O33 การเปิดโอกาสให้เกิดความมีส่วนร่วม
รัฐบาลได้น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา ซึ่งที่ผ่าน
มามีการดาเนินการในหลายมาตรการ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนผู้มีรายได้น้อยทั้งทางด้านการลด
ต้นทุนการผลิต การให้ความรู้ การสร้างมูลค่าเพิ่ม การตลาด การช่วยเหลือด้านปัจจัยการผลิต และการใช้
แนวคิด "ประชารัฐ "มาเป็นตัวการแก้ไขปัญหา โดยอาศัยกลไกความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
“ประชารัฐ ” คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ช่วยกันแก้ปัญ หา และคิดหาทางสร้าง
อนาคตให้ประเทศไทย ผ่านโครงสร้างการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศที่มุ่งมั่นลดความเหลื่อมล้า พัฒนา
คุณภาพคน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

เศรษฐกิจพอเพียง - อาชีพ /รายได้/ความร่วมมือ ชุมชน
เข้มแข็ง
ภาคเอกชน
เอกชนทันสมัย
บริหารเก่ง ทุน

ภาครัฐ
ราชการ
คนกระจาย
เต็มพื้นที่

แนวคิด
ประชา
ภาคประชาชน
ผลิตสินค้า
หลากหลาย
รักบ้านเกิด

ภาคประชารัฐ
คนทางาน เชิงลึก
เกาะติด
มีเครือข่ายมาก

วิชาการ/
ความรู้

รัฐบาลมีนโยบายลดความเหลื่อมล้า สร้างรายได้และความเจริญ ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้
ครอบคลุมทั้งประเทศโดยให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมดาเนินการร่วมกับภาครัฐเพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์ของประเทศในเรื่อง มั่นคง มั่ ง คั่ง ยั่ ง ยืน โดยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อ วันที่ 15 ธันวาคม
2558 รับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการภาครัฐและภาคเอกชน 12 คณะ ประกอบด้วย กลุ่ม Value Driver
7 คณะ และกลุ่ม Enable Driven 5 คณะ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสานพลัง ประชารัฐของรัฐบาล ซึ่ง
คณะกรรมการทั้ง 12 คณะ มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
(1) ดาเนินการในลักษณะหุ้นส่วนภาครัฐ เอกชน และประชาชน
(2) เน้นกิจกรรมที่เป็น Action Based
(3) ครอบคลุม 4 เสาหลัก คือ ธรรมาภิบาล นวัตกรรมและผลิตภาพ การยกระดับ
คุณภาพทุนมนุษย์ และการมีส่วนร่วมในความมั่งคั่ง
(4) ภาคเอกชนนาโดยภาครัฐเป็นผู้อานวยความสะดวกและสนับสนุน
1. แนวคิดประชารัฐ เป็นการเอาจุดเด่นของแต่ละภาคส่วนมารวมกัน 5 ภาคส่วน
ภาคราชการ จุดเด่น คือ มีคนมากกระจายอยู่เต็มพื้นที่ มีองค์ความรู้ มีงบประมาณและ
บทบาทหน้าที่ตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ

-๒ภาคเอกชน จุดเด่น คือ ทันสมัย บริหารจัดการเก่ง มีทุนที่คล่องตัว
ภาคประชาชน จุดเด่น คือ มีฝีมือ มีความสามารถผลิตสินค้า รักบ้านเกิด
ภาควิชาการ จุดเด่น คือ มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี การค้นคว้าวิจัยเพื่อต่อยอด
ภาคประชาสังคม จุดเด่น คือ ทางานเชิงลึก เกาะติด มีเครือข่ายมาก
๒. ภารกิจสาคัญของรัฐบาลในอนาคต คือการสร้างฐานรากประเทศสู่อนาคตตามโมเดล “ไทย
แลนด์ 4.0” ซึ่ง 1 ใน องค์ประกอบหลัก คือ การขับเคลื่อนประเทศผ่านกลไก“ประชารัฐ” จะต้องมุ่งทางาน
แบบบู รณาการ ให้เกิด การเชื่อมโยง ประสานสอดคล้องกัน เพราะปัญ หาของหลายภาคส่ว นล้วนมีความ
เกี่ย วข้ องและมี ผลกระทบซึ่ งกั นและกันปัญหาสาธารณะของประเทศมี ความสลั บซั บซ้ อนมากขึ้ น หลายฝ่าย
จาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือผนึกกาลังระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในภาครัฐด้วยกันเองและระหว่างภาครัฐกับ
ภาคส่วนอื่นๆ ในสังคมมากขึ้น
เดิมอาจจะคุ้นชินกับการบริหารราชการในลักษณะบนลงล่าง แต่จากนี้เราต้องบริหารงานทั้งล่างขึ้น
บน/บนลงล่างทั้งในแนวตั้งและแนวนอน จึงขอให้ท่านมองและคิดแบบองค์รวมหรือการเชื่อมโยงผสมผสานกัน
(Matrix) โดยใช้ ก ลไกประชารั ฐ ควบคู่ กั น ไป เอาความต้ อ งการประชาชนเป็ น ตั ว ตั้ ง เน้ น การมี ส่ ว นร่ ว ม
หน่วยงานภาครัฐต้องไปช่วยสะท้อนความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด ขอให้เข้าใจว่า ยุทธศาสตร์ประชา
รัฐของรัฐบาลนี้จะเป็น ความร่วมมือกันในเชิงสร้างสรรค์ดึงเอาจุดแข็งที่แต่ละภาคส่วนมี ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน มาช่วยกันสร้างพลังในการทาความดีเพื่อชาติ เพื่อประชาชน
ทุกคน โดยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

-๓-

คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ประจาจังหวัด(คสป.)
1. คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อ นนโยบายสานพลังประชารัฐ ประจาจังหวัด (คสป.)คือ
คณะกรรมการที่จะขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐจากส่วนกลางลงไปสู่จังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดทา
หน้าที่เป็นประธาน

2. บทบาทหน้าที่ ประสานงานและขับเคลื่อนการดาเนินงานสานพลังประชารัฐ บูรณาการแผนงาน/
โครงการที่ 12 คณะจะลงไปในพื้นที่ และรายงานผลการดาเนินงานต่อคณะทางานร่วมรัฐ –เอกชน-ประชาชน
ให้กระทรวงมหาดไทยเพื่อทราบอย่างต่อเนื่องซึ่ง มีรายละเอียดการดาเนินการดังนี้ (นส. มท ๐๔๐๙.๒/ว๕
๒๑๖ ลงวันที่ ๑๔ กย.๕๙)
(1.) รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนงาน
(2.) กาหนด แนวทางปฏิบัติและแผนดาเนินงานในพื้นที่
(3.) ประสานการปฏิบัติงาน และบูรณาการการทางานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และ ภาคประชาชนภายในจังหวัด
(4.) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดาเนินงานขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ
(5.) รายงานผลการดาเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคให้รัฐบาลทราบโดยผ่านกระทรวงมหาดไทย
(6.) แต่งตั้งที่ปรึกษา และคณะทางานเพื่อปฏิบัติงานตามที่ คสป.มอบหมาย
3. แนวทางการดาเนินงาน (นส. มท ๐๔๐๙.๒/ว๕๒๑๖ ลงวันที่ ๑๔ กย.๕๙)
(๑.) ให้ คสป. มีการจัดประชุม เป็นประจาทุกเดือน เพื่อประสานการทางาน ติดตามผล
(๒.) ให้ คสป. เป็นแกนหลัก ประสานบูรณาการการทางานของทุกภาคส่วน วางแผนสนับสนุน
การพัฒนาศักยภาพของชุมชน และผลิตภัณฑ์
(3.) ศึ ก ษา ท าความเข้ า ใจ และปฏิ บั ติ ตามบทบาท หน้ า ที่ ของกลไกขับ เคลื่อ นการพั ฒ นา
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
(4.) สนับสนุนให้ อปท. สถาบันการศึกษา และองค์กรทุกภาคส่วน ในจังหวัดได้สนับสนุนการ
ดาเนินงาน ตามแผนงาน ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
(5.) สนั บ สนุ น ให้ บ ริ ษั ท ฯ คั ด เลื อ กชุ ม ชนและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี ค วามพร้ อ มใน ๓ กลุ่ ม งาน ๕
กระบวนการ

-๔(6.) ให้จังหวัดสนับสนุนด้านการถ่ายทอดแนวคิด องค์ความรู้ ฯลฯ แก่ชุมชน
(7.) เสนอปัญหา / ศักยภาพ (จุดอ่อน จุดแข็ง) / ความต้องการให้ SE จังหวัด
(8.) ให้คาแนะนาแนวทางในการดาเนินงานแก่ SE จังหวัด

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
1. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เป็นเป้าหมายสาคัญประการหนึ่งตามนโยบายรัฐบาลปัจจุบัน ด้วย
เหตุที่มีข้อสรุปเชิงสถิติหลายด้านที่ชี้ให้เห็นพัฒนาการความเป็นมาของปัญ หาความเหลื่อมล้าในสัง คมไทย
หลายเรื่องจากผลพวงวิธีการการพัฒนาที่ผ่านมา ทั้งในด้านช่องว่างรายได้ โอกาสทางการศึกษา การมีงานทา
และความมัน่ คงในอาชีพ ปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปัญหาด้านสาธารณสุข ปัญหายาเสพ
ติด ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความอบอุ่นและและอยู่อย่างเป็นสุขของครอบครัว ซึ่งทั้งหมดพันผูก
กันซับซ้อนเป็นลูกโซ่จนยากที่จะหาจุดเริ่มต้นแก้ไข ปัญหาอย่างหนึ่งอย่างใดแบบแยกส่วนคิดได้
อย่างไรก็ดี เป็นที่ยอมรับว่าปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือนของสมาชิกสังคมกลุ่มใหญ่ที่สุด คือ คนส่วน
ใหญ่ที่เป็นเกษตรกรและอาศัยอยู่ในชนบท ส่วนหนึ่งอพยพมารับจ้างหรือค้าขายเล็กๆ น้อยๆ อยู่ในเมืองหรือใช้
แรงงานอยู่ในย่ านอุตสาหกรรม ซึ่งในภาพทั่ว ไปคื อ มีอาชีพ ที่ให้รายได้น้อย ไม่มั่นคง ขาดการออมและมี
แนวโน้มจะมีหนี้สินที่สะสมเรื้อรัง ก่อเกิดปัญหาอื่นตามมาอีกมาก และแน่นอนความเป็นชุมชนที่สุขสงบ เรียบ
ง่าย พึ่ง ตนเองได้และพึ่งพากัน เป็นภาพที่จางเลือนลงทุกขณะ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก จึง เป็นความ
คาดหวัง ความพยายามของรัฐบาลในการที่จะคิดหาวิธีจัดการแก้ไขอย่างถูกต้องและมีความยั่งยืน หรืออาจ
กล่าวสรุปว่าเป็นการสร้าง “ความมั่นคง มั่งคั่ง ที่ยั่งยืน” ในระดับชุมชน
คณะทางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) ได้น้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานไว้ประกอบกับหลักการทรงงานของ
พระองค์ท่านมาเป็นแนวคิดการดาเนินการในทุกขั้นตอน ทั้งการคิดพิจารณา ระบุปัญหา คิดค้นแนวทางที่จะ
แก้ไขจนถึงขั้นการปฏิบัติ การสรุปประเมินผล เรียนรู้ข้อมูลข้อเท็จจริงจากสภาพภูมิสังคมคิดอย่างรอบคอบ
นาไปใช้ปฏิบัติอย่างระมัดระวัง มีบททบทวนเรียนรู้และปรับแก้ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ที่สาคัญคือการน้อมนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในพื้นที่การทางาน ผ่านการสื่อสารสร้างความเข้าใจเรียนรู้สภาพปัญหา
การแก้ปัญหาด้วยข้อมูล ข้อเท็จจริง เหตุผล ใช้หลักคิดพอประมาณตามสมควร ซึ่งนาไปสู่การมีหรือการสร้าง
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี กับการเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทั้งทีมขับเคลื่อนและชุมชน/ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย
ที่ร่วมงานกันในกระบวนงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ด้านวัตถุประสงค์การดาเนินงาน นอกเหนือจาก วัตถุประสงค์ของการดาเนินงานสานพลังประชา
รัฐ คือ การลดความเหลื่อมล้า พัฒนาคุณภาพคน และ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแล้ว คณะทางาน
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐยังมีการกาหนดเป้าหมายเฉพาะที่ชัดเจน คือ เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง
ประชาชนมีรายเพิ่มและมีความสุข
2. เศรษฐกิจชุมชนในความคาดหวังให้เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง หมายถึงว่า ชุมชนพึ่งตนเองได้
ในทางเศรษฐกิจและมีความยั่งยืนโดยเฉพาะเอื้อต่อการพัฒนาที่มุ่งถึงประโยชน์ของคนหมู่มากในชุมชน การ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนซึ่งเป็นการมองภาพประกอบของปัจจัยความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจทุกด้านหรือเป็นองค์
รวม หมายถึงการจัดการเชิงเศรษฐกิจกับทุนชุมชนทุกด้านซึ่งประกอบไปด้วย
(1) ทุนชุมชนที่เป็นทุนการเงิน เช่น กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กองทุนโครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจน (กข.คจ.) กองทุนหมู่บ้านและชุมชน (กทบ.)
(2) ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม เช่น ความอุดมสมบูรณ์ของดิน น้า การมีแหล่ ง
ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ

-5(3) ทุนวัฒนธรรมและสังคม กลุ่ม องค์กรต่างๆ ในชุมชน ทักษะและความสามารถในการผลิต
การจัดการ และอื่นๆ
(4) ทุนมนุษย์ ที่หมายถึง นักคิด/นักปฏิบัติที่มุ่งมั่นพัฒนาชุมชนสู่ความเข้มแข็ง มีความเป็ นผู้นา
ความเสียสละ ปราชญ์ชุมชน ที่สะสมภูมิปัญญามา พร้อมเรียนรู้สิ่ง ใหม่ๆ รอบด้านนามาพัฒนาตนเองเพื่อน
บ้าน ส่วนรวม
3. การดาเนินงานของคณะทางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) ภายใต้แนวคิด
Social Enterprise (SE)
3.1 การขับเคลื่อนงานของคณะทางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3)
กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายภารกิจให้รับผิดชอบการดาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและประชารั ฐ ซึ่ ง คณะท างานการพั ฒนาเศรษฐกิ จฐานรากและประชารั ฐ (E3)มี รั ฐมนตรี ว่ าการ
กระทรวงมหาดไทย เป็นหัวหน้าทีมภาครัฐ และนายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อานวยการใหญ่ บมจ.ไทย
เบฟเวอเรจ จากัด เป็นหัวหน้าทีมภาคเอกชน มีเป้าหมายเดียวกัน คือ “สร้างรายได้ให้กับชุมชนเพื่อประชาชน
มีความสุข” ดาเนินการ ๓ เรื่อง ประกอบด้วย การเกษตร การแปรรูป(SMEs/OTOP) และการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน ในรูปแบบประชารัฐ ซึ่งมีบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด เป็นเครื่องมือใน
การขับเคลื่อนงาน ภายใต้แนวคิด Social Enterprise (SE) มีเป้าหมายหลักเพื่อสังคมไม่ใช่เพื่อกาไรสูงสุด
รายได้หลักมาจากการให้คาปรึกษาแก่ชุมชนไม่ใช่เงินจากรัฐหรือเงินบริจาค กาไรต้องนาไปใช้ขยายผลไม่ใช่ปัน
ผล มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และมีการจดทะเบียนเป็นรูปแบบบริษัท

สรุปให้จาเป็นรหัสอย่างง่ายๆ ว่า 1 3 5 76 + 1 มีความหมายคือ
1 คือ มุ่งสู่เป้าเหมายเดียว “สร้างรายได้ให้กับชุมชน เพื่อประชาชนมีความสุข”ซึ่งหาก
จะถามว่าวัดได้อย่างไร? ขอตอบว่า วัดที่รายได้เพิ่มมากขึ้นต่อครัวเรือนต่อปี สินค้าและบริการ ขายได้ราคาดีขึ้น
โดยใช้ฐานข้อมูล จปฐ. เป็นตัวชี้วัด ซึ่งมีการจัดเก็บทุกปีอยู่แล้ว
3 คือ ทา 3 เรื่อง ได้แก่ การเกษตร การแปรูป(SMEs/OTOP) และการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน

-๖5 คือ กระบวนการทาอย่างไร ประกอบด้วย การเข้าถึงปัจจัยการผลิต การบริหาร
จัดการ การสร้างองค์ความรู้ การตลาดและการสื่อสารสร้างการรับรู้
76 + 1 คือ จัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด ครบ
76 จังหวัดกับ 1 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จากัดซึ่งเป็นบริษัทแม่
ทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจะขับเคลื่อนผ่านบริษัทประชารัฐรัก
สามัคคี มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ถึงปลายทาง จนก่อให้เกิดรายได้แล้วนา
รายได้นั้นมาต่อยอดพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้เข้มแข็งต่อไป
Social Enterprise (SE)หรือ วิสาหกิจเพื่อสังคม มีหลักเข้าใจง่ายๆ 5 ประการ
(1) มีเป้าหมายหลักเพื่อสังคมไม่ใช่เพื่อกาไรสูงสุด
(2) เป็นรูปแบบธุรกิจที่รายได้หลักมากจากการให้คาปรึกษาแก่ธุรกิจชุมชนไม่ใช่เงินจาก
รัฐหรือเงินบริจาค
(3) กาไรต้องนาไปใช้ขยายผลไม่ใช่ปันผลเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
(4) บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
(5) จดทะเบียนเป็นรูปแบบบริษัท
3.2 กลุ่มงานหรือกลุ่มกิจการที่เป็นเป้าหมายการดาเนินงาน เพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนตาม
กรอบคิดของคณะทางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ และบริษัทประชารัฐรักสามัคคี จากัด มี
3 กลุ่ม คือ
1.) การเกษตร เป็นการสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรของชุ มชน
อาจเป็นพืชผลจากไร่ นา สวน ผลิตภัณฑ์ประมง ปศุสัตว์ ที่ผูกโยงกับอัตลักษณ์ คุณค่าในทางหนึ่งทางใด เช่น
ประวัติศาสตร์ชุมชน หรือวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน สายพันธ์ที่เป็นเอกลักษณ์ รสชาติที่โดดเด่น เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ปลอดภัย ปลูกหรือเลี้ยงด้วยระบบอินทรีย์ การดูแลเป็นพิเศษโดยใส่ใจต่อ
ประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภค รวมทั้งการดูแลสิ่งแวดล้อม เป็นต้น สามารถผูกเรื่องเป็นตานานเรื่องเล่าให้เห็น
คุณค่าที่แตกต่างได้ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์เกษตรจากระบบคุณภาพต่างๆ เช่น มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS : Participatory guarantee system) มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ที่พัฒนาขึ้นโดย
สหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (IFOAM : International Federation of Organic Agriculture Movements)
มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP : Good Agriculture Practices) มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
(มาตรฐาน “Q”)เป็นต้น รวมถึงการสะสมชื่อเสียงของเกษตรกรในการดูแลผลิตภัณฑ์ของตนให้ดีพร้อมในทุกด้าน
อย่างสม่าเสมอ
2.) การแปรรูป (SMEs/OTOP)เป็นการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบที่มี
อยู่ในพื้นที่ทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์เกษตรทุกกลุ่ม (เกษตร ปศุสัตว์ ประมง) วัตถุดิบจากธรรมชาติอื่นที่มีอยู่ในพื้นที่
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากกระบวนการแปรรูป ถนอมอาหารหรือปรับ-ปรุงรสชาติในแบบผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป
การผลิตงานฝีมือจากทักษะภูมิปัญญาชุมชน-ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นข้าวของเครื่องใช้ประดับตกแต่ง เครื่องแต่ง
กาย ของฝากของที่ระลึก ซึ่งปรับเปลี่ยนจากผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ผลิตเพื่อบริโภค-เพื่อใช้ในครัวเรือน ในชุมชน
ท้องถิ่น ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคจากภายนอกจนสามารถเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงสร้างรายได้แก่คนในชุมชน
ได้มากขึ้น ตัวอย่างที่เด่นชัด คือ ผลิตภัณฑ์โอทอป ผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการ SMEsหลายรายที่เติบโตอย่าง
มากจากการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการผลิต การทาบรรจุภัณฑ์ การจัดการทางการตลาดที่เหมาะสม

-๗3.) การท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นการส่ง เสริมให้ชุมชนได้ประโยชน์จากการจัดการ
ท่องเที่ยวของชุมชนเอง ทั้งที่เป็นการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่ชุมชนมีอยู่ หรือ การท่องเที่ยวที่
ชุมชนสร้างขึ้นสร้างขึ้นเชื่อมโยงกับการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา การประกอบอาชีพ วิถีชีวิตพื้น
ถิน่ ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น เป็นต้น โดยสร้างความเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวเข้าด้วยกัน คือ มีแหล่ง
ท่องเที่ยวหรือกิจกรรมท่องเที่ยว มีบริการมัคคุเทศก์นาเที่ยว มีร้านอาหารหรือบริการตามสั่ง มีบริการที่พักและ
สิ่งอานวยความสะดวกอื่นที่เหมาะสม เช่น จักรยานหรือเรือให้เช่า มีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่น่าสนใจ มีร้านจาหน่าย
ของฝาก-ของที่ระลึก รวมทั้งระบบการจัดการท่องเที่ยวของชุมชน เช่น โปรแกรมนาเที่ยว ราคา สถานที่ติดต่อ
การรักษาความปลอดภัย -การรักษาพยาบาลพื้นฐาน ซึ่งเป็นไปตามศักยภาพของชุมชนและควรต้องมีความ
พร้อมที่เอื้อต่อการท่องเที่ยวอยู่พอสมควร เพื่อให้มีแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยว มาใช้บริการและจับจ่าย
สร้างรายได้ให้กับชุมชน
3.3 กระบวนการที่ดาเนินการ รู ปแบบของวิสาหกิจเพื่ อสัง คมที่บริ ษัทประชารั ฐรักสามัค คี
จากัด ดาเนินการ คือ การเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาตลอดเส้นทางของกระบวนการดาเนินธุรกิจแก่ชุมชนและ
ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายจากต้นทาง กลางทาง และปลายทาง รูปธรรมหนึ่ง คือ การพัฒนาแผนธุรกิจที่
คาดหวังประสิทธิผลในการสร้างรายได้เพิ่มของชุมชนและกิจการทั้ง 3 กลุ่มงาน ที่บริษัทฯ เข้าไปร่วมพัฒนา
ครอบคลุม การเข้าถึงปัจจัยการผลิต การสร้างองค์ความรู้ การตลาด การสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ที่ยั่งยืน และ
การบริหารจัดการ โดยในส่วนของการขายสินค้าและบริการอาจเป็นไปได้ในกรณีที่เป็นการสนับสนุนการสร้าง
เครือข่ายการจัดจาหน่าย และการสนับสนุนตามอานาจหน้าที่ของคณะทางานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและประชารัฐ ระดับจังหวัด
1) การเข้าถึงปัจจัยการผลิต หมายถึง การเข้าถึง ทั้งด้านทรัพยากรและโอกาสในการ
เข้าถึงแหล่งทุน
2) การสร้างองค์ความรู้ หมายรวมถึง ทั้งความรู้จากในชุมชนและการส่งเสริมความรู้ใน
การผลิตและพัฒนาธุรกิจเพื่อสร้างประโยชน์ต่อยอด
3) การตลาด มีวัตถุประสงค์ให้เกิดการพัฒนาแบบบูรณาการ ตั้งแต่การวิเคราะห์ตลาด
ไปจนถึงช่องทางการขยายใหม่ๆ
4) การสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ที่ยั่งยืน เพื่อส่งเสริมความภาคภูมิใจภูมิปัญญาและความ
เป็นชุมชน ตัวผลิตภัณฑ์และบริการที่ชุมชนมีอยู่ คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างความยอมรับโดยเป็น
ผู้บริโภคและใช้สินค้าที่ผลิตได้ การช่วยสร้างการยอมรับในตราสินค้า (การสร้างแบรนด์ : Branding) และหา
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อท้องถิ่นและสื่อระดับประเทศ
5) การบริ หารจัด การ ครอบคลุม ทั้ ง ด้ านต้นทุ น บัญ ชี และการบริ หารความเสี่ย งใน
กระบวนการพัฒนาทั้ง 5 ด้าน เปรียบกระบวนการขับเคลื่อนดังกล่าว เสมือนฟันเฟืองของกลไกการทางานของ
เครื่องจักรที่ต้องสอดประสานเกื้อหนุนกัน ส่งผลต่อกันและกัน โดยทั้ง 5 ฟันเฟือง จะขับเคลื่อนไปด้วยรูปแบบ
ของวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise : SE)
เนื่ อ งจากวั ต ถุ ประสงค์ ส าคั ญ ของการสานพลัง ประชารัฐ คือ การลดความเหลื่อ มล้ า
พัฒนาคุณภาพคน และการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐซึ่ ง
กลุ่มเป้าหมายส่วนมากอยู่ในชุมชนชนบทและมีอาชีพพื้นฐานด้านเกษตรกรรม เป้าหมายมุ่ง เน้นที่การสร้าง
อาชีพ รายได้เพิ่มขึ้นและประชาชนมีความสุข จึงยึดถือชุมชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาในการส่งเสริมอาชีพเพื่อ
สร้างรายได้และการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน

-๘คณะทำงำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและประชำรั ฐ (E3) ได้กำหนด Roadmap กำรพัฒนำ
เศรษฐกิจฐำนรำกและประชำรัฐ เพื่อกำหนดเป็นเป้ำหมำยในกำรทำงำนของ คณะกรรมกำรประสำนและ
ขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจาจังหวัด (คสป.) บริษัท ประชำรัฐรักสำมัคคี (ประเทศไทย) จำกัด
และบริษทั ประชำรัฐรักสำมัคคีจังหวัด (วิสำหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
Roadmap การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

3.4 ความสัมพันธ์คณะทางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3)กับบริษัท ประชา
รัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐในระดับจังหวัด คณะทางานการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) ร่วมกับ คณะกรรมกำรประสำนและขับเคลื่อนนโยบายสานพลัง
ประชารัฐประจาจังหวัด (คสป.) จัดตั้ง บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด ถือเป็น
กลไกสาคัญ ในการขับเคลื่อนซึ่ งบริษัทฯ จะเป็ นหน่วยที่เข้ามาช่วยดาเนินในการดาเนินการคัดเลือกเลือ ก
กลุ่มเป้าหมายร่วมกับ คสป. และจะเข้าไปช่วยกลุ่มเป้าหมายด้วยการทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาในการพัฒนา
กลุ่มเป้าหมาย ตามแนวทาง 5 กระบวนการโดยผลของการขับเคลื่อนการ พัฒนาดัง กล่าว กรรมการ/
ผู้จัดการ ของบริษัทฯ จะนามาเสนอในการประชุม คสป. เป็นประจาทุกเดือนเพื่อที่จะเชื่อมโยงการทางาน
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
1.สร้างความเข้าใจในพื้นที่ให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

2.กาหนดนโยบาย ทิศทางการ
ดาเนินงานของบริษัท ให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ
จัดตั้งบริษัท ฯ

3.บูรณาการการเชื่อมโยงของทุก
ภาคส่วนในพื้นที่

4.เชื่อมโยงแนวทางการดาเนินงาน
กับคณะทางานขับเคลื่อนการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และ
ประชารัฐ

5.ค้นหาชุมชนที่มีความสมัครใจ
เข้าร่วมกับบริษัทฯ

6.บริหารจัดการบริษัท ฯ สร้าง
รายได้ในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมี
ความสุขอย่างยั่งยืน

7.ให้คาแนะ เป็นที่ปรึกษาด้านการ
บริหารและพัฒนาสินค้าแก่ชุมชน

8.หาช่องทางการตลาดและการจัด
จาหน่ายในระดับจังหวัด

9.ส่งเสริมสินค้าชุมชนในจังหวัดให้
เป็นที่รับรู้ในระดับประเทศ

10ดาเนินการตามกรอบกฎหมาย
ของผู้ถือหุ้น

11.ดาเนินการตามกรอบบรรษัทภิ
บาลของคณะกรรมการ

นส มท

0409.2/

-๙3.5 บันได 3 ขั้น ในการดาเนินงานของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม)
จากัด
เป็นขั้นตอนที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการดาเนินการของบริษัทฯ 3 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 คือขั้นกระบวนการเริ่มต้น
การดาเนินงานจัดตั้งบริษัท ขั้นที่ 2 คือขั้นกระบวนการการบริหารจัดการเพื่อให้บริษัทฯ สามารถดาเนินการ
ได้ และ ขั้นที่ 3 คือขั้นของการดาเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ ในการเข้าไปขับเคลื่อนงานถึงระดับพื้นที่

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ในบทบาทของ คสป. และ บริษัท
ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
ในการขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐในระดับจังหวัด คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อน
นโยบายสานพลั ง ประชารั ฐ ประจ าจั ง หวั ด (คสป.) คณะท างานที่ คสป. ได้ แ ต่ ง ตั้ ง ขึ้ น ตามค าสั่ ง ส านั ก
นายกรั ฐมนตรี ที่ 106/2559 ลงวั นที่ 14 พฤษภาคม 2559 และบริษั ท ประชารัฐ รัก สามั คคี จั ง หวั ด
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด ถือเป็นกลไกที่สาคัญในการขับเคลื่อนงานให้เกิดความสาเร็จขึ้น
1. แนวทางการทางานระดับจังหวัดของ คสป. และคณะทางานขับเคลื่อนฯ ประชารัฐ
1.) สร้างกลไกให้พ ร้อมปฏิบัติ ง าน โดยดาเนินการให้มีกลไกทั้ง 2 คณะ และบูร ณาการการ
ทางานร่วมกันของกลไกระดับจังหวัด เพื่อใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและศักยภาพของจังหวัด
2.) สร้างคนให้พร้อมให้เข้าใจเป้าหมายและแนวทางการทางาน โดย (1) จัดตั้งคณะกรรมการ
คณะทางาน และผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจพร้อมในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากร่วมกัน (2) ประชาสัมพันธ์ และ
สร้ า งแนวร่ ว มและขยายผลต่ อ เนื่ อ ง (3) แบ่ ง บทบาทภารกิ จ ให้ ชั ด เจนบู ร ณาการการท างาน ก าหนด
ผู้รับผิดชอบ

- 10 3.) วิเคราะห์ศักยภาพ ปัญหาและความต้องการของชุมชน จัดลาดับความสาคัญ และความ
เร่งด่วน โดย (1) ใช้ประโยชน์จากข้อมูล จปฐ. (2) ตรวจสอบพื้นที่ คัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย (3) จัง หวัดและ
ภาคีสนับสนุน ร่วมวิเคราะห์ศักยภาพจังหวัด เชื่อมโยงชุมชนและธุรกิจชุมชนรูปแบบต่างๆที่มีอยู่เช่น กลุ่ม
OTOP/SMEsในการพัฒนาศักยภาพในเชิงธุรกิจ
4.) ก าหนดแผนปฏิ บัติก าร โดย (1) มี แผนปฏิบั ติการพัฒ นาเศรษฐกิ จฐานรากที่ค รอบคลุ ม
บทบาทของคสป. และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด(2) มี Road Map ที่ระบุ
เป้าหมาย ผลสาเร็จ และกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม
5.) ขับเคลื่อน บูรณาการการทางานร่วมกัน โดย (1) ใช้กลไก 2 คณะ ผลักดันและขับเคลื่อน
อย่างต่อเนื่อง (2) เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์และพื้นที่ (3) ขยายโอกาส สร้างช่องทางการตลาด
เพิ่มขึ้น (4) ขยายผลการพัฒนาชุมชนและธุรกิจชุมชนอย่างต่อเนื่อง
6.) ติดตามและประเมินผล โดย (1) ประชุมกาหนดแนวทางการทางานให้เป็นไปตามแผนอย่าง
น้อยเดือนละ 1 ครั้ง (2) หาตัวแบบความสาเร็จ (3) ประมวลผล 3 เป้าหมายหลัก คือ เพิ่มรายได้ เพิ่มมูลค่า
สินค้า ลดความยากจน (4) สรุปบทเรียน
ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐระดับจังหวัด ในส่วนของ
ภาคราชการมีความเป็นรูปธรรมจึงจาเป็นจะต้องแบ่งบทบาทภารหน้าที่ที่สาคัญ ดังนี้

บทบาทสาคัญของผู้ว่าราชการจังหวัดคือ
1.) ใช้ คสป. และคณะทางานขับ เคลื่ อนฯ ที่ จัด ตั้ง ขึ้ น เป็น เครื่องมือ หลัก ในการขั บเคลื่อ น
นโยบายเศรษฐกิจฐานราก
2.) ศึกษา ทาความเข้าใจ สนับสนุนการดาเนินงานอย่างเต็มกาลัง ผลักดันอย่างต่อเนื่อง
3.) จัดประชุม คสป. และ คณะทางานฯ ทุกเดือน แบ่งบทบาทภารกิจกันให้ชัดเจน มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบชุมชน ผลิตภัณ ฑ์ ตามข้อเสนอของฝ่ายเลขาฯ ติดตามความคืบหน้ าอยู่เสมอ โดยยึดตัวอย่า ง
ลักษณะการบริหารงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
4.) ใช้ 2 กลไก ทั้งคสป. และคณะทางานขับเคลื่อนฯ ประชารัฐ จังหวัด ดาเนินการคู่ขนานไป
กับบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดฯ โดยดาเนินการให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายอย่างกว้างขวางทั่วถึงมากขึ้น
5.) ประชาสัมพันธ์ สื่อสารสร้างความเข้าใจให้ทุกภาคีเครือข่ายในจัง หวัดให้ได้มากที่สุดและ
ต่อเนื่อง

บทบาทสาคัญของพัฒนาการจังหวัด
1) พัฒนาการจังหวัดในฐานะเลขานุการร่วมกับหัวหน้าสานักงานจังหวัด ทาหน้าที่เสมือน
เสนาธิการระดับจังหวัด
2) ค้ นหาปั ญหาในพื้ น ที่ โดยดู จากฐานข้ อ มูล จปฐ. และกชช. 2ค เป็ นตั ว ตั้ ง ในการ
วิเคราะห์ชุมชนและวัดผลสาเร็จการยกระดับรายได้ครัวเรือนและชุมชน
3) คัดเลือกชุมชน กลุ่มและผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์ศักยภาพชุมชน
4) น าเสนอข้ อ มู ล ให้ ที่ ป ระชุ ม ได้ พิ จ ารณาและมอบหมายหน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบไป
ดาเนินการในพื้นที่เป้าหมายที่เลือกไว้ โดยไม่ซ้ากับพื้นที่ที่บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจัง หวัดฯ ดาเนินการไว้
แล้ว
5) ติดตามความก้าวหน้า และนาเสนอต่อที่ประชุม
6) สรุปรายงานผล

- 11 โดยสรุปภาพรวมของการทางานของ คสป. ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชา
รัฐ สามารถแบ่งได้เป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้

2. ความเชื่อมโยงการดาเนินงานขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ กับคณะกรรมการ
ประสานและขับเคลือ่ นนโยบายสานพลังประชารัฐประจาจังหวัด (คสป.) และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี
จังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
ภาพแสดงความเชื่อมโยงการทางานของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด

จากภาพจะแสดงให้เห็นถึงความเชื่องโยงของการการดาเนินงานระหว่างบริษัท ประชารัฐรัก
สามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด กับคณะทางานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชา
รัฐ ส่วนกลาง, คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ประจาจังหวัด (คสป.) และ
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จากัดในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐระดับพื้นที่ โดย
มีเป้าหมายในการทางานอยู่ที่ 3 กลุ่มงาน และมี 5 กระบวนการในการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาขึ้น

- 12 สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม ขับเคลื่อนการดาเนินงานของคณะทางานการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) มีแนวทางในการขับเคลื่อนการดาเนินงาน ดังนี้
1. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและสานพลังประชารัฐ (คสป.) ในคาสั่ง
ประกอบด้วยบุคลากรภาครัฐ/ ภาคเอกชน/ ภาประชาชน/ ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม ตามคาสั่ง
จังหวัดนครปฐม ที่ 4529/2560 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 (E1 – E6)
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
1.) รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนงาน
2.) กาหนด แนวทางปฏิบัติ และแผนดาเนินงานในพืน้ ที่
3.) ประสานการปฏิบัติงาน และบูรณาการการทางานระหว่างหน่วยงานภาคารัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชนภายในจังหวัด
4.) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดาเนินงานขับเคลื่อนนโยบายสานพลัง
ประชารัฐ
5.) รายงานผลการดาเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคให้รัฐบาลทราบ โดยผ่าน
กระทรวงมหาดไทย
6.) แต่งตั้งที่ปรึกษา และคณะทางานเพื่อปฏิบัติงานตามที่ คสป.มอบหมาย
2. สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม เป็นคณะทางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ
ประชารัฐ และกลไกภาครัฐ (E3)
3. มีการประชุมคณะกรรมการเป็นประจาทุกเดือน
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สามารถดาว์นโหลดเอกสารรายงานการประชุมได้ทางเว็บไซต์สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม
http://nakhonpathom.cdd.go.th/download/%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0
%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%87%
e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b1
%e0%b8%87%e0%b8%9b

“การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดนครปฐม”

กลมุ่ วิสาหกิจช ุมชนตาบลดอนต ูม (มะเขือเทศราชินี)
บทนา ข้อมูลกลุ่มฯ
ประธานของกลุ่ม : นายประยงค์ วงษ์สกุล (ปราชญ์ท้องถิ่นตาบลดอนตูม)
ที่ตั้งกลุ่ม :
เลขที่ ๑๑๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลดอนตูม อำเภอบำงเลน จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์ ๐๓๔ ๒๗๕ ๖๖๕, ๐๘๖ ๑๐๖ ๔๕๕๖
สมาชิก :
จำนวน ๑๓๖ รำย สมำชิก และชุมชนพึงพอใจและให้กำรยอมรับเข้ำร่วมกิจกรรม และ
กำร
ดำเนินงำนของคณะกรรมกำรกลุ่มวิสำหกิจชุมชนตำบลดอนตูม
เงินทุนของกลุ่ม : จำนวน 100,000 บำท มีกำรปันผลสมำชิกทุกสิ้นปี
เงินทุนสนับสนุนจากภาคราชการ (วัสดุ อุปกรณ์) : จำนวน 10,000,000 บำท
กลุ่มฯ จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2548 โดยการแนะนาจากเกษตรจังหวัดที่ทาให้
เกษตรกรมีความเข็มแข็ง พัฒนาอาชีพให้เกิดรายได้มั่นคง โดยวิธีการรวมกลุ่มกันพัฒนาอาชีพในเชิงธุรกิจ
เรียกว่า ธุรกิจชุมชน โดยให้เกิดประโยชน์กับสมาชิกและชุมชน แนวทางของกลุ่มคือ ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมรับ
ประโยชน์ กลุ่มมีแผนธุรกิจ 2 ประการ คือ
1.ผลิตและจาหน่ายมะเขือเทศสด คุณภาพดี GAP ให้มีความต่อเนื่องทั้งปี มีพื้นที่ปลูกของ
สมาชิกมากกว่า 400-500 ไร่/ปี

2. การแปรรูป มะเขือเทศสด เพื่อเพิ่มรายได้เพิ่มมูลค่ามะเขือเทศและแก้ปัญหาช่ว งราคา
ผลผลิตตกต่า หรือ ความเสียหายที่เกิดจากสภาพแวดล้อม(มะเขือเทศอบแห้งหลากรส และมะเขือเทศผง)

ส่วนที่ 1 กระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐของจังหวัด
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตาบลดอนตูม (มะเขือเทศราชินี) เป็น 1 ใน 5 เป้าหมายการขับเคลื่อนตาม
นโยบายสานพลังประชารัฐของจังหวัดนครปฐม ตั้ง แต่ในระยะแรก เมื่อปี 2559 คสป.จ.นฐ. โดยผู้ว่า
ราชการจั ง หวั ด นครปฐม เป็ น ประธาน ให้ ค วามส าคั ญ ในการขั บเคลื่ อนงานร่ว มกั บทุ ก ภาคส่ ว น ผ่ า น 5
กระบวนการ (การเข้าถึงปัจจัยการผลิต การสร้างองค์ความรู้ การตลาด การสื่อสารสร้างการเรียนรู้เพื่อความ
ยั่งยืน และการบริหารจัดการ) โดยมีจุดมุ่งหมาย คือ“ประชาชนมีรายได้ และมีความสุข ” โดยทุกหน่วยงานให้
ความสาคัญ และบูรณาการร่วมกันขับเคลื่อนงานตามประเด็นปัญหาและอุปสรรค์ที่เกิดผลกระทบกับกลุ่มและ
สมาชิก อย่างต่อเนื่อง

โจทย์การขับเคลื่อนงานของ คสป.จ.นฐ.
ประเด็น ปัญหาและอุปสรรค์ที่เกิดผลกระทบกับกลุม่ และสมาชิก
1.ไม่มีทักษะด้านการตลาด “ปลูกได้ขายไม่เป็น”
2.ผลิตผลในฤดูกาลมีตกต่า ไม่คุ้มกับต้นทุน
3.ผลผลิตที่ไม่สามารถจาหน่ายได้ต้องทิ้งเกิดความเสียหาย เฉลี่ย 100 -200 ตัน/ปี
4.ไม่มีเครื่องจักรที่ดีมีคุณภาพสาหรับการแปรรูป
5.ปัจจัยการผลิตมะเขือเทศสดยังไม่เพียงพอ เช่น ปุ๋ย และสารป้องกันกาจัดศัตรูพืช (สารชีวภัณฑ์)
6.ไม่มีเงินทุนมาหมุนเวียนที่เพียงพอกับการขยายธุรกิจ
7.ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

การเข้าถึงปัจจัยการผลิต
1. ผวจ.ในฐานะประธาน คสป.สนับสนุนการเข้าถึงปัจจัยการผลิต โดยการสนับสนุนงบประมาณ
สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (Local Economy) งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 โดยผ่านหน่วยงานต่างๆ ได้แก่
*** ผ่านสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม ในการแก้ไขปัญหาผลผลิตล้นตลาด/ราคาตกต่า
ผลิตผลเกิดความเสียหาย โดยการสนับสนุนครุภัณฑ์ งบประมาณ 7,010,000 บาท เพื่อการแปรรูปผลิตผล
(มะเขือเทศอบแห้ง มะเขือเทศผง) ได้แก่ เครื่องสับผสม เครื่องต้ม Boiler เครื่องผลิตผง (Drum Dryer)
เครื่องอบระบบแห้งแบบถาด 2 เครื่อง เครื่องบรรจุอัตโนมัติและตัวขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ 1 เครื่อง

ตอบโจทย์ ประเด็นปัญหาและอุปสรรค ข้อ 2. ข้อ 3. และ ข้อ 4.

*** ผ่านสานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม โดยสร้างโรงเรือนปลูกพืช ขนาด 6x24 พร้อมอุปกรณ์
จานวน 2,565,000 บาท ตามโครงการSmart Farmers (เกษตรอัจฉริยะ) สนับสนุนโรงเรือนพลาสติก เพื่อ
ยกระดับมาตรฐานการผลิตจากมาตรฐาน GAP ผลิต สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และการกาจัดป้องกันแมลง
ให้แก่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดอนตูม จานวน 15 ราย

ตอบโจทย์ ประเด็นปัญหาและอุปสรรค ข้อ 2 และ ข้อ ๕
*** กระทรวงพลังงาน สนับสนุนโรงตากและอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการแปรรูปผลผลิต

ตอบโจทย์ ประเด็นปัญหาและอุปสรรค ข้อ 2. ข้อ 3. และ ข้อ 4.
2.ได้รับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน เพื่อนามาผลิตและแปรรูปมะเขือเทศอย่างเพียงพอจาก
ธนาคาร ธกส.จังหวัดนครปฐม ในอัตราดอกเบี้ยต่า ล้านละ100/ปี(โครงการXYZ)”เกษตรแปลงใหญ่”และมี
การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการขายของตลาดออนไลน์

ตอบโจทย์ ประเด็นปัญหาและอุปสรรค ข้อ 2. ข้อ 3. และ ข้อ 4
การสร้างองค์ความรู้
ได้รับการสนับสนุนการอบรมให้ความรู้จากหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น ในการพัฒนาการผลิตและการ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ โครงการสร้างนวัตกรรม อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปสู่ตลาดโลก
สถานที่ผลิตอาหารที่ดี GMP /มาตรฐาน อย. ให้ความรู้ในการทาบัญ ชีมาตรฐาน มหาวิทยาลัยศิลปกร
มหาวิทยาลัยเกษตรฯ สนับสนุนองค์ความรู้การแปรรูปเป็นมะเขือเทศผง

ตอบโจทย์ ประเด็นปัญหาและอุปสรรค ข้อ 2. และ ข้อ 3.

สมาชิกได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้ เรื่อง การทาปุ๋ยหมัก(ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ)  ถือเป็นอีก
กิจกรรมหนึ่งที่ทางกลุ่มพยายามสิ่งต่าง ๆ มาทดแทนสารเคมีในชุมชน อีกทั้งพยายามหาวิธีการลดต้นทุนการ
ผลิตให้กับกลุ่มและสมาชิกให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ ทางกลุ่มจึงทาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพไว้ใช้เอง โดย
การนาหัวเชื้อที่หมักเอง+มะเขือเทศที่เสีย+มูลวัว มารวมกันแล้วหมักทิ้งไว้
กำรทำแก๊สชีวภำพใช้ในครัวเรือน ...แก๊สที่ได้จำกกำรหมักมะเขือเทศที่เสีย ไม่สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ได้ใน
เรื่องของกำรบริโภคแล้ว นำมำหมักไว้ในบ่อหมัก และต่อสำยแก๊สเข้ำไปใช้ในครัวเรือนได้ .... ทำงกลุ่มได้
นำเสนอและเผยแพร่กำรทำแก๊สชีวภำพไว้ใช้ในครัวเรือน ให้กับผู้เข้ำมำขอศึกษำดูงำนไปแล้ว จำนวนหลำยรำย
...ทั้ง สำธิตกำรทำ และมีตัวอย่ำงให้ผู้เข้ำศึกษำดูง ำนของกลุ่มได้ชมและทดรองใช้ อีกทั้งสำมำรถเป็นแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชนได้เป็นอย่ำงดี จะเห็นได้ว่ำทำงกลุ่มพยำยำมทุกอย่ำงที่จะทำให้พลัง งำนสะอำด เกิดขึ้นใน
ชุมชน

ตอบโจทย์ ประเด็นปัญหาและอุปสรรค ข้อ 2. และข้อ 5.
การตลาด
ได้รับการสนับสนุนโครงการพัฒนาเชิงลึกให้กลุ่ม จัดหาช่องทางจาหน่ายสินค้าให้กลุ่ม การจับคู่
เจาจาทางธุรกิจ และให้ความรู้เกี่ยวกับตลาดออนไลน์ พร้อมทั้งเปิดตลาด กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในจังหวัด
และต่างจังหวัด อาทิเช่น สานักงานพาณิชย์จังหวัด สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด บริษัท
ประชารัฐฯ สมาพันธุ์SME นครปฐม

ตอบโจทย์ ประเด็นปัญหาและอุปสรรค ข้อ 1.
การสื่อสารสร้างการเรียนรูเ้ พื่อความยั่งยืน
1.การประชาสัมพันธ์จะเน้นที่การผลิตของดี มีคุณภาพ เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ที่ดีที่สุด คือ
ปากต่อปาก เป็นการเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์ผ่านหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน, จากการออกร้านงานต่าง ๆ, Internet webside และโบชัวร์ต่าง ๆ พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนการ
พัฒนาสื่อ หรือการสร้างสื่อที่เป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มฯ เช่น Apprication ในการตรวจประเมินมาตรฐานการ
ผลิตมะเขือเทศ Thai.Gap จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
2.การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน การต้อนรับสื่อต่างๆ ถือเป็นโอกาสของกลุ่มฯในกาประชาสัมพันธ์
ผลิตผล และผลิตภัณฑ์ อาทิเช่น

ตอบโจทย์ ประเด็นปัญหาและอุปสรรค ข้อ 1.

การบริหารจัดการ
1. ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน ในเรื่องการบริหารจัดการกลุ่มทุกๆด้าน จนสมาชิกมีความ
พึงพอใจ จนได้รับความร่วมมือจากสมาชิก
2. ได้รับการสนับสนุน จากหน่วยงานต่างๆ ในการขอรับรองมาตรฐาน การขึ้นทะเบียนกลุ่ม/
องค์ กร ต่างๆ พร้อมทั้งสนับ สนนุ การบริห ารจั ดการกลุ่ม การแบ่ง ปันผลประโยชน์ กับสมาชิ กกลุ่ มฯ และ
สาธารณประโยชน์ต่อชุมชน จากหน่วยงานต่างๆ
3. สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดช่วยสนับสนุนในการขออนุญาตเป็นสถานที่ผลิตโรงงานอุตสาหกรรม

ตอบโจทย์ ประเด็นปัญหาและอุปสรรค ข้อ 2 และข้อ 7.
จากสภาพปัญหา/อุปสรรค ดังกล่าว กลุ่มฯ ได้รับการสนับสนุนจาก คสป. ทาให้สามารถ
ลดการทิ้ง ผลิตผลให้ เน่าเสีย และเกิดความเสี ยหาย ประมาณ 100-200 ตั น/ปี และช่วยสร้า ง
รายได้จากของที่ต้องทิ้ง ให้เน่าเสีย เป็นมูลค่า มากกว่า 500,000บาท/ปี ทาให้กลุ่มฯ มีรายได้
เพิ่มกว่าเดิมมากกว่าร้อยละ 30

ส่วนที่ 2 ปัจจัยความสาเร็จหรือปัจจัยที่เป็นอุปสรรค
ต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐของจังหวัด
1. ผู้ว่าราชการจังหวัด (ประธานคณะ E3) ให้ความสาคัญในการขับเคลื่อนงานตามนโยบาย และ
การบูรณาการร่วมของ คสป.ทุกคณะ โดยการประชุมวางแผนกันอย่างต่อเนื่อง การบูรณาการในการคันหา
ปัญหา อุปสรรค และ ความต้องการที่แท้จริงจากกลุ่มเป้าหมาย เช่น การลงพื้นที่เพื่อค้นหาปัญหา การ
วิเคราะห์ปัญหา/สาเหตุ พร้อมการวางแผนในการสนับสนุน ทั้งใช้งบประมาณ และไม่ใช้งบประมาณ จาก
ปัญหา อุปสรรคอย่างจริงจัง ผ่าน 5 กระบวนการ ตามแนวทางการดาเนินงาน
2. ความสาเร็จเกิดจากการแก้ปัญหาจากความต้องการของกลุ่มฯ เป็นลาดับแรก
3. กลุ่มเป้าหมาย มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่น ตังใจ ให้ความร่วมมือในการพัฒนาตนเอง ตาม
แผนการขับเคลื่อน ของ คสป.
4. ต้องให้ความสาคัญในกลไกการขับเคลื่อนฯ ผนึกกาลัง กับ การบูรณาการทุกภาคส่วน และ
กระตุ้น กลุ่มเป้าหมายในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเอง (การเป็นเจ้าของ)

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอ (เชิงนโยบาย/เชิงการปฏิบัติงาน)
การขับเคลื่อนงานฯ ควรขับเคลื่อนด้วยการหยิบปัญหาความต้องการของกลุ่มฯ มาวางแผน
ร่วมกันจึงจะแก้ไขปัญหาได้ และต้องเกาะติดสถานการณ์เพื่อเป็นการสร้างขวัญ/กาลังใจ ให้กลุ่มฯมีความ
อบอุ่นและให้ความร่วมมือกับการสนับสนุน

