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“บำำ�บััดทุุกข์์ บำำ�รุุงสุุข” ให้้แก่่ประชาชน เป็็นภารกิิจที่่�กระทรวงมหาดไทย
ยึึดถืือเป็็นแนวปฏิิบัติั ิ และกรมการพััฒนาชุุมชนได้้มีทิี ศิ ทางการขัับเคลื่่อ� นงานพััฒนาชุุมชน
โดยกำำ�หนดให้้
“ปีี พ.ศ. 2564 เป็็นปีีแห่่งการเสริิมสร้้างพลััง
และยกระดัับขีีดความสามารถของชุุมชน
เพื่่�อให้้คนยัังชีีพอยู่่�ได้้ มีีงานทำำ� มีีรายได้้ เศรษฐกิิจชุมุ ชนฟื้้น� ตััว
และสามารถพััฒนาสู่่�อนาคตได้้อย่่างสมดุุล
ตามหลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียง”
ในการพััฒนาศัักยภาพและคุุณภาพชีีวิิตของประชาชน กรมการพััฒนาชุุมชน
ได้้ดำำ�เนิินการสร้้างพื้้น� ที่่ต้� น้ แบบการพััฒนาคุุณภาพชีีวิติ การสร้้างความมั่่น� คงด้้านอาหาร
และสิ่่ง� สำำ�คัญั เร่่งด่่วนต่่อความเป็็นอยู่่�ของคนในชุุมชน คืือ การขจััดความยากจนและพััฒนาคน
ในประเด็็นนี้้� กรมการพััฒนาชุุมชน ได้้ดำ�ำ เนิินโครงการกิิจกรรมการสร้้างสรรค์์ชุมุ ชนพึ่่ง� ตนเองได้้
เพื่่�อให้้ชุุมชนมีีศัักยภาพในการบริิหารจััดการและพััฒนาตนเองสู่่�ความมั่่�นคง มั่่�งคั่่�ง ยั่่�งยืืน
และมีีความสุุข โดยใช้้แนวทางบริิหารจััดการข้้อมููลสารสนเทศและเทคโนโลยีีดิจิิ ทัิ ลั เพื่่อ� การพััฒนา
พััฒนาผู้้�นำ�ำ เป็็นพลัังในการพััฒนาชุุมชน และส่่งเสริิมการบริิหารจััดการชุุมชนตามหลัักปรััชญา
ของเศรษฐกิิจพอเพีียง ซึ่่�งภายใต้้แผนงานส่่งเสริิมวิิถีีชีีวิิตเศรษฐกิิจพอเพีียงระดัับครััวเรืือน
กรมการพััฒนาชุุมชนได้้ดำำ�เนิินการแก้้ไขปััญหาความยากจนเชิิงบููรณาการ ภายใต้้บัันทึึก
ข้้อตกลงความร่่วมมืือ (MOU) ระหว่่าง กรมการพััฒนาชุุมชน กระทรวงมหาดไทย กัับ
มููลนิิธิป่ิ อ่ เต็็กตึ๊๊ง�

การแก้้ไขปััญหาความยากจนเชิิงบููรณาการ ภายใต้้บันั ทึึก
ข้้อตกลงความร่่วมมืือ (MOU) ระหว่่าง กรมการพััฒนาชุุมชน
กระทรวงมหาดไทย กัับ มููลนิิธิิป่่อเต็็กตึ๊๊�ง ดำำ�เนิินการมาตั้้ง� แต่่
ปีี 2562 เพื่่�อให้้การส่่งเสริิมสนัับสนุุนอาชีีพแก่่ครััวเรืือนยากจน
ให้้สามารถบริิหารจััดการชีีวิติ ได้้อย่่างเหมาะสม ตามหลัักปรััชญา
ของเศรษฐกิิจพอเพีียง และตอบสนองการขัับเคลื่่�อนนโยบาย
การลดความเหลื่่�อมล้ำำ��ในสัังคม ในการดำำ�เนิินงานร่่วมกััน
กรมการพััฒนาชุุมชนเป็็นผู้้�คััดเลืือกและเสนอชื่่�อครััวเรืือนที่่�
ตกเกณฑ์์รายได้้ จากข้้อมููลความจำำ�เป็็นขั้้น� พื้้น� ฐาน (จปฐ.) ข้้อ 22
รายได้้เฉลี่่�ยของคนในครััวเรืือนต่่อปีี น้้อยกว่่า 38,000 บาท
(สามหมื่่�นแปดพัันบาทถ้้วน) และเป็็นครััวเรืือนที่่�มีีศัักยภาพ
สามารถพััฒนาได้้ จากนั้้�นมููลนิิธิิป่่อเต็็กตึ๊๊�งจะพิิจารณาให้้การ
สนัับสนุุนวััสดุุ อุุปกรณ์์ สำำ�หรัับประกอบอาชีีพ เฉลี่่ย� ครััวเรืือนละ
ไม่่เกิิน 30,000 บาท (สามหมื่่น� บาทถ้้วน)
ในระยะที่่� 1 ดำำ�เนิินการในพื้้�นที่่� 17 จัังหวััดภาคกลาง
ส่่งมอบวััสดุุ อุุปกรณ์์แล้้ว จำำ�นวน 98 ครััวเรืือน เป็็นเงิิน
1,288,712 บาท (หนึ่่�งล้้านสองแสนแปดหมื่่�นแปดพัันเจ็็ดร้้อย
สิิบสองบาทถ้้วน)
ในระยะที่่� 2 ดำำ�เนิินการในพื้้�นที่่� 17 จัังหวััดภาคเหนืือ
มีีครััวเรืือนที่่�ขอรัับการสนัับสนุุนวััสดุุ อุุปกรณ์์ จำำ�นวน 518
ครััวเรืือน และผ่่านการพิิจารณาจากเอกสารโดยมููลนิิธิป่ิ อ่ เต็็กตึ๊๊ง�
ในเบื้้อ� งต้้นจำำ�นวน 253 ครััวเรืือน ณ เดืือนมีีนาคม 2564 มีีการ
ส่่งมอบวััสดุอุุ ปุ กรณ์์ให้้ครััวเรืือนเป้้าหมายใน 6 จัังหวััดแล้้ว
จำำ�นวน 97 ครััวเรืือน เป็็นเงิิน 1,276,330 บาท (หนึ่่�งล้้าน
สองแสนเจ็็ดหมื่่�นหกพัันสามร้้อยสามสิิบบาทถ้ว้ น)
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ดำำ�เนิินการแล้้ว
จำำ�นวน 17 จัังหวััด
ส่่งมอบอุุปกรณ์์แล้้ว
98 ครััวเรืือน
เป็็นเงิิน 1,288,712 บาท

ดำำ�เนิินการแล้้ว
จำำ�นวน 17 จัังหวััด
ส่่งมอบอุุปกรณ์์แล้้ว
97 ครััวเรืือน (6 จัังหวััด)
เป็็นเงิิน 1,276,330 บาท

ผลการแก้้ไขปััญหาความยากจนเชิิงบููรณาการ
ในปีี 2564 จัังหวััดอุุทััยธานีี เป็็นจัังหวััดแรกของภาคเหนืือ
ที่่ค� รััวเรืือนเป้้าหมายได้้รับั การสนัับสนุุนวััสดุุ อุุปกรณ์์ สำำ�หรัับ
การประกอบอาชีีพแล้้ว จำำ�นวน 40 ครััวเรืือน โดยมีีการส่่งมอบ
เมื่่�อวัันที่่� 8 มกราคม 2564 จากระยะเวลาตั้้�งแต่่ที่่�ครััวเรืือน
เป้้าหมายได้้รับั การสนัับสนุุนวััสดุุ อุุปกรณ์์ สำำ�หรัับการประกอบ
อาชีีพ นี่่เ� ป็็นครััวเรืือนตััวอย่่างที่่ไ� ด้้รับั การสนัับสนุุนวััสดุุ อุุปกรณ์์
สำำ�หรัับการประกอบอาชีีพ เพื่่�อการพััฒนาศัักยภาพของตนเอง
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ครััวเรืือนนายชำำ�นาญ ตัังไชย อายุุ 43 ปีี
ซึ่ง�่ เป็็นครััวเรืือนจากอำำ�เภอหนองขาหย่่าง จัังหวััดอุุทัยั ธานีี

มีีอาชีีพหลัักรัับจ้้างทั่่ว� ไป เป็็นผู้ต้� กเกณฑ์์ข้อ้ มููลความจำำ�เป็็น
ขั้้น� พื้้น� ฐาน (จปฐ.) ด้้านรายได้้ ในปีี 2562 โดยมีีรายได้้ครััวเรืือน
101,000 บาท/ปีี ครััวเรืือนมีีสมาชิิก จำำ�นวน 4 คน (เฉลี่่�ยต่่อคน
25,250 บาท) เป็็นครััวเรืือนที่่�มีีความพร้้อมสามารถพััฒนาได้้
และได้้รัับการสนัับสนุุนวััสดุุ อุุปกรณ์์ประกอบอาชีีพช่่างเชื่่�อม
จากมููลนิิธิิป่่อเต็็กตึ๊๊�ง ได้้แก่่
1) ตู้้�เชื่่�อมไฟฟ้้า 300 แอมป์์
2) แท่่นไฟเบอร์์ตััดเหล็็ก ขนาด 14 นิ้้�ว
3) ลููกหมูู Maktec
4) เครื่่�องหิินเจีียร ขนาด 4 นิ้้�ว
5) สว่่านไฟฟ้้า เจาะไม้้ 4 หุุน
6) สว่่านโรตารี่่� 3 ระบบ Makita
นายชำำ�นาญ ตัังไชย มีีความชำำ�นาญด้้านช่่าง แต่่ก่อ่ นหน้้านี้้�
ไม่่มีีวััสดุุอุุปกรณ์์เป็็นของตนเอง จึึงต้้องรัับงานรัับจ้้างทั่่�วไป
ทั้้ง� หว่่านปุ๋๋ย� ทำำ�นา ตััดหญ้้า ฯลฯ และไปรัับงานต่่อเติิม ซ่่อมบำำ�รุงุ
และงานเชื่่�อมบ้้าง แต่่ติิดปััญหาว่่าไม่่มีีอุุปกรณ์์เป็็นของตนเอง
ประกอบกัับสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา
2019 (COVID-19) ทำำ�ให้้ได้้รับั ผลกระทบต่่อรายได้้มากพอสมควร
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นายชำำ�นาญ ตัังไชย เล่่าว่่า “ก่่อนหน้้านี้้�ก็็รัับจ้้างทั่่�วไป
มีีรายได้้ไม่่แน่่นอน ยิ่่�งเจอกัับสถานการณ์์โควิิดระบาด ก็็ทำ�ำ ให้้
ขาดรายได้้ บางเดืือนก็็มีรี ายได้้ บางเดืือนก็็ไม่่มีี แต่่ด้ว้ ยมีีความรู้้�
ในเรื่่�องงานช่่างเชื่่�อม ทางผู้้�ใหญ่่บ้้านท่่านเห็็นความสามารถ
ของเรา จึึงส่่งรายชื่่�อเสนอขอรัับการสนัับสนุุนอุุปกรณ์์กัับ
กรมการพััฒนาชุุมชน ก็็ปรากฏว่่าทางกรมฯ อนุุมัติั แิ ละนำำ�เครื่่อ� งมืือ
มามอบให้้ สำำ�หรัับใช้้ทำำ�มาหากิิน ดีีใจมากครัับ”
หลัังจากได้้รับั การสนัับสนุุน วััสดุุ อุุปกรณ์์จากกรมการ
พััฒนาชุุมชน ร่่วมกัับ มููลนิิธิิป่่อเต็็กตึ๊๊�งแล้้ว ก็็ทำำ�ให้้มีีโอกาส
รัับจ้้างงานเพิ่่�มมากขึ้้น� สััปดาห์์ละ 2 – 3 งาน จากเดิิมที่่�มีรี ายได้้
เดืือนละ 4,000 – 5,000 บาท ก็็มีีรายได้้เพิ่่�มขึ้้�นเฉลี่่�ยเดืือนละ
8,000 บาท สามารถเลี้้ย� งดููคนในครอบครััวให้้มีคุี ณ
ุ ภาพชีีวิติ ที่่ดี� ขึ้้ี น�

“ต้้องขอขอบคุุณกรมการพััฒนาชุุมชน และ มููลนิิธิิ
ป่่อเต็็กตึ๊๊�ง ที่่�ได้้มอบเครื่่�องมืือ อุุปกรณ์์ ให้้ผมได้้ไปทำำ�มาหากิิน
ซึ่่�งก็็ได้้ทราบว่่าในอำำ�เภอมีีผมเป็็นคนแรก และยัังเป็็นคนเดีียว
ที่่�ได้้รัับการอนุุมััติิอุุปกรณ์์สนัับสนุุนในขณะนี้้� รู้้�สึึกภููมิิใจ และ
ปลื้้�มใจมากครัับ ที่่�กรมการพััฒนาชุุมชนไม่่ทอดทิ้้�ง การได้้รัับ
การสนัับสนุนุ ครั้้ง� นี้้� ทำำ�ให้้มีีผมมีีรายได้้เพิ่่�มขึ้้น� และมั่่น� คงขึ้้น�
สามารถเลี้้ย� งดููคนในครอบครััวได้้อย่่างมีีความสุุข
	นัับเป็็นกิิจกรรมสำำ�คัญ
ั ที่่ก� รมการพััฒนาชุุมชนได้้เข้้าไป
ช่่วยแก้้ไขปััญหาความยากจน และส่่งเสริิมวิิถีชีี วิี ติ เศรษฐกิิจพอเพีียง
ระดัับครััวเรืือน เกิิดความมั่่�นคงทางรายได้้และคุุณภาพชีีวิิต
นอกจากนี้้� ยัังเป็็นการพััฒนาศัักยภาพของคนในชุุมชน สร้้างการ
ยอมรัับที่่�มีีต่่อตััวบุุคคลและอาชีีพ ทำำ�ให้้ นายชำำ�นาญ ตัังไชย
เกิิดความภาคภููมิิใจในการประกอบอาชีีพสุุจริิต สามารถพึ่่�งพา
ตนเองได้้อย่่างยั่่�งยืืน

“การน้้อมนำำ�แนวพระราชดำำ�ริิของสมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า
กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดา ฯ สยามบรมราชกุุมารีี
สร้้างความมั่่�นคงทางอาหาร สู่่�ปฏิิบััติิการ 90 วััน ปลููกผัักสวนครััว
เพื่่อสร้้างความมั่่�นคงทางอาหาร ของกรมการพััฒนาชุุมชน”
จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััส
โคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่่อ� ปีี 2563 เป็็นการระบาดครั้้ง� ใหญ่่
ของโลก ส่่งผลให้้เศรษฐกิิจของประเทศต่่าง ๆ รวมทั้้ง� ประเทศไทย
ต้้องประสบกัับสภาวะชะงัักงััน ธุุรกิิจโรงแรมและการท่่องเที่่�ยว
ถููกกระทบอย่่างหนััก หลายบริิษััทต้้องปิิดตััวลง สิินค้้าอุุปโภค
บริิโภคมีีราคาสููงขึ้้�น มีีการกัักตุุนสิินค้้า เนื่่�องจากประชาชน
เกิิดความตื่่น� ตระหนก เกรงว่่าสิินค้้าอุุปโภค บริิโภคจะขาดแคลน
ดัังปรากฏการณ์์ประชาชนแย่่งกัันซื้้�อของในห้้างสรรพสิินค้้า
เพื่่�อไปกัักตุุน
พระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิิพล
อดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร ทรงพระราชทานแนวทาง
การสร้้างพื้้น� ฐานความพอมีี พอกิิน พอใช้้ ของประชาชน เพื่่�อให้้
พึ่่�งพาช่่วยตััวเองได้้ เป็็นทางเลืือกสำำ�หรัับวิิกฤตโรคระบาด
และปััญหาภััยแล้้งที่่�ประชาชนกำำ�ลัังเผชิิญอยู่่� พระบาทสมเด็็จ
พระวชิิรเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว ทรงเจริิญรอยตามเบื้้�องพระยุุคลบาท
ในการ “สืืบสาน รัักษา และต่่อยอด และครองแผ่่นดิินโดยธรรม
เพื่่�อประโยชน์์สุขุ แห่่งอาณาราษฎรต่่อไป” กรมการพััฒนาชุุมชน
จึึงได้้น้้อมนำำ�หลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียงสู่่�การปฏิิบััติิ
ในระดัับครััวเรืือน พร้้อมทั้้ง� น้้อมนำำ�แนวพระราชดำำ�ริขิ องสมเด็็จ
พระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดา ฯ
สยามบรมราชกุุมารีี ปลููกพืืชผัักสวนครััว เพื่่อ� สร้้างความมั่่น� คงทาง
อาหาร โดยรณรงค์์ให้้มีกี ารปลููกผัักสวนครััวทุุกครััวเรืือนทั่่ว� ประเทศ

เน้้นการพึ่่�งพาตนเอง และความสามััคคีีของคนในชุุมชน เพื่่�อให้้
รอดพ้้นจากวิิกฤตในครั้้�งนี้้� ซึ่่�งได้้วางแผน กำำ�หนดแนวทาง
และขัับเคลื่�อ่ นการปลููกผัักตั้้�งแต่่เกิิดวิิกฤตในช่่วงเดืือนมกราคม
2563 โดยกำำ�หนดแผนปฏิิบัติั กิ าร “Quick win” (90 วััน ปลููกผััก
สวนครััวเพื่่�อสร้้างความมั่่�นคงทางอาหาร) และขัับเคลื่่�อน
ระยะที่่� 1 เริ่่ม� ดำำ�เนิินการตั้้ง� แต่่วันั ที่่� 1 เมษายน ถึึง 30 มิิถุนุ ายน
2563 ซึ่ง�่ ได้้รับั ความร่่วมมืือกัับภาคส่่วนต่่าง ๆ ร่่วมกัันขัับเคลื่่�อน
จนประสบความสำำ�เร็็จ เกิิดกระแสการปลููกผัักสวนครััว เพื่่อ� สร้้าง
ความมั่่�นคงทางอาหาร ในจวนผู้้�ว่่าราชการจัังหวััด บ้้านพััก
หััวหน้้าส่่วนราชการระดัับอำำ�เภอ ผู้้�นำ�ำ องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น�
ข้้าราชการของกรมการพััฒนาชุุมชน ศาสนสถาน ผู้้�นำำ�ชุุมชน
สมาชิิกกองทุุนพััฒนาบทบาทสตรีี และประชาชนที่่�เข้้าร่่วม
โครงการ จำำ�นวน 12,601,491 ครััวเรืือน
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อีีกทั้้ง� ยัังมีีการจััดกิจิ กรรมการประกวดคลิิปวิิดีโี อรณรงค์์
การน้้อมนำำ�แนวพระราชดำำ�ริิของสมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า
กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดา ฯ สยามบรมราชกุุมารีี
สร้้างความมั่่น� คงทางอาหาร สู่่ป� ฏิิบัติั กิ าร 90 วััน ปลููกผัักสวนครััว
เพื่่�อสร้้างความมั่่�นคงทางอาหาร รอบ 2 ซึ่่�งได้้ประกาศผล
การตััดสิินผ่่าน Facebook Fanpage กรมการพััฒนาชุุมชน
(www.facebook.com/prcdd) เมื่่อ� วัันที่่� 20 พฤษภาคม 2564
โดยสามารถดููผลการประกวดและรัับชมคลิิปวิิดีีโอรณรงค์์
ปลููกผัักสวนครััวได้้ ผ่่านการแสกน QR Code
นอกจากนี้้� เพื่่�อเป็็นการต่่อยอดและขยายผลให้้มีี
ความยั่่ง� ยืืน กรมการพััฒนาชุุมชน ได้้บููรณาการความร่่วมมืือกัับ
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� ผ่่านอาสาสมััครท้้องถิ่่น� รัักษ์์โลก (อถล.)
ในการขัับเคลื่่�อนการน้้อมนำำ�แนวพระราชดำำ�ริิของสมเด็็จ
พระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดา ฯ
สยามบรมราชกุุมารีี สร้้างความมั่่�นคงทางอาหาร สู่่�ปฏิิบััติิการ
90 วััน ปลููกผัักสวนครััว เพื่่�อสร้้างความมั่่น� คงทางอาหาร รอบ 2
ซึ่่ง� ดำำ�เนิินการในระหว่่างวัันที่่� 1 กุุมภาพัันธ์์ ถึึง 30 เมษายน 2564

SCAN ME

ผลการประกวด
คลิิปวีีดีีโอ
รณรงค์์
ปลููกผัักสวนครััว
4 ประเภท

บ้้านบวกครก หมู่่�ที่่� 2 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชีียงใหม่่
หมู่่�บ้้านที่่�มีีความมั่่�นคงทางอาหาร
นายสมพงค์์ อิินเงิิน ผู้้�ใหญ่่บ้้านบวกครก มีีแนวคิิด
ว่่าจะทำำ�อย่่างไรให้้ชุุมชนมีีอยู่่�มีีกิิน สร้้างความเข้้มแข็็งให้้ชุุมชน
ในช่่วงสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา
2019 (COVID-19) ประกอบกัับการสนัับสนุุนของส่่วนราชการ
จึึงได้้เริ่่ม� การปลููกผัักสวนครััวหลากหลายชนิิดจนกลายเป็็นตััวอย่่าง
ให้้กัับคนในชุุมชน และได้้จััดตั้้�งศููนย์์แบ่่งปัันเมล็็ดพัันธุ์์�และ
ต้้นกล้้าบ้้านบวกครกที่่�สามารถแจกจ่่าย เกื้้�อกููลความมั่่�นคง
ทางอาหารนี้้�ไปสู่่�ครััวเรืือนอื่่�น ๆ ในชุุมชนได้้ นอกจากนี้้� ยัังให้้
ความสำำ�คััญกัับการจััดการขยะและสิ่่�งแวดล้้อมในครััวเรืือน
โดยการรณรงค์์ให้้ลููกบ้้านเห็็นความสำำ�คััญของการคััดแยกขยะ
ใช้้ประโยชน์์จากขยะ เช่่น การนำำ�ขยะหรืือเศษวััชพืืชมาทำำ�ปุ๋๋�ย
การคััดแยกขยะรีีไซเคิิล การทำำ�ถัังขยะเปีียกลดโลกร้้อน
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ทั้้�งนี้้� การเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�นจากการสร้้างความมั่่�นคง
ทางอาหาร โดยการปลููกพืืชผัักสวนครััว ทำำ�ให้้ปัจั จุุบันั บ้้านบวกครก
ทุุกครััวเรืือนมีีผัักปลอดภััยไว้้บริิโภค ช่่วยลดรายจ่่าย และช่่วย
สร้้างรายได้้ ที่่�สำำ�คััญคืือ ยัังมีีคลัังอาหารชุุมชนที่่�ใช้้พื้้�นที่่�สาธารณะ
ปลููกพืืชผัักสวนครััวอีีกหลายชนิิด โดยให้้คนในชุุมชนได้้มีีส่่วนร่่วม
ในการดููแล และสามารถเก็็บผลผลิิตได้้ โดยมีีแนวคิิดว่่าถึึงแม้้จะ
มีีพื้้�นที่่�ข้้างถนนเพีียงเล็็กน้้อย แต่่ก็็สามารถสร้้างคลัังอาหารได้้
จึึงเป็็นที่่�มาของ “คลัังอาหาร กว้้างคืืบ ยาวกิิโล” ซึ่่�งผู้้�นำำ�และ
ชาวบ้้านบวกครกสามารถพููดได้้เต็็มปากว่่า หมู่่�บ้้านนี้้�จะสามารถ
ดููแลได้้ทั้้ง� ตำำ�บล และเป็็นต้้นแบบในการสร้้างความมั่่น� คงทางอาหาร
ให้้กัับชุุมชนอื่่�น ๆ ต่่อไป

ขอเชิิญชวนเข้้าไปแลกเปลี่่�ยน เรีียนรู้้� และแบ่่งปัันประสบการณ์์

ร่่วมกัันได้้ที่่� Facebook Group “ปลููกพืืช ปลููกผััก ปลููกรััก กัับ พช.”
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การขัับเคลื่่อนการพััฒนาเศรษฐกิิจฐานราก
ด้้วยกลไกประชารััฐ
แข่่งขัันของประเทศ โดยเปิิดพื้้น� ที่่ใ� ห้้ 5 ภาคส่่วน ได้้แก่่ ภาครััฐ
ภาคเอกชน ภาควิิชาการ ภาคประชาสัังคม และภาคประชาชน
บููรณาการการทำำ�งานร่่วมกัันอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ภายใต้้
เจตนารมณ์์สำำ�คััญเพื่่�อเป้้าหมายสำำ�คััญในการ “สร้้างรายได้้
ให้้ชุุมชน ประชาชนมีีความสุุข” โดยมีีคณะกรรมการ
ประสานและขัับเคลื่อ�่ นนโยบายสานพลัังประชารััฐประจำำ�จังั หวััด
(คสป.) ซึ่่�งมีีผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดในแต่่ละจัังหวััดเป็็นประธาน
ในการขัับเคลื่อ�่ น เพื่่อ� ประสานความร่่วมมืือกัับหน่่วยงานภาครััฐ
และดำำ�เนิินงานร่่วมกัับภาคเอกชน บริิษััท ประชารััฐรัักสามััคคีี
จัังหวััด (วิิสาหกิิจเพื่่�อสัังคม) จำำ�กััด และบริิษััท ประชารััฐ
รัักสามััคคีี วิิสาหกิิจเพื่่อ� สัังคม (ประเทศไทย) จำำ�กัดั มุ่่�งมั่่น� ขัับเคลื่่อ� น
3 กลุ่่�มงาน ได้้แก่่ กลุ่่�มงานเกษตร แปรรููป และท่่องเที่่ย� วโดยชุุมชน
ผ่่านการดำำ�เนิินการใน 5 กระบวนงาน ทั้้ง� การเข้้าถึึงปััจจััยการผลิิต
การสร้้างองค์์ความรู้้� การตลาด การสื่่อ� สารสร้้างการรัับรู้้� และ
การบริิหารจััดการเพื่่�อความยั่่�งยืืน ในการพััฒนาให้้เศรษฐกิิจ
ในชุุมชนเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน ซึ่่�งจะเป็็นการส่่งเสริิมความมั่่�นคง
ทางเศรษฐกิิจในภาพรวม

ตามที่่�รััฐบาลได้้เล็็งเห็็นถึึงความสำำ�คััญของการพััฒนา
ประเทศและมีีความมุ่่�งมั่่�นในการดำำ�เนิินนโยบาย “สานพลััง
ประชารััฐ” ให้้ทุกุ ภาคส่่วนได้้ประสานความร่่วมมืือและดำำ�เนิินการ
แก้้ไขปััญหา สร้้างสรรค์์แนวคิิดเพื่่�ออนาคตของประเทศไทย
โดยมีีคณะทำำ�งานการพััฒนาเศรษฐกิิจฐานรากและประชารััฐ
เป็็นกลไกสำำ�คัญ
ั ในการขัับเคลื่อ�่ น เพื่่�อเป้้าหมายในการลดความ
เหลื่่�อมล้ำำ�� พััฒนาคุุณภาพคน และเพิ่่�มขีีดความสามารถในการ

การทำงานรวมกันของ 5 ภาคสวน

1
à»‡ÒËÁÒÂ
ÊÃŒÒ§ÃÒÂä´ŒãËŒªÁØ ª¹
»ÃÐªÒª¹ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢

รัฐ

สนับสนุน ชวยเร�องนโยบาย
โครงสรางพืน้ ฐาน สนับสนุนเงินทุน
ผานสถาบันการเงินภาครัฐ
ตามหลักเกณฑการปลอยเงินกู

3 ¡ÅØ‹Á§Ò¹
·‹Í§à·Õ่ÂÇ
â´ÂªØÁª¹

á»ÃÃÙ»
(SME/OTOP)

à¡ÉµÃ

วิชาการ

5 ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ
¡ÒÃà¢ŒÒ¶Ö§
»˜¨¨ÑÂ¡ÒÃ¼ÅÔµ

¡ÒÃÊÃŒÒ§
Í§¤¤ÇÒÁÃÙŒ

µŒ¹·Ò§

¡ÒÃµÅÒ´

¡ÅÒ§·Ò§

â¤Ã§ÊÃŒÒ§

¡ÒÃÊ×Í่ ÊÒÃ ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ
à¾×Í่ ¡ÒÃÃÑºÃÙŒ à¾×Í่ ¤ÇÒÁÂÑ§่ Â×¹

»ÅÒÂ·Ò§

ºÃÔÉÑ· »ÃÐªÒÃÑ°ÃÑ¡ÊÒÁÑ¤¤Õ (»ÃÐà·Èä·Â) ¨Ó¡Ñ´ áÅÐ
ºÃÔÉÑ· »ÃÐªÒÃÑ°ÃÑ¡ÊÒÁÑ¤¤Õ (¨Ñ§ËÇÑ´) ¨Ó¡Ñ´ 76 áË‹§

ËÅÑ¡¡ÒÃ ËÅÑ¡»ÃÑªÞÒ¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾ÕÂ§
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ใหองคความรู ชวยเร�องคนควาวิจยั
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
และวิชาการดานการเกษตร
และการแปรรูป

ประชาชน

ลงมือทำ เขาใจ ตองการ และ
ลงมือทำ เปนเจาของผลิตภัณฑ
เปนผูผ ลิต ใหบริการ และดำเนินธุรกิจ

เอกชน

ขับเคล�อน ชวยดานการบริหารจัดการ
การเช�อมโยงตลาด การทำแผนธุรกิจ
สนับสนุนเงินทุนผานธนาคารพาณิชย
และโครงการพีช่ ว ยนอง

ประชาสังคม

สรางความเขมแข็ง ชวยสราง
ความเขมแข็งใหชุมชนและสราง
ความเช�อมโยงระหวางชุมชน

BEST PRACTICE
การขัับเคลื่่อนงานเศรษฐกิิจฐานรากและประชารััฐ
บริิษััท ประชารััฐรัักสามััคคีีกาญจนบุุรีี (วิิสาหกิิจเพื่่อสัังคม) จำำ�กััด
“แบ่่งปััน ยุุติิธรรม ซื่่อสััตย์์”
คืือคติิในการทำำ�งานเพื่่อสัังคม
นางทิิวาพร ศรีีวรกุุล กรรมการผู้้�จััดการ

การดำำ�เนิินการของบริิษัทั ประชารััฐรัักสามััคคีีกาญจนบุุรีี
(วิิสาหกิิจเพื่่อ� สัังคม) จำำ�กัดั มีีการบููรณาการตามแนวทางประชารััฐ
ด้้วยการจััดทำำ�บัันทึึกข้้อตกลง ร่่วมกัับหน่่วยงานภาคีีรวม 14
หน่่วยงาน โดยมีีสาระสำำ�คััญคืือ โรงพยาบาลตกลงจะซื้้�อผััก
จากเกษตรกร หากเป็็นผัักปลอดภััย โรงพยาบาลจะเพิ่่ม� ราคาผััก
ให้้ในอััตราร้้อยละ 30 ของราคาผัักในตลาด หากเป็็นผัักอิินทรีีย์์
โรงพยาบาลจะเพิ่่�มราคาผัักให้้ในอััตราร้้อยละ 40 ของราคาผััก
ในตลาด ทั้้ง� นี้้� บริิษัทั ประชารััฐรัักสามััคคีีกาญจนบุุรีี (วิิสาหกิิจ
เพื่่�อสัังคม) จำำ�กััด จะจ่่ายเงิินให้้เกษตรกรทัันทีีที่่�เกษตรกร
ส่่งมอบผััก ทำำ�ให้้เกษตรกรได้้รับั เงิินเพิ่่ม� ขึ้้น� และเร็็วขึ้้น� และผู้บ้� ริิโภค
ได้้รัับสิินค้้าคุุณภาพ บริิโภคผัักได้้อย่่างมั่่�นใจจากมาตรฐาน
การรัับรอง โดยใช้้ระบบ PGS และมาตรฐาน Organic Thailand

บริิษััท ประชารััฐรัักสามััคคีีกาญจนบุุรีี (วิิสาหกิิจ
เพื่่�อสัังคม) จำำ�กัดั ได้้ดำ�ำ เนิินการขัับเคลื่อ�่ นโครงการโรงพยาบาล
อาหารปลอดภััย มาอย่่างต่่อเนื่่อ� งตั้้ง� แต่่ปีี 2560 ส่่งผัักและผลไม้้
เข้้าโรงพยาบาลพหลพลพยุุหเสนาเป็็นแห่่งแรก จากนั้้น� เชื่่อ� มโยง
ผลผลิิตเข้้าสู่่�โรงพยาบาลในเขตกรุุงเทพมหานคร และปริิมณฑล
7 โรงพยาบาล ขยายผลไปยัังห้้างค้้าปลีีกต่่าง ๆ โดยเครืือข่่าย
เกษตรกร 10 อำำ�เภอ จำำ�นวนสมาชิิกเข้้าร่่วมโครงการ 206 ราย
เกิิดรายได้้เฉลี่่�ยเดืือนละประมาณ 10,000 – 15,000 บาท/
ครอบครััว
แห่่งแรก
โรงพยาบาลพหลพลพยุุหเสนา
ต่่อยอด
โรงพยาบาลในกรุุงเทพมหานคร
และปริิมณฑล 7 โรงพยาบาล
- โรงพยาบาลสงฆ์์
- โรงพยาบาลนวมิินทร์์ 9
- โรงพยาบาลมหาวชิิราลงกรณธััญบุุรีี
- สถาบัันบำำ�ราศนราดููร
- สถาบัันสุุขภาพเด็็กแห่่งชาติิมหาราชิินีี
- สถาบัันมะเร็็งแห่่งชาติิ
- สถาบัันประสาทวิิทยา
ขยายผล
ห้้างค้้าปลีีกต่่าง ๆ อาทิิ
กลุ่่�มบริิษััทเซ็็นทรััล
เทสโก้้โลตััส และบิ๊๊�กซีี เป็็นต้้น
รานสะดวกซื้อ
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บริิษััท ประชารััฐรัักสามััคคีีพิิษณุุโลก (วิิสาหกิิจเพื่่อสัังคม) จำำ�กััด
“ความสำำ�เร็็จที่่�ยั่่�งยืืนของ SE
เป็็นหนึ่่�งคำำ�ตอบของความมุ่่�งมั่่�น
ในการพััฒนาเศรษฐกิิจฐานรากต่่อไป”
นางสาววรััญญา หอมธููป กรรมการผู้้�จััดการ

บริิษััท ประชารััฐรัักสามััคคีีพิิษณุุโลก (วิิสาหกิิจเพื่่�อ
สัังคม) จำำ�กััด ดำำ�เนิินงานโดยมุ่่�งเน้้นให้้ทุุกฝ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องรัับรู้้�
ถึึงการบริิหารจััดการที่่ส่� ง่ ผลต่่อความคุ้้�มค่่า คุ้้�มทุุน และเป็็นธรรม
ต่่อทุุกฝ่่าย ดัังเช่่น การขัับเคลื่่�อนโครงการอาหารปลอดภััย
จัังหวััดพิษิ ณุุโลก ดำำ�เนิินงานด้้วยกลไกสานพลัังประชารััฐ โดยมีี
ภาคเอกชน คืือ บริิษัทั ประชารััฐรัักสามััคคีีพิษิ ณุุโลก (วิิสาหกิิจ
เพื่่�อสัังคม) จำำ�กััด เป็็นตััวกลางประสานงาน ภาครััฐ คืือ คณะ
กรรมการประสานและขัับเคลื่่�อนนโยบายสานพลัังประชารััฐ
ประจำำ�จัังหวััด (คสป.) เชื่่�อมโยงการสนัับสนุุนจากภาคีีภาครััฐ
และโรงพยาบาลพุุทธชิินราช เป็็นเจ้้าของงบประมาณ ภาคประชาชน
คืือ เกษตรกรผู้้�ผลิิต ได้้รับั การสนัับสนุุนด้้านวิิชาการจากมหาวิิทยาลััย
นเรศวร และภาคประชาสัังคม จากสถาบัันสี่่�แยกอิินโดจีีน

โรงพยาบาลได้้รัับสิินค้้าที่่�มีีคุุณภาพ และมีีราคา
ที่่�เหมาะสม เกษตรกรได้้รัับผลตอบแทนอย่่างเป็็นธรรม ชุุมชน
ไม่่ต้อ้ งรอเบิิกจ่่ายเงิินเป็็นเวลานาน บริิษัทั ประชารััฐรัักสามััคคีี
พิิษณุุโลก (วิิสาหกิิจเพื่่�อสัังคม) จำำ�กัดั มีีรายได้้จากการทำำ�หน้้าที่่�
เชื่่อ� มโยงผลผลิิตเข้้าสู่่ต� ลาดโรงพยาบาล ซึ่่ง� รายได้้ดังั กล่่าวจะย้้อน
กลัับมาพััฒนาเศรษฐกิิจฐานราก สนัับสนุุนเกษตรกรยกระดัับ
การพััฒนาผ่่านกระบวนการประชารััฐ ช่่วยยกระดัับคุุณภาพชีีวิติ
ของประชาชนได้้อย่่างเป็็นรููปธรรม สร้้างรายได้้แก่่เกษตรกร
กว่่า 19 ล้้านบาท

กลไกประชารััฐ ร่่วมกระจายสิินค้้า แบบ New Normal
บรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์์โรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เครืือข่่าย
พลัังประชารััฐ
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จัังหวััดน่่าน
ช่่วยเหลืือเกษตรกรชาวสวนมะม่่วง จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ
ของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่่สามารถส่่งสิินค้้า
ไปต่่างประเทศได้้ เกิิดปััญหามะม่่วงล้้นตลาด จึึงเปิิดช่่องทางการตลาด
New Normal
มะม่่วงน้ำำ��ดอกไม้้และมะม่่วงเขีียวเสวย
ชุุดละ 10 กิิโลกรััม ราคา 250 บาท จััดส่่งฟรีีถึึงหน้้าบ้้าน
จัังหวััดหนองคาย จัังหวััดปััตตานีี
สามารถกระจายสิินค้้าไปยัังจัังหวััดหนองคาย และจัังหวััดปััตตานีี ดัังนี้้�
มะม่่วงน้ำำ�ด
� อกไม้้ 4,000 กิิโลกรััม และมะม่่วงเขีียวเสวย 3,000 กิิโลกรััม
จัังหวััดเพชรบุุรีี
ส่่งมอบมะม่่วง 2,000 กิิโลกรััม และแหนมเนืือง 200 ชุุด
ให้้กำ�ลั
ำ งั ใจแก่่โรงพยาบาลสนามและบุุคลากรทางการแพทย์์ จัังหวััดเพชรบุุรีี
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จัังหวััดระยอง
ช่่วยเหลืือเกษตรกรผู้้�ปลููกสัับปะรดระยอง จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ
โรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เปิิดช่่องทางการตลาด New Normal สัับปะรดพัันธ์์ระยอง และปััตตาเวีีย
จำำ�หน่่ายขั้้�นต่ำำ�� 1 คัันรถ 2,500 กิิโลกรััม ราคา 25,000 บาท
จััดส่่งฟรีีในพื้้�นที่่�จัังหวััดระยอง
กรุุงเทพฯ คิิดค่่าส่่ง 3,000 บาท/คัันรถ ต่่างจัังหวััด ค่่าส่่งตามระยะทางจริิง
โครงการ Pineapple Aloha
จัังหวััดระยอง ส่่งสัับปะรดเป็็นกำำ�ลัังใจสู้้�ภััย COVID-19 ดัังนี้้�
- ทีีมแพทย์์ พยาบาล และเจ้้าหน้้าที่่โ� รงพยาบาลระยอง ทำำ�หน้้าที่่นั� กั รบเสื้้อ� ขาว
- ชุุมชนคลองเตย
- พนัักงาน GC ที่่�เข้้า Lockup

จัังหวััดเชีียงใหม่่

จัังหวััดอุุดรธานีี

ความร่่ ว มมืือภายใต้้ ก ลไกสานพลัั ง ประชารัั ฐ
กระจายผลผลิิตที่่�กำ�ลั
ำ ังประสบปััญหาการส่่งออก
ถููกยกเลิิกการสั่่�งซื้้�อ เนื่่�องจากสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา
2019 (COVID-19)
เปิิดช่่องทางการตลาด New Normal
มะม่่วงพัันธุ์์�แดงจัักรพรรดิิและงาช้้างแดง
รสชาติิเป็็นเลิิศ หวาน มััน กรอบ อมเปรี้้�ยวนิิด ๆ
อร่่อยได้้ทั้้�งผลดิิบและผลสุุก สิินค้้าคุุณภาพ
มาตรฐานส่่งออก ตลาดมาเลเซีียและเวีียดนาม
จััดจำ�ำ หน่่ายเพีียง กล่่องละ 350 บาท จััดส่ง่ ฟรีี

คณะผู้้�จััดทำำ�
ที่่�ปรึึกษา

คณะทำำ�งาน

นายสุุทธิิพงษ์์
นางวิิไลวรรณ
นายนิิวััติิ
นายสุุรศัักดิ์์�
นางสาวนิิภา
นางสาวศศิิวิิมล
นางสาวพิิมพ์์ชนา
นางสมพิิศ
นางสาวฉายาลัักษณ์์
นางสาวสาวิิตรีี
นางสาวชุุติิมา
นางสาวปริิศรา
นายภานุุมาศ

จุุลเจริิญ
ไกรโสดา
น้้อยผาง
อัักษรกุุล	
ทองก้้อน
ยิินดีี		
พิิชาพัันธ์์โภคิิน
ปููนจััตุุรััส
แก้้วศรีีพจน์์
ศัักดิ์์�เกิิด
ภููมิิแก้้ว		
อ่ำำ��มาลีี
ตรีีสุุวรรณ

ขัับเคลื่่อ� นกลไก 5 ภาคส่่วน ร่่วมสร้้างรอยยิ้้ม� ให้้ชุมุ ชน
ช่่วยเหลืือเกษตรกรผลไม้้ไทย เพิ่่�มช่่องทางการขาย
โดยบริิษัทั ประชารััฐรัักสามััคคีีอุดุ รธานีี (วิิสาหกิิจเพื่่อ�
สัังคม) จำำ�กัดั บริิษัทั ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กัดั (มหาชน)
และวิิสาหกิิจชุุมชนมะม่่วงรัักบ้้านเกิิด อำำ�เภอหนองวััวซอ
เปิิดจำำ�หน่่าย จััดส่่งฟรีี “มะม่่วงน้ำำ�� ดอกไม้้สีีทองเกรด A
พรีีเมี่่ย� ม” ปลอดสารเคมีี มาตรฐาน GAP รสหวานหอม
เมล็็ดบาง เนื้้อ� เยอะ ไม่่มีเี สี้้ย� น
5 กิิโลกรััม ราคา 285 บาท (9-10 ลููก/กล่่อง)
8 กิิโลกรััม ราคา 375 บาท (12-14 ลููก/กล่่อง)

อธิิบดีีกรมการพััฒนาชุุมชน
รองอธิิบดีีกรมการพััฒนาชุุมชน
รองอธิิบดีีกรมการพััฒนาชุุมชน
รองอธิิบดีีกรมการพััฒนาชุุมชน
ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักเสริิมสร้้างความเข้้มแข็็งชุุมชน
ผู้้�อำ�ำ นวยการกลุ่่�มงานส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�ชุุมชน
นางสาวสุุชาดา
ทศานนท์์
นางกมลมณีี
วงศ์์สว่่าง
นางสาวชุุติิมณฑน์์ อุุตสาหะ
นางศุุภรััสมิ์์�
กดาพิิทัักษ์์
นางสาวพััชรีีรััตน์์ นาวา
นางสาวลดา
นพรััตน์์
นางสิิรีีรััศมิ์์�
จัันทร์์วงษ์์

จัังหวััดกาฬสิินธุ์์�
กลไกสานพลัังประชารััฐขัับเคลื่อ�่ นเศรษฐกิิจฐานราก
กระจายสิินค้้าล้้นตลาด เปิิดช่่องทางการตลาด
New Normal
มะม่่วงน้ำำ�ด
� อกไม้้ยางตลาด
สิินค้้าจากสหกรณ์์การเกษตรยางตลาด
สิินค้้ามาตรฐาน GAP
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สำนักเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5
ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท/โทรสาร : 02 141 6131, 02 143 8913
www.chumchon.cdd.go.th

