทอง สิงห์บุรี สระบุรี  
สมุทรสาคร พังงา ลำาปาง จันทบุรี น่าน ศรีสะเกษ 
ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา  
มหาสารคาม สุราษฎร์ธานี สุรินทร์ ลำาพูน ลพบุรี  
เพชรบูรณ์ อุดรธานี และสตูล สามารถสร้าง 
รายไดร้วมเพิม่ข้ึนกว่า 40,000,000 บาท และยงัคง 
ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง
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โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนผ่านรายการชื่นใจไทยแลนด์
ออกอากาศทางอมรินทร์ทีว ี ช่อง 34 เอชดี

รายการชื่นใจไทยแลนด์ เป็นสารคดีเชิงท่องเท่ียวบวก 

ความคดิสรา้งสรรค ์ มวีตัถุประสงคเ์พ่ือประชาสมัพันธ์ผลิตภัณฑ์ 

ชุมชนให้เป็นท่ีรู้จักในวงกว้าง โดยนำาเสนอเรื่องราวของชุมชน 

ต่าง ๆ ทั่วประเทศภายใต้การดำาเนินงานของบริษัท ประชารัฐ 

รักสามัคคี วิสาหกิจเพ่ือสังคม (ประเทศไทย) จำากัด ออกอากาศ 

ทางอมรินทร์ทีวี ช่อง  34 เอชดี โดยได้รับการสนับสนุน 

งบประมาณจากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน)  

ในการผลิตรายการออกอากาศจำานวน  96 ตอน มีเนื้อหา 

ครอบคลมุพ้ืนที ่ 63 จงัหวัด รวม 127 ชมุชน (ขอ้มลู ณ เดอืน 

มกราคม 2562)

นบัแตเ่ริม่ออกอากาศครัง้แรกเมือ่วันท่ี 3 กรกฎาคม 2559  

เป็นต้นมา มีผู้ชมตอบรับเป็นอย่างดีซึ่งช่วยให้คนทั่วไปรับรู้ 

ถึงสถานที่ท่องเท่ียวใหม่ ๆ ที่ดำาเนินการโดยชุมชนอย่างแท้จริง  

การประชาสมัพันธ์ในรายการชืน่ใจไทยแลนด ์ และการนำาชมุชน 

ในรายการไปออกร้านในงานแฟร์ต่าง  ๆ  สามารถสร้างรายได้ 

ให้แก่ชุมชนได้กว่า 30 ล้านบาท

โครงการระดับประเทศ
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โครงการระดับประเทศ

กลุ่มทอผ้าฝ้ายพื้นเมืองบ้านสะง้อ อ.เมือง
จ.บึงกาฬ ชุมชนที่ไม่หยุดการเรียนรู้และพัฒนา

กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือที่ผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่นในเรื่องของ 

การย้อมสีธรรมชาต ิ และเนื้อผ้านิ่มที่เกิดจากการนำาภูมิปัญญา 

การหมักโคลนมาใช้ ซึ่งนอกจากผืนผ้าท่ีมีความสวยงามและ 

มีเสน่ห์ในตัวเองแล้ว สิ่งหน่ึงที่ทำาให้บ้านสะง้อมีความเข้มแข็ง 

และมกีารพัฒนาเปน็อย่างมากคอื ความสามคัคแีละการพัฒนา 

ร่วมกันของคนในกลุ่ม 

จากโจทย์ท่ีรายการชื่นใจได้รับมา กลุ่มเร่ิมมีการตัดเย็บ 

เสื้อผ้าสำาเร็จรูปจำาหน่าย แต่ด้วยแบบของเสื้อผ้าน้ันไม่ทันสมัย  

รูปทรงเดิม ๆ เพราะทำาแต่ในส่ิงท่ีคุ้นเคย ทำาให้โจทย์ช่ืนใจคร้ังน้ัน 

คือ การสร้างแพทเทิร์นและแบบเสื้อท่ีจะถือเป็นผลิตภัณฑ์ 

แนวใหม่ที่เจาะกลุ่มผู้บริโภคที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

กระโปรงเดรสตวัแรก และกางเกงทรงหลวมแบบมลีกูเลน่ 

ท่ีได้รับความร่วมมือจาก 2 ดีไซเนอร์จากจัสปาล ท่ีถ่ายทอด 

ความรู้ เทคนิคต่าง  ๆในการสร้างงานให้ทันสมัย และได้มาตรฐาน 

จากวันน้ันถึงวันนี้เป็นเวลากว่า 2 ปี (ออกอากาศเมื่อวันท่ี 17  

มถุินายน 2560) กลุม่ทอผา้ฝา้ยพ้ืนเมอืงบา้นสะง้อ ไมเ่พียงแต ่

มีสินค้าหลักอย่างชุดกระโปรงเดรสและกางเกงที่ถือเป็นสินค้า 

ใหม่ตัวแรกเท่าน้ัน แต่ยังมีผลิตภัณฑ์หลากหลายดีไซน์ และ 

เจาะกลุม่ผูบ้รโิภคไดเ้ปน็วงกว้าง บวกกับทางชมุชนยังมกีารนำา 

เรื่องราวพ้ืนถ่ินมาสร้างเป็นเรื่องราวเพ่ือบอกเล่าความเป็นบ้าน 

สะง้อผ่านตัวผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้างจุดขาย ภายใต้ชื่อ  “ผ้าหมัก 

โคลนนาคี” จึงทำาให้บ้านสะง้อประสบความสำาเร็จในด้าน 

การพัฒนา และความเขม้แขง็ของกลุม่ ทำาใหช้าวบา้นท่ีมสีว่น 

เก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็นการปลูกฝ้าย อ่ิวฝ้าย ทอผ้า ย้อมผ้า 

ทุกฟันเฟืองมีรายได้ท่ีมั่นคง จึงส่งผลต่อความร่วมมือร่วมใจ 

ในการที่จะเดินไปพร้อม ๆ กัน

“เมื่อก่อนไม่มีใครรู้จักเรา  เราทำากันเองสู้กันเอง  
พอชื่นใจไทยแลนด์มาถ่ายทำาให้กลุ่ม มานำาเสนอ มาช่วย 
ประชาสมัพนัธ ์ คนรู้จกัเรามากขึน้ ของก็ขายด ี หนว่ยงาน 
ต่างๆ  ก็เริ่มเข้ามาให้ความช่วยเหลือ ของท่ีมาสอนเราก็ 
เอามาพัฒนาต่อ ๆ  มาเร่ือย ๆ จนทุกวันน้ีมีเสื้อมีกางเกง 
มีหลายอย่าง เราคิดว่าเราไม่แข่งกับใครแต่เราแข่งกับ 
ตัวเราเอง”

แม่สมพร แสงกองม ี
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จุฬาภรณ์พัฒนา 12 อ.สุคิริน จ.นราธิวาส

พึ่งพาตนเอง

“กรมสิบ” หนึ่งในชื่อหน่วยของพรรคคอมมิวนิสต์มลายา  

ซึ่งปัจจุบันเป็นท่ีตั้งหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 หมู่บ้านท่ีอุดม 

ไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติ ผลไม้ และสมุนไพร ด้วย

กิจกรรมและสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนน้ันมีความโดดเด่นใน 

ตัวเอง ทำาให้มีนักท่องเท่ียวเข้ามาเท่ียวในชุมชนโดยเฉพาะชาว 

มาเลเซีย ชาวบ้านจึงมีความต้องการในการจัดหาของที่ระลึก 

เพื่อจำาหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว

“พวงกุญแจที่เปิดขวด” เกิดจากเงินลงทุนของคนในชุมชน 

ท่ีระดมเงินกันเพ่ือส่ังทำาสินค้าไว้สำาหรับจำาหน่ายให้กับนักท่องเท่ียว  

แต่ผลตอบรับไม่ดีตามท่ีคาดหวัง สินค้าขายได้เฉพาะนักท่องเท่ียว 

ที่เข้ามาในชุมชนเท่านั้น

“ทรัพยากรในชุมชน สู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่”  

จากการลงพ้ืนท่ีส่ิงท่ีเห็นปัญหาคือ ชุมชนไม่สามารถผลิต 

พวงกุญแจไดเ้อง ตอ้งพ่ึงปจัจยัภายนอก 100 เปอรเ์ซน็ต ์ และ 

พวงกุญแจท่ีเปิดขวด เป็นสินค้าที่ใช้แล้วไม่หมดไป ไม่มีการ 

ซื้อซำา โจทย์การตลาดคือการลดต้นทุน พ่ึงพาปัจจัยภายใน 

ชุมชนให้มาก เป็นสิ่งที่ทีมงานต้องวิเคราะห์เพ่ือใช้เป็นโจทย์ 

ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้แต่ละชุมชน ข้าวยำาสมุนไพร  

มากกว่าความอรอ่ยคอืการสะทอ้นตวัตนของชมุชน ดอกดาหลา  

ตะไคร้ อัญชัน พืชสมุนไพรท่ีปลูกกันมากในชุมชน จะเป็นอย่างไร 

ถ้าสมุนไพรเหล่านี้จะมีค่ามากกว่าอาหารต้อนรับนักท่องเที่ยว

ภาพสาว ๆ มุสลิมท่ีกำาลังขมักเขม้นห่ันซอยสมุนไพรต่าง ๆ 

ซึ่งต่างไปจากเดิมคือ สมุนไพรเหล่าน้ีกำาลังจะถูกทยอยนำามา 

ตากแห้ง เพ่ือการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ สบู่ ชา และนำามันสกัด 

ดอกดาหลาท่ีปลูกกันทุกบ้าน และมีมากในชุมชน กลายเป็น 

วัตถุดิบสำาคัญและเป็นท่ีต้องการ โดยชาวบ้านจะนำามาขาย 

ให้กับกลุ่ม แม้แต่มังคุดท่ีเคยขายเฉพาะผลสด ทุกวันนี้  

เปลอืกมงัคดุแห้งก็ยังสรา้งรายไดใ้หกั้บหลาย ๆ บา้น เพราะมนั 

คือส่วนผสมสำาคัญในการทำาสบู่ ตะไคร้ถูกนำามาใช้สกัดเป็น 

สเปรย์กันยุงแบบไมม่แีอลกอฮอล์ใชไ้ด้ทุกเพศทุกวัย ผลติภณัฑ์ 

เหล่าน้ีนักท่องเท่ียวจะได้ลองใช้ในโฮมสเตย์ ซ่ึงนอกจากโฮมสเตย์ 

สามารถลดคา่ใชจ้า่ยในการซือ้สบูห่รอืสเปรยกั์นยุงจากภายนอก 

มาใช้แล้ว ยังให้ลูกค้าได้ทดลองสินค้าจริงก่อนตัดสินใจซ้ืออีกด้วย

ผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อแบรนด์  “กรมสิบ”  ซึ่งนอกจากเป็น 

ผลิตภัณฑ์ท่ีมาจากธรรมชาติแล้ว บรรจุภัณฑ์และโลโก้ที่ถูก 

ออกแบบข้ึนมาใหม่โดยเฉพาะ	 โดย  ดร.วิสิทธ์ิ โพธิวัฒน์  

อาจารย์ประจำาสาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟ 
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 	 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	โดยบรรจุภัณฑ์นี้ทำาหน้าที่บ่งบอก 
อัตลักษณ์ของชุมชนใช้ต้นทุนน้อยเป็นส่ิงท่ีชุมชนทำาได้เอง 
ทำาได้จรงิ	และทีข่าดไมไ่ด้คอืยังคงคำานงึถึงเรือ่งของความสวยงาม

อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ความรู้และโอกาส
ส�าคัญไม่แพ้งบประมาณ

อัยเยอร์เวง คือหน่ึงในตำาบลเล็กของอำาเภอเบตง ท่ีชาวบ้าน 

ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิม จุดขายของชุมชนคือสถานท่ี 

ท่องเท่ียวทางธรรมชาติ และทะเลหมอกที่มากกว่าคำาว่าสวย  

ซึ่งมีให้ชมตลอดท้ังปี นอกจากจุดแข็งเรื่องของการท่องเที่ยว  

ยังมีจุดอ่อนคือ มาอัยเยอร์เวงซื้ออะไรกลับไป น่ีคือโจทย์ของ 

รายการช่ืนใจไทยแลนด์ ทีมงานได้มีโอกาสพูดคุยกับกลุ่มแม่บ้าน 

ท่ีมคีวามสามารถในการตัดเย็บเสือ้และกระเปา๋ แตก่ระเปา๋ทีท่ำา 

สว่นใหญเ่ปน็กระเปา๋สตางค ์ ซึง่หน่วยงานรฐัได้นำาเจา้หน้าทีม่า 

สอน สิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือมีความประณีตในการตัดเย็บ  

แตป่ญัหาคอื กระเปา๋เหลา่น้ีไมม่คีนซือ้ ไมรู่จ้ะขายใคร ดงันัน้  

แนวทางท่ีจะตอบโจทย์เรื่องน้ีให้ชุมชนอัยเยอร์เวงคือ ของ 

ที่ระลึกต้องเชื่อมโยงกับกิจกรรมท่องเที่ยว

จากโจทย์กิจกรรมท่องเที่ยวที่โดดเด่นของชุมชนคือการ 

ขึน้เขา เดินปา่ และการข้ึนไปพักค้างคืนบนยอดเขาฆนูงุซลิปีตั 

เพ่ือชมทะเลหมอก บางคร้ังในการเดินทางอาจมีฝนและความช้ืน 

“กระเปา๋กันนำา” คอืข้อสรปุของผลติภณัฑ์ของท่ีระลกึชมุชน และ 

กระเปา๋ทีเ่หมาะสำาหรบัการเดนิปา่ ขึน้เขา กระเปา๋ทีต่อ้งแสดง 

ถึงความเป็นชุมชนมุสลิม กระเป๋าที่ต้องบอกท่ีมาว่าน่ีคือของ 

ที่ระลึกจาก  “อัยเยอร์เวง” แต่สิ่งท่ียากกว่าการคิดโจทย์คือ  

การหาคนลงไปช่วยชาวบ้าน อุปสรรคบางอย่างเกิดจากปัจจัย 

ที่เราควบคุมไม่ได ้ อัยเยอร์เวงเป็นพื้นที่เป้าหมายที่ทางรายการ 

มีกำาหนดถา่ยทำาถงึ 2 ครั้ง ครั้งแรกฝนตกหนกั จนตอ้งยกเลิก 

“เม่ือก่อนเราไม่รู้ว่าสมุนไพรเหล่าน้ีเอามาทำาอะไรได้เยอะแยะ 
ทกุวันนีผู้ห้ญงิก็มอีาชพีเสริม ทำาสบู ่ และทำานำามนัสกัดดอก 
ดาหลา คนท่ีไม่ได้ทำาท่องเท่ียว ก็ยังมีรายได้ด้วย ที่เห็นได ้
ชดัสดุก็คือ เขาเอาดอกดาหลามาขายใหเ้รา เมือ่ก่อนปล่อย
เน่าทิ้งไปเฉย  ๆ เราได้กระจายรายได้ ไปให้กับผู้เฒ่าผู้แก่ใน 
ชุมชน เวลาไปออกงานของเหล่านี้ก็ขายได ้ หน่วยงานอื่น ๆ 
ก็ให้ความสนใจเรื่องผลิตภัณฑ์ของเรามากขึ้นด้วย”

อภิสิทธิ ์ บินซา
ประธานกลุ่มท่องเท่ียวชุมชนบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12
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การลงพ้ืนที่ ครั้งที่ 2 กำาหนดลงพ้ืนท่ีอีกครั้งแต่ก็เกิดเหตุมรสุม 
เขา้ ในทีส่ดุการลงพ้ืนทีค่รัง้ท่ี 3 ก็ผา่นพ้นไปได ้ จนทำาใหเ้ราได ้
มาถ่ายทำาท่ีอำาเภอเบตง จังหวัดยะลา เมื่อพูดถึงเบตง พูดถึง 
ยะลา อกีหนึง่ความยากคือ การหานักออกแบบ ดว้ยภาพขา่ว 
ต่าง ๆ จึงไม่น่าแปลกใจที่หลายคนอยากช่วยชาวบ้านแต่ก็ต้อง 
ปฏิเสธด้วยคำานึงถึงความปลอดภัย และความสบายใจของ 
ครอบครัว จนกระท่ังได้เต้  - ธันยวัฒน์ ชาตะรัตน์ และภา  -  
สุภาวดี  แก้วคำา  2  ดีไซเนอร์จากแบรนด์มาสมัวแซลล์   
นักออกแบบรุ่นใหม่ที่ตกลงปลงใจ มาร่วมสร้างความชื่นใจ 
ให้กับชุมชน

ผ้าถุงลายปาเต๊ะ ผ้าโสร่ง หนึ่งในลวดลายเครื่องนุ่งห่ม 
ที่สะท้อนเอกลักษณ์ของชาวมุสลิมถูกนำามาใช้เป็นจุดเด่นของ 
กระเปา๋อเนกประสงค ์ ทีอ่อกแบบมาใหใ้ชไ้ดถึ้ง 3 แบบคือ เปน็ 
เปส้ะพายหลงัสำาหรบัใชใ้สข่องปรมิาณมาก เปน็กระเปา๋สะพาย 
ข้าง ใช้ได้กับทุกกิจกรรม และเป็นกระเป๋าถือสำาหรับใช้ใส่ 
เอกสาร อีกแบบหน่ึงท่ีน่าสนใจคือ ถุงทะเลลายผ้าปาเต๊ะ  
กระเป๋าเก ๋ๆ ตอบโจทย์และใช้งานได้ง่าย

ปัจจุบันกลุ่มตัดเย็บกระเป๋าอัยเยอร์เวง มีการแบ่งหน้าที่  
งานตัด งานเย็บ สินค้าถูกนำาข้ึนไปจำาหน่ายให้นักท่องเท่ียว  
ณ จดุชมวิว และชมุชนไดม้โีอกาสมารว่มจำาหนา่ยสนิคา้ในงาน 
บ้านและสวนแฟร์ ณ เมืองทองธานี ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโอกาสท่ี 
ทำาให้ชุมชนได้เจอกับผู้บริโภคท่ีหลากหลาย ได้แนวความคิด 

ในการปรับปรุงและพัฒนาสินค้า และเป็นอีกหนึ่งกำาลังใจให้ 
ชาวบา้นและกลุม่ตดัเยบ็ว่ากระเปา๋ท่ีพวกเขาทำาสามารถขายได้  
และมีคนชื่นชอบผลิตภัณฑ์ของพวกเขา

“ตอนทีมติดต่อมาตอนแรกก็คิดนิดนึง แต่เราเคย 
ทำางานกับทีมชื่นใจฯมาแล้ว  คิดว่าทีมไปได้เราก็ ไปได้  
แล้วพอมาก็คือ รู้สึกว่าตัดสินใจไม่ผิด คือท่ีนี่สวยมาก  
ประทับใจมาก และเมื่อโจทย์ที่เราได้รับคือ ต้องมาสอนทำา 
กระเป๋า ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเราถนัดเพราะปกติภาและเต้เราออกแบบ 
และทำากระเป๋าขายเอง แต่วันน้ีเราต้องมาสอนคนอื่น และ 
เรามาถึงต้ังยะลา เพราะฉะน้ันเต้กับภามีอะไร รู้อะไรเรา 
สอนให้เขาทุกอย่างเลย เราอยากให้เขาขายได้จริง ๆ”

สุภาวดี แก้วคำา
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โครงการร้านประชารัฐรักสามัคคี 

ร้านประชารัฐรักสามัคคี เป็นโครงการที่บริษัท ประชารัฐ 

รักสามัคคี วิสาหกิจเพ่ือสังคม (ประเทศไทย) จำากัด จัดต้ังข้ึนเพ่ือ 

ใช้เป็นพ้ืนท่ีแสดงผลงานสินค้าชุมชนแบบถาวร และเป็นศูนย์รวม 

ขอ้มลูเก่ียวกับแนวทางการทำางานและผลงานของเครอืขา่ยบรษิทั 

ประชารัฐรักสามัคคีท่ัวประเทศ โดยร้านประชารัฐรักสามัคคี 

ร้านแรกตั้งอยู่ที่ อาคาร CW Tower ถนนรัชดาภิเษก เปิด 

ให้บริการทุกวันจันทร ์ - ศุกร ์ เวลา 9.30 - 18.00 น.

ภายในร้านมีสินค้าชุมชนจาก  50 จังหวัดท่ัวประเทศ  

ทีบ่รษิทัประชารฐัรกัสามคัคแีตล่ะจงัหวัดเข้าไปรว่มพัฒนาสนิค้า  

เช่น กาแฟ ข้าวสาร ผ้าบาติก ผ้าขาวม้า ร้านค้าแห่งนี้เจาะ 

กลุม่ลกูคา้ทัง้ขายปลกีและกลุม่บรษิทัขนาดใหญ่ท่ีสามารถเขา้มา 

ดสูนิคา้ชมุชน และเลอืกนำาไปใชใ้นการสมัมนาหรอืกิจกรรมของ 

บริษัทนั้นได้

นอกจากน้ียังมีบริการรับจัดกระเช้าของขวัญในเทศกาลต่าง ๆ 

โดยเลือกผลิตภัณฑ์จากชุมชนตามความต้องการของลูกค้าท้ังท่ี 

เป็นองค์กรขนาดใหญ่และรายย่อยอีกด้วย

ปี 2561 ร้านประชารัฐรักสามัคคี ขายสินค้าของชุมชน 

ไปแล้วกว่า  550 ประเภท  (SKU) แบ่งเป็นสินค้าประเภท 

อาหารสำาเร็จรูป (18%) สินค้าสมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหาร (20%)  

สินค้าประดิษฐ์ หัตถกรรมและแฟชั่น (62%) สร้างรายได้รวม 

กว่า 3.6 ล้านบาท แก ่ 74 ชุมชนทั่วประเทศ

ต่อมาเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 บริษัท ประชารัฐ 

รกัสามคัคี วิสาหกิจเพือ่สงัคม (ประเทศไทย) จำากัด เปดิรา้น

แห่งทีส่อง ทีเ่ดอะสตรที รชัดา สตรทีมอลล ์ ชือ่รา้น “สานพลงั 

ประชารฐั” จำาหนา่ยสนิคา้จากชมุชน ตัง้อยูท่ี ่ โซน shop thai 

ชั้น 2 เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 10.00 - 22.00 น.

ร้านประชารัฐรักสามัคคีนับเป็นอีกหนึ่งช่องทางการตลาด 

ทีช่ว่ยใหช้มุชนมรีายได้เพ่ิมข้ึนตามวัตถุประสงคห์ลกัของนโยบาย 

สานพลังประชารัฐอย่างแท้จริง

ชมวีดิทัศน์การทำางานเพิ่มเติม
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นับต้ังแต่ปี  2560 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีกาญจนบุรี 

(วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จำากัด ร่วมกับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ 

จำากัด (มหาชน) ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือสร้างความ 

ย่ังยืนร่วมกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ตำาบล 

นาสวน  อำาเภอศรีสวัสดิ์  จังหวัดกาญจนบุรี  ในปี   2561  

ยังคงดำาเนินการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง นอกจากน้ันได้ขยายผล 

ไปสนบัสนุนกจิกรรม “ชาวเขาสมัพันธ์” ซึง่เปน็ประเพณีทีช่มุชน 

กะเหรี่ยงในพ้ืนท่ีตำาบลนาสวน จัดข้ึนเพ่ือเป็นศูนย์รวมให้ 

ชาวเขาชนเผ่ากะเหรี่ยงในแถบภาคตะวันตกของประเทศไทย  

มาร่วมงานบุญ 15 คำา่ เดือน 5 ตามความเช่ือของชนเผ่า ปีละ  

1 ครั้ง พร้อมจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง  ๆ  

เชน่ การแขง่ขันกีฬาพ้ืนบา้น กิจกรรมการละเลน่ และกิจกรรม 

ทางศาสนา โดยจัดงานข้ึนเมื่อปลายเดือนมีนาคมท่ีผ่านมา 

มีชาวกะเหรี่ยงกว่า 400 คน เดินทางมาร่วมงาน ณ โรงเรียน 

วัดถำาองจ ุ ตำาบลนาสวน จังหวัดกาญจนบุรี

การส่งเสริมและพัฒนา
การท่องเที่ยว
เชิงเกษตรและวัฒนธรรม 
จังหวัดกาญจนบุรี

โครงการระดับจังหวัด

้
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บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน) มอบเงนิจำานวน  
1 ลา้นบาทแก่ บรษิทั ประชารฐัรกัสามคัคเีชยีงใหม ่ (วสิาหกิจ 
เพ่ือสังคม) จำากัด	 เมื่อวันที่	 9	 กรกฎาคม	 2561	 เพ่ือสนับสนุน 
การจัดซื้อกล้าไผ่ของโครงการ “แสนกล้าดี” ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง 
ของปฏิบัติการ “แม่แจ่มโมเดลพลัส” ที่ขับเคลื่อนกระบวนการ 
แก้ไขปัญหาในอำาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ยกระดับ 
การแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันไปสู่การแก้ไขทั้ งระบบ  
ต้ังแต่การจัดการป่าไม้ ที่ดิน การจัดการทรัพยากร และ 
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน

โครงการ “แสนกล้าดี” เป็นความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย 
หลายภาคส่วน ได้แก่ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเชียงใหม่  
(วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จำากัด มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
ภาคเหนือ  กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม สำานักงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่ กรมป่าไม้  
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1 และหน่วยงานภาคเอกชน 
ที่ต้องการเห็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โครงการ “แสนกล้าดี”
จังหวัดเชียงใหม่

โครงการระดับจังหวัด

ชมวีดิทัศน์การทำางานเพิ่มเติม

62-05-074_082-127 Pracha New17-05_Y-Uncoated DIC.indd   113 17/5/2562 BE   15:20



114

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีน่าน (วิสาหกิจเพ่ือสังคม)  

จำากัด ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด  

(มหาชน) เพ่ือขบัเคลือ่นโครงการ “นา่น...เมอืงนวตักรรมอาหาร 

ปลอดภัย” ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดน่าน  

ให้เป็นเมืองด้านวัตกรรมอาหารปลอดภัย  ต้ังแต่ต้นนำา  

กลางนำา และปลายนำา สร้างพ้ืนท่ีที่มีความมั่นคงด้านอาหาร  

ความมั่นคงด้านทรัพยากร การพ้ืนฟูป่าต้นนำา ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ 

ฐานราก รวมถึงการอนุรักษ์วิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถ่ิน  

สร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตส่งเสริมองค์ความรู้ในการพัฒนา 

นวัตกรรมและความรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพการผลิต รวมท้ัง 

ยกระดับตลาดและต่อยอดธุรกิจ เพ่ือส่งเสริมพัฒนาระบบ 

เศรษฐกิจฐานรากอย่างมั่นคง

ขับเคลื่อนโครงการ
“น่าน...เมืองนวัตกรรมอาหารปลอดภัย”

โครงการระดับจังหวัด

้

้ ้
้
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ชาติพันธ์ุไทยลื้อ หน่ึงในชาติพันธ์ุท่ีกระจายอยู่ในหลาย 
จังหวัดทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย เป็นชาติพันธุ์ที่ม ี
ประเพณีวัฒนธรรมและผ้าทอท่ีมีอัตลักษณ์เป็นของตนเอง  
หนึ่งในนั้นคือชุมชนไทลื้อ อำาเภอเชียงของ	 จังหวัดเชียงราย 
ซึ่งมีงานประเพณีสำาคัญประจำาทุกปี คือ งานมหาบุญจุลกฐิน 
ถ่ินไทลื้อ ณ วัดท่าข้ามศรีดอนชัย ตำาบลศรีดอนชัย อำาเภอ 
เชียงของ จังหวัดเชียงราย ถือเป็นงานบุญใหญ่ท่ีสืบทอดมา 
ตัง้แตส่มยัโบราณ โดยอาศัยความสามคัคขีองคนท้ังชมุชน เพ่ือ 
ร่วมกันทอผ้าไตรจีวรให้สำาเร็จภายในวันเดียว งานประเพณีน้ี 
เริม่ตน้ตัง้แตเ่ดอืนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจกิายนของทุกปี โดย 
แบ่งออกเป็น 3 วาระ ดังนี้

วาระหน่ึง: ปลูกฝ้าย ต้ังแต่สัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคม
วาระสอง: พิธีกล่อมฝ้ายมงคล สัปดาห์ท่ี 2 ของเดือน 

สิงหาคม
วาระสาม: พิธีเก็บฝ้าย และถวายจุลกฐิน ปลายเดือน 

ตุลาคม โดยตลอดท้ังคืนคณะผู้ศรัทธาจะนำาดอกฝ้ายมาดีด  
กรอ ทอ ตัด เย็บ ย้อมจนได้ผืนผ้าไตรจีวร น้อมถวาย 
พระภิกษสุงฆ ์ ซึง่จำาพรรษาครบถ้วนไตรมาส ณ อารามขว่งแก้ว  
วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

การส่งเสรมิการท่องเท่ียวโดยชมุชน หมู่บ้านศรดีอนชยั
ชมุชนไทล้ือ อ�าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย

ป ี 2561 มกีารจดัพิธีเก็บฝา้ยในวนัท่ี 10 - 11 พฤศจกิายน  
โดยชาวชุมชนต่างแต่งกายชุดผ้าทอไทล้ือมาร่วมกันเก็บฝ้าย  
และบรรจงสรรค์สร้างเป็นผ้าไตรจีวรทอดถวายในวันรุ่งขึ้น

คณะทำางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ  
เล็งเห็นความสำาคัญในการรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันมี 
อัตลักษณ์ของชาวไทยลื้อ  จึงสนับสนุนงานจุลกฐินวัด 
ศรีดอนชัยไทลื้อ ตำาบลศรีดอนชัย อำาเภอเชียงของ จังหวัด 
เชียงราย นอกจากนั้นยังร่วมสืบสานวัฒนธรรมการผ้าทอของ 
ชาติพันธ์ุไทยลื้อ และเชื่อมโยงกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
หมู่บ้านศรีดอนชัยไทล้ือ ท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวสะท้อนความเป็น 
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมชัดเจน ได้แก่ วัดท่าข้ามศรีดอนชัย  
กลุม่ผ้าทอไทล้ือครดูอกแก้ว พิพิธภณัฑ์ลือ้ลายคำา เฮอืนคำาแพง  
บ้านร้อยป ี (เฮือนเอื้อยคำา) เป็นต้น

โครงการระดับจังหวัด
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ผลงานการเช่ือมโยงสินค้าระหว่างจังหวัด : 
การระบายสินค้าล้นตลาด 

การเชื่อมโยงระหว่างจังหวัด เป็นโครงการท่ีมุ่งเน้นการ 

แลกเปลีย่น ระบายสนิคา้ และแก้ปญัหาสนิคา้เกษตรลน้ตลาด  

รวมถึงเปน็ตวักลางประสานงาน เชือ่มโยง และจดัหาพ้ืนท่ีขาย 

สินค้ามาอย่างต่อเนื่องทั้งในงานอีเวนท์ งานแฟร์ระดับท้องถ่ิน 

และระดับชาต ิ และการขายสินค้าออนไลน์

นับแต่ปี   2559 เป็นต้นมา บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี 
วิสาหกิจเพ่ือสังคม (ประเทศไทย) จำากัด และบริษัทประชารัฐ 
รักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จำากัด ทั้ง 76 จังหวัด  
สามารถสร้างรายได้ชุมชนรวมกว่า 188,648,338 บาท

• ลงนามทำา MOU ระหว่างบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี 
จังหวัด 15 จังหวัด เช่น บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด 
พัทลงุ ลำาปาง แมฮ่อ่งสอน นครสวรรค ์ บงึกาฬ สรุาษฎรธ์านี  
พิษณุโลก  นครราชสีมา  เพชรบูรณ์  เพชรบุรี  ชัยภูมิ   
สมทุรปราการ ประจวบครีขีนัธ์ เพ่ือจดังานโครงการสง่เสรมิการ 
สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในรูปแบบประชารัฐฯ ส่งเสริม 
สนบัสนนุสนิคา้ตา่ง ๆ ระหว่างกัน รวมถึงการตกลงซือ้ขายลำาไย  
เพื่อช่วยเหลือปัญหาลำาไยล้นตลาด จำานวนกว่า 100 ตัน

• แก้ไขปัญหาพริกเขียวยอดสนล้นตลาด โดยบริษัท  
ประชารัฐรักสามัคคีพัทลุง (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จำากัด รับซื้อ 
พรกิเขียวยอดสนท่ีแดงแลว้จำานวน 20 ตัน จากเกษตรกรท้ัง 93  
รายในพัทลงุ เพือ่นำาไปแปรรปูเปน็พรกิแดงแห้งและจดัจำาหนา่ย 
ต่อไป นอกจากน้ีแม็คโคร และกลุ่มเครื่องแกงจังหวัดพัทลุง 
รบัซือ้พรกิเขยีวยอดสนจากเกษตรกรชาวพัทลงุ และชว่ยระบาย 
พริกเขียวยอดสนให้เกษตรกรจำานวน 600 กิโลกรัม

• ระหว่างวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2561 บริษัทประชารัฐ 
รักสามัคคีน่าน  (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จำากัด ซึ่งได้รับการ 
สนับสนุนจากสำานักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน สำานักงานเกษตร 
จงัหวดันา่น สำานกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดันา่น รว่มกับ 
บริษัทเอกชนภาคี ได้แก่ บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำากัด  
(มหาชน) บริษัทสยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน) บริษัท  
เบทาโกร จำากัด ธนาคารกรุงเทพ และบริษัทประชารัฐรักสามัคคี 

1. จังหวัดภูเก็ต 63,381,500 บาท

2. จังหวัดนนทบุรี 27,201,459 บาท

3. จังหวัดอ่างทอง 14,035,278 บาท

4. จังหวัดอยุธยา  11,448,122 บาท

5. จังหวัดชัยนาท 11,072,950 บาท

6. จังหวัดกระบ่ี  5,445,204 บาท

7. จังหวัดสระบุรี  4,135,332 บาท

8. จังหวัดปทุมธานี  3,814,688 บาท

9. จังหวัดชลบุรี 3,622,390 บาท

10. จังหวัดอำานาจเจริญ 3,307,004 บาท

จังหวัดที่มีรายได้จากการออกงานต่าง ๆ 
สูงสุด 10 อันดับแรก ได้แก่

การเช่ือมโยงระหว่างกลุ่มจังหวัด

* ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2561
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จังหวัดพัทลุง ลำาปาง แม่ฮ่องสอน นครสวรรค์ บึงกาฬ  
สุราษฎร์ธานี พิษณุโลก นครราชสีมา เพชรบูรณ์ เพชรบุรี  
ชยัภูม ิ สมทุรปราการ ประจวบครีขีนัธ์ จดังานโครงการสง่เสรมิ 
การสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในรูปแบบประชารัฐฯ และ 
มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพ่ือร่วมกันส่งเสริม 
สนับสนุนสินค้าต่าง ๆ ระหว่างกัน โดยจังหวัดพัทลุงขายมังคุด 
ในวันที่เซ็นสัญญาได้ 4,000 กิโลกรัม จังหวัดสุราษฎร์ขาย 
มงัคดุได ้ 4,000 กิโลกรมั และจงัหวัดนา่น (เจา้ภาพจดัประชมุ) 
ขายลำาไยในวันดังกล่าวได ้ 100,000 กิโลกรัม

• บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบูรณ์ (วิสาหกิจเพ่ือสังคม)  
จำากัด ชว่ยระบายสบัปะรดลน้ตลาดทีจ่งัหวัดเพชรบรูณ์ 50 ตนั 

• วันที่ 23 มิถุนายน 2561 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี 
ลำาปาง (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำาบล 
บ้านเสด็จ และสำานักงานพาณิชย์จังหวัดลำาปาง ช่วยเหลือ 
เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดตำาบลเสด็จด้วยการกระจายผลผลิต 

ไปยังอำาเภอลานกระบอื จงัหวดักำาแพงเพชรจำานวน 2,000 ตนั  
โดยได้รับการสนับสนุนด้านขนส่งจากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ 
โลจสิตกิ จำากัด (TBL) พรอ้มท้ังพาทีมงานจาก TBL เย่ียมชม 

สวนสับปะรดในพื้นที่ตำาบลเสด็จ อำาเภอเมือง จังหวัดลำาปาง

การเช่ือมโยงระหว่างกลุ่มจังหวัด
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ผลงานการเชื่อมโยงสินค้าระหว่างจังหวัด : การสนับสนุนพื้นที่ออกร้าน 
ตลอดป ี2561 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ�ากัด 

น�าสินค้าชุมชนไปขายตามงานต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 39 งาน ช่วยขายสินค้า
และเพิ่มรายได้กว่า 30 ล้านบาท ให้แก ่249 ชุมชนจากทั่วประเทศ 

งานที่ บริษัท ประชารัฐรักสามัคค ีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำากัด สนับสนุนพื้นที่ออกร้าน

12 - 14 มกราคม 2561  งานสมโภช 190 ปี ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

17 - 21 มกราคม 2561  งานเท่ียวเมืองไทย ณ สวนลุมพินี

25 มกราคม 2561  งานประชุมโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ หลักส่ี

15 - 17 กุมภาพันธ์ 2561  งานตรุษจีน ณ ถนนเยาวราช

8 กุมภาพันธ์ - 11 มีนาคม 2561 งานอุ่นไอรัก ณ ลานพระราชวังดุสิต สนามเสือป่า

21 - 25 มีนาคม 2561  งาน OTOP to the city ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม 9 และงานสัมมนา TCEB

6 - 8 เมษายน 2561  งานเถลิงศกมหาสงกรานต์ ณ ลานพระราชวังดุสิต สนามเสือป่า

11 เมษายน 2561  งานสงกรานต์พนักงานไทยเบฟ ณ อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดี

13 - 15 เมษายน 2561  งาน Water Festival ณ เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์

2 - 4 พฤษภาคม 2561  งาน Green Mart ณ อาคเนย์ สำานักงานใหญ่ ถนนสีลม

24 - 27 พฤษภาคม 2561  งานเกษตรมหัศจรรย์ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว

25 - 27 พฤษภาคม 2561  งาน The Street Fruits Market ณ เดอะสตรีท รัชดา

8 - 10 มิถุนายน 2561  งาน Amazing Thai Taste ณ สยามสแควร์

9 - 17 มิถุนายน 2561  งาน OTOP Midyear 2018 ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี

28 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2561 Midyear Sale ณ ร้านประชารัฐ อาคาร CW Tower

12 กรกฎาคม 2561  งาน SET Social Impact Day ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4 - 12 สิงหาคม 2561  งานบ้านและสวนแฟร์ Midyear 2018 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

11 - 19 สิงหาคม 2561  งานศิลปาชีพไทย ประทีปไทย ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี

29 - 31 สิงหาคม 2561  งาน Green Mart ณ อาคเนย์ สำานักงานใหญ่ ถนนสีลม

31 สิงหาคม - 9 กันยายน 2561 งาน Farmer Market ณ ลานหน้า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิล์ด

17 - 19 กันยายน 2561  งาน C-asean Sustainable Development Forum ณ อาคาร CW Tower
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การขายและประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชน
ผ่านช่องทาง Online 

บรษิทั ประชารฐัรกัสามคัคี วิสาหกิจเพ่ือสงัคม (ประเทศไทย) 
จำากัด  นำาสินค้าชุมชนไปประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์  www. 
prsthailand.com จำานวนรวม 443 ประเภทสินค้า (SKU) จาก  
112 ชุมชน 53 จังหวัดทั่วประเทศ โดยมีประเภทสินค้าดังนี้

• เครื่องดื่ม	 	 36 ประเภท
• ของใช้และของประดับตกแต่ง	 181 ประเภท
• ผ้า และเครื่องแต่งกาย	 30 ประเภท
• ศิลปะประดิษฐ์และของที่ระลึก	 20 ประเภท
• สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร  88 ประเภท
• อาหารแปรรูป	 	 88 ประเภท
นอกจากน้ันยังนำาสินค้าชุมชนไปขายผ่านช่องทางออนไลน์อ่ืน ๆ 

เช่น www. AIS Farmsuk, ร้านฟาร์มสุข APP, Lazada.co.th,  
WWW. Friends1.Asia รวมสนิคา้ทัง้สิน้ 50 ประเภทสนิค้า (SKU) 
จาก 17 จังหวัดทั่วประเทศไทย

5 - 7 ตุลาคม 2561  งาน Thai Bev Expo 2018 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ

11 - 17 ตุลาคม 2561  งาน Farmer Market ณ ศูนย์การค้าเช็นทรัล พระราม 2 

26 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2561 งานบ้านและสวนแฟร์ 2018 ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี

2 - 11 พฤศจิกายน 2561  งานสมโภช 230 ปี วัดโพธ์ิ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร 

19 - 21 พฤศจิกายน 2561  งาน ICELS ณ ศูนย์ C asean ช้ัน 10 อาคาร CW Tower

21 - 24 พฤศจิกายน 2561  งาน River Festival ณ เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์

21 - 25 พฤศจิกายน 2561  งาน Thailand 4.0 in the making ณ สยามสแควร์

28 - 30 พฤศจิกายน 2561  งาน Gift & Green Mart ณ อาคเนย์ สำานักงานใหญ่ ถนนสีลม

29 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2561 งาน Royal Project ณ ลานพาร์คพารากอน ศูนย์การค้าสยามพารากอน

9 ธันวาคม 61 - 15 มกราคม 62 งานอุ่นไอรัก 2 ณ ลานพระราชวังดุสิต สนามเสือป่า

15 - 23 ธันวาคม 2561  งาน OTOP City ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี
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บริษั ท  ประชารั ฐ รั กสามั คคี วิ ส าห กิจ เ พ่ื อสั งคม  

(ประเทศไทย) จำากัด เชื่อมโยงกับ  Modern Trade เพื่อ 

หาพ้ืนที่ให้แก่ชุมชนท่ีลงทะเบียนกับทางมหาดไทยให้สามารถ 

นำาสินค้ามาขายได ้ โดยมีบริษัทเอกชนสนับสนุนดังนี้คือ 

1. Big C เสนอพื้นที ่ 136 สาขา

2. Lotus เสนอพื้นที ่ 200 สาขา

3. Makro เสนอพื้นที ่ 94 สาขา

4. Central Groups ประกอบด้วยห้างในเครือคือ เซ็นทรัล  

30 สาขา ท็อปส์ ซูปเปอร์มาร์เก็ต 276 สาขา โรบินสัน 46  

สาขา และไทวัสดุ 10 สาขา ทั้งน้ีในช่วงเดือนสิงหาคม 2561  

เป็นต้นไป จะมีการจัดงาน Farmer Market ข้ึนในกรุงเทพฯ  

2 ครั้ง และต่างจังหวัดอีก 10 ครั้ง รวมเป็น 12 ครั้ง

ประมาณการพ้ืนท่ีขายสนิคา้ชมุชนทัว่ประเทศกว่า 55,000  

ตรม.รองรับชุมชนได้กว่า 6,000 บูธ ต้ังแต่เดือน ธ.ค. 2560 - ม.ค.  

2561 ที่ผ่านมาให้พื้นที่ชุมชนขายสินค้าไปแล้วกว่า 20 จังหวัด

ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา ตลาดประชารัฐ Modern Trade 

มีผู้ลงทะเบียน 3,679 คน 

ให้การอบรมเพ่ิมเติม เพ่ือให้มีความพร้อมท่ีจะจำาหน่าย 

ในตลาด Modern trade 430 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.68

ตลาดประชารัฐโมเดิร์นเทรด ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด

ดำาเนินการโดยจังหวัดและบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี 

จังหวัด  (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จำากัด เป็นตลาดเฉพาะกิจ  

จำาหน่ายสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดและการแลกเปลี่ยน 

สินค้าระหว่างจังหวัด โดยจะพิจารณาจัดในช่วงฤดูกาล งาน 

สำาคัญ งานประเพณีท่ีสำาคัญ ดำาเนินการบริเวณหน้าศาลากลาง 

จงัหวัด หนา้ทีว่่าการอำาเภอ สถานท่ีราชการ รฐัวสิาหกจิ และ 

สถานท่ีท่องเท่ียว ท่ัวประเทศ 76 จงัหวดั โดยมกีลุม่เปา้หมาย 

คือ กลุ่มเกษตรกร SME ผู้มีรายได้น้อย

รายได้ของผู้ประกอบการโครงการตลาดประชารัฐของ 

จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 - 30 กันยายน 2561  

รวมเป็นเงิน 149,414,402 บาท

นอกจากนัน้ตลาดประชารฐัของดจีงัหวัด ยังไดร้บัคดัเลอืก 

ให้เป็นหน่ึงในกิจกรรมในปฏิทิน “ปีท่องเท่ียววิถีไทย เก่ไก๋อย่าง 

ยั่งยืน” จำานวน 14 แห่ง จากทั้งหมด 196 แห่งอีกด้วย
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รางวัลวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมแห่งป ี
ในงาน “Thailand Top SME Awards 2018”

บริษัท  ประชารัฐรักสามัคคี  วิสาหกิจ เ พ่ือ สังคม  
(ประเทศไทย) จำากัด ได้รับรางวัลวิสาหกิจชุมชนเพ่ือสังคมแห่งปี 
ในงาน “Thailand Top SME Awards 2018” โดย ฯพณฯ 
ศาตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี  
มอบรางวัลให้แก่ คุณต้องใจ ธนะชานันท์ กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ประชารัฐรักสามัคค ี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย)  
จำากัด ณ โรงแรมดุสิตธานี

รางวัล Thailand Top SME Awards 2018 จัดต่อเน่ือง 
เป็นปีที่ 2 โดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด 
ย่อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  และ บมจ. 
เออาร์ไอพี คัดสรรสุดยอดบริษัทผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย 
ที่มีนวัตกรรมดีเด่นแห่งปี จำานวน 30 รางวัล แบ่งตามกลุ่ม 
อุตสาหกรรม 5 กลุ่ม คือ การผลิต การบริการ การจัดจำาหน่าย 
การเกษตร และอาหาร ธุรกิจการก่อสรา้ง	และอสงัหารมิทรพัย์  
รวมถึงความเป็นเลิศในนวัตกรรมด้านต่าง ๆ โดยคัดเลือกจาก 
ผลการดำาเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดย่อม ที่มียอดขายไม่เกิน  
1,000 ล้านบาท และวิสาหกิจขนาดกลางที่มียอดขายต้ังแต่  
1,000 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท เพ่ือเชิด 
ชูเกียรติแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือเอสเอ็มอี  
ซึ่งเป็นกลไกสำาคัญท่ีช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและมั่นคง 
ให้แก่เศรษฐกิจของประเทศ
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ปีท่ี: 67 ฉบับท่ี: 23347
วันท่ี: พุธ 29 มีนาคม 2560
Section: First Section/สังคมสยามรัฐ

หน้า: 4(ขวา)

ภาพข่าว: สังคมสยามรัฐ: หัตถศิลป์ไทย

รหัสข่าว: C-170329021036(29 มี.ค. 60/06:13) หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,050

Col.Inch: 20.81 Ad Value: 21,850.50 PRValue : 65,551.50 Clip: Full Color(x3)

Volume: - No: -
Date: Friday 2 September 2016
Section: Life/PEOPLE

Page: 7(Bottom Right)

Photo News: SOCIAL SCENE: LOBSTER FESTIVAL

News ID: C-160902001107 (2 Sep 16/06:12) Page: 1/1

Bangkok Post
Circulation: 70,000
Ad Rate: 1,500

Col.Inch: 14.91 Ad Value: 22,365 PRValue : 67,095 Clip: Full Color(x3)

ปีท่ี: 11 ฉบับท่ี: 18
วันท่ี: พฤหัสบดี 1 - พุธ 14 กันยายน 2559
Section: -/-

หน้า: 132(เต็มหน้า)

คอลัมน์: HELLO! HAPPENINGS: PHUKET LOBSTER FESTIVAL 2016@OISHI GRAND

รหัสข่าว: C-160901187012(1 ก.ย. 59/11:41) หน้า: 1/1

HELLO!
Circulation: 150,000
Ad Rate: 87,000

จำนวนหน้า: 1 Ad Value: 87,000 PRValue : 261,000 คลิป: สี่สี(x3)

ปีท่ี: - ฉบับท่ี: 1192
วันท่ี: จันทร์ 29 สิงหาคม 2559
Section: First Section/NEWS UPDATE: THAILAND

หน้า: 6(กลาง)

ภาพข่าว: ทีมประชารัฐบุกเมืองสะแกกรังลุยทุ่งดูวิถีชาวบ้านเล้ียงปลาแรด

รหัสข่าว: C-160829368021(29 ส.ค. 59/08:12) หน้า: 1/1

M2F
Circulation: 400,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 15.65 Ad Value: 19,562.50 PRValue : 58,687.50 คลิป: สี่สี(x3)

ปีท่ี: 26 ฉบับท่ี: 9431
วันท่ี: ศุกร์ 23 กันยายน 2559
Section: First Section/สังคม

หน้า: 4(บนซ้าย)

ภาพข่าว: ข่าวข้นคนเข้ม: ของดี

รหัสข่าว: C-160923037076(22 ก.ย. 59/08:29) หน้า: 1/1

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 15.95 Ad Value: 24,722.50 PRValue : 74,167.50 คลิป: สี่สี(x3)

ปีท่ี: 26 ฉบับท่ี: 9617
วันท่ี: อังคาร 28 มีนาคม 2560
Section: First Section/การเมือง

หน้า: 3(กลาง)

ภาพข่าว: ประชารัฐ

รหัสข่าว: C-170328037005(27 มี.ค. 60/08:20) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 14.88 Ad Value: 16,368 PRValue : 49,104 Clip: Black/White(x3)

ปีท่ี: 68 ฉบับท่ี: 21591
วันท่ี: ศุกร์ 3 มีนาคม 2560
Section: First Section/-

หน้า: 13(บนซ้าย)

ภาพข่าว: แวดวงรอบกรุง: ผลงานรอบปี

รหัสข่าว: C-170303009109(3 มี.ค. 60/06:14) หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 1,000,000
Ad Rate: 1,600

Col.Inch: 11.88 Ad Value: 19,008 PRValue : 57,024 Clip: Black/White(x3)

ปีท่ี: 40 ฉบับท่ี: 14237
วันท่ี: เสาร์ 4 มีนาคม 2560
Section: First Section/สังคม

หน้า: 4(ซ้าย)

ภาพข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว: ทิศทาง 2560

รหัสข่าว: C-170304020027(4 มี.ค. 60/02:30) หน้า: 1/1

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 19.71 Ad Value: 30,550.50 PRValue : 91,651.50 Clip: Full Color(x3)

ปีท่ี: 16 ฉบับท่ี: 5616
วันท่ี: จันทร์ 6 มีนาคม 2560
Section: บันเทิง/-

หน้า: 18(บนขวา)

ภาพข่าว: ที่น่ี กม. 4.5: แถลงข่าว

รหัสข่าว: C-170306014043(6 มี.ค. 60/05:49) หน้า: 1/1

Khom Chad Luek
Circulation: 900,000
Ad Rate: 2,200

Col.Inch: 14.51 Ad Value: 31,922 PRValue : 95,766 Clip: Full Color(x3)

ปีท่ี: 67 ฉบับท่ี: 23324
วันท่ี: จันทร์ 6 มีนาคม 2560
Section: First Section/สังคมสยามรัฐ

หน้า: 4(ขวา)

ภาพข่าว: สังคมสยามรัฐ: แถลงข่าว

รหัสข่าว: C-170306021042(6 มี.ค. 60/05:39) หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,050

Col.Inch: 21.50 Ad Value: 22,575 PRValue : 67,725 Clip: Full Color(x3)

ปีท่ี: - ฉบับท่ี: 24278
วันท่ี: เสาร์ 2 เมษายน 2559
Section: First Section/-

หน้า: 8(บนซ้าย)

คอลัมน์: ข่าวสั้นเดลินิวส์ ก่อน ขึ้นแท่นทั่วไทย: ลุยขับเคล่ือนเศรษฐกิจ

รหัสข่าว: C-160402035075(1 เม.ย. 59/08:50) หน้า: 1/1

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,350

Col.Inch: 8.24 Ad Value: 11,124 PRValue : 33,372 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

ปีท่ี: 38 ฉบับท่ี: 902
วันท่ี: เสาร์ 25 มีนาคม - อา. 9 เมษายน 2560
Section: -/-

หน้า: 40(เต็มหน้า)

คอลัมน์: ON THE MOVE: ผ้าขาวม้าท้องถิ่นสู่สากล

รหัสข่าว: C-170324072003(24 มี.ค. 60/13:22) หน้า: 1/1

Praew
Circulation: 50,000
Ad Rate: 81,000

จำนวนหน้า: 1 Ad Value: 81,000 PRValue : 243,000 Clip: Full Color(x3)

ปีท่ี: - ฉบับท่ี: 24623
วันท่ี: จันทร์ 13 มีนาคม 2560
Section: First Section/ภูมิภาค

หน้า: 14(ล่างขวา)

ภาพข่าว: ประชุม

รหัสข่าว: C-170313035144(12 มี.ค. 60/07:11) หน้า: 1/1

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 810,000
Ad Rate: 2,200

Col.Inch: 12.24 Ad Value: 26,928 PRValue : 80,784 Clip: Full Color(x3)

ปีท่ี: - ฉบับท่ี: 24590
วันท่ี: พุธ 8 กุมภาพันธ์ 2560
Section: First Section/ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น

หน้า: 15(บนซ้าย)

ภาพข่าว: รอบร้ัวทั่วท้องถิ่นไทย: ขับเคล่ือน

รหัสข่าว: C-170208004164(8 ก.พ. 60/05:10) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 12.81 Ad Value: 28,182 PRValue : 84,546 Clip: Full Color(x3)

ปีท่ี: 39 ฉบับท่ี: 14071
วันท่ี: จันทร์ 19 กันยายน 2559
Section: First Section/สังคม

หน้า: 4(บนซ้าย)

ภาพข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว: เปิดโครงการ

รหัสข่าว: C-160919038074(18 ก.ย. 59/07:36) หน้า: 1/1

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 21.24 Ad Value: 32,922 PRValue : 98,766 คลิป: สี่สี(x3)

ปีท่ี: 39 ฉบับท่ี: 13995
วันท่ี: อังคาร 5 กรกฎาคม 2559
Section: First Section/สังคม

หน้า: 4(ล่างขวา)

ภาพข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว: ร่วมเสวนา

รหัสข่าว: C-160705038051(4 ก.ค. 59/08:23) หน้า: 1/1

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 20.11 Ad Value: 31,170.50 PRValue : 93,511.50 คลิป: สี่สี(x3)

ปีท่ี: 39 ฉบับท่ี: 14067
วันท่ี: พฤหัสบดี 15 กันยายน 2559
Section: ประชาช่ืน/ภูมิภาค

หน้า: 22(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: สระแก้วหารือร่วมเอกชนขับเคล่ือนพลังประชารัฐ

รหัสข่าว: C-160915038090(14 ก.ย. 59/08:46) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 12.95 Ad Value: 14,245 PRValue : 42,735 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

ปีท่ี: 10 ฉบับท่ี: 245
วันท่ี: เสาร์ 1 - เสาร์ 15 ตุลาคม 2559
Section: First Section/-

หน้า: 1(ซ้าย), 18

หัวข้อข่าว: สัมภาษณ์พิเศษ: ประชารัฐรักสามัคคีฯ "พุ่งเป้า" เป็นต้นแบบหนุนวิสาหกิจชุมชนไทยก่อน...

รหัสข่าว: C-161001235000(1 ต.ค. 59/15:16) หน้า: 1/3

Aor Por Tor News
Circulation: 120,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 103.41 Ad Value: 93,069 PRValue : 279,207 คลิป: สี่สี(x3)

ปีท่ี: 68 ฉบับท่ี: 21627
วันท่ี: เสาร์ 8 เมษายน 2560
Section: First Section/-

หน้า: 5(บน)

คอลัมน์: หมายเหตุประเทศไทย: ผ้าขาวม้าสืบสานวิถีไทย

รหัสข่าว: C-170408039016(7 เม.ย. 60/08:12) หน้า: 1/1

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 1,000,000
Ad Rate: 1,600

Col.Inch: 44.45 Ad Value: 71,120 PRValue : 213,360 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

ปีท่ี: 64 ฉบับท่ี: 2
วันท่ี: ศุกร์ 23 - พฤหัสบดี 29 กันยายน 2559
Section: First Section/-

หน้า: 4(เต็มหน้า)

คอลัมน์: เร่ืองจากปก: รวมพลัง 'ประชารัฐ' ขับเคล่ือนประเทศไทย

รหัสข่าว: C-160923034062(23 ก.ย. 59/06:06) หน้า: 1/1

Siam Rath Subda Wijarn
Circulation: 500,000
Ad Rate: 350

Col.Inch: 34.02 Ad Value: 11,907 PRValue : 35,721 คลิป: สี่สี(x3)

ปีท่ี: 20 ฉบับท่ี: 7089
วันท่ี: อังคาร 5 เมษายน 2559
Section: X-CITE/บันทึกสังคม

หน้า: 16(ซ้าย)

ภาพข่าว: บันทึกสังคม: บริษัทประชารัฐ

รหัสข่าว: C-160405008096(5 เม.ย. 59/06:21) หน้า: 1/1

Thai Post
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 15.19 Ad Value: 12,911.50 PRValue : 38,734.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

ปีท่ี: 20 ฉบับท่ี: 7179
วันท่ี: จันทร์ 4 กรกฎาคม 2559
Section: X-CITE/บันทึกสังคม

หน้า: 16(บนซ้าย)

ภาพข่าว: บันทึกสังคม: สานพลังเพ่ือบ้านเกิด

รหัสข่าว: C-160704008091(4 ก.ค. 59/06:24) หน้า: 1/1

Thai Post
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 16.40 Ad Value: 13,940 PRValue : 41,820 คลิป: ขาว-ดำ(x3)การสื่อสารแนวทางการท�างานและผลการด�าเนินงาน 
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เส้นทางการทำางานของ
คณะทำางานบริษัท ประชารัฐรักสามัคค ี
วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำากัด

ในการร่วมมือร่วมใจลงพื้นที่พร้อมกับภาคี
องค์กรเอกชน

ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการทำางาน
ของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด 
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำากัด

ในการติดตามผลการดำาเนินงานโครงการ
โรงพยาบาลปลอดภัยในจังหวัดกาญจนบุรี 
พระนครศรีอยุธยา และนครปฐม และร่วมประชุม
ที่กระทรวงสาธารณสุข

การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด�าเนินงาน
ของคณะท�างาน บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี
วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ�ากัด
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คณะตรวจ เ ย่ี ยมและติ ดตามผลการดำ า เ นิ น ง าน 

ได้แก่ คุณต้องใจ ธนะชานันท์ กรรมการผู้จัดการ	 บริษัท  

ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพ่ือสังคม (ประเทศไทย) จำากัด  

ติดตามการดำาเนินงานของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด  

(วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จำากัด ทั่วประเทศ และทำารายงานถอด 

บทเรียนโครงการต่าง ๆ ของบริษัท

หน้าท่ีสำาคัญประการหน่ึงของบริษัท  ประชารัฐรักสามัคคี 
วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำากัด คือการตรวจ 
เยี่ยมและติดตามผลการดำาเนินงานของบริษัท  ประชารัฐ 
รักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำากัด ทั้ง 76  
จังหวัด เพื่อรับฟังปัญหา ให้คำาแนะนำา ให้กำาลังใจแก่ 
ผู้ทำางานและชุมชน

การติดตามการด�าเนินงานของคณะท�างาน
บริษัท บริษัทประชารัฐรักสามัคค ีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ�ากัด
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คุณอรสา โตสว่าง เลขาคณะทำางานและกรรมการ 

บริษัท	ประชารัฐรักสามัคคี	 จังหวัดภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม)  

จำากัด และที่ปรึกษาด้านการพัฒนาสินค้า บริษัท ประชารัฐ 

รักสามัคคี วิสาหกิจเพ่ือสังคม (ประเทศไทย) จำากัด ดูแล 

ติดตามการดำาเนินงานของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด 

(วิสาหกิจเพ่ือสงัคม) จำากัด ทกุจงัหวดัในภาคใต ้ นอกจากนัน้ 

ยังลงไปศึกษาขับเคลื่อนโครงการที่ เ ก่ียวกับผ้าพ้ืนถ่ินท่ัว 

ประเทศไทย (ยกเว้นเรื่องผ้าขาวม้า) โดยร่วมมือกับสถาบัน 

พัฒนาอตุสาหกรรมสิง่ทอ เพ่ือรวบรวม พัฒนา และยกระดบั 

ผ้าพ้ืนถ่ินให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ซึ่งไม่เพียงเป็นการสืบทอด 

อัตลักษณ์ของแต่ละท้องถ่ินไม่ให้สูญหายไปเท่านั้น แต่ยัง 

สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอีกด้วย 

คุณธารทิพย์ ศิรินุพงศ์ ท่ีปรึกษา บริษัท ประชารัฐ 

รักสามัคคีวิสาหกิจเพ่ือสังคม  (ประเทศไทย) จำากัด ดูแล 

ติดตามการดำาเนินงานของบริษัท	 ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด  

(วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จำากัด ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ รวม 43 จังหวัด นอกจากนั้นทีมยังมุ่งลงพ้ืนที่เพ่ือ 

ศึกษาการขับเคลื่อนด้านการพัฒนาและผลักดันโครงการท่ี 

เก่ียวกับการเกษตรให้เกิดผลเป็นรูปธรรม สามารถสร้างรายได้ 

ให้เกษตรกรและชุมชนอย่างยั่งยืน

การติดตามการด�าเนินงานของคณะท�างาน
บริษัทประชารัฐรักสามัคค ีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ�ากัด
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การด�าเนินงานของ
องค์กรเครือข่ายภาคเอกชน
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บรษัิท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ�ากัด (มหาชน

ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ ่งหมายในการน�าเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยกระดบัเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ และยกระดบัคณุภาพ

ชีวิตของคนไทย เอไอเอสจึงร่วมมือกับบริษัท ประชารัฐรัก

สามคัค ี(วิสาหกิจเพ่ือสงัคม) จ�ากัด ในการยกระดบัชวีติและ

การประกอบอาชพีของเกษตรกรสูยุ่คดจิทัิล ผ่าน “ร้านฟาร์ม

สุข” ช่องทางออนไลน์จ�าหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชน โอท็อป 

และผลิตผลพันธุ์พืช เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิม

ขึน้ พร้อมท้ังให้ความรูแ้ละสอนการปฏิบติัจรงิด้านการตลาด

ออนไลน์ในยุค 4.0 ได้แก่ การสร้าง Facebook Fanpage  

การเขียนเล่าเรื่องราวของสินค้า และสอนเทคนิคการถ่าย

ภาพผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการท่ีสนใจน�าไปใช้ต่อยอด 
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การขายสินค้า นอกจากน้ียังส่งเสริมสุขภาพที่ดีของคนใน

ชุมชนผ่านแอปพลิเคชัน “อสม.ออนไลน์” เครือข่ายสังคม

ออนไลน์เฉพาะกลุ่มส�าหรับหน่วยงานบริการสุขภาพระดับ

ปฐมภูมิและ อสม. ให้สื่อสารข้อมูลกันได้สะดวกรวดเร็ว

ถูกต้อง เพ่ือยกระดับการดูแลสุขภาพคนในชุมชนให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม
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ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

เริ่มจัดตลาดประชารัฐ ในโครงการตลาดประชารัฐของดีวิถี

ชุมชน ธ.ก.ส.เพื่อชุมชนขั้นที่ 1 ตั้งแต่ปลายปี 2558 โดยมี

จ�านวน 147 แห่ง ซึ่งเมื่อเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ 

มีจ�านวนตลาดใหม่เข้าร่วมเพ่ิมอีก จ�านวน 133 แห่ง รวม 

ทั้งสิ้น 280 แห่ง ในการพัฒนาตลาด ธ.ก.ส. ได้ก�าหนด

แนวทางการจ�าหน่ายผ่านช่องทางการตลาด 4 ขั้น ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 การซื้อขายระหว่างสมาชิกในชุมชน 

ขั้นที่ 2 การซื้อขายเชื่อมโยงสินค้าระหว่างชุมชนกับ

ชุมชน สหกรณ์กับสหกรณ์ และชุมชนกับสหกรณ์ 

ขั้นที่ 3 เชื่อมโยงซื้อขายสินค้ากับ Modern Trade  

โครงการตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส.
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รายละเอียดเพิ่มเติม

ขั้นที่ 4 เชื่อมโยงซื้อขายสินค้าผ่าน E-Commerce โดย

มเีป้าหมายจ�านวน 250 แห่ง ตลาดเข้าร่วมโครงการท้ังหมด 

จ�านวน 280 แห่ง มีเป้าหมาย 4,540 ราย ปัจจุบันมีจ�านวน

ผู้ค้าที่ขึ้นทะเบียนกับ ธ.ก.ส. ทั้งสิ้น 6,087 ราย จัดตลาดไป

แล้ว 1,734 ครั้ง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ยอดขาย

รวมสะสมทั้งสิ้น 81.85 ล้านบาท
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ธนาคารกรงุเทพ จ�ากัด (มหาชน)

ธนาคารกรงุเทพเป็นส่วนหนึง่ในการขบัเคลือ่นนโยบาย

สานพลังประชารัฐ เพ่ือสนับสนุนการสร้างรายได้ให้ชุมชน 

และประชาชนมคีวามสุข ท้ังยังเป็นผู้ถือหุน้ในบริษทั ประชารฐั

รักสามัคคี วิสาหกิจเพ่ือสังคม (ประเทศไทย) จ�ากัด และ

บรษิทั ประชารฐัรกัสามคัคจีงัหวัด (วสิาหกิจเพ่ือสงัคม) จ�ากดั 

ทุกจังหวัด นับแต่เริ่มต้นโครงการมาจนถึงปัจจุบัน ธนาคาร

กรุงเทพลงพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ร่วมกับภาคเอกชน เพื่อค้นหา

ศกัยภาพของแต่ละจงัหวัด และเลอืกจงัหวดันครศรธีรรมราช

เป็นจังหวัดน�าร ่อง โดยสนับสนุนกลุ ่มกระจูด ต.เคร็ง 

อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งผลิตผลิตภัณฑ์จักสาน

กระจูด เช่น กระเป๋า กล่องใส่ของ ฯลฯ ตั้งแต่การให้ความรู้

ทางการเกษตร การออกแบบ การช่วยเหลือทางด้านการเงิน  
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การกู้เงิน การประสานเป็นตัวกลางระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ 

การเชื่อมโยงเครือข่ายเพ่ือกระจายสินค้าและเก็บข้อมูล 

ตลอดจนการกระจายสนิค้าท้ังในและต่างประเทศ เพ่ือสร้าง

รายได้ที่มั่นคงให้แก่คนในชุมชน และมุ่งต่อยอดให้ชุมชน

แห่งนี้เป็นชุมชนตัวอย่างในการพัฒนาชุมชนอื่น ๆ ต่อไป

นอกจากนี ้ ธนาคารกรงุเทพยังมกีารพูดคยุกับเครือข่าย 

อย่างธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

เพ่ือน�าไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาร่วมกันเพ่ือยกระดับ

รายได้และพัฒนาชนบท เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตอย่าง

ยั่งยืน พร้อมทั้งช่วยเหลือทางด้านการเงิน มีการแลกเปลี่ยน

ข้อมลู เพ่ือสร้างความเชือ่มโยงทางด้าน IT และมกีารท�าธุรกิจ

ในรูปแบบกิจการเพื่อสังคมอย่าง VT THAI มีการร่วมมือกับ 

Designer ทั้งไทยและต่างประเทศ พัฒนาและออกแบบ

สนิค้าตวัใหม่ และเป็นอกีช่องทางในการขายสนิค้า ชาวบ้าน

มีรายได้เพ่ิมจากทักษะฝีมือที่มีอยู่ เพ่ิมช่องทางการตลาด

และพัฒนารปูแบบสนิค้า เพ่ือเพ่ิมมลูค่าและขายได้ มากขึน้

รายละเอียดเพิ่มเติม
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บรษิทั บิก๊ซ ีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (มหำชน)

   บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) มีนโยบาย
ในการเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนในทุกท้องถ่ินที่เราให้บริการ 
การมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและสังคม
ของชุมชนพร้อมร่วมมือกับภาครัฐอย่างเต็มก�าลังเพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดของชุมชนไทย โดยผ่านแนวทางการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของพ่ีน้องชาวไทยและสร้างสรรค์ชุมชนใน
ด้านส�าคัญ ดังนี้        
 การสร้ างรายได้ความอยู่ดี กินดี  เ พ่ิมช่องทาง 
การจ�าหน่ายให้ กับกลุ่มเกษตรกรจากศูนย์ภูฟ้าตาม 
พระราชด�าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ต�าบลภูฟ้า 
อ�าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ที่ผลิตสินค้าทางการเกษตร
จ�าหน่ายผ่านร้านภูฟ้า ซึ่งบิ๊กซีได้น�าสินค้ามาจ�าหน่ายที่
สาขาราชด�าริตั้งแต่ พ.ศ. 2558 จนปัจจุบัน 
 การศึกษา ใส่ใจในการพัฒนาดูแลเรื่องการศึกษา  
การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในทุกชุมชนอย่างจริงจัง  
ไม่เพียงเป็นผู้สนับสนุนหลักในด้านการศึกษาพ้ืนฐาน 
และพัฒนาผู้ น� าผ่ านโครงการผู้ น� า เ พ่ือการพัฒนา 
การศึกษาที่ยั่งยืน (CONNEXT ED) เท่านั้น แต่ยัง
สนับสนุนสถานศึกษารวมถึงโครงการท่ีเป็นประโยชน์

ในชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ อาทิ การสร้างศูนย์การเรียนรู ้
การอนุรักษ์พันธ์ุผักพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐา 
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม 
ราชกุมารีโรงเรียนวัดแตน อ�าเภอบางระก�า จังหวัดพิษณุโลก 
เพ่ืออนุรักษ์และแจกจ่ายพันธ์ุผักให้ชุมชนที่ประสบปัญหา 
น�้าท่วมได้เพาะปลูกหลังผ่านพ้นวิกฤตการณ์
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   การบริการชุมชน เข้าร่วมโครงการบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุข 
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ของกระทรวงมหาดไทย น�าหน่วย
บ๊ิกซีสร้างรอยย้ิมออกเย่ียมและแจกสิ่งของแก่ประชาชน
พร้อมผู้ว่าราชการจังหวัดในพ้ืนที่ชุมชนหมุนเวียนตาม
อ�าเภอต่างๆ ของแต่ละจังหวัด
   สนับสนุนและร่วมมือกับภาครัฐ ในกิจกรรมเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้ชุมชน ตามแนวทางส�าคัญ คือ 
 - การลดความเหลื่อมล�า ให้ความส�าคัญกับการสร้าง 
รายได้ของชุมชนโดยสนับสนุนท้ังทางตรงและทางอ้อม  
เชน่ สนบัสนนุพืน้ทีส่าขาใหเ้กษตรกรมาจ�าหนา่ยผลติผลกบั 
ผู้บริโภคโดยตรง และการพัฒนาศักยภาพการผลิตทางการ
เกษตรตลอดจนให้การสนับสนุนให้คนพิการได้ท�างานใน
สาขาต่างๆ การว่าจ้างพนักงานเกษียณอายุเป็นพนักงาน
ในงานท่ีเหมาะสมอันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
คนในชุมชนให้ลดช่องว่างความเหลื่อมล�าทางสังคม

  
 - การเพิ่มความสามารถการแข่งขัน สร้างโอกาสให้
กับผู้ประกอบการรายย่อย กลุ่มเกษตรกร และอื่นๆ โดย
สนับสนุนการจัดกิจกรรม (Matching) ผู้ประกอบการ SMEs 
ไม่เพียงจับมือเพื่อเป็นคู่ค้า แต่ยังมุ่งเน้นช่วยดูแลการ
พัฒนาศักยภาพการผลิตอีกด้วยรวมทั้งการส่งเสริม
ผลักดันผลผลิตจากชุมชนไทยให้เป็นสินค้ายอดนิยมของ 
นักท่องเที่ยวอีกด้วย
      -  การพัฒนาคุณภาพคน มุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริม
การศึกษาสร้างบุคลากรเข้าสู่สังคมไทย เช่น การสนับสนุน
การศึกษากลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง โดยเปิด
โอกาสให้นักศึกษามีโอกาสฝึกงานกับบิ๊กซีด้วย
 บิ๊กซีสนับสนุนงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ
ประชารัฐ (E3) ดังนี้
 -  สนับสนุน บริษัท ประชารัฐสามัคคี (จังหวัด) จ�ากัด   บิ๊กซี 
ให้การสนับสนุนพ้ืนท่ีสาขาของบิ๊กซีในภูมิภาคทั่วประเทศ
แก่สมาชิกของบริษัท ประชารัฐสามัคคี (จังหวัด) จ�ากัด  
น�าผลผลิตทางการเกษตรมาจ�าหน่ายโดยตรงสู่มือผู้บริโภค 
เพ่ือช่วยส่งเสริมช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกรไทยใน
ทั่วประเทศ 

  - สนับสนุนโครงการประชารัฐโมเดิร์นเทรด  บิ๊กซีได้แสดง
เจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ต่อกระทรวงพาณิชย์ ผู้รับผิดชอบ
โครงการประชารัฐโมเดิร์นเทรดในการสนับสนุนพื้นที่ 
บ๊ิกซีทุกสาขาท่ัวประเทศจัดตลาดประชารัฐโมเดิร์นเทรด 
ให้ช่องทางการตลาดแก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยน�าผลผลิต
มาจ�าหน่ายให้ถึงมือประชาชนโดยตรงตามนโยบาย
รัฐบาลที่มุ่งเน้นขยายพื้นที่โครงการตลาดประชารัฐ โดยให้
ห้างโมเดิร์นเทรดเข้าร่วมสนับสนุนจากโครงการดังกล่าวนี้
มีบิ๊กซีจ�านวน 68 สาขาทั่วประเทศ 

  

  - ส่งเสริมการเพิ่มรายได้ พัฒนาอาชีพ สร้างความเข้ม-
แข็งของชุมชน สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของ
ชุมชนรอบข้างสาขาของบิ๊กซีอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงการ
ให้โอกาสเป็นช่องทางการจ�าหน่ายสินค้าสร้างรายได้ให้
ชุมชน แต่ยังมุ่งส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์จน
ส่งจ�าหน่าย เพื่อน�าไปกระจายส่งต่อสู่มือประชาชนอีกด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม
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บรษิทั เซน็ทรลัพฒันำ จ�ำกัด (มหำชน) 

กลุ่มเซ็นทรัลได้ให้ความส�าคัญกับการสนับสนุนชีวิต

ความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน และสร้างความเจริญก้าวหน้า

ให้ประเทศไทย จึงได้ยกระดับทิศทางการด�าเนินงาน 

งาน CSR สู่ CSV หรือ Creating Shared Value ด้วยความ

รบัผดิชอบต่อสงัคม ด�าเนินธุรกจิเชงิคณุภาพ ทีต่รงกับความ

ต้องการของสังคม โดยมีเจตนารมณ์ในการสร้างงาน สร้าง

อาชีพ สร้างชุมชน และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่พนักงาน 

และสังคมอย่างย่ังยืน เพ่ือให้เห็นการสร้างคุณค่าร่วมกัน 

อย่างเป็นรูปธรรม มกีารด�าเนนิงานหลายรปูแบบ โดยสนบัสนุน 

ชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้

กลุ่มเซ็นทรัลได้ท�างานผ่านกิจกรรม 4 ด้านหลัก คือ 

การศึกษาและความเป็นอยู่ท่ีดีของคน การพัฒนาสินค้า

ชุมชน คุณภาพสิ่งแวดล้อม ความสงบสุขและการอนุรักษ์ 

ศลิปวัฒนธรรม ได้แก่ การพัฒนาคณุภาพชวีติโดยการสร้างงาน 

สร้างอาชีพให้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ การร่วมมือกับภาครัฐ

ในการพัฒนาผลติภณัฑ์ เพ่ิมมลูค่าสนิค้า หาช่องทางการจดั 

จ�าหน่าย ส่งเสริมธุรกิจขนาดเล็กให้เติบโตทันต่อตลาดโลก 

อย่างมั่นคง รวมถึงร่วมมือกับ WWF ประเทศไทย และ 
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เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์น่าน ลงนามบันทึก

ข้อตกลงโครงการสร้างอาหารยั่งยืน ฟื้นคืนป่าน่าน เพื่อการ

บริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน เป็นต้น

นอกจากนี ้บรษิทัฯ มุง่ยกระดบัคณุภาพชวิีตของเกษตรกร 

ด้วยการจดัให้มตีลาดนัดสนิค้าชมุชน ในศูนย์การค้าของกลุ่ม

เซ็นทรัลท่ีอยู่ในจังหวัดนั้น ๆ เพ่ือให้สินค้ามีความสดใหม่  

เน้นผักปลอดภัย เป็นท่ีต้องการของผู้บริโภค ซึ่งจะช่วยลด 

ค่าใช้จ่ายในเรื่องการขนส่ง ท�าให้ต้นทุนของสินค้าถูกลง 

สร้างรายได้เพ่ิมให้กับเกษตรกร ตลอดจนยกระดบัมาตรฐาน 

สนิค้าชมุชนให้มดีไีซน์ทันสมยัและตรงกับกลุม่เป้าหมายท่ีมี

ก�าลงัซือ้สงู ผ่านสนิค้า Brand สนิค้าท่ีมชีือ่ว่า Good Goods

รายละเอียดเพิ่มเติม
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บรษัิท ซพี ีออล จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ซีพี ออล จ�ากัด (มหาชน) มีวิสัยทัศน์ท่ียึดมั่น

ในการส่งต่อความสุขไปยังชุมชนและสังคมท่ัวประเทศไทย 

และจากประสบการณ์อันเชี่ยวชาญในด้านการค้าปลีก 

สมัยใหม่ บริษัทฯ ได้ร ่วมขับเคลื่อนนโยบายสานพลัง 

ประชารฐั โดยมส่ีวนร่วมบกุเบกิการจ�าหน่ายกล้วยหอมทอง 

ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SME และ

ช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถจ�าหน่ายผลผลิตได้ราคาสูง  

ในขณะเดยีวกัน ผูบ้รโิภคก็ได้รบัประโยชน์เพราะสามารถเลอืก

ปรมิาณบรโิภคได้ตามต้องการ พกพาสะดวกและรับประทาน

ได้ทนัท ีปัจจบุนัมแีหล่งเพาะปลกูกล้วยหอมทอง 39  จงัหวัด

ทั่วประเทศ รวมพื้นที่ 12,970 ไร่   โดยส่งผลผลิตไปขายใน

ร้านเซเว่น อีเลฟเว่นวันละ  250,000 ลูก   เกษตรกรมีรายได้

เฉลี่ยปีละ 45,000 – 50,000 บาท นับเป็นการขับเคลื่อนการ

สนบัสนนุภาคการเกษตรของไทยทีเ่หน็ผลความส�าเรจ็อย่าง

เป็นรูปธรรมและยั่งยืน

แหล่งผลิตกล้วยหอมทองส่งขำยผำ่นร้ำนเซเว่นฯ
39 จังหวัดทั่วประเทศ

62-05-074_128-159 New17-05 Pracha_Y-Uncoated DIC.indd   138 17/5/2562 BE   15:25



139

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีส่วนร่วมในการสร้างตลาด

ชุมชน และการส่งเสริมด้านการเกษตรแก่ชุมชน รวมถึงการ

รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรง โดยบริษัทเข้าส�ารวจ

พ้ืนที่เพ่ือลดและป้องกันความเสี่ยง ส่งเสริมการเพาะปลูก

ตามมาตรฐานการปฏิบตักิารเกษตรท่ีด ี(Good Agricultural 

Practice : GAP) รวมไปถึงการตดิตามและให้ค�าแนะน�า แก่

เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยง

ของการปนเปื้อนท่ีเกิดข้ึนระหว่างการเพาะปลูก การเก็บ

เก่ียว และการจัดการหลังการเก็บเก่ียว เพ่ือให้ได้ผลิตผลท่ี

มีคุณภาพ ปลอดภัย เหมาะสมต่อการบริโภค และตรงตาม

ความต้องการของตลาด  ได้แก่ โครงการเรียนรู้คู่อาชีพ เพื่อ

วิถีเกษตรท่ีย่ังยืนนี้ ช่วยยกระดับมาตรฐานทางการเกษตร 

ให้แก่ชุมชน เกษตรกร และเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรกว่า 150 

ครัวเรือน ได้สร้างความรู้ทางด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกร

ผู้เข้าอบรมและศึกษาดูงาน 1,166 ราย  สร้างงานและอาชีพ 

ให้กับชมุชนเกิดการจ้างงานในพ้ืนที ่90 ราย เกิดการส่งเสรมิ

อาชพีเกษตรกร 6 ราย ส่งเสริมอาชพี กลุ่มแม่บ้าน 8 ราย  เกิดการ 

หมุนเวียนทางเศรษฐกิจภายในชุมชนกว่า 7 ล้านบาท ต่อปี

รายละเอียดเพิ่มเติม
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ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน)

ธนาคารกสิกรไทยได้ร่วมขับเคลื่อนนโยบายสานพลัง

ประชารัฐในพ้ืนท่ีจังหวัดน่านอย่างต่อเน่ือง โดยลงพ้ืนท่ี 

ร่วมกับคณะท�างานบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจ 

เพ่ือสังคม (ประเทศไทย) จ�ากัดและคณะท�างานบริษัท  

ประชารฐัรกัสามคัคน่ีาน (วิสาหกิจเพ่ือสงัคม) จ�ากดั เพ่ือสร้างความ

เข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก และการพ่ึงพาตนเองของ

คนในพื้นที่ ตลอดเวลาที่ผ่านมาได้ขับเคลื่อนหลายโครงการ

อย่างต่อเนื่อง เช่น การลงพื้นที่และให้ความรู้เกษตรอินทรีย์ 

การท�าไร่ฟักทองอินทรีย์และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ฟักทอง 

การส่งเสรมิการปลกูพรกิพันธ์ุซเูปอร์ฮอต 2 การสนบัสนุนงาน

มหกรรมเกษตรอินทรีย์วิถีน่านครั้งที่ 2 รวมไปถึงการจัดสรร

พ้ืนที่จัดจ�าหน่ายผลไม้จังหวัดน่าน เพ่ือส่งเสริมและขยาย 

ช่องทางการขายสินค้าเกษตรให้แก่เกษตรกรในชุมชน

ธนาคารกสิกรไทยยังจัดท�าโครงการสนับสนุนการ

พัฒนาพื้นที่ จ.น่าน สู่ความยั่งยืน อีกหลายโครงการ อาทิ 

1. โครงการรักษ์ป่าน่าน เป็นโครงการความร่วมมือ

ระหว่างส�านักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กองทัพบก 

จงัหวัดน่าน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และธนาคารกสกิรไทย 

เพ่ือให้มีการระดมความคิด ประสบการณ์ของทุกภาคส่วน 

ที่จะแสวงหาแนวทางและการปฏิบัติท่ีจะหยุดย้ังการตัดไม้

ท�าลายป่าน่าน และให้ชาวน่านด�ารงชีพอยู่กับป่าได้อย่าง

เป็นสขุ ตลอดจนถ่ายทอดแนวทางความรู้ดังกล่าวสูเ่ดก็และ

เยาวชน เพื่อให้การรักษ์ป่าน่านเป็นไปอย่างยั่งยืน

2. โครงการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนเพ่ือสังคมโดย

ประชารัฐ ธนาคารสนับสนุนการด�าเนินโครงการประชารัฐ  
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เพ่ือให้เกษตรกรหันมาเพาะปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์  

โดยเชิญวิทยากรท่ีเป็นลูกค้าของธนาคารที่มีความช�านาญ

จัดอบรมให้ความรู ้แก่เกษตรกรด้านการเพาะปลูก การ

ท�าการตลาด การบริหารจัดการด้านการเงิน รวมท้ังจัดหา 

ช่องทางจ�าหน่ายสินค้าให้แก่เกษตรกร โดยในอนาคต

ธนาคารมีแผนที่จะส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้าง

แบรนด์ และช่องทางจ�าหน่ายใหม่ ๆ ให้แก่เกษตรกรอย่าง

ครบวงจร เพ่ือให้แบรนด์ท้องถ่ินของจังหวัดน่านเป็นที่รู้จัก

อย่างกว้างขวาง เป็นการช่วยเหลือให้เกษตรกรและลูกค้า

ของธนาคารด�าเนินธุรกิจร่วมกันอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ยังมีโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โครงการ

สร้างมูลค่าเพ่ิมให้ขยะอินทรีย์ผ่านกระบวนการชีววิทยา

สงัเคราะห์ โครงการสร้างภมูคิุม้กันทางการเงินแก่คร ูจ.น่าน  

โครงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ โครงการให้

ทุนการศึกษาปริญญาตรีเพ่ือเยาวชนจังหวัดน่าน ที่จะช่วย

พัฒนาพ้ืนที่จังหวัดน่านและชีวิตความเป็นอยู่ของคนใน

ชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน

รายละเอียดเพิ่มเติม
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บรษัิท น�ำ้ตำลมิตรผล จ�ำกัด

บริษัท น�้ำตำลมิตรผล จ�ำกัด ซึ่งด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวข้อง

กับเกษตรกรจ�ำนวนมำก บนพ้ืนฐำนแนวควำมคิด “ร่วมอยู่  

ร่วมเจริญ” เพรำะเชื่อในหัวใจแห่งควำมสุขและคุณภำพ

ชีวิตของเกษตรกรอย่ำงย่ังยืน ร่วมขับเคลื่อนงำนของบริษัท 

ประชำรัฐรักสำมัคคีจังหวัด (วิสำหกิจเพื่อสังคม) จ�ำกัด โดย

ส่งเสริมให้เกิดกำรเชื่อมโยงองค์ควำมรู้ระหว่ำงเกษตรกร 

รำยย่อยกับกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ รวมท้ังส่งเสริม

ศกัยภำพกำรผลติ กำรแปรรปูเพ่ือสร้ำงมลูค่ำให้สนิค้ำ พร้อม

จดัหำช่องทำงกำรจดัจ�ำหน่ำย เพ่ือให้เกษตรกรมรีำยได้ทีด่ข้ึีน 

และเกิดกำรพัฒนำชุมชนให้มีมำตรฐำนกำรด�ำเนินชีวิตที่ดี 

และมีควำมสุขส�ำหรับเป้ำหมำยกำรพัฒนำต่อไปตั้งแต่ปี 

2560-2564 คือ แผนงำนและตวัชีวั้ดควำมส�ำเรจ็ของงำนภำยใต้ 

กำรด�ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำชุมชนอย่ำงย่ังยืนในพ้ืนท่ี 
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การด�าเนินงานจะครอบคลุม 3 เป้าหมายหลัก ได้แก่  ด้าน

การจัดการชุมชนอย่างยั่งยืน ด้านการพัฒนาระบบ

เกษตรชุมชนอาหารปลอดภัย  และด้านการพัฒนา

ระบบเศรษฐกิจชุมชน

1.ด้านการจัดการชุมชนอย่างย่ังยืน โดยส่งเสริมการ

สร้างรายได้ด้วยอาชีพเสริม  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ชุมชน โดยมีการจัดตั้งโครงการหมู่บ้านเพ่ิมผลผลิต เพ่ือ

ถ่ายทอดความรู้การท�าไร่อ้อย เพื่อเพิ่มคุณภาพ เพิ่มรายได้ 

และลดต้นทุนให้แก่เกษตรกร  ซ่ึงเป็นการสร้างความเข้มแขง็

ในครัวเรือนเพ่ือความสุข ความย่ังยืน 5 ด้านได้แก่  ด้าน

เศรษฐกิจ ด้านสังคมและการศึกษา ด้านสุขภาวะ ด้านสิ่ง

แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ด้านจิตใจและความคิด

2. ด้านการพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนและอาหาร

ปลอดภัย โดยเพ่ิมเติมองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรท่ีเข้าร่วม

โครงการเพ่ือขยายผลสูก่ารเป็นผูป้ระกอบการขนาดเลก็โดย

รวมกลุ่มวิสาหกิจชมุชนในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  

พร้อมยกระดับมาตรฐานการผลิตด้วยมาตรฐานการรับรอง

แบบมีส่วนร่วม

3. ด้านการพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน ต่อยอดการ

เป็นผู้ประกอบการมืออาชีพเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน โดยยก

ระดบัคณุภาพการผลติ สร้างมาตรฐานสนิค้าและอตัลกัษณ์

ให้เป็นที่ยอมรับ และแข่งขันได้ รวมถึงการขยายตลาด

และช่องทางการจัดจ�าหน่าย ช่วยให้เกิดการพัฒนาระบบ

เศรษฐกิจในระดับชุมชน

รายละเอียดเพิ่มเติม
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บรษัิท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) ด�าเนินโครงการ “ร้าน

ประชารัฐสุขใจ” ในพ้ืนท่ีปั๊มน�้ามัน ปตท. อย่างต่อเน่ืองมา

ตั้งปี 2559 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งช่วยสร้างรายได้ให้ผู้ผลิตสินค้า

ในชุมชนและการท่องเท่ียวในท้องถิ่น ในปีนี้ ปตท. จัดสรร

พ้ืนท่ีให้กลุ ่มเกษตรกรเครือข่ายของบริษัท ประชารัฐรัก

สามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด น�าผลผลิตและ

สินค้าทางการเกษตรมาจ�าหน่าย ณ บริษัท ปตท. จ�ากัด 

(มหาชน) อาคารส�านักงานใหญ่ เช่น กลุม่เกษตรกรเครือข่าย 

จ.นราธิวาส และกลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ จ.ศรีสะเกษ 

นอกจากนี้ ปตท. ยังให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมและ

สนับสนุนสินค้าทางเกษตรของไทยอย่างย่ังยืน โดยการ
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พัฒนาทักษะอาชีพของเกษตรกร ส่งเสริมให้ชุมชนมีอาชีพ

มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ รวมไปถึงการเชิญชวน 

ให้คนไทยอุดหนุนสินค้าทางการเกษตรไทยเพ่ือการสร้าง

รายได้แก่ชุมชน

ปี 2561 มีโครงการวิสาหกิจเพ่ือสังคมท่ีได้ด�าเนินการ

แล้ว ได้แก่ โครงการคาเฟ่อเมซอนเพ่ือการสร้างโอกาส(Café 

Amazon for Chance) มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างโอกาสให้ผู้

พิการทางการได้ยินพัฒนาอาชีพให้เป็นบาริสต้า โดยเข้ารับ 

การฝึกอบรมหลักสูตรบาริสต้าท่ีศูนย์ฝึกอบรม Amazon 

Inspiring Campus (AICA) 

โครงการจัดหาเมล็ดกาแฟจากชุมชน (Community  

Coffee Sourcing) มวัีตถุประสงค์เพ่ือให้กลุม่เกษตรกรชาวเขา 

ที่ท�าไร่กาแฟมีช่องทางจ�าหน่ายเมล็ดกาแฟกะลา ในระบบ 

ราคาที่เป็นธรรม เพ่ือให้มีรายได้ที่แน่นอน มีความเป็นอยู่ที ่

ดขีึน้ รวมถึงเพ่ือส่งเสรมิและสนบัสนนุเกษตรกรปลกูต้นกาแฟ 

ปี 2560 ได้เริ่มด�าเนินการใน 2 พื้นที่ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชน

กาแฟปางขอน และวิสาหกิจชุมชนกาแฟอาข่าปางขอน ซึ่ง 

ตัง้อยูท่ี1่45 ต�าบลห้วยชมภู อ�าเภอเมอืง จงัหวัดเชยีงราย และ

ปี 2561 ได้ขยายพ้ืนทีไ่ปอกี 8 ชมุชน ในจงัหวัดเชยีงราย ได้แก่

บ้านห้วยหยวกป่าโซ บ้านห้วยหมาก บ้านสามสูง บ้านอาโต่ 

ซึง่ตัง้อยู่ที ่ต�าบลแม่สลองใน อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง และ วิสาหกิจ

กาแฟยอดดอยปางขอน วิสาหกิจปางขอนคอฟฟ่ีฟาร์ม และ 

บ้านผาลัง้ 2 ชมุชน ในต�าบลห้วยชมภ ูส่งผลให้สมาชกิแต่ละ

รายมรีายได้เพ่ิมขึน้ประมาณร้อยละ 10 และรายได้ส่วนหนึง่ 

จากโครงการจะน�าไปเป็นกองทุนในการพัฒนาอาชีพ และ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟไทยต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม
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เครือสหพฒัน์ 

ตามท่ีรัฐบาลได้ประกาศนโยบายขับเคลือ่นประเทศด้วย

กลไกประชารัฐ เพ่ือสานพลังความร่วมมือระหว่างภาครัฐ  

ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ซึ่งจะเป็นพลังอันยิ่งใหญ่

ในการเปล่ียนแปลงและปฏรูิปประเทศไทย เป็นแรงขบัเคลือ่น

หลกัของเศรษฐกิจตัง้แต่ระดบัฐานราก และส่งเสริมให้ชุมชน

ด�าเนินธุรกิจบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 

และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม 

เครือสหพัฒน์ ในฐานะองค์กรภาคเอกชนที่ต้องการ

เห็นประเทศไทยเข้มแข็งและเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีขึ้น  

จงึได้ขานรบันโยบายและมส่ีวนร่วมในโครงการประชารฐัของ

ภาครฐั โดยสนบัสนนุให้บรษิทัต่าง ๆ  ในเครอืสหพัฒน์ด�าเนนิ

โครงการประชารัฐ ผ่านโครงการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ 

และประชารัฐเพ่ือสังคม ปัจจุบันมีโครงการที่ด�าเนินการ

อย่างเป็นรปูธรรมและประสบความส�าเรจ็แล้วหลายโครงการ  

ซึ่งแต่ละโครงการมีวัตถุประสงค์ รูปแบบโครงการ และ 

กลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน โดยเครือสหพัฒน์มุ่งมั่นที่จะ 
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ร่วมพลังกับทุกภาคส่วน เพ่ือเปลี่ยนแปลงและพัฒนา

ประเทศให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

โดยได้จัดตั้ง 11 โครงการประชารัฐเครือสหพัฒน์  

ในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ด้านอาชีพ

• โครงการสอนเย็บผ้า สร้างอาชีพสู่สังคม โดย บริษัท 

ธนูลักษณ์ จ�ากัด (มหาชน)

• โครงการ OCC สานพลังประชารัฐ พัฒนาความรู้  

สู่เส้นทางสายอาชีพ โดย บริษัท โอซีซี จ�ากัด (มหาชน)

ด้านสาธารณสุข

• โครงการ LION Oral Health Promotion and  

Prevention โดย บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จ�ากัด

• โครงการ ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยมะเร็งเต้านม 

เพื่อชุมชน โดย บริษัท ไทยวาโก้ จ�ากัด (มหาชน)

ด้านเกษตร-สิ่งแวดล้อม

• โครงการเกษตรพอเพียง ดร.เทียม โชควัฒนา จังหวัด

ล�าพูน โดย บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)

• โครงการ ปลูกไผ่คืนผืนป่า สร้างอาชีพ โดย บริษัท  

สหโคเจน (ชลบุรี) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

• โครงการประชารัฐร่วมใจ ILC หัวใจสีเขียว เพ่ือ 

สิ่งแวดล้อม โดย บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์  

จ�ากัด

ด้านการศึกษา

• โครงการ Science on Mobile โดย บริษัท เอส แอนด์ 

เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จ�ากัด

• โครงการ Sahapat Admission โดย บริษัท สหพัฒน-

พิบูล จ�ากัด (มหาชน)

• โครงการสถานศกึษาต้นแบบทวิภาค ีสานพลังประชารัฐ  

(Excellent Model School) โดย บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์

เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)

• โครงการนาฏศิลป์ไทยสู่เยาวชน พัฒนศิลป์สร้างคน 

สืบทอดวัฒนธรรมไทย โดยความร่วมมือจาก 4 บริษัท 

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ากัด (มหาชน) 

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)

รายละเอียดเพิ่มเติม
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บรษิทั ปนูซเีมนต์ไทย จ�ำกัด (มหำชน) 

ปี 2561 เอสซจีร่ีวมกับคณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกิจ

ฐานรากและประชารัฐเพ่ือช่วยแก้ปัญหาและสนับสนุน

สินค้าชุมชนโดยการสนับสนุนอาชีพ สนับสนุนบรรจุภัณฑ์

และอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงการเพ่ิมช่องทางการขาย และ

ช่องทางการประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชนสู่เมือง ซึ่งถือ

เป็นตลาดที่กว ้างขวางย่ิงข้ึนตลอดจนเป็นการกระชับ

ความสัมพันธ์อันดีท่ีมีมาอย่างยาวนานในการร่วมคิด  

ร่วมหารือ ระหว่างเอสซจีี ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเคมิคอลส์  ธุรกจิ 

แพคเกจจิง้ ธุรกิจซเีมนต์และผลติภัณฑ์ก่อสร้างกับเครอืข่าย

ภาคประชาชน โดยมุ่งเน้นแก้ปัญหาที่เป็นความจ�าเป็นของ

ชุมชนเป็นหลัก เพราะเอสซีจีเชื่อว่าไม่มีใครจะรู้จักชุมชน 

ของตนเองดีไปกว่าคนในชุมชนเอง

นอกจากน้ี ยังมีโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของ

ประชารัฐที่ว่าด้วยการลดความเหล่ือมล�้า พัฒนาคุณภาพ

คน และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งนี้มูลนิธิ 
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เอสซีจีได้น�า 1 ใน 4 อุดมการณ์ ของเอสซีจีที่ว่าด้วย “เชื่อมั่น

ในคณุค่าของคน” มาเป็นอดุมการณ์ในการท�างานโดยมลูนิธิ

เอสซีจีเชื่อว่า “คน” เป็นเคร่ืองมือส�าคัญท่ีสุดในการพัฒนา

ชุมชน จึงได้ริเริ่ม “โครงการต้นกล้าชุมชน” เมื่อปี 2557 เพื่อ

สร้างคนรุน่ใหม่ให้กลบัไปท�างานรบัใช้ภูมลิ�าเนาบ้านเกิดของ 

ตนเอง โดยเปิดโอกาสให้เมลด็พันธ์ุชดุใหม่ได้หย่ังรากเตบิโต

ในบ้านเกิดของตนเอง โดยมีพ่ีเลี้ยงเป็นนักพัฒนารุ ่นพ่ี 

ผูม้ากประสบการณ์เป็นผูช้ีแ้นะแนวทางการท�างานชมุชนท้ัง

ภาคสนาม และภาคทฤษฎี ปัจจุบัน มูลนิธิเอสซีจีมีต้นกล้า

ชุมชนรวมทั้งสิ้น 39 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม
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ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่

ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพ่ือสังคมและ

การพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือประโยชน์ของทุกภาคส่วน ตลอด

เวลานับตั้งแต่ร่วมมือกับคณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกิจ

ฐานรากและประชารัฐจนถึงปัจจุบัน ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยส่งเสริมการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการอย่าง

ต่อเน่ือง เช่น จัดให้มีโครงการ SET Social Impact Gym 

เพื่อแบ่งปันความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และทักษะ

การพัฒนาศักยภาพจากผู้เชี่ยวชาญแก่บริษัท ประชารัฐ 

รักสามัคคีจังหวัดเพชรบุรี (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ�ากัด การ

ส่งเสรมิธุรกิจขนาดเลก็ใหม่ ๆ  ในแต่ละจงัหวัด รวมถึงให้การ
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สนับสนุนสินค้าแปรรูป เช่น ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าจากชุมชน

ที่ร่วมโครงการกับบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพ่ือ

สังคม (ประเทศไทย) จ�ากัด มาเป็นเคร่ืองแต่งกายในช่วง

เทศกาลและประดับตกแต่งสถานท่ีในการจัดงานต่าง ๆ 

เสมอมา

รายละเอียดเพิ่มเติม
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เทสโก้ โลตัส

ด้วยนโยบายของรัฐบาลในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ

ฐานรากภายใต้แนวคดิ “ประชารัฐ” ซึง่สนบัสนนุให้เกิดความ

ร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน นั้น  

เทสโก้ โลตสั จงึได้ด�าเนนิโครงการ “เทสโก้ โลตสั ประชารัฐ 

ร่วมใจ” เพ่ือให้การสนับสนุนและสร้างรายได้ที่มั่นคงแก่

เกษตรกรและผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กของ

ไทย โดยโมเดล “เทสโก้ โลตสั ประชารฐั ร่วมใจ” ประกอบด้วย

การให้การสนับสนนุใน 2 ส่วนหลกั คอื โครงการรบัซือ้ผลผลติ

ทางการเกษตรโดยตรงจากเกษตรกร (Direct Sourcing)  

โดยได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงาน อาทิ  

กรมวชิาการเกษตร เพ่ือให้ความรูเ้กษตรกรเก่ียวกับมาตรฐาน

คุณภาพและความปลอดภัย เพ่ือยกระดับมาตรฐานสินค้า

เกษตรไทย กรมส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกร
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รวมกลุ่มกันเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็ง เพ่ิมประสิทธิภาพของ

การเพาะปลูก มีอ�านาจในการต่อรอง และมีการบริหาร

จัดการที่ดียิ่งขึ้น อาทิ 

- โครงการรับซื้อข้าวหอมมะลิ 100% จากสหกรณ์

การเกษตรใน 4 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือ

จ�าหน่ายภายใต้แบรนด์เทสโก้ น�ามาซึ่งรายได้ที่เป็นธรรม

และมัน่คงแก่เกษตรกรชาวนา ท่ีไม่ต้องค้าขายผ่านคนกลาง

หรือโรงสี 

- โครงการรับซื้อผักจากกลุ่มเกษตรกรบ้านโนนเขวา 

จังหวัดขอนแก่น เทสโก้ โลตัส เริ่มรับซื้อผักจากเกษตรกร 

บ้านโนนเขวาในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 โดยปัจจุบันรับซื้อ 

ผัก 9 ชนิด ในปริมาณรวมกว่า 11.6 ตันต่อสัปดาห์ สร้าง 

รายได้ให้กลุ่มเกษตรกรกว่า 1.2 ล้านบาทต่อเดือน 

- โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจากปัญหากุ้ง 

ล้นตลาด จ�านวน 5 สหกรณ์จาก 4 จงัหวัด คือ นครศรธีรรมราช 

สุราษฎร์ธานี ตรัง และปัตตานี จ�านวน 400 ตัน สร้างรายได้

ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเป็นเงินกว่า 87 ล้านบาท

- โครงการให้การสนับสนุนผู ้ประกอบการ SME 

และ OTOP ปัจจุบันเทสโก้ โลตัสค้าขายกับคู่ค้าที่เป็นผู ้

ประกอบการ SME รวมกว่า 7,000ราย โดยคดิเป็นร้อยละ 90  

ของคู่ค้าเทสโก้ โลตัสทั้งหมด ความร่วมมือของเทสโก้ โลตัส 

และผู้ประกอบการ SME แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบคือ

1. เทสโก้ โลตสั เป็นช่องทางการจดัจ�าหน่ายสินค้าภายใต้

แบรนด์ของผู้ประกอบการ ทั้งในพ้ืนท่ีชั้นวางและพ้ืนที่เช่า

ส่วนช้อปปิ้งมอลล์

2. ผู้ประกอบการเป็นผู้รับจ้างผลิตสินค้าภายใต้เฮ้าส์

แบรนด์ (house brand) ของเทสโก้ โลตัส หรือ OEM

3. เทสโก้ โลตัส ให้ความรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ 

SME ทัง้ทีเ่ป็นคู่ค้าของเทสโก้ โลตสั และท่ีไม่ได้เป็นคูค้่า เพ่ือ

ให้ SME มีความสามารถในการท�าธุรกิจกับผู้ประกอบการ 

รายใหญ่ได้ในอนาคต รวมถึงโอกาสในการส่งออกสินค้า 

ไปยังต่างประเทศ ผ่านเครือข่ายกลุ่มเทสโก้

 นอกจากนี้ เทสโก้ โลตัส ร่วมกับศูนย์อ�านวยการ 

สามจงัหวดัชายแดนใต้ ให้การสนบัสนุนสนิค้า OTOP โดย 

เปิดพ้ืนท่ีให้ผูป้ระกอบการน�าผลติภัณฑ์ OTOP มาจดัจ�าหน่าย

ภายในสาขาโดยไม่คิดค่าเช่าพ้ืนที่ ร่วมกับภาครัฐในการ

จดัสรรพ้ืนทีภ่ายในสาขาทัว่ประเทศเพ่ือเป็นสถานทีจ่�าหน่าย

สินค้าชมุชน ภายใต้โครงการ “ตลาดประชารัฐ โมเดร์ิน เทรด”

รายละเอียดเพิ่มเติม
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บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหำชน) 

 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) ภูมิใจท่ีได้

ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ริเร่ิมงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

และประชารัฐ และก่อต้ังเครือข่ายบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี 

(วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ�ากัด ใน 76 จังหวัด และบริษัทประชารัฐ

รักสามัคคี วิสาหกิจเพ่ือสังคม (ประเทศไทย) จ�ากัด โดยได้ 

รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ 

ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน 

ในทุกพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ และยังได้ร่วมทุนในทุกบริษัท บริษัทละ 

1 ล้านบาท รวมเป็นเงินท้ังส้ิน  77 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน

ประเดิมในการจัดต้ังบริษัทวิสาหกิจเพ่ือสังคมท้ัง 77 แห่ง โดย

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ�ากัด จะเป็น

หน่วยงานในการประสานความเช่ือมโยงทุกภาคส่วน เพ่ือ

สนับสนุนการด�าเนินงานใน 3 กลุ่มงาน ได้แก่  เกษตร แปรรูป 

และท่องเท่ียวโดยชุมชนร่วมกับชุมชนเป้าหมาย สร้างรายได้

ให้กับชุมชน ในปีท่ีผ่านมามากกว่า 543 ล้านบาท นอกจากนี ้

ยังได้สนับสนุนโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทยปี  

2560 - 2561 และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าขาวม้าของชุมชน  

อาทิ เสื้อผ้าขาวม้า สายคล้องขวดจากผ้าขาวม้า สมุดและ 

กระเป๋าผ้าขาวม้า และผลิตภัณฑ์กระเช้าปีใหม่ของชุมชน 

มูลค่ากว่า 3 ล้านบาท สนับสนุนการสร้างนักพัฒนาธุรกิจ 

ชุมชนรุ่นใหม่ โดยคัดสรรคนรุ่นใหม่ที่ต้องการพัฒนาพื้นที ่

บ้านเกิด ภายใต้โครงการ “สานพลังเพ่ือบ้านเกิด” 2 รุ่น จ�านวน  

152 คน ระยะเวลา 4 ปี งบประมาณกว่า 70 ล้านบาท ริเริ่ม

62-05-074_128-159 New17-05 Pracha_Y-Uncoated DIC.indd   154 17/5/2562 BE   15:26



155

และสนับสนุนรายการช่ืนใจไทยแลนด์ โดยอมรินทร์ทีวี ช่อง 

34 เอชดี ส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยชุมชน 127 ชุมชน ใน 63 

จังหวัด รวมท้ังให้การสนับสนุนงานทะเลน้อย ร้อยรัน  จังหวัด

พัทลุง งาน Tour De Farm การแข่งขันป่ันจักรยาน จังหวัด

นครราชสีมา เพ่ือสนับสนุนเร่ืองของการท่องเท่ียวโดยชมุชน

ของจังหวัดอีกด้วยซึ่งเป็นงบประมาณรวมกว่า 80 ล้านบาท

 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)เป็นบริษัท

เครื่องดื่มบริษัทแรกในอาเซียนที่ได้รับคะแนนสูงสุดเป็น

อันดับหน่ึงของโลกในกลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมใน 

Dow Jones Sustainability Indices  (DJSI Industry Leader) 

ในปี พ.ศ. 2561 และคงมุ่งม่ันสานต่อการพัฒนาอย่างย่ังยืนของ

ชุมชน ควบคู่ไปกับความยั่งยืนของธุรกิจ อันจะน�าไปสู่การ

บรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน ตามเป้าหมาย Sustainable 

Development Goals (SDGs) 17 ข้อ ขององค์การสหประชาชาติ

ซึ่งสอดคล้องกับการด�าเนินงานของคณะท�างานการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) ซึ่งมีเป้าหมายหลัก 

คือ “การเพิ่มรายได้ให้ชุมชน ประชาชนมีความสุข”  

โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด�าเนินงาน 

รวมท้ังด�าเนินโครงการ OTOP Junior สร้างการเรียนรู้ในการ

ท�ามาค้าขาย ใน 292 โรงเรียนท่ัวประเทศ และขับเคล่ือน 

การท�าแผนชุมชนโรงเรียนร่วมพัฒนา เพื่อสร้างความยั่งยืน 

ผ่านเยาวชนในชุมชนทั่วประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม
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บรษัิท ไทยยูเนีย่น กรุป๊ จ�ำกัด (มหำชน)

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)  สนับสนุน

กำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐำนรำก  และช่วยให้ผู้ประกอบกำร 

ธุรกิจขนำดเล็กเหล่ำน้ีสำมำรถสร้ำงรำยได้ให้กับชุมชน 

ท้องถิ่นได้มำกขึ้น  ด้วยกำรเขำ้ไปมีส่วนร่วมใน 3 ด้ำน คือ

ด้านเกษตรกรรม ในกำรสนับสนุนกำรแก้ปัญหำของ 

กำรระบำดของแมลงศัตรูพืชของมะพร้ำวน�้ำหอม และกำร 

เพ่ิมมูลค่ำสินค้ำกำรเกษตร ทั้งนี้ ไทยยูเนี่ยนจะขยำยกำร

สนับสนุนกำรด�ำเนินกำรที่เก่ียวข้องกับกำรยกระดับกำร 

เกษตรอืน่ ๆ เช่น กำรขึน้ทะเบยีนสิง่บ่งชีท้ำงภูมศิำสตร์ (GI) 

และแนวทำงปฏิบตัด้ิำนเกษตรกรรมทีด่ ี(Good Agricultural 

Practices: GAP) นอกจำกน้ี บริษัทยังก�ำลังส่งเสริมกำร

ด�ำเนินกำรโครงกำรโรงพยำบำลอำหำรปลอดภัย โดยกำร

สนับสนุนฟำร์มผักปลอดภัย ให้มีกำรจ�ำหน่ำยผลผลิตให้กับ

โรงพยำบำลในจังหวัดสมุทรสำคร
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ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ไทยยูเนี่ยนมีความภาค-

ภูมใิจท่ีได้ให้การสนบัสนนุการพัฒนาเครือ่งเบญจรงค์ในจงัหวัด

สมทุรสาคร ผลติภณัฑ์คณุภาพดเีย่ียมเหล่าน้ีสามารถเพ่ิมมลูค่า

ให้สงูขึน้ได้อกี นอกจากน้ียังมผีลติภณัฑ์อืน่ ๆ เพ่ิมเตมิ ได้แก่  

เกลอืสปา น�า้ว่านหางจระเข้ และผลติภณัฑ์เคร่ืองหนงั

ด้านการท่องเท่ียวชมุชน สนบัสนนุชมุชนท้องถ่ิน เพ่ือ

พัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวในจงัหวัดสมทุรสาคร เช่น อทุยาน

ประวัติศาสตร์พันท้ายนรสิงห์ ท่ีโคกขาม ฟาร์มเกลือทะเล  

และสปาเท้า รวมถึงการสนับสนุนโฮมสเตย์ท่ีดอนไก่ดี  

ซึ่งเป็นสถานท่ีผลิตเครื่องเบญจรงค์ และส่งเสริมหมู่บ้าน 

วังนกไข่ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร

รายละเอียดเพิ่มเติม
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บรษิทั ทร ูคอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด (มหำชน) 

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) เป็นหนึ่งใน 

องค์กรภาคเอกชน ท่ีร ่วมขับเคล่ือนนโยบายสานพลัง 

ประชารฐัอย่างต่อเน่ืองตัง้แต่เริม่โครงการจนถึงปัจจบุนั ท้ังยัง 

เป็นผูถื้อหุน้ในบรษิทั ประชารฐัรกัสามคัคี วิสาหกจิเพ่ือสงัคม 

(ประเทศไทย) จ�ากัด เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ

ของประชาชนต้ังแต่ระดบัฐานรากให้เตบิโตอย่างมัน่คงและ

ย่ังยืน รวมถึงการเปิดพ้ืนทีส่�านักงานใหญ่ ให้เป็นจดุจ�าหน่าย

สินค้าจากชุมชนต่าง ๆ  ในเครือข่ายโครงการสานพลงัประชารฐั 

โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

ที่ผ่านมา กลุ่มบุคคลออทิสติกเคยถูกสังคมมองว่าไม่มี

ศักยภาพในการท�างาน ท�าให้ขาดโอกาสในการสร้างรายได้ 
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ดังน้ัน การส่งเสริมอาชีพบุคคลออทิสติกให้สามารถท�างาน

ได้ในชีวิตจริง สร้างรายได้ให้ตนเอง  ซึ่งช่วยลดภาระของ

ครอบครัว จึงเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในระดับ

ฐานรากให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนได้อย่างแท้จริง

กลุม่ทร ูร่วมกับเครอืเจรญิโภคภัณฑ์ จดัตัง้ศนูย์ฝึกอบรม

เพ่ือการท�างานบุคคลออทิสติก (CP-True Autistic Thai 

Foundation Vocational Training Center) เปิดหลักสูตร

ฝึกอบรมวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์การพิมพ์ การท�าธุรกิจ

ร้านกาแฟ นอกจากนี้ศูนย์ฝึกอบรมฯ ยังร่วมก่อตั้งธุรกิจเพื่อ

สังคมภายใต้แบรนด์ Art Story by Autistic Thai ผลิตสินค้า  

เช่น นามบัตร สมุดโน้ต งานสกรีน และของที่ระลึกเพื่อวาง

จ�าหน่ายตามช่องทางต่าง ๆ 

ปี 2561 น้องๆ กลุ่ม Art Story by Autistic Thai  ได้เป็น

ส่วนหนึ่งท่ีสร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยโดยรับ

ความไว้วางใจจาก Miss Thailand World 2018 ที่ให้โอกาส

น้อง ๆ ศิลปินออทิสติกร่วมวาดภาพบนชุดราตรี “Love for 

All Dress” จนสามารถคว้ารางวัลพิเศษ Top 5 Miss World 

Designer Dress Award บนเวที Miss World 2018 ณ เมือง

ซานย่า สาธารณรัฐประชาชนจีน

กลุ่มทรูเช่ือมัน่ในศกัยภาพของมนุษย์ ว่าสามารถพัฒนา

ได้ หากได้รับการส่งเสริมที่เหมาะสม และสร้างโอกาส สร้าง

อาชีพให้กับบุคคลกลุ่มดังกล่าว  ในปี 2561 มีบุคคล

ออทิสตกิ 39 คน ได้รบัการบรรจเุป็นพนกังานทรู และผ่านการ

อบรมทักษะอาชีพ 151 คน กลุ่มทรูยังช่วยน�าสินค้าผลงาน

ของเดก็ออทิสตกิจ�าหน่ายตามช่องทางการขายท่ีหลากหลาย 

มูลค่ารวมกว่า 4.97 ล้านบาท และสามารถสร้างรายได้

ให้ครอบครัวบุคคลออทิสติกกว่า 50 ครัวเรือน คิดเป็น

มูลค่าทางการเงินกว่า 250,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม
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ฐาปน สิริวัฒนภักดี
หัวหน้าทีมภาคเอกชน
คณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
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มูลนิธิสถาบันพัฒนาวิสาหกิจเพื่อ
สังคมแห่งประเทศไทย (สพวสท.)

มูลนิธิสถาบันพัฒนาวิสาหกิจเพ่ือสังคมแห่งประเทศไทย  
(สพวสท.) จัดต้ังข้ึนเมื่อวันท่ี  16 มกราคม  2561 โดยมี 
วัตถุประสงค ์ 5 ประการคือ 

1.  ส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจเพ่ือสังคมท่ัวประเทศ 
ให้ดำาเนินการได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

2. เสริมสร้างความเข้าใจอันเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนิน
การของวิสาหกิจเพื่อสังคมทั่วประเทศ

3.  สนับสนุนการพัฒนาการวิจัย การให้ความรู้ด้าน 
ธรรมาภิบาล กฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติเก่ียวกับวิสาหกิจ 
เพื่อให้เกิดการดำาเนินงานที่ถูกต้องอย่างมั่นคงยั่งยืน

4. ดำาเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลเพ่ือการกุศล 
และองค์การสาธารณประโยชน์เพื่อสาธารณประโยชน์

5. ไม่ดำาเนินการเกี่ยวข้องกับทางการเมืองแต่อย่างใด

ปัจจุบัน มูลนิธิฯดำาเนินงานในการสนับสนุนแนวทาง 
การพัฒนาอย่างย่ังยืนของวิสาหกิจเพ่ือสังคม ด้วยการร่วมจัด
สัมมนากับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United  
Nations Environment Programme หรือ UNEP) ในหัวข้อ 
“De-carbonizing South Asia’s Public Procurement”  
และ  “Transforming Asia: Innovative Solutions, Low  
Carbon Lifestyles and Circular Economy” ซึ่งเป็นงาน 
สัมมนาระดับนานาชาติ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจาก 15 ประเทศ  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความตระหนักและความรู้ความ 
เข้าใจด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียใต้ ระหว่าง 
วันที ่ 17 - 19 กันยายน 2561

นอกจากงานด้านการสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้แล้ว  
มูลนิธิฯยังมีแผนงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้

• การสื่อสารแนวทางการทำางานในรูปแบบวิสาหกิจเพ่ือ 
สังคม ให้เป็นที่เข้าใจในสังคมวงกว้าง

• การพัฒนาบุคลากรท่ีเก่ียวเนื่องกับการดำาเนินงาน 
ในรูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม

• การสนบัสนุนการดำาเนนิงานของวสิาหกิจเพ่ือสงัคมทีอ่ยู่ 
ในระยะเร่ิมต้นด้วยการให้คำาปรึกษาและเช่ือมโยงเข้ากับเครือข่าย 
ผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ

ปัจจุบันมีคณะกรรมการมูลนิธิรวมจำานวน 9 คน คือ

	 นายฐาปน สิริวัฒนภักดี	 ประธานกรรมการ

	 นายประวิช สุขุม	 	 	 		รองประธานกรรมการ

	 นางโฉมยง โต๊ะทอง	 กรรมการ

	 ผศ. ดร.ชาตรี มณีโกศล	 กรรมการ

	 นายณรงค์ คองประเสริฐ	 กรรมการ

	 น.ส.ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์	 กรรมการ

	 นายพลากร วงศ์กองแก้ว	 กรรมการ

	 นางธารทิพย์ ศิรินุพงศ์	 กรรมการและเหรัญญิก

	 นางต้องใจ ธนะชานันท์	 กรรมการและเลขานุการ
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ธนาคารปูม้า 
ต้นแบบความยั่งยืนของการประมงชายฝั่งทั่วประเทศ

พื้นที ่ชุมชนแหลมผักเบี ้ย ตำาบลแหลมผักเบี ้ย 
อำาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี มีระบบนิเวศที่ม ี
ความอุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยเป็น
แหล่งอาหารสำาคัญของสัตว์นานาชนิด หนึ่งในนั้นคือ
ปูม้า

ด้วยเหตุนี้ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี  
(วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จำากัด จึงสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจ 
แพปลาชุมชนแหลมผักเบ้ีย ภายใต้การดูแลของโครงการ 
ประมงพ้ืนบ้านสัตว์นำ้าอินทรีย์ ซึ่งเร่ิมต้นรวมกลุ่มเพราะ 
ถูกพ่อคา้คนกลางกดราคาอาหารทะเล จงึตอ้งการสรา้ง 
ความเขม้แขง็ของชมุชน ดว้ยขอ้ตกลงในการขายสตัว์นำา้ 
อินทรีย์ที่ปราศจากสารแช่แข็งหรือสารเคมีเพ่ือความ 
ปลอดภัยของผู้บริโภค

นอกจากนี้ ยังมีการตั้งธนาคารปูม้าซ่ึงเป็นการ
ป ร ะ ยุ ก ต์ อ ง ค์ ค ว า ม รู้ แ ล ะ ภู มิ ปั ญ ญ า ท้ อ ง ถ่ิ น 
และการวิ จั ยที่ ทำ า ใ ห้สามารถแก้ปัญหาปริมาณ
ปูม้าลดลงในท้องทะเล  โดยการนำาปูม้าไข่ ท่ีจับได้มาฟักในระยะสั้น 
แล้วปล่อยลูกปูม้าลงสู่ทะเล  เป็นการเ พ่ิมปริมาณปูม้า  และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางชายฝั่งทะเล ชุมชนสามารถเพ่ิม 
ปริมาณปูม้าให้มีจำานวนเพ่ิมมากข้ึนตามความต้องการ และชาวบ้านนำาไป
ขายที่ตลาดประชารัฐจังหวัดเพชรบุรี ทำาให้ชาวบ้านมีอาชีพและรายได้เพ่ิม 
มากขึ้น พร้อมทั้งฟ้ืนฟูและเพ่ิมพูนทรัพยากรสัตว์นำ้าในทะเล ตลอดจนสร้าง 
จิตสำานึกในการอนุรักษ์แก่ประชาชนในพ้ืนที่ให้มีความรัก หวงแหน และ 
เพิ่มพูนทรัพยากรสัตว์นำ้าคืนสู่ทะเล

เมือ่วันท่ี 5 มนีาคม 2561 พลเอกประยุทธ์ จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ี 
และคณะเย่ียมชมวิสาหกิจชุมชนธนาคารปูม้า  - แพปลาชุมชนแหลมผักเบี้ย  
ไปเย่ียมชมฐานเรียนรู้และธนาคารปูม้า ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของโครงการประชารัฐ 
ทีเ่ปน็ความสำาเรจ็ของการพัฒนาอย่างย่ังยืน ตอ่มาเมือ่วันท่ี 6 มนีาคม คณะ 
รัฐมนตรีเห็นชอบตามที่สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เสนอ 
ขยายผลธนาคารปูม้าเพ่ือ  “คืนปูม้าสู่ทะเลไทย” ไปสู่ชุมชนชายฝั่งอื่น  ๆ  
จำานวน 500 ชุมชนในระยะเวลา 2 ปีโดยนำาองค์ความรู้ด้านการวิจัยและ 
นวัตกรรมท่ีมอียู่ พรอ้มทัง้ให้มกีารทำาวิจยัเพ่ิมเตมิ เพ่ือเพ่ิมอตัราการรอดของ 
ลูกปูม้า การอนุบาลแม่ปูไข่นอกกระดอง และลูกปูม้าวัยอ่อน แหล่งท่ีอยู่อาศัย 
ของลกูปมูา้วยัออ่น ชว่งระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการปลอ่ยลกูปมูา้คนืสูท่ะเล  
และการขนย้ายลูกปูม้าลงทะเล

นับเป็นความสำาเร็จอย่างเป็นรูปธรรมของธนาคารปูม้า ชุมชนแหลมผักเบ้ีย  
ซึ่งต่อยอดไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
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โครงการเกษตรอินทรีย์
40 จังหวัด

จากการเริ่มต้นดำาเนินโครงการอาหารปลอดภัยในปี 2560  
ส่งผลให้มีการขยายการทำางานไปสู่ประชารัฐแต่ละจังหวัด โดย 
มีผู้จัดการประชารัฐแต่ละภาคส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมหารือ 
รว่มกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมือ่วันท่ี 25 กันยายน 2561  
โดยมีตัวแทนจากบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพ่ือ 
สงัคม (ประเทศไทย) จำากัด เขา้รว่มประชมุดว้ย ทีป่ระชมุสรปุ 
ให้มีการขับเคลื่อนการเกษตรอินทรีย์ในระดับพ้ืนท่ีในอนาคต  
เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัยในด้านอาหาร เกษตรกร 
มีสุขภาพแข็งแรง  ตลอดจนส่งเสริมขยายพ้ืนที่การผลิต 
เกษตรอินทรีย์ในประเทศ และลดการใช้สารเคมีในการผลิต 
ซึ่งเป็นอันตรายต่อเกษตรกรและผู้บริโภค ตามข้อตกลงดังนี้

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประสานและสนับสนุน 
การขับเคลื่อนโครงการเกษตรอินทรีย์ท้ังในระดับนโยบายและ 
ระดับปฏิบัติการ สื่อสารประชาสัมพันธ์ประสานเชื่อมโยงให้ 
เกิดการรวมกลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิต 
วัตถุดิบทีป่ลอดสารเคมหีรอืเกษตรอนิทรย์ี รวมท้ังตรวจสอบและ 
ให้การรับรองมาตรฐานวัตถุดิบที่ปลอดภัย

2. บริษัท    ประชารัฐรักสามัคคี จังหวัด     (วิสาหกิจเพ่ือสังคม)   จำากัด 
ประจำา 44 จังหวัด   ประสานและสนับสนุนการขับเคล่ือนท้ังในระดับ 
นโยบายและระดับปฏิบัติการประสานในด้านพ้ืนท่ี ส่ือสาร 
ประชาสัมพันธ์นโยบาย สนับสนุนการดำาเนินงานและข้อมูลต่าง ๆ 
รวมถึงการประสานเชือ่มโยงระหวา่งแหลง่ผูจ้ำาหน่ายและผู้รบัซือ้

3.  หน่วยงานท้ังหมดจะดำาเนินงานร่วมกันในประเด็น 
ดังต่อไปน้ี

3.1 ด้านการตลาด เช่ือมโยงเครือข่ายและสนับสนุนงาน 
ด้านส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ซึ่งกันและกัน รวมถึงการตลาดใน 
โรงพยาบาล โรงเรียน สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม และอื่น ๆ 

3.2 ผลักดันมาตรฐานเกษตรอินทรีย์วิถีไทยของประชารัฐ 
ของแต่ละจังหวัด เพ่ือให้เกษตรอินทรีย์มีมาตรฐานในการสร้าง 
ตลาดให้เป็นที่รู้จักในระดับประเทศและได้รับการยอมรับ

3.3 จัดตั้งเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ประชารัฐ เพ่ือวางแผน 
และตั้งคณะทำางานร่วมกันในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ใน 
ระดับพื้นที่และระดับประเทศ  

3.4 สนบัสนนุและสง่เสรมิหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้เกษตรกร 
ของประเทศ มกีารผลติเมลด็พันธ์ุเพ่ือขายและเพ่ือผลติเปน็ของ 
ตนเอง

3.5 ร่วมกันประชาสัมพันธ์และรณรงค์กับชุมชนให้เห็น 
ผลกระทบจากสารเคมี

3.6 ร่วมกันผลักดันและจัดทำาแผนดำาเนินงานประชารัฐ 

ประจำาจังหวัดด้านเกษตรอินทรีย์ และบูรณาการนำาสู่แผนการ 
ท่องเที่ยวเกษตรอินทรีย์วิถีชุมชน

4. หน่วยงานท้ังหมดร่วมกันติดตามประเมินผล รวบรวม 
ปญัหาอปุสรรค การดำาเนินงานโครงการเกษตรอนิทรย์ีประชารฐั 
และแก้ไขปรับปรุงแนวทางการดำาเนินงาน  เพ่ือให้บรรลุ 
วัตถุประสงค์ที่กำาหนด โดยกรรมการผู้จัดการประชารัฐจังหวัด 
ได้มีการประชุมในวันท่ี  19 -  20 ตุลาคม  2561 ที่จังหวัด 
อุบลราชธานี เพ่ือต้ังคณะทำางานกลุ่มย่อยในการดำาเนินการ 
ผลักดันในเรื่องนี้ต่อไป

ปจัจบุนั กระทรวงสาธารณสขุไดข้บัเคลือ่นอาหารปลอดภัย 
ของประเทศสู่ยุค 4.0 ร่วมกับภาคีเครือข่าย อาทิ กระทรวง 
เกษตรและสหกรณ์  กระทรวงพาณิชย์  บริษัทประชารัฐ 
รักสามัค คีและอีกหลายหน่วยงาน  โดยนำา เทคโนโลยี  
สารสนเทศช่วยในการทำางานเพ่ือให้ก้าวสู่องค์กรดิจิทัลท้ังระบบ 
เ พ่ิมศักยภาพการดำาเนินงานของเกษตรกรเป็น  Smart  
Farmer และสรา้งการตระหนกัและรบัร้ดู้านเกษตรอนิทรย์ีให้กับ 
ประชาชนและผู้บริโภคในวงกว้างมากขึ้นเรื่อย  ๆ  พร้อม 
ส่งเสริมให้มี “กระดานกลางเกษตรปลอดภัย” เพื่อสื่อสารข้อมูล 
ความต้องการซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ือช่วยเกษตรกร 
ในการวางแผนการผลิต สื่อสารความต้องการขายสินค้าเกษตร 
ปลอดภัยในกรณีท่ีมีสินค้าล้นตลาด สร้างความโปร่งใสด้าน 
ราคา สร้างฐานข้อมูลเกษตรปลอดภัยเพ่ือนำาไปวิเคราะห์และ 
พัฒนาต่อยอดอย่างยั่งยืนต่อไป

 
 

62-05-074_160-165 Pracha new17-5_G-Uncoated DIC.indd   164 17/5/2562 BE   15:27



165

ผลการด�าเนินงาน
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด

(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด
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ผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีกระบี่ (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ�ากัด 

ด�าเนินโครงการอาหารปลอดภัยจังหวัดกระบ่ี โดยร่วมมือกับ 

โรงพยาบาลกระบี่ ครบระยะเวลา 1 ปี แบ่งโครงการเป็น 5 เฟส โดย 

เฟส 1 - 3 บริษัทฯส่งผลผลิตประเภทไข่ไก่ ผัก เฟส 4 ส่งผลผลิต

ประเภทเน้ือสัตว์ เฟส 5 ส่งผลผลิตเครื่องแกง ขยายกลุ่มเป้าหมาย 

ผู้ได้รับประโยชน์จาก 48 ครัวเรือน เป็น 221 ครัวเรือน 4 อ�าเภอ  

สร้างรายได้ให้แก่กลุ ่มเกษตรกรแล้วทั้งสิ้น 1,406,486 บาท  

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561)

ด้านแปรรูป
บริษัทฯ ร่วมกับห้างสรรพสินค้าแม็คโครกระบี่ และเครือข่าย 

OTOP จังหวัดกระบี่ จัดโครงการตลาดนัด Modern trade เพ่ิม 

ช่องทางการจัดจ�าหน่ายสินค้าชุมชน ณ ลานจอดรถของห้าง  

เดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน 

สร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการเป็นจ�านวนเงินกว่า 2 แสนบาท 

นอกจากนีย้งัสนบัสนนุการสร้างมลูค่าสนิค้าแปรรปูและแนะน�า

แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าในรูปแบบใหม่ๆ เช่น กะปิกุ้งตัก

พัฒนาเป็นกะปิหวาน สาหร่ายพวงองุน่พัฒนาเป็นข้าวเกรยีบสาหร่าย 

เป็นต้น พร้อมทั้งจัดหาพ้ืนที่จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ให้ชุมชน

กว่า 2 ล้านบาท และต่อยอดเกิดการ Matching ธุรกิจในระหว่าง

การออกงาน

การส่งเสริมการขายสินค้าแปรรูปของชุมชน ทาง Facebook 

และ Instagram ออกงานนทิรรศการต่างๆ สร้างรายได้เป็นอย่างมาก 

นอกจากน้ียังส่งเสริมให้ได้ฝึกทกัษะการขายและการเป็นผูป้ระกอบการ 

ที่ดี รวมถึงการน�าสินค้าชุมชนเข้ามาจ�าหน่ายในตลาดประชารัฐ 

Modern Trade

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญกับผ้าปาเต๊ะ กระเป๋าปาเต๊ะที่

สามารถใช้แทนแฟ้มเอกสารพลาสติกในการจดัประชมุได้ ซ่ึงเป็นการ

รักษาอัตลักษณ์ของท้องถ่ิน สร้างรายได้ให้แก่กลุ่ม 146,300 บาท 

รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์แคมเปญ “คนกระบี่ท�า คนกระบี่ใช้”  

รวมถึงจัดท�าแค็ตตาล็อกกระเช้าสินค้าชุมชน เพ่ือจ�าหน่ายใน 

เทศกาลปีใหม่ และวาระต่างๆ

กระบี่
“แหล่งถ่านหิน  ถิ่นหอยเก่า  เขาตระหง่าน  ธารสวย  รวยเกาะ  เพาะปลูกปาล์ม 
งามหาดทราย  ใต้ทะเลสวยสด  มรกตอันดามัน  สวรรค์เกาะพีพี”

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

คุณชาญฤทธิ์ เพิ่มทรัพย ์  
กรรมการผู้จัดการ
08-9997-8915

p.chanrit@gmail.com

คุณอุไรรัตน์ สายเส็น  
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-7287-4348
yuya_ohho@hotmail.com
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ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 2,903 ครัวเรือน

ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

จำานวนโครงการรายกลุ่มงาน

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

ข้อมูลสิ้นสุด ณ เดือนตุลาคม 2561

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการท่องเที่ยวโดย

ชุมชนสองแห่งคือ ชุมชนหนองทะเล ซึ่งเป็นแหล่งน�้าจืดขนาด

ใหญ่ ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้มาล่องเรือแพสัมผัสความงามทาง

ธรรมชาตอินัอดุมสมบูรณ์ และชมุชนทุง่หยีเพ็ง ได้รับการส่งเสรมิ

กิจกรรมการท�าของทีร่ะลกึนัน่ก็คอื การเพ้นต์เสือ้และกระเป๋า ซึง่

บรษิทัฯ ได้ออกแบบลายเส้นรปูธรรมชาตแิละรปูท่ีเป็นอตัลกัษณ์

ชมุชนให้แก่ทัง้สองชมุชน พร้อมจดัท�าบลอ็กสกรนีต้นแบบส�าหรบั

ผลิตของที่ระลึก ปัจจุบันกลุ่มได้ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบ

ต่างๆ พร้อมสกรีนลวดลายบนเสื้อและกระเป๋าท่ีเป็นสินค้าของ

ที่ระลึกของชุมชน

  

บ้านทุ่งหยีเพ็ง ต�าบลศาลาด่าน อ�าเภอเกาะลันตา 

จังหวัดกระบี่  ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 50 ชุมชน 

ท่องเที่ยว  OTOP นวัตวิถีต้นแบบ
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“ตั้งแต่โครงการประชารัฐรักสามัคคีกระบี่เข้ามา

ด�าเนินการที่นี่ เกษตรกรและชาวบ้านในชุมชนมีความ

เป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีอาชีพเสริม มีรายได้เพ่ิมขึ้น ในภาวะ

เศรษฐกิจท่ีราคายางตกต�่า เกษตรกรก็ปรับเปล่ียนวิถีชีวิต

เดิมๆ มาปลูกผักปลอดสารพิษ เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับผักที่มีคุณภาพ

จากจังหวัดกระบี่เราเอง โรคภัยไข้เจ็บของผู้บริโภคน้อยลง ทุกอย่างนี ้

ต้องขอขอบคุณบริษัทประชารัฐมากครับ”

นายบุญมา หมุกแก้ว

เกษตรกรผู้เลี้ยงไข่ไก่และผู้รวบรวมผลผลิตโครงการ

โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย

“ขอขอบคุณบริษัทประชารัฐรักสามัคคีที่มอบ

โอกาสให้ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบ้านเกิดและ

สังคมท่ีดิฉันอยู่ให้ดีย่ิงขึ้น ดิฉันรู ้สึกว่าการท�างานใน

แต่ละวันมีคุณค่าและภาคภูมิใจที่ได้ท�างาน ซึ่งนอกจากจะ

สร้างรายได้ให้ตัวเองแล้ว ยังสร้างโอกาสและรายได้ให้กับผู้อื่นด้วย 

“นับเป็นงานที่สร้างประสบการณ์และสร้างความประทับใจ ไม่

ว่าวันใดท่ีมองย้อนกลับมา ก็ท�าให้รู้สึกภาคภูมิใจมากๆ ว่าชีวิตน้ีได้

ตอบแทนบ้านเกิดของเราเองแล้ว ขอขอบคุณจากใจค่ะ”

นางสาวอุไรรัตน์ สายเส็น

นักพัฒนาธุรกิจชุมชนจังหวัดกระบี่

“ผมประทับใจบริษัทประชารัฐรักสามัคคีตั้งแต ่

แนวคิดในการจัดตั้ งบริษัท ท่ี ดึงเอกชนเข ้ามา               

ขับเคลื่อน โดยให้ประชาชนเป็นผู้ลงมือท�า และมี

ภาครฐัคอยสนับสนุน นับเป็นการท�างานเชงิบรูณาการ 

ที่ทุกภาคส่วนจะได้เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 

นอกจากนีเ้ป้าหมายของบรษิทัก็ส่งเสรมิให้ชาวบ้านมรีายได้ ประชาชน

มีความสุข เป็นเป้าหมายจ�าเป็นต่อประเทศชาติของเราอย่างแท้จริง”

นายชาญฤทธิ์ เพิ่มทรัพย์ 

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีกระบี่

(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด
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ผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
บริษัท ประชารัฐสามัคคีกาญจนบุรี (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) 

จ�ากัด  เน้นด�าเนินการเรื่องการเกษตรอินทรีย์เพราะสามารถน�าไปสู่

การแปรรูปสร้างมูลค่า เชื่อมการจัดการทรัพยากรในพ้ืนที่และไปสู่

การท่องเที่ยวโดยชุมชนได้  คณะกรรมการของบริษัทจึงลงพ้ืนท่ีเพ่ือ

ค้นหาศักยภาพชุมชนที่มีความพร้อมและประสานงานกับผู้น�าชุมชน

ผลส�าเรจ็ทีเ่หน็เป็นรปูธรรมคอื การพัฒนาต้นแบบชมุชนนาสวน 

อ�าเภอศรสีวัสดิ ์โดยมผีลผลติท่ีส�าคญัคอืพรกิและงาอนิทรย์ี นอกจากนี ้

ยังได้ส่งเสรมิช่องทางการจดัจ�าหน่ายผลผลติทางการเกษตร เพ่ือสร้าง

รายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนอีกด้วย

ด้านแปรรูป
บริษัทฯ สนับสนุนการแปรรูปผลผลิตในชุมชนนาสวน อ�าเภอ

ศรีสวัสดิ์ ได้แก่ ปลาส้ม พริกกะเหรี่ยง งาสกัด ในการท�าเป็นเวชภัณฑ์

ต่างๆ 

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
ชุมชนนาสวน มีความโดดเด่นของวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของ

ชาวกะเหร่ียง และการท�าเกษตรอินทรีย์ บริษัท ประชารัฐสามัคคี

กาญจนบุรี (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ�ากัด จึงส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง

เกษตรและวัฒนธรรม เพ่ือดึงดูดนกัท่องเทีย่วมาสมัผัสความสวยงาม

และเรียนรู้วิถีชีวิตพื้นบ้านที่มีการสืบทอดวัฒนธรรมมายาวนาน

กาญจนบุรี

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

“แคว้นโบราณ  ด่านเจดีย์  มณีเมืองกาญจน ์  
สะพานข้ามแม่นํ้าแคว  แหล่งแร่นํ้าตก”
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ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 183 ครัวเรือน

ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

จำานวนโครงการรายกลุ่มงาน

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

ข้อมูลสิ้นสุด ณ เดือนตุลาคม 2561

โครงการเด่น

โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย จังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อปี 2560 บริษัทฯ เร่ิมโครงการโรงพยาบาลอาหาร

ปลอดภัยท่ีโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา  เพ่ือเพ่ิมช่องทางการ

จ�าหน่ายผกัและผลไม้อนิทรย์ี  โดยให้โรงพยาบาลซือ้ไปประกอบ

อาหาร   ซึ่งช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 

ปีท่ีผ่านมาบรษิทัฯ ยังคงขบัเคลือ่นโครงการอย่างต่อเน่ือง 

โดยลงพ้ืนที่ส�ารวจแปลงเพาะปลูกในชุมชนที่มีความพร้อม  

ตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัย และบันทึกข้อตกลงซ้ือขาย

ของสมาชิกในโครงการจ�านวน  206 ราย  เป็นเกษตรกรใน

ชมุชนต่าง ๆ  จ�านวน 5 อ�าเภอ พ้ืนทีเ่พาะปลกู 1,200 ไร่ ส่งสนิค้า

เกษตรให้โรงพยาบาลในจงัหวดักาญจนบรุ ีและโรงพยาบาลใน

กรงุเทพมหานคร ช่วยให้ชมุชนท่ีเข้าร่วมโครงการมรีายได้เพ่ิมขึน้

ครัวเรือนละ 8,000 – 15,000 บาท มีรายได้รวมกว่า 4 ล้านบาท   

นับเป็นโครงการที่นอกจากช่วยให้ชุมชนมีรายได้ที่มั่นคง

ยั่งยืนแล้ว  ยังท�าให้ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารปลอดภัยอีกด้วย 
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ด้านเกษตร
บรษิทั ประชารฐัรกัสามคัคกีาฬสนิธ์ุ (วิสาหกิจเพ่ือสงัคม) จ�ากัด 

ส่งเสริมด้านการเกษตร โดยจัดตั้งโครงการตลาดนัดสีเขียว และ
โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ผักผลไม้
ล�าหนองแสง อ�าเภอหนองกุงศรี สร้างรายได้ให้ชุมชน 393,289 บาท  
นอกจากน้ียังจัดตั้งโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วพ้ืนที่ 389 ไร ่ 
เพื่อเพิ่มรายได้แก่ชุมชน 

ด้านแปรรูป
โครงการ Fashion Show ผ้าพื้นเมืองกลุ่ม “ร้อยแก่นสารสินธุ์” 

จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยเน้นผ้าแพรวาฝ้ายเพื่อเพิ่มกลุ่มลูกค้า รวม
ไปถึงการจัดตั้งร้านค้าประชารัฐเพ่ือแลกเปลี่ยนสินค้ากันภายใน
กลุ่ม และการซื้อขายผ่านทางออนไลน์ ท้ังยังมีการรวบรวมสินค้า
โอท็อปภายในจังหวัดและจังหวัดข้างเคียงเพ่ือเพ่ิมช่องทางในการ
จ�าหน่ายที่ร้านฮุ่นเฮือน โอท็อปเทรดเดอร์ และจัดท�าสินค้าที่ระลึก
ประจ�าจังหวัดด้วย

ผ้าแพรวานี้เป็นผ้าทอมืออันเป็นเอกลักษณ์ของชาวภูไท เป็น
ชนกลุม่หน่ึงท่ีมถ่ิีนก�าเนิดในบริเวณแคว้นสบิสองจไุทย ท่ีอพยพเคล่ือน
ย้ายผ่านเวียดนาม ลาว แล้วข้ามฝั่งแม่น�้าโขง เข้ามาตั้งหลักแหล่งอยู่
แถบเทือกเขาภพูานทางภาคอีสานของไทย ซึง่ส่วนใหญ่อยู่ในจงัหวัด
กาฬสินธุ์ นครพนม มุกดาหาร สกลนคร โดยยังคงรักษาวัฒนธรรม 
ประเพณี ความเชื่อ การแต่งกาย และการทอผ้าไหม ที่มีภูมิปัญญา
ในการทอด้วยการเก็บลายจากการเก็บขิด และการจกที่มีลวดลาย
โดดเด่น นับเป็นภมูปัิญญาทีไ่ด้รบัการถ่ายทอดมาจากบรรพบรุษุและ
พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง  

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
บรษิทั ประชารฐัรกัสามคัคกีาฬสนิธ์ุ (วิสาหกิจเพ่ือสงัคม) จ�ากัด 

ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน  ดังนี้
โครงการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์หมู่บ้านท่องเที่ยวโดย

ชุมชนบ้านเสมา ผลิตกระเป๋าปักลายทุง ชุมชนมีรายได้  37,500 บาท 
และมีรายได้จากการท่องเที่ยว 423,305 บาท

โครงการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์หมู่บ้านท่องเที่ยวโดย
ชุมชนบ้านหนองแวงเหนือ ผลิตผ้าทอมือลายยางกล้วย ต�าบลภูปอ 
โดยระหว่าง 1 มิ.ย. 61 – 30 ก.ย. 61 ชุมชนมีรายได้  21,750 บาท

โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านโคกโก่ง ต�าบลกุดหว้า อ�าเภอ
กุฉินารายณ์ ระหว่าง 1 ก.พ. – 31 ก.ค. 2561  ชุมชนมีรายได้จากการ
รับนักท่องเที่ยว  1,626,125 บาท

ผลการดำาเนินงาน

กาฬสินธุ์

วันที่จดทะเบียน 14 กันยายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำานวนกรรมการ 8 คน จำานวนผู้ถือหุ้น 108 ราย 
ที่อยู ่ เลขที ่ 188  หมู่ที่  1 ตำาบลกมลาไสย  อำาเภอกมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130

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

“หลวงพ่อองค์ดําลือเลื่อง  เมืองฟ้าแดดสงยาง  โปงลางเลิศลํ้า  วัฒนธรรมผู้ไท 
ผ้าไหมแพรวา  ผาเสวยภูพาน  มหาธารลําปาว  ไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี”
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ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 4,830 ครัวเรือน

“บริษัทเป็นตัวกลางเชื่อมโยงกับหลายองค์กร ให้

กลุม่ได้เรยีนรูม้ากข้ึน ท�าให้ชมุชนมอีาชพีเสรมิ และอาชพี

หลัก ส่งเสริมการวางแผน เพ่ือเชื่อมโยงกับการตลาด 

อ�านวยความสะดวกในการขอรับมาตรฐานการผลิต และ

คอยเป็นพ่ีเลี้ยงจนกลุ่มสามารถจดจัดตั้งเป็นระบบสหกรณ์การเกษตร

ได้ภายใน 1 ปี 

“นอกจากน้ันยังมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากเดิม มีพ้ืนท่ีจ�าหน่ายผักท่ี

ร้านฮุ่งเฮือง และก�าลังได้ไปขายในห้างเทสโก้โลตัส ซึ่งบริษัทประชารัฐ

แนะน�าให้เข้าไปติดต่อ  

“รู้สึกดีใจมากที่บริษัทประชารัฐเข้ามาช่วยเหลือ  การเก็บข้อมูล

ต่างๆ ของกลุ่มก็มีแบบแผนเป็นระบบระเบียบมากขึ้น” 

นางชญาภา ธรรมรัตน์

ประธานกลุ่มสหกรณ์การเกษตรก้าวแสน จ�ากัด

อ�าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

จำานวนโครงการรายกลุ่มงาน

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

ข้อมูลสิ้นสุด ณ เดือนตุลาคม 2561
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ผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร 
บ้านวุ้งกระสงั อ�าเภอคลองลาน จงัหวัดก�าแพงเพชร เป็นพ้ืนทีที่่

ชาวกะเหรีย่งปกาเกอะญออาศยัมานานกว่า 200 ปี ปัจจบุนัเป็นแหล่ง
เพาะปลูกเสาวรสท่ีส�าคัญ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีก�าแพงเพชร  
(วิสาหกจิเพ่ือสงัคม) จ�ากัด จงึสนับสนนุให้เกษตรกรชมุชนบ้านวุ้งกะสงั  
ส่งเสาวรสผลสด 824 กิโลกรมั และน�า้ผึง้เดือนห้า 60 ขวด ให้โครงการ
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ ผลผลิตและสินค้าชุมชน สร้างรายได้ให้ชุมชน 
58,800 บาท

นอกจากน้ันยังร่วมโครงการตลาดประชารัฐ Modern  Trade  
ซึง่ช่วยเพ่ิมช่องทางการจดัจ�าหน่ายสนิค้าเกษตร ทกุวันเสาร์ – อาทิตย์ 
ณ ห้าง Big C ก�าแพงเพชร สร้างรายได้ให้ชุมชน 1,232,440 บาท 
(ข้อมูลถึง 31 ตุลาคม 2561)

ด้านแปรรูป
ช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคมของทุกปี เกษตรกรผู้ปลูกมะนาว 

มักพบปัญหาผลผลิตมะนาวล้นตลาด และในปี 2560 มีปริมาณ 
น�้าฝนมากกว่าปกติ ท�าให้ราคามะนาวตกต�่าเหลือแค่กิโลกรัมละ 50 
สตางค์  บริษัทฯ จัดตั้งโครงการเพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูปมะนาวเป็น
ผลิตภัณฑ์สบู่มะนาวและเจลล้างหน้า โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้าน
วังทองหลาง ต�าบลนิคมโพธ์ิทะเล สร้างรายได้ต่อเน่ืองท�าให้ชุมชนมี
รายได้ 80,200 บาท และมีโครงการจัดกระเช้าของขวัญปีใหม่ โดย
สินค้าจากชุมชนและสินค้าโอท็อป สร้างรายได้ 130,039 บาท

กำาแพงเพชร

คุณธำารง อัศวสุธีรกุล 
08-1886-9414

thamrong.asa@gmail.com

คุณสุดารัตน ์ เนียมนิ่ม 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-7568-2132
sudarat.n@prsthailand.com

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

“กรุพระเครื่อง  เมืองคนแกร่ง  ศิลาแลงใหญ่  กล้วยไข่หวาน   
นํ้ามันลานกระบือ  เลื่องลือมรดกโลก”
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ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 2,766 ครัวเรือน

ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

จำานวนโครงการรายกลุ่มงาน

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

ข้อมูลสิ้นสุด ณ เดือนตุลาคม 2561

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
จังหวัดก�าแพงเพชร มีหลายชุมชนที่มีเอกลักษณ์ทางด้าน

วัฒนธรรมเฉพาะ บรษิทัฯ ได้คดัเลอืก 3 ชมุชนเพ่ือส่งเสรมิการท่องเทีย่ว

ดังนี้

บ้านวุ้งกะสัง อ�าเภอคลองลาน เป็นชุมชนของชาวกะเหรี่ยง 

ปกาเกาะญอ  ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขามากว่าสองร้อยปีท่ามกลาง

ธรรมชาติที่งดงาม   มีคลองวุ้งกะสัง เป็นสายน�้าหล่อเล้ียงคนท้ัง

หมู่บ้าน มีวัฒนธรรมประเพณีที่ยังรักษาไว้ทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน 

ดนตรีและการแสดง 

บ้านป่า อ�าเภอคลองลาน เป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง อาชีพ

หลักท�าการเกษตร ปัจจุบันมีประชากรจ�านวน 107 หลังคาเรือน 169 

ครอบครัว 880 คน มีสถานที่ท่องเที่ยว น�า้ตก น�้าพุร้อน ถ�้า และป่า มี

เทศกาลท่ีเป็นเอกลักษณ์คือเทศกาลปีใหม่ม้ง จัดข้ึนประมาณเดือน

ธันวาคมหรือเดือนมกราคมของทุกปีบริเวณสนามกลางหมู่บ้าน มี

การละเล่นต่างๆ เช่น โยนลูกช่วง ตีลูกข่าง รวมถึงมีการแสดงต่างๆ  

นอกจากน้ันยังมีงานหัตถกรรม ผ้าเขียนลายขี้ผึ้ง ซึ่งเป็นการปักผ้า

อันเป็นเอกลักษณ์ของชาวม้งที่นี่ด้วย

บ้านอุดมทรัพย์ อ�าเภอปางศิลาทอง เป็นหมู่บ้านชาวไทยและ

ชาวอิ้วเมี่ยน (เย้า) ซึ่งมีชื่อเสียงเรื่องหัตถกรรมผ้าปักประจ�าเผ่า มี

โฮมสเตย์มากกว่า 10 หลังคาเรือน และมีวัดป่าธรรมธาราให้กราบ

ไหว้หลวงปู่ทรัพย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน 
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ผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่สายพันธุ์ KKU1 (ไข่มุกอีสาน 2)

บริษัท  ประชารัฐรักสามัคคีขอนแก่น (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) 
จ�ากัด  เข้าไปช่วยท�าการตลาด และขยายช่องทางจัดจ�าหน่าย เพ่ือ
ให้ไก่ KKU1 เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคท้ังในและต่างประเทศ ขณะน้ีมี
ผลติภัณฑ์จากไก่ KKU1 จ�านวนมากท่ีสามารถหาซือ้ได้จากร้าน KKU 
Argo outlet โรงแรมโฆษะ Villa market และ Foodland  

ปัจจุบันมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ KKU1 
แล้วจ�านวน  38 ราย ส่วนใหญ่อยู่ในอ�าเภออุบลรัตน์ จ�านวนไก่ที่
เลี้ยงต่อครัวเรือนประมาณ 100-300 ตัว ในเบื้องต้นท�าให้เกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพ่ิมขึ้นหลังจากหักค่าใช้จ่ายรวมแล้ว 
572,991.03 บาทต่อปี 

เป้าหมายในปี 2562 คือการมุ่งส่งเสริมการเลี้ยงไก่ KKU1 อีก 
4 พื้นที่เป้าหมายที่มีผู้เลี้ยงลงทะเบียนเข้าโครงการแล้ว ได้แก่ ต�าบล
โคกสงู อ�าเภออบุลรตัน์, ต�าบลนาค�า อ�าเภออบุลรตัน์, ต�าบลโนนท่อน 
อ�าเภอเมือง และต�าบลหนองตูม อ�าเภอเมือง

โครงการขยายช่องทางการจัดจ�าหน่ายข้าวของกลุ่มข้าว
อินทรีย์บ้านถลุงเหล็ก 

บริษัทฯ ช่วยเพ่ิมช่องทางการขายให้กลุ ่มข้าวอินทรีย์บ้าน 
ถลุงเหล็ก ต�าบลใหม่นาเพียง อ�าเภอแวงใหญ่ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ผลิต
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์คุณภาพดี โดยจัดส่งข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของ 
กลุ่มข้าวถลุงเหล็กให้บริษัทเอกชน เป็นจ�านวนเงินกว่า 44,000 บาท

ด้านแปรรูป
กลุ่มผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ บ้านหนองหญ้าปล้อง 

กลุม่ผ้ามดัย้อมสธีรรมชาต ิบ้านหนองหญ้าปล้อง ต�าบลโพนเพ็ก 
อ�าเภอมัญจาคีรี โดดเด่นเรื่องการใช้สีจากธรรมชาติมาย้อมผ้าฝ้ายที่
หมู่บ้านทอเอง ท�าให้เกิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว บริษัทจึงเชื่อมโยง
กับกลุม่โดยน�ากลุม่ผูผ้ลติโอท็อปพ้ืนเมอืงจากจงัหวดัอ�านาจเจรญิมา
ศึกษาดูงาน  ท�าเวิร์คช็อปย้อมผ้ามัดจากสีธรรมชาติ  ซึ่งท�าให้กลุ่มมี
รายได้เพิ่มจากการท�าเวิร์คช็อปเป็นเงิน 50,000 บาท

กลุ่มข้าวกล้องอินทรีย์บ้านแฮด 
กลุ่มข้าวกล้องอินทรีย์บ้านแฮด ต�าบลหนองแซง อ�าเภอบ้าน

แฮด ผลติข้าวกล้องอนิทรย์ีคุณภาพดีและสนิค้าแปรรปูจากข้าวกล้อง
อินทรีย์หลายชนิด บริษัทฯ จึงได้เชื่อมโยงให้กลุ่มอื่นๆ โดยน�ากลุ่มผู้
ผลิตโอท็อปพ้ืนเมืองจากจังหวัดอ�านาจเจริญเข้ามาศึกษาดูงานและ
ร่วมท�าเวิร์คช็อป สร้างรายได้จากงานครั้งน้ีเป็นจ�านวนเงิน 50,000 
บาท อีกทั้งยังเป็นการโปรโมตให้สินค้าของกลุ่มเป็นที่รู้จักอีกด้วย

ขอนแก่น

คุณสุเมธ มั่งคั่ง  
กรรมการผู้จัดการ
06-2958-5924

sumate@oryza-world.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
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ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 3,345 ครัวเรือน

ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

จำานวนโครงการรายกลุ่มงาน

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

ข้อมูลสิ้นสุด ณ เดือนตุลาคม 2561

“การร่วมด�าเนินงานกับบริษัทประชารัฐ

รักสามัคคีตลอดระยะเวลา 1 ปี  เป็นความ

ท้าทายทีท่�าให้เราได้ประสบการณ์หลายอย่าง 

ทั้งการท�างานร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ ไม่ว่า

จะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงชุมชน เราได้เข้าไปท�างาน

กับชุมชนในหลากหลายด้าน ทั้งการพัฒนาธุรกิจ การเกษตร 

การแปรรูป การท่องเที่ยวของชุมชน  การเข้าไปเชื่อมโยง

การตลาดให้กับสินค้าชุมชน การเชื่อมโยงหน่วยงานในการ

ประชาสมัพันธ์การท่องเท่ียว ถึงแม้เป็นจดุเลก็ ๆ  ทีท่�าให้ชมุชน

ประสบความส�าเร็จ แต่ก็ท�าให้เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งใน

การขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชน

“นอกจากนั้นการท�างานน้ียังท�าให้ได้รับประสบการณ์

ที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการท�างานร่วมกับคนอื่น ท�างานร่วมกับคน

ต่างวัย ได้มิตรภาพใหม่ ๆ ซึ่งประสบการณ์ตรงนี้สามารถน�า

มาพัฒนาตัวเองและใช้ในชีวิตประจ�าวันได้

“ขอขอบคุณบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพ่ือ

สังคม (ประเทศไทย) จ�ากัด ท่ีให้โอกาสได้กลับมาอยู่บ้าน

เกิด ได้กลับมาพัฒนาจังหวัดบ้านเกิดของตนเอง ขอขอบคุณ

มากค่ะ”

พัชราพร คุณมี 

นักพัฒนาธุรกิจชุมชนจังหวัดขอนแก่น

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
โครงการหมู่บ้านงูจงอาง  จังหวัดขอนแก่น

เดมิชาวบ้านในหมูบ้่านโคกสง่า จงัหวดัขอนแก่น ท�าอาชพีเสรมิ

จากการเกษตรด้วยการผลิตยาสมุนไพรและน�าไปเร่ขายตามหมู่บ้าน

ต่าง ๆ  ต่อมาหมอยาน�างูจงอางมาแสดงเพ่ือดึงดูดลูกค้าให้มาซื้อ

สมนุไพรแทนการเดินเร่ขาย  และประสบความส�าเร็จ จงึถ่ายทอดวิชา 

แสดงงูให้คนในหมู่บ้าน และเป็นท่ีมาของการเลี้ยงงูจงอางไว้ท่ี 

ใต้ถุนบ้านเกือบทกุหลงัคาเรือน 

บริษัทฯ จึงสนับสนุนให้หมู่บ้านแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดย

เข้าไปช่วยเหลือเรื่องความรู้ด้านการบริหารจัดการการสื่อสาร และ

ช่องทางการตลาดในรปูแบบท่องเท่ียวแหล่งวัฒนธรรม ประสานความ

ร่วมมอืกับหน่วยงานภาคท่ีีเก่ียวข้อง  ก�าหนดแผนการท่องเทีย่วร่วมกับ

การท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวัดขอนแก่น เพ่ือประชาสมัพันธ์ให้หมูบ้่าน

งูจงอางเป็นที่รู้จักและเชิญชวนให้คนแวะมาเย่ียมชมเมื่อมาจังหวัด

ขอนแก่น พร้อมปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม ตั้งระบบการเก็บต๋ัวเข้าชม 

และเพ่ิมกลยุทธ์การตลาดด้วยการขายบัตรแบบกรุ๊ปทัวร์ เพ่ือสร้าง

รายได้ให้แก่ชุมชนได้ตลอดปี
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ผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
เกษตรพรีเมียมแบรนด์ “ผลจันท์” จากแนวคิดการขายผลไม ้

ตามฤดูกาลตลอดท้ังปี โดยความร่วมมือกับกลุ่ม Young Smart 

Farmer (YSE)  Fruit Capital Thailand กลุม่วางใจ และสถาบนัทเุรยีน

ไทยเข้ามาร่วมมือกับบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจันทบุรี (วิสาหกิจ

เพื่อสังคม) จ�ากัด จัดจ�าหน่ายผลไม้ตามฤดูกาลตลอดปี โดยควบคุม

คณุภาพและการจดัส่งถึงมอืผูร้บั รวมทัง้การส่งเสรมิกลุม่ไข่ไก่อารมณ์

ดี  บริษัทฯ สนับสนุนการขยายช่องทางการตลาดโดยส่งผลผลิตแก ่

ผู้ประกอบการโรงแรม โรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัด สร้างรายได้รวม

กว่า 1.3 ล้านบาท

ด้านแปรรูป
บรษิทั ฯ ส่งเสรมิให้ชมุชนได้เรยีนรูว้ธีิเพ่ิมมลูค่าให้กับผลติภณัฑ์

ท้องถิ่น พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัย  ตอบสนองความต้องการของ

ผู้บริโภคในปัจจุบัน พร้อมสื่อสารภายใต้แบรนด์ “ผลจันท์” อย่าง

ต่อเน่ือง และตั้ง “ผลจันท์ Premium Outlet” เพ่ือเป็นช่องทางการ

จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์แบรนด์ผลจันท์ สร้างรายได้ให้ชุมชนไปแล้วกว่า 

1.8 แสนบาท

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน

  ส่งเสริมให้เกิดการจัดตั้ง “ชุมชนขนมแปลกริมคลองหนองบัว” 

สร้างกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน เปลี่ยน

วิธีคิดของชาวชุมชนให้มีความเข้าใจในการรวมกลุ่มเพ่ือแก้ปัญหา

ภายใน โดยใช้ใจ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมชุมชนท่ีมีอยู่ 

อย่างเหนียวแน่น เป็นการเสริมจุดอ่อน เติมจุดแข็ง จนชุมชน

สามารถจัดการตนเองได้ 

ชุมชนมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน มีความสุขท่ีได้ร ่วมกันสืบทอด

ภูมปัิญญาพ้ืนบ้านในการท�าขนมชือ่แปลก เป็นการสบืสานวฒันธรรม

การบริโภคอาหารท้องถ่ิน โดยสามารถสร้างรายได้เข้าสู่ชุมชนกว่า 

6 ล้านบาท และมีเงินหมุนเวียนจากการท่องเท่ียวเฉลี่ยเดือนละไม่

ต�่ากว่า 3 แสนบาท 

จันทบุรี

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

คุณชายพงษ ์ นิยมกิจ
กรรมการผู้จัดการ
09-8398-7961

chaipong.anrincare@gmail.com

“นํ้าตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร 
สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี”

176

62-05-074_166-205 Pracharat new17-05_Y-Uncoated DIC.indd   176 17/5/2562 BE   18:15



ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 470 ครัวเรือน

ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

จำานวนโครงการรายกลุ่มงาน

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

ข้อมูลสิ้นสุด ณ เดือนตุลาคม 2561

“หลังจากท่ีประชารัฐรักสามัคคีจันทบุรี เข้า

มาพูดคุยและเริ่มท�างานกับทางชุมชน ท�าให้เกิด

ตลาดข้ึนเป็นรูปธรรม  มีคนรู้จักและมาเที่ยวชม 

มากขึ้น พ่อค้าแม่ค้าได้รู ้แนวทางในการท�างาน                        

ร่วมกัน มีรายได้เพิ่มมากขึ้น 

“ รูส้กึดีท่ีประชารัฐรกัสามคัคีจนัทบรุ ีเหน็ความส�าคญัของ

ตลาดขนมแปลก และเข้ามาให้การสนับสนุน”  

      

นางฐานิตา สรรพคุณ

ประธานชุมชนขนมแปลกริมคลองหนองบัว

“การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของบริษัท

ประชารัฐรักสามัคคีจันทบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) 

จ�ากัด  ยึดหลัก “การตลาดน�าการพัฒนา” เน้นใน

เรื่องของการยกระดับสินค้าพ้ืนถ่ินให้เป็นท่ียอมรับ

มากขึ้น พร้อมกับการสร้างมาตรฐานและเสริมสร้างความรู้ใน

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่ชุมชนฐานราก ซึ่งต้องใช้เวลาพอ

สมควร บริษัทฯ จึงมีมติร่วมกันในการท�าแบรนด์เพ่ือเป็นการ

สือ่สารทางการตลาด อกีทัง้ยกระดบัมลูค่าไปพร้อมกับการสร้าง

คุณค่าให้สนิค้าพ้ืนถิน่ รวมถงึกระจายสนิค้าไปตามช่องทางการ

ตลาดต่างๆ ให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย

“โมเดลนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ท�าให้ผู้ที่มีใจอยากพัฒนา

จังหวัด มีอิสระในการท�างานระดับหน่ึง เป็นนวัตกรรมท่ีท�าให ้

ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมลงไปช่วยเศรษฐกิจฐานรากให้

ประสบความส�าเร็จสูงขึ้น  

“อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาเรายังไม่มีรูปแบบการพัฒนา

หรือการท�างานท่ีชัดเจน ท�าให้การด�าเนินงานไปได้อย่างยาก

ล�าบาก ขาดความเข้าใจจากองค์กรหลัก คือ ภาคส่วนราชการ

ที่ต้องท�าความเข้าใจถึงภารกิจของบริษัทประชารัฐฯ ที่ท�าให้

การท�างานยากล�าบากมากขึน้และไม่ประสบผลส�าเรจ็เท่าทีค่วร

“วิธีแก้ปัญหา คิดว่าควรจัดตั้งบริษัทที่ปรึกษาทั้งทางด้าน

ภาษแีละกฎหมายจากทางส่วนกลาง เพราะยังไม่มคีวามชดัเจน

เรื่องกฎระเบียบ ท�าให้การท�างานบางอย่างไม่สามารถด�าเนิน

งานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้” 

 

 นายชายพงษ์ นิยมกิจ 

กรรมการผู้จัดการ บริษัทประชารัฐรักสามัคคี

จันทบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด  
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ด้านเกษตร
โครงการส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร

ปลอดภัยสูง

สบืเนือ่งจากท่านสวิุทย์ ค�าด ีอดตีผูว่้าราชการจงัหวัดฉะเชงิเทรา 

ได้ริเริ่มการท�าฝายมีชีวิตในจังหวัด และอยากให้ภาคเอกชนมีส่วน 

ช่วยเหลือเกษตรอย่างย่ังยืน จึงจัดตั้งสหกรณ์พืชผักผลไม้เกษตร

ปลอดภัยสูงฉะเชิงเทรา จ�ากัด เพ่ือขยายตลาดรองรับไม่ให้มีปัญหา

เรื่องสินค้าเกษตรทั้งราคาตกต�่า และปริมาณล้นตลาด โดยใช ้

หลักการตลาดน�าการผลิต มีการวางแผนการผลิต  มีสหกรณ์ดูแล

ช่วยเหลือครอบคลุมสินค้าเกษตรภายในจังหวัดท้ังหมด การจัดตั้ง 

สหกรณ์ฯน้ีจะช่วยในการขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐานสินค้า

เกษตรในจังหวัดสามารถขับเคลื่อนไปได้ด้วยดี

ส�าหรบัการคดัเลอืกผูเ้ข้าร่วมสหกรณ์ยึดตามหลกัเกณฑ์ของทาง

สหกรณ์ฯ โดยชมุชนทีอ่ยู่ในโครงการนีค้อืกลุม่เมล่อนทอง บางพระ ท่ี 

ได้ขับเคลื่อนมาตั้งแต่แรก โดยมีคณะกรรมการ ภาครัฐ และภาค

เอกชนเข้ามาช่วยเหลือ สนับสนุนและผลักดันให้การด�าเนินงาน

ประสบความส�าเร็จ รวมทั้งมีแผนที่จะขับเคลื่อนกลุ ่มอื่นๆ ตาม 

เป้าหมายของบริษัทต่อไป

ส�าหรับผลที่เกิดขึ้นในตอนนี้คือ สหกรณ์ฯได้ท�า MOU กับทาง

ครวัการบินไทย น�าเมล่อนทอง บางพระ เข้าสูก่ระบวนการผลติอาหาร 

นอกจากนี้ยังเข้าไปหารือกับตลาดไทในกรณีสินค้าล้นตลาด รวมถึง

โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ที่

ก�าลังจะเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ทางบริษัทยังได้น�าเมล่อนสีทอง

บางพระ ไปจัดเป็นกระเช้าส่งสุขปีใหม่ และน�าไปจ�าหน่ายในตลาด

ประชารัฐ  เพื่อเพิ่มช่องทางการขายอีกด้วย

ด้านแปรรูป
เนื่องจากมีผลิตผลทางการเกษตรที่ขึ้นชื่อจ�านวนมาก  บริษัท 

ประชารัฐรักสามัคคีฉะเชิงเทรา (วิสาหกจิเพือ่สังคม) จ�ากดั จึงพฒันา

รูปแบบผลิตภัณฑ์และโลโก้ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการขายให้มีความ

ทันสมัยและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการมากขึ้นและได้ประสาน

ติดต่อหาช่องทางการตลาดเพ่ิมให้กับทางชุมชนให้สามารถเข้าถึงได้

ทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน และท�าให้สินค้าชุมชนเป็นที่รู้จักมากย่ิง

ขึ้น ชุมชนสามารถบริหารจัดการภายในกลุ่มได้ดีขึ้น  และท�าให้คน

รุ่นหลังหันกลับมาสืบทอดเจตนารมณ์ของการพัฒนาสินค้าชุมชนได้ 

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
ในปีที่ผ ่านมาน้ี มีการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

คลองเขื่อน ร ่วมกับภาคีในการท�ากิจกรรมและโครงการต่างๆ 

ตลอดทั้งปี รวมถึงการเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ฉะเชิงเทรา เพื่อส่งเสริม

การท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศวัฒนธรรม

ฉะเชิงเทรา

วันที่จดทะเบียน 28 กันยายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำานวนกรรมการ 8 คน จำานวนผู้ถือหุ้น 79 ราย 
ที่อยู ่ 452 ถนนฉะเชิงเทรา-บางปะกง ตำาบลหน้าเมือง 
อำาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

คุณธนภณ เข็มกลัดทอง 
กรรมการผู้จัดการ
08-1-901-3425

pudgreaw@hotmail.com.com

คุณศิริพร ฉุนต ู
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-8205-9490
anny_kittykung 

@windowslive.com

ผลการดำาเนินงาน

“แม่นํ้า   บางปะกงแหล่งชีวิต  พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร   
พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย  อ่างฤๅไนป่าสมบูรณ์”
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ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 63 ครัวเรือน

ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

จำานวนโครงการรายกลุ่มงาน

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

ข้อมูลสิ้นสุด ณ เดือนตุลาคม 2561

“ดีใจท่ีบริษัทประชารัฐฯลงมาช่วยเหลือ และ

สนับสนุนสินค้าเกษตรของกลุ่ม ถือเป็นการเปลี่ยนแปลง

ที่ดีมาก  ช่วยให้กลุ่มเมล่อนของเราเป็นท่ีรู้จักในวงกว้าง

มากขึ้น

“ตอนนีไ้ด้ท�า MOU กับครวัการบนิไทย นบัเป็นการยกระดับสนิค้า

ไปอกีขัน้ ถึงแม้จะไม่ได้คาดหวังถึงปรมิาณการสัง่ซือ้แต่สิง่ท่ีจะได้มาคอื

การมตีรารบัรองครวัการบนิไทยบนผลติภณัฑ์ทีจ่ะสร้างความมัน่ใจและ

ความน่าเชื่อถือจากผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น 

“นอกจากนั้นสวนเมล่อนได้พัฒนาเป็นหน่ึงในสถานที่หมู่บ้าน

ท่องเท่ียวโอทอปนวัตวิถีของต�าบลบางพระก็ย่ิงท�าให้เป็นท่ีรู้จักมาก 

ย่ิงขึ้นไปอีก ต้องขอขอบคุณทางบริษัทประชารัฐอย่างมากท่ีเข้ามา 

สนับสนุนชุมชน”

นายทวีศักดิ์ เผด็จศึก เกษตรกรผู้ปลูกเมล่อน

ในกลุม่เกษตรปลอดภยัสงู ต�าบลบางพระ อ�าเภอเมืองฉะเชงิเทรา

จังหวัดฉะเชิงเทรา
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ผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีชลบุรี  (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด 

ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลานิล ชุมชนเกาะจันทร์  เพ่ือ

เพ่ิมมูลค่าของปลานิลให้กลุ่มเกษตรกรที่ท�าประมงเป็นอาชีพเสริม 

นอกจากนี้ยังส่งเสริมการเพาะปลูกสับปะรด ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่

ส�าคญัของชลบรุ ีให้แก่เกษตรกร อ�าเภอพานทอง จงัหวัดชลบรุ ีรวมถึง

การแปรรปูสบัปะรดเพ่ือเป็นการสร้างอาชพีและส่งเสรมิรายได้อกีด้วย

ด้านแปรรูป
โครงการส่งเสรมิผลติภัณฑ์กระเป๋าหนงัเย็บมอื และการส่งเสรมิ

ผลิตภัณฑ์ลูกปาล์มหางกระรอกลอยแก้ว กลุ่มสตรีบ้านหนองไผ่แก้ว 

อ�าเภอบ้านบึง จงัหวัดชลบุร ี เกดิจากการรวมกลุม่ของผูห้ญิงท่ีท�างาน

ที่บ้านและต้องการหารายได้เพิ่ม ประกอบกับผู้น�ากลุ่มมีแนวคิดเรื่อง

การผลิตชิ้นงานด้วยมือโดยใช้วัสดุที่หาได้ในละแวกที่พักอาศัย  

ส่วนลูกปาล์มหางกระรอกลอยแก้ว เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น

จากการน�าลูกปาล์มหางกระรอกท่ีปลูกอยู่ในบริเวณบ้านมาทดลอง

รับประทาน และต่อยอดเป็นขนมลอยแก้ว  เบื้องต้นยังไม่มีค่าใช้จ่าย

เพ่ือซื้อวัตถุดิบ (ลูกปาล์มฯ) แต่เมื่อได้รับความนิยมมากขึ้น  ท�าให้ 

ลูกปาล์มที่เคยถูกตัดทิ้งกลายเป็นวัตถุดิบที่มีราคา

การด�าเนินโครงการน้ีได้รับความร่วมมือท้ังภาครัฐและภาค

เอกชน ผลส�าเร็จที่เกิดขึ้นคือ กลุ่มขยายตัวมีสมาชิกเพิ่มมากขึ้น จาก

แรกเริ่มไม่ถึง 10 คน เป็น 25 คนในปัจจุบัน และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้น

อีก ยิ่งไปกว่านั้นสมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นจากวันละ 100 บาท เป็น 200 

บาท สร้างรายได้ให้กลุ่มเดือนละกว่า 1 แสนบาท

ชลบุรี

“ทะเลงาม  ข้าวหลามอร่อย  อ้อยหวาน
จักสานดี  ประเพณีวิ่งควาย”

วันที่จดทะเบียน 22 กันยายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำานวนกรรมการ 11 คน จำานวนผู้ถือหุ้น 156 ราย
ที่อยู ่ เลขที ่ 67 (อาคารศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที ่ 9 ชั้น 2)  
หมู่ที ่ 1 ตำาบลเหมือง อำาเภอเมืองชลบุร ี จังหวัดชลบุร ี 20000

นายสุนทร ธัญญวัฒนกุล
ประธานกรรมการ
 08-1864-4984

sechonburi@gmail.com
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ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 410 ครัวเรือน

ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

จำานวนโครงการรายกลุ่มงาน

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

ข้อมูลสิ้นสุด ณ เดือนตุลาคม 2561

“การด�าเนินโครงการของกลุม่สตรบ้ีานหนองไผ่

แก้ว อ�าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี มีทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม ได้แก่ พัฒนาชุมชน

จังหวัดชลบุรี สนับสนุนในการน�ากลุ่มสตรีฯ เข้าร่วม

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ศูนย์ส่งเสริม SME ครบวงจรจังหวัด

ชลบรุ ีในสงักัด สสว.สนับสนุนด้านการให้องค์ความรูใ้นการบรหิาร

จัดการกลุ่ม  ส�านักงานจังหวัดชลบุรี สนับสนุนการสั่งผลิตกระเป๋า

ใส่เอกสารในการสมัมนาต่างๆ และบคุคลส�าคัญทีใ่ห้การสนบัสนนุ

คอืท่านผูว่้าราชการจงัหวัดชลบรุ ีนายภคัรธรณ์ เทยีนไชย ทีม่กัเป็น

พรีเซ็นเตอร์ให้บ่อยๆ

“ความส�าเรจ็ของสองโครงการน้ีเกิดขึน้ได้จากการมผีูน้�ากลุม่

ที่ดี มีวิสัยทัศน์และมองผลประโยชน์ของกลุ่ม และเป้าหมายเป็น

หลัก ประกอบกับการมีผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพดีจริง จึงได้รับการ

สนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐด้วย

“อย่างไรก็ดี ปัญหาหลักที่เกิดเสมอ คือเมื่อมีค�าสั่งซื้อเข้ามา

มาก ไม่สามารถควบคมุคณุภาพของผลติภัณฑ์  เบือ้งต้นแก้ปัญหา

ด้วยการให้ผู้น�ากลุ่มสังเกตและเรียนรู้พฤติกรรมของสมาชิกแต่ละ

ราย เพื่อป้องกันการผลิตสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน  ในระยะยาวควร

ปลูกฝังเรื่องจริยธรรมในการผลิตสินค้า เพื่อแสดงความรับผิดชอบ

ต่อผู้บริโภค”

นางสาววัสสาน์  สารพานิช

รักษาการกรรมการผู้จัดการ

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีชลบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด
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ผลการดำาเนินงาน

“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

คุณเศรษฐสิทธิ ์ จำาเรียง 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

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

ชัยนาท ด้านเกษตร
ปีท่ีผ่านมา บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีชัยนาท (วิสาหกิจเพ่ือ

สังคม) จ�ากัด ส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมล็ดพันธุ์ข้าวนางลือ- 

ท่าชัย  ซึ่งมีสมาชิก 76 ราย ประชาชนได้รับประโยชน์ 26 หมู่บ้าน โดย

ประสานงานขอรบัเมลด็ข้าวพันธ์ุหลกัจากศนูย์วิจยัข้าว และขอรบัการ

สนับสนุนงบประมาณจากกลุ่มจังหวัด เพ่ือติดตั้งเครื่องสูบน�้าระบบ

ไฟฟ้าขนาดใหญ่ งบประมาณไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท เพ่ือแก้ไข

ปัญหาเรื่องแหล่งน�้าท�านา

นอกจากนีย้งัส่งเสรมิสหกรณ์ชาวสวนส้มโอขาวแตงกวาชยันาท 

1 กลุ่ม  สนับสนุนการเพ่ิมพ้ืนที่ปลูกส้มโอขาวแตงกวา  ส่งเสริม

เกษตรกรให้แปรรูปและจ�าหน่ายข้าวสาร/ข้าวกล้อง จ�านวน 6 กลุ่ม 

และแปรรูปน�้าตาลอ้อย 1 กลุ่ม       

ด้านแปรรูป
บริษัทฯ ส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจด้านการแปรรูปอย่างต่อเน่ือง  

ปีที่ผ่านมาได้ส่งเสริมกลุ่มผ้าทอ 13 กลุ่ม สมาชิก 240 ราย โดย 

คิดค้นนวัตกรรมลายผ้าทอข้ึนมาใหม่ ได้แก่ ลายช่อใบมะขาม  

เพ่ือเป็นลายผ้าประจ�าจงัหวดัชยันาท ซึง่ช่วยให้ชมุชนมรีายได้เพ่ิมขึน้ 

จากเดิมร้อยละ 40  และกลุ่มผักตบชวา 8 กลุ่ม สมาชิก 255 ราย  

โดยจัดเก็บองค์ความรู้เรื่องลายผ้า และรูปแบบผลิตภัณฑ์ผักตบชวา 

ซึ่งช่วยให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มจากเดิมประมาณร้อยละ 10

นอกจากการส่งเสริมด้านองค์ความรู ้ ทางบริษัทยังได้เพ่ิม

ช่องทางการตลาด และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ทางสื่อสังคม

ออนไลน์อีกด้วย
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ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 674 ครัวเรือน

ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

จำานวนโครงการรายกลุ่มงาน

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

ข้อมูลสิ้นสุด ณ เดือนตุลาคม 2561

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
โครงการผ้าทอและท่องเที่ยวบ้านเนินขาม  จังหวัดชัยนาท

บ้านเนินขาม จังหวัดชัยนาท มีชื่อเสียงเรื่องการทอผ้าของ

ชาวลาวเวียงที่มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ โดยเฉพาะผ้าทอลาย 

“ช่อใบมะขาม” ซึ่งบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีชัยนาท (วิสาหกิจเพ่ือ

สงัคม) จ�ากัด ร่วมออกแบบและพัฒนาลายขึน้มาเป็นลายใหม่ พร้อม

ทั้งจดลิขสิทธิ์เป็นลายผ้าทอของชุมชน  สามารถสร้างรายได้ให้ชุมชน

อย่างมาก

ปี 2561 มีการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ให้ผ้าทอลายช่อใบ

มะขามเป็นสินค้าเด่นของจังหวัด ทั้งในสื่อออนไลน์และสื่อโทรทัศน์   

ซึ่งมีผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจ  โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

เข้ามาศึกษาดูงานและมียอดสั่งซื้อเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้คนในชุมชนหัน

มาประกอบอาชีพทอผ้าอีกครั้ง  นอกจากนั้นยังจัดตั้งศูนย์ทอผ้าเพื่อ

เป็นศูนย์กลางการรวบรวมชาวบ้านกลุ่มทอผ้าที่มีความช�านาญทอ

ลวดลายที่ต่างกัน  นับเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาของชุมชนให้อยู ่

สืบต่อไป และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่นักท่องเที่ยวนิยมมา 

เย่ียมชมและซื้อผลิตภัณฑ์กลับไป สร้างรายได้เพ่ิมให้ชุมชนอีกหน่ึง

ช่องทาง

บ้านหนองระก�า ต�าบลเนินขาม อ�าเภอเนินขาม จังหวัด

ชัยนาท ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 50 ชุมชนท่องเที่ยว OTOP 

นวัตวิถีต้นแบบ
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ผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีชัยภูมิ (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ�ากัด 

ด�าเนินโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย อยู่ในขั้นตอนการ

รวบรวมกลุ ่มผู ้ปลูกผักอินทรีย ์จากอ�าเภอต่างๆ เพ่ือหารือกับ  

โรงพยาบาลในการส่งผัก จัดการแปลงปลูก วางแผนการผลิต รวมถึง

การรบัรองมาตรฐานต่าง ๆ   เพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดยีวกนั โดยบรษิทั

เข้าไปช่วยบรหิารจดัการเรือ่งการจดัส่งผลผลติ การเบกิจ่ายเป็นระบบ 

เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน

ด้านแปรรูป
เนื่องจากจังหวัดชัยภูมิมีความโดดเด่นด้านผ้าทอมือพ้ืนบ้านที่

สืบทอดกันมายาวนาน บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีชัยภูมิ (วิสาหกิจ

เพ่ือสังคม) จ�ากัด  เล็งเห็นความส�าคัญในการสืบสานให้ภูมิปัญญา

เหล่านี้คงอยู่ต่อไป จึงเข้าไปช่วยส่งเสริมการตลาดให้ผู้บริโภคท่ัวไป

รู้จักผ้าขาวม้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน  โดยได้รับความร่วมมือจากห้าง

สรรพสินค้าจัดสรรพื้นที่ให้ 

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
บ้านฝายดินสอ เป็นชุมชนท่ีมีอัตลักษณ์โดดเด่นด้วยการใช้

ภาษาไทคอนสาร มีการแต่งกายด้วยผ้าฝ้ายลายขิดคอนสารที่ไม่

เหมอืนใคร โดยเฉพาะชดุทีช่าวบ้านใส่ในพิธีต่าง ๆ  เสือ้ขาวกางเกงและ 

ผ้านุ่งสีแดงอันเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้าน รวมถึงมีอาหารถ่ินชวน 

ลิ้มลอง คือแกงหน่อไม้ไก่ คั่วปลา คั่วเนื้อ ทานกับผักขี้นาก

ชุมชนแห่งน้ีได้รับคัดเลือกให้ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการชื่นใจ

ไทยแลนด์ เพ่ือให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นและมีรายได้จากการท่องเที่ยว 

นอกจากน้ียังได้มีการอบรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่มีมากใน

พ้ืนทีอ่ย่างมะพร้าวมาเป็นผลติภัณฑ์ต่าง ๆ  ได้แก่ มะพร้าวแก้ว น�า้มนั

มะพร้าวสกัดเย็น เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและมาจ�าหน่ายในชุมชน เพ่ือ

เป็นรายได้อีกทางหนึ่งด้วย

ชัยภูมิ

“ทิวทัศน์สวย รวยป่าใหญ่ มีช้างหลาย ดอกไม้งาม
ลือนามวีรบุรุษ สุดยอดผ้าไหม พระใหญ่ทวารวดี”

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

คุณธวัชชัย เดชวิจารณ์  
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

09-8650-0920
tamtawatchai.d@gmail.com
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ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 1,455 ครัวเรือน

“ก่อนท่ีบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจะเข้ามา  มีปัญหาท่ี

เกิดขึ้นกับเกษตรกรหลายอย่าง ทั้งเรื่องหนี้สินนอกระบบ สินค้า

การเกษตรตกต�า่ แต่หลงัจากประชารฐัเข้ามามส่ีวนร่วมก็เกิดเรือ่ง 

ด ีๆ  หลายอย่าง  เช่น เกิดการรวมกลุม่ของพ่ีน้องเกษตรกร การจบั

กลุม่กนัปลกูสตรอว์เบอร์ร ีและจดัการท่องเทีย่วโดยชมุชน พัฒนา

ให้ชุมชนพึ่งพาตนเอง และมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับ และยังขยาย

ผลไปถึงเรื่องของการอนุรักษ์ การปลูกป่าด้วย

“ผมขอขอบคุณทางรัฐบาลและบริษัทประชารัฐรักสามัคคี 

และบริษัทเอกชนต่างๆ ท่ีได้เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องขององค์

ความรู้ เรื่องการอนุรักษ์ต่างๆ และอยากให้ทุกฝ่ายร่วมท�างานนี ้

ต่อไปครับ”

สาธิต เดือดรอบ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ผู้ปลูกสตรอว์เบอร์รี ต�าบลซับสีทอง

และประธานวิสาหกิจท่องเที่ยวโดยชุมชน 4 ต�าบล

ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

จำานวนโครงการรายกลุ่มงาน

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

ข้อมูลสิ้นสุด ณ เดือนตุลาคม 2561
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ผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
ชุมพรเป็นหนึ่งในแหล่งปลูกกาแฟส�าคัญของประเทศไทย 

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีชุมพร (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ�ากัด จึง 

ส่งเสริมให้ปลูกกาแฟแบบแปลงใหญ่ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ

ด้านแปรรูป
ปีท่ีผ่านมาได้มีการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตในจังหวัด 

ในหลากหลายรูปแบบ เช่น  กล้วยเล็บมือนาง กาแฟ จานกาบกล้วย  

แป้งกล้วย ชาดอกกาแฟ น�้าตาลจากสับปะรดเสียบไม้ เป็นต้น   

ผลส�าเรจ็ทีเ่กิดขึน้ชดัเจนคือ การผลติผลติภณัฑ์อาบน�า้แบรนด์ Prow  

ที่วางขายทางร้านค้าออนไลน์ของประชารัฐประเทศไทย

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
จงัหวัดชมุพร เปรยีบเสมอืนประตสููภ่าคใต้และนับได้ว่ามแีหล่ง

ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงจากความสวยงามของหาดทรายขาวสะอาด มี

สถานที่ท่องเที่ยวมากมายตลอดชายฝั่งทะเลและเกาะแก่งน้อยใหญ่  

รวมไปถึงพื้นที่ป่าเขียวขจี 

บริษัทฯ ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวในหลายพื้นที่ ได้แก่ ล่องแพ

แลหมอกเมืองพะโต๊ะ ดินแดนแห่งภูเขาเขียว ที่มีความอุดมสมบูรณ์

ของธรรมชาติทั้งสายน�้าและขุนเขาที่โอบล้อม   รวมถึงชุมชนบ้าน 

พัลวาล (ผาเปิดใจ) ช่องหินหมชูายแดนไทย-พม่า   ทีน่อกจากจะได้ชม 

ทะเลหมอก หอมดอกกาแฟบานแล้ว ยังได้เท่ียวชมวิถีชีวิตชาวสวน

กาแฟพันธุ์โรบัสต้าท่ีปลูกมากที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย  ปัจจุบัน 

นับเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวท่ีก�าลังได้รับความนิยมจากนัก 

ท่องเที่ยวชาวไทย 

ชุมพร

“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

คุณสุรพงษ์ ณรงค์น้อย  
ประธานกรรมการบริษัท

061-545-5996
chainoifood

@hotmail.com

คุณนิคม ศิลปะศร  
รองประธานคนที่ 1
093-578-0281

คุณสุรางค์ วัชรพงศ์  
รองประธานคนที่ 2
094-626-4299

คุณชัชพงค์ แสงมงคล  
ผู้จัดการบริษัท

065-215-1916
chatchaphong.sang2535

@gmail.com
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ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 682 ครัวเรือน

ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

จำานวนโครงการรายกลุ่มงาน

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

ข้อมูลสิ้นสุด ณ เดือนตุลาคม 2561
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ผลการดำาเนินงาน

เชียงราย

“เหนือสุดในสยาม  ชายแดนสามแผ่นดิน 
ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา  ลําค่าพระธาตุดอยตุง”

วันที่จดทะเบียน 31 สิงหาคม 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำานวนกรรมการ 10 คน  จำานวนผู้ถือหุ้น 4,000 ราย 
ที่อยู ่ เลขที ่ 153 หมู่ 6  ถนนพหลโยธิน ตำาบลสันทราย
อำาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

คุณวิรุณ คำาภิโล  
กรรมการผู้จัดการ
08-1881-2312

viroon.kumpilo@gmail.com

คุณวัชระ ยุง 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน
08-2612-8312

watchara.y@prsthailand.com

ด้านเกษตร
ในปีที่ผ่านมา บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเชียงราย (วิสาหกิจ

เพ่ือสังคม) จ�ากัด ส่งเสริมการตลาดตามนโยบายของรัฐบาล ตาม

โครงการตลาดประชารัฐ เพื่อสนับสนุนและเพิ่มพื้นที่ขายของเกษตร

อินทรีย์ในจังหวัด โดยร่วมมือกับโครงการถนนคนม่วนสันโค้งหลวง 

จังหวัดเชียงราย ได้พื้นที่ขายจ�านวน 20 แผง ในชื่อโครงการ “ตลาด

ประชารัฐ กาดม่วนสีเขียว”  ณ ถนนคนเดินสังโค้งหลวง ตั้งแต่วันที ่

1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 จนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 มีรายได้  

ทั้งสิ้น 481,435 บาท  

นอกจากนีท้างบริษทัประชารฐัรักสามคัคีเชยีงรายฯ ได้ช่วยเหลอื 

เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดภูแล จากต�าบลนางแล จังหวัดเชียงราย  

ในช่วงสับปะรดล้นตลาด โดยช่วยกระจายสินค้า สร้างรายได้เป็นเงิน

ทั้งสิ้น 11,000 บาท

ด้านแปรรูป
ช่วงเทศกาลปีใหม่ บรษิทั ประชารฐัรกัสามคัคเีชยีงรายฯ ร่วมกับ 

OTOP เชยีงราย จดักระเช้าปีใหม่เพ่ือเป็นของขวัญในประเพณีป๋ีใหม่

เมอืง และช่วยสนบัสนนุสนิค้าOTOP ในจงัหวัดเชยีงราย  รวมเป็นเงนิ

ทั้งสิ้น 36,630 บาท นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับรายการชื่นใจไทยแลนด์ 

น�าเมล็ดกาแฟชุมชนดอยผาฮี้ไปจ�าหน่ายในงานมหกรรมบ้านและ

สวนแฟร์ 2018 รวมยอดจ�าหน่ายทั้งสิน 75,000 บาท

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
ท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงเกษตรบ้านแม่สาด

ทางบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเชียงราย (วิสาหกิจเพ่ือสังคม)

จ�ากัด ได้เข้าไปพัฒนากิจกรรมเรียนรู้กลุ่มจักสาน (อุ้ยสอนหลาน) 

กิจกรรมจดัป่าแต่งตัว (ขายพันธ์ุกล้วยไม้) และการเรียนรูก้ารท�าเกษตร 

อินทรีย์แบบพอเพียง เพื่อสร้างอาชีพและรายได้เสริมให้กับชาวบ้าน

ในชุมชน ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2661 ซึ่งตลอด

เวลาด�าเนินงานมามีนักท่องเที่ยวสนใจมาท่องเที่ยวและศึกษาดูงาน

จ�านวน 8 ครั้ง มีรายได้ 51,000 บาท และมีการติดต่อจากหน่วยงาน

และกลุ่มนักท่องเที่ยว เข้ามาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง

ผู้น�าชุมชนมองเห็นโอกาสในการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับ

ชาวบ้าน ในการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วบรเิวณหมูบ้่าน วิสาหกิจชมุชน

และป่าชุมชน เพื่อใช้เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว สร้างกิจกรรมร่วมกัน

ระหว่างนักท่องเที่ยวกับชาวบ้าน และใช้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการ

ท�าเกษตรอินทรีย์โดยมุ่งเน้นให้เกิดการสร้างรายได้ที่ค�านึงถึงการ

รักษาอัตลักษณ์ของคนในพ้ืนที่ การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือ

ให้เกิดความยั่งยืน และรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคต

ชุมชนบ้านผาฮี้
ย้อนกลบัไปในอดตีชาวบ้าน บ้านผาฮี ้มฐีานะยากจน และมรีายได้ 

จากการท�าไร่เลื่อนลอย ปลูกฝิ่น และยังเป็นพ้ืนที่ในการล�าเลียง 

ยาเสพตดิเนือ่งจากอยู่ตดิกับชายแดนพม่า แต่ด้วยพระมหากรณุาธิคณุ 

ของสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนี ทีท่รงห่วงใยชวิีตความเป็น

อยู่ของราษฎรชาวไทยภูเขา  โดยเมื่อ พ.ศ. 2532 โครงการพัฒนา 

ดอยตงุฯ เข้ามาส่งเสรมิการปลกูกาแฟเพ่ือสร้างอาชพีใหม่ให้ชาวบ้าน  

มีการน�าความรู้ด้านการปลูกกาแฟ และน�าต้นพันธุ์กาแฟอาราบิก้า 

มาให้ชาวบ้านทดลองปลูกแทนไร่ฝิ่น สร้างรายได้และสร้างชีวิตใหม่

ให้ชาวผาฮี้จนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

“ก่อนหน้าน้ีบ้านผาฮี้เป็นหมู่บ้านธรรมดา ไม่ได้มีอะไรมาก  

ต่อมาคณะประชารัฐได้เข้ามาคุยกับคณะกรรมการหมู่บ้าน “เราก็ 

เอาจุดที่มีมาปรับใช้กัน 

“ปัจจุบันนักท่องเที่ยวเริ่มรู ้จักผาฮี้มากขึ้น อย่างวันนี้ก็มีนัก 

ท่องเท่ียวเข้ามาเรื่อยๆ มีจุดกางเต็นท์ ชาวบ้านท�ากันเองครับ ไม่มีบุคคลภายนอก

เข้ามา มีตลาดชุมชน สามารถขายผลิตภัณฑ์ พืชผักที่ปลูกในชุมชนได้ ผมรู้สึกดีใจที่

สามารถท�าให้คนในชุมชนสามารถท�าธุรกิจเล็กๆ ด้วยตนเอง”

นายอรัญ พรจิรไพศาล 

ผู้ใหญ่บ้านผาฮี้ อ�าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

้
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ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 456 ครัวเรือน

ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

จำานวนโครงการรายกลุ่มงาน

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

ข้อมูลสิ้นสุด ณ เดือนตุลาคม 2561

“ความภาคภูมิใจของผมในการท�างาน

บริษัทประชารัฐคือ  เราสามารถสร้างธุรกิจให้ 

เข้มแข็งและเติบโตข้ึนได้ด้วยการส่งเสริมให้

ชุมชนท�าธุรกิจด้วยตัวเอง 

“บริษทัประชารฐัรกัสามคัคีมกีติกาท่ีเราสามารถหาก�าไร

จากการท�าธุรกิจได้ แต่เป็นการหาก�าไรร่วมกันของสงัคม ชมุชน 

และบรษิทัทีเ่ข้ามาท�างานร่วมกัน แล้วน�าก�าไรมาพัฒนาองค์กร

ของเราให้เติบโตขึ้น รายได้เป็นผลท่ีท�าให้การพัฒนาเกิดขึ้น 

เพราะฉะน้ันนักธุรกิจเข้าไปก็ไม่เคอะเขินนะครับ เพราะเพียง

เข้าไปแค่แนะน�า ชี้ช่อง บอกว่าควรท�าอย่างนั้นอย่างนี้ มีกติกา

ที่เราท�าได้เท่านี้ แต่ชุมชนเป็นเจ้าของ ตัดสินใจเองและท�า

ด้วยตนเอง 

“บางครั้งเราเห็นตัวเลขว่า ปีนี้บริษัทมีตัวเลขรายได้ไม่

มาก แต่การที่ชุมชนเติบโตได้ด้วยตัวเองนับเป็นความมั่งคั่งอยู่

แล้ว เมื่อเขาเติบโตแล้วก็เกิดเป็น Start Up ของลูกหลานของ

เขา วันน้ีลูกหลานกลับมาที่บ้านเกิด ก็เพราะผลพวงมาจากที่

พ่อแม่มีธุรกิจชุมชนของเขาท้ังยังน�าผลผลิตเหล่านั้นไปค้าขาย

กับต่างประเทศได้ น�าไปลงสื่อต่างๆ ได้ และเกิดเป็นรายได้

ของชุมชนเอง”

คุณวิรุณ ค�าภิไล 

กรรมการผู้จัดการ บริษัทประชารัฐรักสามัคคี

เชียงราย (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเชียงราย (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) 

จ�ากัด ร่วมพัฒนาชุมชนบ้านผาฮี้  ด้วยการเริ่มจัดท�ากิจกรรมเรียนรู ้

กระบวนการท�ากาแฟ ชา และเรียนรู้ชีวิตวิถีอาข่าแบบดั้งเดิม มา

ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ตลอดระยะเวลาด�าเนินงาน ได้

มีนักท่องเที่ยวและรายการทีวีที่สนใจเข้ามาเรียนรู้กระบวนการท�า

กาแฟ ชา และเรยีนรูช้วิีตวิถีอาข่าแบบดัง้เดมิจากชาวบ้านเพ่ิมมากขึน้ 

อย่างต่อเนื่อง 

 ต่อมาผู้น�าชุมชนจึงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบริเวณหมู่บ้าน 

ร้านกาแฟ โรงคั่วกาแฟ และทิวทัศน์บนยอดเขา เพ่ือเป็นจุดดึงดูด 

นักท่องเท่ียว สร้างกิจกรรมร่วมกันระหว่างนักท่องเที่ยวกับชาวบ้าน 

และใช้ในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการท�ากาแฟ ร้านกาแฟที่เคยมี 

2 ร้าน ก็เพิ่มขึ้นเป็น 12 ร้าน มีโฮมสเตย์เพิ่มขึ้นจากเดิมอีกหลายหลัง  

รวมทั้งมีรายการโทรทัศน์มาถ่ายท�าไปออกอากาศ  ท�าให้ชุมชนผาฮี้

เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
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ผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
โครงการแสนกล้าดี: แม่แจ่มโมเดลพลัส  

สร้างป่า สร้างรายได้ 

โครงการกล้าแสนดี: แม่แจ่มโมเดลพลัส  เป็นเวทีที่เปิดให้ทุก

หน่วยงานเข้ามาร่วมกันฟื้นฟูดินน�้าป่าพ้ืนที่ต้นน�้าแม่แจ่ม ที่ไหลไป

หล่อเลีย้งชมุชนสองฝ่ังล�าน�า้แม่ปิงและแม่น�า้เจ้าพระยา ด้วยการเพิม่

พ้ืนทีป่่าต้นน�า้ในรปูแบบปลกูไม้สร้างป่าสร้างรายได้ เกิดเป็นทางเลอืก

ใหม่ให้แก่เกษตรกรนอกเหนือจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว สร้างความ 

เข้มแข็งให้ชุมชน และแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมทุกระดับ

บรษิทั ประชารฐัรกัสามคัคเีชยีงใหม่ (วิสาหกิจเพ่ือสงัคม) จ�ากัด   

เริม่ด�าเนนิการเตรยีมความพร้อมชมุชน โดยสร้างความเข้าใจแนวทาง

การด�าเนินงาน อบรมให้ความรู้เรื่องไผ่ จัดท�าข้อมูลภูมิสารสนเทศ

และพ้ืนท่ีปลูกไผ่  ตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกไผ่ และอบรมพัฒนา

ศักยภาพเพ่ือสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากไผ่ให้หลากหลาย นอกจากนี้

ยังจัดหากล้าไผ่ส่งมอบให้สมาชิกจ�านวน 100,000 ต้น  โดยส่งมอบ

กล้าไผ่งวดแรกเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2561 จ�านวน 30,300 

กล้า ส�าหรับใช้ปลูกในพื้นที่ 505 ไร่

ผลจากการด�าเนินงานท�าให้พ้ืนที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวลดลง ได้

พ้ืนที่สีเขียวท่ีชาวบ้านใช้ประโยชน์ได้เพ่ิมขึ้นทุกปี โดยส่งเสริมการ

ปลูกไม้สร้างรายได้ สามารถป้องกันและควบคุมการขยายพ้ืนที ่

ท�ากิน ป้องกันการชะล้างหน้าดนิและดนิเสือ่มสภาพ รวมถึงแก้ปัญหา

หมอกควันไฟป่าอย่างยั่งยืน

โครงการส่งเสริมศักยภาพเกษตรกรผู้ปลูกล�าไย อ�าเภอสารภี

เดิมนั้นระบบการขายล�าไยในอ�าเภอสารภี  เป็นการซื้อขาย

แบบผกูขาด มพ่ีอค้าคนกลางเป็นผูก้�าหนดราคา เกษตรกรมกัประสบ

ปัญหาถูกกดราคา  หลายครั้งมีปัญหาคุณภาพล�าไยไม่ได้มาตรฐาน

เนื่องจากประสบภัยธรรมชาติ 

บริษัทฯ เข้ามาแก้ปัญหาด้วยการประสานงานกับหน่วยงาน

ภาควิชาการ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้)  มาช่วยพัฒนาคุณภาพล�าไย 

ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรเข้าใจถึงวิธีปลูกล�าไยที่เหมาะสม   และที่

ส�าคัญท่ีสุด แนะน�าระบบการบริหารจัดการให้ชุมชน โดยผลักดัน

ให้จัดตั้ง “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่ ต�าบลขัวมุง อ�าเภอสารภี” 

เป็นผลส�าเร็จ

เชียงใหม่

“ดอยสุเทพเป็นศรี  ประเพณีเป็นสง่า   
บุปผชาติล้วนงามตา  นามลําค่านครพิงค์”

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@thaibev.com

คุณฉัตรปาริชาต ิ ชัยชนะ 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-2612-8312

้
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ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 303 ครัวเรือน

ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

จำานวนโครงการรายกลุ่มงาน

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

ข้อมูลสิ้นสุด ณ เดือนตุลาคม 2561

“การได้ร่วมโครงการกับบริษัทประชารัฐ 

รักสามัคคีฯ ได้น�าเมล็ดกาแฟเข้าทดสอบกับแลป 

ที่ได้มาตรฐาน ท�าให้ได้รู ้ทิศทางว่ากาแฟเรา 

มีคุณภาพ สามารถพัฒนาต่อได้  ท�าให้มีรายได้เลี้ยงดูตัวเอง

ในขณะเดียวกันก็ได้ดูแลรักษาป่าไปด้วย โดยกาแฟเทพเสด็จ

ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จากกลิ่นและ

รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษของดอกไม้ป่าท่ีออกดอกพร้อม

กับกาแฟ โดยมีผึ้งโก๋นซึ่งเลี้ยงไว้ตามภูมิปัญญาเป็นตัวช่วยให้

เกิดความเชื่อมโยงนี้ขึ้น”

นายสุวรรณ เทโวขัติ

ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟสด

แม่ตอน ดอยสะเก็ด

“ เราเข้าร่วมโครงการ กาแฟ ๙ ดอยตามรอย

พ่อ เพราะต้องการต่อยอด ด้วยการรวมเอากาแฟ

หลายๆ แหล่งในจังหวัดเชียงใหม่มา blend รวม

กัน โดยดึงจุดเด่นของกาแฟในแต่ละพื้นที่ เพื่อพัฒนา

ตอบโจทย์ของตลาดกาแฟพิเศษ ที่ต้องการความหลากหลาย

มากขึ้น และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตของเราได้”

นายชาตรี แซ่ย่าง 

เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟขุนข่างเคี่ยน

 นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยังให้ความรูเ้รือ่งวิธีการท�างานกับผูค้้าปลกี

รายใหญ่ โดยร่วมกับ Tops Supermarket   ในการรบัซือ้ผลผลิตล�าไย   

รวมถึงช่วยขยายช่องทางการตลาดอืน่ๆ เช่น เครอืข่ายบรษิทัประชารฐั

รักสามัคคีจังหวัดและบริษัทประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพ่ือสังคม 

(ประเทศไทย) จ�ากัด    

จากความร่วมมือของทุกภาคส่วน  ท�าให้ตลอดเวลาท่ีผ่านมา 

เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึนรวม 2 ล้านบาท จุดประกายให้เกษตรกร

กลุ่มอื่นสนใจเข้าร่วมโครงการมากขึ้น เกิดเป็นความร่วมมือกับภาค

วิชาการในการพัฒนาคุณภาพล�าไยอย่างต่อเนื่อง และมีแผนการ 

ผลักดันต่อยอดเพื่อการแปรรูปผลผลิตด้วยตนเอง เช่น ล�าไยอบแห้ง 

ต่อไป

ด้านแปรรูป

โครงการกาแฟ ๙ ดอย ตามรอยพ่อ (Nine Hills Coffee) 

พ้ืนท่ีสูงในจังหวัดเชียงใหม่เหมาะแก่การปลูกกาแฟซึ่งท�าให้

ได้ผลผลิตท่ีดี  บริษัทฯ จึงส่งเสริมการปลูกกาแฟในโครงการกาแฟ 

๙ ดอย ตามรอยพ่อ (Nine Hills Coffee)  โดยพัฒนาระบบการผลิต

กาแฟที่มีคุณภาพ  มีบรรจุภัณฑ์สวยงามทันสมัย   พัฒนาศักยภาพ

ชุมชนในการสร้างสรรค์กาแฟพิเศษ (specialty coffee)  ซึ่งช่วยให้

เกษตรกรผู้ผลิตสามารถยกระดับคุณภาพและราคากาแฟ  เชื่อมโยง

สู่ผู้บริโภคด้วยเรื่องราวและคุณค่าของผลิตภัณฑ์ได้อย่างภาคภูมิใจ  

พร้อมท้ังสร้างระบบการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมและ

อนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน�้า 
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ผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีตรัง (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ�ากัด  

ร่วมมอืกับชมุชนและหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนางานด้านการเกษตร 

โดยจัดตั้งโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย เพ่ือผลักดันการท�า 

เกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ  

45 ราย ชุมชนที่ได้รับผลประโยชน์ทั้งสิ้น 25 ชุมชน

นอกจากน้ียังมีการจัดต้ังโครงการโรงแรมรีสอร์ทอาหาร

ปลอดภยั  เพ่ือสนบัสนุนการหาตลาดให้เกษตรกรทีท่�าเกษตรปลอดภัย

โดยติดต่อโรงแรมทั่วจังหวัดตรังและใกล้เคียง และกระจายสินค้า

เกษตรที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยสู่โรงแรม รีสอร์ท เพ่ือรองรับ 

นักท่องเที่ยวในฤดูท่องเที่ยว

ส�าหรับการแก้ปัญหาในช่วงผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด 

เช่น ฝรั่งแป้นสีทอง และมะละกอเรดเรด้ี บริษัทฯ ท�าหน้าที่เป็นสื่อ

กลางในการประสานงานหาตลาดเพื่อระบายผลผลิต

ตรัง
“เมืองพระยารัษฎา ชาวประชาใจกว้าง หมูย่างรสเลิศ ถิ่นกําเนิดยางพารา
เด่นสง่าดอกศรีตรัง ปะการังใต้ทะเล เสน่ห์หาดทรายงาม นําตกสวยตระการตา”

วันที่จดทะเบียน 20 กันยายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำานวนกรรมการ 9 คน  จำานวนผู้ถือหุ้น 1,497 ราย 
ที่อยู ่ 245/28 ถนนห้วยยอด ตำาบลทับเที่ยง อำาเภอเมืองตรัง  
จังหวัดตรัง 92000

คุณลือพงษ์ อ๋องเจริญ  
กรรมการผู้จัดการ
09-3619-1166

luephong1@gmail.com

คุณทิพพา ศรีนคร 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

09-8879-8990
annthippathippa@hotmail.com

ด้านแปรรูป
ตรังเป็นจังหวัดแรกในประเทศไทยท่ีน�าต้นยางพารามาปลูก 

โดยพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี ส่งผลให้ต่อมายางพารา

กลายเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัด บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีตรัง 

(วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ�ากัด เข้าไปส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์จาก

ยางพารา เช่น หมอนยางพาราของสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้าน 

หนองครก จ�ากัด อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ยังส่งเสริมด้านการแปรรูปด้วยการพัฒนารูปแบบ

ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มแปรรูปไม้ผลรัษฎา ได้แก่ น�้า

พริกฝรั่ง น�้าฝรั่งแช่บ๊วย ข้าวเกรียบฝรั่ง ข้าวเกรียบมะละกอ รวมไป

ถึงการวิจัยและพัฒนาการแปรรูปปลิงทะเล (ปลิงกาหมาด) อีกด้วย

้
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ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 294 ครัวเรือน

ข้อมูลสิ้นสุด ณ เดือนตุลาคม 2561

ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

จำานวนโครงการรายกลุ่มงาน

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
จังหวัดตรังมีลักษณะเป็นเมืองทางผ่าน จึงยังเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวไม่มากนัก  

ต่อมาเมื่อมีการพัฒนาเส้นทางการคมนาคมให้เข้าถึงพื้นที่ต่างๆ ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น จึงเริ่ม 

มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเพ่ิมมากข้ึน ดังน้ัน บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีตรัง 

(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด จึงได้วางกลยุทธ์ 8 ชุมชนท่องเที่ยวที่ส�าคัญ ดังนี้

ชุมชนบ้านเกาะลิบง ต�าบลเกาะลิบง อ�าเภอกันตัง เป็น “Fresh Seafood Island 

From Sea to Table” 

ชุมชนบ้านเกาะสุกร ต�าบลเกาะสุกร อ�าเภอปะเหลียน เป็น “Paradise Bike Island” 

การท่องเที่ยวเชิงกีฬา โดยเป็นเกาะสวรรค์ของนักปั่นจักรยาน 

ชุมชนบ้านหน้าเขาในวัง ต�าบลเขาในวัง อ�าเภอรัษฎา เป็น “Mountain and River 

Cape” การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ป่า เขา ถ�้า

ชุมชนบ้านล�าขนุน ต�าบลนาชุมเห็ด อ�าเภอย่านตาขาว เป็น “Great View Point”  

การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย พิชิตภูผาเมฆและภูผาหมอก

ชุมชนบ้านคลองตุ้ย ต�าบลปากแจ่ม อ�าเภอห้วยยอด เป็น “Art & Culture Village” 

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ชุมชนเทศบาลเมืองกันตัง ต�าบลกันตัง อ�าเภอกันตัง เป็น “Vintage Town”  

การท่องเที่ยวย่านเมืองเก่า เล่าเมืองการค้า

ชุมชนลิพัง ต�าบลลิพัง อ�าเภอปะเหลียน เป็น “มรกตแห่งภูผา มหานทีแห่งชีวิต” 

เป็นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ

ชมุชนนาหม่ืนศร ีต�าบลนาหมืน่ศร ีอ�าเภอนาโยง เป็น “Green Village in the Garden”

บรษิทัฯ วางยุทธศาสตร์ในแต่ละชมุชนให้มคีวามโดดเด่นและแตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที ่

ท�าให้เกิดการส่งเสริมการท่องเที่ยวเฉพาะถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป

โครงการเด่น
โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย จังหวัดตรัง เริ่มขึ้น

เมื่อเดือนธันวาคม 2560 โดยบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีตรัง 

(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด ร่วมกับ โรงพยาบาลตรัง เพื่อส่งเสริม

อาชีพ สร้างรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน ลดปัญหา 

โรคภัยและผล กระทบจากการบริโภคอาหารท่ีปนเปื้อนสารพิษ 

โดยลงพ้ืนที่ชุมชนในจังหวัดตรัง ส�ารวจทรัพยากรชุมชนที่ม ี

ความพร้อมในรูปแบบการท�าเกษตรแปลงใหญ่ และชุมชน 

ทีม่กีารส่งเสรมิการปลกูผกั ผลไม้ เพ่ือก�าหนดเป็นชมุชนเป้าหมาย 

สร้างองค์ความรู้จากในชุมชน 

โครงการนี้ได้รับการร่วมมือจากภาคีในการส่งเสริมความรู้

ในการผลิตและพัฒนาธุรกิจเพ่ือสร้างประโยชน์ต่อยอด รวมไป

ถึงการจัดการด้านการตลาด ขยายตลาดเพ่ิมจากที่เคยด�าเนิน

การอยู่ ไปสู่โรงพยาบาลเอกชน (โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์) 

โรงแรมรีสอร์ทที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส�าคัญของจังหวัดตรัง เช่น 

เกาะมุก เกาะไหง เกาะกระดาน เกาะลิบง และพ้ืนที่ในจังหวัด

ตรงัและพ้ืนท่ีใกล้เคยีง เพ่ือสร้างความมัน่คงทางตลาด และสร้าง

รายได้ให้เกษตรกรเพ่ิมขึ้นอย่างย่ังยืน พร้อมท้ังประชาสัมพันธ์

ให้ข้อมูลกับชุมชนเรื่องการสร้างรายได้เสริมด้วยการปลูกพืช ผัก  

ผลไม้ ที่เป็นเกษตรอินทรีย์

ปัจจุบันกระแสเรื่องสุขภาพ ความต้องการบริโภคอาหาร

ปลอดภัยมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น จากการที่ราคายางพาราตกต�่า  

เกษตรกรจังหวัดตรังที่ประกอบอาชีพหลักท�าสวนยางพารา จึง

หนัมาท�าอาชพีเสรมิโดยการปลกูพืช ผกั ผลไม้ ปลอดภัย  ท�าการ

เกษตรผสมผสานที่เน้นความปลอดภัย โดยมีตลาดรองรับและ

หน่วยงานของรฐัสนบัสนนุ ปรากฏว่ามเีกษตรกรเข้าร่วมโครงการ

ทั้งสิ้น 48 ราย จาก 25 ชุมชน มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 900,000 

บาท นอกจากนี้ผู้บริโภคทั่วไปและคนไข้ที่รับการรักษาภายใน 

โรงพยาบาลก็ได้บริโภคอาหารท่ีปลอดภัยไร้สารเคมีปนเปื้อน  

ช่วยให้สามารถฟื้นตัวได้ดีขึ้นอีกด้วย
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ผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดตราด (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) 

จ�ากัด  ช่วยเหลอืเกษตรกรในการยกระดบัและปรบัปรงุคณุภาพทเุรยีน

ชะนีเกาะช้าง ผ่านการด�าเนินงานรูปแบบประชารัฐ  ท�าให้เกิดกลไก

ราคาท่ีเหมาะสมและมกีารบรหิารจดัการท่ีชมุชนน�าไปปฏบิตัไิด้อย่าง

ยั่งยืน สร้างรายได้ให้เกษตรกรกว่า 200,000 บาท

ด้านแปรรูป
ด้านการแปรรปู บรษิทัได้ผสานความร่วมมอืกับศนูย์พัฒนาการ

เมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้าและองค์กรชุมชนคนตลาด 

บูรณาการศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติผ่านโครงการสินค้าประชารัฐ

จังหวัดตราด นอกจากนี้วางแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์สินค้า

แปรรูปของชุมชนให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นด้วย

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
บริษัทฯ ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน 

โดยเลอืกชมุชนทีม่คีวามเชือ่มโยงในเส้นทางเดียวกัน สะดวกเดนิทาง

ด้วยรถยนต์ได้ภายในหนึง่วนั เช่น ชมุชนบ้านน�า้เชีย่ว ชมุชนบ้านแหลม

มะขาม ชุมชนบ้านกลาง ชุมชนบ้านยายม่อม 

บริษัทฯ จัด SUNDAY TRIP เป็นเส้นทางถาวร 5 เส้นทาง และ

ได้น�าคณะหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดตราดทดลองเดินทางใน

เส้นทางดังกล่าว และจะประกาศเป็น 5 เส้นทางท่องเที่ยวอย่างถาวร

อย่างเป็นทางการต่อไป  ความส�าเร็จที่เกิดขึ้น เพราะชุมชนให้ความ

ร่วมมือ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ตามแนวทางที่ควรด�าเนินการตาม

บริบทของตนเอง 

ปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงแรก คือ ชุมชนขาดความรู้ ความเข้าใจ 

และเข้าไม่ถึงองค์ความรู้จริง รู้สึกท้อแท้ การด�าเนินงานไม่ได้พัฒนา

ไปมากนัก อีกทั้งบริษัทฯ มีเงินทุนน้อย หากมีทุนเพียงพอจะสามารถ

จัดศูนย์รวมสินค้าของดี ผลิตภัณฑ์ชุมชนต่างๆ (ที่ไม่ใช่ OTOP) เพื่อ

ท�าการตลาดได้ ชาวชุมชนจะมีท่ีรวมสินค้า และบริการที่ครบครัน

มากขึ้น

ตราด
“เมืองเกาะครึ่งร้อย  พลอยแดงค่าลํา  ระกําแสนหวาน
หลังอานหมาดี  ยุทธนาวีเกาะช้าง  สุดทางบูรพา”

วันที่จดทะเบียน 5 กันยายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำานวนกรรมการ 9 คน จำานวนผู้ถือหุ้น 289 ราย
ที่อยู ่ เลขที ่ 28/6 หมู่ที ่ 2 ตำาบลวังกระแจะ  
อำาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000

คุณอุทัย ตันชัย 
ประธานกรรมการ
06-2456-6935

prsthai.trat@gmail.com

คุณธีรนุช ชูส่งแสง 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

09-5082-2379
teeranuch.c@prsthai.com

้
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ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 124 ครัวเรือน

ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

จำานวนโครงการรายกลุ่มงาน

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

ข้อมูลสิ้นสุด ณ เดือนตุลาคม 2561

“ ชุ ม ช น รู ้ สึ ก ยิ น ดี ท่ี ไ ด ้ ร ่ ว ม โ ค ร ง ก า ร 

ท่องเท่ียวโดยชุมชน และรู้สึกว่าไม่โดดเดี่ยวท่ีม ี

บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดตราดฯ เข้ามา 

สนับสนุน และเป็นกระบอกเสียงให้  ท�าให้ชุมชน

ได้ตระหนักถึงคุณค่าของตนเองมากขึ้น  ท้ังเรื่องสถานท่ี  

เอกลักษณ์ที่โดดเด่น และวัตถุดิบธรรมชาติต่างๆ ที่มีในชุมชน 

“สิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้ส่วนหนึ่งมาจากการได้เป็นส่วนหนึ่ง 

ของการด�าเนนิโครงการ  ทกุวนันีช้มุชนมรีายได้จากการจ�าหน่าย 

สินค้าและการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ”

นายสุเทพ บุญเพียร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3

บ้านแหลมมะขาม 

ต�าบลแหลมงอบ อ�าเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
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ผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
บรษิทัประชารฐัรกัสามคัคีตาก (วิสาหกิจเพ่ือสงัคม)  ด�าเนนิการ 

โครงการอบรมพัฒนาแกนน�าเกษตรกร เพ่ือพัฒนามาตรฐาน 

เกษตรอินทรีย์ จังหวัดตาก  มีเกษตรกรท่ีผ่านหลักสูตรการอบรม 

เป็นผู้ตรวจรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์ 70 คน และมีการจัดตั้งบริษัท 

ออแกนิคตาก (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด และสมาพันธ์เกษตรกรรม

ย่ังยืนจังหวัดตาก เพ่ือเชื่อมโยงเครือข่ายการขับเคลื่อนงานเกษตร

อินทรีย์ระดับจังหวัด ให้มีหลักการปฏิบัติในแนวทางเดียวกันโดย 

ได้รับมาตรฐานรับรอง SDGsPGS

ด้านแปรรูป
บริษัทฯ ร่วมมือกับส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก และ

บรษิทั ห้องปฏิบตักิารกลาง (ประเทศไทย) จ�ากัด หรอื  Centrallabthai 

จัดอบรมผู้ประกอบการและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน   มีผู้ประกอบการ 

เข้าร่วม 65 ราย  

นอกจากน้ันบริษทัฯ ยังร่วมมอืกับส�านกังานพัฒนาชมุชน อ�าเภอ

แม่สอด OTOP Trader จังหวัดตาก ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล ์

แม่สอด และบริษัทเอกชนในพ้ืนที่ จัดตลาดนัดขายสินค้าให้กลุ่ม

ผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนตลาดประชารัฐ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีขายแก่ผู้

ประกอบการที่ไม่มีพ้ืนที่ขายประจ�า สร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการ 

243,464 บาท

ตาก
“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

คุณณัฐวัตร นำามา 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-4951-7827
nattawat334@gmail.com
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ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 297 ครัวเรือน

ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

จำานวนโครงการรายกลุ่มงาน

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

ข้อมูลสิ้นสุด ณ เดือนตุลาคม 2561

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
โครงการแม่ระมาดโมเดล  การท่องเที่ยวทางเลือกที่บริหาร

จัดการโดยชุมชนในอ�าเภอบางระมาด 6 ชุมชน  อย่างสร้างสรรค์และ

มมีาตรฐาน ก่อให้เกิดการเรยีนรู ้อันน�าไปสูค่วามยัง่ยืนของสิง่แวดล้อม 

วัฒนธรรมท้องถ่ิน และคณุภาพชวีติทีด่ ีด้วยการเชือ่มโยงหน่วยงานและ

ชุมชนต่าง ๆ  ในพื้นที่ให้ท�างานร่วมกัน   โครงการนี้สามารถสร้างรายได้

ชุมชนถึง 228,000 บาท

 บริษัทฯ ยังได้ด�าเนินการประชาสัมพันธ์ชุมชนเป้าหมาย ได้แก่ 

ชุมชนบ้านแม่กาษา ชุมชนบ้านโฮ่งโฮมสเตย์ ชุมชนสันเก้ากอม 

ชุมชนห้วยปลากอง ในรายการชื่นใจไทยแลนด์ ภายหลังออกอากาศ  

มีนักท่องเท่ียวติดตามมาจากรายการ สร้างรายได้เพ่ิมกว่าเดือนละ 

4,000 บาท รวมถึงผลิตภัณฑ์ชุมชนที่รายการฯมาช่วยต่อยอดแปรรูป

มีออเดอร์เพิ่มขึ้นกว่า 20 เปอร์เซ็นต์

นอกจากน้ันบริษัทฯ ได้ขยายเส้นทางท่องเที่ยวให้กับคนพม่า  

(แม่สอด-เขื่อนภูมิพล) ทริปแรกเชื่อมโยงหมู่บ้านห้วยส้าน (หมู่บ้านคน

ไทยพลัดถิ่น) ในจังหวัดเมียวดี

โครงการเด่น

โครงการบุกเกิด ป่ากลับ จังหวัดตาก

จากปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป ่าของชาวบ้านในอ�าเภอ

ท่าสองยาง จังหวัดตาก เพื่อปลูกพืชเชิงเดี่ยว คือ ข้าวโพด และมัน

ส�าปะหลัง บริษัทฯ ร่วมมือกับบริษัท 99 Thai kojac จ�ากัด สร้าง

องค์ความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูป่า น�้า และ

ดนิ ลดการบกุรกุจากการปลกูพืชเชงิเดีย่วด้วยการปลกูพืชทีม่มีลูค่า

ทัดเทียมกันคือ บุก ซึ่งสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้  

หลังจากจัดเวทีประชาคมในชุมชน  จึงก่อให้เกิดแผนการ

ส่งเสริมการปลูกบุกตามแผนงาน “สร้างป่า สร้างรายได้” ของ

ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย อ�าเภอท่าสองยาง และแจกพันธุ์บุกให้แก่ครัวเรือนที่เข้า 

ร่วมโครงการ  รวมถึงสร้างโรงงานแปรรูปผลผลิตบุก ที่รับซื้อและ 

แปรรูปเพ่ือการส่งออกต่อไป  ผลความส�าเร็จท่ีเป็นรูปธรรมคือ 

ชุมชนปรับเปลี่ยนมาท�าการเกษตรท่ีสร้างรายได้ให้ครอบครัว 

มากขึ้น  เกิดพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น  ได้ธรรมชาติกลับคืนมา และสามารถ

อยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน
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ตัวอย่างผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
โครงการข้าวกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมาร์ทบ้านนา 

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครนายก (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) 

จ�ากัด ส่งเสรมิการปลกูผกัปลอดสารพิษของโครงการข้าวกลุ่มวิสาหกิจ

ชมุชนสมาร์ทบ้านนา โดยจดัท�านาแปลงใหญ่และขอมาตรฐานสนิค้า

เกษตรอินทรีย์ IFOAM, EU, Organic Thailand และ GAP รวมถึง 

ส่งเสริมการตลาดและต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชาจมูกข้าว

โครงการผักกูด กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษบ้านทุ่งกระโปรง 
จากปัญหาด้านรายได้ของเกษตรกรผูป้ลกูผลไม้ตามฤดกูาล ซ่ึง

เก็บเก่ียวได้เฉพาะช่วงเวลาเท่าน้ัน บริษัทฯ จึงร่วมมือกับส�านักงาน

เกษตรจังหวัดนครนายก น�าผักกูดมาปลูกในพ้ืนที่บ้านทุ่งกระโปรง 

ขยายจากพ้ืนที่ 20 ไร่ เป็น 60 ไร่  โดยเกษตรกรสามารถเก็บเก่ียว

ผลผลติได้ 3 วันต่อครัง้ ปัจจบัุนเกษตรกรมรีายได้จากการเกบ็ผลผลติ

ผักกูดขายเฉลี่ย 5,000 บาทต่อเดือน

ด้านแปรรูป
  ปีที่ผ่านมานี้ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครนายก (วิสาหกิจ

เพื่อสังคม) จ�ากัด ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรา เพ่ือพัฒนา 

เพ่ิมมูลค่าให้มะดันและปลานิล โดยมีชุมชนในอ�าเภอบ้านนา 

ที่ได้รับผลประโยชน์จากการเพิ่มมูลค่ามะดัน 4 กลุ่ม  และชุมชน

ในอ�าเภอเมืองนครนายกได้ประโยชน์จากการเพ่ิมมูลค่าปลานิล 

2 กลุ่ม   

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
ด้วยเห็นศักยภาพของชุมชนที่สามารถพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

แห่งใหม่ในจงัหวดัได้ บรษิทั ประชารฐัรกัสามคัคีนครนายก (วิสาหกิจ

เพื่อสังคม) จ�ากัด จึงร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการส่งเสริม 2 ชุมชน 

ที่มีศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวส�าคัญได้ 

ชุมชนแรกคือ ชุมชนสายน�้าชวดบัว ต�าบลดอนยอ พัฒนาให้

เป็นการท่องเท่ียววิถีสายน�้า เพราะเล็งเห็นศักยภาพของชุมชนที่มี

ทุนเดิมเร่ืองล�าน�้าท่ีรับน�้ามาจากเขื่อนขุนด่านปราการชล บริษัทฯ  

ส่งนกัพัฒนาธุรกิจชมุชนไปเก็บรวบรวมข้อมลูร่วมกับชมุชน จดัท�าแผนที่

เส้นทางท่องเที่ยว สร้างการรับรู้ความเข้าใจเรื่องการท่องเท่ียวชุมชน 

ประสานงานเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐเข้ามาร่วมงาน เช่น ส�านัก

พัฒนาชุมชนจังหวัด การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย อุตสาหกรรม

จงัหวัด สนบัสนนุงบประมาณปรบัปรงุภมูทัิศน์ อบรมการเป็นเจ้าภาพ 

ทีดี่ กิจกรรมป่ันจกัรยาน จ�าหน่ายสนิค้าชมุชน และพัฒนาบรรจภุณัฑ์

ปลาร้าหยอง

ชมุชนท่ีสองคอืชมุชนวัฒนธรรมไทยเวียง ต�าบลศรนีาวา พัฒนา 

เป็นการท่องเท่ียววถีิวัฒนธรรมชาวลาวเวียงจนัทน์อพยพ ทีม่ธีรรมชาต ิ

ในหมู่บ้านที่สวยสมบูรณ์

นครนายก

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

“เมืองในฝันที่ใกล้กรุง  ภูเขางาม 
นํ้าตกสวย  รวยธรรมชาต ิ ปราศจากมลพิษ”
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ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 312 ครัวเรือน

“ รู ้ สึ กประทับใจ ท่ีประชารั ฐ รั กสามัค คี

นครนายก เป็นบริษัทที่ลงมาช่วยชุมชนจริงๆ  

ทุ่มเทเสียสละ เอาใจใส่ชุมชน ท�าให้ชุมชนเปิด

โลกกว้าง ท�าฝันของชาวบ้านให้เป็นจริงในด้านการ 

ท่องเที่ยว ขายสินค้าได้ เพิ่มรายได้แก่ชุมชน”

นายชวลิต ภูมี ประธานท่องเที่ยว

โดยชุมชนสายน�้าชวดบัว

ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

จำานวนโครงการรายกลุ่มงาน

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

ข้อมูลสิ้นสุด ณ เดือนตุลาคม 2561
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ผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย เกิดขึน้จากความร่วมมอื

ของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครปฐม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด 

และหน่วยงานต่างๆ เพ่ือส่งเสรมิเกษตรในพ้ืนทีจ่งัหวัดนครปฐมให้เป็น

รปูธรรม และผลกัดนัผลผลติสูโ่รงพยาบาล  และสร้างรายได้ให้ชมุชน 

ส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้ป่วยและประชาชนในพื้นที่

ด้านแปรรูป
ปีที่ผ่านมานี้ บริษัทฯ ได้ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนข้าวบุญตา 

อ�าเภอนครชัยศรี และวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเนื้อสัตว์ อ�าเภอดอนตูม 

เพื่อต่อยอดทรัพยากรและวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นให้มีมูลค่าสูงขึ้น

การท่องเที่ยวโดยชุมชน
นครปฐมเป็นจงัหวดัท่ีไม่ไกลจากกรงุเทพฯ การคมนาคมสะดวก 

มีศักยภาพในการพัฒนาการท่องเท่ียวชุมชนท่ียังคงวิถีชีวิตดั้งเดิมไว้ 

บริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนเกาะลัดอีแท่น อ�าเภอ

สามพราน ซึ่งเป็นเกาะที่เกิดจากการขุดคลองลัดเชื่อมแม่น�้าท่าจีน 

อยู่คนละฝั่งแม่น�้ากับวัดไร่ขิง ได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการ

ด�าเนนิการให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม ผสมผสานเชงิเกษตร

และวิถีชีวิตชุมชน 

นอกจากน้ียังส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านคลองโยง 

อ�าเภอพุทธมณฑล ที่มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักอินทรีย์ท่ีมีความ

เข้มแข็งที่สุดในจังหวัด เพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมเป็นแหล่ง

เรียนรู้ และสร้างรายได้ให้ชุมชนอีกด้วย 

บ้านศาลาดนิ ต�าบลมหาสวสัดิ ์อ�าเภอพทุธมณฑล จังหวดั

นครปฐม ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 50 ชุมชนต้นแบบการ 

ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 

นครปฐม

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

nstpraparn@kzcorp.com

“ส้มโอหวาน  ข้าวสารขาว  ลูกสาวงาม  ข้าวหลามหวานมัน  สนามจันทร์งามล้น 
พุทธมณฑลคู่ธานี  พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า  สวยงามตาแม่นํ้าท่าจีน”
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ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 227 ครัวเรือน

ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

จำานวนโครงการรายกลุ่มงาน

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

ข้อมูลสิ้นสุด ณ เดือนตุลาคม 2561
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ผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
ปีท่ีผ่านมานี้ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครพนม (วิสาหกิจ

เพ่ือสังคม) จ�ากัด เข้าร่วมโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 

โดยติดต่อประสานงานโรงพยาบาลรับซื้อผักและข้าวปลอดสารพิษ 

รวมถึงการส่งเสริมการใช้ถ่านไบโอชาแทนปุ๋ยเคมี

ด้านแปรรูป
บรษิทั ประชารฐัรกัสามคัคนีครพนม (วสิาหกิจเพ่ือสงัคม) จ�ากัด 

ผลักดันการสร้างโรงบรรจุผักผลไม้อินทรีย์ประจ�าจังหวัดในปี 2562

นครพนม

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

คุณสมหมาย ศรีจันทร ์  
กรรมการผู้จัดการ

คุณปฏิพัทธ ์ ทองไพรวัลย์ 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-5755-6647
patipat_54@hotmail.com

    “ปัญหาในหมูบ้่านนีค้อืมแีหล่งน�า้ไม่เพียงพอ

ไม่มตีลาดให้ขายสนิค้าเกษตร  ไม่มเีครือ่งมอืทนัสมยัใน

การแปรรูปสินค้า เมื่อมีลูกค้าสั่งสินค้าเป็นจ�านวนมาก 

ก็ผลิตให้ไม่ทัน

“ทีผ่่านมาบรษิทัประชารฐัรกัสามคัคฯี เข้ามามส่ีวนร่วมในการ

แนะน�า และสอนวิธีการปลูกและช่วยหาตลาดให้ด้วย ผมประทับใจ

เพราะว่าได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนกัน”

นายเรืองศรี ประธานโครงการหมู่บ้าน

“พระธาตุพนมลํ้าค่า วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ ไท
เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง”
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ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 393 ครัวเรือน

“จังหวัดนครพนมเน้นโครงการท�าเกษตร

อินทรีย์เพื่อส่งให้โรงพยาบาล ศูนย์เด็กเล็ก และห้าง

สรรพสนิค้า นอกจากนัน้เรามโีรงคดัแยก  คดั ตดัแต่ง 

แปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าปลอดภัยเครือข่ายเกษตรกร

จังหวัดนครพนม  และจัดหาตลาดให้กลุ่มเกษตรกรมีท่ีจ�าหน่าย

ผักแน่นอน  โดยคัดเลือกชุมชนหมู่บ้านต่างๆ ที่มีวิถีชีวิตปลูกผักท�า

เกษตรอินทรีย์ ไม่ใช้สารเคมี  และแนะน�าให้ใช้ไส้เดือน มูลสัตว์ เพื่อ

ให้ผลผลิตได้มาตรฐานอินทรีย์  

“ชุมชนมีร้านค้าสวัสดิการอยู่แล้วส่วนหนึ่งเกษตรกรสามารถ

น�าสนิค้าไปฝากขายกับร้านค้าของแต่ละชมุชน แล้วท�าเป็นครวักลาง

น�าผักมาปรุงเพ่ือส่งให้ศูนย์เด็กเล็กของโรงเรียน ถ้ามีผักเยอะข้ึน ก็

ส่งให้โรงพยาบาล หรือส่งเข้ามาโรงแพ็คท่ีได้มาตรฐาน  ซึ่งช่วยให้

เกษตรกรมีรายได้สม�่าเสมอ  

“ปัจจบุนั บรษิทัฯ  ก�าลงัคยุกับผูน้�าชมุชนว่าเราจะส่งเสรมิให้มี

โรงเรอืนพลาสติกคดักรองแสง เพ่ือปลกูผกัตลอดปี เพราะนครพนมมี

ฝนตกตลอด  ถ้าเราสญัญากับทาง Modern Trade จ�าเป็นต้องมโีรงน้ี

“ที่ผ่านมาเราได้รับความร่วมมือจากพัฒนากรอ�าเภอ เกษตร

จังหวัด และมหาวิทยาลัยด้วย มาร่วมให้องค์ความรู้ด้านแปรรูป  

การจัดการเกษตรอินทรีย์  มีข้อก�าหนดให้เกษตรกรท่ีจะส่งผักให ้

โรงแพ็คน้ีต้องได้มาตรฐาน GAP GPS  ออร์แกนิคไทยแลนด์   

โรงแพ็คต้องได้มาตรฐาน GMP ของกระทรวงสาธารณสุข 

“ด้านการแปรรปูผลติภณัฑ์การเกษตร เช่น สบูฟั่กข้าว แต่เดมิ 

เป็นสบู ่ก้อน กระทรวงวิทยาศาสตร์ก็เข้ามาส่งเสริมให้ท�าเป็น 

สบู่เหลว ด้านการตลาด เรามีตลาดขายของที่บ๊ิกซีทุกศุกร์ เสาร์ 

อาทิตย์ นอกจากน้ันยังส่งเสริมให้ส่งผลผลิตให้โรงแรม  โฮมสเตย์ 

และรีสอร์ท ที่อยู่ในพื้นที่

“ปัญหาที่ผ่านมาคือผลผลิตยังไม่แน่นอน แต่หลังจากนี้หาก

ชุมชนมีโรงเรือนปลูกผัก โรงแพ็คที่ได้มาตรฐาน  การบริหารจัดการ

ต่างๆ ดีขึ้น  เกษตรกรจะมีรายได้แน่นอนและยั่งยืน 

“ผมรู้สึกยินดีที่ได้เข้ามาร่วมพัฒนาจังหวัดนครพนมร่วมกับ

หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ให้

ความเมตตาแต่งตัง้คณะท�างานเพ่ือขับเคลือ่นเศรษฐกิจฐานรากใน

จังหวัด สร้างรายได้กับกลุ่มเกษตรกรในชุมชน”

นายสมหมาย ศรีจันทร์  

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครพนม 

(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

จำานวนโครงการรายกลุ่มงาน

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

ข้อมูลสิ้นสุด ณ เดือนตุลาคม 2561
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ผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครราชสีมา (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) 

จ�ากดั บนัทกึข้อตกลงร่วมมอืโครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่และ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา “เมือง

เกษตรกรรมยั่งยืนอาหารปลอดภัยโลก” 

ด้านแปรรูป
ปีท่ีผ่านมา บรษิทัฯ เชือ่มโยงช่องทางการตลาดให้กลุม่วิสาหกิจ

ชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตร บ้านคึมมะอุ-สวนหม่อน 
อ�าเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา จ�าหน่ายกระเป๋าผ้าขาวม้า 
ให้บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) 1,500 ใบ จ�าหน่ายใบละ  
35 บาท สร้างรายได้ให้ชุมชน 52,500 บาท 

นอกจากนั้นยังจ�าหน่ายผ้าขาวม้าให้บริษัทไทยเบฟเวอเรจ 
จ�ากัด (มหาชน) จ�านวน 2,300 ผืน ราคา ผืนละ 50 บาท เป็นเงิน 
115,000 บาท เพ่ือแจกแก่ผูร่้วมงาน Tour De Farm 6 ณ ฟาร์มโชคชยั 
3 อ�าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยการเชื่อมโยงครั้งนี้ ชุมชน
แบ่งส่วนแบ่งทางการตลาดในการหาตลาดและเป็นท่ีปรึกษาการ
ตลาดให้แก่บริษัทฯ เป็นเงิน 23,000 บาท 

บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับเอกชนและสรรพสินค้าในพ้ืนที่ที่ร่วม
โครงการตลาดประชารัฐ ด�าเนินการในลักษณะสร้างคุณค่าร่วมกับ
สังคม (Creating Shared Value - CSV) เพื่อให้ผู้ประกอบการระดับ
ชุมชน เกษตรกร มีโอกาสค้าขายในห้างสรรพสินค้า โดยขอยกเว้นค่า
สถานที ่และเป็นโอกาสเชงิรกุหาลกูค้า โดยจดัตลาดประชารฐัโมเดิร์น
เทรด ณ เซ็นทรัลพลาซา จังหวัดนครราชสีมา 

ปัจจบุนั ตลาดประชารัฐโมเดินเทรด ต้ังอยูบ่ริเวณชัน้ G จ�านวน 
1 จุด มีพื้นที่ในการจ�าหน่าย 10 บูธ บริเวณชั้น 4 จ�านวน 2 จุด จุดที่ 1 
คือบริเวณชั้น 4 เยื้องกับร้านชาบูชิ ติดลิฟต์ มีจ�านวน 12 บูธ และจุดที่ 
2 อยูห่น้าโรงภาพยนตร์ จ�านวน 5 บธู รวมทัง้สิน้ 27 บธู สามารถรองรบั
ผู้ประกอบการได้กว่า 50 ร้าน ขายสินค้า 5 ประเภท ดังนี้ 1. อาหาร 
2. เครื่องดื่ม 3. ผ้าและเครื่องแต่งกาย 4. ของใช้ของตกแต่งและของ 
ทีร่ะลกึ  4. สมนุไพรทีไ่ม่ใช่อาหาร ยอดจ�าหน่ายเดือนพฤศจกิายน 2560 
 ถึง มกราคม 2561 เป็นเงินทั้งสิ้น 924,982 บาท

โครงการเชื่อมโยงทางการตลาดอื่นๆ ได้แก่
1. โครงการเพ่ิมช่องการจ�าหน่ายสินค้ามหกรรม FTI 2560  

มีชุมชนเข้าร่วม 6 ชุมชน สร้างรายได้ 258,540 บาท
2. โครงการส่งเสริมและเพ่ิมช่องทางการตลาดจัดแสดงและ

จ�าหน่ายสินค้างานปั่นจักรยาน Tour De Farm 6 มีชุมชนที่เข้าร่วม  
9 ชุมชน สร้างรายได้ 116,630 บาท

3. โครงการเชื่อมโยงการตลาดจัดแสดงและจ�าหน่ายสินค้า
ชุมชน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีชุมชนเข้าร่วม  
5 ชุมชน สร้างรายได้ 28,900 บาท

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
บริษัทฯ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

จัดเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ นครชัยบุรินทร์ เมื่อวันที่ 22 - 24 
กันยายน 2560 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ 
โดยให้นกัศกึษามหาวิทยาลยัใน  4 จงัหวัดนครชยับรุนิทร์ (นครราชสีมา 
ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์) สร้างภาพยนตร์ประจ�าจังหวัดตนเอง
เพ่ือส่งเข้าประกวดให้เห็นถึงสถานท่ีท่องเที่ยว อัตลักษณ์ประจ�า 
จังหวัดนั้นๆ 

นครราชสีมา
“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

คุณปวเรศ เสยกระโทก  
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-5241-4240
pawarateza@hotmail.co.th
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ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 1,076 ครัวเรือน

ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

จำานวนโครงการรายกลุ่มงาน

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

ข้อมูลสิ้นสุด ณ เดือนตุลาคม 2561

“ถ ้าลองสังเกตดูจะเห็นว ่าภาพยนตร ์ 

มีอิทธิพลต่อคนดูในหลายๆ  ด้าน  หลายประเทศ

ใช้ภาพยนตร์เป็นสือ่ในการขายสนิค้า เรือ่งท่องเทีย่ว  

ภาพยนตร์หลายเรื่องท�าให้เกิดกระแสการเดินทางไปท่องเที่ยว

ตามสถานที่ที่ภาพยนตร์ไปถ่ายท�า  

“บริษัทฯ จึงร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน จัดโครงการเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติขึ้น และมีการ

ประกวดหนังสั้น โดยให้นักศึกษาจากแต่ละจังหวัดในเขตนคร

ชัยบุรินทร์  อันได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ บุรีรัมย์  สร้าง

ภาพยนตร์สั้นที่พดูถึงเอกลักษณ์ท้องถิน่ของตัวเอง  อาจเล่าโดย

ตัวละครในภาพยนตร์ หรอืเป็นภาพสถานทีต่่าง ๆ   สินค้า OTOP 

ของแต่ละท้องถิ่น เพื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดของตน   โดยเราดึง 

ผูก้�ากับดงั ๆ  อย่างปรชัญา ป่ินแก้ว, ธนิตย์ จตินกุลู, บญัฑิต ทองดี  

และนนทรี นิมิบุตร เป็นวิทยากรให้ความรู้  หนังสือสั้นเหล่านี ้

เมือ่ได้เผยแพร่ออกไป ก็เท่ากับเป็นการประชาสมัพันธ์การท่องเท่ียว  

รวมถึงสินค้าต่างๆ ของจังหวัดนครชัยบุรินทร์ไปด้วยนั่นเอง” 

นายมนตรี จงวิเศษ 

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี

นครราชสีมา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด   
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ผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
ปี 2561  จงัหวัดนครศรธีรรมราชประสบปัญหาราคามงัคุดตกต�า่ 

บรษิทั ประชารฐัรกัสามคัคนีครศรธีรรมราช (วิสาหกิจเพ่ือสงัคม) จ�ากัด 

จงึร่วมกับหลายภาคส่วนภายในจงัหวัดร่วมกันแก้ไขปัญหา กลายเป็น

แผนปฏิบัติการ “มังคุดโมเดล” ท�าให้ราคามังคุดขยับตัวสูงขึ้นเป็นที่

พอใจของเกษตรกร 

นอกจากนี้ยังมีการวางแผนล่วงหน้าด้านการจัดตั้งศูนย์การ

เรียนรู้ด้านการผลิตมังคุดแบบครบวงจรอ�าเภอละ 1 แปลงภายในปี 

2562 เพ่ือเป็นแบบอย่างให้กับเกษตรกรรายย่อยและจงัหวัดใกล้เคยีง

ด้านแปรรูป
จากภูมิปัญญาพ้ืนบ้านท่ีมีการน�าเอาวัสดุในท้องถ่ินมาแปรรูป

เป็นผลติภณัฑ์จกัสานกระจดูในอ�าเภอชะอวด จงัหวัดนครศรธีรรมราช 

บริษัทฯ ได้เข้าไปสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากการผลิตใน 

รูปแบบเดิมๆ เมื่อมีการออกแบบและผลิตสินสินค้าในรูปแบบใหม่ๆ 

จึงท�าให้ผลิตภัณฑ์จักสานกระจูด เป็นที่รู้จักในวงกว้างยิ่งขึ้น รวมถึง

มีการสั่งซื้อสินค้าเข้ามาอย่างต่อเนื่อง สร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่าง

เป็นรูปธรรมและเป็นที่น่าพึงพอใจ

นอกจากน้ัน บริษัทฯ ยังได้ด�าเนินโครงการ  OTOP JUNIOR 

ยาสีฟันสมุนไพรพิกุลแก้วและสบู่ยาไพล โครงการตลาดประชารัฐ 

ของดีประจ�าจังหวัด และศูนย์กระจายสินค้า (OTOP Center) 

โครงการพลงัชมุชนประชารฐักระตุน้เศรษฐกิจจงัหวัดนครศรธีรรมราช

ประจ�าปี 2561

   การด�าเนนิการดงักล่าว ก่อให้เกิดการจ้างงานกับกลุม่วิสาหกิจ

ชุมชนต่างๆ ไม่น้อยกว่า 200 ครัวเรือน มีรายได้เกิดขึ้นแล้วไม่ต�า่กว่า 

300,000 บาท และยังมีรายได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

“ ก า ร ไ ด ้ ล ง พ้ื น ท่ี ม า ป ฏิ บั ติ ง า น ท่ี

นครศรีธรรมราช นับเป็นโอกาสดีท่ีท�าให้ผมได้

พบเจอผู้คนใหม่ๆ  และได้ท�างานเพ่ือบ้านเกิด

ของตัวเองจริงๆ ให้สมกับความตั้งใจที่เราได้คิดไว้ 

โดยส่วนตวัมคีวามตัง้ใจตัง้แต่แรกแล้วว่าจะกลบัมาอยู่บ้าน และ

พัฒนาบ้านของตัวเองให้ดีขึ้น ต้องขอขอบพระคุณโครงการนี้ท่ี

ช่วยสานฝันให้ความตั้งใจของผมเป็นจริง

“งานนี้เป็นงานที่ดีมาก ยิ่งเวลาลงชุมชนยิ่งรู้สึกว่ามีความ

สุขมาก  ทุกคนให้การต้อนรับเป็นอย่างดี เวลาท�างานไม่เครียด 

ไม่กดดนั มรีอยย้ิม มรีายได้ เป็นความประทับใจมากๆ  พอท�างาน

ไปสกัพัก เราก็สนิทกับกลุม่ทีล่งไปท�างานด้วย น่ันคอืกลุม่กระจดู

ทีช่ะอวด ทุกคนรกัเราเหมอืนกับเป็นญาตพ่ีิน้องจรงิ ๆ  คยุกันสนิท

ใจจริง ๆ คนโน้นคนนี้อยากจะเอาของมาให้ แต่ว่าเราก็ไม่ได้ 

ต้องการอะไรเลย แค่เห็นเขามีความสุขเราก็มีความสุขแล้ว”

นายนันทพร บุญชู นักพัฒนาธุรกิจชุมชน 

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครศรีธรรมราช 

(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

นครศรีธรรมราช

“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 เตติรานนท ์
กรรมการผู้จัดการ
09-8995-6964

korakot.tetiranon@gmail.com

คุณนันทพร บุญช ู
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-4848-3543
jstblacker@hotmail.com
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ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 200 ครัวเรือน

ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

จำานวนโครงการรายกลุ่มงาน

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

ข้อมูลสิ้นสุด ณ เดือนตุลาคม 2561

“ดิฉันเป็นชาวนา ปลูกข้าวพ้ืนถ่ินและ

ข้าวสายพันธุ์ต่างๆ ในแนวทางออร์แกนิค ที่

อ�าเภอพระพรหม ต�าบลนาพรุ ในนามของ

วิสาหกิจชุมชนเครือข่ายชุมชนเกษตรเฟื่องฟู ซึ่งเป็น

เครือข่ายของกลุ่มเกษตรนา ณ คอน ได้รู้จักบริษัทประชารัฐ 

รักสามัคคีจากการน�าข้าวแบรนด์ “นา ณ นคร” ของเครือข่าย 

ไปขายท่ีสวนศรธีรรมโศก ซึง่เป็นร้านค้าของประชารฐั หลงัจาก

นั้นประชารัฐก็เข้ามาแนะน�าเร่ืองการพัฒนาแพ็คเกจให้ตอบ

โจทย์กับลูกค้า รวมทั้งเข้ามาช่วยเรื่องการตลาด ช่องทางการ

ขายซึ่งท�าให้ยอดขายของเราสูงขึ้น

“นอกจากนี้เรายังมีผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือแดง เห็ดหลิน

จืออบแห้ง กาแฟเห็ดหลินจือ บริษัทฯ ก็น�าไปวางขายให้ ซึ่ง

ได้ผลตอบรับดีมาก ช่วงปีใหม่ก็น�าไปจัดกระเช้าเป็นการเพ่ิม

ช่องทางขาย และท�าให้ฟาร์มเห็ดหลินจือของเราท่ีพรหมคีรี

เป็นที่รู้จักมากขึ้น

“ต่อไปอยากให้บริษัทฯ เข้ามาสานต่อเรื่องการพัฒนา

บรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัยขึ้น   ทั้งนี้ขอขอบคุณบริษัทฯ อย่างมาก 

ท่ีช่วยเกษตรกรให้มีช่องทางการตลาดเพ่ิมขึ้นจากเดิม และ

อยากให้สนับสนุนงานต่อไปค่ะ”

ณภชนก ก�าลังเกื้อ 

ประธานกลุม่วสิาหกิจชมุชนเครอืข่าย

ชมุชนเกษตรเฟ่ืองฟู
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ผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
ปี 2561 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครสวรรค์ (วิสาหกิจเพื่อ

สังคม) จ�ากัด  มุ่งพัฒนาด้านการเกษตร โดยเริ่มจากการประสาน

งานโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโรงสีชุมชนและผลิตภัณฑ์

แปรรูปจากข้าวสู่สากล เพื่อสนับสนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

แบบเรอืนกระจก พร้อมระบบความร้อนอนิฟราเรดให้แก่กลุม่วิสาหกิจ

ชุมชนแปรรูปฝรั่งบ้านมะเกลือ

นอกจากน้ียังจัดโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู ้ปลูกฝรั่ง 

ส่งเสริมการท�าเกษตรให้ได้มาตรฐาน GAP โดยมีการจัดจ�าหน่าย

สินค้า 2 ครั้ง ผลการจ�าหน่ายรวม 29,529 กิโลกรัม คิดเป็นเงิน 

738,225 บาท  นอกจากนั้นยังส่งเสริมช่องทางการตลาด  โดยจัดบูธ

จ�าหน่ายสินค้าในงาน “ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด ตลาดนัดแนว

ใหม่ Grand Market” และงานเทศกาลข้าวใหม่ปลามัน  สร้างรายได้

รวมทั้งสิ้น 143,600 บาท

นครสวรรค์

“เมืองสี่แคว แห่มังกร พักผ่อนบึงบอระเพ็ด  
ปลารสเด็ดปากนำาโพ”

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

คุณบุญญรัตน ์ สามงามม ี
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

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

้
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ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 362 ครัวเรือน

ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

จำานวนโครงการรายกลุ่มงาน

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

ข้อมูลสิ้นสุด ณ เดือนตุลาคม 2561
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ผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
จังหวัดนนทบุรีเป็นพ้ืนที่รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ

สังคมของกรุงเทพมหานคร แต่ยังมีเกษตรกรในหลายพ้ืนที่ปลูกข้าว

และผักเป็นจ�านวนมาก บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนนทบุรี (วิสาหกิจ

เพ่ือสังคม) จ�ากัด จึงส่งเสริมการปรับปรุงคุณภาพผักปลอดสารพิษ

และหาช่องทางการตลาดเพื่อเข้าจ�าหน่ายใน Tops Supermarket 

นอกจากน้ี ยังจัดส ่ งข ้ าวสารปลอดสารพิษให ้สถาบัน

บ�าราศนราดูร ในโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย สร้างรายได้

ให้ชุมชนกว่า 2 แสนบาท

ด้านแปรรูป
เน่ืองด้วยจังหวัดนนทบุรีมีชื่อเสียงในเรื่องทุเรียน ซึ่งเป็นผลไม้ 

ขึ้นชื่อของจังหวัด บริษัทฯ จึงจัดงาน The King of Durian 2018 

ณ เซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทุเรียนสายพันธุ์

นนทบรุ ีและกระตุน้ให้เกษตรกรหันมาปลกูทเุรยีนนนท์มากข้ึน มยีอด

จ�าหน่ายรวม 2,890,000 บาท

นอกจากน้ียังมเีกษตรกรผูเ้ลีย้งแพะเป็นจ�านวนมาก จงึส่งเสรมิ 

ช ่องทางการจ�าหน ่ายและประชาสัมพันธ ์ผลิตภัณฑ์แปรรูป 

เครื่องส�าอางจากนมแพะ  และส่งไปจ�าหน่ายใน Tops Supermarket  

ซึ่งเป็นการขยายช่องทางการขายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
ท่ามกลางความเจริญในแบบสังคมเมืองสมัยใหม่ นนทบุรียัง

มีสถานที่ท่องเที่ยวท่ีน่าสนใจและเต็มไปด้วยเรื่องราวทางวัฒนธรรม 

ประเพณี และวิถีชีวิตดั้งเดิม บริษัทฯ  มุ่งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

ชมุชนคนปลายบาง อ�าเภอบางกรวย โดยประชาสมัพันธ์ให้เป็นแหล่ง 

ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและการเกษตร ท่ีมีกิจกรรมต่าง ๆ  จัดไว้ 

รับนักท่องเท่ียวให้ได้สัมผัสวิถีวัฒนธรรมเชิงนิเวศ สักการะวัดริมน�้า 

เดินชมตลาดนัดชาวบ้าน และการเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ทางเกษตร 

อันเป็นการสร้างงานและเพิ่มรายได้ให้ชุมชน

นนทบุรี

“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

คุณสุรสี  ศรีอินทร์สุทธิ์ิ์
กรรมการผู้จัดการ
09-99299-9789

kitv360@gmail.com

คุณอานนท ์ รักแจ้ง 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

09-0564-5294
anon.gard@gmail.com
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ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 2,046 ครัวเรือน
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ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

จำานวนโครงการรายกลุ่มงาน

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

ข้อมูลสิ้นสุด ณ เดือนตุลาคม 2561

โครงการเด่น
โครงการส่งเสริมการปรับปรุงคุณภาพผักปลอดสารพิษ

และหาช่องทางการตลาด จังหวัดนนทบุรี 

กลุม่เกษตรกรผลติผกัปลอดภยับ้านนาหมอน ต�าบลราษฎร์

นยิม อ�าเภอไทรน้อย จงัหวัดนนทบรุ ีปลกูผกัปลอดสารพิษมานาน

กว่า 14 ปี โดยภาครัฐส่งเสริมให้ปลูกผักปลอดสารพิษส่งออก

ตลาดต่างประเทศ เพราะขายได้ราคาสูงถึงกิโลละ 50 บาท ต่อมา 

สภาพภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงไป ท�าให้ผลผลิตผักออกมาไม่

สวยงาม ไม่ได้ตามเกณฑ์  ส่งออกไปตลาดต่างประเทศไม่ได้ เกิด

ภาวะผักล้นตลาด จนต้องน�าไปทิ้งและเป็นอาหารปลา 

ปลายปี 2559 บริษัทฯ และภาคส่วนต่างๆ ลงพื้นที่ส�ารวจ

ชุมชนและพบปะกลุ่มเกษตรกร ก่อให้เกิดแนวคิดอยากให้คน

นนทบุรีบริโภคผักที่ปลูกในท้องถ่ิน จึงเชิญชวนให้เข้าร่วมเวที

เกษตรกรพบผู้ประกอบการในจังหวัด เพ่ือให้เกิดการเจรจาทาง

ธุรกิจ (Business Matching) และเริ่มประสานงานเชื่อมโยงให้

เกิดเป็นรูปธรรมมากข้ึน ได้แก่ การประสานงานธนาคารออมสิน 

ให้ปล่อยเงนิกู้ในอตัราดอกเบีย้ ร้อยละ 0.01 โดยบรษิทัฯ รบัผิดชอบ 

ช�าระดอกเบีย้ และแนะน�าให้กลุม่ตดิต่อหาธนาคารเพ่ือการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เพื่อจัดสรรงบประมาณสนับสนุน 

รวมถึงช่วยให้เกษตรกรมคีวามรูเ้รือ่งการจดัการตนเอง การท�างาน

เป็นกลุ่ม  การเรียนรู้วิธีการท�างานกับผู้ค้าปลีกขนาดใหญ่ จนเกิด

ผลส�าเรจ็โดยกลุม่เกษตรกรผูป้ลกูผกัปลอดสารพิษสามารถส่งผัก

ปลอดภัยเฉลี่ยเดือนละ 1,500 กิโลกรัม มีรายได้เพ่ิมขึ้นสัปดาห์

ละ 5,000 บาท

นับตั้งแต่เริ่มโครงการเมื่อเดือนธันวาคม 2559 กลุ ่ม

เกษตรกร มยีอดจ�าหน่ายผกัใน Tops Supermarket รวม 706,757 

บาท (ข้อมูล ณ เมษายน 2561)  สามารถแก้ปัญหาผักล้นตลาด

เป็นผลส�าเร็จ และท�าให้เกษตรกรมีความมั่นใจในการปลูกผัก

ปลอดภัย  โดยมีผัก 8 ชนิดท่ี Tops Supermarket รับซื้ออย่าง

แน่นอน

จากความส�าเร็จดังกล่าว บริษัทฯ ยังคงผลักดันให้กลุ่ม

เกษตรกรมีช่องทางจ�าหน่ายผักปลอดภัยหลากหลายย่ิงข้ึน รวม

ไปถึงการพัฒนาโรงบรรจุหีบห่อที่ชุมชนเป็นผู้จัดการ  และการ

พัฒนาทักษะเกษตรกรเพ่ือให้สามารถท�าตลาดแบบ Modern 

Trade  ได้ด้วยตนเอง
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ผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
บรษิทั ประชารฐัรกัสามคัคนีราธิวาส (วิสาหกิจเพ่ือสงัคม) จ�ากัด 

ส่งเสริมการเกษตรโดยเน้นการปลูกและพัฒนาพืชเศรษฐกิจของ 

ท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ลองกอง ข้าวท้องถิ่น และมังคุด

ด้านแปรรูป
นราธิวาสมีผลิตผลทางการเกษตรข้ึนชื่อจ�านวนมาก บริษัทฯ

จึงส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีสร้างชื่อเสียงให้กับ

จังหวัด ได้แก่  ข้าวเกรียบปลา หรือ กรือโป๊ะ ผลิตภัณฑ์กระจูด แป้ง

ข้าว และผ้าทอพื้นเมือง 

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
ปีท่ีผ่านมาน้ี ได้มีการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดย

เน้นการท่องเที่ยววัฒนธรรม ต�าบลภูเขาทอง อ�าเภอสุคิริน หรือ 

ดินแดนกลางหุบเขาและป่าลึก  ที่นี่ในอดีตมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมาย 

ทัง้ทางประวัตศิาสตร์และการเมอืง  และการท่องเท่ียวเชงิประวัตศิาสตร์ 

อย่าง บ้านจฬุาภรณ์ 12 อ�าเภอสคุรินิ เป็นหมูบ้่านท่ีอยู่ในหุบเขา ตดิต่อ 

ประเทศมาเลเซีย  เดิมชื่อหมู่บ้านรัตนกิตติ เป็นท่ีต้ังมั่นของพรรค

คอมมิวนิสต์มาลายา กรม 10  เมื่อปี 2532  มีการลงนามสันติภาพ

ยุติการสู ้รบด้วยอาวุธและก�าลัง มาเป็นผู ้ร ่วมพัฒนาชาติไทย 

เรยีกว่า หมูบ้่านกิตต ิ4  ต่อมา สมเดจ็เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรสีวางควัฒน

วรขตัติยราชนารี  โปรดให้รับเข้าร่วมโครงการของสถาบนัวิจัยจฬุาภรณ์ 

และพระราชทานชื่อว่า หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 เมื่อวันท่ี 28 

เมษายน 2536 ภายในหมู่บ้านมีพิพิธภัณฑ์บ้านจุฬาภรณ์ 12 ซึ่งเป็น

ที่เก็บอาวุธและสิ่งของอันบ่งบอกถึงร่องรอยทางประวัติศาสตร์ และ 

มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติทัศนียภาพที่สวยงาม มีกิจกรรม 

ผจญภัยล่องแก่งท่ามกลางป่าเขาธรรมชาติที่สวยงาม

นราธิวาส

“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

คุณจุฑามาศ จันทร์งาม 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

09-8280-8389
chutamat.ap@gmail.com
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ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 846 ครัวเรือน

ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

จำานวนโครงการรายกลุ่มงาน

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

ข้อมูลสิ้นสุด ณ เดือนตุลาคม 2561
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การเกษตร
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีน่าน (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ�ากัด 

ร่วมขับเคลื่อนการท�าเกษตรอินทรีย์อย่างต่อเน่ือง และร่วมจัดงาน

มหกรรมเกษตรอินทรีย์ โดยการน�าเกษตรกรและผู้ประกอบการร้าน

อาหารบันทกึสญัญาข้อตกลงร่วมกนัในการกระจายสินค้าการเกษตร

ในจังหวัดน่าน 

การแปรรูป
โครงการแปรรูปผ้าทอมือเมืองน่าน ร่วมกับหอการค้าจังหวัด

และองค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่าง

ย่ังยืน (อพท.) ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กลุ่มผ้าทอมือของกลุ่มทอ

ผ้าบ้านเชียงราย บ้านนาขาว บ้านชาวหลวง และบ้านนาปง โดยการ

แปรรปูออกแบบเป็นชดุส�าหรบัหวัหน้าหน่วยงานต่างๆ ในจงัหวัดน่าน 

และท�าเป็นผ้าจับรอบแก้วกันร้อน

การท่องเที่ยวโดยชุมชน
ชุมชนบ้านดอนไชย ต�าบลกลางเวียง อ�าเภอเวียงสา จังหวัด

น่าน เป็นชมุชนเก่าแก่กว่า 300 ปี เดิมได้รับการสนบัสนนุเป็นหมูบ้่าน 

ท่องเที่ยวจากกรมการพัฒนาชุมชนเมื่อปี 2559 โดยสนับสนุนการ

ให้องค์ความรู้ อบรมพัฒนาศักยภาพ และงบประมาณในการบริหาร

จัดการเพ่ือให้เกิดการท่องเท่ียวภายในหมู่บ้าน ซึ่งบ้านดอนไชยมี

ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่โดดเด่น เช่น ผ้าทอเมืองน่านท่ีมีลวดลายเป็น

เอกลักษณ์ ข้าวแต๋นน�้าแตงโมรสชาติอร่อย 

นอกจากน้ันชุมชนยังปลูกพืชผักอินทรีย์ปลอดสารเคมี ส่งให้

เลม่อนฟาร์ม และมีแหล่งการเรียนรู้ เช่น วัดดอนไชย เฮือนอุ๊ยบัวติ๊บ  

การท�าประมงน�้าจืดในแม่น�้าน่าน  บริษัทฯ จึงส่งเสริมให้ชุมชนแห่งนี้ 

เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงธรรมชาติ โดยร่วมเก็บ

ข้อมูลเบื้องต้นและเข้าร่วมประชุมหมู่บ้านเพ่ือร่วมหาแนวทางในการ

จดัการ จากน้ันจงึสนับสนุนให้จดัตัง้วิสาหกิจชมุชนท่องเทีย่วดอนไชย 

และร่วมวางแผนด้านทรพัยากรบคุคล การท่องเท่ียวในชมุชน และช่วย

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์  รวมทั้งร่วมลงพ้ืนท่ีทดสอบเส้นทาง 

การท่องเที่ยวของชุมชน

บ้านหนองบัว ต�าบลป่าคา อ�าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 

ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 50 ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถ ี

ต้นแบบ

ตัวอย่างผลการดำาเนินงาน

“โครงการศูนย์กระจายสินค้านวัตกรรม

อาหารปลอดภัยประชารัฐน่านนับเป็นโครงการ

ส�าคัญท่ีมีปัจจัยความส�าเร็จคือ ชุมชนลงมือท�า 

บริษัทเอกชนขับเคลื่อน และรัฐบาลช่วยสนับสนุน 

ชุมชนลงมือท�าการปลูกผักผลไม้ เอกชนเข้ามาบริหารจัดการ 

และรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณ

“ในปี 2562 จะมีการขยายผลจากการแปรรูปสินค้า 

OTOP เพ่ือเชื่อมโยงเข้าสู่การบริหารจัดการศูนย์แสดงและ

จ�าหน่ายสินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดน่านต่อไป”

นายประทุม จิณเสน

กรรมการผู้จัดการ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีน่าน  

(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

น่าน
“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

คุณณัฐพงส์ บุญด ี
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-0847-9320
nattapong.dee2560@gmail.com
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ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 3,414 ครัวเรือน

ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

จำานวนโครงการรายกลุ่มงาน

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

ข้อมูลสิ้นสุด ณ เดือนตุลาคม 2561

“บ้านดอนไชยมีการขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยวมาสัก

ระยะเวลาหนึง่แล้ว ชมุชนดใีจมาก ๆ  บรษิทัประชารฐัรกัสามคัคี

น่านคอยเคียงข้างและคอยเป็นพ่ีเลี้ยงยามชุมชนมีปัญหาและ

คอยช่วยเหลือหาทางออกอยู่เสมอ เพื่อขับเคลื่อนชุมชนให้เป็น

ทีร่บัรูแ้ก่นกัท่องเทีย่ว  ตอนน้ีชมุชนพร้อมแล้วท่ีจะขยับด้านการ

ท่องเทีย่วโดยชมุชนให้ประสบความส�าเร็จ อกีท้ังชาวบ้านก็จะได้

ดีใจและมีรายได้กระจายอย่างทั่วถึงทุกหลังคาเรือน

“ความส�าเร็จในวันน้ีเกิดจากการมีส่วนร่วมของคนใน

ชมุชนโดยทีย่อมรับปรับเปลีย่นรับสิง่ใหม่ๆ อยู่เสมอ อกีทัง้ภาคี

เครือข่ายต่าง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนคอยช่วยเหลือในด้าน

ต่างๆ  ท้ังเรือ่งองค์ความรู ้และงบประมาณในการด�าเนินงาน  ซึง่

เป็นไปตามกลไก  ชุมชนลงมือท�า บริษัทเอกชนขับเคลื่อน และ

รัฐบาลช่วยสนับสนุน อันน�าไปสู่เป้าหมาย คือ    คนในชุมชนมี

รายได้เพิ่มขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นั่นเอง”

บ้านดอนไชย หมู่ที่ 7 ต�าบลกลางเวียง

อ�าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

โครงการเด่น

โครงการเกษตรอินทรีย์  จังหวัดน่าน

จังหวัดน่านเป็นอีกหน่ึงจังหวัด ท่ีมีการท�าเกษตรอินทรีย์

อย่างเป็นรูปธรรม ปัจจุบันด�าเนินโครงการรับรองมาตรฐาน

เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม ด้วยการตรวจแปลงและบันทึก

ข้อมูลลงในโปรแกรมเครือข่ายเกษตรอินทรีย์แล้ว 198 แปลง 

ปีที่ผ่านมา เกษตรกรส่งสินค้าเกษตร ได้แก่  ฟักทอง

อินทรีย์ และเงาะอินทรีย์ ไปขายที่ Tops Supermarket สาขา

แอร์พอร์ต จงัหวัดเชยีงใหม่ ทกุวันที ่28-30 ของเดอืน  และยังส่ง

สินค้าเกษตรไปขายที่ห้าง  Big C   15 สาขาในภาคเหนือ สร้าง

รายได้ให้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกฟักทอง 10 กลุ่ม 150 ครัวเรือน

เป็นเงินกว่า 1 ล้านบาท รวมถึงการเพิ่มช่องทางจ�าหน่ายเงาะ

อินทรีย์ 3,300 กิโลกรัมและล�าไย 600 กิโลกรัม ณ ส�านักงาน

ของธนาคารกสิกรไทยส�านักงานใหญ่ 3 สาขา และส�านักงาน

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)

โครงการกาแฟ จังหวัดน่าน 

จังหวัดน่านนับเป็นแหล่งปลูกกาแฟส�าคัญแห่งหน่ึง

ในประเทศไทย ปีที่ผ่านมา บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีน่าน 

(วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ�ากัด ร่วมกับภาคเอกชนและเครือข่าย

ต่างๆ  สนับสนุนให้เกษตรกรมีความรู้และหันมาปลูกกาแฟ

เพื่อสร้างรายได้  

การสนับสนุนจากหลายภาคส่วนนี้ช่วยสร้างรายได้ให ้

ผู้ปลูกกาแฟในอ�าเภอแม่จริม และอ�าเภอบ่อเกลือ โดยมีราคา

กลางรับซื้อกาแฟที่กิโลกรัมละ  150 บาท  ท�าให้ผู้ปลูกกาแฟ

ในอ�าเภอบ่อเกลือมีรายได้เพิ่มขึ้นกว่า 7 แสนบาท  ส่วนกาแฟ

ในอ�าเภอสันเจริญมีราคารับซื้อเพ่ิมข้ึนจากราคาตลาด 5 บาท 

ท�าให้มีรายได้เพิ่มถึง 1.5 ล้านบาท

215

62-05-074_206-245 Pracharat new_17-05_Y-Uncoated DIC.indd   215 17/5/2562 BE   15:47



ผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
โครงการร้าน IBK OUTLET เกิดขึน้จากการทีบ่รษิทั ประชารฐั

รกัสามคัคีบงึกาฬ (วสิาหกิจเพ่ือสงัคม) จ�ากัด ท�าบนัทกึข้อตกลงความ

ร่วมมือ (MOU) กับส�านักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดบึงกาฬ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการตลาด

ให้กับเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์การเกษตร โดยด�าเนิน

การจัดหาช่องทางการจ�าหน่ายสินค้า พัฒนามูลค่าเพ่ิมในตัวสินค้า 

รวมถึงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดตามแนวทางตลาด

ประชารัฐ น�าไปสู่การสร้างรายได้อย่างยั่งยืน  

ร้าน IBK OUTLET น้ีจัดตั้งขึ้นภายในส�านักงานธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดบึงกาฬ โดยมีสินค้าขายดี ดังน้ี

คือ อันดับ 1 ผ้าพื้นเมือง อันดับ 2 หมอนยางพารา อันดับ 3 กาแฟ

บึงกาฬ สร้างรายได้เข้าสู่ชุมชนประมาณ 400,000 บาท (ตั้งแต่วันที่ 

1 พฤษภาคม - 31 ตุลาคม 2561)

ด้านแปรรูป
บึงกาฬเป็นจงัหวดัท่ีผลติยางพาราเป็นอนัดับหนึง่ในภาคอสีาน 

เมื่อเกิดวิกฤตราคายางพาราตกต�่า บริษัท ประชารัฐสามัคคีบึงกาฬ 

(วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ�ากัด ได้ร่วมขับเคลื่อนโครงการรวบรวมและ

รับซื้อน�้ายางพาราจากวิสาหกิจชุมชนยางพาราเหล่าทอง จ�านวน  

6  ชุมชน พร้อมทั้งสร้างวิธีรวบรวมและรับซื้อให้ชุมชนได้เรียนรู้และ

บริหารจัดการด้วยตนเอง ซึ่งก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนในโครงการกว่า 

9 ล้านบาท สร้างรายได้ให้ชุมชนประมาณ 4 ล้านบาท

เมือ่การจดัการบรหิารดงักล่าวประสบความส�าเรจ็ บรษิทัประชา

รัฐรักสามัคคีบึงกาฬ (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ�ากัด จึงเริ่มโครงการ 

ต่อเน่ืองในการพัฒนาการผลิตน�้ายางข้น จากกระบวนการครีมมิ่ง

ในระดับอุตสาหกรรม เพ่ือแปรรูปสินค้าให้มีราคาสูงข้ึน เช่น หมอน

ยางพารา เมือ่เกิดระบบผลติภายในจงัหวัด  ก็เกิดการจ้างงานในชมุชน

เพื่อรองรับการผลิต  เนื่องจากประเทศจีนมีค�าสั่งซื้อสินค้าเข้ามา ซึ่ง

คาดว่าจะสร้างรายได้จ�านวนมากให้ชุมชนได้ในอนาคต

“การท�างานท่ีน่ีพิเศษตรงท่ีผมได้ท�างาน

ให้ชุมชนบ้านเกิดมีรายได้เพ่ิมข้ึน มีความ

สุขเพิ่มขึ้น  โดยเราท�างาน 3 กลุ่มงาน เกษตร 

แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน ด้านเกษตร เราเน้นทาง

ด้านยางพาราเป็นหลัก ด้านแปรรูปมีชุมชนท่ีท�าเก่ียวกับผ้า 

พ้ืนเมอืง และมกีารต่อยอดแปรรปูยางพารา เกิดเป็นผลติภัณฑ์

หมอนยางพารา ผลิตภัณฑ์จากยางพารา การท่องเที่ยวโดย

ชุมชน เราเน้นไปทางวัฒนธรรมลุ่มน�้าโขง  

“เราท�างานเชือ่มโยงกันท้ังสามกลุม่งานนีเ้พ่ือต่อยอดให้

ชมุชนมรีายได้เพ่ิมขึน้ และต้ังใจทีจ่ะพัฒนาด้านต่าง ๆ  เพ่ือให้

เกิดความยั่งยืนต่อไป”

คุณวิททิกฤษ ห้วยทราย 

นักพัฒนาธุรกิจชุมชน บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี

บึงกาฬ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

บึงกาฬ
“ภูทอกแหล่งพระธรรม ค่าลำ้ายางพารา งามตาแก่งอาฮง 
บึงโขงหลงเพลินใจ นำาตกใสเจ็ดสี ประเพณีแข่งเรือ เหนือสุดแดนอีสาน  
นมัสการหลวงพ่อใหญ่ ศูนย์รวมใจศาลสองนาง”

วันที่จดทะเบียน 27 กันยายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำานวนกรรมการ 10 คน  จำานวนผู้ถือหุ้น 129 ราย 
ที่อยู ่ เลขที ่ 999 หมู่ที ่ 9 ตำาบลปากคาด 
อำาเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 38190

ว่าที่ร้อยตรีภูมิพันธ ์ บุญมาตุ่น  
กรรมการผู้จัดการ
09-5169-0156

boonmatcn@gmail.com

คุณวิททิกฤษ ห้วยทราย  
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

06-5538-7141
wittikrit.h@prsthailand.com

้
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ข้อมูลสิ้นสุด ณ เดือนตุลาคม 2561

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 407 ครัวเรือน

“ผมเข้ามารับต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการ

ได้เกือบสองปีแล้วครับ ท่ีผ่านมาบริษัทประชา

รัฐรักสามัคคีบึงกาฬได้ท�างานสานนโยบายพลัง

ประชารัฐเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ และเป็นท่ีรู้จักมากข้ึน 

ผมเชื่อว่ากิจกรรมที่เราเข้าไปส่งเสริม จะท�าให้พ่อแม่พ่ีน้อง 

ประชาชน ชุมชน และ OTOP SME มีรายได้เพ่ิมขึ้น ซ่ึง 

เป้าหมายสูงสุดของเราคือ ชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น ถึงแม้ว่า

บริษัทฯจะมีเรื่องของภารกิจท่ีจะต้องหาก�าไรเพ่ือมาสนับสนุน 

กิจกรรมให้ต่อยอดต่อไปก็ตาม 

“ท้ายที่สุด อยากขอเป็นก�าลังใจให้บริษัทประชารัฐ 

รักสามัคคีในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่ก�าลังด�าเนินงานสานนโยบายสาน

พลังประชารัฐต่าง ๆ ได้ท�างานให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับ 

พ่อแม่พี่น้องในพื้นที่จังหวัดนั้นๆ ต่อไปครับ”

ว่าที่ร้อยตรีภูมิพันธ์ บุญมาตุ่น 

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี

บึงกาฬ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

จำานวนโครงการรายกลุ่มงาน

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)
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ผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
การที่บุรีรัมย์มีภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว ท�าให้ดินในบริเวณ 

ดังกล่าวมีอินทรียวัตถุท่ีมีคุณภาพ ข้าวท่ีปลูกในบริเวณดังกล่าวจึงมี

คุณค่าทางอาหารมากกว่าข้าวที่ปลูกกันทั่วไป  โดยมีผลการวิจัยจาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์รับรอง  บริษัทฯ จึงเห็นว่าควรสนับสนุน

เรื่องข้าวที่มีอัตลักษณ์ของบุรีรัมย์ให้เป็นท่ีรู้จัก  ชุมชนโคกเมืองคือ

ชมุชนแรกท่ีบรษิทัเข้าไปช่วยเหลอื  โดยเริม่จากการวิเคราะห์ข้อมลูว่า

เกษตรทั้ง 4 หมู่บ้านมีอุปสรรคปัญหาด้านใดบ้าง  ซึ่งพบว่าโรงสีข้าว

ของกลุ่มมีขนาดเล็ก ต้องใช้แรงงานคนเก็บเมล็ดข้าวที่ไม่มีคุณภาพ 

ทิ้งไป ท�าให้ผลิตสินค้าได้ช้า ไม่ทันต่อความต้องการของลูกค้า  

ส�าหรับปัญหาเรื่องโรงสีขนาดเล็กของชุมชน ไม่มีเครื่องดีดข้าว 

เวลาน้ีบริษัทฯ ก�าลังประสานกับธนาคารเพ่ือการเกษตร ต่อรองเรื่อง

ดอกเบี้ย  ท�าเรื่องกู้เงินมาซื้อเครื่องดีดข้าวและท�าลานตากข้าว ซึ่ง

ต้องเป็นพ้ืนท่ีเฉพาะ ห่างจากถนนหรือบริเวณที่มีรถว่ิงอย่างน้อย 2 

กิโลเมตร เพื่อไม่ให้มีฝุ่นละอองปะปนไปในข้าว

ด้านแปรรูป 
เส้นหมี่ข้าวหอมมะลิ

บรษิทัฯ ประสานกับมหาวิทยาลยัราชภัฏบุรรีมัย์  มาช่วยคดิค้น

วิธีแปรรูปข้าวเป็นเส้นหมี่ ซึ่งประสบความส�าเร็จ เกษตรกรน�าไปผลิต

ได้ในระดับครัวเรือน  แต่ยังไม่สามารถผลิตเพ่ือจ�าหน่ายในปริมาณ

มาก เพราะต้องใช้เครื่องจักร ซึ่งเกษตรกรยังไม่พร้อมลงทุน     

ผ้าภูอัคนี 

บรษิทัฯ เข้าไปช่วยกลุม่ของคณุส�ารวยซึง่ผลติผ้าภูอคันีในหลายๆ  

ด้าน ได้แก่  วิธีบริหารจัดการ  การตรวจสอบคุณภาพ  พัฒนาวิธีการ

ย้อม เช่น จากเดมิย้อมด้วยดนิภูเขาไฟอย่างเดยีว ก็ใส่เปลอืกไม้เข้าไป

ด้วย  เพื่อให้สีคงทนขึ้น สีไม่ตก  นอกจากนั้นยังช่วยหาแหล่งวัตถุดิบ

คือเส้นฝ้ายที่มีราคาถูกลง 30 เปอร์เซ็นต์

ด้านการตลาด  เนื่องจากดินที่น�ามาใช้มาจากเขาพระอังคาร ที่

มีกายภาพเหมือนครุฑนอนคว�่าหน้า  ดินท่ีน�ามาใช้เป็นดินตรงหัวใจ

พญาครุฑ   บริษัทฯ จึงน�าเรื่องราวเหล่านี้มาท�าการตลาด    ผ้าจากที่

เคยขายได้ผืนละประมาณ 95-120 บาท  กลายเป็นผืนละ 180  และ 

230 บาท  ปัจจุบันจากที่เคยท�าแค่ผ้าพันคอหรือผ้าคลุมไหล่ เริ่มมี

การน�ามาตัดเย็บเป็นเสื้อก๊ักและมีภาพภูเขาไฟ  หมวก  หมวกดูนก 

โดยเชื่อมโยงกับเรื่องนกกระเรียน และภูเขาไฟไปด้วย 

ระยะหลังผ้าภูอัคนี เป็นที่รู้จักกันมากขึ้น ททท.ก็หยิบเรื่องนี้ไป

ใช้ประชาสัมพันธ์    ซึ่งน�าไปสู่การพัฒนาเป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน    

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน  
บุรีรัมย์เป็นหนึ่งกลุ่มนครชัยบุรินทร์ คือ นครราชสีมา ชัยภูมิ  

บุรีรัมย์ ซึ่งได้ท�าเรื่องการท่องเที่ยวเส้นทางไหมมาก่อนหน้านี้แล้ว  

บริษัทฯ เข้าไปช่วยเหลือชุมชนบ้านสนวนนอก ซึ่งมีอาชีพหลักท�านา 

อาชีพรองปลูกหม่อนเลี้ยงไหม   เป็นวิถีชุมชน  มีอัตลักษณ์ของตัวเอง 

มีประเพณีวัฒนธรรม การแสดง การละเล่นของชุมชน

เมื่อบริษัทฯ มีแผนท�าเรื่องท่องเที่ยวชุมชน  เริ่มท�าความเข้าใจ

กับชาวบ้านว่าการท่องเท่ียวโดยชุมชนคืออะไร  มีวิธีบริหารจัดการ

อย่างไร   เพราะเป็นเรื่องที่ทุกคนในชุมชนต้องช่วยกันท�า  

บริษัทฯ เข้าไปช่วยเรื่องบริหารจัดการ   แนะน�าให้แบ่งหน้าที่

กันท�า เช่น คนดูแลเรื่องการจอดรถ การต้อนรับ  ใครเป็นมัคคุเทศก ์

ท�าอาหาร  ซึ่งท�าให้คนในชุมชนเข้าใจบทบาทหน้าที่ตัวเองมากขึ้น  

บุรีรัมย์
“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

คุณพัฒนชัย ลิมไธสง 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

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

218

62-05-074_206-245 Pracharat new_17-05_Y-Uncoated DIC.indd   218 17/5/2562 BE   15:48



ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 126 ครัวเรือน

ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

จำานวนโครงการรายกลุ่มงาน

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

ข้อมูลสิ้นสุด ณ เดือนตุลาคม 2561

“ เดิมชุมชนของเราผลิตข้าวอินทรีย์ และ

น�าไปขายตามตลาดต่างๆ เป็นประจ�า  จนไป

ออกงานขายข้าวท่ีตลาดแห่งหนึ่ง  แล้วบริษัท

ประชารฐับรุรีมัย์ ฯ มาเจอเข้า  จงึได้คยุกัน ครัง้แรกที่

รูจ้กักัน รูส้กึร�าคาญ  ว่าเป็นใคร ท�าไมต้องมาวุน่วายกับเราด้วย 

เราเป็นเกษตรกรไม่มีอะไรให้ใครมาหลอก  

“พอได้ท�างานด้วยกันไปเรื่อยๆ ก็ได้รู้ว่าบริษัทฯมาช่วย

เรา  มาให้ความรู้เรื่องการท�าแพคเกจจิ้งใหม่ ที่โดนใจตลาด 

มาช่วยหาจุดเด่นท่ีไม่เหมือนใครของเรามาใช้ในการท�าการ

ตลาด   โดยแนะน�าให้เราใช้แบรนด์  Sarus rice (ข้าวหอม

นกกระเรียน) แทนข้าวอุ่นจิต  พอเราไปออกตลาดที่คลองผดุง

กรุงเกษม ปรากฏว่าผลตอบรับค่อนข้างดี ขายข้าวได้มากขึ้น 

คนซื้อก็มาถามกันว่าท�าไมเป็นรูปนก ท�าให้เรามีเรื่องเล่า 

เก่ียวกับนกกระเรียน และสิ่งแวดล้อม คนซื้อรู้สึกว่าเขาไม่ได้

ซื้อข้าวที่มีคุณภาพเท่านั้น แต่ยังได้ช่วยเกษตรกรและอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมไปด้วย

“เมื่อก่อนตลาดเราไม่กว้างเท่านี้ เราไม่รู้จะเอาข้าวไป

ขายที่ไหน  แต่ตอนนี้เรามีข้าวไม่พอขาย นอกจากนั้น บริษัทฯ

ยังสอนเราเรื่องการบริหารจัดการ ท�าอย่างไรให้เราไม่ขาดทุน 

“ ต่อมาบริษัทฯมาช่วยฟื้นฟูผ้าก่วย ซึ่งเป็นผ้าพื้นถิ่นของ

บุรีรัมย์   เรื่องการปลูกผักอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ เครื่อง 

จักสานต่างๆ ทุกวันนี้เวลาที่กลุ่มมีปัญหาอะไร ก็จะไปขอค�า

ปรึกษาตลอด  ถ้าคุณปรีชา พี่เล็ก พี่แต้วมาหา ชาวบ้านพร้อม

จะเปิดใจคุยกันตรงไปตรงมา”

ผู้ใหญ่ทองพูน - คุณปรารถนา อุ่นจิต

หลังจากนั้นประสานกับ ททท. น�านักท่องเที่ยวมาทดลองเที่ยว 

ก่อนบรษิทัฯเข้ามาช่วย ชมุชนมรีายได้ประมาณปีละ  400,000-

500,000 บาท  พ.ศ.2560 ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นปีละ 1,200,000 

บาท  ปีที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

มาทีช่มุชนแห่งนี ้ท�าให้ชมุชนมรีายได้มากกว่า  คาดว่าปีทีแ่ล้วรายได้

น่าจะมากกว่า 3,000,000 บาท 

หลงัจากประสบความส�าเร็จทีบ้่านสนวนนอก บรษิทัฯ ขยายผล

ทั้งเรื่องการท่องเที่ยวและเรื่องผ้าภูอัคนีมาที่บ้านตาลองด้วย

บา้นตาลอง ต�าบลทุง่วัง อ�าเภอสตกึ จงัหวดับรุีรมัย์ ได้รบั

คัดเลอืกให้เป็น 1 ใน 50 ชมุชนท่องเทีย่ว OTOP นวตัวถิต้ีนแบบ
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ผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
หลังจากบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีปทุมธานี (วิสาหกิจเพ่ือ

สังคม) จ�ากัด ก่อตั้งขึ้น คุณสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัด

ปทุมธานีในเวลาน้ัน  ตั้งข้อสังเกตว่าเดิมนั้นข้าวหอมปทุมซึ่งเป็น

อัตลักษณ์ของจังหวัดปทุมธานี ไม่ค่อยเป็นที่รู ้จักและไม่ได้รับ

ความนิยมเหมือนข้าวพันธุ์ท้องถ่ินอื่นๆ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี

ปทุมธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด จึงรณรงค์ให้ชาวนาหันมาปลูก

ข้าวพันธุ์หอมปทุม รวมทั้งให้ผู้คนทั่วไปหันมารับประทานข้าวกล้อง

จากชาวนาโดยตรง 

บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะช่วยชาวนาที่เคยรอรับความช่วยเหลือ 

จากรัฐทุกปีให้พ่ึงพาตัวเองได้ ขายข้าวได้ราคา มีความเป็นอยู่ที่ดี

ขึ้น และรณรงค์ให้คนไทยหันมารับประทานข้าวกล้องจึงริเริ่มตั้ง

โครงการศาสตร์พระราชา เรียนรู้วิถีชาวนา ท่ีอ�าเภอหนองเสือ  โดย

เปิดให้ชาวนาที่สนใจเข้าร่วมโครงการและแนะน�าให้ท�าเกษตร 

ผสมผสาน  ปลกูข้าวหอมปทุมปลอดสารพิษ  ผลกัดนัให้สข้ีาวเอง และ

ขายข้าวสารแทนข้าวเปลือก ซึ่งท�าให้ชาวนามีรายได้มากขึ้น เพราะ

ขายได้กิโลละ 40-50 บาท  

นอกจากนัน้ โครงการน้ี ยังเปิดให้บคุคลทัว่ไปเข้าร่วมเช่านาปลกู

ข้าวเพ่ือให้เข้าใจเรื่องวิถีชีวิตชาวนา  และท�ากิจกรรมเก่ียวกับการ 

ปลูกข้าว ตั้งแต่เตรียมดิน ด�านา เกี่ยวข้าว แล้วได้ข้าวกลับไปด้วย ซึ่ง 

มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นที่น่าพอใจ และเกิดการขยายผลชวน

เพื่อนให้มาร่วมเช่านาด้วยกัน  

บรษิทัฯ มหีลกัเกณฑ์จ่ายเงนิก้อนแรกให้ชาวนาท่ีร่วมโครงการฯ

น�าไปลงทุนก่อน เช่น บริษัทฯ รับซื้อข้าวไร่ละ 12,000 บาท ชาวนา 

จะได้เงินทุนไร่ละ 6000 บาท สมมุติชาวนามีที่นา 10 ไร่ น�ามาเข้า

โครงการ 5 ไร่ จะได้เงินไป 30,000 บาท  ซึ่งเพียงพอเป็นทุนให ้

ท�านาทั้ง 10 ไร่ โดยไม่ต้องไปกู้เงิน นี่เป็นวิธีหนึ่งที่ท�าให้ชาวนาสนใจ

เข้าร่วมโครงการ 

ปี 2560 โครงการน้ีมีท่ีอ�าเภอหนองเสือ 6 ไร ่ ป ี 2561 

โครงการฯขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็น 60 ไร่ และมีพื้นที่เพิ่มขึ้นอีก 1 อ�าเภอ

คืออ�าเภอล�าลูกกา  

ปทุมธานี
“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

คุณพรไพเลิส ดวงจันทร์ 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-4876-7214
pilert7214@gmail.com
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ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 1,162 ครัวเรือน

ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

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

จำานวนโครงการรายกลุ่มงาน

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

ด้านแปรรูป
แม้ว่าการแปรรปูผลผลติทางการเกษตรจะเป็นหนึง่ภารกิจของ

บรษิทัประชารฐัฯ  แต่เน่ืองจากบรษิทัฯ ไม่มคีวามรูพ้อเพราะยังมองไม่

เห็นตลาด  จึงจัดท�าโครงการคาราวานร้านค้าประชารัฐพาเกษตรกร 

วิสาหกิจชุมชนไปขายของตามโรงงานขนาดใหญ่ที่มีก�าลังซื้อ  

ปัญหาท่ีพบคือ แม้ปัจจุบันมีวิสาหกิจชุมชนมากมาย แต ่

ส่วนใหญ่ยังไม่เข้มแข็งนัก บริษัทจึงเสนอให้หลายชุมชนรวมตัวกัน 

อย่างแผงหน่ึงอาจรวมกันมา 3-4 ชุมชน แล้วสลับกันมาขายเพียง 

ครัง้ละ 1 คน   เพ่ือประหยัดค่าใช้จ่าย ซึง่จะช่วยให้ชมุชนได้เงนิมากขึน้ 

ปัจจบุนั โครงการฯ มร้ีานค้าทัง้หมด 80 ร้านค้า  โรงงานขนาดใหญ่ 

ที่เปิดให้บริษัทฯเข้าไปขายของก็พอใจ เพราะนอกจากได้ช่วยเหลือ

เกษตรกร เขายังได้ซื้อสินค้าโดยตรงจากผู ้ผลิตในราคาไม่แพง  

จากเดมิท่ีเคยขายผลผลติได้เดอืนละ 5,000 บาท แต่มากับโครงการฯ 

วันเดียวก็มีรายได้ถึง 3,000 บาท  

“ผมเชื่อมั่นว่าบริษัทประชารัฐจะเป็นตัว

ท�าลายก�าแพงเงื่อนไขต่างๆ ของรัฐให้สั้นลง

ได้ และสามารถตัดสินใจและด�าเนินการได้เอง

“เรื่องที่เด่นมากคือ การปลูกข้าวหอมปทุม 

ซึง่เราเชือ่ว่าข้าวของเราไม่ด้อยกว่าทีอ่ืน่ ตัง้แต่ขัน้ตอนการปลกู

ทีป่ลอดสารเคม ีไปถึงการแปรรปูเป็นสนิค้าต่าง ๆ  เช่น จมกูข้าว

น�ามาท�าเป็นโลชัน่ สบู ่ครีมอาบน�า้ บรษิทัเข้ามาช่วยสนบัสนุน

ในสิ่งที่ชาวบ้านอยากท�า และส่งเสริมการขาย

“เราล้มลกุคลกุคลานกันมานาน จนมบีรษิทัประชารฐัมา

ช่วย เมื่อคนเห็นว่าเราลด ละ เลิก สารเคมีได้จริง เขาก็เข้ามา

หาเรา เราก็ได้ท�าให้สังคมดีขึ้น

“ผมคดิว่าบรษิทัประชารฐัเป็นกลไกท่ีดทีีส่ดุในการท�าให้

ขั้นตอนการท�างานลดลงและได้ท�าในสิ่งท่ีชุมชนต้องการได้

อย่างแท้จริง”

ก�านันทองสุข สีลิด 

ก�านันหมู่บ้านแสนสุขสกัดห้า อ�าเภอหนองเสือ 

จังหวัดปทุมธานี
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ผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
จากการทีบ่รษิทั ประชารัฐรักสามคัคีประจวบครีขีนัธ์ (วสิาหกิจ

เพ่ือสงัคม) จ�ากัด พัฒนาและยกระดับสนิค้าเกษตรอนิทรย์ีและต่อยอด 

สู่ตลาดเกษตรอินทรีย์มาตลอดนั้น ในปีที่ผ่านมาได้ด�าเนินโครงการ 

ส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์กลุ ่มเกษตรท�านาธงชัย ต�าบลธงชัย 

อ�าเภอบางสะพาน โดยรวมกลุม่สมาชกิ 44 ราย พ้ืนทีป่ลกูข้าว 614 ไร่ 

ขับเคลื่อนนาแปลงใหญ่ในพื้นที่สู่เป้าหมายนาอินทรีย์ 

นอกจากนี้ยังมีโครงการส่งเสริมการผลิตและจัดจ�าหน่าย

สบัปะรดผลสด “สยามโกลด์” หรอืพันธ์ุทองสยาม ซึง่มพ้ืีนทีเ่พาะปลกู

ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ผู้บริโภคนิยมรับประทานผลสด และเป็น

ที่นิยมในกลุ่มชาวต่างชาติด้วย

ด้านแปรรูป
โครงการส่งเสริมการตลาดและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าชุมชน

ได้แก่ ชีสเค้กไส้สับปะรด กระยาสารทธัญพืช น�้าพริก แกนสับปะรด

อบแห้ง กล้วยอบน�้าผึ้ง น�้าผลไม้ผงชงพร้อมด่ืม ได้ด�าเนินการมา

อย่างต่อเนื่อง ในปีที่ผ่านมาสร้างรายได้ให้กลุ่มผู้ผลิต 388,595 บาท

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
ด้วยเหน็ศกัยภาพของชมุชนและการส่งเสรมิและประชาสมัพันธ์

การท่องเที่ยวโดยชุมชนมาโดยตลอดนั้น ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เสนอ 

ชุมชนบ้านห้วยเกรียบ อ�าเภอบางสะพาน เข้าประกวดในรายการ

ชุมชนชวนเที่ยว ตอนชุมชนชวนชิม ซึ่งผ่านเข้ารอบ 10 ชุมชนสุดท้าย 

ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการชื่นใจไทยแลนด์ ช่องอมรินทร์ทีวี HD, 

รายการชุมชนชวนเท่ียว ช่อง 9 MCOT และรายการเจษฎาจัดมา 

ช่อง 7 พร้อมทั้งร่วมพัฒนาสินค้าชุมชนและส่งเสริมการตลาดท�าให้

ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 153,440 บาท

ยกตัวอย่างชุมชนท่ีได้ลงไปพัฒนาคือ บ้านถ�้าม้าร้อง อ�าเภอ

บางสะพาน ที่นี่ผู้น�าชุมชนดี ชุมชนเข้มแข็ง ชาวบ้านร่วมมือร่วมใจ มี

กองทุนหมู่บ้าน มีการเก็บออม แต่กลับไม่มีโอกาสเหมือนชุมชนใกล้

เมืองเพราะอยู่ห่างไกล บริษัทฯก็เข้าไปช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องแหล่ง

ท่องเท่ียวในชมุชนให้เป็นทีรู้่จกั มสีนิค้าชมุชนก็เข้าไปช่วยพัฒนาให้ดี

ขึน้ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบแพ็คเกจจิง้ หรอืหาช่องทางการจ�าหน่าย 

ในงานอีเว้นต์ต่างๆ เช่น งานประชารัฐจังหวัด ตอนนี้อ�าเภอกุยบุรี

พัฒนาเป็นซาฟารีเมืองไทย ติด 1 ใน 50 ของชุมชนต้นแบบของกรม

การพัฒนา นักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะ ชุมชนก็อยู่ด้วยตัวเองได้

ประจวบคีรีขันธ์

“เมืองทองเนื้อเก้า มะพร้าวสับปะรด  
สวยสดหาดเขาถำ้า งามลำ้านำ้าใจ”

วันที่จดทะเบียน 31 สิงหาคม 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำานวนกรรมการ 10 คน จำานวนผู้ถือหุ้น 23 ราย 
ที่อยู ่ เลขที ่ 1 ถนนก้องเกียรต ิ ตำาบลประจวบคีรีขันธ์
อำาเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77210

คุณราตรี พิศุทธิ์ชโลทร
กรรมการผู้จัดการ
06-2597-1997

r.ratee5858@gmail.com

คุณณัฐ สระสวย 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

0-85692-0445
srasuay.s@hotmail.com
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ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 387 ครัวเรือน

“ผมรูส้กึดใีจ และยินดท่ีีบรษิทั ประชารฐัรกั

สามัคคีฯ ได้เข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนชุมชน

บ้านม้าร้อง ในการสร้างงานสร้างอาชีพ ทั้งอาชีพ

หลกัและอาชพีเสรมิของคนในชมุชน โดยส่งเสรมิการ

ขายผลิตภัณฑ์ท่ีทางชุมชนมีอยู่แล้ว วางการตลาดสินค้าของ

ผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้ไปสู่ชุมชนอื่น รวมทั้งการปรับปรุงให้เป็น

ไปตามมาตรฐานสากล และขยายตลาดให้รูจ้กัมากย่ิงขึน้ คนใน

ชุมชนให้มีรายได้เพิ่มเติม”

นายประวิทย์ รัตนพงศ์

ผู้ใหญ่บ้านม้าร้อง อ�าเภอบางสะพาน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

“รู้สึกดีใจมากๆ ที่มีโอกาสได้ท�างานกับประชารัฐในโครงการสานพลัง

เพ่ือบ้านเกิด แม้ว่าจะไม่ได้กลบัไปท�างานประจ�าจงัหวัดบ้านเกิดตวัเอง แต่การ

ท�างานประจ�าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นจังหวัดที่เราไม่มีเพื่อน ไม่มีญาติ 

ไม่รู้จักใครที่นี่มาก่อน ท�าให้ได้เรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้ากับสังคมใหม่ๆ เพื่อนใหม่ๆ  

“ส�าหรับการท�างาน กรรมการบริษัทได้ให้ค�าแนะน�าในการท�างานในพ้ืนที่เป็นอย่าง

มาก ชุมชนและชาวบ้านก็เอ็นดูเราเป็นพิเศษ เนื่องจากเราไม่ใช่คนที่นี่ จึงได้รับความร่วมมือ 

เป็นอย่างดีในการท�ากิจกรรมต่างๆ  การท�างานนี้ท�าให้รู้สึกว่าตัวเองโตขึ้น และโชคดีที่ได้มา

เรียนรู้การท�างานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานราชการเอง ชุมชน หรือเอกชน สิ่งเหล่านี ้

ท�าให้เราได้พัฒนาตัวเองมากยิ่งขึ้น  อายุ 25 แต่ท�างานได้ขนาดนี้ก็รู้สึกว่าตัวเองเก่งแล้ว 

“นอกจากนั้นสิ่งหน่ึงท่ีประทับใจมากคือ เพ่ือนๆ นักพัฒนาธุรกิจชุมชนจังหวัดอ่ืนๆ 

คิดว่ามีไม่กี่งานหรอกที่เราจะท�างานแล้วมีเพื่อนครบทุกจังหวัด ทุกๆ ครั้งที่มีปัญหาเรื่องงาน

หรอืเรือ่งส่วนตวั มเีพ่ือน ๆ  พ่ี ๆ  จงัหวัดอืน่มกัให้ค�าแนะน�า ค�าปรึกษาเป็นอย่างด ีแม้ว่าบางคน

ไม่ได้ท�างานหน้าท่ีนีแ้ล้ว แต่มติรภาพทีด่ยัีงอยู่ ให้ความช่วยเหลอืกันอยู่ เป็นความประทบัใจ 

ที่ไม่มีวันลืมค่ะ”

นางสาวณัฐ สะสวย 

นักพัฒนาธุรกิจชุมชนประจ�าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

“เมื่อได้เข้ามาท�างานในฐานะของประชา

รัฐรักสามัคคี ดิฉันได้เห็นโอกาสในการพัฒนา

จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ในหลายด้าน โดย

เฉพาะด้านการท่องเท่ียว หากดูจากที่ตั้งแล้ว

ประจวบคีรีขันธ์มีศักยภาพมาก มีทะเลท่ีสวยงาม แต่ยังไม่มี

ใครเข้ามาบริหารจัดการ เมื่อเราลงไปส�ารวจพื้นที่กับ อปท. ได้

เหน็ความงดงามของธรรมชาตเิป็นทนุของชมุชน เราก็เข้าไปเตมิ

เต็ม ช่วยพัฒนาให้เขาอยู่ได้อย่างย่ังยืน แต่เราไม่มงีบประมาณ

มากมาย สิ่งที่ท�าได้คือการเป็นกระบอกเสียง เมื่อเจอปัญหา

อะไรก็จะมารายงานท่านผูว่้าราชการจงัหวัด เพ่ือให้ท่านด�าเนนิ

การต่อ หากไม่มีประชารัฐเข้าไป ชาวบ้านก็จะอยู่ในแบบเดิม 

ความเจริญเข้าไม่ถึง

 “การเข้าไปพัฒนาชุมชนด้านการท่องเที่ยว ประชารัฐ

เน้นการเข้าไปสร้างองค์ความรู้ ไปเล่าการศึกษาดูงานท่ีเราได้

เห็น อย่างแม่ก�าปอง ภาคเหนือเขาท�าอย่างไรให้ส�าเร็จก็น�า

มาบอกต่อ พูดให้เขาเกิดพลังที่จะท�าตามบ้าง เราสนับสนุนให้

เขาพัฒนาตัวเองโดยไม่รอภาครัฐอย่างเดียว ช่วยท�าแผนธุรกิจ 

และด�าเนินการในเรื่องที่ท�าได้ทันที”

คุณราตรี พิสุทธิ์ชโลทร

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี

ประจวบคีรีขันธ์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

จำานวนโครงการรายกลุ่มงาน

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

ข้อมูลสิ้นสุด ณ เดือนตุลาคม 2561
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ผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีปราจีนบุรี (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) 

จ�ากัด ร่วมกับเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจงัหวดัปราจีนบรุส่ีงเสรมิ 

ผักกระเฉดชะลูดน�้าของต�าบลนาแขม โดยได้แนะน�าเทคนิค

กระบวนการผลิตสินค้าเกษตรท่ีหลากหลาย  เชื่อมโยงการตลาด 

และแนะน�าให้กลุม่เกษตรกรไปจดทะเบยีนเป็นวิสาหกิจชมุชน พร้อม

วางแผนในการน�าผักกระเฉดชะลูดน�้าเข้าสู่กระบวนการที่จะให้กรม

ทรพัย์สนิทางปัญญาข้ึนทะเบยีนเป็นสนิค้าสิง่บ่งชีท้างภมูศิาสตร์ (GI)

โครงการส่งเสริมการตลาดส�าหรับกลุ่มเกษตรกร
จากแนวคิดของเกษตรกรท่านหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็น 

ผู้รวบรวมผลผลิตของเกษตรกรต่างๆ ที่มีความคล้ายคลึงกัน  โดย

เฉพาะในเรือ่งของผลผลติทางการเกษตร เพ่ือน�ามาขายภายในจงัหวัด 

รวมไปถึงในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ โดยมีตัวแทนของเกษตรกรเข้าร่วมอบรม 

เก่ียวกับเรื่อง Rural E-Commerce Development in Lancang- 

Mekong Countries กับสถาบันลุ่มแม่โขง  จังหวัดขอนแก่น  ท�าให้

เกษตรกรเห็นแนวทางและจัดต้ังเป็นโครงการ Lancang Project 

(โครงการล้านช้าง)   เพ่ือให้เกษตรกรสามารถน�าผลผลิตไปขายกับ 

ผู้บริโภคได้โดยตรง ทั้งผลผลิตตามฤดูกาล และผลผลิตท่ีออกทั้งปี  

เพื่อให้เกษตรกรได้พบกับผู้บริโภคโดยตรง

ด้านแปรรูป
บรษิทั ประชารฐัรกัสามคัคปีราจนีบรุ ี(วสิาหกจิเพ่ือสงัคม) จ�ากัด 

ได้น�าผลติภัณฑ์แปรรูปมาจดัจ�าหน่ายเป็นกระเช้าเทศกาลปีใหม่และ

เทศกาลส�าคัญตลอดทั้งปี

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
ในปีท่ีผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้วิเคราะห์ศักยภาพชุมชนบ้าน

ดงกระทงยาม ในเขตต�าบลศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี เพื่อพัฒนาเป็น

แหล่งท่องเท่ียว ชมุชนน้ีตัง้อยู่บนเนินดนิขนาดใหญ่กลางทุง่โล่ง มกีาร

ขดุพบต้นไม้ร่มครึม้เป็นดง ทีม่โีบราณวัตถุสมยัทวารวด ีซึง่ปัจจบุนัจดั

แสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาต ิปราจนีบรุ ีนอกจากน้ียังได้ลงพ้ืนที่ 

วิเคราะห์ศักยภาพชุมชน ค้นหาอัตลักษณ์บ้านโคกปีบ และบ้าน 

บางแตน และส�ารวจแหล่งท่องเท่ียวท่ีห้วยสโมง เพ่ือส่งเสริมการ 

ท่องเที่ยวโดยชุมชนต่อไป

ปราจีนบุรี

“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

224

62-05-074_206-245 Pracharat new_17-05_Y-Uncoated DIC.indd   224 17/5/2562 BE   15:48



“ขอบคุณประชารัฐรักสามัคคีปราจีนบุรี ท่ี

เข้ามาช่วยเหลือและคอยให้ค�าปรึกษา อีกท้ังยัง

หาพ้ืนทีใ่นการจ�าหน่ายผลไม้ และผลผลติทางการ

เกษตรให้ ท�าให้มีรายได้เพิม่มากขึ้นเพียงพอส�าหรับ

ดูแลครอบครัว”

นางฤดี พรหมรักษา

เกษตรกรในโครงการส่งเสริมการตลาด

ส�าหรับกลุ่มเกษตรกร

ข้อมูลสิ้นสุด ณ เดือนตุลาคม 2561

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 40 ครัวเรือน

ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

จำานวนโครงการรายกลุ่มงาน

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)
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ผลการดำาเนินงาน

ปัตตานี

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

คุณซาญาณ ี แวอาล ี
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-7395-0327
noosa_indy@hotmal.com

“เราได้เข้ามาท�างานเพ่ือสานต่อนโยบายสานพลังประชารัฐ ท่ี

รัฐบาลได้มุง่หวังจะสร้างงาน สร้างรายได้ เพ่ือให้ประชาชนมคีณุภาพชวีติ

ทีด่ขีึน้ บรษิทัประชารฐัรกัสามคัคปัีตตานไีด้ตอบรบันโยบาย โดยสร้างการ

เปลี่ยนแปลงให้ชุมชน กลุ่มวิสาหกิจต่างๆ มีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการสร้างสรรค ์

สินค้าใหม่ๆ รวมถึงการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิม

“ ปีนีเ้ราเน้นการสนับสนุนให้เกิดการท่องเทีย่วโดยชมุชน เพ่ือให้ชาวบ้านมงีานท�า 

มีรายได้เพ่ิมข้ึน รวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน น�าทรัพยากรท่ีมีอยู่มาปรับปรุง 

สร้างนวัตกรรม และเพ่ิมมูลค่า สิ่งเหล่านี้ตอบโจทย์ของรัฐบาลในการสร้างเศรษฐกิจ

ฐานรากท้ังสามด้านควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านการศึกษา (E5) ซึ่งในจังหวัดปัตตานี

เกิดผลส�าเร็จชัดเจนทั้งสองส่วนนี้

“ตอนน้ีรายได้ของประชากรต่อหัวในระดับชุมชน รายได้ของจังหวัด ซึ่งวัดจาก 

GDP ของจังหวัดเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด อย่างไรก็ตาม เรามุ่งหวังว่าบริษัทฯจะสามารถ

สร้างคุณภาพชีวิตที่ของชุมชนและประชาชนทั่วประเทศได้อย่างยั่งยืนต่อไป”

ดร.ตติยะ  ฉิมพาลี 

ประธานกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีปัตตานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

ด้านเกษตร

โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านไม้แก่น 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีปัตตานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด 

ร่วมด�าเนนิโครงการโดยการส่งผกัและผลไม้ตามฤดูกาลวางจ�าหน่าย 

ทีร้่านค้า Farm Outlet Pattani เป็นระยะเวลา 7 เดือน มกีลุม่เป้าหมาย 

ผู้ได้รับประโยชน์ 4 หมู่บ้าน 1 อ�าเภอ สร้างรายได้ให้เกษตรกรทั้ง

สิ้น 24,999 บาท (ข้อมูลเดือนกันยายน 2561) ซึ่งนอกจากจะช่วยให้

เกษตรกรมรีายได้เพ่ิมขึน้ ยังท�าให้มช่ีองทางในการจ�าหน่ายสินค้าเพ่ิม

ขึ้น รวมถึงมีสถานที่จัดกิจกรรมแสดงสินค้าด้วย

ด้านแปรรูป

โครงการปลากุเลาเค็มตันหยงเปาว์ 

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีปัตตานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด   

เข้าไปช่วยเรื่องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์โดยเชื่อมโยงกับกลุ่มบาติก ให้

เป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์และตัดเย็บเป็นกระเป๋าโดยใช้ลวดลายของ

เรือกอแระบนผืนผ้าบาติก ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของปัตตานี มีผู้ได้รับ

ประโยชน์ 30 ครัวเรือน 1 อ�าเภอ สร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการรวม 

629,435 บาท (ข้อมูลเดือนกันยายน 2561)

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
ปีท่ีผ่านมามีการประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยวบ้านบาลาดูวอ 

ในรายการชื่นใจไทยแลนด์ ภายหลังออกอากาศ ชุมชนมีรายได้เพ่ิม

ขึ้น 2,700 บาท  

นอกจากนั้นชุมชนบ้านปาเระ ต�าบลบาราโหม อ�าเภอเมือง

ปัตตานี ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 50 ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถ ี

อีกด้วย 

บ้านปาเระ ต�าบลบาราโหม อ�าเภอเมืองปัตตานี จังหวัด

ปัตตานี ได้รับให้เป็น 1 ใน 50 ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 

ต้นแบบ

โครงการเด่น

โครงการศูนย์กระจายสินค้า Farm Outlet Pattani 
ร้าน Farm Outlet Pattani ต้ังอยู่ด้านข้างบ้านพัก

พัฒนาการจังหวัดป ัตตานี  ถนนหนองจิก อ�าเภอเมือง 

โดยใช้เป็นช่องทางการตลาดส�าหรับจัดแสดงและจ�าหน่าย

ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์จากฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระ

ราชด�าร ิผลติภัณฑ์จากภมูปัิญญาท้องถ่ิน และสนิค้าอตัลกัษณ์

ของชาวปัตตานี โดยมอบให้บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีปัตตานี 

(วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ�ากัด เข้ามาบริหารร้าน พร้อมท้ังจัดตั้ง

เป็นศูนย์เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ของจังหวัด สถานที่พบปะระหว่าง 

ผู้ผลิต ผู้บริโภค และสถานที่จัดกิจกรรมแสดงสินค้าชุมชนของ

จังหวัดปัตตานี

“เมืองงามสามวัฒนธรรม ศูนย์ฮาลาลเลิศลำ้า ชนน้อมนำาศรัทธา  
ถิ่นธรรมชาติงามตา ปัตตานีสันติสุขแดนใต้”
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ข้อมูลสิ้นสุด ณ เดือนตุลาคม 2561

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 467 ครัวเรือน

ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

จำานวนโครงการรายกลุ่มงาน

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

“ประชารฐัได้ร่วมมอืกับชมุชน ส่งเสรมิให้ผลิตกุเลา

เค็มท่ีมีคุณภาพ ปลอดสารเคมี และน�าเรื่องพ่ีน้องชาว

ประมงพ้ืนบ้านของเราเผยแพร่ไปสูผู่บ้รโิภคได้รบัรู ้ประชา

รัฐท�าให้เรามีช่องทางการตลาดที่กว้างขึ้น เราขายกุเลาเค็ม

ได้มากขึ้น  มีรายได้ มีงานท�า สามารถเลี้ยงดูครอบครัวท่ีอบอุ่นได้ 

ขอขอบคุณผู้บริโภคที่ช่วยเหลืออุดหนุนกุเลาเค็มโอรังปันตัย”

นายมูหามะสุกรี มะสะนิง (ประธานกลุ่ม)

“โครงการ FARM OUTLET PATTANI  มีเป้าหมาย 

ให้ชุมชนรวมตัวกันสร้างปัจจัยการผลิต ลดการซื้อ

วัตถุดิบจากภายนอกและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ

มาตรฐานตามที่ตลาดต้องการ  รวมไปถึงการน�านวัตกรรม

และเทคโนโลยีมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ด้วยการ 

ส่งเสรมิจากภาครฐั และสนับสนนุจากภาคเอกชน ท่ีเรยีกว่า “ประชารฐั”     

“ผลท่ีได้คือการเพ่ิมช่องทางการจ�าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร

จากโครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชด�าริฯ และผลิตภัณฑ์

ของดีจงัหวดัปัตตาน ีกลุม่ผูป้ระกอบการได้พัฒนารูปแบบผลติภัณฑ์ให้ 

ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้า คนรักสุขภาพ และกลุ่มลูกค้า

ที่มีก�าลังซื้อมากขึ้น

“ในขณะเดยีวกนั ชมุชนในพ้ืนทีจ่งัหวดัปัตตานก็ีมศูีนย์เรยีนรูง้าน

ด้านการเกษตรและการแปรรูป และเป็นสถานที่พบปะและจัดกิจกรรม

หรือแสดงสินค้าชุมชน  Farm Outlet Pattani จึงเป็นค�าตอบที่จะท�าให้

พี่น้องเกษตรกรมีตลาดจ�าหน่ายสินค้าพรีเมียมที่ชัดเจน

“ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้น  เช่น สินค้าชุมชนส่วนใหญ่ยังไม่ตอบโจทย์

กลุ่มลูกค้าคนรักสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบบรรจุภัณฑ์ยังไม่มีความ

โดดเด่นและมีข้อจ�ากัดด้านก�าลังการผลิต เน่ืองจากใช้แรงงานชุมชน

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ  นับเป็นโจทย์ท่ีบริษัทฯ ก�าลังคิดหาหนทาง

แก้ไขในอนาคต” 

นายวรุต  ชคทิศ  

กรรมการผู้จัดการ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีปัตตานี

(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด
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ผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
ปีที่ผ่านมา บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพระนครศรีอยุธยา 

(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย

และมีมาตรฐาน ทั้งยังมีตลาดนัดเกษตรกร AYUTTHAYA FARMER 

MARKET เป็นพ้ืนท่ีจ�าหน่ายสินค้าเกษตร และการส่งเสริมการผลิต

กล้วยน�้าว้าอินทรีย์สายพันธุ์มะลิอ่อง ของกลุ่มสมาคมส่งเสริมและ

พัฒนาคนพิการอ�าเภอภาชี ให้มีรายได้ และพัฒนาให้เป็นพ้ืนที่

ต้นแบบทางด้านการเกษตรของคนพิการ

ด้านแปรรูป
หลังจากส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปผ้าขาวม้าให้เป็น 

กระเป๋า แบรนด์ PAYA แล้วน้ัน ปีทีผ่่านมา บรษิทั ประชารฐัรกัสามคัคี 

พระนครศรีอยุธยา (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ�ากัด สนับสนุนการผลิต

กล่องใส่กระเป๋าโดยให้โรงเรียนรอซีดีเป็นผู้ผลิตกล่องส�าหรับบรรจุ

กระเป๋า PAYA เป็นการกระจายรายได้ให้แก่โรงเรยีนและกลุม่นกัเรยีน

เพ่ือเชื่อมโยงโครงการ OTOP Junior Kids Ayutthaya ด้านการ 

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
จังหวัดอยุธยามีชุมชนท่องเท่ียวท่ีโดดเด่นหลายแห่ง ในปีที่

ผ่านมาน้ี บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพระนครศรีอยุธยา (วิสาหกิจ

เพื่อสังคม) จ�ากัด ได้ประชาสัมพันธ์หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน อาทิ 

ชุมชนบ้านเทโพ อ�าเภอบางปะอิน ที่โดดเด่นด้านการผลิตเห็ดตับเต่า

และวถีิชวีติด้านการเกษตร ชมุชนบ้านอรญัญิก ทีม่เีอกลกัษณ์ด้านการ

ผลิตมีดอรัญญิกที่มีชื่อเสียง เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน

 

บ้านท้ายวัง ต�าบลเกาะเกิด อ�าเภอบางปะอิน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา  ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 50 ชุมชน 

ท่องเที่ยว OTOP  นวัตวิถีต้นแบบ 

พระนครศรีอยุธยา

“ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่นำา เลิศลำากานท์กวี
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 ี ด่านชัยวิโรจน ์
กรรมการผู้จัดการ
08-1816-5442

seayutthaya@gmail.com

คุณพิยุทธ จะรึกรัมย์ 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

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

้ ้
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ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 1,437 ครัวเรือน

10,573,43110,573,431

238,030232,030

1,216,781

ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

จำานวนโครงการรายกลุ่มงาน

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

ข้อมูลสิ้นสุด ณ เดือนตุลาคม 2561

“หลังจากเข้าร่วมโครงการ AYUTTHAYA FARMER 

MARKET  กลุม่มรีายได้เพ่ิมข้ึน 1,216,781 บาท ท�าให้ชุมชน 

มีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการมาจ�าหน่ายสินค้าเกษตร และมี

พื้นที่จ�าหน่ายสินค้าเกษตรทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ เป็นประจ�า 

ทุกสัปดาห์ ก่อนเริ่มโครงการเกษตรกรไม่มีพ้ืนท่ีจ�าหน่ายสินค้าเกษตร   

โดยอาศัยจ�าหน่ายเพียงตลาดชุมชนซึ่งมีรายได้ไม่เพียงพอ  เมื่อได้เข้า

ร่วมโครงการเกษตรกรก็มีรายได้จากการจ�าหน่ายสินค้าท่ีมั่นคง ย่ังยืน  

สามารถเพิ่มผลผลิตด้านการเกษตรที่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค 

ตอนนี้มีการขยายผลจาก 5 ชุมชนเพิ่มขึ้นอีก 3 ชุมชน เกษตรกรมี

ความสขุท่ีได้มาขายสนิค้าเกษตรท่ีปลอดภยัให้แก่ผูบ้รโิภคในราคาไม่แพง 

ขอบคุณบรษิทัประชารฐัฯพระนครศรอียุธยา ท่ีมาช่วยเหลอืเกษตรกรและ

อยากให้โครงการนี้อยู่คู่กับชาวพระนครศรีอยุธยาต่อไป”

นางสายพิณ วงษ์ศิริ 

เกษตรกรผู้ปลูกพริกและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอาหาร

ปลอดภัยบ้านสวนพริก

โครงการเด่น
โครงการ AYUTTHAYA FARMER MARKET

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพระนครศรีอยุธยา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) 

จ�ากัด ริเริ่มส่งเสริมการผลิตสินค้าภาคการเกษตรให้เป็นเกษตรอินทรีย์

ที่มีมาตรฐาน เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืชผักที่มีคุณภาพตาม

มาตรฐานปลอดภัย นอกจากนั้นยังน�าสินค้าด้านการเกษตรที่เป็นผัก 

พื้นบ้านและแปรรูปเพื่อจ�าหน่ายในรูปแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม  

ปัจจบุนักลุม่เกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการ คือ วิสาหกิจชมุชนแปรรปู

สตัว์น�า้ส�าพะเนยีง (ปลาย่างสวุรรณมจัฉา) วิสาหกิจชมุชนอาหารปลอดภัย

บ้านสวนพริก สวนวรารมณ์ ผักปลอดสารพิษฟ้าเคียงจันทร์ Little Farm 

กลุม่เกษตรกรมารวิชยั  ชาอทุยั (สนิค้าโอทอป) และวสิาหกิจชมุชนแปรรปู

เห็ดบ้านช้าง โครงการนี้สามารถสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มเกษตรกรอย่าง

ต่อเนื่อง ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนให้อยู่ดีมีความสุขมากขึ้น
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ผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร

โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยจังหวัดพังงา 

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพังงา (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ�ากัด  

ด�าเนนิงานโครงการจดัส่งผกัให้โรงพยาบาลพังงา เร่ิมท�าสญัญาครัง้แรก 

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 และโรงพยาบาลตะก่ัวป่า เริ่มท�า 

สัญญาครั้งแรกเมื่อวันท่ี 17 กรกฎาคม 2561  ปัจจุบันมีเกษตรกร

ร่วมโครงการ 10 กลุ่ม 60 ครัวเรือน สร้างรายได้ให้เกษตรกรไปแล้ว 

กว่า 235,000 บาท (ข้อมูลเดือนตุลาคม 2561)

โครงการการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ทุเรียนสาลิกา 

ทุเรียนสาลิกาเป็นของฝากอ�าเภอกะปง จังหวัดพังงา บริษัทฯ  

หาทางเพ่ิมมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตร ด้วยการออกแบบ 

บรรจุภัณฑ์ท่ีสะท้อนแนวคิด “พังงาเมืองแห่งความสุข” ของพ้ืนที่

อ�าเภอกะปง  จังหวัดพังงา 

นอกจากน้ันยังจัดงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ในสื่อโทรทัศน์ 

สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรกลุ่ม 

เป้าหมาย 697,000 บาท และท�าให้เกษตรกรผูป้ลกูทุเรยีนสาลกิาใน 

อ�าเภอกะปงสามารถจ�าหน่ายทุเรียนสาลิกาตลอดฤดูกาล จากเดิม

กิโลกรัมละ 130 -150 บาท  เป็นกิโลกรัมละ 200 - 240 บาท 

ด้านแปรรูป
โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน

ดิจิทัลและสตาร์ทอัพ 
บริษัทฯ ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดกิจกรรม Project trip ในโครงการอบรม

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านดิจิทัลและสตาร์ทอัพ  

โดยมีกลุ ่มเป้าหมายคือชุมชน 5 แห่ง ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

และบรรจุภัณฑ์ท�าให้ชุมชนมีผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น ครีมขมิ้นไก่ชน 

บรรจุภัณฑ์ผ้ามัดย้อม บรรจุภัณฑ์ถ่านดูดกลิ่น เป็นต้น

การออกบูธแสดงและจ�าหน่ายสินค้าในงาน เลแทป 

ไทยแลนด์ บาย เลอ ตูร์เดอฟร็องส์ 
ในโอกาสท่ีมีการจัดงานปั ่นจักรยานระดับโลกครั้งแรกใน

อาเซยีน รายการ เลแทป ไทยแลนด์ บาย เลอ ตร์ูเดอฟรอ็งส์ ( L’Etape 

Thailand by Le Tour De France) ณ อนุสรณ์สถาน (เรือ ต.813) 

ระหว่างวันที่ 19 - 21 ตุลาคม 2561 บริษัทฯ น�าชุมชนเป้าหมายร่วม

ออกบูธแสดงและจ�าหน่ายสินค้าในงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 

111,250 บาท

พังงา

“แร่หมื่นล้าน บ้านกลางนำา ถำางามตา ภูผาแปลก  
แมกไม้จำาปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร”

วันที่จดทะเบียน 19 ตุลาคม 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำานวนกรรมการ 15 คน  จำานวนผู้ถือหุ้น 122 ราย 
ที่อยู ่ สำานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา ช้ัน 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา 
ถนนพังงา-ทับปุด ต.ถำานำาผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000

เฉลิมชาต ิ เจนเจนประเสริฐ 
ผู้จัดการ

08-7264-2669
janejaneprasert@gmail.com

คุณชัยณฤทธิ์ บุตรเลี่ยม 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-1077-7421
chainarit09@hotmail.com

้ ้
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ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 51 ครัวเรือน

ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

จำานวนโครงการรายกลุ่มงาน

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

ข้อมูลสิ้นสุด ณ เดือนตุลาคม 2561

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
โครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว

จังหวัดพังงา

บริษัทได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่  6  ชุมชนเป้าหมาย คือ 

บ้านท่าจูด บ้านบางกุ่ม บ้านบางพาง บ้านนากลาง บ้านบางนุ บ้าน

บางซอย เพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพชุมชน ส�ารวจและจัดท�าเส้นทาง 

ท่องเที่ยว รวมทั้งร่วมกับบริษัท SCE ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 

ชุมชนตลาดใหญ่ ชุมชนเสนานุชรังสรรค์ ชุมชนเมืองเก่าตะกั่วป่าเล่า

ความหลัง และชมรมบาบ๋าฝั่งทะเลอันดามัน ลงพื้นที่วิเคราะห์สร้าง

ความเข้าใจเก่ียวกับเศรษฐกิจฐานรากท้ังระบบให้ชุมชน พร้อมท้ัง

ร่วมสร้างกระบวนการเรียนรู้ผ่านการปฏิบติัจริง และจดัท�าแผนธุรกิจ

ท่องเที่ยวโดยชุมชน ชื่อ “กระบวนการจัดท�าแผนธุรกิจชุมชน KSNB”

ผลจากการจัดท�าแผนธุรกิจดังกล่าว เกิดการจัดตั้งกลุ ่ม 

“ท่องเท่ียวย่านเมืองเก่าตะก่ัวป่า” รับนักท่องเที่ยวมาเท่ียวในย่าน

เมืองเก่าและบริเวณโดยรอบชุมชน ปัจจุบันสร้างรายได้ให้ชุมชน

แล้วกว่า 60,000 บาท  

นอกจากนั้นบริษัท ฯ ยังประสานงานให้รายการชื่นใจ 

ไทยแลนด์ ซึง่ออกอากาศช่อง 34 อมรนิทร์ทีวี เอชด ีมาถ่ายท�ารายการ

เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านบางกุ่ม บ้าน

ปลายพู่ และบ้านโคกไคร ออกอากาศเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 

ซึ่งช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชนกลุ่มเป้าหมายแล้วกว่า 256,000 บาท

บ้านสามช่องเหนือ ต�าบลกะไหล อ�าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัด

พังงา ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 50 ชุมชนท่องเที่ยว OTOP 

นวัตวิถีต้นแบบ
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พัทลุง
ผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
โครงการหลาดสุขเขียว ตลาดแห่งการแบ่งปันความสุข Sook 

Green Market ตลาดผักและผลไม้ปลอดภัยจากเกษตรกรตัวจริง 

จากการบูรณาการร ่วมระหว่างโครงการตลาดประชารัฐและ

โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ตลาดเปิดทุกวันศุกร์ เวลา 

9.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานกิจกรรมโรงพยาบาลพัทลุง (หน้าสหกรณ ์

ร้านค้าโรงพยาบาลพัทลงุ) ตลาดแห่งน้ีเข้าถงึความต้องการของเกษตรกร 

สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันผ่านการปฏิบัติ และเป็นส่วนหนึ่งของ

การขบัเคลือ่นงานด้านการเกษตรของบริษัท ประชารฐัรกัสามคัคพัีทลุง 

(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด ด�าเนินงานตั้งแต่ 10 พฤศจิกายน 2560 

ถึงปัจจุบัน มียอดรายได้รวม 530,029 บาท

นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งตลาดประชารัฐ Modern Trade ระยะ

เวลาด�าเนนิโครงการเดือนมนีาคม - กรกฎาคม 2561 สร้างรายได้รวม 

1,252,960 บาท รวมถึงการแก้ปัญหาราคาพริกตกต�่าด้วยการส่ง

ผลผลิตพริกขาวสู่ตลาดการแปรรูปเคร่ืองแกงเพ่ือสุขภาพในจังหวัด

พัทลุง มีรายได้จากโครงการ 33,000 บาท

ด้านแปรรูป
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพัทลุง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด  

พัฒนาต่อยอดปลาดุกร้าหมักสมุนไพรสูตรเงาะป่าซาไก สินค้า 

อัตลักษณ์ของจังหวัดพัทลุง อันเป็นส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมของ

ปลาดุกร้า ส่งเสริมอาชีพท้องถ่ิน ช่วยเพิ่มรายได้ให้ชุมชน พร้อมทั้ง

เชื่อมโยงการท่องเที่ยวโดยชุมชนศรีนครินทร์ หลังจากรายการชื่นใจ

ไทยแลนด์น�าเรื่องราวไปออกอากาศ มีรายได้ 156,000 บาท

นอกจากนี้ยังส่งเสริมงานปักกระเป๋ากระจูดศูนย์ศิลปาชีพ 

หัวป่าเขียว ทะเลน้อย สร้างรายได้ 12,700 บาท

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพัทลุง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด  

ให้ความส�าคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนมาโดยตลอด  

เริ่มแรกได้พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเกาะหมาก และอ�าเภอบางแก้ว 

ในปีที่ผ่านมาน้ี บริษัทพัฒนาพ้ืนท่ีท่องเที่ยวโดยชุมชนศรีนครินทร ์

สู ่ตลาดท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ มีรายได้หลังจากออกรายการชื่นใจ 

ไทยแลนด์ 35,000 บาท

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

คุณนิรมล ทองคำา 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-0714-6015
plamniramon@gmail.com

“หน่ึงปีท่ีผ่านมาท่ีดิฉันได้ร่วมท�างานกับ

บริษัทประชารัฐจังหวัดพัทลุง ดิฉันรู้สึกดีใจเป็น

อย่างยิ่งที่ได้ร่วมท�างานกับหน่วยงานต่างๆ ชุมชน 

รวมถึงได้ท�างานหลากหลายมิติ แตกต่างออกไป

“ขอขอบคุณบริษัทประชารัฐรักสามัคคีประเทศไทยที่ได้

ให้โอกาสพวกเรานักพัฒนาธุรกิจรุ่น 2 ทั้ง 76 จังหวัดได้กลับ

บ้านเกิดเพ่ือท�าภารกิจเพ่ือสังคม และหวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะได้

ท�างานเพื่อชุมชนต่อๆ ไป”

นางสาวนิรมล ทองค�า 

นักพัฒนาธุรกิจชุมชน บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี

พัทลุง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

“เมืองหนังโนราห์ อู่นาข้าว พราวนำ้าตก แหล่งนกนำ้า
ทะเลสาบงาม เขาอกทะลุ นำ้าพุร้อน”
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ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 939 ครัวเรือน

“อ�าเภอบางแก้ว มจีดุเด่นเรือ่งการแกะสลกัหนัง
ตะลุงของศูนย์ศิลปหัตถกรรมบางแก้ว ที่ผ่านมาท่าน
ประธานของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพัทลุงเข้ามา

ช่วยเหลือกลุ่มและชุมชน ทั้งการแนะน�าสินค้า กระจาย
สนิค้า อบรมให้เราเป็นมคัคเุทศก์ท้องถ่ินของภาคใต้ รุน่ท่ี 1 ช่วยเรือ่ง 
งบประมาณ เรื่องอาหารตอนอบรม แล้วพานักท่องเที่ยวมาเท่ียว 
มาซื้อสินค้าของเรา 

“ชุมชนของเราได้รับความช่วยเหลืออย่างมาก ที่ส�าคัญคือ 
ประชารัฐประเทศไทยได้พารายการชื่นใจไทยแลนด์มาถ่ายท�าที่
ชมุชน พวกเราดีใจท่ีมาก เพราะเป็นการถ่ายทอดงานศลิปหตัถกรรม
เก่ียวกับหนงัตะลงุ ทีเ่ราสบืสานมาจากคณุพ่อ ได้ให้คนรูจ้กั เชญิชวน
ให้เขามาเที่ยว ขอขอบคุณประชารัฐอย่างมาก 

“สิ่งที่อยากให้ประชารัฐเข้ามาช่วยเพ่ิมเติมคือ การกระจาย
สินค้า เช่น การออกบูธสินค้า เพ่ือท่ีเราจะได้กระจายสินค้าได้เยอะ 
อีกเรื่องคือ อยากให้ช่วยเรื่องบรรจุภัณฑ์สินค้าของเราให้ดีข้ึนกว่า
เดิม เพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นไปอีก”

ฉวีวรรณ จันทร์ชุม
ประธานกลุ่มศูนย์ศิลปหัตถกรรมบางแก้ว 

อ�าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

“ผมได้เข้าร่วมเครือข่ายกับประชารัฐผ่านบูธ

ต่างๆ และได้รับการชกัชวนในการท�ากิจกรรมการท่อง

เที่ยวในชุมชนร่วมกับประชารัฐ โดยชุมชนมีส่วนร่วม

ในกิจกรรมของเราด้วย ซึ่งประชารัฐให้ความช่วยเหลือ

ในส่วนของการอบรมมัคคุเทศก์ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของมัคคุเทศก์

จากเดิมให้ถูกต้องตามกฎหมาย

“ทางชุมชนมีความคาดหวังในเรื่องของกิจกรรมการท่อง

เท่ียว แต่ชุมชนของเรายังไม่เป็นที่รู้จัก จึงอยากให้บริษัทประชารัฐ

รักสามัคคีช่วยส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ เป็นสื่อกลางในการบอกต่อ

ถึงอัตลกัษณ์ของชมุชนให้เป็นทีรู้่จกักว้างขึน้ เพราะตอนน้ีชมุชนเรา

มีความพร้อมอยู่ระดับหนึ่งในการรองรับนักท่องเท่ียว ทุกคนพร้อม

และยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามา

“ผมและคนในชุมชนทุกคนรู้สึกดีใจที่บริษัทประชารัฐได้น�า

รายการชืน่ใจไทยแลนด์มาถ่ายท�าในชมุชน เพ่ือถ่ายทอดวัฒนธรรม 

ความเป็นอยู่ วิถีชีวิตให้ภายนอกได้รู้จักมากยิ่งขึ้น และคิดว่าคงจะ

มโีครงการดีๆ แบบน้ีท่ีสนบัสนุนการโครงการท่องเท่ียวโดยชมุชนใน

จงัหวัดพัทลงุเพ่ิมขึน้ และอยากให้มโีครงการสนบัสนุนเหล่านีต่้อไป”

คิมหันต์ สุวรรณเรื่องศรี  

ประธานชุมชนท่องเที่ยวต�าบลเกาะหมาก

”พวกหนูเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้าน

ธรรมเถียร จังหวัดพัทลุง ขอขอบคุณ

โครงการประชารัฐที่ได้ให้โอกาสกับพวก

หนู ตอนน้ีสินค้าของพวกหนูสวยขึ้น ขาย

ดีขึ้น  และขอขอบคุณนายกรัฐมนตร ี

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ได้ให้โอกาส

กับพวกหนูค่ะ ขอบคุณค่ะ”

นักเรยีนโรงเรียนบ้านธรรมเถียร

“ผมในนามของตัวแทนของชุมชน 

ตัวแทนของคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้าน

ธรรมเถียร จังหวัดพัทลุง ขอขอบคุณ

โครงการประชารฐัทีไ่ด้เข้ามาแนะน�าอาชพี 

ท�าให้ผลิตภัณฑ์ของชุมชนขายดีข้ึน และ

ขอขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก

ประยุทธ์ จันทร์โอชา ขอบคุณมากครับ”

ตัวแทนของคณะครูนักเรียน

โรงเรียนบ้านธรรมเถียร

“ในนามของวิชชาลัยรวงข้าว หมู่ท่ี 5 ต�าบล 

พนางตุง อ�าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดิฉันขอ

ขอบคุณโครงการประชารัฐที่ช่วยสนับสนุนการท�า

ตลาด ดูแลสินค้าให้ขายดีมากข้ึน เช่น สบู่น�้ามันร�าข้าว

สังข์หยด ออกแบบแพ็คเกจจิ้งท่ีสวยงามมากข้ึน และขอบคุณ

ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ไม่ทิ้งพวกเราไว ้

ข้างหลัง ขอบคุณที่ให้เรามีอาชีพที่มั่นคง ให้ยั่งยืนมากขึ้นค่ะ”

ครูจินต์ สุขวิน ในนามของวิชชาลัยรวงข้าว

ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

จำานวนโครงการรายกลุ่มงาน

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

ข้อมูลสิ้นสุด ณ เดือนตุลาคม 2561
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ผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
ปี 2561 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพิจิตร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) 

จ�ากัด ส่งเสรมิการเกษตรอย่างต่อเนือ่ง ได้แก่ การร่วมจ�าหน่ายสินค้า

เกษตร ในงานมหัศจรรย์สีสันเมืองพิจิตร การน�ากลุ่มเป้าหมายด้าน

เกษตร แปรรูป ร่วมจ�าหน่ายสินค้าในงานมหกรรมผลิตภัณฑ์ข้าว

และสินค้าเกษตรปลอดภัย และร่วมจัดกิจกรรม “มะม่วงโลก” เพ่ือ

สนับสนุนมะม่วงของดีจังหวัดพิจิตร

พร้อมกันนี้ได้จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อม

สู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ รวมถึงการด�าเนินโครงการ

สนับสนุนการผลิตและการตลาด ข้าว ตราดาวชาละวัน

ด้านแปรรูป
บรษิทัฯ เน้นการพัฒนาสนิค้า OTOP  โดยมโีครงการต่าง ๆ  เช่น 

โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้า OTOP การสัมมนา 

เชื่อมโยงเครือข่ายการค้าสินค้าเกษตรปลอดภัย โครงการส่งเสริม

มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาแดดเดียวบ้านวังกรด เพ่ือเพ่ิมช่องทาง 

การตลาดและมูลค่าสินค้า

นอกจากนี้ยังส่งเสริมช่องทางการขาย โดยการน�ากลุ่ม OTOP 

ไปจ�าหน่ายสินค้าในงานวันสหกรณ์แห่งชาติประจ�าปี 2561 พร้อม

เสวนาหัวข้อ “ประชารัฐรักสามัคคี ใครได้อะไร” การประสานกลุ่ม 

OTOP จังหวัดพิจิตรร่วมจ�าหน่ายสินค้าในงานเทศกาลเที่ยวเมือง

ไทย 2561 และการจัดตลาดประชารัฐของดีจังหวัด ในงานนมัสการ

หลวงพ่อเพชรประจ�าปี 2561 และการน�าสินค้า OTOP ไปแสดงและ 

จัดจ�าหน่าย ณ ศูนย์บริการข้อมูลและผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นต้น

ส�าหรับตลาดประชารัฐ Modern Trade ยังมีการด�าเนินงาน

อย่างต่อเนื่อง โดยประสานกลุ่มเป้าหมายเวียนมาจ�าหน่ายสินค้าใน 

ห้าง Tops Plaza จังหวัดพิจิตร 

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
ปีท่ีผ่านมานี้ บริษัทฯ ได้ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ส�าคัญที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นในจังหวัด ได้แก่ โครงการถนนสาย

วัฒนธรรมย่านเก่าวังกรดประจ�าเดือนมกราคม 2561 (ทุกวันเสาร์)   

ซึ่งรายการชื่นใจไทยแลนด์ช่องอมรินทร์ทีวี เอชดี ลงพ้ืนที่ถ่ายท�า

รายการประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวโดยชุมชน  ได้แก่ ย่านเก่าวังกรด 

ชุมชนโพธิ์ประทับช้าง บึงสามัคคี และวังทับไทร

นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวอีกหลายงาน ได้แก่ 

กิจกรรม “เติมรักวันวาน ย่านเก่าวังกรด ฉลองสมรสท่ีบึงสีไฟ” เพ่ือ

ประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวโดยชุมชนย่านเก่าวังกรด กิจกรรม “เพ็ญ

เดือนห้า และงานของดีโพธิ์ประทับช้าง ชิมส้มโอหวาน ย้อนต�านาน

พระเจ้าเสือ” งานประเพณีสงกรานต์ สรงน�้าพ่อปู่ บูชาหลักเมือง 

และย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเก่าพิจิตร ประจ�าปี 2561 และงาน 

“ชาละวันแฟร์ ปี 2561” เป็นต้น

บ้านโพธิ์ประทับช้าง ต�าบลโพธิ์ประทับช้าง อ�าเภอ

โพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 50 

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ

“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

พิจิตร
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ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 220 ครัวเรือน

ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

จำานวนโครงการรายกลุ่มงาน

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

ข้อมูลสิ้นสุด ณ เดือนตุลาคม 2561

“ดิฉันภูมิใจเป็นอย่างย่ิงท่ีได้ปฏิบัติหน้าที่นัก

พัฒนาธุรกิจเป็นเวลา 2 ปีเต็ม ได้ท�างานมากมาย 

ตั้งแต่งานด้านเอกสาร งานลงพ้ืนที่พบปะชุมชน 

การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาค

เอกชน วิชาการ ประชาชนและประชาสังคม   รวมถึงการรู้จักปรับ

ตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ  ได้เรียนรู้การใช้ชีวิต ต่างท่ี ต่างถ่ิน 

เนือ่งจากไม่ใช่คนพิจติรจงึต้องเรยีนรูนิ้สยัใจคอของคนในพ้ืนทีเ่พ่ือ

ให้การท�างานเป็นไปอย่างราบรื่นและบรรลุเป้าหมาย

“สิ่งส�าคัญที่เรียนรู้จากการท�างานนี้ คือ ไม่ว่าเราจะเจอ

ปัญหาอุปสรรคในการท�างานมากแค่ไหน หากมีความอดทน มี

เป้าหมายท่ีชัดเจน และมีความหนักแน่นในการท�างาน ก็ประสบ

ความส�าเร็จได้ 

“การที่ชุมชนจะมีรายได้อย่างยั่งยืนนั้นต้องอาศัยเวลา และ

ความต่อเนื่องในการติดตามกลุ่มเป้าหมาย นอกจากน้ันการเป็น

ส่วนหน่ึงของชุมชนและการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีก็เป็นอีกปัจจัยท่ี 

ท�าให้ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือ  อันจะน�าไปสู่ความส�าเร็จ

ในที่สุด”

พุทธิชชา  พรหมกร 

นักพัฒนาชุมชน บริษัทประชารัฐรักสามัคคีพิจิตร  

(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด
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ผลการดำาเนินงาน

ด้านการเกษตร
บรษิทั ประชารฐัรกัสามคัคพิีษณุโลก (วสิาหกิจเพ่ือสงัคม) จ�ากัด 

สนับสนุน โครงการผักปลอดภัย  ซึ่งเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้ส่ง

ผกัขายให้โรงพยาบาล ท�าให้เกษตรกรมรีายได้เพ่ิมขึน้รายละ  50,000 

บาทต่อเดือน ท้ังยังส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐของดีจังหวัด 

เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจัดจ�าหน่ายสินค้าชุมชน ร้านอาหารให้กลุ่ม 

ผูป้ระกอบการในจงัหวดั ซึง่สร้างรายได้แก่ผูป้ระกอบการ  100,000 บาท

นอกจากน้ียังมีการส่งเสริมกลุ่มการเกษตรต่างๆ เช่น กลุ่ม

วิสาหกิจชมุชนแปลงใหญ่พืชผกัปลอดภัยบึงพระ กลุม่ชุมชนมะขามสูง 

กลุ่มบ้านสวนมีสุข และกลุ่มเกษตรบึงพระ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ GAP

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
หมู่บ้านวังส้มซ่า เป็นชุมชนก่ึงเมืองก่ึงชนบทอยู่ริมฝั่งล�าน�้า

น่าน  จงัหวดัพิษณุโลก มคีวามหลากหลายทางชวีภาพ เหมาะสมเป็น

แหล่งท่องเท่ียวชุมชน จุดเด่นคือการที่ชาวบ้านตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท�านา ปลูกไม้ผล และส้มซ่าสมุนไพร 

พ้ืนบ้านซึง่กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ชมุชนบ้านวังส้มซ่า น�ามาแปรรปู

เป็นผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิวกาย ผิวหน้า ปลอดสารเคมี

ปีที่ผ่านมาน้ี บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพิษณุโลก (วิสาหกิจ

เพ่ือสังคม) จ�ากัด จึงได้เข้ามาสนับสนุนเพ่ือพัฒนาสู่การท่องเที่ยว

ชุมชน OTOP นวัตวิถีต่อไป

พิษณุโลก

วันที่จดทะเบียน 21 มิถุนายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำานวนกรรมการ 9 คน จำานวนผู้ถือหุ้น 67 ราย 
ที่อยู ่ เลขที่ 44/5-6 ถ.วิสุทธิกษัตริย์ ต.ในเมือง 
อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

คุณวรัญญา หอมธูป 
กรรมการผู้จัดการ
08-6929-1745

anongthip_thapho@hotmail.com

คุณเนตรสมร บัวระพา  
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-5119-8787
first_3_2@hotmail.com

“พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำาเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ  
หวานฉำ่าแท้กล้วยตาก ถำ้าและนำ้าตกหลากตระการตา”

236

62-05-074_206-245 Pracharat new_17-05_Y-Uncoated DIC.indd   236 17/5/2562 BE   15:49



ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 669 ครัวเรือน

ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

จำานวนโครงการรายกลุ่มงาน

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

ข้อมูลสิ้นสุด ณ เดือนตุลาคม 2561
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ผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
ปีทีผ่่านมา บรษิทั ประชารฐัรกัสามคัคเีพชรบรุ ี(วิสาหกิจเพ่ือสงัคม) 

จ�ากัด ได้ขยายกลุ่มผู ้ปลูกผักอินทรีย์ในจังหวัดและเพ่ิมช่องทาง 

การจ�าหน่ายสินค้าให้เกษตรกร ในโครงการโรงพยาบาลอาหาร

ปลอดภัย  ระหว่างเดือนมกราคม-ตุลาคม 2561 สร้างรายได้กว่า 

310,000 บาท

นอกจากนั้น บริษัทฯ เพ่ิมช่องทางการตลาดด้วยการเข้าร่วม 

โครงการตลาดประชารัฐของดีเมืองเพชรและสินค้าภูมิปัญญา 4 

ภาค ซึ่งท�าให้ชุมชนมีช่องทางการจ�าหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น ซึ่งสร้างราย

ได้ 1,469,780 บาท

ด้านแปรรูป
บริษัทฯ สนับสนุนกลุ่มขนมหวานส�ามะโรง ต�าบลส�ามะโรง 

ผลิตขนมหม้อแกงกรอบ ให้เป็นสินค้าเด่นของกลุ่ม เพ่ือสร้างรายได้

ให้กลุ่มอย่างยั่งยืนต่อไป

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยว ได้แก่ ชุมชน

ถ�้าเสือ ชุมชนถ�้ารงค์ และชุมชนแหลมผักเบี้ย โดยการเสนอแพ็กเกจ

ให้สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ และเป็นแหล่งศึกษาดูงาน

ที่มีคณะดูงานเข้ามาเฉลี่ยเดือนละ  10 คณะ ระหว่างเดือนมกราคม-

กรกฎาคม สร้างรายได้ชุมชน 2,462,300  บาท

โครงการการท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบุรี

บริษัทฯ เข้าร่วมกลุ่มเพชรสมุทรคีรี ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มกันของ

บรษิทั ประชารฐัรกัสามคัคจีงัหวดัเพชรบรุ ีสมทุรสาคร สมทุรสงคราม 

และประจวบคีรีขันธ์ เพื่อประสานความร่วมมือ เน้นการพัฒนาแหล่ง

ท่องเทีย่วในชมุชนและผลติภัณฑ์ในชมุชนไปแล้วน้ัน  ปีทีผ่่านมา กลุม่ 

เพชรสมุทรคีรีด�าเนินการขับเคลื่อนงานระยะที่ 3 โดยขยายพื้นที่การ

ท่องเที่ยวไปอีก 4 หมู่บ้าน คือ ชุมชนบ้านคีรีวงศ์ อ�าเภอเมือง ชุมชน

บ้านหนองประดู่ ชุมชนบ้านหนองจิก และชุมชนบ้านมณีเลื่อน ใน

อ�าเภอเขาย้อย ส่วนหมู่บ้านที่อยู่ในระยะเร่ิมต้นนั้น มีการพัฒนา 

คืบหน้ากว่าเดิมและพึ่งพาตนเองได้  เช่น ชุมชนแหลมผักเบี้ย ชุมชน

บ้านถ�้ารงค์

เพชรบุรี

“เขาวังคู่บ้าน ขนมหวานเมืองพระ
เลิศลำาศิลปะ 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 ์ สุทธารมณ ์
กรรมการผู้จัดการ
08-2888-8099

karunryd@gmail.com

“นับตั้ งแต ่บริษัทประชารัฐรักสามัคค ี

เพชรบรีุฯ เข้ามา ท�าให้ชมุชนของเราเปลีย่นไปมาก 

จากท่ีไม่ค่อยมีคนรู้จัก บริษัทฯ เข้ามาเติมเต็ม

และช่วยประชาสัมพันธ์ทางทีวี ท�าให้ชุมชนแหลม

ผักเบี้ยโด่งดังขึ้นมา ชุมชนจึงได้รับประโยชน์จากนักท่องเที่ยว 

และผู ้ ท่ีมาศึกษาดูงาน และมีหน่วยงานเข้ามาสนับสนุน 

ต่อยอดจากบริษัทฯ

“ตอนน้ีมกีารกระจายรายได้ในชมุชนเพ่ิมข้ึนจากเดมิ 2-3 

เท่า ชาวประมงมีรายได้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการยกระดับ

ปูม้าและอาหารทะเลสดและแปรรูป ขอบคุณบริษัทประชารัฐ

เพชรบุรีอย่างมาก

อัจฉรี เสริมทรัพย์

ผู้ใหญ่บ้านชุมชนแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี

้
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ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 309 ครัวเรือน

470,550

1,779,780

470,550

194,800

2,462,300

49,584

ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

จำานวนโครงการรายกลุ่มงาน

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

ข้อมูลสิ้นสุด ณ เดือนตุลาคม 2561

“ตั้งแต่ประชารัฐเพชรบุรีเข้ามาในพ้ืนที่ ท�าให้

เรารู ้จักบทบาทหน้าท่ีของประชารัฐมากขึ้น ทาง

บริษัทชวนคิดชวนคุยถึงการท่องเที่ยวโดยชุมชน ว่า

มีรูปแบบการด�าเนินงานอย่างไร ชาวบ้านหรือชุมชน

จะได้รับประโยชน์อะไร เราจึงเห็นโอกาสจากสิ่งที่เรามี เช่น วัด 

โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี อาหาร

ถ่ิน ภูมิปัญญา และธรรมชาติท่ีสวยงาม เราจึงจัดตั้งคณะท�างาน 

ลงส�ารวจพื้น หาของดีของเด่นแต่ละหมู่บ้าน

“ปัจจบุนัเรามนีกัท่องเทีย่วเข้ามาเท่ียวทีต่�าบลถ�า้รงค์ สปัดาห์

หน่ึงน่าจะประมาณ 1,000 คน ถ้าใช้จ่ายต่อคน ขัน้ต�า่ 200 บาทก็จะ

มีรายได้เข้ามาที่ต�าบลประมาณ 200,000 บาทต่อสัปดาห์ นี่คือผล

จากที่เราได้ประชาสัมพันธ์ออกไปบ้าง มาเองบ้าง มาเป็นหมู่คณะ  

“ตอนน้ีเรายกระดับเป็นวิสาหกิจท่องเที่ยวโดยชุมชน ต�าบล 

ถ�้ารงค์ เปิดให้ชาวชุมชนมาถือหุ้น ใครท่ีไม่ว่างมาท�ากิจกรรมกับ

กลุ่ม มาถือหุ้นกี่หุ้นก็ได้ แต่ไม่เกิน 100 หุ้น หุ้นละ 100 บาท จะ

ได้มีความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของร่วมกัน ได้ปันผล สวัสดิการ ส่งผล

ให้ชาวบ้านเห็นความส�าคัญของการท่องเที่ยวโดยชุมชนมากขึ้น  

และช่วยกันดูแลชุมชนให้น่าอยู่ เช่น ช่วยกันดูแลล�าห้วย ก�าจัด

ผักตบชวา แบ่งหน้าที่เฝ้าระวังไม่ให้ผักตบกลับมาอีก ถนนหนทาง

ก็สะอาดมากย่ิงขึ้น มีการอนุรักษ์ยางนา อนุรักษ์ตาลซึ่งเป็น  

อัตลักษณ์ของชุมชนเรา

“ ผมคิดว่า การท่องเท่ียวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือที่ดี ที่จะ 

ขบัเคลือ่นเร่ืองเศรษฐกิจให้เกิดข้ึนกับคนในชมุชน รูจ้กัใช้ทรพัยากรท่ี

มอียู่ในชมุชนอย่างคุม้ค่าและเกิดประโยชน์ทีส่ดุ แต่ท้ังนีแ้ละทัง้นัน้ 

คนในชมุชนต้องรกัและสามคัคกัีนถึงงานจะส�าเรจ็ได้ ” 

    ชัชชัย นาคสุข     

รองประธานท่องเที่ยวโดยชุมชนต�าบลถ�้ารงค์

จังหวัดเพชรบุรี
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ผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
โครงการตลาดประชารัฐฯ (กรีนมาร์เก็ต) ระบายสับปะรด

ล้นตลาด

บรษิทั ประชารฐัรกัสามคัคเีพชรบรูณ์ (วิสาหกิจเพ่ือสงัคม) จ�ากัด  

ช่วยเกษตรกรอ�าเภอน�้าหนาว ระบายสับปะรดที่ราคาตกต�่าและล้น 

ตลาดให้มีพ้ืนที่ขายสับปะรด โดยการให้ขายในตลาดประชารัฐฯ 

(กรนีมาร์เกต็) ท่ีบรษิทัฯ ดูแล และท�าหนงัสอืถึงผูร้บัผดิชอบพ้ืนทีน่ัน้ๆ 

เพื่อขอพื้นที่ขายในสถานที่ต่างๆ ของจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีสมาชิก

จ�านวนทั้งสิ้น 20 ราย ที่ปรับเปลี่ยนกันมาขายตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 

2561 ถึงเดือนกรกฎาคม 2561 จ�านวนยอดขายของเกษตรทั้งสิ้น 

505,000 บาท

การหาทุนสนับสนุนห้องเย็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านศรีทอง

ตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 บริษัทฯด�าเนินการสนับสนุนกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนบ้านศรีทอง ต�าบลปากช่อง อ�าเภอหล่มสัก ด้วยการ

หาทุนสนับสนุนหาห้องเย็น หาไฟฟ้า ต่อเติมพ้ืนที่จัดเก็บผลผลิต

สินค้าทางการเกษตร และหาตลาดขายผลผลิตทางการเกษตรให้

วิสาหกิจชุมชนบ้านศรีทอง สร้างรายได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 

ประมาณ 718,900 บาท

ด้านแปรรูป
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบูรณ์ (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) 

จ�ากัด สนับสนุนและให้ค�าปรึกษา เก่ียวกับสินค้าสปาของโรงเรียน

บึงสามพันวิทยา เช่น ช่วยแนะน�าเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ 

โดยประสานงานกับอุตสาหกรรมจังหวัด แนะน�าให้โรงเรียนไปข้ึน

ทะเบียน OTOP และ สมัคร OTOP จูเนียร์ปี 2 รวมถึงประสานงาน

กับกระทรวงสาธารณสขุเพ่ือขอเครืือ่งหมาย อย.ให้กับผลิตภัณฑ์ของ 

โรงเรียน

เพชรบูรณ์

“เมืองมะขามหวาน อุทยานนำาหนาว
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

คุณนภา เย็นเอี่ยม 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

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

“ดฉินัรูส้กึดใีจท่ีได้มาร่วมงานกับบรษิทัประชารฐั 

รักสามัคคีประเทศไทย โดยได้มีโอกาสลงมาปฏิบัติ

หน้าท่ีเป็นนักพัฒนาธุรกิจชุมชนเพชรบูรณ์ ช่วยสร้างงาน 

สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับชุมชนคนเพชรบูรณ์หลายชุมชน ท�าให้

ชุมชนมีความสุข มีรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ

“ขอขอบคุณบริษัทประชารัฐรักสามัคคีประเทศไทยท่ีเปิด

โอกาสให้ได้คิด ได้ท�าสิ่งใหม่ ๆ เพ่ือชุมชน และได้สร้างเศรษฐกิจ

ฐานรากให้ดีขึ้น ให้มั่นคงขึ้น ท�าให้เศรษฐกิจฐานรากเติบโตขึ้น 

ในระดับประเทศ”

นางสาวสมตรู่ เรืองฤทธิ์

สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านศรีทอง

้

240

62-05-074_206-245 Pracharat new_17-05_Y-Uncoated DIC.indd   240 17/5/2562 BE   15:49



ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 1,431 ครัวเรือน

ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

จำานวนโครงการรายกลุ่มงาน

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

ข้อมูลสิ้นสุด ณ เดือนตุลาคม 2561

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
การวางแผนยกระดับแหล่งท่องเที่ยวต�าบลวังท่าดี

เนือ่งจากต�าบลวงัท่าด ีมแีหล่งน�า้ทีเ่ป็นแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ 

ที่ชื่อว่า “น�้าตกพลิ้วไสว” เกิดจากการระบายน�้าจากอ่างเก็บน�้า

บริษัทฯ จึงด�าเนินการเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายเพ่ือวางแผน 

บูรณาการแหล่งท่องเที่ยวต�าบลวังท่าดี โดยการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล

แหล่งท่องเที่ยว และได้ท�าหนังสือเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

พร้อมหน่วยงานพัฒนาชุมชนและภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้องลงพ้ืนท่ี 

วางแผนร่วมกันยกระดับแหล่งท่องเที่ยวต�าบลวังท่าดีให้เป็น 

แหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อในจังหวัดเพชรบูรณ์ในอนาคต

“โครงการท่ีบริษัทท�าได้แก่ โครงการ

ส่งเสริมในการปลูกผักปลอดภัย และการ

ท่องเท่ียวโดยชุมชน เมื่อก่อนชาวบ้านต่างคน

ต่างท�า ต่างขาย จึงขายไม่ได้ราคา ไม่มีสถานที่

ขายแน่นอน  หลังจากบริษัทฯ เข้าไปส่งเสริมให้เกษตรกรรวม

กลุม่กนัเป็นวิสาหกิจชมุชน ท�าให้มสีถานท่ีคดัแยก ตดัแต่ง และ

บรรจ ุ มห้ีองเย็นเก็บสนิค้า มตีลาดทีแ่น่นอน ราคาขายจงึดกีว่า

ขายตามตลาดทั่วไป 

บริษัทฯ แนะน�าให้ชุมชนท�าตามหลักวิชาการ บริษัทฯ

จดัหาสถานที ่อุปกรณ์ ดแูลเลอืกประธานกลุม่และคณะท�างาน

ของกลุม่ ประสานงานสาธารณสุขให้มาตรวจแปลงหาสารปน

เปื้อนและขอใบรับรอง แนะน�าให้สมาชิกปลูกผักตามความ

ต้องการของตลาด จากน้ันก็หาตลาดเพ่ือขายสินค้า ซึ่งได้แก่  

7-11 โรงพยาบาลประจ�าจังหวัดเพชรบูรณ์ และคลีนมาร์เก็ต 

ของจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมแนะน�าเรื่องวิธีบริหารงานเพ่ือ

ให้สามารถส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ทุกวัน  การท�างานตลอด 3 ป ี

ที่ผ่านมาช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้นอย่างมั่นคง  

นายวุฒิชัย  โรจน์ทิพยรักษ์

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี

จังหวัดเพชรบูรณ์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด
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ผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีแพร่ (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ�ากัด 

ร่วมกับ สภาองค์กรชุมชนจังหวัดแพร่ จัดอบรมหลักสูตรการฝึกอบรม 

และพัฒนาผู้ตรวจแปลงเกษตรเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบที่เรียกว่า 

“PGS” (Participatory Guarantee Systems) หรือ “การตรวจรับรอง

แปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม” ท่ีเป็นระบบประกันคุณภาพใน

ระดับพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์จังหวัดแพร่ เพื่อเชื่อมโยงตลาด

ในอนาคต  ระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2561 ณ วัดนาคูหา ต�าบล

สวนเขื่อน อ�าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

นอกจากนียั้งมโีครงการตลาดประชารฐั Modern Trade เพ่ือเป็น

ช่องทางจ�าหน่ายผลผลิตชุมชนตั้งแต่ 8-10 มิถุนายน 2561 โครงการ

ก่อเกิดรายได้ 154,660 บาท

ด้านแปรรูป
ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ร่วมกับ สมาคมคนแพร่ จัดการอบรม

เรื่องการแปรรูปสมุนไพรไพลหรือปูเลยแก่กลุ ่มวิสาหกิจชุมชน 

บ้านกาศใต้ โดยแปรรูปเป็น “น�้ามันไพลคันธมาทน์” มีสรรพคุณแก้

ปวดเมือ่ย เคลด็ขดัยอก และได้น�าเสนอให้ปรบัเปลีย่นบรรจภัุณฑ์จาก

ขวดพลาสติกเป็นขวดลูกกลิ้ง

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
เมือ่วนัที ่25 กันยายน 2561 บริษทัฯ ร่วมกับ NapiraTravel   จดั

ทรปิท่องเท่ียวโดยชมุชนสะเอยีบ  ชมการสาธิตการป้ันลกูแป้งสมนุไพร   

การหมักเหล้าข้าวเหนียว สาธิตการกลั่นเหล้าแบบดั้งเดิม ชมและ

ชิมหมูน�้าโจ้  อาหารเด่นดังของสะเอียบ เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวน 

นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ โดยเฉพาะชาวจีน เพื่อสร้างรายได้

ให้แก่ชุมชนเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป

แพร่

“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

คุณทัชพร สุริยา 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

09-3236-7386
thatchaphon.s@prsthai-

land.com
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ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 146 ครัวเรือน

ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

จำานวนโครงการรายกลุ่มงาน

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

ข้อมูลสิ้นสุด ณ เดือนตุลาคม 2561
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ผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
บริษัท ประชารัฐสามัคคีพะเยา (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ�ากัด 

ร่วมมือกับภาคเครือข่ายขยายการปลูกกระเจี๊ยบเขียวซึ่งเป็นพืช

เศรษฐกิจของจงัหวัด จาก 30 ไร่ เป็น 200 ไร่ และหาตลาดให้เกษตรกร 

โดยมียอดสั่งซื้อวันละ 4 ตัน  สร้างรายได้ให้กลุ่มเกษตรกรวันละ 

48,000  บาท รวมถึงแก้ปัญหาผลผลิตตกเกรดโดยการแปรรูปเป็น

อาหารและขนม (ข้าวเกรียบกระเจี๊ยบเขียว)

โครงการข้าวสุขภาพดีผ่านวิถีชาวนาพะเยา  “Phayao Rice 

Wellness”  เป็นโครงการพัฒนาการปลูกข้าวอินทรีย์  และร่วมมือกัน

หาตลาดของ 9 พ้ืนทีใ่นจงัหวัด  โดยส่งข้าวสารจ�าหน่ายให้โรงพยาบาล

เชยีงค�าและโรงพยาบาลดอกค�าใต้ (เชือ่มโยงกับโครงการโรงพยาบาล

อาหารปลอดภัย) เดือนละ 1000 ตัน  สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร  

329,975 บาท  ปัจจุบันได้ท�าสัญญา  MOU การซื้อข้าวสารกับแขวง

จ�าป่าสัก ประเทศลาว รวมถึงพัฒนาแปรรูปข้าวเป็นขนมและสลัดผง

จากข้าวอินทรีย์ รายได้รวมจากโครงการนี้ทั้งหมด  3,953,700 บาท

ด้านแปรรูป
บรษิทัฯ จดัตลาดทีร่วมโครงการตลาดประชารฐั Modern Trade 

และประชารัฐของดีจังหวัดเข้าด้วยกัน โดยการจัดหาพ้ืนที่เพ่ือสร้าง

รายได้ให้ชุมชนและกลุ่มผู้ประกอบการ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพ

ของสนิค้าจากตลาดนดั สูห้่างสรรพสนิค้าชัน้น�า สร้างรายได้ให้ชมุชน

และผู้ประกอบการมากกว่า 5,6000,000  บาท

นอกจากนั้นยังมุ่งเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการ โดยจัดการ

อบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ มีการสร้างระบบตลาดท่ี

ชัดเจน  โดยเน้นให้สมาชิกเป็นเจ้าของตลาดร่วมกัน ทั้งยังแก้ปัญหา

ผลผลิตราคาตกต�่าและล้นตลาด เช่น ลิ้นจี่ กระเทียม ข้าว และ

กระเจี๊ยบเขียว  รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์โดยการร่วมกิจกรรม

ต่าง ๆ  นอกเหนือจากการขายผลผลิต เช่น การรวมตัวท�าบุญ กจิกรรม

วันแม่ กิจกรรมแลกของขวัญ และการช่วยเหลืองานฌาปนกิจของ 

ผูป้ระกอบการ เพ่ือสร้างความเป็นครอบครวัตลาดนดัประชารฐัพะเยา

บ้านปงใหม่ ต�าบลทุ่งกล้วย อ�าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 

ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 50 ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถ ี

ต้นแบบ

พะเยา

“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

คุณปัณนยวรรธน ์ วงศไชย 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-6414-9821
pannayawat.w@gmail.com
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ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 346 ครัวเรือน

ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

จำานวนโครงการรายกลุ่มงาน

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

ข้อมูลสิ้นสุด ณ เดือนตุลาคม 2561

โครงการเด่น
โครงการแก้ปัญหาปลานิลล้นตลาด/ GAP

จังหวัดพะเยา 

ปลานิลเป็นปลาน�า้จดืชนดิหน่ึงท่ีมคุีณค่าทางเศรษฐกิจ 

เลี้ยงง่าย เจริญเติบโตเร็ว ผู้บริโภคนิยมรับประทาน ชุมชน

บ้านต�๊าพระแล ต�าบลบ้านต�๊า จังหวัดพะเยา เป็นชุมชนหน่ึง

ที่เลี้ยงปลานิลเป็นอาชีพ บริษัทฯ จึงประสานความร่วมมือกับ

ภาคีเครือข่าย เพื่อจัดท�ามาตรฐาน GAP (Good Agricultural 

Practice) ของชุมชนปลานิลทุกบ่อ เพื่อให้เกิดระบบการเลี้ยง 

ที่มีมาตรฐาน ได้ปลานิลคุณภาพดี   ผู้บริโภคมั่นใจว่าเป็น

อาหารปลอดภัย  ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าปลานิลให้แก่เกษตรกร

ผู้เลี้ยง และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนเพิ่มมากขึ้น

245

62-05-074_206-245 Pracharat new_17-05_Y-Uncoated DIC.indd   245 17/5/2562 BE   15:49



ผลการดำาเนินงาน

การเกษตร
โครงการ “อ่องหลาย โป๊ปี่เป่งอ๊าน” (สับปะรดภูเก็ตรับโชคลาภ)

สบัปะรดภูเก็ตได้รบัฉายาว่าเป็น “ราชนิขีองผลไม้แห่งอนัดามนั” 

ด้วยความโดดเด่นของรสชาติที่หอม หวาน กรอบ แกนกลางกินได้   

มีสารอาหารที่ทั้งมีประโยชน์ต่อร่างกายและเป็นยารักษาโรค อีกทั้ง 

ภูเก็ตยังเป็นแหล่งปลูกสับปะรดขนาดใหญ่ (ประมาณ 2,200 ไร่)  

ที่ได้รับเครื่องหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ Geographical Indication 

Registration No.59100001 

อย่างไรก็ตามหลายปีที่ผ่านมาสับปะรดนอกพ้ืนที่เข้ามาตี

ตลาดด้วยการแอบอ้างการเป็นสับปะรดภูเก็ตแท้ท�าให้ผู้บริโภคขาด

ความเชื่อมั่นในชื่อเสียงของสับปะรด  ย่ิงไปกว่าน้ันยังกดราคาซื้อ 

จากเกษตรกรท�าให้ราคาสับปะรดตกต�่า บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี

ภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด จึงยื่นมือเข้ามาแก้ปัญหาด้วยการ

สร้างแรงดึงดูดใจให้ผู้ซื้อหันมาบริโภคสับปะรดภูเก็ตแท้ และจูงใจ

เกษตรกรให้กลบัมาเพาะปลกูมากข้ึนด้วยการจดัโครงการ “อ่องหลาย 

โป๊ป่ีเป่งอ๊าน” (สบัปะรดภูเก็ตรับโชคลาภ)   ทีส่นับสนนุสบัปะรดภูเก็ต 

ให้เป็นผลไม้ท่ีเป็นสัญลักษณ์ของโชคลาภ ในการไหว้เจ้าและไหว้

เทวดาในช่วงตรุษจีน อันเป็นการยกระดับสินค้าชุมชนสู่การเป็น 

สินค้าพรีเมี่ยม  และได้รับการตอบรับเป็นอย่างสูงโดยปี 2561 เปิด

จองสับปะรดภูเก็ตลูกละ 1,543 บาท จ�านวน 100 ลูก  และสับปะรด

ภเูก็ตออร์แกนกิทีป่ลกูในสวนของจวนผูว่้าราชการจงัหวัดภูเก็ต 9  ลกู 

จ�าหน่ายลูกละ 15,430 บาท ขายหมดภายใน 2 ชั่วโมง สร้างรายได ้

ให้ผู้เข้าร่วมโครงการ 14 ครัวเรือน เป็นเงิน 293,170 บาท

นอกจากน้ันบริษัทฯ ร่วมแก้ปัญหาสับปะรดล้นตลาดโดย 

ส่งเสรมิให้แปรรปูเป็นน�า้สบัปะรด ช่วยออกแบบบรรจภัุณฑ์และฉลาก

พร้อมสร้างแบรนด์  รวมถึงชกัชวนไปออกงานแฟร์ของจงัหวัด เพ่ือหา

ช่องทางขายให้ชุมชนมีโอกาสสร้างรายได้เพิ่มขึ้น  รวมถึงส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยเก็บค่าชมสวนคนละ 300 บาท หลังเข้าร่วม

โครงการเกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึนเดือนละ 20,000 บาท นับเป็นผล

ส�าเร็จที่เป็นรูปธรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนอย่างแท้จริง

ด้านแปรรูป
งาน Southern Fabric Passion 2018  

ผ้าบาตกิเป็นภูมปัิญญาทีส่ะท้อนวัฒนธรรมของคนไทยภาคใต้

ทีม่เีสน่ห์ และได้รบัความนยิมอย่างมาก บรษิทัฯ จงึร่วมมอืกับสถาบนั

พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กระทรวงอุตสาหกรรม จัดงาน Southern 

Fabric Passion 2018  เพื่อเป็นเวทีแสดงผลงานด้านนวัตกรรมของ

ผ้าบาติกและผ้าพืน้ถิน่ต่างๆ โดยเฉพาะจากชุมชนผ้าบาติก 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ที่ต่อยอดงานผ้าบาติกให้เกิดความทันสมัยและไปสู่

ตลาดต่างประเทศได้ มียอดขายรวมกว่า 1.1 ล้านบาท 

โครงการ Phuket OTOP Junior

เป็นโครงการซึง่บรษิทัฯ สนับสนุนโรงเรยีน 2 แห่งในจงัหวัดภูเก็ต 

ได้แก่ โรงเรยีนวัดเทพนมิติร เพ่ือผลติและแปรรปูผ้าบาตกิเป็นกระเป๋า 

ผลิตกระเป๋ากระจูดวาดมือ และโรงเรียนบ้านพารา เพ่ือผลิตแชมพู 

สปาเหา (Para Lice Buster Shampoo) 

ภูเก็ต
“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

“ส�าหรับโครงการการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดภูเก็ต 

บริษัทฯช่วยเรื่องการตลาด ช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรขายผลผลิตกับ 

ผูบ้รโิภคโดยตรง เช่น การจดับธูจ�าหน่ายในห้างสรรพสนิค้า งานเทศกาล

ต่างๆ และการส่งผลผลติขายในห้างสรรพสนิค้า โรงแรม ร้านค้าต่าง ๆ   มี

การประชาสัมพันธ์สับปะรดภูเก็ตให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยเฉพาะการจัดแคมเปญ 

อ่องหลาย โป๊ป่ีเป่งอ๊าน  ลกูละ 1,543 บาท การท�ารายการออกทางทีว ีนิตยสารต่างๆ

“ นอกจากน้ันยังสนบัสนุนให้แปรรูปสบัปะรดภเูก็ตเพ่ือเพ่ิมมลูค่าผลผลติ เช่น 

น�า้สบัปะรด แยมสบัปะรด สบัปะรดกวน และออกแบบโลโก้สบัปะรดภเูก็ต เพ่ือเป็น

สัญลักษณ์ของสับปะรดภูเก็ตแท้ 

“หลังจากบริษัทประชารัฐรักสามัคคีฯ เข้ามา เกษตรกรมีรายได้มากขึ้นและ

มีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนจากการขายสับปะรดทั้งผลสดและการแปรรูป ผู้บริโภครู้จัก

สับปะรดภูเก็ตมากขึ้น

“ผมดีใจที่ได้เข้าร่วมกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีฯ ไม่คิดว่าสิ่งที่เป็นไป 

ไม่ได้ก็ท�าให้เป็นไปได้ ไม่คิดว่าจะได้เห็นสับปะรดภูเก็ตลูกละ 15,430 บาท  ผม

ภูมิใจที่บริษัทฯ ช่วยกันอนุรักษ์สับปะรดภูเก็ตที่เป็นของดีของภูเก็ตให้คงอยู่คู่ภูเก็ต

ต่อไป  ขอบคุณครับ”

สัมภาษณ์คุณวิชัย แซ่ตัน 

ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสับปะรดภูเก็ต
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ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 302 ครัวเรือน

ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

จำานวนโครงการรายกลุ่มงาน

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

ข้อมูลสิ้นสุด ณ เดือนตุลาคม 2561

“บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพ่ือ

สงัคม)  จ�ากัด  มเีป้าหมายเพ่ือสร้างรายได้ชมุชนประชาชน

มีความสุข ในด้านการเกษตรเราเลือกสับปะรด เนื่องจาก

เป็นสายพันธุ์ของจังหวัดภูเก็ตเองมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว  

รวมถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์สับปะรด ได้แก่ น�้าสับปะรดคั้นสด ขนม  

พายสับปะรด ได้ช่วยเชื่อมโยงกับชุมชนและโรงเรียนด้วย

“นอกเหนือจากสับปะรดสินค้าเกษตรอีก 1 ตัวที่บริษัทประชารัฐ 

รักสามัคคีภูเก็ตจ�ากัดดูแลคือ กุ้งมังกร 7 สี  เราได้สร้างปรากฏการณ์ 

Phuket Lobster Festival ซึ่งได้บรรจุอยู่ในแผนการท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทย การท�าโครงการต่างๆ เราต้องประชุมและมีการปรับแก้ให้

เข้ากับวิถีชุมชนเพื่อตอบโจทย์ความยั่งยืนให้มากที่สุด

“การเลือกชุมชนในการพัฒนา  บริษัทฯ เลือกชุมชนที่มีความ

เข้มแข็งพร้อมช่วยกันท�างาน  ต้องให้เราเข้าไปช่วยเหลืออย่างจริงจัง มี

สนิค้าบรกิารทีโ่ดดเด่น และพร้อมท่ีจะขบัเคลือ่นร่วมกับบรษิทัฯ  โดยเปิด

รับสมัครชุมชนต่างๆ อย่างเรื่องสับปะรดภูเก็ต เราร่วมมือกับวิสาหกิจ

ชุมชนสับปะรดภูเก็ต  โดยเข้าไปช่วยเรื่องการบริหารจัดการเพ่ือความ

ย่ังยืนและการตลาด ไปช่วยค้นหาตลาดใหม่ๆ เพ่ือให้ทุกครัวเรือนใน

ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น   

 “ส่วนการด�าเนินงานของบริษัทฯ  เราท�างานร่วมกับภาครัฐ 

ภาคประชาสงัคม ภาควิชาการ ภาคประชาชน โดยมกีารบรูณาการไปใน

ทิศทางเดียวกัน  ปีที่แล้วเราขับเคลื่อนจนผู้ประกอบการสับปะรดภูเก็ต 

ถึง 40 เปอร์เซ็นต์ได้ขึ้นทะเบียน GI  การใช้ QR Code เพื่อตรวจสอบ

ที่มาของสับปะรดซึ่งเป็นนวัตกรรมท่ีสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค  

เราคาดหวังว่าจะพัฒนาให้มีผู ้ประกอบการที่ได้รับ GI เพ่ิมขึ้นเป็น  

60-70 เปอร์เซ็นต์  

“การท�างานท่ีผ่านมา เราพบเจอปัญหามากมาย ซึ่งท�าให้เรา

ต้องปรับเปลี่ยนแผน และวิธีคิดเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและ 

วิถีชีวิตของชุมชน เช่นเร่ืองการแปรรูป วิสาหกิจชุมชนไม่มีแรงงานมา 

ท�างานแปรรูป เราต้องจัดหากลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจ�า  

หรือนักเรียน มาแปรรูปผลิตภัณฑ์ ซึ่งท�าให้เกิดการกระจายรายได้   

และทุกฝ่ายมีความสุข”

คุณพภัสสรณ์ สมปรานนท์ 

กรรมการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ตฯ

หัวหน้ากลุ่มงานสับปะรดภูเก็ต

โครงการเด่น
โครงการ Phuket Lobster Festival เทศกาลกุ้งกินมังกร จังหวัดภูเก็ต

กุ้งมังกรภูเก็ต มีความโดดเด่นด้วยเป็นกุ้งมังกร 7 สี เน้ือหวาน กรอบ 

เลือดสีน�้าเงิน และมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและช่วยรักษาโรค

ได้ แต่หลายปีที่ผ่านมากุ้งมังกรภูเก็ตมีราคาแพง คนทั่วไปจึงไม่นิยมบริโภค 

ด้วยเหตุนี้ บริษัท ฯ จึงจัดท�าแคมเปญ “เทศกาลกินกุ้งมังกรภูเก็ต” หรือ 

Phuket Lobster Festival  นับแต่ปี 2559  เพื่อประชาสัมพันธ์กุ้งมังกรภูเก็ตให้

เป็นท่ีรู้จักของนักท่องเที่ยวเหมือนท่ีเคยเป็นมาในอดีต   ซึ่งนอกจากเป็นการ

ปลุกกระแสการกินกุ้งมังกรของนักท่องเท่ียวและคนในท้องถ่ินแล้ว  ยังส่งผล

ดีต่อชุมชนผู้เลี้ยงกุ้งอีกด้วย   

ส�าหรบั Phuket Lobster Festival  2018   ครัง้ล่าสดุ มร้ีานอาหารทัว่เกาะ

ภูเก็ตเข้าร่วมงานกว่า 230  ร้าน  มียอดขาย 35 ล้านบาท

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
ตัวเมืองภูเก็ตมีชุมชนย่านเมืองเก่าท่ีหล่อหลอมวัฒนธรรมหลายรูปแบบ 

สวยงามสะดุดตาด้วยตึกแถวโบราณสไตล์ชิโน-โปรตุกีสเรียงรายสองฝั่งถนน อัน

เป็นร่องรอยทางประวัตศิาสตร์อนัรุง่เรอืงสมยัรชักาลท่ี 5  ในยุคสมยัการท�าเหมอืงแร่

เฟ่ืองฟู ชาวบ้านย่านเมืองเก่าร่วมกนัอนุรักษ์อาคารเหล่านีใ้ห้ลูกหลานได้เห็นคุณค่า

สืบไป บริษัทฯ จึงเข้ามาส่งเสริมการท่องเที่ยวในย่านเมืองเก่า โดยยกระดับและ

ประชาสัมพันธ์ให้เป็นต้นแบบของการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน
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ผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
 เกษตรกรส่วนใหญ่ในจังหวัดมหาสารคามปลูกข้าวเป็นหลัก  

แต่พบว่ามีปัญหาเรื่องผลิตข้าวแล้วไม่มีท่ีจ�าหน่ายบางครั้งโดนกด

ราคาท�าให้ขาดทุน บรษิทั ประชารฐัรกัสามคัคมีหาสารคาม (วิสาหกิจ

เพ่ือสังคม) จ�ากัด จึงต่อยอดด้านการตลาดเกิดเป็นโครงการรับซื้อ

ข้าวที่มีคุณภาพดี โดยให้ราคาท่ีสูงขึ้น  และประชาสัมพันธ์สร้าง

กระแสให้ “คนสารคาม กินข้าวสารคาม”  ซึ่งผู้บริโภคตอบรับกระแส

ดังกล่าวเป็นอย่างดี  

ปีที่ผ ่านมา บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนจาก ดร.โชคชัย   

เดชอมรธัญ ผู ้ตรวจราชการพิเศษประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี  

และคณะผู ้บริหารธุรกิจแนวหน้าระดับประเทศของ “สถาบัน 

การสร้างชาติ” ในการผลักดันข้าวหอมมะลิจังหวัดมหาสารคาม 

โดยเฉพาะพ้ืนที่อ�าเภอวาปีปทุม ซึ่งชนะการประกวดข้าวหอมมะลิ 

อันดับ 1 ในปี 2559 ให้มีชื่อเสียงมากขึ้น   นอกจากชาวบ้านขายข้าว 

ได้เงนิสงูขึน้แล้ว ยังมรีายได้เพ่ิมข้ึนจากผลติภณัฑ์พลอยได้ จากแกลบ 

และร�าอีกด้วย  ซึง่สามารถสร้างรายได้ให้กบัชมุชนทัง้สิน้ 1,833,019 บาท

ด้านแปรรูป 
โครงการแปรรูปผ้าทอ เป็นโครงการที่บริษัทฯ เข้าไปส่งเสริม 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆ  ได้แก่  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไหมฝ้ายงัวบา 

พัฒนา อ�าเภอวาปีปทุม โดยให้ชาวบ้านทอผ้าส่งให้กับบริษัทฯ   

จากนัน้ก็จดัส่งผ้าทอเหล่าน้ีให้กลุม่แปรรปูผ้าและเย็บกระเป๋า บ้านศรสีขุ 

อ�าเภอกันทรวิชัย  เพื่อตัดเย็บเสื้อผ้าและกระเป๋า  กลุ่มตัดเย็บหมอน

บา้นใสจ้อ่  อ�าเภอกนัทรวชิัย เพือ่ตดัเยบ็หมอน ซึ่งเปน็การสร้างอาชีพ

และรายได้ให้แก่กลุ่มตัดเย็บทั้งสามกลุ่ม 

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังเป ิด “ร ้านจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์

มหาสารคาม “ เพ่ือช่วยขยายช่องทางจัดจ�าหน่ายสินค้า เพ่ิมช่อง

ทางการหารายได้  ให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการในพื้นที่

จังหวัดมหาสารคาม มีสินค้าแปรรูป สินค้าขึ้นชื่อของจังหวัด รวมไป

ถึงข้าวทีบ่รษิทัฯ  เข้าไปมส่ีวนในการส่งเสรมิมาจ�าหน่ายด้วย พร้อมทัง้

ประชาสมัพันธ์ให้สนิค้าของจงัหวัดเป็นทีรู่จ้กัในวงกว้าง ร้านน้ีสามารถ

สร้างรายได้ให้กับชุมชนทั้งสิ้น 236,041 บาท

มหาสารคาม

“พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม  
ผ้าไหมลำาเลอค่า ตักศิลานคร”

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

คุณปฏิมา เหล่าชัย  
กรรมการผู้จัดการ
08-1171-2977

patimatowmate@yahoo.com

คุณอาริตา นรานรัมย ์
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

06-4995-9532
aritarikata@gmail.com

บ้านดงน้อย ต�าบลพระธาตุ อ�าเภอนาคูน จังหวัด

มหาสารคาม ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 50 ชุมชนท่องเที่ยว 

OTOP นวัตวิถีต้นแบบ

้
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“กลุม่ก็ดใีจมากทีไ่ด้ร่วมงานกับทางประชา

รัฐมหาสารคาม ท�าให้มีความรู้เพ่ิมเติมมากมาย 

มาช่วยต่อยอดเรื่องการแปรรูป ท�าให้รู้ว่าต้องท�า

สิง่ใหม่ๆ เพราะเมือ่ก่อนกลุม่ก็ท�าแบบเดมิๆ แบบคนแก่คนเฒ่า 

“หลังจากได้เข้าร่วมโครงการ เราจึงได้แนวคิดน�าเอา

ฝ้ายเส้นใหญ่มาแปรรูปเป็นกระเป๋า เป็นเสื้อ และอีกหลายๆ

อย่าง ท�าให้มีรายได้เพ่ิมขึ้นจากเดือนละ 2,000 บาท เป็น 

3,000 - 4,000 บาท”

นางสาวละมุน  ฉัตรศรี 

สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไหมฝ้ายบ้านงัวบา  

ต�าบลงัวบา อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคามครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 412 ครัวเรือน

ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

จำานวนโครงการรายกลุ่มงาน

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

ข้อมูลสิ้นสุด ณ เดือนตุลาคม 2561

การท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 โครงการตลาดประชารัฐของดีจังหวัดมหาสารคาม เป็นตลาด

เฉพาะกิจ จ�าหน่ายสินค้าอัตลักษณ์ของจังหวัด โดยจะพิจารณาจัด

ในช่วงฤดูกาล/งานส�าคัญ/งานประเพณีที่ส�าคัญเพ่ือร่วมส่งเสริม

การท่องเท่ียวในจังหวัด  โดยเมื่อวันท่ี 17-19 กุมภาพันธ์ 2561 

สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม และการท่องเที่ยว 

แห่งประเทศไทย จัดงาน “เทศกาลหุ่นฟางยักษ์และหมอล�าหุ่น

มหาสารคาม 2018”  บริษัทฯ จึงถือโอกาสนี้ร่วมจัดตลาดประชารัฐ

ของดีจังหวัดมหาสารคาม เพ่ือจ�าหน่ายสินค้าท่ีมีความโดดเด่นใน

พ้ืนท่ี ส่งเสรมิเศรษฐกิจ ประชาสมัพันธ์การท่องเท่ียวและของดอี�าเภอ

นาดูน จังหวัดมหาสารคาม ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้น 

นอกจากนี้ยังมีแผนการขยายผลโครงการไปยังพ้ืนท่ีใกล้เคียง 

อย่างต่อเนื่อง เพ่ือเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์สินค้า

ของดีจังหวัดให้เกิดความต่อเนื่อง ให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการ

ได้อย่างย่ังยืน น�าไปสูเ่ศรษฐกจิชมุชนทีเ่ข้มแขง็ ประชาชนมคีวามสขุ

249

62-05-074_246-285 Pracharat new 17-5_G-Uncoated DIC.indd   249 17/5/2562 BE   16:05



ผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
โครงการ OUTLET ประชารัฐ จัดกิจกรรมเพ่ิมยอดขายสินค้า

ทางการเกษตร เช่น ข้าวริมโขง โคขุนหนองสูงฯ ร่วมกับตลาด 

ไนท์บอคซ์ ตลอดจนการเพ่ิมช่องทางการจ�าหน่ายไปยังตลาดอนิโดจนี 

ด้านแปรรูป
โครงการจากรุ่นสู่รุ่น  

โครงการน้ีเป็นการต่อยอดจากโครงการ “ผ้าขาวม้าโบราณ

สร้างสรรค์” ทีป่ระสบความส�าเรจ็ บริษทั ประชารัฐรักสามคัคีมกุดาหาร 

(วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ�ากัด จึงระดมความคิดกับชุมชนเพ่ือสืบทอด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน สร้างการรับรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิต และเปิด

ให้ผู้สนใจผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ ได้มีส่วนร่วมในการผลิตผ้าใช้เอง

ตามความสนใจ  รวมถึงพัฒนาเป็นแหล่งให้ความรู้ทางวิชาการของ 

ผ้าย้อมสีธรรมชาติ ผ้าย้อมมูลควาย ส่งผลให้เกิดผลิตภัณฑ์ท่ี 

หลากหลาย เช่น ผ้าฝ้ายยีนส์ พวงกุญแจผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาต ิ

เสื้อมัดย้อม ซึ่งเด็กๆ ในชุมชนให้ความสนใจและสร้างสรรค์เป็น 

ลวดลายใหม่ๆ  สร้างรายได้ให้ชุมชน 101,500 บาท (ระหว่างเดือน

มีนาคมถึงพฤศจิกายน)

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
วิถีชีวิตภูไทกับสายน�้า บ้านหนองหล่ม ต�าบลโพธิ์ไทร

อ�าเภอดอนตาล

บรษิทัฯ พัฒนาเส้นทางการท่องเท่ียวสอดคล้องกับวถีิความเป็น

อยู่ของชุมชนและจัดท�าแผนท่องเท่ียวร่วมกัน รวมท้ังร่วมประกวด 

Thailand Food Tourism Challenge ในโครงการ “Localicious: Eat 

Local Meet Local”  ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และผ่านเข้า

รอบ 40 ทีมสุดท้าย จากทีมที่เข้าประกวดกว่า 100 ทีม 

โฮมสเตย์บ้านแข้  

บ้านแข้เป็นหมูบ้่านเลก็ๆ ในต�าบลบ้านค้อ อ�าเภอค�าชะอ ีจงัหวดั

มุกดาหาร ที่ด�ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและรักษา

วัฒนธรรมประเพณีด้ังเดิมไว้ได้เป็นอย่างดี  บริษัทฯ จึงสนับสนุนให้

มีการบริหารจัดการการดูแลนักท่องเที่ยว เช่น มีขบวนแห่ต้อนรับ

คณะนักท่องเที่ยวด้วยกลองตุ้ม พร้อมขบวนฟ้อนร�าต้อนรับตามแบบ

วัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวภูไท ชมการแสดงศิลปะพ้ืนบ้าน บายศรี 

สู่ขวัญแบบวัฒนธรรมภูไท ร่วมรับประทานอาหารพาแลง ซึ่งเป็น

อาหารพ้ืนบ้านตามฤดูกาล การสาธิตการทอผ้าฝ้าย การสานหมวก

จากเส้นกก ซึ่งบ้านแข้มีฝีมือในด้านนี้   

“ดิฉันรู้จักประชารัฐจากการท่ีได้ร่วมงาน

กัน ได้เห็นประชารัฐตั้งใจท�างานจริงจัง พวกเรา

ก็ดีใจท่ีบ้านเราจะได้อยู่ดีกินดี บ้านเราจะดีขึ้น 

ตัง้แต่ประชารฐัเข้ามาดข้ึีนทุกอย่าง ย่ิงรายการชืน่ใจ 

ไทยแลนด์มาถ่ายท�า พวกเราดีใจมากเด้อค่ะ ต่อไปก็อยากให้

ประชารัฐเข้าไปสนับสนุนกลุ่มอื่น ชุมชนอื่นให้อยู่ดีกินดีเหมือน

กันค่ะ”

นางเวียง ไชยายงค์ ประธานกลุ่มทอผ้าย้อมคราม

และแปรรูป บ้านเหล่าคราม ต�าบลท่ามะม่วง

อ�าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

มุกดาหาร

“หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน 
กลองโบราณลำาเลิศ 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

คุณวิสุดา เจริญสุข 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

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

้
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“ชาวหมู่บ้านแข้โฮมสเตย์เรามีผลิตภัณฑ์ก็

คือสานหมวกกับกู่ผ้าฝ้ายทอมือ ซึ่งอาจยังไม่ได้

มาตรฐาน ก็อยากให้ประชารัฐเข้ามาช่วยสนับสนุน 

ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรา ให้มีความสวยงาม 

ทนทานมากขึ้น รวมถึงกลุ่มทอผ้าฝ้ายของเรายังทอไม่ทันกับ

ความต้องการ จึงอยากให้บริษัทฯเข้ามาดูแล และส่งเสริม  

ต่อไปก็อยากท�าผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าถุง เสื้อ 

“ดิฉันรู้สึกดีใจท่ีคนมองเห็นว่าบ้านแข้มีความพร้อมและ

อยากสานต่อให้หมู่บ้านของเราเป็นที่รู้จักของคนมากยิ่งขึ้นค่ะ”

นางสาวเมตตา พันโกฏิ 

หมู่บ้านแข้ จังหวัดมุกดาหาร

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 1,588 ครัวเรือน

ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

จำานวนโครงการรายกลุ่มงาน

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

ข้อมูลสิ้นสุด ณ เดือนตุลาคม 2561

“บริษัทฯ เลือกให้กลุ ่มปุ ๋ยชีวภาพเป็น 

กลุ่มตัวอย่างของการท�าข้าวอินทรีย์ของจังหวัด

มุกดาหาร โดยประสานให้เกษตรและสหกรณ์

จังหวัดมาแนะน�าให้ผมท�าเกษตรอินทรีย์  รวมไปถึง

การลงแขก ด�านา เก่ียวข้าว ท�าข้าวอินทรย์ี และวิธีขายข้าวให้ได้

ราคาโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ซึง่กลุม่ของเราหวงัว่าจะขายข้าว

ได้ราคาดี  จะได้หมดหนี้หมดสินครับ  

“ผมดีใจ ภูมิใจท่ีบริษัทประชารัฐฯ  ท�าการถ่ายท�าการ    

ท�านาเกษตรอนิทรย์ีของเรา เพ่ือท�าให้คนได้รูจ้กัเรามากขึน้ครบั”

นายประมวน คนขยันครับ 

ประธานกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยชีวภาพ บ้านม่วง 

โครงการเด่น
โครงการผ้าย้อมคราม  จังหวัดมุกดาหาร

ผ้าย้อมครามของบ้านเหล่าคราม ต�าบลค�าอาฮวน อ�าเภอ

เมอืง เป็นภูมปัิญญาท้องถิน่ทีถ่่ายทอดกนัมาแต่โบราณ ซึง่มกีรรมวิธี

มากมายที่ต้องอาศัยความช�านาญ บริษัทฯได้มีการส่งเสริมการ

ผลิตผ้าขาวม้าสีสันสวยงาม โดยให้ความรู้เรื่องโทนสี การออกแบบ

ลวดลาย การต่อยอดสร้างจุดเด่นเกิดเป็นนวัตกรรมผ้าย้อมมูลควาย 

และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ช่วยเพิ่มมูลค่าให้ผ้าขาวม้า

จากเดิมในราคา 80 -120 บาท เป็น 600 - 1,500 บาท  รวมทั้งมีการ

สร้างแบรนด์ของชุมชนในชื่อ “เวียงคราม”

หน่ึงในความภาคภูมิใจหลังการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอ

ผ้าย้อมครามและแปรรูปบ้านเหล่าครามคือ การได้รับคัดเลือกจาก

กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ให้สาธิตกระบวนการข้ัน

ตอนย้อมผ้าด้วยมลูกระบอื หน้าพระพักตร์ สมเดจ็พระกนษิฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีในงานตรานกยูง

พระราชทาน ปี 2560 เมือ่วันท่ี 14 กรกฎาคม 2560 ณ อมิแพคเมอืงทอง

ธาน ีจงัหวัดนนทบรุี
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ผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลผลิตการเกษตร

(กระเทียม) จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นแหล่งปลูกกระเทียมคุณภาพ จาก

ศักยภาพและโอกาสทางการตลาด บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี

แม่ฮ่องสอน (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ�ากัด จึงเข้าไปสนับสนุนกลุ่ม 

ผู้ปลูกกระเทียมท่ีมีศักยภาพทั้งในเชิงปริมาณผลผลิตและคุณภาพ 

เพ่ือเพิ่มโอกาสส่งออก สามารถสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการระดับ

กลุม่วิสาหกิจชมุชน รวม 240,000 บาท มผีูไ้ด้รบัประโยชน์ 5 ครวัเรอืน

ด้านแปรรูป 
โครงการเพิ่มมูลค่าและแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว 

ข้าวคอืพืชหลกัท่ีสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในจงัหวดั แต่มเีรือ่ง

ปัญหาราคาข้าวตกต�่า  บริษัทฯ ได้เข้ามาด�าเนินการโครงการแปรรูป

และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์เรียนรู้การ

พัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา จังหวัดล�าพูน 

ร่วมกับกลุม่การเกษตรวิสาหกิจชมุชนบ้านป่าปุ๊ ซึง่เป็นการบรูณาการ 

ระหว่างหน่วยงาน ในการช่วยส่งเสริมชุมชนในการเพ่ิมรายได้ ลด 

รายจ่าย สามารถสร้างรายได้ให้ชมุชน 30 ครวัเรอืนเป็นเงิน 130,000 บาท

โครงการเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูป
ผ่านการออกบูธ 

บริษัทประชารัฐรักสามัคคีแม่ฮ่องสอน (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) 

จ�ากัด ร่วมกับ บริษัท ขนส่ง จ�ากัด จัดพื้นที่จ�าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์

ชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 

2561 มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้รับประโยชน์ 15 กลุ่ม รายได้รวม 

95,000 บาท

“ความประทับใจในการท�างานที่ผ่านมา คือ

การได้ท�างานในรูปแบบบูรณาการทุกภาคส่วน ได้ 

เห็นภาคส่วนต่างๆ เข้ามาร่วมมือกันในการช่วย 

ขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน ท�าให้ชุมชน

สามารถยกระดับสินค้าเกษตร  การแปรรูปสินค้า การท่องเที่ยว

โดยชมุชน ท�าให้ชมุชนรายได้ สามารถมช่ีองทางตลาด ใช้หลักการ

ตลาดน�าการผลิต สามารถยกระดับชีวิตที่ดีขึ้นได้ครับ”

นายคมกฤษย ์ เจนใจ 

นักพัฒนาชุมชนเกษตร (รุ่นที่ 2) จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน

“หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดี  
ประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง”

วันที่จดทะเบียน 26 ตุลาคม 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำานวนกรรมการ 13 คน  จำานวนผู้ถือหุ้น 19 ราย  
ที่อยู ่ เลขที่ 15 อาคารที่ว่าการอำาเภอเมืองหลังเก่า ตำาบลจองคำา 
 อำาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

คุณพยุงศักดิ์ วงศ์วานิชย์  
กรรมการผู้จัดการ
09-0754-5313

payongsak@hotmail.com

คุณคมกฤษย ์ เจนใจ 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-0791-9056
KomkridJenjai@gmail.com
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“รูส้กึดใีจท่ีบรษิทัประชารฐัฯแม่ฮ่องสอน 

เข้ามาช่วยหนุนเสริม ไม่ทอดทิ้งเกษตรกรใน

ภาวะท่ีกระเทียมล้นตลาด ท�าให้มีก�าลังใจ

และเกิดความเข้มแข็งต่อกลุม่  หลงัจากทีร่ะบาย

กระเทียมได้จ�านวนหน่ึง ท�าให้มีเงินทุนหมุนเวียนน�ามาใช้

ในการจับจ่ายใช้สอยในครอบครัวและปัจจัยด้านอื่นๆ รวม

ถึงการมีรายได้เพ่ิมจากเดิมด้วยการน�าแผนธุรกิจชุมชนมา

ปรับใช้ โดยมี สกว.เข้ามาส่งเสริม พร้อมกับบริษัทประชารัฐ 

แม่ฮ่องสอน รวมถึงช่องทางการตลาดที่เพิ่มขึ้นจากเดิม”

นางกรรณิกา ปัญญา 

ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสินค้าเกษตร

บ้านห้วยโป่ง  

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน 
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านห้วยมะเขือส้ม 

โครงการส่งเสรมิการท่องเทีย่วชมุชนบ้านห้วยมะเขอืส้ม หมูท่ี่ 5 

ต.หมอกจ�าแป่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เป็นหมู่บ้านที่มีกลุ่มชาติพันธุ์

ที่หลากหลาย ทั้งชาวไทยใหญ่ ม้ง ปะโอ กะเหรี่ยงแดง ปะต่อง อยู่

รวมกัน เป็นอัตลักษณ์ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งยังคง

วิถีชีวิตดั้งเดิมไว้ นอกจากน้ีหมู่บ้านห้วยมะเขือส้มยังมีธรรมชาติที่

อุดมสมบูรณ์ท่ามกลางภูเขาสลับซับซ้อน และป่าดิบเขาและป่าสน

เขา บริษัทประชารัฐแม่ฮ่องสอนฯ เข้าไปส่งเสริมและจัดระบบการ

ท่องเท่ียวร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพ้ืนที่ และหนุนเสริมเรื่อง

การบริหารจัดการกลุ่มและการประชาสัมพันธ์ เมื่อชาวบ้านมีโอกาส

ต้อนรบัคนภายนอกท่ีเข้ามาเรยีนรูช้มุชน ท�าให้เกิดการปรบัตวั พร้อม

รบัการเปลีย่นแปลง เพราะเหน็ว่ากิจกรรมท่องเทีย่วชมุชนนัน้ท�าให้มี

รายได้เสริม เป็นการสร้างทางเลือกเรื่องรายได้ให้กับชุมชน

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 1 ครัวเรือน

130,000

240,000

32,080
95,000

ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

จำานวนโครงการรายกลุ่มงาน

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

ข้อมูลสิ้นสุด ณ เดือนตุลาคม 2561
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ผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
บุฟเฟต์ผลไม้สวนด�าส�าราญ ต�าบลอัยเยอร์เวง อ�าเภอเบตง  

ยะลา เป็นแหล่งปลูกผลไม้ส�าคัญจังหวัดหน่ึงของภาคใต้ บริษัท 

ประชารัฐรักสามัคคียะลา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด จึงส่งเสริมการ

เพ่ิมรายได้ให้ชาวสวน ในเวลาเดียวกันผู้บริโภคก็สามารถซื้อสินค้า

ในราคาที่เป็นธรรม และเป็นแนวทางการท�าเกษตรรูปแบบใหม่เพ่ือ

เพ่ิมมูลค่าและสร้างชื่อเสียงผลไม้ไทยเป็นที่รู ้จักอย่างแพร่หลาย 

เช่น ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง เป็นต้น ตลอดจนชักชวนให้กลุ่ม 

นักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติหันมาบริโภคผลไม้ไทย  

ที่มีรสชาติดีเป็นเอกลักษณ์ และมีคุณประโยชน์มากมาย

ด้านแปรรูป
โครงการส่งเสรมิอาชพีกระเป๋าผ้าอยัเยอร์เวง ต�าบลอยัเยอร์เวง 

อ�าเภอเบตง เนื่องจากมีกลุ่มแม่บ้านในชุมชนที่ว่างจากการท�าการ

เกษตร บริษัทฯ จึงส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มแม่บ้านมีรายได้เพิ่ม โดยน�า

ผ้าพ้ืนถ่ินมาแปรรปูเป็นกระเป๋า ชจูดุเด่นของผ้าท่ีมเีอกลกัษณ์ท้องถ่ิน 

สร้างรายได้ให้กลุ่มเพิ่มขึ้นร้อยละ 30  

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยชุมชนอย่างย่ังยืนทะเล 

หมอกฆูนุงซีลิปัต ต�าบลอัยเยอร์เวง อ�าเภอเบตง บริษัทฯ ส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวโดยให้ชุมชนเป็นผู้ด�าเนินการจัดการตนเอง  ด้วยการจัดตั้ง

คณะกรรมการบริหารจัดการ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

โดยบริษัทฯสนับสนุนองค์ความรู้ต่างๆ ให้ชุมชนบริหารจัดการเองได้

อย่างยั่งยืน และสร้างรายได้ด้วยตนเองต่อไป

ยะลา

“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

คุณวสุธรา แสงทอง 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-7479-0993
wasutara_s

@prsthailand.com
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ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 26 ครัวเรือน

ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

จำานวนโครงการรายกลุ่มงาน

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

ข้อมูลสิ้นสุด ณ เดือนตุลาคม 2561

“ตลาดประชารัฐของดีจังหวัดยะลา เพ่ิม

ช่องทางและโอกาสในการขายสินค้าและบริการ 

นอกจากน้ันยังเป็นโอกาสได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกับ

ลูกค้าและกลุ่มธุรกิจ รวมไปถึงการหาคู่ค้าทางธุรกิจ 

ถือเป็นโอกาสทองในการแสดงศักยภาพสินค้า และสร้างฐาน

ข้อมูลลูกค้า”

นางอริสริน แซ่หว่อง ผู้ประกอบการ

“ก่อนมีโครงการตลาดประชารัฐของดี

จังหวัดยะลา ผู ้ประกอบการไม่มีพ้ืนท่ีในการ

ค้าขาย สินค้า OTOP ยังไม่ได้รับการเผยแพร่

อย่างทั่วถึง หลังจากท่ีมีโครงการนี้ ผู้ประกอบการ

มีพ้ืนที่ในการจ�าหน่ายสินค้าเพ่ิมขึ้น การประชาสัมพันธ์สินค้า

ของตัวเอง ประชาชนได้ซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP 

เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดยะลา เป็นความร่วมมือจาก 

ทุกภาคส่วนในจังหวัด

“ที่ผ่านมาอาจมีปัญหาเรื่องสภาพอากาศ จัดงานตรง

กับช่วงเทศกาลท�าให้ไม่มีผู้มาชมตลาดมาซื้อของ  ซึ่งเราก็ได้

พยายามหาทางแก้ไข เช่น  กางเต็นท์ จัดเสื้อกันฝน และเลื่อน

วันไม่ให้ชนตรงตามงานเทศกาล

“ต่อไปผมอยากให้มีการพัฒนามากขึ้น เช่น จัดให้เป็น

แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ มีเอกลักษณ์ เช่น การแต่งกายพ้ืนถ่ิน 

อาหารพ้ืนถ่ิน มีการแบ่งโซนจ�าหน่ายสินค้าในตลาดที่ชัดเจน 

จดัให้เป็นตลาดปลอดโฟม ปลอดขยะ และเป็นตลาดทีส่ร้างงาน 

สร้างรายได้ สร้างอาชีพ ให้คนในชุมชน”

นายเวสารัช  คงนวลใย 

นักวิชาการพัฒนาชุมชนช�านาญการ 

ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา
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ผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคียโสธร (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ�ากัด 

วางแผนปลกูพืชหลงัการท�านา โดยเน้นปลกูแตงโมอนิทรย์ีและผกัพ้ืนบ้าน

หลายอย่างร่วมกับวสิาหกิจชมุชนผูผ้ลติพันธ์ุข้าวอินทรย์ีบ้านเปงจาน 

อ�าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 มี

การอบรมการปลูกแตงโมอินทรีย์และการปลูกผักแขยงเป็นรุ่นแรก  

ด้านแปรรูป
ปี  2561  บริษทัส่งเสริมการตลาดในงานจกัสาน เช่น  กระติบข้าว  

มวยซิ่ง  หวด  เป็นต้น ของชุมชน 2 แห่ง สร้างรายได้เดือนละ  

10,000 – 20,000  บาท  (ข้อมูลเดือนสิงหาคม 2561)  ปัจจุบัน

บริษัทฯ ก�าลังด�าเนินการออกแบบสินค้าใหม่เพ่ือให้ตอบโจทย์

ตลาดมากย่ิงขึ้น  รวมท้ังส่งเสริมการพัฒนากระบวนการผลิต 

ถ่ัวคั่วทรายของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาเวียง  

หมู ่ 6   ต�าบลกู ่จาน  อ�าเภอค�าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร โดยน�า

นวัตกรรมการคั่วมาใช้เพ่ือเพ่ิมผลผลิตให้มากข้ึน

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการประชาสัมพันธ์ชุมชนให้เป็น 

 ที่รู้จักมากขึ้น โดยเชิญรายการชื่นใจไทยแลนด์ อมรินทร์ทีวี ช่อง 34  

เอชดี มาถ่ายท�ารายการที่ชุมชนบ้านห้องแซง  ชุมชนที่ชาวบ้านกว่า 

90% มีเชื้อสายชาวผู้ไท (ภูไท) ซึ่งอพยพมาจากเมืองพิน ประเทศลาว 

ยังคงอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการต้อนรับ

ด้วยขบวนนางร�าพร้อมท่าร่ายร�าแบบผู้ไท การแต่งกาย ภาษาผู้ไท 

อาหารการกิน รวมไปถึงศิลปวัฒนธรรม โดยมีศูนย์กลางทางความรู ้

คือ ชมรมผูสู้งอายบุ้านห้องแซง ทีท่�าหนา้ที่ถ่ายทอดภูมิปัญญาให้กบั 

เดก็เยาวชน และบคุคลท่ัวไป ภายใต้การจดัการโดยกลุม่การท่องเท่ียว 

โดยชุมชนห้องแซง

ผลผลิตท่ีได้จากการด�าเนินงานคือ เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้น 

ในชมุชน  น่ันคือกระเป๋า  และในปี  2561  เป้าหมายในการด�าเนินงาน

ท่องเที่ยวโดยชุมชนต่อไปคือ   บ้านหนองแหน  อ�าเภอกุดชุม

บ้านหนองแหน ต�าบลหนองแหน อ�าเภอกุดชุม จังหวัด

ยโสธร ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 50 ชุมชนท่องเที่ยว OTOP 

นวัตวิถีต้นแบบ

“ดีใจที่ได ้ร ่วมงานกับบริษัทประชารัฐ 

รักสามัคคี ซึ่งเป็นภาคีท่ีให้ทั้งความรู ้ในด้าน 

การตลาด การหาตลาด และหาออเดอร์เพ่ิม สิง่ทีไ่ด้ 

จากการร่วมงานกัน เช่น การได้ไปศกึษาดงูานทีจ่งัหวัดอดุรธานี 

ภูมใิจมากท่ีได้ไปเห็นอปุกรณ์ท่ีทันสมยั เห็นเคร่ืองค่ัวถ่ัวลสิงเพ่ือ

เอามาปรับใช้ในกลุ่มเรา ตั้งแต่บริษัทฯ มาร่วมท�างานกับเรา 

กลุ่มก็มีรายได้เพ่ิม มีออเดอร์มาเพ่ิมจากการขายถ่ัว และยังมี

บรรจภัุณฑ์ท่ีสวยงาม ก็ขอขอบคณุบรษิทัฯ ท่ีสละเวลา ค่าเดินทาง 

มาให้ความรู้กับกลุ่ม”

นางฉวี มงคลน�า

ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาเวียง 

ยโสธร

“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

คุณสุเมท บุญพิมพ ์
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

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

บริษัท และได้ท�าตามจุดประสงค์อย่างท่ีคณะ

กรรมการคาดหวังว่าจะส่งเสริม ผลักดัน และ

สนับสนุนให้เกษตรกรหรือชาวบ้านในชุมชนสามารถ

ยกระดบัตวัเอง มกีารพัฒนาสนิค้าและสร้างเครอืข่ายความร่วมมอื 

มีอ�านาจในการต่อรองเรื่องผลิตภัณฑ์ ผลิตผลของตัวเอง 

พัฒนาให้มีมูลค่าเพ่ิม รวมถึงส่งเสริมเรื่ององค์ความรู้ และ 

ความร่วมมือกับภาคส่วนจังหวัดต่างๆ “สิ่งที่ประทับใจของ

คนท�างานอย่างเราๆ คือ รอยยิ้มของเกษตรกร ผู้ประกอบการ  

ที่เขามีความสุขจากการได้ร่วมงานกัน เราภาคภูมิใจเป็น

อย่างย่ิงท่ีพูดได้ว่าบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดยโสธรฯ  

มีความส�าคัญต่อชุมชนและสร้างรอยย้ิม สร้างรายได้ของ

ชุมชนในวันนี้ค่ะ”

คุณวัชรีพร คงวิลาดครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 274 ครัวเรือน

ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

จำานวนโครงการรายกลุ่มงาน

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

ข้อมูลสิ้นสุด ณ เดือนตุลาคม 2561
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ผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีร้อยเอ็ด (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ�ากัด  

ร่วมกันขบัเคลือ่นโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภยั อ�าเภอปทุมรตัต์  

โดยช่วยเหลอืด้านการตลาดในการรบัซือ้ผลผลติทางการเกษตรวิสาหกจิ

ชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านเหม้า ต�าบลสระคู  อ�าเภอสุวรรณภูมิ 

และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรยั่งยืนต�าบลหนองแคน อ�าเภอปทุมรัตต์  

ซึ่งเดิมประสบปัญหาในการขายสินค้าการเกษตร  โครงการน้ีสามารถ

สร้างรายได้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เฉลี่ย  70,000  บาทต่อเดือน

นอกจากนี้บริษัทฯ ร่วมมือกับภาคีเพ่ือสร้างช่องทางตลาด

สินค้าทางการเกษตรวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพวิสาหกิจชุมชน 

กลุ่มเกษตรย่ังยืนต�าบลหนองแคน อ�าเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด 

โดยเชือ่มโยงกับธุรกิจร้านอาหารและโรงแรมในจงัหวัด ปัจจบุนัสมาชกิ 

มีรายได้เฉลี่ย 100,000 บาทต่อเดือน และสนับสนุนกลุ่มสหกรณ์

การเกษตรเกษตรวิสัยหาตลาดระบายผลผลิตข้าวหอมมะลิ

ด้านแปรรูป  (โครงการเด่น)
โครงการกลุ่มแปรรูปถั่วป่านทอง (บ้านป่าน ต�าบลดงสิงห์ อ�าเภอ

จังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด)

ถ่ัวป่านทอง คือ ถ่ัวลิสงคั่วเค็มคลุกเกลือไอโอดีน อาหารว่างท่ี

ถ่ายทอดวัฒนธรรมอาหารการกินของคนอีสาน  ปรุงด้วยความช�านาญ

เป็นพิเศษของเกษตรกรในชุมชนบ้านป่าน ต�าบลดงสิงห์ อ�าเภอจังหาร 

จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งนิยมปลูกถ่ัวลิสงเป็นอาชีพเสริม ต่อมาถ่ัวลิสงพันธุ์ 

ไทนัน 9 ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตไม่เพียงพอ จึงเข้ามาช่วยเหลือ 

ให้ความรู้แก่ชุมชนส่งเสริมการปลูกถ่ัวไทนัน 9 ในเชิงพาณิชย์เพ่ือ 

การแปรรูป พร้อมท้ังร่วมพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะกับ

การจ�าหน่ายและผลกัดนัให้ถ่ัวป่านทองได้รบัคดัเลอืกเป็นของว่างพิเศษ

ส�าหรบัผูโ้ดยสารของสายการบนิไทย โดยก่อนการประชมุคณะรฐัมนตรี 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ท�าพิธีส่งมอบถั่วป่านทอง

ให้กับบริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน)  

ทั้งน้ีกลุ่มแปรรูปถ่ัวป่านทองมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากเดิมเดือนละ 

200,000 บาท เป็นเดือนละ 400,000 บาท นอกจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์

อย่างต่อเนือ่งแล้ว ยังประสานงานงบประมาณจากอตุสาหกรรมจงัหวัด

ร้อยเอ็ดจ�านวน 25 ล้านบาท เพ่ือก่อสร้างโรงงาน และเครื่องจักร 

ในการผลิต  มีก�าหนดแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 

โครงการแปรรูปชาใบข้าวหอมมะลิ “ไทสุวรรณ” จังหวัดร้อยเอ็ด 

ชุมชนบ้านเหม้า ต�าบลสระคู เป็นหนึ่งในชุมชนท่ีอยู่ในทุ่งกุลา

ร้องไห้ แต่ปัจจุบันชุมชนแห่งนี้คือแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 

ที่ส�าคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย 

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีร้อยเอ็ด (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ�ากัด 

และภาคีเครือข่ายน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตมาช่วยกลุ่ม

เกษตรกรนาแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนบ้านเหม้า ต�าบลสระคู อ�าเภอ

สุวรรณภูมิ ซึ่งสมาชิก 70 ครัวเรือน แปรรูปข้าวหอมมะลิ สู่ “เครื่องดื่ม 

จากชาใบข ้าวหอมมะลิ” สร ้างมูลค ่าเ พ่ิมให ้ กับข ้าวหอมมะลิ  

เขตทุ่งกุลาร้องไห้ 

โดยสามารถส่งไปจ�าหน่ายในต่างประเทศทั้งในเอเชีย ตะวันออก 

กลาง และยุโรป พร้อมต่อยอดผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องหอมมะลิผงชงดื่ม 

ในชื่อ “ข้าวฮักเฮฮา” และจ�าหน่ายกิโลกรัมละ 3,000 บาท สร้างรายได้

เฉลีย่เดอืนละ 100,000 บาท ขบัเคลือ่นด้านการตลาด และได้ลงนาม  

ร้อยเอ็ด
“สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณ ี
มหาเจดีย์ชัยมงคล งามน่ายลบึงพลาญชัย เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ”

วันที่จดทะเบียน 21 มิถุนายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำานวนกรรมการ 11 คน  จำานวนผู้ถือหุ้น 97 ราย 
ที่อยู ่ เลขที่ 555 หมู่ 17 ต.รอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

คุณวิรุฬห์ มงคลศรีสวัสดิ ์  
กรรมการผู้จัดการ
08-4618-9999

petcharatgroup@gmail.com

คุณขวัญพัฒน์ ไชยประเสริฐ 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-8737-2346
lomanpeace101@gmail.com
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บันทึกข้อตกลงระหว่างบริษัทตัวแทนจ�าหน่ายชาใบข้าวทั้งในและ 

ต่างประเทศ จ�านวน 1 ล้านกล่องต่อปี มลูค่าการตลาด 48,000,000 บาทต่อปี 

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน  
แหล่งข้าวหอมมะลแิละผลติใบชาข้าว (กลุม่วิสาหกิจชมุชนบ้านเหม้า 

ต�าบลสระคู  อ�าเภอสวุรรณภูม)ิ และกลุม่วิสาหกิจชมุชนเกษตรย่ังยืนต�าบล

หนองแคน อ�าเภอปทุมรตัต์ แหล่งผลติผ้าขาวม้า “ลายแคน” บรษิทัฯ ร่วมกับ

รายการชืน่ใจไทยแลนด์ ช่องอมรนิทร์ทวี ีถ่ายท�ารายการเพ่ือประชาสมัพันธ์

การท่องเทีย่วชมุชน ท�าให้เป็นทีรู่จ้กัของลกูค้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวชุมชน เฉลี่ยเดือนละ 100,000 บาท

ชุมชนบ้านจ้อก้อ อ�าเภออาจสามารถ 

ชุมชนบ้านจ้อก้อ อ�าเภออาจสามารถ ได้รับเลือกให้เป็นหมู่บ้าน 

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบครบวงจร และเป็นหมู่บ้านผลิตกุ้งก้ามกราม

แห่งเดียวของจังหวัดร้อยเอ็ด โดยเป็นตัวแทนหมู่บ้านท่องเที่ยวของจังหวัด

เข้าประกวดระดับประเทศ ในโครงการพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชนของ

กรมการพัฒนาชุมชน และร่วมกับ “รายการชื่นใจไทยแลนด์” ปัจจุบันสร้าง

รายได้จากการท่องเที่ยวชุมชน เฉลี่ยเดือนละ 50,000 บาท

บ้านกู่กาสิงห์ ต�าบลกู่กาสิงห์ อ�าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ได้รบัคัดเลอืกให้เป็น 1 ใน 50 ชมุชนท่องเท่ียวนวตัวถิ ีOTOP ต้นแบบ

อีกด้วย

โครงการพิเศษ
ร้านตุ้มโฮมประชารัฐ (Co working space) 

ร้านน้ีจัดต้ังขึ้นตามนโยบายสานพลังประชารัฐจังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือ

เป็นแหล่งรวบรวมจ�าหน่ายสินค้าชุมชน Product Champion เชื่อมโยง 

20 อ�าเภอ 68 ชุมชนในจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นแหล่งประชุมคณะท�างาน 

สานพลังประชารัฐจังหวัดร้อยเอ็ด และเป็นแหล่งพบปะเจรจาธุรกิจการค้า

ของจงัหวัดร้อยเอด็ ช่วยสร้างรายได้ให้สนิค้าชมุชน เฉลีย่เดอืนละ 50,000 บาท 

ปัจจบัุนม ี3 สาขา คือ สาขาศาลากลางจงัหวัดร้อยเอด็ สาขาวทิยาลยั

อาชีวะศึกษาร้อยเอ็ด และสาขาห้างสรรพสินค้าโรบินสันร้อยเอ็ด

บ้านกู่กาสิงห์ ต�าบลกู่กาสิงห์ อ�าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 

ได้รบัคัดเลอืกให้เป็น 1 ใน 50 ชมุชนท่องเท่ียว OTOP นวตัวถีิต้นแบบ

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 3,920 ครัวเรือน

704,000

1,236,323

1,028,558

310,000

809,396

2

5

2

5

4

6

ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

จำานวนโครงการรายกลุ่มงาน

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

ข้อมูลสิ้นสุด ณ เดือนตุลาคม 2561

“บริษัทประชารัฐรักสามัคคีร้อยเอ็ด ช่วยให้เกิด

ธุรกิจเกษตรท่ีย่ังยืน บนความต้องการของชุมชนเอง 

โดยใช ้ วัตถุดิบและต ้นทุนของชุมชนมาช ่วยกัน

ร่วมพัฒนา ท�าให้เกิดความเชือ่มัน่ในคณุภาพสินค้าเกษตร 

และมาตรฐานการผลิตท่ีสามารถยกระดับเศรษฐกิจชุมชนให้เกิด 

ความมั่งคั่ง  มั่นคง  และยั่งยืน” 

นางกอบแก้ว ระวิเรือง  

ประธานวสิาหกิจชมุชนกลุม่ส่งเสรมิอาชพีบ้านเหม้า

“ผมต้องขอขอบคุณคณะกรรมการท่ีไว้วางใจให้

ผมได้ท�าหน้าที่นี้ ตลอด 2 ปีที่ผ่านมาผมได้ท�างานร่วม

กับภาคีเครือข่ายทุกท่าน ได้ขับเคลื่อนชุมชน โดยมี 

เป้าหมายร่วมกันในการสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้คนกล้า

ได้คืนถ่ิน เกิดความรัก ความสามัคคี วันนี้ผมรู้สึกภูมิใจและมีความ

สุขที่ได้มาท�าหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดครับ”

นายวิรุฬห์ มงคลศรีสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีร้อยเอ็ด

(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด  
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ผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
บรษิทั ประชารัฐรักสามคัคีระนอง (วสิาหกิจเพ่ือสังคม) จ�ากัด ได้

ประสานงานกับนายอนนัต์  สร้อยชัน้ ผูน้�าอาสาสมคัรชมุชนกลุม่ข้าวไร่

คลองวัน บ้านคลองวนั ต�าบลมะม ุอ�าเภอกระบรุ ีในการด�าเนนิงาน ซึง่

บ้านคลองวันมีชื่อเสียงในเรื่องของข้าวไร่ มีมาตั้งแต่ก่อนสมัยรัชกาล

ที ่5 ทีป่ระภาสเมอืงระนอง ได้มกีารแผ้วถางป่าเพ่ือท�าข้าวไร่ปลกูข้าว 

(เลือ่นลอย) จะท�าได้ปีละครัง้เพราะต้องอาศยัน�า้ฝนธรรมชาต ิปัจจบุนั

การท�าข้าวไร่ของคนต�าบลมะม ุ(บ้านคลองวัน) ใช้พ้ืนท่ีจากการโค่นล้ม 

ยางพาราหรอืปาล์มน�า้มนัท่ีหมดอายุ เป็นการพลกิวิกฤตให้เป็นโอกาส 

แต่ยังคงไว้ซึ่งกลิ่นอายของวิถีชีวิตภูมิปัญญาแบบดั้งเดิม รวมถึง 

การลงแขกเพ่ือช่วยเหลอืกัน ตัง้แต่การเตรยีมพ้ืนทีแ่ปลงปลกู (หน�า่ข้าว) 

จนถึงการเกบ็เก่ียวข้าวเปลอืกขึน้เล้า (เดอืนกรกฎาคม - ธันวาคม) ข้อดี

ของข้าวไร่ คือใช้น�้าน้อย ไม่ต้องใช้ปุ๋ย ทนต่อสภาพอากาศและโรค มี

ความหอมของแต่ละสายพันธ์ุ อาท ิพันธ์ดอกมะขาม พันธ์ุดอกพะยอม  

ข้าวหอมหัวเผือก และข้าวไรซ์เบอร์รี่ (ไร่)  ภาคีเครือข่าย สภาองค์กร

ชุมชนต�าบลมะมุ  เกษอ�าเภอ  ประมง  ปศุสัตว์  พัฒนาสังคม  Dtac 

เน็ตอาสา  โตโยต้า ฯลฯ  

การด�าเนินงานที่ผ่านมา

ส่งผลผลิตทางการเกษตร เช่น แตงกวา ผักบุ้ง ผักกวางตุ้ง  

ผักคะน้า เข้าฝ่ายโภชนาการ เพ่ือปรุงอาหารให้กับผู้ป่วยและญาติ

ผู้ป่วย

แผนการด�าเนินงานต่อไป

1.  วางแผนรอบการปลูกพืชของเกษตรกรให ้ ได ้ตาม 

ความต้องการของโรงพยาบาล

2. เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรให้มากขึ้น เช่น ถ่ัวฝักยาว   

พริกขี้หนู มะเขือเปราะ ฯลฯ

3. ผลักดันเกษตรกรท่ียังไม่ได้รับมาตรฐานให้ได้รับมาตรฐาน

ผักปลอดภัย     

โครงการจ�าหน่ายผักปลอดภัยในโรงพยาบาล

นายนติย์  อุย่เต็กเค่ง ประธานบรษิทัประชารฐัรกัสามคัครีะนอง 

ประสานผูอ้�านวยการโรงพยาบาลระนองในการจ�าหน่ายผกัปลอดภัย

ในโรงพยาบาลทุกวันพฤหัสบดี 

ผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา

1. จ�าหน่ายผักปลอดภัยและแปรรูปทางการเกษตรจาก

เกษตรกรโครงการ 9101 ทุกวันพฤหัสบดี ณ ลานดนตรีโรงพยาบาล

ระนอง 

2. จัดจ�าหน่ายกระเช้าผักปลอดภัยเป็นของขวัญ

ระนอง
“คอคอดกระ ภูเขาหญ้า กาหยูหวาน
ธารนำาแร่ 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

้
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ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 137 ครัวเรือน

ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

จำานวนโครงการรายกลุ่มงาน

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

ข้อมูลสิ้นสุด ณ เดือนตุลาคม 2561

ด้านแปรรูป 
บ่อน�้าร้อนพรรั้ง เป็นหนึ่งในบ่อน�้าร้อนที่มีชื่อเสียงของจังหวัด

ระนอง อยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติน�้าตกหงาว บ้านพรรั้ง ต�าบล

บางริ้น อ�าเภอเมือง ห่างจากตัวเมืองระนองประมาณ 10 กิโลเมตร  

น�า้ร้อนมลีกัษณะใสสะอาด ไม่มกีลิน่ก�ามะถัน มตีาน�า้มากถึง 13 ตาน�า้ 

แช่ได้ท้ังน�า้ร้อนและน�า้เย็น น�า้แร่ร้อนมอีณุหภูมสิงูประมาณ 35 - 40 

องศาเซลเซียส ด้วยความโดดเด่นของแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ

นี้ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีระนอง (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ�ากัดจึง

ได้ขยายช่องทางการตลาดและออกแบบบรรจุภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่า

สนิค้าผลติภณัฑ์น�า้แร่บ้านพรรัง้ อาท ิสเปรย์น�า้แร่ สเปรย์น�า้แร่มงัคดุ 

สบู่ขมิ้นชัน สบู่กากกาแฟ เกลือสครับกาแฟ เกลือสครับน�้าแร่ โลชั่น

น�้ามันมะพร้าวสกัดเย็น แชมพูสระผมมะกรูด สบู่เหลวน�้าผึ้ง ซึ่งมี

ส่วนผสมน�้าแร่ทุกชิ้น 
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ผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
ปีที่ผ่านมา บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดระยอง (วิสาหกิจ

เพ่ือสังคม) จ�ากัด ส่งเสริมการสร้างจุดขายเรื่องเกษตรอินทรีย์ และ 
การใช้สารปรับปรุงดินเพ่ือท�าการเกษตรอินทรีย์ให้ได้มาตรฐาน 
นอกจากนั้นเนื่องจากทุเรียนเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัด จึงพัฒนา
บรรจภัุณฑ์ส�าหรับใส่ทุเรียนเป็นลกู และเปิดจองทเุรยีนแบบเหมาต้น 
เพื่อให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
โครงการปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 

เดิมพื้นที่จังหวัดระยองกว่าครึ่งเป็นพื้นที่ท�าการเกษตร ซึ่งปลูก
ทัง้ทเุรยีน มงัคุด เงาะ ลองกอง ขนุน สบัปะรด สละ ฯลฯ แต่ด้วยต้นทนุ
ด้านการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืชที่มีราคาสูง
ขึ้นท�าให้เกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับความเดือดร้อน จึงเกิดความคิดท�า
โครงการปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพขึ้น

ต่อมาเมื่อประเด็นการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องส�าคัญ โดยเฉพาะ
การบรโิภคพืชผกัผลไม้ เกษตรปลอดภยั เป็นท่ีนยิมและต้องการมากขึน้ 
ประกอบกับเกษตรกรสามารถผลติได้ด้วยตนเองเพราะเคย ได้รบัการ
สนบัสนนุความรูใ้นการผลติปุย๋และงบประมาณ  จงึคัดเลอืกวิสาหกิจ
ชุมชนผู้ผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพบ้านชากเล็ก ซึ่งมีทั้งหมด 11 ครัวเรือน 
เข้าร่วมโครงการเน่ืองจากเป็นชุมชนท่ีมีความพร้อม มีผู้น�าที่เข้มแข็ง 
และมีความรู้ด้านการบริหารจัดการกลุ่มเป็นอย่างดี และมีการผลิต
จากการส่งเสริมของจังหวัด ซึ่งสามารถผลิตขายเพื่อเพิ่มรายได้

บริษัทฯได้ลงพ้ืนท่ีส�ารวจกลุ่ม พร้อมวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส รวมไปถึงอุปสรรค ที่อาจส่งผลต่อการขับเคลื่อน  การพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของสินค้า การประชาสัมพันธ์  
จนไปถึงการผลิตและจัดจ�าหน่าย สามารถสร้างรายได้เพ่ิมมากขึ้น 
โดยยอดขายปัจจุบันอยู่ที่ราว 5,000 - 10,000 กระสอบต่อปี

ด้านแปรรูป
บริษัทฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบงั ด้านการวิจยัพัฒนาผลติภัณฑ์แปรรปูทุเรยีนทอดรปูแบบ
ใหม่ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีความหลากหลายมากขึ้น

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
ปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ ร่วมจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร “ปั่น

ท่องเท่ียว ชิล ชิล ชิมผลไม้ ครั้งท่ี 2” เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน  
ทั้งในแง่ของการจ�าหน่ายของฝาก ผลไม้ และที่พัก

ระยอง
“ผลไม้รสลำา อุตสาหกรรมก้าวหน้า 
นำาปลารสเด็ด 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 ชินศิริประภา
ประธานกรรมการ
08-1821-4216

Anuchida_c@yahoo.com

้
้
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ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 83 ครัวเรือน

ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

จำานวนโครงการรายกลุ่มงาน

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

ข้อมูลสิ้นสุด ณ เดือนตุลาคม 2561

“โครงการปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพได้รับความ

ร่วมมอือย่างดีจากหอการค้าจงัหวดัระยอง โดย

สมาชิกหอการค้าซื้อไปใช้ และบางรายให้ใช้ 

ทดลองในสวนยาง 10 ไร่ เพ่ือพิสูจน์ว่าระหว่าง 

ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยชีวภาพให้ผลผลิตแตกต่างกันหรือไม่

“ที่ผ่านมาอาจมีอุปสรรคบ้าง คณะกรรมการประชารัฐ 

รกัสามคัครีะยอง ได้ท�าหน้าท่ีช่วยขายและส่งของให้ ขณะเดยีวกัน 

ก็ได้พยายามท�าความเข้าใจ และพัฒนาด้านการขายส่งให้มากขึน้ 

รวมถึงต้องด�าเนินการในเรื่องต้นทุนการผลิตใหม่อีกครั้ง 

เนื่องจากราคาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบสารปรับปรุงดินแบบอื่นๆ 

ที่มีอยู่ในท้องตลาด

“นอกจากนี้ยังส่งเสริมการขายไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ จาก

กลุ่มเกษตรกรเป็นตลาดครัวเรือนและผู้ปลูกต้นไม้ในบ้าน”

คุณอนุชิดา ชินศิริประภา ประธานกรรมการ

บรษัิท ประชารฐัรกัสามคัคีระยอง

(วสิาหกิจเพือ่สงัคม) จ�ากัด
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ผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
ช่วงที่ราคาสับปะรดตกต�่า บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีราชบุรี 

(วิสาหกิจเพ่ือสงัคม) จ�ากัด จดัหาช่องทางระบายผลติผล โดยประสาน

ขอใช้พ้ืนที่บริเวณหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์ และพ้ืนที่สาขาของห้าง

เซ็นทรัลอีก 3 สาขา ได้แก่ สาขาเวสต์เกต รามอินทรา และปิ่นเกล้า  

เพื่อน�าสับปะรดไปขาย  ระหว่างวันที่ 3 – 15 กรกฎาคม 2561  โดย

ใช้ชื่อ โครงการประชารัฐสานใจช่วยเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจังหวัด

ราชบุรี เพ่ือสร้างขวัญก�าลังใจแก่เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด และ

เป็นการเผยแพร่ผลการขบัเคลือ่นพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจงัหวัด

ราชบุรี สร้างรายได้แก่เกษตรกร 130,000 บาท

นอกจากนี้ยังประสานงานกับกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดหวานอ�าเภอ

บ้าน มาจ�าหน่ายในตลาดนัดคนไทยย้ิมได้ ณ ศาลากลางจังหวัด

ราชบุรี ตั้งแต่มกราคม 2561 สร้างรายได้รวม 57,300 บาท

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
ตลาดถนนเพลนิเพลง อ�าเภอวัดเพลง เป็นตลาดรมิน�า้ 3 อ�าเภอ ตัง้

อยู่รมิคลองแควอ้อม บรเิวณรอยต่อของต�าบลวัดเพลง อ�าเภอวัดเพลง 

จังหวัดราชบุรี ต�าบลวัดประดู่ อ�าเภออัมพวา และต�าบลปราโมท 

อ�าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยถนนคนเดินเพลินเพลง

จะเริ่มต้นท่ีท่ีว่าการอ�าเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี แล้วยาวไปตาม

เส้นทางเดินริมน�้าไป

ตลาดแห่งนี้จัดขึ้นเพ่ือสนับสนุนพ้ืนที่การจ�าหน่ายสินค้า 

พ้ืนเมืองแก่ผู้ประกอบการ และประชาชนที่ไม่มีพ้ืนที่จ�าหน่ายสินค้า 

รวมถึงเป็นการอนุรักษ์ประเพณีท้องถ่ินของอ�าเภอวัดเพลง โดยมี 

การแสดงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพ้ืนบ้าน และตลาดอารยธรรม 

ริมน�้าของชุมชนเก่า 3 อ�าเภอ

ราชบุรี

“คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่
ตื่นใจถำางาม ตลาดนำาดำาเนิน 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

คุณสิริวิมล พนมวิจิตร 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

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

้้
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ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 23 ครัวเรือน

ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

จำานวนโครงการรายกลุ่มงาน

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

ข้อมูลสิ้นสุด ณ เดือนตุลาคม 2561

“รู ้สึกดีที่ทางประชารัฐลงมาช่วยเหลือ 

ท�าให้ชุมชนมีช่องทางจ�าหน่ายสินค้ามากขึ้น  

มีตลาดเพ่ิมขึ้นจากเดิมท่ีไม่มีตลาดเลย หรือ 

บางช่วงที่ผลผลิตออกมาเป็นจ�านวนมากจน 

ล้นตลาดท�าให้เกษตรกรต้องทิ้งสับปะรดบางส่วน  บางส่วน 

น�ามาขายตามข้างทางในราคาถูก  อย่างปี 60  บริษัทฯ  

เข้ามาสนับสนนุ หาตลาดให้  ช่วยให้มช่ีองทางการตลาดเพ่ิมข้ึน 

และขายได้ราคา ปัจจุบันเกษตรกรก็ยังอยากได้ช่องทาง 

ตลาดเพิ่ม เพราะผลผลิตใกล้ออกแล้ว “

ชฎานิศ วรกิจนิภาพรรณ      

กลุ่มไร่หวานบัญชา จ.ราชบุรี
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ผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร 
โครงการอาหารปลอดภัย  

 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีลพบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด 

ได้เข้าไปพัฒนาระบบการส่งเสริมและจัดการเรื่องอาหารปลอดภัย

อย่างเป็นรูปธรรมและย่ังยืน โดยสนับสนุนการพัฒนาทุกขั้นตอนแก่

เกษตรกร 36 รายในต�าบลหัวส�าโรง อ�าเภอท่าวุ้ง และประสานงาน

ให้ศูนย์การเรียนรู้กสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี จ�ากัด ได้รับการรับรอง

มาตรฐานเกษตรอินทรย์ีผกั 71 ชนดิ จากกรมวิชาการเกษตร กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ 

เดิมน้ัน เกษตรกรท่ีท�านาปลูกข้าวและพืชผัก มีต้นทุนใน

กระบวนการผลิตสูงมาก เพราะใช้ปุ๋ยเคมี แต่ผลผลิตท่ีได้กลับมี

ราคาต�่า เกษตรกรประสบปัญหาต่อเนื่องมาตลอดและยังส่งผลไปถึง 

ชมุชนท�าให้คนเจบ็ป่วยมากขึน้  เพราะสภาพแวดล้อมมสีารเคมสีะสม 

การใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพมาแทน นับเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน

ให้กับร่างกายซึ่งจะช่วยให้ประชาชนในจังหวัดลพบุรีมีสุขภาพที่

สมบูรณ์แข็งแรง

โครงการน้ี ด�าเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม 2561  ต่อมาใน

เดือนเมษายน ได้ประสานงานเพ่ือส่งผักให้กับโรงพยาบาลพระ

นารายณ์มหาราช อ�าเภอเมืองลพบุรี โดยผักและสินค้าเกษตรอินทรีย์

ส่งฝ่ายโภชนาการ/ ผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องรับประทานอาหารเหลว ทาง 

โรงพยาบาลจัดส่งเมนูล่วงหน้า 2 - 3 เดือนเพ่ือเตรียมการปลูกผัก  

จัดส่งที่ฝ่ายโภชนาวันเว้นวัน

ลพบุรี
“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

คุณเกริกฤทธิ ์ วงศ์ละมาย 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

06-4106-6388
nana_benz@hotmail.com
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ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 51 ครัวเรือน

ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

จำานวนโครงการรายกลุ่มงาน

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

ข้อมูลสิ้นสุด ณ เดือนตุลาคม 2561

  ตัวอย่างผักที่ส่งไปให้โรงพยาบาลในแต่ละวัน ได้แก่

 1. ผักกาดขาว จ�านวน 7   กก.

 2. ผักบุ้งจีน จ�านวน 12 กก.

 3. ฟักทองผลใหญ่ จ�านวน 60 กก.

 4. กล้วยน�้าว้า จ�านวน 20 หวี

 5. ข้าว กข.43 จ�านวน 100 กก.

  ต่อมามีการจัดตั้งร้านค้าผักปลอดภัย ในชื่อ “King 

Narai Hospital ลพบุรี GREEN SHOP” ณ โรงพยาบาล

พระนารายณ์มหาราช อ�าเภอเมืองลพบุรี รวมถึงการน�า

ผักและสินค้าเกษตรอินทรีย์ส่งฝ่ายโภชนาการและผู้ป่วย

ติดเตียงที่ต้องรับประทานอาหารเหลวแก่โรงพยาบาล

  ส�าหรับโครงการข้าวคนลพบุรี โดยคนลพบุรี เพื่อคน

ลพบุร ียังคงด�าเนินการต่อเนือ่ง เพือ่ใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ

ต่อชุมชนและเกษตรกรอย่างยั่งยืน
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ผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
จงัหวัดล�าปาง มพ้ืีนทีป่ลกูสบัปะรดในปี 2561 จ�านวน 24,983 ไร่  

ในเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม เกษตรกรต�าบลเสด็จ อ�าเภอเมือง 

จังหวัดล�าปาง มีผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจ�านวนมาก ส่งผลให้ราคา

สับปะรดตกต�่าเหลือกิโลกรัมละ 0.70 - 4.00 บาท จนเกษตรกร 

เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือ 

บริษัทประชารัฐรักสามัคคีล�าปาง (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ�ากัด 

จึงเข้าไปช่วยแก้ไขสถานการณ์ โดยปัจจุบันสถานการณ์เข้าสู่ภาวะ

ปกติ สับปะรดมีราคาลูกละ 20 บาท ชาวสวนสามารถจ�าหน่าย 

ได้ราคาดีท้ังขายปลีกและขายส่งให้โรงงาน ซึ่งเกิดจากพัฒนาใน  

5 กระบวนการ คือ 

1. การตรวจสอบคุณภาพสินค้าเพ่ือให้ตรงกับความต้องการ 

     ของคูค้่า

2. เกษตรกรได้เรียนรู้การท�างานร่วมกับผู้ค้ารายใหญ่

3. การน�าเข้าสู่ตลาดโดยเป็นคู่ค้ากับห้างท็อปซูเปอร์มาร์เก็ต

4.  บรษิทัฯ เป็นตวักลางในการประชาสมัพันธ์เชญิชวนผูบ้รโิภค 

              อุดหนุนสินค้าเกษตร

5.  พัฒนาระบบการจัดการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสับปะรด 

 แปลงใหญ่ การจัดระบบคิวในการส่งสับปะรดเข้าไปขาย 

 ในห้างท็อปซูเปอร์มาร์เก็ต 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เป็นตัวกลางในการติดต่อห้างท็อปซูเปอร์

มาร์เก็ตเพ่ือส่งสับปะรดไปจ�าหน่ายในสาขาต่าง ๆ เช่น ล�าปาง 

เชยีงใหม่ เชยีงราย พะเยา และน่าน เพ่ือกระจายสนิค้าและลดจ�านวน

ผลผลิตล้นตลาด ซึ่งสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรเป็นเงิน 27,250 บาท 

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังร่วมกับองค์การบริหารส่วนต�าบล

บ้านเสด็จและส�านักงานพาณิชย์จังหวัดล�าปาง ช่วยเหลือเกษตรกร 

ในช่วงที่ผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาดไปยังปลายทาง เช่น จังหวัด

ตาก จงัหวัดก�าแพงเพชร โดยได้รับการสนับสนุนการขนส่งจากบรษิทั 

ไทยเบฟโลจสิติก จ�ากัด สร้างรายได้ให้เกษตรกรจ�านวน 19,940 บาท

 

ตลาดประชารัฐ Modern Trade เป็นอีกช่องทางที่เพิ่มช่องทาง 

การจ�าหน่ายสินค้าทางการเกษตรให้เกษตรกร โดยจัดท่ีแม็คโคร

สาขาล�าปางต้ังแต่เดือนเมษายน - ตุลาคม 2561 ก่อให้เกิดรายได้ 

655,325 บาท 

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
บ้านท่ามะโอ ต�าบลเวียงเหนือ อ�าเภอเมืองจังหวัดล�าปาง  

เป็นชุมชนเก่าแก่ของเมืองล�าปาง แต่ยังไม่ค่อยเป็นที่รู ้จักของ 

นักท่องเที่ยวทั่วไป บริษัทฯ ร่วมกับส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

ล�าปาง ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงจัดท�า

โครงการ “ท่ามะโอ เรโทร์แฟร์” เพ่ือสร้างงานสร้างรายได้แก่ประชาชน 

โดยมีการพัฒนาใน 5 ด้านดังนี้คือ

การประสานเชือ่มโยงกบัส�านักงานพัฒนาชมุชนจงัหวัดล�าปาง

ในการจัดสรรงบประมาณจ�านวน 335,000 บาท

ลำาปาง
“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 ์ ชัยสุทธิวงศ ์
กรรมการผู้จัดการ
08-9433-0160

jinniny@hotmail.com

คุณสุปราณ ี ราชาตัน 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-1883-1052
supraneeguy@hotmail.com
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ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 583 ครัวเรือน

ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

จำานวนโครงการรายกลุ่มงาน

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

ข้อมูลสิ้นสุด ณ เดือนตุลาคม 2561

“ดิฉนัรูส้กึภาคภูมใิจและยินดเีป็นอย่างย่ิงท่ี

เป็นส่วนหนึง่ในการขบัเคลือ่น และเป็นพลงัส�าคญั

ในการท�างาน ด�าเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้

ชุมชน ของจังหวัดล�าปาง การท�างานนี้เป็นการสานฝันของเด็ก

คนหนึ่งที่ต้องการท�างานเพ่ือบ้านเกิดให้เป็นความจริง จากเดิม

ล�าปางเป็นเพียงทางผ่าน แต่ตอนนี้กลับเป็นปลายทางฝัน และ

ยังคงมุ่งมั่นท�าการพัฒนาบ้านเกิดของตนให้เกิดความส�าเร็จ 

และความยั่งยืนค่ะ”

นางสาวสุปราณี ราชาตัน 

นักพัฒนาธุรกิจชุมชน รุ่นที่ 2 

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีล�าปาง

(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

บริษัทฯ ร่วมกับชุมชน สถาบันการศึกษา เพ่ือรวบรวมข้อมูล 

ของชุมชนในการจัดนิทรรศการและกิจกรรมภายในงาน

การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับ ป้ายไวนิล รถแห่ 

และรายวิทยุในการประชาสัมพันธ์งาน

มีการสัมภาษณ์สดในการรายการวิทยุและถ่ายทอดสดใน 

ช่องทาง fanpage facebook ท่ามะโอเรโทร์แฟร์

แบ่งหน้าทีใ่นการบริหารจดัการกิจกรรมแก่คณะกรรมการชมุชน 

ปัจจบุนัท่ามะโอกลายเป็นทีน่ยิมของนักท่องเท่ียว ช่วยให้ชมุชน

มีรายได้เพิ่มขึ้น 330,000 บาท 
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ผลการดำาเนินงาน

ด้านกษตร
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีล�าพูน (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ�ากัด 

ส่งเสริมการน�าสินค้าเกษตรในจังหวัดล�าพูนสู่ตลาดต่างประเทศ โดย

ประสานความร่วมมือกับบริษัท นิวสเปซ์ อินเตอร์เนชั่นแนลเทรดดิ้ง 

จ�ากัด น�าผลผลติจากกลุม่เกษตรกรในจงัหวัดล�าพูน เช่น ล�าไยอบแห้ง 

ล�าไยสีทอง ล�าไยด�าแดง กระเจี๊ยบแดง ถ่ัวลายเสือ เมล็ดอโวคาโด 

ส ่งขายยังตลาดต่างประเทศ  โดยมีพิธีลงนามความร ่วมมือ 

เมือ่วันที ่11 มกราคม 2562 และเริม่น�าส่งขาย ล�าไยอบแห้งเนือ้สทีอง 

ไปยังประเทศมาเลเซยี จ�านวน 16 ตนั สามารถสร้างรายได้ให้แก่กลุ่ม

เกษตรกร 3,000,000 บาท 

 นอกจากน้ัน บริษัทฯ ยังเชื่อมโยงกลุ่มเกษตรกรเครือข่าย

วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์จังหวัดล�าพูน ส่งขายผักอินทรีย์แก ่

โรงพยาบาลล�าพูน  เพ่ือน�ามาปรุงอาหารส�าหรับคนไข้ และจัดให้มี

ตลาดผกัอนิทรย์ีภายในโรงพยาบาลเพ่ือจ�าหน่ายสนิค้าเกษตรอนิทรย์ี 

ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ โดยเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 สามารถสร้าง

รายได้ให้แก่เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนฯ เกษตรอินทรีย์จังหวัดล�าพูน 

3,240,000 บาท ผู้ได้รับประโยชน์จ�านวน 19 ครัวเรือน

ด้านแปรรูป
บริษัทฯ  ส่งเสริมด้านการตลาดแก่กลุ่มแปรรูปผลผลิตจาก

ล�าไย โดยน�าล�าไยอบแห้งเน้ือสีทองไปจ�าหน่ายในตลาดประชารัฐ 

และส่งเสรมิการพัฒนาสนิค้ารวมถึงบรรจภัุณฑ์ให้ได้มาตรฐานเพ่ือจดั

จ�าหน่ายใน Big C ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มแปรรูปผลผลิต

ล�าไย เป็นเงิน 270,000 บาท มีผู้ได้รับประโยชน์จ�านวน 22 ครัวเรือน

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
กลุ่มวิสาหกิจเพื่อการท่องเที่ยวบ้านแพะต้นยางงาม ได้รับการ

สนับสนุนการท่องเที่ยวเพ่ือเรียนรู้วิถีชุมชน การอยู่ร่วมกับชาวบ้าน

เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจภายในชุมชนให้ดีขึ้น และเผยแพร่วัฒนธรรม

ชุมชนแก่นักท่องเที่ยว

บริษัทฯ ยังร ่วมกับศูนย ์ วิจัยและพัฒนาการท ่องเ ท่ียว 

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนับสนุนกิจกรรม 

ถนนวัฒนธรรม (Street Arts) ณ หลังวัดธงสัจจะ ต�าบลในเมือง  

อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าพูน โดยจัดกิจกรรมวาดรูปวิถีชีวิตชุมชนบน 

ฝาผนังเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว  นอกจากนั้น สถาบันวิจัยสังคมได้

ช�าระเอกสารโบราณและจารึกที่พบในวัดธงสัจจะ จ�านวน 3,500 ผูก 

และได้คืนข้อมูลดังกล่าวให้ชุมชนเพื่อเผยแพร่ต่อไป

บ้านแพะ ต�าบลบ้านธิ อ�าเภอบ้านธ ิ ได้รบัคัดเลอืกให้เป็น 

1 ใน 50 ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ

ลำาพูน
“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

คุณวิชินันท ์ สิงห์น้อย 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-4740-0773
s.wichinun@gmail.com
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ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 496 ครัวเรือน

84,650

6,240,000

343,190

1,324,650

229,650

2,245,264

ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

จำานวนโครงการรายกลุ่มงาน

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

ข้อมูลสิ้นสุด ณ เดือนตุลาคม 2561
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ผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร 
บริษัท ประชารัฐสามัคคีเลย (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ�ากัด เปิด

พ้ืนท่ีจดัจ�าหน่ายสนิค้าเกษตร เช่น แก้วมงักร  เงาะ แคนตาลูป  สัปปะรด 

 ส้มโอ  มะขาม  แตงโม  และผลไม้ตามฤดูกาล ให้เกษตรกรในจังหวัด   

เพ่ือระบายสินค้าทางการเกษตรที่มีเป็นจ�านวนมาก นอกจากช่วย 

ให้เกษตรกรมีพ้ืนที่จ�าหน่ายผลผลิตแล้ว ผู้บริโภคยังได้ซื้อสินค้าใน

ราคาที่เป็นธรรมโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ตลอดจนนักท่องเที่ยว  

ได้รับประทานผลผลิตทางการเกษตรที่สดใหม่อีกด้วย     

ด้านแปรรูป 
โครงการชุดของที่ระลึกจากชุมชน เป็นการส่งเสริมอาชีพ 

ให้แก่กลุม่แม่บ้านในชมุชนท่ีว่างจากการท�าการเกษตร ให้มรีายได้เพ่ิม 

โดยการน�าผ้าขาวม้ามาแปรรูปเป็นกระเป๋าผ้าขาวม้า ชูจุดเด่น 

ความเป็นเอกลกัษณ์ของผ้าและออกแบบกระเป๋าให้ทนัสมยั เหมาะกับ 

ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย  

โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และสติกเกอร์ของสินค้าชุมชน 

บริษัทฯ ได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์และสติกเกอร์ของสินค้าชุมชน ได้แก่  

1) น�า้หมากเม่า  บ้านศรเีจรญิ  ต�าบลวังไสย์  อ�าเภอภหูลวง 2) กล้วยอบ  

บ้านนากระเซ็ง  ต�าบลอาฮี  อ�าเภอท่าลี่  3) กล้วยอบเนย  บ้านกุดโง้ง  

ต�าบลชัยพฤกษ์  อ�าเภอเมือง  4) บานาน่าสติ๊ก  ท�ามาจากกล้วย   

บ้านหนองบัว  ต�าบลภูหอ  อ�าเภอภูหลวง

โครงการชุดอาหารว่างประกอบการประชุม  บริษัทฯ น�าสินค้า

ชุมชนมาจัดเป็นชุดอาหารว่างให้กับหน่วยงานราชการ  

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
บริษัทฯ ก�าลังด�าเนินการเลือกชุมชนเป้าหมายจากการลงพื้นที ่

เก็บข้อมูลและคัดเลือกชุมชนในการพัฒนาและส่งเสริมชุมชนให้ม ี

การท่องเท่ียวโดยชมุชนอย่างย่ังยืน ส่งเสรมิจดักิจกรรมประชาสมัพันธ์

สถานท่ีท่องเท่ียวทั้งในและนอกฤดูกาลท่องเท่ียวของจังหวัด ค้นหา

และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มากขึ้น พ้ืนที่ชุมชนที่ลงด�าเนินงาน

ได้แก่ ชมรมท่องเท่ียวโดยชุมชนปลาบ่า อ�าเภอภูเรือ ลงพ้ืนท่ีเก็บ

ข้อมูลการท่องเท่ียว พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านรายได้ของกลุ่ม 

พัฒนา Package ท่องเที่ยว

“บริษัทประชารัฐรักสามัคคีฯ เข ้ามา 

ช่วยเหลือดีมาก มีการประชาสัมพันธ์ชุมชน 

ในสือ่โทรทศัน์ และยังน�าเอาจดุด้อยของชมุชนไป 

พฒันาให้เป็นจุดเด่น และกลายเป็นจุดขายที่ดีมาก

เลยค่ะ เราหวงัว่าถ้าได้การตอบรับที่ดี นักท่องเที่ยวสนใจเข้ามา

ในชุมชนเรามากขึ้น สินค้าและงานฝีมือของกลุ่มก็น่าจะได้ขาย 

เป็นรายได้เสริมแก่กลุ่มได้ 

“ ตอนนี้ชุมชนมีความพร้อมเกือบ 100% แต่นักท่องเที่ยว

ที่จะขึ้นภูกระดึงต้องไม่เกิน 100 คน  เพราะสถานที่ไม่สามารถ

รองรับได้มากกว่าน้ัน และต้องค�านึงเรื่องความปลอดภัยด้วย   

ถ้าคนทีไ่ม่กางเตน็ท์ข้างบน มบ้ีานโฮมสเตย์  10 หลงั บ้าน 1 หลงั

นอนได้ 6 คน  เราจดัรบัแบบเวียนกันไป วันน้ีถ้ามนัีกท่องเท่ียวมา 

หลังนี้รับไปแล้ว ก็อีกหลังหนึ่ง มีการจัดการให้ได้ครบทั้งชุมชน”

คุณแสง

พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าให้ผู้สูงอายุ

เลย
“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

คุณดลยา พลเสน 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-7508-4409
donlaya.p@prsthailand.com
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ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 2,112 ครัวเรือน

ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

จำานวนโครงการรายกลุ่มงาน

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

ข้อมูลสิ้นสุด ณ เดือนตุลาคม 2561

“อยากให้บริษัทประชารัฐรักสามัคคีฯ 

ท�างานกับเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง  อย่าหายไป    

โดยเฉพาะเรื่องการให้ความรู้  แม้ว่าจะเปลี่ยน

คณะท�างานอะไรแล้วก็ตาม  แต่ก็ควรสบืทอดโครงการ

ให้อยู่ต่อไป  

“ ตอนนี้ท่ีท�างานร่วมกันรู้สึกว่าดีมากเลยค่ะ ที่บริษัทฯ 

เข้ามาช่วยเหลือเกษตรกร ท�าให้เราเข้าใจเรื่องการตลาด 

อยากให้บริษัทช่วยเหลือเกษตรกรหรือผู้ประกอบการรายใหม่   

อยากให้ถ่ายทอดข้อมูลให้พวกเขาอย่างชัดเจนต่อเนื่อง  

และสนใจพวกเขาจริงจัง

“ หลังจาก บริษัทฯ และ อปท.มาช่วยชุมชนเตรียม

พร้อมเพ่ือรับนักท่องเที่ยว และมีรายการทีวีมาถ่ายท�า ก็มี 

นกัท่องเท่ียวมาท่องเท่ียวพักผ่อนมากขึน้  ซึง่หากมกีฎระเบียบ

ในชมุชนดอียู่แล้วก็ไม่น่าจะมปัีญหาหรอืผลกระทบอะไรจากท่ี

มีนักท่องเที่ยวมากขึ้น”

คุณโสม กลุ่มแปรรูปแมคคาดาเมีย

“ก่อนที่จะท�างานร่วมกับบริษัทฯ  เดิม

ผลิตภัณฑ์น�้าหมากเม่า บรรจุด้วยขวดแก้วซึ่งมี

ต้นทนุสงู ราคาขายก็สงูตามไปด้วย จนเมือ่บรษิทั

ประชารัฐรักสามัคคีฯร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เลยเข้ามาช่วยเรือ่งการพัฒนาแพ็คเกจจิง้  ท�าให้ต้นทนุและราคา

ขายต�่าลง  ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น ปัจจุบันมีคนสนใจ 

สินค้าตัวนี้มาก แต่ยังมีปัญหาเรื่องเก็บได้ไม่นาน  อย่างไร

ก็ตาม การท�างานร่วมกันท�าให้ได้พัฒนา มคีวามรู้เพ่ิมขึน้ และม ี

ที่ปรึกษาในการพัฒนาสินค้าของกลุ่ม” 

นายแสวง  ดาปะ  

ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนออมทรัพย์

เกษตรยั่งยืนบ้านศรีเจริญ
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ผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร     
ปี 2561 บรษิทั ประชารฐัรกัสามคัคศีรสีะเกษ (วิสาหกิจเพ่ือสงัคม) 

จ�ากัด ส่งเสริมการเกษตรของจังหวัดด้วยการหาช่องทางการตลาด 

ให้เกษตรกร 2 โครงการหลัก คือ โครงการส่งเสริมการขายทุเรียน

ช่วยกลุ่มเกษตรกร โดยขายส่งให้กับห้างเซ็นทรัล สร้างรายได้ให้

เกษตรกร 562,680 บาท และโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 

ส่งขายผลผลิตทางการเกษตรให้โรงพยาบาลศรีสะเกษ สร้างรายได้

ให้เกษตรกร 500,000 บาท

ด้านแปรรูป    
บริษัทฯ จัดโครงการอบลดความชื้นหอมแดงและจัดซื้อ 

หัวหอมแดงและเมล็ดพันธ์ุร่วมกับศูนย์วิจัยพืชสวนจังหวัดศรีสะเกษ 

สร้างรายได้  361,914 บาท นอกจากนี้ยังสนับสนุนการเพ่ิมมูลค่า

ผลิตภัณฑ์ด้วยการจัดโครงการกระเช้าปีใหม่ 2561 มียอดรวม 

การจัดจ�าหน่าย 22,090  บาท 

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ 

บรษิทัฯ เน้นการใช้สือ่เป็นหลกั โดยจดัท�าหนังสัน้ส่งเสรมิการท่องเทีย่ว 

ชมุชน OTOP นวัตวิถี จ�านวน 3 หมูบ้่าน ได้แก่ 1) บ้านเมอืงหลวง ต�าบล

เมืองหลวง อ�าเภอห้วยทับทัน 2) บ้านกู่ ต�าบลกู่ อ�าเภอปรางค์กู่ 3) 

บ ้านปราสาทเยอ อ�าเภอบึงไพร  เพ่ือดึงดูดให ้นักท่องเท่ียว 

เข้ามาตามรอยท่องเท่ียวในสถานที่ที่น�าเสนอ นอกจากน้ียังส่งเสริม

การท่องเท่ียวชุมชนโดยจัดท�าคลิปโฆษณาผลิตภัณฑ์ OTOP ของ

จังหวัดศรีสะเกษ  สร้างรายได้ให้ชุมชน 1,476,039 บาท

ศรีสะเกษ

“หลวงพ่อโตคู่บ้าน ถิ่นฐานปราสาทขอม ข้าวหอมกระเทียมดี มีสวนสมเด็จ
เขตดงลำาดวน หลากล้วนวัฒนธรรม เลิศลำาสามัคคี”

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

“รู้สึกดีที่บริษัทประชารัฐรักสามัคคีฯ ให้

ความสนใจชาวบ้าน เราได้ประโยชน์จากโครงการ

นี้เยอะ แต่ต้องใช้เวลา อย่างโครงการโคเน้ือก็

ต้องรอขนุวัวให้อ้วนก่อนจงึจะขายได้ ตอนนีก็้ท�าควบคู่

กันไป อย่างปลกูหญ้าให้วัวกิน เราก็ได้ขายหญ้าไปด้วยเพ่ือเพ่ิม

รายได้อีกทาง” 

นางบรรยง ใจทรง ชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคขุน

บ้านหนองคัน ต�าบลจานใหญ่

อ�าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

้
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บ้านซำาขี้เหล็ก ตำาบลพราน อำาเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับคัดเลือก 
ให้เป็น 1 ใน 50 ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ

“จังหวัดศรีสะเกษ  มีโครงการที่ก�าลัง

ด�าเนินการทั้งหมด  3 โครงการ ได้แก่ โครงการ 

โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย  ขับเคลื่อนมา

ตั้งแต่ ปี 2561  แต่ด้วยวิธีการปฏิบัติต่างๆ ยังไม่

เกิดความเข้าใจทางผู้ปฎิบัติเท่าที่ควร  ในปี 2562 เรายังคงขับ

เคลื่อนต่อเนื่อง   โดยได้ท�าสัญญาส่งผักให้โรงพยาบาลจังหวัด

ศรีสะเกษแล้ว โดยบริษัทฯ มีกลุ่มปลูกผักปลอดภัย  คือ  ไร่สุข

สมาน อรชัญ  อ�าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ   เป็นกลุ่ม

อินทรีย์ธรรมชาติ 100 %  มคุีณพ่อสขุสมานและคณุอรชญั เป็น

ผู้บริหารจัดการ  กลุ่มมีเครือข่ายในการปลูก สามารถน�าส่งผัก

ได้ไม่ติดปัญหาอะไร บริษัทฯ ได้ช่วยเหลือกลุ่ม เรื่องการเงินให้

เกิดสภาพคล่องกับกลุม่เกษตรกร เนือ่งจากการเงนิโรงพยาบาล

มีเงื่อนไขการเงินค่อนข้างหลายวัน  

“โครงการที่ 2 โครงการโคเนื้อ ภูเขาไฟ เป้าหมายเราคือ

จงัหวัดศรสีะเกษมกีลุม่ผูเ้ลีย้งโคเนือ้เป็นจ�านวนมาก อยู่ในระดบั

ต้น ๆ  ของประเทศ  ตอบโจทย์การตลาดท่ีต้องการบรโิภคเนือ้  ซึง่

สร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค บ้านหนองคัน อ�าเภอ

เบญจลักษ์ และเครือข่าย

“บริษัทฯ ขบัเคลือ่นโครงการนีม้าต้ังแต่ปี 2561 โดยร่วมกับ 

ส�านักงานปศุสัตว์จังหวัด  หอการค้าไทย  หอการค้าจังหวัด

ศรีสะเกษ ช่วยขับเคลื่อนการจัดตั้งสหกรณ์โคเนื้อดอกล�าดวน  

ปัจจุบันจัดตั้งเรียบร้อยแล้ว สหกรณ์อยู่ในขั้นตอนการเรียนรู้

งานต่างๆ ในรปูแบบสหกรณ์  โดยสหกรณ์จงัหวัดศรสีะเกษช่วย

ให้ความรู้ในงานสหกรณ์ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง นอกจากนี้ยัง

มีแผนการก่อสร้างโรงเชือดประจ�าจังหวัด ซึ่งก�าลังอยู่ระหว่าง

การด�าเนินงาน

“โครงการที่ 3 โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นโครงการ

ต่อเนื่องท่ีท�างานร ่วมกับส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

ศรีสะเกษ ปี 2561 บริษัทฯ ท�าหนังสั้น ส่งเสริมกลุ่มผ้าไหม 

กลุ่มจักสาน และประเภทอาหาร ในปี 2562  มีกลุ่มเป้าหมาย 

คือ บ้านธาตุทอง อ�าเภอภูสิงห์ เป็นหมู่บ้านท�าผ้าไหม  ส่งเสริม

การท่องเที่ยวชุมชน  เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว  วัดไพรพัฒนา   

ด่านช่องสง�า   

“ที่ผ่านมาบริษัทฯ เคยด�าเนินงานโดยเลือกชุมชนที่ยัง 

ไม่เข้มแข็ง ซึ่งไม่ประสบความส�าเร็จเท่าท่ีควรเพราะชุมชนยัง 

ไม่พร้อม เราจึงเปลี่ยนมาเลือกชุมชนที่มีพื้นฐานที่เข้มแข็งแล้ว 

ให้สร้างรายได้เพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน และสามารถช่วย

เหลือชุมชนที่ยังไม่เข้มแข็งอื่นๆ ได้ในอนาคต

“ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการด�าเนินงาน เรามองว่า

เป็นเรือ่งของขัน้ตอนการด�าเนินงานเพราะในแต่ละขัน้ตอนจะมี

ระยะเวลาและเงื่อนไขของแต่ละขั้นตอน การท�างานร่วมกับ

ภาครัฐ  บางเรือ่งจงึต้องรอเวลา บรษิทัฯ ก็จะคอยตดิตามให้เกิด

การต่อเนื่องในทุกโครงการ”

คุณอรพิน ภูนาสูง

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีศรีสะเกษ

(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัดครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 10 ครัวเรือน

1,062,680

384,004

1,476,039

132,400

2 2

11

ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

จำานวนโครงการรายกลุ่มงาน

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

ข้อมูลสิ้นสุด ณ เดือนตุลาคม 2561
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ผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
โครงการป่าเศรษฐกิจครอบครัว 

บรษิทั ประชารฐัรกัสามคัคีสกลนคร (วิสาหกิจเพ่ือสงัคม) จ�ากัด 

เห็นความส�าคัญของการท�าเกษตรร่วมกับการอนุรักษ์ป่าไม้ในพ้ืนที่

ไปพร้อมๆ กัน จึงส่งเสริมให้เกษตรกรในพ้ืนที่เป้าหมายปลูกอ้อย

ธรรมชาติท่ีสร้างรายได้ควบคู่กับการปลูกป่า โดยน�าอ้อยไปแปรรูป

เป็นน�้าตาลคั่วส�าหรับใช้ในครัวเรือน และขายในชุมชน ช่วงที่ยังไม่มี

ผลผลิตตามฤดูกาลจากการปลูกป่า

ด้านแปรรูป
สกลนครเป็นเมืองแห่งครามและมีกลุ ่มผ้าย้อมครามท่ีมี

คุณภาพกระจายอยู่เกือบทุกอ�าเภอ สร้างงานสร้างรายได้ให้ชาวบ้าน 

หลายปีที่ผ่านมาผ้าย้อมครามสกลนครได้รับความนิยมเพ่ิมขึ้น 

จนกลายเป็นสินค้าหลักของจังหวัด

 บริษัทฯ จึงพัฒนาและส่งเสริมผ้าย้อมครามสกลนครมา 

โดยตลอด ปีทีผ่่านมาร่วมกับห้างซคีอน บางแค จดังาน Modern I-Saan  

ที่รวบรวมเครือข่ายงานออกแบบของคนรุ ่นใหม่ในภาคอีสานมา 

จดัแสดงและจดัจ�าหน่ายเป็นเวลา 10 วัน ระหว่างวนัที ่5 – 14 ตลุาคม 

2561 นับเป็นอกีงานทีป่ระสบความส�าเร็จ มผีูค้นสนใจและตอบรบัการ

จัดงานเป็นจ�านวนมาก

สกลนคร
“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

คุณพรพิมล มิ่งมิตรม ี
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

09-8476-3184
m.mingmitmee@gmail.com
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ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 233 ครัวเรือน

ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

จำานวนโครงการรายกลุ่มงาน

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

ข้อมูลสิ้นสุด ณ เดือนตุลาคม 2561

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
จากการผลักดันการท ่องเ ท่ียวโดยชุมชนในจังหวัดมา 

โดยตลอดนัน้ บริษทัฯ ได้ท�าโครงการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครฐั 

และเอกชน เพ่ือสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน โดยเริ่ม

จากการพาชุมชนเป้าหมายหมู่บ้านท่องเที่ยว ได้แก่ บ้านหนองส่าน 

บ้านนาเชือก บ้านถ�้าเต่า และบ้านท่าแร่  ไปร่วมงานเปิดตัวโครงการ 

Once as a tourism ซึง่บรษิทัฯ ร่วมกับการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย

และบรษิทั Local Alike สนับสนนุโครงการน้ี  โดยสร้างรายได้จากการ

ท่องเที่ยวให้ชุมชม 160,000 บาท

ต่อมา บริษัทฯ จัดโครงการ Local Table ร่วมมือกับเว็บไซต์ 

Take Me Tour น�าเสนอเส้นทางอาหารพืน้ถ่ิน เพือ่ดงึดดูนกัท่องเทีย่ว

สูช่มุชนบ้านหนองส่านและบ้านนาเชอืก ซึง่เป็นชมุชนน�าร่อง พร้อมท้ัง 

เสนอขายแพ็คเกจท่องเที่ยวผ่านเว็บไซต์นี้ด้วย

นอกจากนี้ยังร่วมจัดต้ังโครงการ CSR & SET in the local   

ร่วมกับ ททท. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยส่งเส้นทาง 

การท่องเที่ยวส�าหรับกลุ่มลูกค้า CSR โดยมีชุมชนบ้านโคกสะอาด

และบ้านแป้น ซึ่งเป็นชุมชนน�าร่องป่าเศรษฐกิจครอบครัว เหมาะกับ

การท�ากิจกรรมเพ่ิมออกซิเจนในอากาศ การซื้อคาร์บอน เครดิตกับ

สมาชิก และเป็นเส้นทางท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต�่า 
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ผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
ตลาดกรีนโซน 

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสงขลา (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) 
จ�ากัด  ด�าเนินการโครงการตลาดกรีนโซน  ตลาดสุขภาพของคน
เมืองหาดใหญ่มาเป็นปีที่ 2 แล้ว โดยมุ่งพัฒนาสร้างรายได้ให้ชุมชน 
ประชาชนมีความสุข ตลาดกรีนโซน จ�าหน่ายสินค้าที่มีความโดดเด่น 
ในพ้ืนที่ เช่น สินค้าตามฤดูกาล สินค้าที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะถ่ิน 
ผนวกกับความเป็นกรีนโซน ที่ต้องคัดสรรสินค้าปลอดภัยเพื่อสุขภาพ
มาจ�าหน่ายในตลาด    

มีระบบฝากขายระหว่างผู้ประกอบการด้วยกัน รวมถึงปรับ
ประเภทสนิค้าทีผู่บ้รโิภคต้องการมากขึน้  โดยแบ่งสนิค้าเป็น 5 ประเภท 
คือ สินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าแปรรูปทาง 
การเกษตร สนิค้าชมุชน และสนิค้าท้องถ่ิน ผูป้ระกอบการมกีารตกแต่ง
ร้านที่เปลี่ยนไป เพื่อสร้างบรรยากาศตลาดให้ตรงตามความต้องการ
ของลูกค้า และเพิ่มยอดขายได้มากขึ้น

นอกจากนี้ภายในตลาดยังมีลานเสวนา กิจกรรมการสาธิตใน
บูธและเวทีกลาง มีสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เข้าถึงผู้บริโภค มีมุม 
รบัประทานอาหาร มกีารซือ้ขายส่ง การสัง่จองล่วงหน้าผ่าน Application 
(Hatyai Go Green) ซื้อเป็นของฝาก เชื่อมโยงกับ Street of art ของ
ตลาด การซื้อง่ายขายสะดวกขึ้น สามารถใช้ QR CODE สอดรับกับ
โครงการสังคมไร้เงินสด ก้าวสู่ยุค Thailand 4.0 ในแต่ละสัปดาห์
มีแนวคิดหลักการน�าเสนอภูมิปัญญาด้านอาหารที่สอดคล้องตาม
ฤดูกาล จัดเป็นบุฟเฟ่ต์สุขภาพมื้อค�่าพร้อมรับประทาน มีกิจกรรม
ส�าหรับเด็กในการปลูกผัก/ท�าอาหาร มีทัวร์สุขภาพเชื่อมโยงผู้ผลิต
และผู้บริโภคแบบครบวงจร

ปัจจุบันตลาดกรีนโซนยังเปิดด�าเนินการอย่างต่อเนื่องเปิด 
ทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ 16.00 – 22.00 น. มีผู้ประกอบการประจ�า
จ�านวน 15 ราย และผู้ประกอบการไม่ประจ�าที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน
อีกไม่น้อยกว่า 10 ราย สร้างรายได้ให้กับผูป้ระกอบการเฉลีย่ไม่ต�า่กว่า 
500 บาท/วัน และยังเป็นสถานที่ให้เครือข่ายต่างๆ มาท�ากิจกรรม 
ร่วมกัน เป็นสถานที่แห่งการแบ่งปัน

ด้านแปรรูป
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านนาออก อ�าเภอสิงหนคร 

การแปรรูปมะม่วงเบาสิงหนครของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูป
ผลติภณัฑ์บ้านนาออก อ�าเภอสงิหนคร ได้มกีารท�ากระบวนการจดัท�า 
แผนธุรกิจชุมชน KSNB โดยทีมสานพลังเพื่อบ้านเกิดภาคใต้ ร่วมกับ
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสงขลา (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ�ากัด และ 
บริษัท SCE วิสาหกิจเพ่ือสังคม จ�ากัด จัดท�าโครงการนี้ข้ึน เพ่ือให้
กลุม่สามารถจดัการเศรษฐกิจชมุชนของตนเองได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 
เน้นการมส่ีวนร่วมและการสนบัสนนุจากทางภาครฐัหรอืภาคเีครอืข่าย
ต่างๆ เชื่อมโยงให้หน่วยงานรัฐสามารถเข้าไปผสานพลังเพ่ือเติมเต็ม
ต่อยอดกลุ่มชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนีท้างบรษิทัยังมกีารสนับสนนุและหาตลาดให้กับกลุม่
วิสาหกิจเพ่ือให้มช่ีองทางการจ�าหน่ายเพ่ิมเติมและมคีวามหลากหลาย 
และในปี 2562 จะมีการพัฒนาเป็นสินค้าแบรนด์ประชารัฐสงขลา 
สนิค้าชมุชนเกรดพรเีมยีม เพ่ือยกระดบัสนิค้าชมุชนทีแ่ตกต่าง ไม่แบ่ง
ยอดตลาดเดิมขยายตลาดใหม่ และยังมกีารร่วมมอืกันระหว่างบรษิทั
ประชารัฐรักสามัคคีสงขลา และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง พัฒนา
ต่อยอดไปสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชนภายในปี 2562 เช่นกัน

สงขลา

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

คุณนุจรินทร ์ สุวรรณชาตร ี
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

09-3574-5683
nootjarin.s@prsthailand.com

“นกนำ้าเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล  
เสน่ห์สะพานติณ ถิ่นธุรกิจแดนใต้”
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ข้อมูลสิ้นสุด ณ เดือนตุลาคม 2561

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 390 ครัวเรือน

ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

จำานวนโครงการรายกลุ่มงาน

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน  
ชุมชนบ้านโคกเมือง

ชุมชนบ้านโคกเมืองอยู่ติดชายฝั่งทะเลสาบสงขลา ชาวบ้าน 
ร่วมกันอนุรักษ์ป่าชายเลน ฟื้นระบบนิเวศริมฝั่ง จึงท�าให้บริเวณนี ้
กลายเป็นแหล่งรวมของสัตว์น�้าชุกชุม ที่สามารถน�าไปปรุงอาหาร 
ได้หลากหลาย ทั้งแกง ต้ม ทอด และท�าเค็ม

บริษัท ประชารัฐสามัคคีสงขลา (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ�ากัด  
ได้ร่วมมือกับชุมชน เปลี่ยนพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลสาบสงขลาท่ีประสบ
ปัญหาตืน้เขนิให้กลายเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ ทีเ่ปิดโอกาสให้ 
คนภายนอกสามารถเดนิทางมาร่วมกันท�าซัง้บ้านปลา จดักิจกรรมปลกู
ป่าชายเลนและต้นไม้ชายฝั่ง ที่นอกจากจะเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น�้า 
แบบถาวรแล้ว ต้นไม้เหล่านียั้งท�าหน้าทีเ่ป็นแนวกันลมทีช่่วยลดความ
เสียหายจากมรสุม และลดการกัดเซาะของพื้นที่ชายฝั่งทะเลอีกด้วย

“การท�างานกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีฯ ตั้งแต ่

วันแรกจนถึงวันน้ี มคีวามประทับใจเกิดขึน้มากมาย สิง่แรก 

ที่ประทับใจคือการได้รับโอกาสเข้ามาท�างานกับบริษัท 

ท�าให้ได้รับการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ความรู้ใหม่อยู่ตลอดเวลา  

ได้ทักษะในการท�างาน การท�าธุรกิจในชุมชน และได้รู้จักผู้คนมากขึ้น 

ได้รู้จักกับหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ในจังหวัดสงขลา หน่วยงานราชการ ภาคี

เครอืข่าย ซึง่ท�าให้เกิดความสมัพันธ์ทีด่ต่ีอกัน และเปิดโอกาสในการสร้าง 

Connection ที่ดีต่อไป

“ความประทับใจที่สองคือ ได้ท�างานร่วมกับกรรมการบริษัทที่มี

ความรู้ ความสามารถ ท่านเป็นคนเก่ง เป็นนักธุรกิจ เป็นนักพัฒนาสังคม 

ผูท้รงคณุวุฒ ิเป็นอาจารย์ ท่านให้โอกาสในการท�างาน การคดิ การตดัสนิใจ 

และสอนแนะน�าประสบการณ์ต่าง ๆ ในการใช้ชีวิตก็ดี การท�างานก็ดี  

ท่านเปิดโอกาสให้เราทุกๆ อย่าง

“และความประทบัใจสดุท้ายก็คอื การท�างานเพ่ือสงัคม เราท�างาน

ให้จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง ท�าให้ได้เห็นรอยยิ้ม ได้เห็นความ

สุขของคนในชุมชน ชุมชนมีความสุข เราก็มีความสุข  

“การท�างานกับบรษิทัประชารฐัรกัสามคัคถืีอเป็นประสบการณ์ชวิีต

ที่มีคุณค่าและน่าจดจ�าตลอดไป”

นักพัฒนาชุมชน บริษัท ประชารัฐสามัคคีสงขลา

(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

“ทางกลุม่ได้ร่วมงานกันต้ังแต่ปี 60 โดยกิจกรรมแรก

คือการแนะน�าตลาดให้คนรู้จักมากขึ้น เช่น ตลาดโอเดี่ยน 

ตลาดกรีนโซน รวมถึงมีการช่วยน�าสินค้าไปขาย และน�า 

ไปสูต่ลาดบน(กรงุเทพฯ) ท�าให้ตลาดกว้างขึน้มคีนรูจ้กัมากขึน้ 

ได้ตลาดไปขายเพิ่มขึ้น และได้มีการท�าแผนธุรกิจชุมชน เดิมทีทางกลุ่ม 

มีความคิดท่ีจะล้มเลิกการท�ามะม่วง ก็มีก�าลังใจในการที่จะพัฒนา

กลุ่มต่อ 

บริษัทเข้ามาก็ท�าให้มีตลาดกว้างขึ้น การกระจายสินค้าไปในที่ 

ต่างๆ เพิ่มมากขึ้นช่วยสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่ม

 ตัง้แต่ร่วมงานกันมาไม่เคยมปัีญหาเลยเพราะส่วนใหญ่ทางบรษิทั

ประชารฐัเข้ามาช่วย สร้างแรงผลกัดนัและก�าลงัใจตลอด เข้ามาช่วยเรือ่ง

แผนธุรกิจชุมชนและการตลาด”

นางอุไรวรรณ (ป้าติ้ว) หอมจันทร์
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ผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
หลังจากมีการจัดตั้งบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสตูล (วิสาหกิจ

เพื่อสังคม) จ�ากัด ร่วมกับเกษตรสหกรณ์จังหวัดจัดตั้ง “ตลาดเกษตร
ปลอดภัย” และขยายช่องทางการจ�าหน่ายผลผลิตของเกษตรกร 
ในโครงการ โดยส่งไปขายใน Modern Trade และตลาดประชารัฐ  
เพื่อให้เกษตรกรสามารถจ�าหน่ายผลผลิตของตนได้เกือบทุกวัน 

จดัตัง้โครงการ “โรงพยาบาลอาหารปลอดภยั” โดยการท�า MOU 
ร่วมกับโรงพยาบาลชมุชน ซึง่เป็นโรงพยาบาลขนาดเลก็ โดยเกษตรกร
ติดต่อและจัดส่งผลผลิตให้โรงพยาบาลด้วยตัวเอง บริษัทมีหน้าที่
สนับสนุนเรื่องต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่าย หรือการแก้ปัญหาต่าง ๆ  

นอกจากน้ียังมีการประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
ตลาดประชารัฐ เพ่ือให้ผู้ประกอบการ และเกษตรกรน�าพืชผักและ
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ไปจัดจ�าหน่ายในตลาดที่ร่วมโครงการ  
รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ปุ๋ยหมักชีวภาพ 
ให้ชุมชนบ้านไร่สาธิต อ�าเภอควนกาหลง และประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรให้สื่อทุกแขนง 

  
การแปรรูป

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสตูล (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ�ากัด 
ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าท้องถ่ินให้เป็นสินค้าคุณภาพ  
เช่น ขนมพื้นบ้าน กาแฟโบราณ ผลิตภัณฑ์อาหารทะเล งานจักสาน 
การแปรรูปยางพารา และผลิตภัณฑ์ผ้าท้องถ่ิน  โดยรวมกลุ่มชุมชน
แปรรูปเพื่อน�าไปสู่การบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมต่อไป 

นอกจากนี้ยังได้ร่วมเครือข่ายกับกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ใน 
เครือข่ายบริษัทประชารัฐในจังหวัดใกล้เคียง เพ่ือสร้างมูลค่าให้
ผลิตภัณฑ์ร่วมกัน เช่น การสานกระจูด

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน 
ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยว โดยร่วมมือกับ

หน่วยงานต่างๆ ภายใต้โครงการ OTOP นวัตวิถี เพ่ือพัฒนาชุมชน
ใหม่ให้เป็นชุมชนการท่องเที่ยวจ�านวน 31 ชุมชน และคัดกรองชุมชน
ที่มีความโดดเด่นของแต่ละอ�าเภอมาได้ทั้งหมด 7 หมู่บ้าน จากนั้นจึง 
พัฒนาชุมชนเหล่านี้ให้กลายเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจฐานราก  
โดยใช้การท่องเที่ยวชุมชนเป็นฐาน  มีการวางแผนการบริหารจัดการ
การท่องเท่ียวโดยชุมชน ก่อให้เกิดเป็นนวัตกรรมท่ีสามารถน�าไปเป็น
แบบอย่าง และการพัฒนาธุรกิจชมุชนท่ีเอ้ือสงัคม (SOCIAL ENTERPRISE 
: SE ) และเป้าหมายสุดท้ายคือการมีรายได้เพิ่มขึ้นของชุมชน

ปจัจุบนั ชมุชนทัง้ 7 แห่งประสบความส�าเร็จในการเปน็หมูบ้่าน
ท่องเที่ยวจากการสนับสนุนของบริษัทฯ เช่น ชุมชนโตนปาหนันม ี
ชื่อเสียงเรื่องกาแฟโบราณ เดิมชาวบ้านรับเมล็ดกาแฟมาจากจังหวัด
สุราษฎร์ธานีหรือจังหวัดชุมพร แต่ปัจจุบันส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูก
ต้นกาแฟเอง โดยหาพ้ืนที่เล็กๆ เพ่ือปลูกกาแฟ ซึ่งนอกจากเป็นการ
ท�าการเกษตรและการแปรรปูแล้ว ยังท�าให้เกิดการท่องเทีย่วโดยชมุชน 
อีกด้วย บ้านโตนปาหนันนั้นมีเส้นทางการท่องเที่ยว 2 แบบ คือ 
การท่องเทีย่วป่า และการท่องเท่ียววิถีชมุชน  เริม่จากสวนกาแฟโบราณ 
ให้นักท่องเที่ยวเก็บเมล็ดกาแฟ เรียนรู้เรื่องกาแฟ การคั่วเมล็ดกาแฟ 
และลองดื่มกาแฟ นอกจากนั้นยังมีการสอนท�าสบู่กาแฟด้วย   

นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาคู่มือนักท่องเที่ยวของชุมชน และ
ท�างานร่วมกับโครงการ OTOP นวัตวิถีในการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ให้เป็นนักสื่อความหมายท้องถ่ิน ท้ังยังให้วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว

สตูล

“สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์”

คุณประยูร โขขัด  
กรรมการผู้จัดการ
08-1478-6704

khokhad@hotmail.com

คุณกอปกาญจน ์ นิมิตานันท ์ 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-3657-6205
gm556201@gmail.com

วันที่จดทะเบียน 8 พฤศจิกายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำานวนกรรมการ 8 คน  จำานวนผู้ถือหุ้น 9 ราย
ที่อยู ่ อาคารศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวสตูล  
( ศูนย์ OTOP ) ถนนสตูลธานี ตำาบลพิมาน อำาเภอเมืองสตูล  
จังหวัดสตูล 91000
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เกาะยะระโตดเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดกิจกรรม CSR ที่แหล่ง 
ท่องเที่ยวของต�าบลเกาะสาหร่ายด้วย

จากความส�าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมของโครงการดังกล่าวท�าให้
สมาชกิวสิาหกิจชมุชนมรีายได้เพ่ิมข้ึน นกัท่องเทีย่วเองก็ได้เรยีนรูแ้ละ
ตระหนักถึงความส�าคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติ ในขณะเดียวกัน 
 ผู้ประกอบการก็มีการพัฒนามาตรฐานด้านความปลอดภัย ความ
สะอาด ส่งผลให้เกิดเป็นการพัฒนาการท่องเทีย่วโดยชมุชนอย่างย่ังยืน

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 30 ครัวเรือน

ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

จำานวนโครงการรายกลุ่มงาน

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

ข้อมูลสิ้นสุด ณ เดือนตุลาคม 2561

“กว่าจะประสบความส�าเรจ็ได้เช่นในปัจจบุนั 

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีก็ต ้องเผชิญกับ

อุปสรรคต่างๆ มากมาย เช่น ความไม่เข้าใจใน 

เร่ืองของยุทธศาสตร์ประชารัฐ ท่ีคนส่วนใหญ ่

เมื่อเห็นชื่อก็คิดว่าทางบริษัท จะต้องมีส่วนรับผิดชอบมากกว่า

ภาคส่วนอื่น ๆ แตหลังจากพูดคุยท�าความเข้าใจ

แล้วก็เริ่มเข้าใจมากขึ้น กลุ่มชุมชนในเครือข่ายก็เชื่อมั่น

ว่าเราเป็นท่ีพ่ึงให้เขาได้ เข้าใจว่าเราคือคนกลางที่เข้ามาช่วย

แก้ปัญหา เช่น เวลาที่เครื่องไม้เครื่องมือมีปัญหา เราก็สามารถ

ประสานขอความช่วยเหลือจากภาคอุตสาหกรรมหรือองค์กร

ที่เกี่ยวข้องได้”

 นายประยูร โขขัด กรรมการผู้จัดการ

บริษัทประชารัฐรักสามัคคีสตูล

(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

โครงการเด่น
โครงการท่องเที่ยวเกาะสาหร่าย  จังหวัดสตูล

เกาะยะระโตด เป็นเกาะที่มีชายหาดสวยงามรอบเกาะ  

ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวประมงที่ท�าอาชีพสวนมะพร้าวและ

สวนยางพาราควบคู่กันไป   นอกจากน้ันยังมโีฮมสเตย์เพ่ือสร้าง 

รายได้เสริมให้กับชุมชน อย่างไรก็ตาม  กลุ่มอาชีพที่เข้ามาร่วม

ในวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกาะยะระโตด ยังขาดการเชื่อมโยง 

ต่างคนต่างท�า และไม่มีคนรุ่นใหม่เข้ามาสืบทอดเป็นนักส่ือ

ความหมายท้องถิ่น 

ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทฯ จึงเข้ามาร่วมส่งเสริมและ

พัฒนาชุมชน โดยการประชุมร่วมกันเพื่อสร้างความเข้าใจของ

การรวมกลุ่มอาชีพ ได้แก่ เรือโดยสาร รถรับจ้าง ผู้ประกอบการ 

ที่พักและอาหาร กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มนักสื่อความหมาย

และภูมิปัญญา โดยสร้างข้อบังคับในการจัดการและการ 

ท่องเที่ยวร่วมกัน 

นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาคู่มือนักท่องเท่ียวของชุมชน   

ให้ความร่วมมือกับโครงการ OTOP นวัตวิถี ในการพัฒนาเด็ก

และเยาวชนให้เป็นนักสื่อความหมายท้องถ่ิน และให้วิสาหกิจ

ชุมชนท่องเที่ยวเกาะยะระโตด เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัด

กิจกรรม CSR ในแหล่งท่องเที่ยวของต�าบลเกาะสาหร่าย

หลังการจัดการเกิดความส�าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม กลุ่ม

อาชีพในวิสาหกิจชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น นักท่องเท่ียวได้เรียนรู้

และตระหนักถึงความส�าคญัในการอนรุกัษ์ธรรมชาต ิ ผูป้ระกอบการ 

มีการพัฒนามาตรฐานด้านความปลอดภัย ความสะอาด    

เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน
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ผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
โครงการ “การเลี้ยงปลาสลิดครบวงจร”

ปลาสลิดเป็นสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดสมุทรปราการที่บริษัท 

ประชารฐัรกัสามคัคสีมทุรปราการ (วิสาหกิจเพ่ือสงัคม) จ�ากัด เลง็เห็น

ว่าสามารถพัฒนาและต่อยอดได้ จึงพัฒนาการเลี้ยงปลาสลิดอย่าง

ครบวงจร ตั้งแต่การเลี้ยง การแปรรูป การตลาด และการท่องเที่ยว

หลักการท�างานคือ รวบรวมเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสลิดให้ครบ  

30 ราย รวมแล้วมพ้ืีนที ่300 ไร่ขึน้ไป ภายในเดอืนมถุินายน 2560 และ

ก�าหนดเป้าหมายร่วมกันโดยให้เกษตรกรรวมตัวกันเป็นกลุม่วิสาหกิจ

ชมุชนหรอืสหกรณ์ เพ่ือใช้สทิธิสนบัสนนุจากสหกรณ์การเกษตรในการ

ขอใช้เงินกู้มาเพิ่มประสิทธิภาพของการเลี้ยงปลาสลิด 

เมื่อเกิดการรวมกลุ่มจึงมีการแบ่งหน้าที่ในการท�างาน เป็นการ

ลดภาระ ลดต้นทุน เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของ

เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสลิดให้มีคุณภาพและมีปริมาณเพิ่มขึ้น มีรายได้ 

สร้างความมั่นคง โดยบริษัทฯ เป็นศูนย์กลางประสานงานในการ

ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสลิดจนกว่าจะประสบความส�าเร็จ 

โดยเฉพาะการเป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้าให้ชุมชน เพ่ือให้

สามารถกระจายสินค้าไปทั่วประเทศ รวมทั้งตามสนามบินต่างๆ 

บริษัทฯ ติดตามผลโครงการนี้ โดยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสลิด

เข้าร่วมประชมุทกุสปัดาห์ เพ่ือพูดคุยถึงปัญหา ความต้องการ ร่วมกัน 

แก้ปัญหา เพ่ือความต่อเนื่องในการท�างาน ส่งผลให้การท�างานมี

ประสิทธิภาพและยั่งยืน  

สมุทรปราการ

“ป้อมยุทธนาวี พระเจดีย์กลางนำา 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

คุณฉัตรทริกา แซ่อึ่ง 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-7882-5657
111chadtarika@gmail.com

้
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ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
โครงการประชารัฐร่วมใจรวมพลคนรักษ์โลก 

บริษัทประชารัฐรักสามัคคีสมุทรปราการ (วิสาหกิจเพื่อชุมชน) 

จ�ากัด ได้จัดกิจกรรมสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ชื่อโครงการ

ประชารัฐร่วมใจรวมพลคนรักษ์โลก โดยรวบรวมกลุ่มภาคีเครือข่าย

ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนเข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ เพ่ือ

ช่วยกันหาเเนวทางพัฒนาพ้ืนทีล่ะแวกใกล้เคยีงให้เป็นแหล่งท่องเทีย่ว 

และแหล่งศึกษาธรรมชาติ 

จากการท�ากิจกรรมท�าให้เห็นว่าทุกภาคส่วนรูจ้กักันเเละพร้อม

ร่วมมือช่วยกันพัฒนาพ้ืนที่ ทั้งยังน�าภาพถ่ายระหว่างท�ากิจกรรม 

ไปใช้ในการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวด้วย ส�าหรับกิจกรรมต่อไป 

ในโครงการคือการจัดตลาดของชุมชนโดยใช้ชื่อเรียกว่า หมู่บ้าน

ประชารัฐ  

การท่องเที่ยวโดยชุมชนต�าบล 6 คุ้งบางกะเจ้า 

บริษัทประชารัฐรักสามัคคีสมุทรปราการ (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) 

จ�ากัด ร่วมกับองค์การบรหิารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการท่องเท่ียว

อย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.  เเละหน่วยราชการและ 

ภาคเอกชนที่เก่ียวข้อง ในการสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา  

และบริหารจัดการการท่องเที่ยวในต�าบล 6 คุ้งบางกะเจ้า   

หน้าท่ีหลกัคอืการเข้าไปร่วมจดัท�าเเผนพัฒนา จดักระบวนการ

เรียนรู้สร้างเครือข่ายร่วมกัน เเละมีชุมชนเป็นเจ้าของทรัพยากรใน 

ท้องถ่ิน โดยให้เเต่ละหน่วยงานเข้ามามบีทบาทในการร่วมคดิ ร่วมวาง

เเผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผิดชอบ เเละรับผลประโยชน์  พร้อมกับคนใน

ชมุชน เพ่ือให้เกิดการบรูณาการงานร่วมกัน  โดยมพ้ืีนทีช่มุชนเป้าหมาย

เป็นตัวตั้ง   กระบวนการดังกล่าวจะช่วยให้พื้นที่เป้าหมายได้รับการ

พัฒนาอย่างรอบด้าน มีผลลัพธ์การพัฒนาเป็นต้นเเบบการท่องเที่ยว 

โดยชุมชนที่ชุมชนได้รับประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 50 ครัวเรือน

ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

จำานวนโครงการรายกลุ่มงาน

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

ข้อมูลสิ้นสุด ณ เดือนตุลาคม 2561
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ผลการดำาเนินงาน

ด้านแปรรูป
เมือ่การขายสนิค้าออนไลน์เป็นช่องทางส�าคญัในการขายสนิค้า

ชมุชน  บรษิทั ประชารฐัรกัสามคัคีสมทุรสงคราม (วิสาหกจิเพ่ือสงัคม) 

จ�ากัด ได้พัฒนากล่องบรรจุภัณฑ์สินค้าส�าหรับช่องทางการขาย

ออนไลน์ผ่าน LAZADA เพ่ือให้ได้มาตรฐานและสวยงาม ยกระดับ

ภาพลักษณ์สินค้าให้มีความพรีเมี่ยมและมืออาชีพมากขึ้น

 สินค้าท่ีจ�าหน่ายเป็นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเรือนไม้หอม 

ได้แก่ น�้ามันมะพร้าวสกัดเย็น น�้ามันมะรุม แชมพูใบขลู่ ครีมนวด 

ใบขลู่ 

นอกจากน้ียังส่งเสรมิการสร้างแบรนด์ a little bit ต่อยอดน�า้ตาล

มะพร้าวแท้และน�้าหวานดอกมะพร้าวของชุมชน พร้อมทั้งน�าผู้ผลิต

และผู้ประกอบการจ�านวน 6 รายเข้าร่วมแสดงและจ�าหน่ายสินค้า 

ในงาน ตลาดประชารัฐ Modern Trade ประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้าง

มาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน มียอดจ�าหน่าย 53,600 บาท

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
การสร้างองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นรากฐาน

ส�าคญัในการพัฒนาต่อไป ด้วยเหตน้ีุบรษิทัฯ จงึจดัโครงการเสรมิสร้าง 

ความรู้ความเข้าใจและลงมือปฏิบัติในกระบวนการสร้างแผนธุรกิจ

ชุมชน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยว 

โดยชุมชน โดยมีเครือข่ายกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนเป็นผู้จัดการอบรม 

และนักพัฒนาธุรกิจชุมชนเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการท�าแผนธุรกิจ 

ชุมชน เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

พร้อมกันนี้ได้มีเวทีการวิเคราะห์เศรษฐกิจและทุนชุมชน  

การสังเคราะห์แผนธุรกิจชุมชน 6 ชุมชน ได้แก่ ต�าบลบางขันแตก   

(ท่องเทีย่วโดยชมุชน ด้านเกษตรพอเพียง) ต�าบลสวนหลวง (ท่องเทีย่ว

โดยชุมชนวิถีชีวิตคนสวนหลวง)ต�าบลกระดังงา (ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ตลาดน�้าบางน้อย) ต�าบลคลองเขิล (ตลาดชุมชนคนคลองเขิล) และ

ต�าบลยี่สาร (ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม)

สมุทรสงคราม

“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

คุณกฤตพจน ์ แก้วทอง  
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

09-1309-2900
krittapoj_por@hotmail.com
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ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 12 ครัวเรือน

ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

จำานวนโครงการรายกลุ่มงาน

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

ข้อมูลสิ้นสุด ณ เดือนตุลาคม 2561

“ความประทับใจท่ีได้รับจากการท�างาน

กับชุมชนคือการได้เรียนรู้ในเรื่องต่างๆ เช่นการ

ฝึกความเป็นผู้น�า ท�างานเป็นกลุ่ม เกิดความ

สามัคคีกันภายในกลุ่ม กลุ่มมีปัญหาอะไรก็ช่วย

กันแก้ปัญหาได้ในท่ีสุด รู้จักการวางแผนในการท�างานกับคน 

ส่วนมาก โดยการบริหารจัดการคนและเวลาให้เหมาะสมกัน 

และยังได้รับความรู้จากการลงพ้ืนทีช่มุชนต่างๆ สามารถน�ามา 

ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้ เพราะเป็นเรื่องเก่ียวกับเศรษฐกิจ

ของชุมชนล้วนๆ ท�าให้เข้าใจถึงหลักการท�างานของคนใน 

ชุมชน เข้าใจถึงการที่จะเข้าไปช่วยเหลือในทุกๆ ด้าน ส่วนตัว 

มองว่าการที่ท�าให้ชุมชนมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น มีความเป็นอยู ่

ที่ดีขึ้น รักกันมากขึ้น ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมพูน 

มากย่ิงขึ้น เป ็นสิ่งที่ดีที่ก ่อให้เกิดความย่ังยืนของชุมชน 

มากยิ่งขึ้น”

คุณปาริชาต ปรีดี

“ ก า ร ท� า ง า น ใ น พ้ื น ที่ ส ่ ว น ม า ก มั ก 

จะติดปัญหา ความเป็นตัวตนของตัวเองสูงไม่

สอดคล้องกับความเป็นจริง เวลาเราท�างานใน

พ้ืนท่ี จะมขีอบเขตการท�างานเป็นชมุชนหรอืหมูบ้่าน

ท่ามกลางชาวบ้านในพ้ืนที่และชาวบ้านในเครือข่าย สรุปคือ

จะเจอความหลากหลายของชุมชน เราเองจะต้องมีความคิด

หรือทัศนคติและวิธีการท่ีถูกต้องเพ่ือให้การท�างานพัฒนา 

ประสบความส�าเรจ็ในท้ายทีส่ดุ (ให้ถึงเป้าหมายในการท�างาน) 

ความคิดที่ว่าต้องเชื่อมั่น คือต้องเชื่อว่าชุมชน สามารถท�าการ

เปลี่ยนแปลงได้ เราต้องเชื่อว่าต้องศึกษาจากชุมชนถ้าเราไม่

ศึกษาจากชุมชนเราก็ไม่รับรู้ เราต้องเชื่อว่าพลังของชุมชนคือ

พลงัของการเปลีย่นแปลงสงัคม และสดุท้ายเราต้องรบัใช้ชมุชน 

ถ้าเราเชื่อว่าชุมชนคือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง ถ้าไม่มีคนใน

ชุมชนแล้วสังคมก็ไม่มีหนทางที่จะก้าวหน้าได้ เมื่อเราอยากให้

สังคมก้าวหน้าเราต้องรับใช้ชุมชน”

คุณกฤตพจน์ แก้วทอง 

นักพัฒนาธุรกิจชุมชน
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ผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร 
เนือ่งจากจงัหวดัสมทุรสาครมโีรงงานอตุสาหกรรมเป็นจ�านวนมาก

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสมุทรสาคร (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ�ากัด 

จึงร่วมกับบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) จัดตั้งโครงการ

ส่งเสริมการผลิตและจัดจ�าหน่ายผักปลอดภัยสู่โรงงานอุตสาหกรรม  

เพ่ือหารือถึงการจัดส่งผักเข้ากระบวนการผลิตอุตสาหกรรม และนัด

เกษตรกรเข้ามาพูดคุยเรื่องชนิด ปริมาณ และราคาผัก ที่จะสามารถ

จัดส่งให้กับทางบริษัทได้

ในขณะเดียวกันก็ได้มีการหารือการจัดต้ังโครงการส่งเสริม 

การผลิตและจัดจ�าหน่ายผักผลไม้ปลอดภัยสู่พนักงานอุตสาหกรรม 

กับบริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) เพ่ือให้เกษตรกรมา

จ�าหน่ายผัก ผลไม้ปลอดภัยทุกวันจันทร์ของสัปดาห์

นอกจากนี้ยังคงส่งเสริมโครงการส่งเสริมการผลิตและจัด

จ�าหน่ายผกั ผลไม้ปลอดภยัสูโ่รงพยาบาล เช่นเดียวกับอกีหลายจงัหวัด 

รวมไปถึงการส่งเสริมโครงการพัฒนาเกลือสมุทร ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์

มีชื่อเสียงของจังหวัดอีกด้วย

ด้านแปรรูป 
เน่ืองจากเครื่องเบญจรงค์เป็นภูมิปัญญาท้องถ่ิน และนับเป็น 

ของฝากหรือของที่ระลึกล�้าค่าจากจังหวัดสมุทรสาคร บริษัทฯ 

จึงจัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาการเขียนลายเบญจรงค์ให้ม ี

ความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ รวมถึงโครงการเบญจรงค์พรีเมียร ์

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า

สมุทรสาคร
“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

คุณเมธาพร เต็มรุ่ง 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

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

286

62-05-074_286-317 Pracharat new17-05_G-Uncoated DIC.indd   286 17/5/2562 BE   15:40



ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 260 ครัวเรือน

ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

จำานวนโครงการรายกลุ่มงาน

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

ข้อมูลสิ้นสุด ณ เดือนตุลาคม 2561

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน 
บริษัทฯ ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร และชุมชนหมู่บ้าน

เบญจรงค์ดอนไก่ดี จัดตลาดนัดศิลปะ “กระทุ่มแบน อาร์ต มาร์เก็ต 

แอท ดอนไก่ดี” (Krathum Baen Arts Market @ Don Kai Dee)  ใน

วันเสาร์ - อาทิตย์ เดือนละครั้ง ระหว่างธันวาคม – กุมภาพันธ์ 2561 

ณ หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี ต�าบลดอนไก่ดี อ�าเภอกระทุ่มแบน 

จังหวัดสมุทรสาคร

งานนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของ 

ผูป้ระกอบการในจงัหวดัสมทุรสาคร และสร้างความเข้มแขง็ให้เศรษฐกิจ

ฐานราก เพ่ิมช่องทางการตลาดเพ่ือสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการ 

แรงงาน และชุมชน พร ้อมทั้งเป ็นช ่องทางในการเชื่อมโยง 

การใช้ทรัพยากรจากแหล่งทุน แหล่งผลิต แหล่งตลาด โดยใช้สินค้า

ชุมชนเชิงศิลปวัฒนธรรมเพ่ือเชื่อมโยงการท่องเที่ยวสู่ชุมชนให้เพ่ิม

มากข้ึน ซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดให้เติบโต 

อย่างมีเสถียรภาพ นอกจากน้ันยังช่วยสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม

ของจังหวัดสมุทรสาครให้ยั่งยืน

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจดันิทรรศการศลิปะโดย

กลุ่มศิลปินอิสระ การวาดภาพเหมือน การออกร้านจ�าหน่ายสินค้า

งานศิลปะและงานฝีมือ งานแสดงและจ�าหน่ายสินค้าเบญจรงค์ 

สินค้าชุมชน สินค้า OTOP SMSs และวิสาหกิจชุมชน จ�านวน 

40 ร ้านค้า และจ�าหน่ายสินค ้าธงฟ้าราคาประหยัดเพ่ือลด 

ค่าครองชีพของประชาชน

 

บ้านดอนไก่ด ี ต�าบลดอนไก่ด ี อ�าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดั

สมุทรสาคร ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 50 ชุมชนท่องเท่ียว 

OTOP นวัตวิถีต้นแบบ
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ผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสระแก้ว (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากดั 

ได้ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าว มะนาว และล�าไย 

อย่างต่อเนื่อง

ด้านแปรรูป
โครงการแปรรูปมะนาว (น�้าผึ้งผสมมะนาว)

ที่มาของโครงการน้ีเริ่มจากมีการจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจ

ชุมชนเศรษฐกิจแนวใหม่ของจังหวัดสระแก้ว โดยกลุ ่มปลูกพืช 

หลายชนิด ได้แก่ มะนาว ล�าไย ข้าว กล้วย รวมไปถึงพืชผกัอืน่ๆ  ต่อมา 

ได้ระดมความคิดในการแปรรูปผลผลติเพ่ือเพิม่มลูค่า ในช่วงเวลาน้ัน

ราคามะนาวตกต�า่และไม่มตีลาดระบายผลผลติ กลุม่จงึแก้ปัญหาด้วย

การแปรรูปเป็นน�้าผึ้งผสมมะนาว โดยหน่วยงานภาครัฐ หอการค้า 

และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสระแก้ว (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด 

มาช่วยท�าการตลาด

ผลที่ได้คือ เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีช่วยให้วัตถุดิบมีช่องทาง 

การแปรรูป เป็นการแก้ปัญหามะนาวล้นตลาด และสร้างมูลค่าเพ่ิม

ให้มะนาว  รวมทั้งสร้างรายได้ให้ชุมชนมากขึ้น แต่ปัญหาที่พบคือ

การไม่มีสินค้าได้ต่อเนื่อง เพราะยังขาดการวางแผนการปลูกตั้งแต่

ต้นทาง จนถึงการผลิตและตลาด ท้ังยังหาน�้าผึ้งหอมที่ดีในพ้ืนที่ได้

ไม่เพียงพอ จ�าเป็นต้องหาน�า้ผึง้จากสวนล�าไยเพ่ิมข้ึน และหาช่องทาง 

ตลาดเพิ่มขึ้น

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
ที่ผ่านมา บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสระแก้ว (วิสาหกิจเพ่ือ

สังคม) จ�ากัด ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเน่ืองหลายโครงการ 

ได้แก่ ตลาดคนเดิน 5 ชนเผ่า ใน พ.ศ. 2561  มีแผนการพัฒนาสินค้า

แปรรปูชมุชน เช่น ผลติภณัฑ์จากเหด็โดยกลุม่ศูนย์การเรยีนรูก้ารเพาะ

เห็ด เพื่อเป็นการส่งเสริมคนพิการด้อยโอกาสให้สร้างอาชีพเพาะเห็ด 

และการท่องเที่ยวชุมชน เช่น โครงการตลาดประชารัฐ ของดี We for 

You โดยเชื่อมโยงทั้งภาคการผลิต แปรรูป และการท่องเที่ยว

“โครงการแปรรูปมะนาว (น�้าผึ้งผสม

มะนาว) เป็นการแก้ปัญหามะนาวล้นตลาดจ�านวน

มาก เมื่อน�ามาแปรรูปแล้วท�าให้ชุมชนยังมีรายได้

จากการขายมะนาวด้วยราคายุตธิรรม ไม่โดนกดราคาจนเกินไป”

นางพนิดา เหล่าภัทรประสิทธิ์

กรรมการผู้ขับเคลื่อนโครงการแปรรูปมะนาว

(น�้าผึ้งผสมมะนาว)

สระแก้ว
“ชายแดนเบื้องบูรพา ป่างามนํ้าตกสวย  
มากด้วยรอยอารยธรรมโบราณ ย่านการค้าไทย - เขมร”

วันที่จดทะเบียน 22 มิถุนายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำานวนกรรมการ 12 คน  จำานวนผู้ถือหุ้น 352 ราย 
ที่อยู ่ ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว ศูนย์ 4 ดีวิถีพอเพียง ตำาบลท่าเกษม 
อำาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000

คุณเอกชัย ล้อเจริญวัฒนะชัย 
กรรมการผู้จัดการ
08-1856-7283

ak_lo@hotmail.com

คุณอดิศร จินาพันธ ์
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-6140-7911
adisorn.j@prsthailand.com

้
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“แรกเริ่มนั้นทางเกษตรอ�าเภอเอาพันธุ ์

มะนาวมาแจกก็ปลูก 100 ต้น บางส่วนก็รวมกลุ่ม

เครือข่ายวิสาหกิจเอาพันธุ์มาปลูกเพ่ิมอีก 300 ต้น 

โดยให้อาจารย์มาสอนเรือ่งการดูแลบ�ารงุ ตอนแรกก็ขาย

ตามตลาด แม่ค้ามารับไปขาย แต่ต่อมาราคาไม่ดี แม่ค้ามารับ

บ้างไม่รบับ้าง มะนาวล้นตลาดไม่มทีีข่าย ทางกลุม่จงึมาซือ้แล้ว

เอาไปจ้างผลิตแปรรูป ได้ราคาดีกว่าขายตลาดทั่วไป แต่เรา 

ไม่ได้วางแผนปลูกต่อเนื่อง ออกผลเมื่อไรก็ขาย จึงไม่สามารถ

ส่งมะนาวต่อเนื่องได้ ช่วงไม่มีผลออกก็ท�าตัวอื่นแทน 

“การท่ีได้เข้าร่วมโครงการน้ี ท�าให้ทางชาวบ้านมีรายได้

จากการขายมะนาว แลได้ความรูจ้ากการอบรมแปรรปูมะนาวน้ี 

มาท�าอาชีพเสริมได้อีกด้วย”

นายวิมล  รอดท่าหอย 

ชาวบ้านผู้เข้าร่วมโครงการแปรรูปมะนาว

(น�้าผึ้งผสมมะนาว)ข้อมูลสิ้นสุด ณ เดือนตุลาคม 2561

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 95 ครัวเรือน

ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

จำานวนโครงการรายกลุ่มงาน

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)
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ผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
ปีท่ีผ่านมา บรษิทั ประชารฐัสามคัคสีระบรุ ี(วิสาหกิจเพ่ือสงัคม) 

จ�ากัด ส่งเสริมโครงการ ผัก ผลไม้ อาหารปลอดภัย เพื่อน�าผลิตภัณฑ์

เกษตรอินทรย์ีเข้าไปจ�าหน่ายในโรงพยาบาลพระพุทธบาท สร้างรายได้ 

กว่า 78,000 บาท

ด้านแปรรูป
ในภาวะสับปะรดล้นตลาด บริษัทฯ ได้เชื่อมโยงตลาดสับปะรด

ของเกษตรกรชาวล�าปาง เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหา โดยน�ามาจ�าหน่ายท่ี

ศูนย์ OTOP พุแคและศาลากลางจังหวัดสระบุรี

นอกจากนียั้งได้ส่งเสริมการหาช่องทางการตลาดในการจ�าหน่าย

สนิค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ ศูนย์ OTOP คอมเพล็กซ์ พุแค เพ่ือ

เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
ตลาดหัวปลี  เป็นตลาดสไตล์บ้านๆ ท่ามกลางสวนกล้วยและ

สวนไผ่อันร่มรื่น ตั้งอยู่ด้านในศูนย์  OTOP คอมเพล็กซ์ พุแค อ�าเภอ

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี  ซึ่งนอกจากเป็นท่ีตั้งของตลาดแล้ว 

ที่นี่ยังเป็นจุดแวะซื้อของฝากจากสระบุรีที่ใครหลายคนรู ้จักกันด ี

อีกทั้งยังเป็นสถาบันส่งเสริมความรู ้ภูมิปัญญาท้องถ่ินและสวน

สมุนไพรอีกด้วย

ตลาดแห่งนี้ บริษัทฯได้จัดต้ังเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนตาม

โครงการหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และเป็นแหล่งจ�าหน่าย

สินค้าชุมชน พร้อมทั้งส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวหลากหลาย 

รูปแบบ เช่น การท�าเส้นทางท่องเที่ยวทางน�้า และตามวิถีชีวิตชุมชน 

  

บ้านพุแค ต�าบลพุแค อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สระบุรี  ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 50 ชุมชนท่องเที่ยว OTOP 

นวัตวิถีต้นแบบ

สระบุรี
“พระพุทธบาทสูงค่า เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ฐานผลิตอุตสาหกรรม 
เกษตรนําลํ้าแหล่งเที่ยว 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

คุณชลธิชา นาวาน้อย 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-9239-4369
cholthichanavanoi@gmail.com

้
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ข้อมูลสิ้นสุด ณ เดือนตุลาคม 2561

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 1,552 ครัวเรือน

ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

จำานวนโครงการรายกลุ่มงาน

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)
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ผลการดำาเนินงาน

ด้านกษตร
โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค 

โครงการนี้สนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัยให้มีตลาดท่ี 

แน่นอนและมั่นคงยั่งยืน ผู้ได้รับประโยชน์คือ กลุ่มเกษตรกรและ 

ผู ้ป่วย รวมถึงแพทย์และพยาบาลในโรงพยาบาลที่เป็นผู ้บริโภค

โดยตรง โครงการน้ีท�าให้เกษตรกรมีรายได้และมีเงินเพ่ือท่ีจะลงทุน

ต่อได้ 

ปัญหาของเกษตรกร เมื่อส่งผลผลิตเข้าโรงพยาบาลนั้น คือ 

เรื่องระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินที่ค่อนข้างล่าช้าเน่ืองจากหน่วยงาน

ราชการมีระเบียบข้อปฏิบัติที่มีกรอบระยะเวลา ท�าให้เกษตรกรขาด

สภาพคล่องทางด้านการเงิน บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสิงห์บุรี 

(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด จึงบริหารจัดการสภาพคล่องให้เกษตรกร

ด้วยการจ่ายเงินสดให้เกษตรกรไปก่อน   โดยบริษัทเป็นคู่สัญญากับ 

โรงพยาบาลสิงห์บุรีและเป็นผู้ด�าเนินการติดตามเก็บค่าสินค้าใน 

ภายหลงั ปัจจบุนัก�าลงัวางแผนด�าเนินโครงการโรงเรยีนอาหารปลอด 

ภัยโดยใช้หลักการเดียวกันกับโครงการโรงพยาบาลปลอดภัย

ด้านแปรรูป
การส่งเสริมการแปรรูปข้าวโดยการเพิ่มช่องทางการตลาด 

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสิงห์บุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด 

เสนอข้าวปลอดภัยของกลุ ่มเกษตรกรที่ท�าการผลิตและแปรรูป 

โดยผ่านการรับรองมาตรฐานข้าวปลอดภัยเข้าโรงพยาบาล และ 

หน่วยงานต่างๆ ในจงัหวัด รวมถึงการส่งเสรมิให้ข้าวของเกษตรกรเป็น

ของฝาก ของช�าร่วย และจดักระเช้าปีใหม่ของหน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาค

รัฐและเอกชน  เช่น ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี หอการค้า

จังหวัดสิงห์บุรี  บริษัท มหานที จ�ากัด และมหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช  เป็นต้น 

โครงการถุงผ้าประชารัฐ 

จากการทีม่กีารรณรงค์เรือ่งการลดใช้ถุงพลาสตกิ  บรษิทัฯ จงึถือ

เป็นโอกาสดทีีจ่ะสนบัสนุนงานและกระจายรายได้ให้แก่กลุม่วิสาหกิจ

ตัดเย็บเสื้อผ้าในจังหวัดสิงห์บุรี  โดยจัดโครงการและประชาสัมพันธ์ 

ไปยังหน่วยงานต่างๆ เช่น  เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ในการติดต่อ

รบัซือ้ถุงผ้า เพ่ือกระจายรายได้ให้กับวิสาหกิจตดัเย็บเสือ้ผ้าและชมุชน 

สิงห์บุรี

“ถิ่นวีรชนคนกล้า คู่หล้าพระนอน 
นามกระฉ่อนช่อนแม่ลา เทศกาลกินปลาประจําปี”

วันที่จดทะเบียน 18 ตุลาคม 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท
จำานวนกรรมการ 11 คน  จำานวนผู้ถือหุ้น 450 ราย  
ที่อยู ่ เลขที ่ 88/8 หมู่ที ่ 4 ตำาบลบ้านหม้อ อำาเภอพรหมบุร ี
จังหวัดสิงห์บุร ี 16120

คุณสายพิน ชูเชื้อ  
กรรมการผู้จัดการ
08-2724-0322

sas715sas@gmail.com

คุณปานิดา สิงห์สา  
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-3734-5339
panida.ploy0223@gmail.com
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ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 238 ครัวเรือน

“ปี 2561 ที่ผ่านมานี้ บริษัท ประชารัฐรัก

สามัคคีสิงห์บุรี (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ�ากัด ได้

ด�าเนินโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 

ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องท่ีท�ามาเรื่อย ๆ ปีท่ีแล้ว 

เรื่องผัก ปีนี้เรื่องข้าว เนื่องจากอาชีพหลักของเกษตรกรสิงห์บุรี

ไม่ใช่ปลูกผัก แต่เป็นการปลูกข้าว โดยที่บริษัทประชารัฐเป็น

ตัวกลางประสานงาน สามารถสร้างงานสร้างอาชีพ เกษตรกร

ก็พึงพอใจ โรงพยาบาลก็พึงพอใจ

“แต่เดิมไม่มีใครที่จะมาเป็นคนเชื่อมโยงให้เกษตรกร 

เขาจึงไม่สามารถที่จะเข้าถึงโรงพยาบาลได้ แม้เข้าถึงได้ ก็มี

กระบวนการในการซื้อขายท่ียุ่งยาก ไม่ได้เงินสดทันที เพราะ

ใช้เวลา 1 เดือนในการรอเบิก ตรงนี้บริษัทประชารัฐจึงตัด 

ขั้นตอนโดยให้เกษตรกรไปส่งผลิตผลตามที่โรงพยาบาลสั่ง 

และน�าบิลมาเบิกเงินท่ีบริษัทประชารัฐเลย แล้วท่ีเหลือเป็น

หน้าทีข่องบรษิทัประชารฐัทีจ่ะไปเรยีกเก็บกบัโรงพยาบาลโดย

ใช้เวลา 30 วัน เกษตรกรก็พึงพอใจ มีงานท�า

“สองสามปีก่อนหน้าน้ี โครงการแรก ๆ  ทีท่�า คอืได้เข้าไป 

ช่วยเกษตรกรผู ้ปลูกอ้อยหวาน บ้านจักรสีห์ ในการสร้าง 

องค์ความรู ้ท�าการตลาด พัฒนาบรรจภัุณฑ์ ณ ปัจจบุนัเกษตรกร 

กลุ่มนี้สามารถมีอาชีพท่ีออกงาน ไปร่วมงาน มีน�้าอ้อยขาย 

เป็นที่รู ้จักว่าสิงห์บุรีมีน�้าอ้อยบ้านจักรสีห์ เกษตรกรก็ยัง

สามารถด�าเนินการต่อไปได้ โดยที่เราไม่ต้องเข้าไปช่วยเหลือ 

เขามตีลาด เขาอยู่ได้ เขาสามารถด�าเนนิการด้วยตวัเองได้แล้ว”

คุณสายพิณ  ชูเชื้อ 

กรรมการผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคี

จังหวัดสิงห์บุรี (วิสาหกิจเพื่อชุมชน) จ�ากัด

ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

จำานวนโครงการรายกลุ่มงาน

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

ข้อมูลสิ้นสุด ณ เดือนตุลาคม 2561

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
บ้านข้าวหอมฟาร์มสเตย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

บ้านข้าวหอมฟาร์มสเตย์เป็นแหล่งท่องเทีย่วทีม่กีารจดักิจกรรมส�าหรบันกัท่องเท่ียว ได้แก่ 

ด�านาปลกูข้าว เก็บผกัในฟาร์มมาประกอบอาหาร รวมถึงเรียนรูข้ัน้ตอนตัง้แต่การปลกู การผลติ 

รวมไปถึงการแปรรูปและการตลาด

บริษัทได้สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ การตลาด  ให้น�าสินค้าชุมชนสินค้าพื้นถิ่นมาวาง

จ�าหน่าย มีการจ้างงานคนในชุมชนเพ่ือกระจายรายได้ รวมถึงการเชื่อมโยงสถานท่ีท่องเท่ียว

ในชุมชนเส้นทางท่องเที่ยวในจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการกระจายรายได้

  

นอกจากน้ัน บริษัทฯ ได้ลงนามความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์กับการ 

ท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี เปิดตัวหมู่บ้าน OTOP  เพื่อการท่องเท่ียว 

บ้านพระนอนด้วย
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ผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
โครงการตลาดประชารัฐของดีจังหวัด “ใครใคร่ค้า ค้า”

งานย้อนอดีตศรีสัชนาลัย 

โครงการตลาดประชารัฐของดีจังหวัดน้ี บริษัท ประชารัฐรัก

สามัคคีสุโขทัย (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด ด�าเนินงานร่วมกับอ�าเภอ

ศรีสัชนาลัยและเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย จัดขึ้นภายในอุทยาน

ประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นวันเปิดงาน  

และจดังานจรงิระหว่างวนัที ่5 - 10 ธันวาคม 2560 โดยอยู่ภายในงาน 

ย้อนอดีตศรีสัชนาลัย มีร้านค้าจ�านวน 117 ร้านค้า มีรายได้ตลอด 

การจัดงานประมาณ 3,700,000 บาท 

โครงการเพิ่มรายได้ให้ส้ม ชนาลัย by แม่สิน 

จังหวัดสุโขทัย เป็นแหล่งปลูกส้มเขียวหวานสีทองแหล่งใหญ่

ที่สุดของประเทศไทย   อ�าเภอศรีสัชนาลัยปลูกส้มเขียวหวานสีทอง 

มากทีส่ดุ   ส่วนท่ีต�าบลแม่สนิ ผลติส้มออกขายทัง้ผลสดและส่งโรงงาน

ผลิตน�้าส้มคั้นบรรจุกล่องยี่ห้อดัง และส่งห้างโมเดิร์นเทรด

ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงประสานงานกับหน่วยงานราชการและ

เอกชนในการเปิดบธูให้กลุม่ส้มชนาลยั by แม่สนิไปจ�าหน่ายทัง้ส้มสด 

และน�้าส้มคั้น โดยผู้ผลิตส้ม GAP  ได้จ�าหน่ายตรงกับกลุ่มผู้บริโภค  

และสามารถก�าหนดราคาส้มได้เอง จากทีเ่คยขายราคา 30 บาท ก็ขาย

ในราคา 35 - 40 บาท สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรผู้ผลิตส้ม GAP 

ได้ 100,000 บาท มีครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น 10 ครัวเรือน

ปัจจุบันบริษัทก�าลังด�าเนินการขอขึ้นทะเบียนส้มแม่สินเป็น 

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI)  ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเพ่ิม

มูลค่าของส้มแม่สิน ท�าให้ขายได้ราคามากขึ้นกว่าเดิม

โครงการเพิ่มช่องทางการตลาดให้ผู้ผลิตผักไฮโดรโปนิกส์

ต�าบลเกาะตาเลี้ยง อ�าเภอศรีส�าโรง 

ผูป้ระกอบการร้านอาหารในสโุขทยัร่วมออกบธูงานลอยกระทง 

ออกบูธ OTOP งานประจ�าปี ออกบูธตลาดประชารัฐไทยช่วยคนไทย

ย้ิมได้ โรงพยาบาลสุโขทัย โดยกลุ่มผู้ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์มีรายได ้

เพ่ิมขึ้นจากการจ�าหน่ายสินค้าร่วมกับบริษัทฯ จ�านวน 50,000 บาท 

มีครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 22 ครัวเรือน

สุโขทัย
“มรดกโลกลํ้าเลิศ กําเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดํารงพุทธศาสนา 
งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบราณ สักการะแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข”

วันที่จดทะเบียน 27 ตุลาคม 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,125,000 บาท
จำานวนกรรมการ 10 คน  จำานวนผู้ถือหุ้น 122 ราย 
ที่อยู ่ ปั๊ม ปตท.บ้านสวน เลขที ่ 384/17 หมู่ที ่ 2 ตำาบลบ้านสวน 
อำาเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64220

คุณวัฒนินทร์ เรืองวิชัยวัฒน์
กรรมการผู้จัดการ
08-1888-3939

tramwaythai2016@gmail.com
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ข้อมูลสิ้นสุด ณ เดือนตุลาคม 2561

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 156 ครัวเรือน

ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

จำานวนโครงการรายกลุ่มงาน

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

ด้านแปรรูป
โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้กลุ่มมะม่วงกวนบ้าน

ย่านยาวสุขใจ อ�าเภอสวรรคโลก 

ในฤดูกาลที่ต้นมะม่วงออกผลมาจ�านวนมากเกินกว่าจะบริโภค

ผลสดได้หมด วิธีดั้งเดิมของชาวบ้านคือน�ามะม่วงสุกเหล่านี้มาท�า 

“ส้มลิม้” หรอืมะม่วงกวนท่ีรดีเป็นแผ่น ซึง่มรีสชาตอิอกหวานอมเปรีย้ว

เป็นการถนอมอาหารที่สามารถเก็บไว้กินได้นานขึ้น

บริษัทฯ จึงได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์และออกแบบโลโก้สินค้า “ส้ม

ลิ้มป้าหมาย” ให้สวยงาม ทันสมัย อันเป็นการสร้างแบรนด์ ซึ่งช่วยให้

ขายสนิค้าได้มากขึน้ สามารถสร้างรายได้ให้กลุม่เพ่ิมขึน้ 10,000 บาท
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ผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
ปีที่ผ่านมานี้ บริษัท ประชารัฐสามัคคีสุพรรณบุรี (วิสาหกิจ

เพ่ือสังคม) จ�ากัด ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในจังหวัด โดยสนับสนุน

การสร้างเครือข่ายเกษตรกรกลุ่มใหญ่ โดยจัดตั้งบริษัท ออร์แกนิก

สุพรรณบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด  ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน

แบบมีส่วนร่วม SPG&PGS  มีเกษตรกรเป็นผู้จัดการบริหารบริษัท

ด้วยตนเอง และเปิดตลาดขายสนิค้าอนิทรย์ีทกุวันพฤหัสบด ีณ ศาลา

กลางจังหวัดสุพรรณบุรี

นอกจากนี้ยังส่งเสริมการปลูกแห้วอินทรีย์ พ้ืนท่ีต�าบลวังยาง 

อ�าเภอศรีประจันต์ ในการท�าโครงการเป็นระยะเวลา 2 ปี โดยมีแปลง

ทดลองเป็นแปลงต้นแบบแห้วอินทรีย์ของนายสามารถ หนูทอง 

เกษตรกร จ�านวน 1 ไร่ 

 

ด้านแปรรูป
จากการส่งเสริมการปลูกแห้วอินทรีย์ พื้นที่ต�าบลวังยาง อ�าเภอ

ศรีประจนัต์ บริษทัได้ขยายผลต่อยอดด้วยการสนบัสนนุการผลิตแห้ว

ในน�้าเชื่อม ไม่มีสารฟอกขาว เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิต สร้างรายได้

เพิ่มให้แก่เกษตรกร 

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นอีกจังหวัดท่ีอยู่ใกล้กรุงเทพท่ีผู ้คน

นิยมเดินทางมาท่องเที่ยวเสมอ บริษัท ประชารัฐสามัคคีสุพรรณบุรี 

(วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ�ากัด จึงส่งเสริมการท่องเท่ียวในชุมชนที่มี

ศักยภาพที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ คือ 

บางแม่หม้ายโฮมสเตย์ ต�าบลบางใหญ่ อ�าเภอบางปลาม้า ได้

ประชาสมัพันธ์ชมุชนในรายการชืน่ใจไทยแลนด์ ภายหลงัออกอากาศ

ชุมชนเป็นที่รู้จักและนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบัน

ชุมชนสามารถดูแลตนเองได้และมีสมาชิกภายในชุมชนเพิ่มขึ้น

ชุมชนบ้านป่าสะแก ต�าบลป่าสะแก อ�าเภอเดิมบางนางบวช   

บริษัทฯ ได้ติดต่อประสานงานเพ่ือน�าเสนอรายการชื่นใจไทยแลนด์  

แต่ทางชุมชนขอให้มีความพร้อมมากกว่านี้  โดยมีการพัฒนาชุมชน

อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพต่อไป

สุพรรณบุรี

“เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม 
สูงลําประวัติศาสตร์ 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 จิวัฒนไพบูลย ์
กรรมการผู้จัดการ
08-6332-1401

suwanna@xonadur.com

คุณบุณยาพร สุขโข 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-4206-3614
tom16378@gmail.com

้
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ข้อมูลสิ้นสุด ณ เดือนตุลาคม 2561

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 77 ครัวเรือน

ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

จำานวนโครงการรายกลุ่มงาน

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

“เมื่อประชารัฐเข้ามา ความเป็นอยู่ดีขึ้น 
คนในชุมชนและแม่ค้าที่เข้ามาขายสามารถ
ขายของได้เพ่ิมมากขึ้น โดยชุมชนร่วมมือกัน 

ขายของพ้ืนบ้าน เช่น น�า้พรกิ ผกัพ้ืนบ้าน ไม้กวาด 
จักสาน ขนมสาลี่ ขนมไทย เป็นต้น หากมีกลุ่มนักท่องเที่ยว
เข้ามาเย่ียมชม  ชมุชนก็จะมกิีจกรรมการตกีลองยาวต้อนรบั 
นักท่องเที่ยว การจัดเตรียมสถานที่ต่างๆ คนในชุมชน 
ช่วยเหลือท�าความสะอาดอย่างสม�่าเสมอ อีกท้ังยังม ี
กิจกรรมการนั่งเรือ นั่งรถอีแต๋นที่หมุนเวียนเปลี่ยนกันท�า 
ภายในชุมชนเพื่อเป็นการกระจายรายได้

“ตอนน้ีรายได้เพ่ิมขึ้นต่อครัวเรือนประมาณเดือนละ 
1,000 - 2,000 บาท มีสมาชิกทั้งหมด 13 ครัวเรือน และ
ชุมชนสามารถรองรับนักท่องเที่ยวท่ีต้องการพักผ่อนค้าง
คืน จ�านวน 160 คน ไม่ค้างคืน 250 คน หากนักท่องเที่ยว
มีจ�านวนมากจะแบ่งให้เท่ียวเย่ียมชมเป็นจุดๆ กระจาย
หมุนเวียนกัน”

นางระเบียบ เรือนทองดี
 บ้านบางแม่หม้าย

“ส�าหรับโครงการแห้วอินทรีย์ บริษัท
ประชารัฐรักสามัคคีจั งหวัดสุพรรณบุรี 

(วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ�ากัด  เริ่มด�าเนินการ
จากเข้าร่วมประชุมกับกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมการทดลอง
ท�าแห้วอินทรีย์เพื่อศึกษา แลกเปลี่ยนความรู้การท�านาแห้ว
จากเกษตรกรทีม่ปีระสบการณ์การท�านาแห้วเคมแีละนาแห้ว
อินทรีย์ พูดคุยถึงปัญหา การแก้ปัญหาการท�านาแห้วโดย 
ไม่ใช้สารเคมี เริ่มท�านาแห้วอินทรีย์ไปพร้อมๆ กับเกษตรกร 
ที่ท�านาแห้วรายอื่น ลงพ้ืนที่นาแห้วศึกษาการท�านาแห้ว
ร่วมกัน   

“หลังจากท่ีนายสามารถ หนูทอง เกษตรกรท่ีเข้ารับ
การอบรม SDGs PGS และสามารถปลูกแห้วอินทรีย์ได้
ส�าเร็จ จึงได้จัดงาน “เกี่ยว งม ชม ชิม ช็อป ข้าวใหม่และแห้ว
อินทรย์ี ณ บ้านฉนั ศรปีระจนัต์ สพุรรณบรุ”ี ในวนัพฤหสับดท่ีี 
13 ธันวาคม 2561 ณ บ้านเลขที่ 156/1 หมู่ 4 ต�าบลมดแดง 
อ�าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ท่านผู้ว่าราชการได้
มอบหมายให้นายนพฤทธ์ิ ศิริโกศล ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี 
เป็นประธานเปิดงานแทน โดยได้งบประมาณสนับสนุนจาก
อ�าเภอศรีประจันต์

“การจัดงานในครั้งน้ีได้เชิญคุณไพโรจน์ คล้ายแก้ว 
ผู้จัดการบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จ�ากัด เข้าร่วมงาน  และ
ได้ประสานงานน�าแห้วกระป๋องไปขายในห้างเซ็นทรัลเป็น
ผลส�าเร็จ”
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ผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
โครงการมะพร้าวเกาะพะงัน

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสุราษฎร์ธานี (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) 

จ�ากัด มุ่งเน้นการด�าเนินงานท่ีครอบคลุมท้ังจังหวัดโดยเน้นสินค้า

เด่นของจังหวัด ได้แก่ มะพร้าว เงาะโรงเรียน ไข่เป็ด หอยนางรม และ 

ขมิ้นชัน โดยเริ่มจากมะพร้าว ซึ่งเป็นสินค้าที่มีผลผลิตมากท่ีสุดใน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยเฉพาะพื้นที่ของอ�าเภอเกาะพะงัน เป็นพื้นที่

ปลูกมะพร้าวอินทรีย์ดั้งเดิม และได้รับ GI สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  แต่

ปัจจุบันก�าลังจะลดน้อยลงไป เพราะเริ่มมีการน�าพ้ืนท่ีปลูกมะพร้าว 

ขายให้นายทุนสร้างเป็นโรงแรม  บริษัทฯ เห็นความส�าคัญของ

มะพร้าวเกาะพะงันจึงรณรงค์ให้คนในพ้ืนที่อนุรักษ์ไว้ ด้วยการลง 

พื้นที่ประชาสัมพันธ์ และให้ค�าแนะน�ากับเกษตรกรอ�าเภอเกาะพะงัน  

ซึ่งช่วยให้มีการหันมาปลูกมะพร้าวเกาะพะงันกันมากขึ้น 

โครงการกระจายสินค้าเงาะโรงเรียนบ้านนาสาร

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2561 เงาะโรงเรียนนาสาร

ราคาตกต�่า เนื่องจากผลผลิตล้นตลาด คาดการณ์ว่าทั้งจังหวัดมีเงาะ

ทัง้หมด 48,644 ตัน  ซึง่เกษตรกรจะขายเงาะได้กิโลกรมัละ 10 - 20  บาท 

บริษัท ฯ จึงประสาน ชาลินีฟรุ๊ต ตัวแทนส่งสินค้าผลไม้เข้าสู่ห้างบิ๊กซ ี

แมค็โคร ในกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล เข้ามาตัง้จดุรบัซ้ือผลผลติ 

จากเกษตรกรในพ้ืนที่ต�าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ ตั้งแต่วันท่ี 13 กรกฎาคม 

ถึง 31สงิหาคม 2561  รบัซือ้เงาะไปจ�านวน 346 ตนั มลูค่า 6,474,597 บาท 

ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกเงาะมากกว่า 15 ราย ครอบคลุมพ้ืนท่ี 

เพาะปลูกกว่า 300 ไร่ 

โครงการน้ีสามารถพยุงราคาตลาดไม่ให้ตกต�่า โดยซื้อเงาะ

ในราคาสูงกว่าราคาตลาดกิโลกรัมละ 1 บาท และสามารถประกัน

ราคาเงาะโรงเรียนนาสารให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ ราคากิโลกรัมละ 

15 – 37 บาท  รวมถึงประสานการกระจายเงาะโรงเรยีนนาสารสูอ่�าเภอ

เกาะสมุยและเกาะพะงัน ด้วยความร่วมมือกับสมาคมส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวเกาะสมุย และสมาคมโรงแรมและการท่องเที่ยวเกาะพะงัน    

นอกจากน้ี บริษัทฯ จัดท�าเงาะโรงเรียนตะกร้าพรีเมียม เพ่ือ

ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ผู้บริโภค ลดปัญหาราคาตกตกต�่า 

เนือ่งจากเงาะโรงเรยีนนาสารมคีวามหวาน หอม กรอบ อร่อย เนือ้ล่อน 

มีเอกลักษณ์เฉพาะ แต่มีการแอบอ้างไปใช้กับเงาะจากแหล่งผลิตอื่น 

ซึ่งมีรสชาติไม่เหมือนกัน   ซึ่งส่งผลให้ราคาตกต�่าลง ท�าให้เกษตร 

ในพ้ืนทีอ่�าเภอบ้านนาสารจงัหวัดสรุาษฎร์ธาน ีจะได้รบัผลกระทบจาก

ราคาตกต�่าแทบทุกปี

โครงการแลกเปลี่ยนสินค้าทางการเกษตรระหว่างจังหวัด

เวลาเดยีวกันนัน้ มงัคดุ ผลผลติภายในจงัหวัดสรุาษฎร์ธาน ีก็ได้

รับผลกระทบจากการที่มังคุดในพ้ืนท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราชผันผวน 

ท�าให้ราคามังคุดของจังหวัดสุราษฎร์ธานีพลอยราคาตกต�่าตามไป

ด้วย  บรษิทัฯ จงึได้ท�า MOU กับบรษิทัประชารฐัรกัสามคัคน่ีานในการ

แลกเปลีย่นสนิค้ามงัคุด - ล�าไย จ�านวน 4,000 กิโลกรมั  ตามโครงการ 

“แลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร ระหว่าง

บริษัทประชารัฐฯ สุราษฎร์ธานี ร่วมกับ บริษัทประชารัฐ ฯ จังหวัดทั่ว

ประเทศ”   โดยบริษัทประชารัฐฯ สุราษฎร์ธานี ร่วมกับสหกรณ์เมือง

สุราษฎร์ธานี ในการช่วยกระจายสินค้าล�าไย จากจังหวัดน่าน สร้าง

รายได้ให้เกษตรกรในพื้นที่กว่า 56,700 บาท

สุราษฎร์ธานี

“เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย 
หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ”

วันที่จดทะเบียน 14 พฤศจิกายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,376,000 บาท
จำานวนกรรมการ 9 คน  จำานวนผู้ถือหุ้น 14 ราย 
ที่อยู ่ อาคารส่วนราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 5 ตึกอัยการ
ถนนดอนนก ตำาบลมะขามเตี้ย อำาเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

คุณธัญญะ พูลสวัสดิ์
กรรมการผู้จัดการ
09-4782-4451

thanyah_ph@hotmail.com

คุณดุษฏี ศิริวุฒิ 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-4308-9304
kik084@hotmail.com

 “กลุม่เป็นพ้ืนทีป่ลกูมะพร้าวของอ�าเภอเมอืง จงึได้เข้าร่วมท�างานกับบริษทั

ประชารัฐรักสามัคคีสุราษฎร์ธานี เพราะมีนโยบายครอบคลุมคลัสเตอร์มะพร้าว

สุราษฎร์ธานี  กลุ่มของเราผลิตน�้ามันมะพร้าวสกัดเย็น  บริษัทฯ สนับสนุนให้เรา

มีพื้นที่จ�าหน่ายสินค้า 

 “ปี 2561 บริษัทฯ มาชวนเข้าท�าการท่องเที่ยวเส้นทางมะพร้าวเรียนรู้คน 

ในบาง จึงได้น�าวิธีผลิตน�า้มันมะพร้าวสกัดเย็นเข้าร่วมด้วย โดยบริษัทได้ประสาน

ให้รายการช่ืนใจไทยแลนด์เข้ามาถ่ายท�าเส้นทางด้วย ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีมาก

คนในพ้ืนท่ีมีรายได้เพ่ิมมากข้ึนจากการเปิดเส้นทางท่องเท่ียว ชุมชนเราเองได้รับ

ความสนใจและการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆ มากยิ่งขึ้น”

ณัฐฐิญา ธัญญลักษณ์ 

ประธานกลุ่มท่องเที่ยวชีววิถี ลุ่มน�้าตาปี
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“หลายครั้งที่ผมไปประชุม   บริษัทประชารัฐ

รกัสามคัค ีวสิาหกิจเพ่ือสงัคม (ประเทศไทย) จ�ากัด 

ก็ได้เจอกรรมการผู้จัดการจากหลายจังหวัด  ท�าให้

พวกเราได้คุยกัน แลกเปลี่ยนในโครงการดี ๆ นับเป็น

นิมิตหมายท่ีดีที่ประชารัฐทั่วประเทศได้เชื่อมโยง แลกเปลี่ยน

ความคิด การร่วมมือ การช่วยกันท�าให้พี่น้องเกษตรกรมีโอกาส

ขายสนิค้าให้ผูบ้รโิภคโดยตรงในราคาทีเ่ป็นธรรม  และเกษตรกร

ก็มรีายได้เพ่ิมขึน้ มคีวามสขุมากขึน้  ซึง่เป็นเป้าหมายของบรษิทั

ประชารัฐรักสามัคคีทั่วประเทศ

“ผมขอให้บริษัทประชารัฐรักสามัคคีฯ ทั่วประเทศและ

บริษัทประชารัฐรักสามัคคีฯ ประเทศไทยเข้มแข็งและยืนหยัด

ที่จะช่วยเหลือพ่ีน้องเกษตรกรท่ัวประเทศต่อไป ไม่ว่าจะมีการ

เปลี่ยนแปลงใด ๆ สิ่งที่ส�าคัญคือบริษัทประชารัฐรักสามัคค ี

ทั่วประเทศจะต้องคงอยู่กับพี่น้องแต่ละจังหวัดตลอดไป”

นายธัญญะ พูลสวัสดิ์

 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี

สุราษฎร์ธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

ข้อมูลสิ้นสุด ณ เดือนตุลาคม 2561

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 1,536 ครัวเรือน

ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

จำานวนโครงการรายกลุ่มงาน

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

ด้านแปรรูป
โครงการเพิ่มมูลค่ามะพร้าวเกาะพะงัน 

ปีท่ีผ่านมาน้ี บรษิทั ประชารฐัรกัสามคัคีสรุาษฎร์ธาน ี(วิสาหกิจ

เพ่ือสังคม) จ�ากัด ได้แนะน�าให้มีการจัดตั้งกลุ่มมะพร้าวเกาะพะงัน 

เพ่ือแปรรูปสินค้าจากมะพร้าวที่มีเป็นจ�านวนมาก เป็นเครื่อง

ส�าอาง เช่น โลชั่นบ�ารุงจากน�้ามันมะพร้าวสกัดเย็น สบู่จากน�้ามัน

มะพร้าว   รวมถึงออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สื่อความหมายถึงเกาะพะงัน 

สินค้าแปรรูปจากมะพร้าวสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับมะพร้าว

และประชาชนบนเกาะพะงันเพ่ิมขึ้น โดยสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้

กับมะพร้าวและน�้ามันมะพร้าวสกัดเย็น จากเดิมลิตรละ 450 บาท 

เป็นลติรละ 650 บาท ส่งผลให้เกษตรกรมะพร้าวเห็นคณุค่าและมลูค่า

ของมะพร้าวเกาะพะงันที่มีการผลิตโดยใช้วิถีดั้งเดิม

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
โครงการเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนคนในบาง 

ปี 2561 บริษัทฯ จึงพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวภายใต้คลัสเตอร์

มะพร้าวสรุาษฎร์ธาน ีเป็นเส้นทางท่องเทีย่วทีเ่ชือ่มโยงกับวิถีชาวสวน

มะพร้าวพื้นที่อ�าเภอเมือง ใช้ชื่อเส้นทางว่า วิถีชีวิตคนในบาง 

โครงการน้ีเป็นการเชื่อมโยงพ้ืนที่ท่องเที่ยวชุมชน ระหว่างสาม

ต�าบล คือ 1) ต�าบลคลองน้อย ที่มีจุดเด่นโฮมสเตย์ริมน�้า 2) ต�าบล

บางไทร ทีม่ภูีมปัิญญาการท�าน�า้ส้มจากน�า้ตาลจาก ซ่ึงเป็นวิถีดัง้เดิม

ของชุมชนในพ้ืนที่ และ 3) ต�าบลบางใบไม้ ท่ีมีจุดเด่นการแปรรูป

มะพร้าวและตลาดน�้า ซึ่งเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่บริษัทฯ ร่วมกับ 

คนในชมุชนจดัเป็นการท่องเทีย่วชมุชน มกีลุม่เป้าหมายจ�านวน 20 ราย 

มีการประชาสัมพันธ์ในรายการชื่นใจไทยแลนด์ และน�าเสนอใน 

ทีป่ระชมุจงัหวัดสรุาษฎร์ธานี โดยได้รบัการประสานงานจากประชารฐั 

รักสามัคคีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด เพื่อน�า

ชุมชนเข้าเรียนรู้เส้นทางท่องเที่ยวชุมชนคนในบาง จ�านวน 90 ท่าน 

จากชุมชนบ้านห้วยเกรียบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

“ตลอด 1 ปีเต็มที่ท�างานร่วมกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีฯ ดิฉัน
รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจมากๆ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีฯ ให้โอกาส 
เรียนรู้ใหม่องค์ความรู้ใหม่ ๆ และการปฏิบัติงานจริงก่อนลงพ้ืนท่ีท�างาน 

ท�าให้มีความม่ันใจในการท�างานมากข้ึน  อีกท้ังพ่ีๆ ในองค์กรดูแลเรา
เสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน ท�าให้รู ้สึกอุ ่นใจว่าไม่ได้ท�างานอย่างโดดเดี่ยว 
ที่ส�าคัญที่สุดคือ กระบวนการท�างานหรือองค์ความรู ้ ท่ีได้รับ ท�าให้ดิฉันเติบโต 
เป็นผู้ใหญ่และพร้อมท�างานอย่างดีที่สุด”

ดุษฎี ศิริวุฒิ 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

“ป้าท�าไข่เค็มมานาน ท�ากันภายในกลุ่มที่บ้าน เมื่อก่อนท�าส่งขาย
ที่สหกรณ์ ท�าไม่มากตามออเดอร์ท่ีส่ัง ส่วนมากสมาชิกจะมารวมตัวกันท�า 
ไข่เค็มในช่วงที่ว่างจากการท�าสวน

“ ปี 2560 บรษิทัประชารฐัรกัสามคัคฯี เข้ามาตดิต่อพูดคยุและมาดงูาน
ของกลุ่ม และท�า MOU ร่วมกัน พาไปออกบูธจ�าหน่าย สาธิตการท�าไข่เค็ม ก็ท�าให้คน
รู้จักเรามากขึ้น ปีต่อมาบริษัทฯ สนับสนุนให้กลุ่มป้าได้เข้าเป็นกลุ่มเป้าหมายของ คสป. 
ท�าให้มีหน่วยงานต่างๆ เข้ามาช่วยสนับสนุนกลุ่มป้า ท�าให้ตอนนี้มีออเดอร์เข้ามาเยอะ  
ทางกลุ่มผลิตไข่เค็มกันแทบไม่ทัน 

“ล่าสดุก็มกีารเปิดเส้นทางท่องเทีย่วเชือ่มโยงกลุม่ป้ากับเมอืงไชยา  ตอนน้ีกลุม่ป้า 
ก็ยิ่งเป็นที่รู้จักมาก คนเข้ามาเยี่ยมชมกลุ่มมาก ทั้งเด็ก ทั้งผู้ใหญ่ ป้าก็ขอขอบคุณที่เข้า
มาช่วยให้กลุ่มของเรามีรายได้มากขึ้น”

นางประสงค์ หีบอนันต์ 
 ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไข่เค็ม อสม. ไชยา
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สุรินทร์
ผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
 วิสาหกิจชุมชนเพื่อผู้บริโภคเกษตรยั่งยืน

 วิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเองตามวิถีเกษตรพอเพียง

ด้านแปรรูป
 กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านไพรษร

 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านกุดหลวง

 กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านหนองบึง 

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
 กลุ่มโฮมสเตย์บ้านอ้อมแก้ว

 ล่องแพตามล�าน�้าชี

“สุรินทร์ ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมงาม ประคําสวย รํ่ารวยปราสาท
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

คุณบุญฑิยา พื้นนวล  
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-0767-5108
nan.wuzun@gmail.com
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ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 830 ครัวเรือน

ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

จำานวนโครงการรายกลุ่มงาน

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

ข้อมูลสิ้นสุด ณ เดือนตุลาคม 2561
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ผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีหนองคาย (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) 

จ�ากัด จัดโครงการอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล สนับสนุนกลุ่ม

ข้าวอินทรีย์ โดยสร้างรายได้ 232,905 บาท รวมถึงการหาช่องทาง 

การจ�าหน่ายข้าวของเกษตรกรกลุ่มข้าวแปลงใหญ่อ�าเภอสระใคร 

ซึง่เป็นข้าวคณุภาพได้รบัการรบัรองจากส�านกังานเกษตรและสหกรณ์

จังหวัดหนองคาย ในโครงการ “คนหนองคาย กินข้าวหนองคาย”

นอกจากนี้ยังเปิดตลาด Modern Trade  เพื่อขายสินค้าเกษตร 

ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2560 - ตุลาคม 2561 กลุ่มเป้าหมายจ�านวน 

69 ราย สร้างรายได้รวม 2,276,250 บาท

ด้านแปรรูป
ปลานิลแม่น�้าโขงเป็นสินค้าเด่นที่มีอยู่เป็นจ�านวนมากตาม

ธรรมชาตใินจงัหวัดหนองคาย ปลาชนดิน้ีว่ายทวนน�า้ท้ังวัน ไขมนัน้อย 

และเป็นแหล่งอาหารโปรตนีทีร่าคาไม่สงู บรษิทัฯ จงึพัฒนาและขยาย

ฐานการขายปลานิลแดดเดียว Fish & Firm ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง 

จดัหาแหล่งจดัจ�าหน่าย และแสวงหาลกูค้ากลุม่เป้าหมายแบบย่ังยืน 

หนองคาย
“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

คุณกนกพร เล็กภักด ี
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

09-6492-6878
kukkik.302537@gmail.com
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ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
จากการลงพ้ืนที่ส�ารวจชุมชนที่มีศักยภาพในการพัฒนา 

การท่องเที่ยวนั้น ชุมชนบ้านเดื่อเป็นชุมชนที่มีความโดดเด่น ทั้งท�าเล
ที่ตั้งริมแม่น�้าโขง วิวทิวทัศน์ธรรมชาติที่งดงาม กระชังปลานิล ซึ่งเป็น
อัตลกัษณ์ของชมุชน และทีส่�าคัญคือ ผูน้�าและชาวชมุชนมคีวามพร้อม
และร่วมมือกันพัฒนาด้วยหลักการท่องเที่ยววิถีชุมชน

เดิมทบ้ีานเด่ือเป็นพ้ืนทีท่ีม่กีารเลีย้งปลานิลแม่น�า้โขงในกระชงั
เพียงอย่างเดียว แม้ปลาชนิดนี้จะเป็นสินค้าเด่นในพ้ืนที่เพราะเป็น
แหล่งโปรตีนราคาถูก สะอาด ไขมันน้อย แต่ชาวบ้านกลับมีรายได้
และก�าไรจากการขายปลาสดค่อนข้างน้อยเพียงกิโลกรมัละ 2 - 3 บาท
เท่านั้น ทั้งยังเสี่ยงเกิดภาวะน�้าท่วม ท�าให้ปลาตายอีกด้วย

บริษัทฯ จึงจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ปลานิลข้ึนเพ่ือแก้ปัญหาน้ี และ
เข้าไปแนะน�าวธีิคิด พร้อมกับระดมความคิดกับคนในชมุชน โดยดึงเอา
ต้นทนุทีม่ใีนพ้ืนท่ีมาใช้ เช่น ในพ้ืนทีบ้่านเด่ือนีม้วีดัพังโคนท่ีจมลงไปใน
แม่น�า้โขง คนในชมุชนก็ช่วยกันระดมความคดิ บ้างก็แนะน�าให้เอาเรอื
หาปลาท่ีมอียู่ในพ้ืนทีม่าท�าเป็นเรอืท่องเท่ียว คุณยายในชมุชนก็เสนอ
ให้ท�ากระทงที่เรียกว่า หมากเบ็ง เพื่อน�าไปบูชาที่วัดกลางน�า้ เกิดเป็น
ความร่วมมือกันในชุมชนที่เห็นความส�าคัญร่วมกัน

เวลาน้ีแหล่งเรียนรู ้ปลานิลกลายเป็นจุดขายของชุมชนที่
สามารถรองรับกลุ่มผู ้ที่สนใจศึกษาดูงาน บริษัทฯได้ประสานขอ
ความร่วมมือจากหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวต่างๆ เช่น สมาคม
ส่งเสริมธุรกิจ เกษตรจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย (ททท.) รวมไปถึงภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ลงพื้นที่และหาวิธีการพัฒนาชุมชน 

นอกจากนี้ยังจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์และสื่อสารสร้างการรับรู ้
สูว่งกว้าง ได้แก่ การเปิดเฟซบุก๊แฟนเพจในชือ่ ท่องเท่ียววิถีชุมชนบ้าน
เดื่อจังหวัดหนองคาย  การประชาสัมพันธ์ในรายการชื่นใจไทยแลนด ์
เป็นต้น  จนน�าไปสูก่ารจดัตัง้กลุม่ท่องเทีย่วชมุชนบ้านเดือ่ เพ่ือบรหิาร
จัดการกันเองในชุมชน  และพัฒนาต่อยอดปลานิลกระชังแม่น�า้โขง
หนึ่งในสินค้าหลักของที่น่ี   โดยน�ามาแปรรูปหลากหลายรูปแบบ 
เช่น นิลแดดเดยีว เชยีงปลา น�า้พรกิ หนงัปลาทอดกรอบ ส้มปลา ลกูชิน้ 
ปลาหยอง เป็นต้น  

จากเดิมท่ีชาวบ้านได้ก�าไรจากการเลี้ยงปลานิลเพียงไม่ก่ีบาท  
ชาวบ้านในพ้ืนทีม่รีายได้จากค่าใช้จ่ายของผูศ้กึษาดูงาน  ในขณะเดียวกัน
หมู่บ้านใกล้เคียงก็มีรายได้ด้วย ชุมชนสามารถพ่ึงพาตัวเองได้อย่าง
ย่ังยืน วันข้างหน้า ไม่ว่าจะมีบริษัทประชารัฐรักสามัคคีหนองคาย ฯ 
หรือไม่ ชาวบ้านก็สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเอง

หลงัการด�าเนินโครงการดังกล่าว  ชมุชนมคีวามสขุและมรีายได้
เพิ่มขึ้น ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือนมกราคม  พ.ศ. 2561 
(4 เดือน) มีรายได้แล้วกว่า 288,692 บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 2,396 ครัวเรือน

ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

จำานวนโครงการรายกลุ่มงาน

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

ข้อมูลสิ้นสุด ณ เดือนตุลาคม 2561

“เราผลิตปลาแดดเดียว ปลาร ้าบอง 

ปลาส้ม ไส้กรอกปลา ปลาเชยีง ปลาหยองด้วยค่ะ 

มีท้ังหมด 6 อย่าง ตอนนี้เรายังท�าเป็นกลุ่มเล็กๆ 

คิดว่าถ้าออกสื่อแล้ว คนข้างนอกจะรู้จักเรามากขึ้น 

ท�าให้ผลิตภัณฑ์เราได้ขายมากขึ้น  

“ บรษิทัประชารฐัรกัสามคัคฯี เชญิรายการชืน่ใจไทยแลนด์ 

มาถ่ายท�ากลุม่ของเรา รูส้กึดีใจมาก เพราะเป็นสญัญาณท่ีดีทีค่น

ทั่วไปจะได้รู้จักกลุ่มของเราและมีค�าสั่งซื้อเยอะขึ้น ”

ทรงสุดา นามสุโน ผู้เลี้ยงปลานิลในกระชัง

บ้านเดื่อ จังหวัดหนองคาย
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ผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
บริษัท ประชารัฐสามัคคีหนองบัวล�าภู  (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) 

จ�ากัด  ส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาท�าเกษตรปลอดภัยเพ่ิมขึ้น และ

ช่วยสร้างรายได้ให้เกษตรกร  โดยบริษัทเข้ามาบริหารจัดการใน

การวางแผนการผลิต การจัดท�าเอกสารและการส�ารองจ่ายเงินให้

กับเกษตรกรที่ส่งผักขายให้กับโรงพยาบาล หลังเริ่มจัดส่งผักเข้า 

โรงพยาบาลเมื่อเดือนมีนาคม 2561 สร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกร

กว่า 722,976.80 บาท (ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 2561)

ด้านแปรรูป
จังหวัดหนองบัวล�าภูมีกลุ่มผู้ผลิตสินค้าแปรรูปที่หลากหลาย 

มีศักยภาพเป็นสินค้าชื่อดังของจังหวัดได้ บริษัทฯ จึงส่งเสริมกลุ่ม 

การแปรรูปต่าง ๆ ในจังหวัด ได้แก่ กลุ่มแปรรูปใยบวบ กลุ่มจักสาน 

กระติบ๊ข้าว กลุม่เครือ่งส�าอางสมนุไพร กลุม่เทวาผ้าไทย กลุม่ภรูษิาผ้าไทย

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
บริษัทฯ ร่วมกับส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลงพื้นที่เพื่อช่วย 

ชุมชนหาอัตลักษณ์ และให้ความรู้เร่ืองของการเป็นหมู่บ้านท่อง

เที่ยว  โดยร่วมมือกับชุมชนบ้านภูพานทองจัดท�าแผนที่และเส้นทาง 

การท่องเท่ียวของชุมชน ชุมชนแห่งนี้ชาวบ้านส่วนใหญ่อาศัยอยู่บน

ภูเขา จงึมคี�าเรยีกตวัเองว่าเป็น “คนเทิงภู”  วิถีชวีติของคนเทงิภนูัน้สงบ 

เรียบง่าย ยึดอาชีพหาอยู่กินกับป่าและท�าสวนผลไม้ แบบผสมผสาน 

แวดล้อมไปด้วยบรรยากาศธรรมชาติที่บริสุทธ์ิ ท�าให้ที่นี่มีสถานที่

ท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย รวมถึงมีที่พักแบบโฮมสเตย์ท่ีมีวิว

ธรรมชาติสวยงาม

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านภูพานทอง มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง

รายล้อมบริเวณใกล้ๆ ทั้งท่ีเป็นศูนย์กิจกรรมในหมู่บ้าน น�้าตก และ 

จุดชมวิว สามารถเลือกท่องเท่ียวได้ตามความต้องการ โดยชุมชนมี

รถมอเตอร์ไซค์ไว้น�าเที่ยว รวมถึงไกด์ที่จะพาไปสัมผัสความงามของ

บรรยากาศสองข้างทาง 

หนองบัวลำาภู

“ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อุทยานแห่งชาติภูเก้า - ภูพานคํา 
แผ่นดินธรรมหลวงปู่ขาว เด่นสกาวถําเอราวัณ
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

คุณนัฐพงษ์ นามโฮง 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-1183-7680
nusnamhong@hotmail.com

“ต้ังแต่ท่ีตนเองและเกษตรกรคนอื่นๆ ได้

เข้าร่วมโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 

ร่วมกับบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีหนองบัวล�าภู 

(วิสาหกิจเพ่ือสงัคม) จ�ากดั ท�าให้กลุม่เกษตรกรมคีวามเป็นอยู่ 

ที่ดีข้ึนกว่าเดิมมาก แต่ก่อนต้องดิ้นรนหาช่องทางการจ�าหน่าย

เอง บริษัทก็เข้ามาช่วยเหลือในการเพ่ิมช่องทางการจ�าหน่าย 

ท�าให้เกษตรกรมยีอดจ�าหน่ายเพ่ิมขึน้ ท�าให้เกิดรายได้เพ่ิมมากขึน้

ตามไปด้วย

“ปัจจัยท่ีท�าให้เกิดความส�าเร็จ คิดว่ามาจากการท่ีเรามี

ใจรักในการท�าเกษตร รักที่จะอยู่กับธรรมชาติ  และการที่ได้อยู่

ใกล้ชิดกับคนในครอบครัว ใกล้ชิดกับธรรมชาติ ได้ท�าในสิ่งที่ 

ตัวเองรักแค่นี้ก็มีความสุขในชีวิตแล้ว”

ตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกผัก

้
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ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 142 ครัวเรือน

ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

จำานวนโครงการรายกลุ่มงาน

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

ข้อมูลสิ้นสุด ณ เดือนตุลาคม 2561

“บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีหนองบัวล�าภู 

(วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ�ากัด คัดเลือกเกษตรกรและ

ชุมชนท่ีมีความพร้อม และสนใจท�างานร่วมกันกับเรา

เป็นอนัดบัแรก โดยบรษิทัพิจารณาศกัยภาพของเกษตรกร

เป็นหลัก และจะไม่เข้าไปสร้างเงื่อนไขและภาระให้เกษตรกรเพ่ิม

จากเดิม 

“บริษัทใช้วิธีการพูดคุยเป็นหลักเพ่ือให้เกิดความเข้าใจซึ่งกัน

และกันก่อนเป็นอันดับแรก ซึ่งจะท�าให้รู้ถึงที่มาท่ีไปของปัญหาว่า

เกิดจากอะไร เมื่อรู้ต้นตอของปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว ค่อยมาหาทางแก้

ปัญหาร่วมกันไปทีละจุด  

“ บริษัท เกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวล�าภู วิสาหกิจเพ่ือสังคม 

จ�ากัด คอืภาคท่ีีเข้ามาท�างานกับบรษิทัฯ เข้ามาช่วยในการจดัหาและ

คัดสรรกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ด้วยการลงพื้นที่ตรวจแปลง

ให้กับเกษตรกร และช่วยในการวางแผนการผลติให้กับทางเกษตรกร 

เพื่อให้ได้มาซึ่งผลผลิตที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ”

คุณธนวิทย์ คงสุริยะ

กรรมการผู้จัดการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี

หนองบัวล�าภู (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

ชุมชนบ้านภูพานทองได้ประชาสัมพันธ์ผ่านทางรายการชื่น

ใจไทยแลนด์ ช่องอมรินทร์ทีวี ท�าให้นักท่องเที่ยวรู้จักและเดินทาง 

มาท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น

นอกจากน้ันบ้านนาค�าไฮ ต�าบลนาค�าไฮ อ�าเภอเมือง

หนองบัวล�าพู จังหวัดหนองบัวล�าพู ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 

10  ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ
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ผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร 
ปี 2561 บริษัท ประชารัฐสามัคคีอ่างทอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) 

จ�ากัด หาช่องทางการกระจายสินค้าเกษตรในจังหวัดมากขึ้น โดย

สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรท�าสวนครัว เพ่ือส่งผัก 10 ชนิดให้กับบริษัท 

เทสโก้ โลตัส เริ่มส่งผักรอบแรกเดือนกันยายน 2561 สร้างรายได้ 

40,607 บาทต่อวัน 

นอกจากนี้ยังน�าชุมชนไปขายผลผลิตที่ตลาดประชารัฐของดี

จังหวัด  ระหว่าง 9 – 18 กุมภาพันธ์ 2561 สร้างรายได้ 388,740 บาท

ด้านแปรรูป 
บริษัท ประชารัฐสามัคคีอ่างทอง (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ�ากัด  

ส่งเสริมการแปรรูปโดยใช้วัตถุดิบในท้องถ่ิน ได้แก่ เจลเห็ดเย่ือไผ่ 

สนับสนุนเกษตรกรในการน�าวุ้นจากเห็ดเยื่อไผ่ใช้เป็นวัตถุดิบในการ

ท�าผลติภัณฑ์บ�ารงุผวิ ส่งจ�าหน่ายกิโลกรมัละ 4,000 บาท สร้างรายได้ 

40,000 บาทต่อเดือน

นอกจากน้ียังมผีลติภัณฑ์ลกูชิน้เหด็หอมพรกิไทยด�าใหญ่ ส่งเสรมิ

การต่อยอดแปรรูปผลผลิตจากทางฟาร์ม และจัดจ�าหน่ายให้แก ่

นักท่องเที่ยวที่เข้าชมฟาร์ม ราคากิโลกรัมละ 200 บาท

การท่องเที่ยวโดยชุมชน
เน่ืองจากการเพาะปลูกเห็ดเป็นการเกษตรที่ส�าคัญในพ้ืนท่ี 

บรษิทั ประชารฐัสามคัคอ่ีางทอง (วิสาหกิจเพ่ือสงัคม) จ�ากัด  จงึส่งเสรมิ

การท่องเที่ยวโดยชุมชนควบคู่กันไป  มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู ้

เห็ดครบวงจรให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียว  โดยให้ความรู้เรื่อง

การเพาะเห็ดชนิดต่างๆ ได้แก่ เห็ดโคนด�า เห็ดถังเช่า เห็ดมิลก้ี เห็ด

เย่ือไผ่ และเห็ดตับเต่า รวมถึงให้ชิมอาหารท่ีปรุงขึ้นจากเห็ดในศูนย์ 

การเรยีนรู ้ ท่ีผ่านมามคีณะนกัท่องเทีย่วจากสถาบนัการศกึษา หน่วยงาน

ราชการ และบริษัทต่างๆ เข้าชมเป็นจ�านวนมาก

“รู ้สึกยินดีที่บริษัทประชารัฐรักสามัคคี

อ่างทองเข้ามาสนับสนุนและเพ่ิมโอกาสในการ

ขายสินค้า  โดยการพาไปออกร้านในงานต่าง ๆ 

เช่น  งานอุ่นไอรักคลายความหนาวครั้งที่ 2  งาน

กาชาด งานของดีเมืองอ่างทอง  งานเกษตรและของดีจังหวัด 

อ่างทอง  นอกจากนั้นยังสนับสนุนให้กลุ ่มเป็นที่รู ้จักมาก 

ย่ิงขึน้ โดยได้รบัความช่วยเหลอืจากหลาย ๆ  ภาคส่วนท้ังภาครฐั 

และเอกชน

“ทางกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น 3,000 บาท ต่อเดือน ต่อราย 

สินค้าของทางกลุ่มเป็นที่รู้จักและได้รับความสนใจมากขึ้น”

สมฤดี แสงพราย

หัวหน้ากลุ่มขนมไทยยายหาด อ�าเภอโพธิ์ทอง 

จังหวัดอ่างทอง

อ่างทอง
“พระสมเด็จเกษไชโย หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ วีรไทยใจกล้า ตุ๊กตาชาววัง
โด่งดังจักสาน ถิ่นฐานทํากลอง 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

คุณสุณิสา โพธิ์ขวัญ 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-8421-1218
bb_ss_tt@hotmail.com
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ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 486 ครัวเรือน

ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

จำานวนโครงการรายกลุ่มงาน

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

ข้อมูลสิ้นสุด ณ เดือนตุลาคม 2561

“บริษัทประชารัฐรักสามัคคีอ่างทองฯ ได้เข้ามา 

ขบัเคลือ่นโครงการต่างๆ ของชมุชนท่ีเดิมยอดขายน่ิงไปแล้ว 

เราได้ลงพ้ืนที ่ไปคลกุคลปีรกึษากับชาวบ้าน เพือ่หาจดุอ่อน 

จุดแข็ง ไปดูสภาพความเป็นจริง  ก่อนน�ามาต่อยอดโดยใช้ 

การตลาดน�า  หากชมุชนพร้อมก็ลงมอืขบัเคลือ่นเตม็ท่ี  เมือ่สนิค้ามรีาคาสงูขึน้ 

เกษตรกรก็มีก�าลังใจ

“ตอนนี้โครงการหลักที่เราท�าคือ เห็ด เพราะชาวบ้านปลูกเห็ดขาย

กันอยู่แล้ว  บริษัทฯ เข้าไปสนับสนุนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ เช่น ฟาร์มเห็ด

พยงค์-อนันต์ เราขับเคลือ่นจากทีเ่ขาไม่มอีะไรเลย ไม่มใีครรูจ้กั จนตอนนี้

เขาสามารถให้ความรูกั้บชมุชนและละแวกใกล้เคยีงได้  นอกจากนัน้ยังมี

หน่วยงานจากภาครัฐและจังหวัดอื่นๆ เข้ามาเรียนรู้ด้วย

“การขบัเคลือ่นงานได้รบัความร่วมมอืจากทกุภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น 

งานโรดโชว์ของพัฒนาชุมชนท่ีเปิดโอกาสให้ประชารัฐเข้าร่วมทุกครั้ง 

มีงานกาชาดของหอการค้าจังหวัดท่ีให้พ้ืนที่ประชารัฐรักสามัคคีฟรี 

รวมไปถึง The Mall Group ที่ให้เราน�าสินค้าไปขายได้ 

“ส่วนปัญหาอุปสรรคในการขับเคลือ่นงานก็มบ้ีาง บางครัง้ชาวบ้าน 

ท�าแล้วก็เลิก เพราะเขาไม่รู้ว่าต้องใช้ระยะเวลามากเท่าไหร่ เราต้องให้

ความรู้เขา บอกระยะเวลา และบอกเรื่องความอดทน เมื่อเขาเข้าใจเขาก็

พร้อมที่จะท�างานร่วมกับเรา”

คุณศุภากร  ฉัตรภัทรไชย

กรรมการผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดอ่างทอง 

(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด
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ผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร  
โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย

บริษัท ประชารัฐสามัคคีอุดรธานี (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ�ากัด 

รวบรวมเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ประจ�าอ�าเภอหนองหาน จังหวัด

อุดรธานี จัดจ�าหน่ายสินค้าในตลาดสีเขียว ทุกวันพุธ ณ โรงพยาบาล

หนองหาน นอกจากน้ันยังท�าโครงการผูกปิ่นโตช่วยชาวนา ซึ่งเป็น 

การสร้างช่องทางการตลาดที่แน่นอนให้เกษตรกร ท�าให้เกษตกรขาย

ข้าวได้ราคาสูงกว่าการขายผ่านพ่อค้าคนกลาง 

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม 

ปีทีผ่่านมานี ้ มกีารประสานงานของบสนบัสนนุเครือ่งจกัรโรงสี

ข้าวอนิทรย์ีครบวงจรให้กลุม่เป้าหมายข้าวอนิทรย์ี และโรงคดับรรจุผัก

ปลอดภัยให้กลุ่มเป้าหมายผักปลอดภัย เพื่อเพิ่มมาตรฐานของสินค้า

ตรงตามความต้องการของตลาด Modern Trade และส่งเสรมิโครงการ

สร้างองค์ความรู้ การท�าเชื้อราป้องกันศัตรูพืช และการบริหารจัดการ

องค์การอย่างเป็นระบบ เพ่ือการผลิตสินค้าการเกษตรที่ตรงตาม 

ความต้องการของตลาดสากล 

ด้านแปรรูป 

การยกระดับผ้าขิดจังหวัดอุดรธานี

ผ้าขิด เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิม จากบรรพบุรุษได้สืบทอด

จากรุ่นสู่รุ่น และเป็นวัฒนธรรมคู่บ้านคู่เมืองอุดรธานี ปีท่ีผ่านมาน้ี 

บรษิทัฯ ร่วมกับงานพัฒนาชมุชนจงัหวัดอุดรธาน ีท�าแผนจดัเก็บข้อมลู 

เรือ่งผ้า โดยเน้นการต่อยอดผลติภัณฑ์ทีม่เีอกลกัษณ์ลวดลายโดดเด่น 

กลุ่มท่ีมีศักยภาพในการต่อยอดแทนการสร้างเอกลักษณ์ข้ึนมาใหม่ 

จดัหาดไีซน์เนอร์เพ่ือช่วยในการพัฒนาผลติภณัฑ์ให้มคีวามหลากหลาย

และมีเอกลักษณ์ และถ่ายทอดบทเรียนองค์ความรู ้จากปราชญ ์

เรือ่งผ้าในจงัหวัดอดุรธานใีห้แก่เดก็ยุคใหม่เพ่ืออนรุกัษ์สบืสานงานฝีมอื

การทอผ้าขิด

อุดรธานี

“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

คุณถาวร ธรรมโกฎ 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

06-4252-0700
thawonthammakot

@hotmail.com

“รู้สึกดีใจที่ได้ร่วมงานกับบริษัทประชารัฐ 

รกัสามคัค ีฯ มโีอกาสได้ไปดูงานทีจ่งัหวดัอดุรธานี 

ดูอุปกรณ์ท่ีทันสมัย ได้ไปเห็นเครื่องคั่วถ่ัวลิสง  

ซึ่งน�าสิ่งที่เห็นมาปรับใช้กับกลุ่มของเราได้

“ตั้งแต่บริษัทฯมาร่วมท�างานกับกลุ ่ม ถ่ัวของเรามี 

บรรจุภัณฑ์ท่ีสวยงามกว่าเดิม ท�าให้มีการสั่งซื้อเพ่ิมข้ึน  

ต้องขอบคุณบริษัทฯที่สละเวลา ค่าเดินทาง มาให้ความรู ้

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาเวียง ขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วย”

นางฉวี มงคลน�า 

ประธานกลุ่มแม่บ้านกลุ่มเกษตรกรบ้านนาเวียง
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ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 195 ครัวเรือน

ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

จำานวนโครงการรายกลุ่มงาน

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

ข้อมูลสิ้นสุด ณ เดือนตุลาคม 2561

การท่องเที่ยวโดยชุมชน 

โครงการเสริมศักยภาพการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว

ทะเลบัวแดง (Application จองเรือน�าเที่ยว)

บริษัทฯ ร่วมกับการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดอุดรธานีและ

หอการค้าจงัหวัดอดุรธานี  เข้าไปช่วยเสรมิศกัยภาพการบรหิารจัดการ

แหล่งท่องเท่ียว ทะเลบวัแดง โดยจดัท�า application ระบบการจองเรอื 

น�าเท่ียวทะเลบัวแดง เพ่ืออ�านวยความสะดวกในการจองเรือให้กับ 

นกัท่องเทีย่วและเพ่ือเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงข้อมลูของแหล่งท่องเท่ียว 

นอกจากนี้ยังมีโครงการ how to get there ที่ร ่วมท�ากับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยให้นักศึกษาเก็บข้อมูลการเดิน

ทางไปแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดอย่างละเอียด เพื่อจะน�ามาประมวล

ผลและอัพเดทลงเว็บไซต์ของจังหวัด เป็นประโยชน์แก่นักท่องเท่ียว 

ที่ต้องการหาข้อมูลหรือวิธีการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ 

“คณะท�างานด้านแปรรูปบริษัท ประชารัฐ

สามคัคีอดุรธาน ี(วิสาหกิจเพ่ือสงัคม) จ�ากัด ร่วมกับ 

พัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี  จัดประชุมเพ่ือ 

“การยกระดับผ้าขิดจังหวัดอุดรธานี” โดยมีแนวทาง

ในการพัฒนา  2  เรื่อง  คือ การพัฒนาต่อยอดผ้าขิดของ 

จังหวัดอุดรธานี ให้มีเอกลักษณ์ตรงตามความต้องการของ 

ยุคสมัยและการสืบทอดงานทอผ้าให้กับเด็กรุ่นใหม่ “Young 

ผ้าขิด” งานนี้ส�าเร็จได้เพราะการท�างานร่วมกัน

“ส�าหรับโครงการเสริมศักยภาพการบริหารจัดการแหล่ง

ท่องเที่ยวทะเลบัวแดง (Application จองเรือน�าเที่ยว) มีผู้น�า

ชุมชนคือ นายสมควร ปัททุมมี ประธานท่าเรือทะเลบัวแดง 

กลุ่มเป้าหมายคือ ชุมชนบ้านเดียม และชุมชนบ้านเชียงแหว 

มีความสามารถในการรับนักท่องเที่ยววันละ 400 - 500 คน 

ออกเรือ 100 - 150 เที่ยวต่อวัน”

นายสวาท  ธีระรัตนนุกูลชัย

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐสามัคคีอุดรธานี

(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

ประธานคณะท�างานด้านแปรรูป
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ผลการดำาเนินงาน

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน 

บริษัท ประชารัฐสามัคคีอุทัยธานี (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ�ากัด 

สนับสนุนชุมชนท่องเที่ยวจ�านวน 8 กลุ่ม ได้แก่ บ้านสมอทอง อ�าเภอ

ห้วยคต บ้านป่าสะแก  อ�าเภอเมืองฯ บ้านท่าโพ อ�าเภอหนองขาหย่าง 

บ้านเกาะพะยอม ทัพทัน บ้านหนองจิก อ�าเภอหนองฉาง บ้านวังหิน 

อ�าเภอสว่างอารมณ์ บ้านเขาเขียว อ�าเภอลานสัก และบ้านสะน�า 

อ�าเภอบ้านไร่ 

ในแต่ละพ้ืนที่มีการจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น 

การชมและร่วมแสดงการละเล่นเพลงพ้ืนบ้านท่าโพ การแช่เท้าน�้าพุ

สมอทอง ณ บ้านสมอทอง ผลการด�าเนินการท�าให้มีนักท่องเที่ยว

เพิ่มขึ้น 7,624 คน ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 18,251,463 บาท  มีผู้ได้รับ

ประโยชน์ 1,050 ครัวเรือน

บ้านสะน�า ต�าบลบ้านไร่ อ�าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 

ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 50 ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถ ี

ต้นแบบ

อุทัยธานี

“อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว ส้มโอบ้านนํ้าตก 
มรดกโลกห้วยขาแข้ง แหล่งต้นนํ้าสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือ”

วันที่จดทะเบียน 29 กันยายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 1,349,000 บาท
จำานวนกรรมการ 10 คน  จำานวนผู้ถือหุ้น 26 ราย 
ที่อยู ่ เลขที่ 55 หมู ่5  ตำาบลการุ้ง  อำาเภอบ้านไร่ จ.อุทัยธานี

นายพจน์ สีเข้ม
กรรมการผู้จัดการ
06-2294-3434   

seekhem_pot@hotmail.com

คุณวิไลวรรณ สมสุด
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

093-139-2406
wilaiwan.s@prsthailand.com
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ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 265 ครัวเรือน

ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

จำานวนโครงการรายกลุ่มงาน

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

ข้อมูลสิ้นสุด ณ เดือนตุลาคม 2561
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ด้านเกษตร
บรษิทั ประชารฐัรกัสามคัคีอุตรดิตถ์ (วิสาหกิจเพ่ือสงัคม) จ�ากัด 

ส่งเสรมิการปลกูข้าวเพชรพิชยั ข้าวหอมมะลอินิทรย์ีในท้องถ่ิน ผลผลติ 

จากชาวนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ท่ีผ่านกระบวนการการเพาะปลูกใน

แปลงนาไปจนถึงการสแีปรรปูและน�าสูผู่บ้รโิภคทุกขัน้ตอนด้วยความ 

พิถีพิถัน โดยหาช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกรมากขึ้น อีกท้ังยัง

ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง  รวมท้ังส่งเสริมแบรนด์ควีน 

ราชินีเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ให้ได้วางขายในห้างสรรพสินค้าชั้นน�า 

ทั้งแม็คโคร เซ็นทรัล และห้างสรรพสินค้าในจังหวัด

ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับส�านักงาน

พัฒนาชมุชนจงัหวัด ส�านกังานพาณิชย์จงัหวดั จดังานตลาดประชารฐั 

ของดีจังหวัด ในงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาด จังหวัด

อตุรดติถ์ ประจ�าปี 2561 โดยมเีกษตรกรและผูป้ระกอบการสนิค้า OTOP 

รวมทัง้สิน้ 48 ราย  มยีอดจ�าหน่ายตลอดงานเป็นเงนิไม่ต�า่กว่า 3 ล้านบาท 

ด้านแปรรูป
ปีทีผ่่านมา บริษทัยังคงให้ความส�าคัญกับการยกระดบัมาตรฐาน 

สินค้าแปรรูปชุมชนอย่างน้อย 8 กลุ่ม และหาช่องทางการจ�าหน่าย 

โดยเพ่ิมช่องทางการขายออนไลน์มากย่ิงขึน้ เพ่ือให้สนิค้าเข้าถึงผูบ้รโิภค 

ได้หลากหลายกลุม่มากขึน้

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
ถนนสายวัฒนธรรมชุมชนลาวเวียง ต�าบลหาดสองแคว อ�าเภอ

ตรอน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จัก โดยนักท่องเท่ียวได้สัมผัสกับ

วัฒนธรรมของคนลาวเวียง และยังได้กินอาหารท้องถิน่อร่อยๆ รวมท้ัง 

ซื้อสินค้าพ้ืนเมืองในราคาย่อมเยา  บริษัทฯ จึงได้เพ่ิมวันในการจัด

ตลาดนัดเป็นวันศุกร์และเสาร์ของทุกต้นเดือน

สับปะรดห้วยมุ่น ร่วมกับพัฒนาชุมชน ในการส่งเสริม

ชาวบ้าน ต�าบลห้วยมุ่น อ�าเภอน�้าปาด สร้างแบรนด์ The One 

สับปะรดห้วยมุ่น สร้างรายได้ 1.8 ล้านบาท

ผลการดำาเนินงาน

อุตรดิตถ์

“เหล็กนําพี้ลือเลื่อง 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

คุณศราวุธ คำาสาเลา 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-7311-0789
myhomeutt@gmail.com

้
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ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 78  ครัวเรือน

ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

จำานวนโครงการรายกลุ่มงาน

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

ข้อมูลสิ้นสุด ณ เดือนตุลาคม 2561
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ผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร  
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) 

จ�ากัด ได้ด�าเนินการขับเคลื่อนการเกษตรในจังหวัดอุบลราชธานี 
หลายโครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรอัจฉริยะซึ่ง
เป็นการพัฒนาศกัยภาพการผลติแบบเกษตรอนิทรย์ี และการตรวจรบัรอง
แบบมีส่วนร่วม ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย ์
โรงเรือนคัดเลือกแสง จ�านวน 50 โรงเรือน

โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์  
เป็นโครงการท่ีชุมชนร่วมกันวางแผน พัฒนาองค์ความรู้ การผลิต 
การตลาด และการประชาสมัพันธ์ สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกร 7 กลุม่
ใน 6 อ�าเภอ มากกว่า 200 ครวัเรอืน และมแีผนการเพ่ิมจ�านวนสมาชกิ
เกษตรกรเพิ่มขึ้น เป็นร้อยละ 50  ในปีที่ผ่านมา

ด้านแปรรูป  
 ปีท่ีผ่านมานี ้บรษิทัฯ ท�าโครงการส่งเสรมิการขายฆ้องมหากุศล

บ้านทรายมลู อ�าเภอพิบูลมงัสาหาร ในงานชืน่สขุ ีท่ีศรวีะนาไล มยีอด
สัง่จองฆ้องมหากุศล ซึง่เป็นผลติภณัฑ์ของชมุชนบ้านทรายมลู 76 ใบ 
มูลค่า 200,000 บาท

นอกจากนี้ยังส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชน จ�านวน 78 บูธ 
โดยคัดเลือกจากส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี และ 
ผู้ประกอบการ SMEs ของดีจังหวัด จัดบูธจัดแสดงและจ�าหน่าย
สนิค้า ภายในงาน ชืน่สขุทีีศ่รวีะนาไล ต้ังแต่วันที ่22 กรกฎาคม  2561 
ถึง 29 กรกฎาคม 2561 โดยมียอดขายโดยรวม 710,000 บาท

อุบลราชธานี

“อุบลเมืองดอกบัวงาม แม่นํ้าสองสี มีปลาแซ่บหลาย หาดทรายแก่งหิน 
ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามลํ้าเทียนพรรษา 
ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร ์ ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิ่น ดินแดนอนุสาวรีย์คนดีศรีอุบล”

วันที่จดทะเบียน 23 มิถุนายน 2559
ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,376,000 บาท
จำานวนกรรมการ 9 คน  จำานวนผู้ถือหุ้น 89 ราย 
ที่อยู ่ เลขที ่ 188 หมู่ที ่ 7 ตำาบลขี้เหล็ก อำาเภอเมืองอุบลราชธาน ี  
จังหวัดอุบลราชธาน ี 34000

คุณพองาม ปรีดาสันติ์
กรรมการผู้จัดการ
08-1876-2818

porngam.seubon@gmail.com

คุณณัฐวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

08-8115-7071
nuttawut.song@gmail.com
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ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 1,362 ครัวเรือน

ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

จำานวนโครงการรายกลุ่มงาน

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

ข้อมูลสิ้นสุด ณ เดือนตุลาคม 2561

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน

 บริษัทฯ ได้ช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชน  งานชื่นสุขี

ที่ศรีวะนาไล ณ บริเวณลานขวัญเมือง ในช่วงงานประเพณีแห่เทียน

พรรษา โดยมซีุม้ท่องเทีย่วโดยชมุชน 9 แห่ง ได้แก่ บ้านชทีวน วัดภูพร้าว 

หมูบ้่านฆ้อง ถนนคนเดนิเขมราฐ บ้านเครือ่งป้ันดนิเผา หมูบ้่านทอฝ้าย 

หมู่บ้านไหม หมู่บ้านทองเหลือง และหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์
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อำานาจเจริญ

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 ตั้งตระกูลวงศ์
กรรมการผู้จัดการ
08-9722-9130

pensiriyaipad@gmail.com

คุณภักดี พลเยี่ยม 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

06-2197-3195
ogannig7@gmail.com

ผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตร
ประชาชนส่วนใหญ่ของจังหวัดอ�านาจเจริญประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม โดยเฉพาะการท�านาซึ่งมีพ้ืนที่กว่าร้อยละ 85 ของการ
ท�าเกษตรท้ังหมด บริษัท ประชารัฐสามัคคีอ�านาจเจริญ (วิสาหกิจ
เพ่ือสังคม) จ�ากัด จึงส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์ เพ่ือให้เพียงพอ
ต่อความต้องการของตลาดยุคใหม่ นอกจากนี้ ชาวอ�านาจเจริญ 
ทุกอ�าเภอล้วนมีวัฒนธรรมการทอผ้า ทั้งผ้าไหม ผ้าฝ้าย และผ้าลาย
ขิดที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง บริษัทฯ จึงส่งเสริมการปลูกหม่อน
เลี้ยงไหม เพื่อสืบสานอาชีพชุมชนจากรุ่นสู่รุ่น

ด้านแปรรูป
อ�านาจเจริญถือเป็นจังหวัดท่ีมีการแปรรูปผ้าท่ีส�าคัญ โดยม ี

ผูป้ระกอบการสนิค้า OTOP รายใหญ่ท่ีสร้างรายได้จากการทอผ้าแล้ว
น�ามาแปรรปู บรษิทัฯ จงึจดัตัง้ร้าน OTOP SHOP BY บรษิทัประชารฐั 
รักสามัคคีอ�านาจเจริญ เพ่ือเป็นจุดแสดงสินค้าและเพ่ิมช่องทาง
จ�าหน่ายสนิค้าชมุชน เพ่ือสร้างรายได้ให้ชมุชนได้อย่างย่ังยืน มโีครงการ 
เกิดขึ้นจ�านวน 6 โครงการดังนี้

1. โครงการช่อดอกกุหลาบผ้าขาวม้าแบบเต็มผืน สร้างรายได้
ให้ชุมชน 17,890 บาท

2. โครงการจ�าหน่ายสินค้า OTOP ออนไลน์ บริษัทประชารัฐ
รักสามัคคีอ�านาจเจริญ (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ�ากัด สร้างรายได้ให้
ชุมชน 59,980 บาท

3. โครงการของช�าร่วยแปรรูปจากผ้าขาวม้า จ�านวน 5,000 ชิ้น 
สร้างรายได้ให้ชุมชน 94,977 บาท

4. โครงการผ้าขาวม้ามาลัยกร สร้างรายได้ให้ชุมชน จ�านวน 
144,980 บาท

5. โครงการเสือ้เชิต้ผ้าขาวม้า โดยน�า้ด่ืมครสิตลั จ�านวน 350 ตวั 
สร้างรายได้ให้ชุมชน 245,000 บาท

6. โครงการปกสมดุผ้าขาวม้าทอมอื จ�านวน 500 ชิน้ สร้างรายได้ 
ให้ชุมชน 22,500 บาท

7. สนับสนุนแบรนด์นุชบาเชื่อมโยง 45 ชุมชนสร้างคลัสเตอร์
ผ้าขาวม้าทอมือเพ่ิมรายได้จากเดือนละหลักหมื่นบาทสู่รายได้เดือน
ละกว่าล้านบาท

บ้านหัวดง ต�าบลเปือย อ�าเภอลืออ�านาจ จังหวัด
อ�านาจเจริญ ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 50 ชุมชนท่องเท่ียว 
OTOP นวัตวิถีต้นแบบ 

“พระมงคลมิ่งเมือง แหล่งรุ่งเรืองเจ็ดลุ่มนํ้า งามลํ้าถํ้าศักดิ์สิทธิ์ 
เทพนิมิตพระเหลา เกาะแก่งเขาแสนสวย เลอค่าด้วยผ้าไหม 
ราษฎร์เลื่อมใสใฝ่ธรรม”
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ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสะสม จำานวน 8,410 ครัวเรือน

ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

จำานวนโครงการรายกลุ่มงาน

รายได้ชุมชนจากการดำาเนินงาน (บาท)

ข้อมูลสิ้นสุด ณ เดือนตุลาคม 2561

“กิจกรรมภายในกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มผลิตและ

แปรรูปไหมอีรี่อ�านาจเจริญมีสมาชิกกลุ่มทั้งหมด 

42  คน มีการเลี้ยงไหมอีรี่ การทอผ้าไหมอีรี่ การทอ

ผ้าขาวม้าภูสงิห์สธีรรมชาต ิการแปรรปูผลติภัณฑ์จาก

ผ้าและดักแด้อบกรอบหลายรสชาติ 

“บรษิทั ประชารฐัรกัสามคัคอี�านาจเจรญิฯ เข้ามามส่ีวนร่วม 

ในการพัฒนาชมุชน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการออกแบบลวดลายการ

ทอ เพ่ือให้ตรงต่อความต้องการของตลาด ด้านการจัดหาวัสดุ

อุปกรณ์การผลิต เช่น เส้นฝ้าย เส้นด้าย สีย้อม และการค�านวณ

ต้นทนุ ค่าแรงในการผลติ และด้านการตลาด โดยบรษิทัประชารฐั 

รักสามัคคีอ�านาจเจริญเป็นผู้จัดหาออเดอร์ และจัดจ�าหน่าย

ผลิตภัณฑ์

“ชาวบ้านจึงมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น มีค�าสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง 

นับเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน จ�านวน 42 ครัวเรือน และ

เกิดความรัก ความสามัคคีในการท�างานร่วมกันของกลุ่มชุมชน

 “ดิฉันรู้สึกยินดีและดีใจ ที่มีบริษัทฯ เข้ามาช่วยเหลือ 

การพัฒนาในหลายๆด้าน  ทีส่�าคญัคอืท�าให้กลุม่ชาวบ้านมรีายได้ 

เพิ่มขึ้น ท�าให้เกิดรอยยิ้ม อยากให้มีหน่วยงานดี ๆ แบบนี้มาช่วย 

เยอะ ๆ  และร่วมพัฒนาไปด้วยกัน ขอบคุณทีใ่ห้โอกาสดี ๆ  แก่กลุ่ม 

ชาวบ้าน ได้ประชาสมัพันธ์ผลติภัณฑ์กลุม่ให้เป็นท่ีแพร่หลายต่อไป” 

นางสาวกฤษณา เจริญสุข 

ประธานวิสาหกิจกลุ่มผลิตและแปรรูปไหม

อีรี่อ�านาจเจริญ
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รายนามคณะกรรมการ 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำากัด

กระบี่ 
กรรมการผู้จัดการ   คุณชาญฤทธิ์ เพิ่มทรัพย์
กรรมการ    คุณวีระเดช เเซ่ฮ่อ
กรรมการ    คุณประเสริฐ ชาตวิทยบุตร
กรรมการ    คุณธีรพจน์ กษิรวัฒน์
กรรมการ    คุณกิตติสัณท์ กิจค้า
กาญจนบุรี
ประธานกรรมการ   คุณธีรชัย ชุติมันต์
รองประธานกรรมการ   คุณปัญญา วุฒิประจักษ์
กรรมการผู้จัดการ   คุณทิวาพร ศรีวรกุล
กรรมการ    คุณกิติยา เดชานุมาศกำาพล
กรรมการ    คุณไฉน เรืองพยุงศักดิ์
กรรมการ    คุณเชษฐพงศ์ นาคะตระกูลพันธ์
กรรมการ    คุณพิพัฒน์ แก้วจิตคงทอง
กรรมการ    คุณรสวรรณ จงไมตรีพร
กรรมการ    คุณวิโลด หลำาเล็ก
กรรมการ    คุณสหัสนัย ยืนยงค์
กาฬสินธุ์
รองประธานกรรมการ   คุณสุขี ซองศิริ
กรรมการผู้จัดการ   คุณภัทรา วรามิตร
กรรมการ    คุณเกษม จิรัฐพิกาลพงศ์
กรรมการ    คุณคำาสี แสนศรี
กรรมการ    คุณดอกแก้ว รัชโพธิ์
กรรมการ    คุณนิคม อุปชีวะ
กรรมการ    คุณวาสนา ภูผานิล
กรรมการ    คุณวิไวลักษณ์ เวชยาพันธุ์
กำาแพงเพชร
ประธาน    คุณธำารง อัศวสุธีรกุล
รองประธาน   คุณพิทักษ์ มหบุญพาชัย
รองประธาน   คุณสรวิชญ์ ธันยบูรณ์สถาพร
กรรมการ    คุณชำานาญ วัฒนศิริ
กรรมการ    คุณนิกร ภากรนิพัทธ์
กรรมการ    คุณบัณฑิต ผาณิตพิเชฐวงศ์
กรรมการ    คุณพรชัย พัฒนศักดิ์ภิญโญ
กรรมการ    คุณพิชิต เกษสุวรรณ์
กรรมการ    คุณยุวดี คงอินทร์
กรรมการ    คุณรังสรรค์ มีโพธิ์
กรรมการ    คุณรังสรรค์ สบายเมือง
กรรมการ    คุณวิศรุต สือพัฒธิมา
กรรมการ    คุณสุรินท์ พิชัย
กรรมการ    คุณเสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์
กรรมการ    คุณอนันต์ เหลืองคุณวัฒน์
ขอนแก่น
ประธานกรรมการ   คุณชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์
กรรมการผู้จัดการ   คุณสุเมธ มั่งคั่ง
กรรมการ    คุณกฤตพล สมมาตย์
กรรมการ    คุณเข็มชาติ สมใจวงษ์
กรรมการ    คุณชนาภา หันจางสิทธิ์
กรรมการ    คุณธนัท โฆษะวิสุทธิ์
กรรมการ    คุณปัญญา เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย
กรรมการ    คุณสนอง รวยสูงเนิน
กรรมการ    คุณสมศักดิ์ คุณเงิน
กรรมการ    คุณสมเกียรติ บันจันตา
กรรมการ    คุณสุทิน เวียนวิวัฒน์
จันทบุรี
ประธานกรรมการ   คุณจอมศักดิ์  ภูติรัตน์ 
รองประธานกรรมการ   คุณบุญลือ  ปราศราคิน
กรรมการผู้จัดการและเลขานุการ  คุณชายพงษ์  นิยมกิจ
กรรมการ    คุณอุกฤษฏ์  วงษ์ทองสาลี

กรรมการ    คุณกานน  ธรรมเจริญ 
กรรมการ    คุณกาหลง  เพิ่มพูล
กรรมการ    คุณนิธิศ  ธนะมูล
กรรมการ    คุณอภิรดี  ศิริวิจิตรกุล
กรรมการ    คุณเฉลิมพล  สายัณห์ 
กรรมการ    คุณเรวัต  นิยมวงศ์
ฉะเชิงเทรา
ประธานกรรมการ   คุณวัฒนา  รัตนวงศ์
รองประธานกรรมการ   คุณจิตรกร  เผด็จศึก
กรรมการผู้จัดการ   คุณธนภณ  เข็มกลัดทอง
กรรมการ    คุณเจษฎา  มิ่งสมร 
กรรมการ    คุณสมเจตน์  ทัศนา
กรรมการ    คุณสุนทร  กระตุฤกษ์
กรรมการ    คุณพิชัย  อธิเกียรติ์
กรรมการ    คุณจอมพงษ์  ชูทับทิม 
ชลบุรี
ประธานกรรมการ   คุณสุนทร ธัญญวัฒนกุล
รองประธานกรรมการ   คุณพิสมัย สีหวัลลภ
รักษาการกรรมการผู้จัดการ  คุณชญานิศ ธัญญวัฒนกุล
รักษาการกรรมการผู้จัดการ  คุณวัสสาน์ สารพานิช
กรรมการ    คุณสุดใจ ผ่องแผ้ว
กรรมการ    คุณสุกลภัทร ใจจรูญ
กรรมการ    คุณไพชยนต์ กังวลกิจ
กรรมการ    คุณจันทร์เพ็ญ ชาญชลสมุทร
กรรมการ    คุณเอกรัฐ ศรีสุข
กรรมการ    คุณภิติวัจน์ วงษ์จิรโรจน์
กรรมการ    คุณสุดา ประกอบกิจ
ชัยนาท
รองประธานกรรมการ   คุณนภัสกรณ์ ธูปแก้ว
กรรมการผู้จัดการ    คุณสาธิต เหล่าสุวรรณ
กรรมการ    คุณดวงพร อิฐรัตน์
กรรมการ    คุณดุสิทธิ์ จันทร์กระจ่าง
กรรมการ    คุณประพันธ์ ภู่สุดแสวง
กรรมการ    คุณราเชณ อินทรมงคล
กรรมการ    คุณวิเชียร อ่วมสุข
กรรมการ    คุณสถาพร ถาวรอธิวาสน์
กรรมการ    คุณสำารวม ปานหลุมข้าว
กรรมการ    คุณสาธิต เหล่าสุวรรณ
ชัยภูมิ
ประธานกรรมการ   คุณบัณฑูรย์ เกียรติก้องชูชัย
รองประธานกรรมการ   คุณธนกร ภัทรานุพันธ์
กรรมการผู้จัดการ   คุณสิทธิพล สุทธิศักดิ์ภักดี
กรรมการ    คุณกาญจนา นิโรธรังสี
กรรมการ    คุณปราโมทย์ ขวัญชัยรัตนภูมิ
กรรมการ    คุณยุทธพล ทวะชาลี
กรรมการ    คุณวรวัฒน์ บุญหลาย
กรรมการ    คุณวุฒิพงศ์ ครอบบัวบาน
กรรมการ    คุณอุดม รักษาคำา
ชุมพร 
ประธานกรรมการ   คุณสุรพงษ์ ณรงค์น้อย
รองประธานกรรมการ   คุณนิคม ศิลปศร
รองประธานกรรมการ   คุณสุรางค์ วัชรพงศ์
กรรมการ    คุณทิพรัตน์ บัวสุวรรณ
กรรมการ    คุณนุสนธิ์ บัวชาวเกาะ
กรรมการ    คุณเบญจา รัตนมณี
กรรมการ    คุณปราณี ภุมรินทร์
กรรมการ    คุณวิรัช กำาเนิดโทน
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เชียงราย
ประธานกรรมการ   คุณพรเทพ อินทะชัย
กรรมการผู้จัดการ   คุณวิรุณ คำาภิไล
กรรมการ    คุณกิตติ ทิศสกุล
กรรมการ    คุณขจิตพรรณ คำาลือ
กรรมการ    คุณเสริมสิริ นิลดำา
กรรมการ    คุณดำารงศักดิ์ จงไพโรจน์โฆษิต
กรรมการ    คุณประนอม เชิมชัยภูมิ
กรรมการ   คุณภูมิพัฒน์ คงวารินทร์
กรรมการ    คุณวิวัฒษ์ กณะบุตร
กรรมการ    คุณเสริมสิริ นิลคำา
เชียงใหม่
ประธานกรรมการ   ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์
กรรมการผู้จัดการ   คุณเดโช ไชยทัพ
กรรมการ    คุณธารทิพย์ ศิรินุพงศ์
กรรมการ    คุณจุลนิตย์ วังวิวัฒน์
กรรมการ    คุณกนกศักดิ์ ดวงแก้วเรือน
กรรมการ    คุณณรงค์ คองประเสริฐ
กรรมการ    คุณณรงค์ ตนานุวัฒน์
กรรมการ   คุณเปรมฤดี กุลสุ
กรรมการ    คุณโอฬาริก ศรีวงศ์
ตรัง
ประธานกรรมการ   คุณสมชัย เจียรนัยศิลป์
รองประธานกรรมการ   คุณณัฐนนท์ โพธิเมธานนท์
รองประธานกรรมการ   คุณนิมิตร นิลวัตร
กรรมการผู้จัดการ   คุณลือพงษ์ อ๋องเจริญ
กรรมการ    คุณกฤษณะ บวรศุภศรี
กรรมการ    คุณจินดา ทับเที่ยง
กรรมการ   คุณชลิต วิประกษิต
กรรมการ    คุณอดิศร ตันเองชวน
กรรมการ   คุณอ้วน คงพินิจพานิชกิจ
ตราด
ประธานกรรมการ   คุณอุทัย  ตันชัย 
รองประธานกรรมการ   คุณชัยวัฒน์  ปริ่มผล
กรรมการ    คุณพิพัฒน ฤกษ์สหกุล 
กรรมการ    คุณสมโภชน์  วาสุกรี
กรรมการ    คุณอมฤทธิ์  พูลสวัสดิ์
กรรมการ    คุณสุธี  แสงประชุม
กรรมการ    คุณสว่าง  ชื่นอารมณ์ 
กรรมการ    คุณศิริวรรณ บุตราช 
กรรมการ    คุณพิทยา  หอมไกรลาศ 
ตาก
ประธานกรรมการ   คุณนิยม ไวยรัชพานิช
รองประธานกรรมการ   คุณอมรพันธุ์ พูลสวัสดิ์
กรรมการผู้จัดการ   คุณพรรณทิพย์ ไชยชนะ
กรรมการ    คุณกาญจนา เจริญสุข
กรรมการ    คุณบัญญัติ พุ่มพันธ์
กรรมการ    คุณประยุทธ เจริญทรัพย์
กรรมการ    คุณประเสริฐ จึงกิจรุ่งโรจน์
กรรมการ    คุณวิมลรัตน์ ทิพย์ปัญญา
กรรมการ    คุณสุวดี อำาไพ
นครนายก
ประธานกรรมการ   คุณปิยะชาติ จันลา
รองประธานกรรมการ   คุณมงคล ตีระวรานันท์
กรรมการผู้จัดการ   คุณสุมาลี นาคสุข
กรรมการ    คุณการัณยภาส ใจหลัก
กรรมการ    คุณชัยยศ ชาวระนอง
กรรมการ    คุณเชาวลิต ภูมี
กรรมการ    คุณอรกัญญา นิลบุตรดา

นครปฐม
ประธานกรรมการ   คุณณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล
รองประธานกรรมการ   คุณวันชัย สวัสดิ์แดง
รองประธานกรรมการ   คุณอรุณรัตน์ พวงศรีทอง
กรรมการผู้จัดการ เลขานุการ   คุณองอาจ  รัตนศิริมนตรี
กรรมการ    คุณคำานวณ ไพโรจน์สถาพร
กรรมการ    คุณชฤทธิพร เม้งเกร็ด
กรรมการ    คุณพรเทพ ปัถวี
กรรมการ    คุณวันชัย นิ้วประสิทธิ์
นครพนม
ประธานกรรมการ   คุณชาญยุทธ อุปพงษ์
รองประธานกรรมการ   คุณธนูศร ปัญญาสาร
กรรมการผู้จัดการ   คุณสมหมาย ศรีจันทร์
กรรมการ    คุณประยงค์ เฟื้องใต้
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   คุณนรินทิพย์ กาญจนศิริ
รองประธานกรรมการ   คุณสันทนา ธรรมสโรจน์
กรรมการผู้จัดการ   คุณมนตรี จงวิเศษ
กรรมการ   คุณกานต์พิชชา เตรนาวิทย์
กรรมการ    คุณสุวัฒน์ จึงวิวิฒนาภรณ์
นครศรีธรรมราช
ประธานกรรมการ   คุณสุรินทร์ สิริชยานนท์
กรรมการ    คุณสุทิน พรชัยสุรีย์
กรรมการ    คุณเสาวลักษณ์ ภักดีประพันธ์
กรรมการ    คุณเจษฏา อังวิทยาธร 
กรรมการ    คุณมงคล ธีระนานนท์ 
กรรมการ    คุณกำาพล ขาวอรุณ 
กรรมการ    คุณสมบูรณ์ เสนปาน 
กรรมการ    คุณอัมพร สวัสดิ์สุข 
กรรมการ    คุณจีระศักดิ์ พรหมรักษ์ 
กรรมการ    คุณจรัณ ศรีสุข 
กรรมการ    คุณสุเชษฐ์ สนธิจิต 
กรรมการผู้จัดการ   คุณกรกฏ เตติรานนท์ 
นครสวรรค์
ประธานกรรมการ   คุณสมยศ นะลำาเลียง
รองประธานกรรมการ   คุณสุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล
กรรมการผู้จัดการ   คุณประพนธ์ อุดมทอง
กรรมการ    คุณนิภา สุพิชญางกูร
กรรมการ    คุณพิลอ ศรีสุข
กรรมการ    คุณพัฒน์นรี ธนะพิมพ์เมธา
กรรมการ    คุณภิญโญ ตั้งมั่น
กรรมการ    คุณระเบียบ ยิ้มเทียน
กรรมการ    คุณสุชาติ ทรัพย์ขำา
นนทบุรี
กรรมการผู้จัดการ   คุณสุรสีห์ ศรีอินทร์สุทธิ์
กรรมการ    คุณกฤษณะ วจีไกรลาศ
กรรมการ   คุณธนทัต ชวาลดิษฐ
กรรมการ    คุณประสาน ประวัติรุ่งเรือง
กรรมการ    คุณไพรัตน์ เอื้อชูยศ
กรรมการ    คุณรอด ฟูวงศ์เจริญ
กรรมการ    คุณเรืองศักด์ แสงเพ็ญพราว
กรรมการ    คุณเลิศมงคล วราเวณุชย์
กรรมการ    คุณเอ็นดู ซื่อวจี
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นราธิวาส
ประธานกรรมการ   คุณปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดช
กรรมการผู้จัดการ   คุณภาณุมาศ ชนากานต์ 
กรรมการ    คุณกรรณิกา ดำารงวงศ์
กรรมการ    คุณกิตติ หวังธรรมมั่ง
กรรมการ    คุณโทดิลก ศิริวัลลภ
กรรมการ    คุณนัยนา ฤทธิภักดี
กรรมการ    คุณพงศ์ศักดิ์ ชุติเชาวน์กุล
กรรมการ    คุณเมธา เมฆารัฐ
น่าน
ประธานกรรมการ   คุณสมบัติ ชินสุขเสริม
กรรมการผู้จัดการ   คุณประทุม จิณเสน
กรรมการ    คุณแจ่มใส ต๊ะแก้ว
กรรมการ    คุณชูศิลป์ สารรัตนะ
กรรมการ    คุณฑิฆัมพร กองสอน
กรรมการ    คุณมณี มณเฑียร
กรรมการ    คุณวรพจน์ รอดวิเศษ
กรรมการ    คุณวัชรี พรมทอง
กรรมการ    คุณศรีรุ่ง รัตนศิลา
กรรมการ    คุณชาญชัย ลิ้มสุวรรณ
บึงกาฬ
ประธานกรรมการ   คุณเจตน์ เกตุจำานงค์
รองประธานกรรมการ   คุณสุรศักดิ์ ชัยชิต
กรรมการผู้จัดการ   คุณภูมิพันธ์ บุญมาตุ่น
กรรมการ    คุณจิดาภา พิมพ์ศรี
กรรมการ    คุณจักรพงค์ บุญหลาย
กรรมการ    คุณชาดี ผ่านชมพู
กรรมการ    คุณธงศักดิ์ ใจพิทักษ์ธรรม
กรรมการ    คุณบุญธรรม แสงกล้า
กรรมการ    คุณปังทอง สีม่วง
กรรมการ    คุณวิไล คุณชื่น
บุรีรัมย์
ประธานกรรมการ   คุณกิตติเดช เกื้อกิตติวงศ์
รองประธานกรรมการ   คุณปรีชา พรหมบุตร
รองประธานกรรมการ   คุณวุฒิพงศ์ เหลืองอุดมชัย
รองประธานกรรมการ   คุณสุรพล เศวตเศรนี
กรรมการผู้จัดการ   คุณพงศ์พันธ์ ยอดเมืองเจริญ
กรรมการ    คุณณัชอิสร์ ศรีสุขพรชัย
กรรมการ    คุณวาสนา ปาละสาร
กรรมการ    คุณสำารวย ศรีมะเรือง
กรรมการ    คุณอนุชิต ทองกู้เกียรติกุล 
ปทุมธานี
ประธานกรรมการ   คุณสุรพงษ์ เป้ากลาง
กรรมการผู้จัดการ   คุณสิทธิผล ภู่สมบุญ
กรรมการ    คุณทองสุข สีลิค
กรรมการ    คุณทัชเชษฐ์ นิยมสุข
กรรมการ    คุณปกรณ์พัฒน์ เทพเอื้อตระกูล
กรรมการ    คุณเพ็ญรุ่ง เสาะแสวง
กรรมการ    คุณศักดา เที่ยงวิบูลย์วงศ์
กรรมการ    คุณสมศักดิ์ วิริยะวงศานุกูล
ประจวบคีรีขันธ์
ประธานกรรมการ   คุณณรงค์พงศ์ โพธิสมบัติ
รองประธานกรรมการ   คุณนิพนธ์ สุวรรณนาวา
รองประธานกรรมการ   คุณศุรอัฐ ณรงค์ฤทธิ์
กรรมการผู้จัดการ   คุณราตรี พิศุทธิ์ชโลทร
กรรมการ    คุณโพสิทธิ์ เครือวัลย์
กรรมการ    คุณลิษา อึ้งเห่ง
กรรมการ    คุณวัชรินทร์ จันทร์เดช
กรรมการ    คุณสราวุธ ลิ้มอรุณรักษ์

กรรมการ    คุณสุคนธ์ สุขอนุเคราะห์
กรรมการ    คุณอำาพัน รุ่งแจ้ง
ปราจีนบุรี
ประธานกรรมการ   คุณชุมพล สมใจ
รองประธานกรรมการ   คุณชาญชัย จินดาสถาพร
กรรมการผู้จัดการ   คุณพลอยนภัส เรืองแสงศิลป์
กรรมการ    คุณมาโนช วีระกุล
กรรมการ    คุณบุญศรี จันทร์ชัย
กรรมการ    คุณแดง ปิ่นแก้ว
กรรมการ    คุณเกรียงศักดิ์ อุดมสิน
กรรมการ    คุณโรฒวศิน รัตนะเสาวคนธ์
กรรมการ    คุณกฤติยา ทรัพยะโตษก
ปัตตานี
ประธานกรรมการ   คุณตติยะ ฉิมพาลี
กรรมการผู้จัดการ   คุณวรุต ชคทิศ
กรรมการ    คุณกฤษฏา ณ สงขลา
กรรมการ    คุณจรินทร ปราดเปรื่อง
กรรมการ    คุณเจริญ ชัยชนะโชติ
กรรมการ    คุณณัฐศศิ มณีโชติ
กรรมการ    คุณประยูรเดช คณานุรักษ์
กรรมการ    คุณเสนีย์ อิจิ
กรรมการ    คุณอับดลรอนี ยีกับจี
พระนครศรีอยุธยา
กรรมการผู้จัดการ    คุณปราณี  ด่านชัยวิโรจน์
กรรมการ    คุณเกรียงไกร ด่านชัยวิจิตร
กรรมการ    คุณจิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์
กรรมการ    คุณเฉลิม อภิวาท
กรรมการ    คุณบัญชา พวงสวัสดิ์
กรรมการ    คุณพากร วังศิลาบัตร
กรรมการ    คุณมยุรี ศรีนาค
พังงา
ประธานกรรมการ    คุณวัลลภา ธีระสานต์
กรรมการผู้จัดการ   คุณเฉลิมชาติ เจนเจนประเสริฐ
กรรมการ    คุณกฤษณา แซ่ลิ่ม
กรรมการ    คุณกัณฐัศ กุลวานิช
กรรมการ    คุณจักริน 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 อติเศรษฐ์
กรรมการ    คุณเอนก จิวะรัตน์
พัทลุง
ประธานกรรมการ   คุณแก้ว สังข์ชู
กรรรมการ    คุณเงินวสวัตติ์ ลิ่มทวีกุล
กรรมการ    คุณโกศล พรหมช่วย
กรรมการ    คุณธงชัย นพรัตน์
กรรมการ    คุณภัคจิรา เณรพึ่ง
กรรมการ    คุณโยธิน เขาไข่แก้ว
กรรมการ    คุณสิทธิชัย ลาภานุพัฒนกุล
กรรมการ    คุณสมบูรณ์ ปิ่นสุวรรณ
พิจิตร
ประธานกรรมการ   คุณสุธนต์ เทียนเฮง
กรรมการผู้จัดการ   คุณพิชชาภา พลสว่าง
กรรมการ    คุณจิตตานันท์ โพธิ์หิรัญ
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กรรมการ    คุณบดินทร์ มีลาภ
กรรมการ    คุณมิ่งขวัญ พุกเปี่ยม
กรรมการ    คุณอะมร บัวผัน
กรรมการ    คุณอำานาจ รุ่งเรือง
พิษณุโลก
ประธานกรรมการ   คุณวรรณศิริ นิ่มพิทักษ์พงศ์
รองประธานกรรมการ   คุณอุบล พุทธรักษ์
กรรมการผู้จัดการ   คุณวรัญญา หอมธูป
กรรมการ    คุณณัฐกร โซ่จินดามณี
กรรมการ    คุณธนบดี พงษ์ประพันธ์
กรรมการ    คุณบุญทรัพย์ เลิศรุจิกุล
กรรมการ    คุณวิลาวัณย์ ภัทรพิชิต
กรรมการ    คุณสมคิด คำาแหง
กรรมการ    คุณศิริ ทิวะพันธุ์
กรรมการ    คุณศิลปานันต์ ลำากูล
เพชรบุรี
ประธานกรรมการ   คุณสุรินทร์ พิกุลทอง
กรรมการผู้จัดการ   คุณกรัณย์ สุทธารมณ์ 
กรรมการ    คุณจินดา กาญจน์กีรติ
กรรมการ    คุณโฉมยง โต๊ะทอง
กรรมการ    คุณถนอม ภู่เงิน
กรรมการ    คุณธารทิพย์ ศิรินุพงศ์
กรรมการ    คุณประภาส อินทนู
เพชรบูรณ์
ประธานกรรมการ   คุณธีรพร พรพฤฒิพันธุ์
กรรมการผู้จัดการ   คุณวุฒิชัย โรจน์ทิพยรัก
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  คุณองอาจ ลานจันทร์
กรรมการ    คุณเชาวลิต แดนเมือง
กรรมการ    คุณจุรีพร คำาพล
กรรมการ    คุณมณฑล สนามชัยสกุล
แพร่
ประธานกรรมการ   คุณเอกชัย วงศ์วรกุล
กรรมการผู้จัดการ   คุณโสภิตา กฤตาวรนนท์
กรรมการ    คุณปารย์ ปราศจากศัตรู
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
ประธาน    คุณจรัส สุทธิกุลบุตร
รองประธาน   คุณธรรมพลก์ ศรีสกุล
กรรมการผู้จัดการ   คุณจินตนา จันจองคำา
กรรมการ    คุณศรีวรรณ ปวงงาม
กรรมการ    คุณทรงวุฒิ หาญธัญพงศ์
กรรมการ    คุณสัญญา ทองนอก
กรรมการ    คุณผัดแก้ว งามเมือง
กรรมการ    คุณคมม์ มีศรี
กรรมการ    คุณจรรยา เวชศาสตร์
กรรมการ    คุณบุญชู กมุทมาโนชญ์
ภูเก็ต
กรรมการผู้จัดการ   คุณวีระชัย ปรานวีระไพบูลย์ 
กรรมการ    คุณกนกพรรณ ปรานวีระไพบูลย์
กรรมการ    คุณก้องศักดิ์ คู่พงศกร
กรรมการ    คุณจรรยาวรรณ สุวัณณาคาร
กรรมการ    คุณธีระศักดิ์ ผลงาม

กรรมการ    คุณพภัสสรณ์ สมพรานนท์
กรรมการ    คุณพรรธน์รวี จิตตาปัญญานุกูล
กรรมการ    คุณอรสา โตสว่าง
มหาสารคาม
ประธาน    คุณสุทิน พรมงคลชัย
รองประธานกรรมการ   คุณโฆษิต เหล่าสุวรรณ
รองประธานกรรมการ   คุณธาดา กิจชัย
กรรมการผู้จัดการ   คุณปฏิมา เหล่าชัย
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    แพทย์หญิงโศรยา คณาสวัสดิ์
มุกดาหาร
ประธานกรรมการ   คุณภมร เชาว์ศิริกุล
กรรมการผู้จัดการ   คุณจิรโรจน์ เรืองกิตต์ชัยกุล
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
กรรมการผู้จัดการ   คุณพยุงศักดิ์ วงศ์วานิชย์
กรรมการ    คุณจิตสุนทร สถิตยุติธรรม
กรรมการ    คุณณิชาภัทร ศรีสถิตย์ธรรม
กรรมการ    คุณสุรัตน์ เจแฮ
กรรมการ    คุณเสนีย์ อังคะรุด
ยะลา
ประธานกรรมการ   คุณกันต์พงษ์ ลิ่มกาญจนา
รองประธานกรรมการ   คุณชานนท์ เจ๊ะหะมะ
รองประธานกรรมการ   คุณอับดุลกอเดร์ ยูโซะ
กรรมการ    คุณจตุพร กรศิริอนันต์
กรรมการ    คุณจักรกฤษณ์ ธัญญคุณากรสกุล
กรรมการ    คุณทรงวุฒิ ดำารงกูล
กรรมการ    คุณวรรณา เจริญปัญญาศักดิ์
กรรมการ    คุณสมชาย ดิษฐ์พงศ์ภักดี
กรรมการ    คุณอุดม ลักษณะ
ยโสธร
ประธานกรรมการ   คุณขวัญพัฒน์ เชื้อวณิชย์
กรรมการผู้จัดการ   คุณไพศาล แจ่มจำารัส
กรรมการ    คุณจุฬาพร กรธนทรัพย์
กรรมการ    คุณเรียง จันทร์แจ้ง
กรรมการ    คุณเสถียรพงศ์ ภูคำา
ร้อยเอ็ด
ประธานกรรมการ   คุณสมเกียรติ ชัยคณารักษ์กูล
รองประธานกรรมการ   คุณประวิน จำาปาแก้ว
กรรมการผู้จัดการ   คุณวิรุฬห์ มงคลศรีสวัสดิ์
กรรมการ    คุณดำารง รัตนเมธาธร
กรรมการ    คุณนิพนธิ์ แก้วกาหลง
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กรรมการ    คุณบุษยมาศ มาศเกษม
กรรมการ    คุณเรืองชัย ชัยนิคม
กรรมการ    คณุ วิศิษฏ์ มงคลศรีสวัสดิ์
กรรมการ    คุณศรายุทธ อันทะไชย์
กรรมการ    คุณอำานวย ตันซู้
กรรมการ    คุณประวุฒิ ละครราช
ระนอง
ประธานกรรมการ   คุณนิตย์ อุ่ยเต็กเค่ง
กรรมการ    คุณจีระวรรณ เศวตะดุล
กรรมการ    คุณชะลิต ระวังภัย
กรรมการ    คุณธีระพล ชลิศราพงศ์
กรรมการ    คุณประกวด ตันโสภณ
กรรมการ    คุณพรศักดิ์ แก้วถาวร
กรรมการ    คุณพวงพรรณ์ ธนาชาติบรรจง
กรรมการ    คุณรุ่งระพี มหพันธ์ทิพย์
กรรมการ    คุณวิโรจน์ ร่มเย็น
ระยอง
ระยอง
ประธานกรรมการ       คุณอนุชิดา ชินศิริประภา
รองประธานกรรมการ    คุณปราณี ภู่แพร
รองประธานกรรมการ   คุณประจวบ จำาเนียรศรี
กรรมการผู้จัดการ   -
กรรมการ    คุณนพดล ตั้งทรงเจริญ
กรรมการ    คุณสุรพล สุทธจินดา
กรรมการ    คุณสุธีรา ผ่องใส
กรรมการ    คุณประดิษฐ์ เนตรอนงค์
กรรมการ    คุณสุริยน วันเพ็ญ
กรรมการ    คุณนิตยา พลีพรหม
กรรมการ    คุณสันติชัย ธาราสันติสุข
กรรมการ    คุณณัฐวัฒน์ วิเศษสุวรรณ
กรรมการ    คุณกุลวดี จันทรปาน
กรรมการ    คุณชนิดา จันทร์บัว
กรรมการ    บวรรัตน์ โล่งจิตร
กรรมการ และเลขานุการ  คุณอภิชญา เดชไกรวัลย
ราชบุรี
ประธานกรรมการ   คุณธิดา กวงเมี้ย
กรรมการผู้จัดการ   คุณสุรินทร์ ตำาหนิงาม
กรรมการ    คุณดรุณี วัฒน์นครบัญชา
กรรมการ    คุณราเชนทร์ สุขหวานอารมณ์
กรรมการ    คุณวรนพ เกิดทวี
กรรมการ    คุณวศิน เงินอเนก
ลพบุรี
ประธานกรรมการ   คุณธวัชชัย เศรษฐจินดา
รองประธานกรรมการ   คุณสมนึก เต็งชาตะพันธุ์
กรรมการผู้จัดการ   คุณไพศาล ตันตสุทธิกุล
กรรมการ    คุณกาสัก เต๊ะขันหมาก
กรรมการ    คุณชัยยงค์ เวงสูงเนิน
กรรมการ    คุณเด่นศักดิ์ ดวงดี
กรรมการ    คุณธันย์วรัชญ์ หลีทองหล่อ
กรรมการ    คุณวุฒิสาร พนารี
กรรมการ    คุณสุรเชษฐ์ แก้วคำาแสน
ลำาปาง
ประธานกรรมการ   คุณชูฤทธิ์ อันนารา
กรรมการผู้จัดการ   คุณบุญศักดิ์ ชัยสุทธิวงศ์
กรรมการ    คุณทศพร หาญประเสริฐ
กรรมการ    คุณชลิตร์ คุณวุฒิ
กรรมการ    คุณชูเกียว เอื้อชัยชีพ
กรรมการ    คุณธาดา สุระสะ
กรรมการ    คุณประภาส รัตนประทีป

กรรมการ    คุณปัทมา กฤษณรักษ์
กรรมการ    คุณพันธ์ศักดิ์ ศรีวงษ์
กรรมการ    คุณสกล สุพรรณบรรจง
กรรมการ    คุณสามารถ พุทธา
กรรมการ    คุณสุรภา ศรีสัปปุริส
ลำาพูน
ประธานกรรมการ   คุณอรทัย ออประยูร
กรรมการผู้จัดการ   คุณพิรุณ จันทร์ธรรม
กรรมการ    คุณธนกฤต อินต๊ะปัน
กรรมการ    คุณประเสริฐ มูลงาม
กรรมการ    คุณวิชาญ จาระธรรม
กรรมการ    คุณวิโรจน์ สายพันธุ์
กรรมการ    คุณสุนัย จันทร์สว่าง
กรรมการ    คุณสุเทพ ธนกุล
กรรมการ    คุณอำาไพ ไชยพิจิตร
กรรมการ    คุณศรีจันทร์ ญาณรังสี
เลย
ประธานกรรมการ   คุณเกรียงศักดิ์ ตันกิจเจริญ
กรรมการผู้จัดการ   คุณอรรถพล สำาลีพันธุ์
รองประธานกรรมการ   คุณขัตติยะ อ่วมจันทร์
รองประธานกรรมการ   คุณกัลยภรณ์ พรหมเทศ
กรรมการ    คุณเชิด สิงห์คำาป้อง
กรรมการ    คุณธีระศักดิ์ ศุภพิทักษ์ไพบูลย์
กรรมการ    คุณประสาร เรืองใสส่อง
กรรมการ    คุณพิชิต พระพินิจ
กรรมการ    คุณพิสมัย สันหาชนานันท์
กรรมการ    คุณสุเทพ เกตุทองมา
ศรีสะเกษ
ประธานกรรมการ   คุณวิทยา วิรารัตน์
รองประธานกรรมการ   คุณสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ
รองประธานกรรมการ   คุณสฤษฎ์ นาควารินทร์
กรรมการผู้จัดการ   คุณอรพิน ภูนาสูง
กรรมการ    คุณรัฐวิทย์ อังคสกุลเกียรติ
กรรมการ    คุณบุญมี สุระโคตร
กรรมการ    คุณนริตา ไตรสรณกุล
กรรมการ    คุณสมหวัง พุ่มไม้
กรรมการ    คุณกิจติพงษ์ ประชาชิต
สกลนคร
ประธานกรรมการ   คุณสมบูรณ์ จิระวัฒนาสมกุล
รองประธานกรรมการ   คุณสรรค์สนธิ บุณโยทยาน
กรรมการผู้จัดการ   คุณเศกสรร ชนาวิโชติ
กรรมการ    คุณโฆษิต ศรีภูธร
กรรมการ    คุณประพันธ์ เตชะสกลกิจกูร
กรรมการ    คุณปรีชา ธรรมวินทร
กรรมการ    คุณเพชรพรรณ จันทเกตุ
กรรมการ    คุณสุขสมัย สมพงษ์
กรรมการ    คุณสมบูรณ์ โล่อุทัย
กรรมการ    คุณนฤทธิ์  คำาธิศรี 
สงขลา
ประธานกรรมการ   คุณสมพร สิริโปราณานนท์
ผู้จัดการบริษัท   คุณกนกวรรณ วีระเดชะ
กรรมการ    คุณกวิศพงษ์ ศิริธนนนท์สกุล
กรรมการ    คุณชิต สง่ากุลพงศ์ 
กรรมการ    คุณชัยวุฒิ บุญวิวัฒนาการ
กรรมการ    คุณโสภณ จะยะสกูล
กรรมการ    คุณมานะ ศรีพิทักษ์
สตูล
กรรมการผู้จัดการ   คุณวิทชัย อรุณอร่ามศักดิ์
กรรมการ    คุณประยูร โขขัด
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กรรมการ    คุณชัยพร เอ้งฉ้วน
กรรมการ    คุณนพคุณ เลียงประสิทธิ์
กรรมการ    คุณมานิตย์ กวีรัชน์
กรรมการ    คุณศรศักดิ์ อังสุภานิช
กรรมการ    คุณสมเกียรติ เลียงประสิทธิ์
กรรมการ    คุณสุรักษ์ ติ้นสกุล
กรรมการ    คุณอาณัติ โชติพัฒนกิจ
สมุทรปราการ
ประธานกรรมการที่ปรึกษา  คุณสมชัย ไทยสงวนวรกุล
ประธานกรรมการ   คุณอนันตชัย คุณานันทกุล
รองประธานกรรมการ   คุณสุชาดา นันทะพานิชสกุล
รองประธานกรรมการ   คุณสุวัจชัย ฉัตรชุมสาย
กรรมการ    คุณชยุตม์พงศ์ สุขเจริญผล
กรรมการ    คุณวรรณศริ ลิปิสุนทร
กรรมการ    คุณเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล
สมุทรสงคราม
ประธานกรรมการ   คุณมงคล สุขเจริญคณา
รองประธานกรรมการ   คุณสมพร สมุทรโสภากุล
กรรมการผู้จัดการ   คุณภาณุพัฒน์ ศิริบุญญาวงศ์
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 จันศิริ
รองประธาน   คุณปรีชา ศิริแสงอารำาพี
กรรมการผู้จัดการ   คุณชาธิป ตั้งกุลไพศาล
กรรมการ    คุณกิตติพงษ์ เจริญคงธรรม
กรรมการ    คุณโกศล หนูสมแก้ว
กรรมการ    คุณชวพล วัฒนพรมงคล
กรรมการ    คุณเดชชาติ เอี่ยมสิทธิอนันต์
กรรมการ    คุณนุชนาต ติธรรม
กรรมการ    คุณไพวัลย์ ชำานินาวากุล
กรรมการ    คุณภิญโญ โพธิเพียนทอง
กรรมการ    คุณสุทัศน์ ตระกูลบางคล้า
กรรมการ    คุณอำาไพ หาญไกรวิไลย์
สระแก้ว
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ คุณเอกชัย ล้อเจริญวัฒนะชัย
กรรมการ    คุณชนิตา ฉัตรรุ่งรังษี
กรรมการ    คุณพรสมพล อดทน
กรรมการ    คุณสุภาพร เฉลิมศรี
กรรมการ    คุณวิเชียร บุญออม
กรรมการ    คุณเขียน ทองจอก
กรรมการ    คุณคำาหมุน สืบสิงห์
กรรมการ    คุณประพฤติ เคแสง
กรรมการ    คุณนิ่มนวล นาโพธิ์ตอง
กรรมการ    คุณบรรพต กองหมอก
กรรมการ    คุณสมพงษ์ เหมรัตนพันธ์
กรรมการ    คุณกิติศักดิ์ พิมพิลา
สระบุรี
ประธานกรรมการ   คุณวรรณภา ชินชูศักดิ์
รองประธานกรรมการ   คุณนารีรัช อุทัยแสงสกุล
รองประธานกรรมการ   คุณชัยพฤกษ์ ทองเปี่ยม
กรรมการผู้จัดการ   คุณอัศวิน ไขรัศมี

กรรมการ    คุณนาวี ตั้งมโนวิริยะกุล
กรรมการ    คุณวสันต์ มงคลลาภกิจ
กรรมการ    คุณประดิษฐ์ เวียงสิงขร
กรรมการ    คุณนคร อุทัยกัณฑ์
กรรมการ    คุณยงยุทธ สร้อยฟ้า
สิงห์บุรี
ประธานกรรมการ   คุณวิจิตร เลิศไพบูลย์วงศ์
รองประธานกรรมการ   คุณกฤษดา ประสงค์สุขสันต์
รองประธานกรรมการ   คุณชารินทร์ สิงห์ดี
รองประธานกรรมการ   คุณศุภสิทธิ์ ภูพงษ์พานิช
กรรมการผู้จัดการ   คุณสายพิน ชูเชื้อ 
กรรมการ    คุณณัฐพิสิฐ เจริญถิรวิสิฐ
กรรมการ    คุณสมจิต โชติพืช
กรรมการ    คุณวลัยวรรณ สุทธิโพธิ์
กรรมการ    คุณนงนภัส ทองจีน 
กรรมการ    คุณจารุนีย์ อิ่มสำาราญ 
กรรมการ    คุณธนิสร แจ้งสนอง
สุโขทัย
ประธานกรรมการ   คุณโกวิทย์ ทรงคุณ
รองประธานกรรมการ   คุณพรพรรณ ดิลกวัฒนา
กรรมการ    คุณกฤษณ์ พรอำานวยทรัพย์
กรรมการ    คุณเฉลิมรัตน์ เกษรสกุล
กรรมการ    คุณฐิติมา ไชยพานิช
กรรมการ    คุณเทียนชัย ทองวินิศิลปะ
กรรมการ    คุณประพฤทธิ์ เธียรสิทธิพร
กรรมการ    คุณสนธิวัฒน์ ทวาทศปกรณ์
กรรมการ    คุณสุจิต เยาวรัตน์
กรรมการ    คุณสุทธิศักดิ์ ศรีปา
กรรมการ    คุณสุรพล อังศิริจินดา
กรรมการ    คุณเสกสรร ไทยรุ่งโรจน์
กรรมการ    คุณองอาจ เพ็งเอี่ยม
กรรมการ    คุณอุฬาร์ ศรีประทักษ์
กรรมการ    คุณธิติภูมิ แก้วเนย
สุพรรณบุรี
ประธานกรรมการ   คุณสุเทพ มิตรเกื้อกูล
รองประธานกรรมการ   คุณพรชัย บุญแสง
กรรมการผู้จัดการ   คุณสุวรรณา จิวัฒนไพบูลย์
กรรมการ    คุณวีระ ตั้งวุทฒิไกรวิทย์
กรรมการ    คุณสุเนตร วังกรานต์
กรรมการ    คุณชาตรี จำาปาเงิน
กรรมการ    คุณวรภพ ฉิมพันธ์
กรรมการ    คุณสมพงษ์ ศรีศักดา 
กรรมการ    คุณประสาร เพชรมอญ
กรรมการ    คุณนิกร ปัดโต
กรรมการ    คุณเสน่ห์ บุญสุข
สุราษฎร์ธานี
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ คุณธัญญะ พูลสวัสดิ์
รองประธานกรรมการ   คุณจิตรหรรษ์ เหมะกุล
รองประธานกรรมการ   คุณอรรณพ ยังวนิชเศรษฐ
กรรมการ    คุณกัลยารัตน์ เทพเลื่อน
กรรมการ    คุณนนทิภัค เพียรโรจน์
กรรมการ    คุณประเวศน์ ราชพิบูลย์
กรรมการ    คุณปรียนันท์ เทพนวล
กรรมการ    คุณวีระธรรม ยิ้มวรรณ
กรรมการ    คุณอาทิตย์ มติธรรม
กรรมการ    คุณเอกลักษณ์ จันทร์อุดม
สุรินทร์
ประธานกรรมการ   คุณสมบัติ สมบูรณ์เทอดธนา
กรรมการผู้จัดการ   คุณทวีศักดิ์ 
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กรรมการ    คุณไกรยุทธ แสวงสุข
กรรมการ    คุณตู้ สมนึก
กรรมการ    คุณลาวัณย์ งามชื่น
กรรมการ    คุณสมบูรณ์ การินทร์
กรรมการ    คุณอาทร แสงโสมวงศ์
หนองคาย
ประธานกรรมการ   คุณมนนิภา โกวิทศิริกุล
รองประธานกรรมการ   คุณจิดาภา สุนทรธนากุล
รองประธานกรรมการ   คุณอนุชิต สกุลคู
กรรมการผู้จัดการ   นางจิรนันท์ สกุลตั้งไพศาล
กรรมการ    คุณมนตรี จงตระการสมบัติ
กรรมการ    คุณวรากร เจียรเสริมสิน
กรรมการ    คุณวิวัฒน์ชัย จิวาศักดิ์อภิมาศ
กรรมการ    คุณวิษณุ พิลาสุทธิ์
กรรมการ    คุณสุรศักดิ์ ศศิวิลาสกร
กรรมการ    คุณสุชัยรัตน์ โค้วตระกูล
หนองบัวลำาภู
ประธานกรรมการ   คุณจารุวัฒน์ ศรีซุย
รองประธานกรรมการ   คุณศรัณยา สุวรรณพรหม
กรรมการผู้จัดการ   คุณธนวิทย์ คงสุริยะะ
กรรมการ    คุณณพล เชยคำาแหง
กรรมการ    คุณทิชากร นิลกษาปน์
กรรมการ    คุณปาลิตา คำาพิบูลย์
กรรมการ    คุณรุ่งศักดิ์ สันตินันตรักษ์
กรรมการ    คุณวิทวัส วทานิโยบล
กรรมการ    คุณอรัญ กราบไกรแก้ว
อ่างทอง
ประธานกรรมการ   คุณเรืองชัย ลิ้มบูรณพันธ์
รองประธานกรรมการ   คุณปัญญา งานเลิศ
กรรมการผู้จัดการ   คุณศุภากร ฉัตรภัทรไชย
กรรมการ    คุณชลทิพา ไตรพัฒน์
กรรมการ    คุณมะนู ครองญาติ
กรรมการ    คุณประดิษฐ เรืองรัตน์
กรรมการ    คุณปราณี จันทวร
กรรมการ    คุณอภิจิต ชวรัตน์เจริญกิจ
กรรมการ    คุณเอนก สีเขียวสด
อุดรธานี
ประธานกรรมการ   คุณเสนีย์ จิตตเกษม
กรรมการผู้จัดการ   คุณสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย
กรรมการ    คุณฉายา ตยางค์นนท์
กรรมการ    คุณเฉลิมชัย ไชยวงศ์
กรรมการ    คุณทินนากร ทองเผ้า
กรรมการ    พันโทวรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ
กรรมการ    คุณธนัชชัย สามเสน
กรรมการ    คุณพิศมัย ธารเลิศ
กรรมการ    คุณภาคภูมิ ปุผมาศ
กรรมการ    คุณอำานาจ ผการัตน์
อุทัยธานี
ประธานกรรมการ   คุณจักรกฤช ศีลาเจริญ  
กรรมการผู้จัดการ   คุณพจน์ สีเข้ม   
กรรมการ   คุณสราวุธ สงวนเผ่า 
กรรมการ   คุณจักริน ผุดผ่อง  
กรรมการ   คุณศุภวิชญ์ เอียมละออ 
กรรมการ   คุณสุธาลินี เหมะ   
กรรมการ   คุณสาโรจน์  ยงเยี่ยมพันธุ ์
กรรมการ   คุณเสถียร  แผ่วัฒนากุล
กรรมการ   คุณถวิล พึ่งสุข  
กรรมการ   คุณจรัส โยธา 

อุตรดิตถ์
ประธานกรรมการ   คุณเพ็ชรเกษม ส่งศิริ
กรรมการผู้จัดการ   คุณกฤติ ปาละบุญมา
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
รก.ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ คุณพองาม ปรีดาสันติ์
กรรมการ    คุณณัฏฐภัค อติเชษฐ์ธนิศ
กรรมการ    คุณธนพรรณ ธานี
กรรมการ    คุณประภัสสร อุราสาย
กรรมการ    คุณมะลิวัลย์ ไชยสงคราม
กรรมการ    คุณรัตนากร ฑีฆธนานนนท์
กรรมการ    คุณศราวุธ เผ่าภูรี
อำานาจเจริญ 
ประธานกรรมการ   คุณวินัย มีชัย
รองประธานกรรมการ   คุณไพศาล อาจธะขันธ์
รองประธานกรรมการ   คุณสุพรรณ สืบสิงห์
กรรมการผู้จัดการ   คุณเพ็ญศิริยา ตั้งตระกูลวงศ์
กรรมการ    คุณอธิการณ์ หริ่งเจริญ
กรรมการ    คุณอิทธิพล กาญจนพิมล
กรรมการ    คุณเกษมสันต์ แสงสิงแก้ว
กรรมการ    คุณธีระพล จึงวิวัฒนาภรณ์
กรรมการ    คุณบุญยง สาระ
กรรมการ    คุณนิ่มนวล นาโพธิ์ตอง
กรรมการ    คุณบรรพต กองหมอก
กรรมการ    คุณสมพงษ์ เหมรัตนพันธ์
กรรมการ    คุณกิติศักดิ์ พิมพิลา

รายนามคณะกรรมการ 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำากัด

62-05-074_318-328 Pracharat new 17-05_G-Uncoated DIC.indd   326 17/5/2562 BE   15:37



327

ที่ปรึกษา
พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (หัวหน้าทีมภาครัฐ)
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี
นายสุวพันธ ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี
ดร.กอบศักดิ์  ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี
นายกฤษฎา  บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พลตำารวจเอก อดุลย ์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายสมพล เกียรติไพบูลย ์ ประธานที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
นายจรินทร์   จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน
ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ  วะส ี ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ / ราษฎรอาวุโส
นายฐาปน สิริวัฒนภักด ี บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน) (หัวหน้าทีมภาคเอกชน)
นายอิสระ ว่องกุศลกิจ บริษัท น้ำาตาลมิตรผล จำากัด
นางเกศรา มัญชุศรี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
นพ.อำาพล จินดาวัฒนะ สมาชิกสภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ
นายพลากร วงค์กองแก้ว กรรมการจัดทำายุทธศาสตร์ชาติ
นายสมชาต ิ ภาระสุวรรณ ผู้อำานวยการ สถาบันองค์กรพัฒนาชุมชน (องค์การมหาชน)
นายวิชัย อัศรัสกร บริษัท พาเนล พลัส จำากัด
นายศุภชัย เจียรวนนท์ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำากัด (มหาชน)
นายฤทธิ ์ ธีระโกเมน บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
นายสรัญ รังคสิริ บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
นายยุทธนา เจียมตระการ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน)
นายธนารักษ ์ พงษ์เภตรา บริษัท ทักษิณปาล์ม (2521) จำากัด
นางสาวบุษบา จิราธิวัฒน์ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำากัด
นายวิสุทธ ิ วิทยฐานกรณ ์ บริษัท นำ้ามันพืชไทย จำากัด (มหาชน)
นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (เลขานุการร่วมภาครัฐ)
นายประวิช สุขุม บริษัทไทยเบฟเวอเรจ 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
นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นางบริสุทธิ์  เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
นายวิณะโรจน์   ทรัพย์ส่งสุข    เลขาธิการสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
นางธนาภรณ์  พรมสุวรรณ    อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ
นางลักษมี  ปลั่งแสงมาศ   ผู้ว่าการสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
นายสฤษดิ์   วิฑูรย ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
นายวันชัย  คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
นายชัยวัฒน ์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 
นายอรรษิษฐ์  สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำาพูน
นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
นายสมคิด  จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
นายทวีป  บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
นายสมหวัง  พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
นายฉัตรชัย  ศักดิ์ศิลปชัย     รองอธิบดีกรมการค้าภายใน  
นายวิชาญ  อิงศรีสว่าง    ผู้ตรวจราชการกรมประมง
นายการัณย์   ศุภกิจวิเลขการ ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมปิดทองหลังพระ
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จัดทำาข้อมูล
นางต้องใจ ธนะชานันท์
นางธารทิพย ์ ศิรินุพงศ์
นางอรสา โตสว่าง
นายวิรัช เมฆสัมพันธ์ 
นางภาวิน ี ไชยสิทธิ์
ม.ล.รดีเทพ เทวกุล
นางสาวชนกานต ์ บุญเอี่ยม
นางสาวพรรษา ริมกาญจนวัฒน์ 
นางสาวพลอยนิตา หาญวิเศษธนันต์
นายสุทิวัส นภาพงษ์
นางสาววิภารัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์
นางสาวสราญลักษณ์ ลัดดาสวัสดิ์
นางสาวอรชร  เกษมเวชยานนท์
นางสาววิจิตรา  คะสะธรรม
นายมน ุ อนงค์
นายกิตติกันต ์ จุลทอง
นายเสกสรร สันตินันตรักษ์
นางสาวอัญญา หล่อพิศาลชัย
นางสาวมลิสา มิลินทรางกูร
นายยศศักดิ์ อุดมสินธ์
นางสาวกฤตยา  สัจจพงศธร
นางสาวเพ็ญแข ศรีสุทธิกุล
นางสาวรติพร   คุ้มทรัพย์
นายบุญช่วย วณิชพันธุ์

 
ศิลปกรรมและเรียบเรียง
นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์
นางระริน ปัญจรุ่งโรจน์
นางสาวอภิณห์พัศณ์  บุญสมธรรม
นางสาวอุษณีย์ วิรัตกพันธ์
นายองอาจ จิระอร
นางสาวทัศพร สนิธวรรณะ
นายวรัญชัย รักษาเกียรติ
นายพงศ์ โรจนเสถียร
นางสาวมนุรดา พรชนะรักษ์
นายอนุสรณ์ วิศิลฏ์ศิลป
นางสาววันทนา อันพัฒนากูล
นางสาววรรณา ตั้งแสงประทีป
นางสาวนันทนา พวงนาค
นางสาวปุริษา ตาสาโรจน์
นายพิชชากร วรสิทธิกร
นางสาวอรณัญช์ สุขเกษม
นายขจร พีรกิจ
นางสาวสุรสวดี หนูจันทร์
นางนพมณี ชัยจรูญรัตน์
นางสาวสมศร ี เปรมฤทธิ์
นางสาวศิริลักษณ ์ พาหุรัตน์
นายจิราวุฒิ จิตต์แก้ว
นายศุธีรัชต์ สุวรรณเกตุนนท์
นายพัฒนศักดิ ์ เจริญสุข
นายวราพงษ์ เกิดแก้ว

นางสาวธิดารัตน ์ มองพิมาย
นายชัยวัฒน ์ ฐิติเวศน์
นางสาวภัทรวี เกษรศิลป์
นายจักรกฤษณ์ นาคประเสริฐ
นางสาวอนงค์วรรณ ลิ่มจีน

สนับสนุนข้อมูล
นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์
นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์
นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์
นายสุรพล เศวตเศรนี
นายดุสิต  เขมะศักดิ์ชัย
นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์
นางสายพิรุณ น้อยศิริ
นางรชตภร โตดิลกเวชช์
นายปราโมทย์ พรประภา
นายกมลนัย ชัยเฉนียน
นายโฆษิต   สุขสิงห์
ดร.เอกพล   ณ สงขลา
นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์
นายยาญชัย ตันติรัฐพงศ์
นายนพฎล   เดชอุดม
นายวรวัฒน์   ศรียุกต์
นายคมกฤช   นาคะลักษณ์
นางสาวสลิลลา   สีหะพันธ์
นางลดาวัลย์   กันทวงศ์
นางสาวชลิดา  จันทร์สิริพงศ์
นายโยธิน   ธรรมจำารัส
นางสาวกุลวดี   จันทรปาน
นางสาวนพเก้า   สุจริตกุล
ดร.ธีระพล   ถนอมศักดิ์ยุทธ
นายพลากร วงค์กองแก้ว
นายภูริสร์   รักจำารูญ
นายวิทูร   ซื่อวัฒนากุล
ดร.อนุรักษ ์ เรืองรอบ
นายไพบูลย์ บูรณสันติ
นายวาทกานต์ ช่อแก้ว
นางสาวนันทนา หวังธงชัยเจริญ
นายราเชนทร ์ คูวงษ์วัฒนาเสรี
นางสาวบุษบา ธรรมรักษ์
นายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์
นายธวัชชัย แก้วคงคา
นางสาวพรพรรณ เดชะพหุล
นายอุทัย ทองเดช
นายประพันธ ์ วรรณบวร
นายสงัด พืชพันธุ์
นายศุภกร มูลสุวรรณ
นายสุทธิรักษ์ ศรีสุเลิศ  
นางพัชรินทร ์ สมหอม  
นางสาวจิตรานุช เกียรติอดิศร
นายฉัตริน สุวรรณหงส์
นางรมณ คูวงษ์วัฒนาเสรี
นายไกรฤทธิ์ จันทร์แช่มช้อย

นางสาวมนัสวีย์ ทรัพย์พร้อม
นางสาวปิยวรรณ  สาภาวัลย์
นายจักริน วรสารพิทักษ์
นายอรรพล ไชยกอง
นางสาวกุลธิดา ตันเจริญ
ว่าที่ร้อยตรี พิทักษ์ ดาวัน
นางอมราภรณ์   ทรงอาวุธ
นางสาวอภิสรา   เกษอินทร์
นางสาวพรสุดา   ณ สงขลา
นางสาวมนทิรา   เข็มทอง
นายปรวีย์   สารจันทร์
นางสาววันดี   ศรีขวัญ
นางสาวภัทรลภา  สุริโย
นางสาวฌานิฎา  ศรีสิทธิชัยสกุล
นางสาววรษิกา สีหะจุฬากูร
นายกนต์ธร   ศรีชุมจันทร์
นายทองคูณ บุญศร
นายสรสาสน์ สีเพ็ง
นายร่องกี้   พลเยี่ยม
นางสาวสุพัตรา สอแส
นายฉัตริน สุวรรณหงส์
นางอาภร โพธิ์เจริญ
นางสาวจิตรานุช เกียรติอดิศร
นางสาวอโนชา   ศิริจร
นายพรหมพันธ์  กองพลพรม
นางสาวสาริศา   ไทเศรษฐวัฒน์กุล
นางสาวกุลริศา   สิทธิไชย
นางสาวสุธาสินี   แท่นอ่อน
นางไพฑูรย์ ศิริบวรเกียรติ
นางอรวรรณ โชติกาญจนวัฒน์
นายพชรวัฒน ์ พงศ์อรพินท์
นางดวงสมร หมั่นเพียร
นางสาวสาลินี เจริญกิจภักดี
นางสาววราภรณ์ รอดนิรภัย
นางสาวพัชราภรณ ์ อิ่มสมบัติ
นายพลภัทร จาริยานนท์
นางสาวพรรณภา ปรัชญาวรานนท์
นายณรงค์ฤทธิ์ ปันทิ
นายสุวิทย์ ชาญสมร
นางสาวนัทธมน  เติมวรกุล
นายชัยวัฒน์  แสงทะมาต
นายอัสกรณ์  ใจโพธา
นายพงศธร  กลางแท่น
นายปริญญา  สุวรรณโณ
นายณัฐ เองไพบูลย์
นางสาวสุจินดา ชนะวงค์
นายปรีชา  พรหมบุตร
นางสาวปรียาภรณ์  พูลศรี
นางสาวศันสนา  มลายอริศูนย์
นางสาวตรีรัตนา  คุณศรีรักษ์สกุล
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