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โครงกำรศึกษำเพื่อค้นหำต้นแบบ กำรต่อยอดและขยำยผลควำมสำเร็จกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
ฐำนรำกและประชำรัฐ ประจำปีงบประมำณ 2560 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ประมวลผลกำรดำเนินงำนร่วมกัน
กับคณะกรรมกำรประสำนและขับเคลื่อนนโยบำยสำนพลังประชำรัฐประจำจังหวัด (คสป.) และ บริษัท ประชำรัฐ
รักสำมัคคีจังหวัด (วิสำหกิจเพื่อสังคม) จำกัด (2) ประมวลควำมสำเร็จของกำรจัดตั้งองค์กร กำรจัดกำรธุรกิจ
และผลลัพธ์ต่อเศรษฐกิจและสังคม และ (3) จัดทำข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนำต้นแบบ กำรสร้ำงควำมร่วมมือและ
กำรสื่อสำรต่อสำธำรณะ เป็นกำรศึกษำจำกกำรดำเนินงำนในพื้นที่จังหวัดต่ำงๆ จำนวน 9 จังหวัด ที่กระจำย
กันตำมภูมิภำค และเป็นตัวแทนควำมสำเร็จจำกงำนในด้ำนต่ำงๆ ทั้งกำรเกษตร แปรรูป และท่องเที่ยวโดย
ชุมชน รวบรวมข้อมูลจำกแหล่งทุติยภูมิและแหล่งปฐมภูมิด้วยกำรจัดประชุมกลุ่มย่อยขึ้นในพื้นที่ 9 จังหวัด
ในช่วงเดือนตุลำคม - พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 โดยมีผู้แทนจำกทั้ง 5 ภำคส่วนเข้ำมำร่วมประชุมดังกล่ำว
ประกอบด้วย (1) ภำครัฐ (2) ภำคเอกชน (3) วิชำกำร (4) ประชำสังคม (5) ประชำชน
กำรศึ ก ษำนี้ พบว่ ำ ควำมส ำคั ญ ของกำรพั ฒ นำเศรษฐกิ จ ฐำนรำกที่ ด ำเนิ น งำนโดยคณะท ำงำน
กำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและประชำรัฐ (E3) นั้น เป็นส่วนหนึ่งของนโยบำยกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศที่มุ่งสร้ำงรำยได้ให้กับประชำชนในระดับฐำนรำก ลดควำมเหลื่อมล้ำทำงเศรษฐกิจและสังคม และ
เร่งสร้ำงกำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ เพื่อนำไปสู่กำรก้ำวข้ำมลักษณะทำงเศร ษฐกิจ
ของประเทศที่ตดิ กับดักประเทศที่มีรำยได้ระดับปำนกลำง มีควำมสอดคล้องกันอย่ำงใกล้ชิดกับกำรทำงำนของ
คณะทำงำนชุดอื่นที่เ ป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจตำมนโยบำยเดียวกันนี้ เช่น คณะทำงำนด้ำนกำรพัฒนำ
กำรเกษตรสมัยใหม่ (D6) คณะทำงำนด้ำน SMEs และ Productivity (D2) เป็นต้น มีควำมสอดคล้องกับ
กำรส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรม กำรพัฒนำวิสำหกิจตั้งใหม่ ตำมแผนกำรพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 สอดรับกับกำรสนับสนุนและส่งเสริมเศรษฐกิจฐำนรำกในระดับชุมชน ภำยใต้หลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง กำรดำเนินงำนโครงกำรหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ โครงกำรที่เกี่ยวข้องกับกำร
ต่อยอดกำรประกอบวิสำหกิจและสัมมำชีพชุมชน ซึ่งเป็นงำนตำมแผนงำนหลักของกรมกำรพัฒนำชุมชน
นอกจำกนี้แล้ว ยังสอดคล้องกับกรอบของยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ที่ให้ควำมสำคัญต่อกำรสร้ำงควำม
เสมอภำคทำงสังคม กำรสร้ำงรำยได้เพิ่มและกำรสร้ำงหลักประกันทำงสังคมสำหรับผู้มีรำยได้น้อย สนับสนุน
กำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐ เอกชน และภำคประชำสังคม กำรเชื่อมต่อตลำดสินค้ ำและบริกำรของ
วิสำหกิจชุมชนเข้ำกับเศรษฐกิจระบบตลำด รวมทั้งเป็นกระบวนกำรริเริ่มสร้ำงสังคมผู้ประกอบกำร และยังเป็นไป
ตำมกรอบของแผนกำรปฏิรูปประเทศทั้งในด้ำนเศรษฐกิจและด้ำนสังคมอีกด้วย แต่ กำรประสำนงำนระหว่ำง
คสป. กับ บริษัท ประชำรัฐรักสำมัคคีจังหวัด (วิสำหกิจเพื่อสังคม) จำกัด กลับเป็นไปตำมกรอบที่เกี่ยวข้องเฉพำะ
กำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและประชำรัฐที่ดำเนินงำนโดย E3 เท่ำนั้น แม้หลำยจังหวัดจะมีกำรดำเนินงำน
เป็นแผนปฏิบัติกำรและแผนที่นำทำงแล้วก็ตำม กำรประสำนงำนกับคณะทำงำนชุดอื่นที่เกี่ยวข้องที่ขำดหำยไป
จะทำให้ขำดเครื่องมือสนับสนุนที่เหมำะสมต่อกำรดำเนินงำน ทั้งๆ ที่มีตัวอย่ำงของกำรพึ่งพำนวัตกรรมกำรจัดกำร
(1)

ควำมรู้และเทคโนโลยี ที่สำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) (สนช.) ได้นำเอำเทคโนโลยีกำรจัดกำร
ควำมรู้ที่เกี่ยวกับกำรเลี้ยงกุ้งมังกรโดยระบบปิดที่ลดระยะเวลำจำกเดิม 1 ปี เหลือเพียง 6 เดือน โดยที่กำรจัดกำร
นวัตกรรมนี้ โดยหลักกำรจะอยู่ในควำมรับผิดชอบของคณะทำงำนด้ำน Value Driver เช่น D1 - ด้ำนนวัตกรรม
หรือ D2 - ด้ำน Productivity หรือ D6 - กำรพัฒนำกำรเกษตรสมัยใหม่ เป็นต้น
ลักษณะของกำรประกอบกิจกำรแบบวิสำหกิจเพื่อสังคม ซึ่งเป็นกำรจัดกำรแก้ไขปัญหำของสังคมในระดับ
ชุมชนโดยกำรจัดกำรเศรษฐกิจธุรกิจนั้น กำรศึกษำนี้ พบว่ำ นอกจำกจะมีกำรดำเนินงำนโดยบริษัท ประชำรัฐ
รักสำมัคคีจงั หวัด (วิสำหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และ บริษัท ประชำรัฐรักสำมัคคีวิสำหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย)
จำกัด แล้ว ยั งถือได้ว่ำ กำรที่กลุ่ มชุมชนหรือวิส ำหกิจชุมชนสำมำรถสร้ำงรำยได้ขึ้นจำกกำรประกอบกำร
เป็นกิจกำรที่รำยได้อย่ำงต่อเนื่อง มีระบบกำรจัดกำรทำงกำรตลำดที่มั่นคง เช่น กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลำนิล
เป็น “เมนูอำหำร” ของร้ำนอำหำร ภัตตำคำร และโรงแรมในตัวเมืองของจังหวัดหนองคำย ผลิตภัณฑ์ถั่วป่ำนทอง
ของจังหวัดร้อยเอ็ด ที่นำเอำผลิตภัณฑ์ถั่วไปเป็นสินค้ำบริกำรผู้โดยสำรบนเครื่องของสำยกำรบินไทย และผลิตภัณฑ์
กระเป๋ำถือสตรี PAYA ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ที่สร้ำงสรรค์ด้วยลำยผ้ำของผ้ำขำวม้ำสร้ำงเป็นสินค้ำ
จำหน่ำยให้กับนักท่องเที่ยว ฯลฯ กิจกำรของชุมชนเหล่ำนี้ถือได้ว่ำ เป็นวิสำหกิจเพื่อสังคมตำมแบบแผนของ
กำรค้ำพำณิชย์ที่ไม่มุ่งแสวงหำกำไร (Social Enterprise as Commercial Non - Profit Approach) ซึ่งเป็นกำร
ประกอบกำรหรือกำรสร้ำงรำยได้ที่เกิดขึ้นจำกกำรรวมกลุ่มแบบกลุ่มชุมชนที่มุ่งหวังต่อกำรขำยสินค้ำที่มำจำก
วัตถุดิบของชุมชนเป็นส่วนประกอบ ไม่ใช่กำรรวมกลุ่มแบบบริษัทที่หวังแบ่งปันจำกกำไรของกำรประกอบกำร
นอกจำกนี้แล้ว กำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและประชำรัฐ ยังสร้ำ งกลไกเชิงกระบวนกำรขึ้นใหม่ตำมบทบำท
และหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสำนพลังประชำรัฐ คณะทำงำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและประชำรัฐ (E3)
และ คสป. ที่เป็นผู้ผลักดันนโยบำยและสร้ำงกลไกสนับสนุนกำรแปรผลแนวคิดว่ำด้วยวิสำหกิจเพื่อสังคมไปสู่กำร
ปฏิบัติด้วยกลไกควำมร่วมมือหลำยภำคส่วนหรือข้ำมภำคส่วน (Cross - Sector Collaboration) กล่ำวโดยสรุป
ได้ว่ำ กิจกำรแบบวิสำหกิจเพื่อสังคมตำมกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและประชำรัฐของไทย เกิดขึ้น ด้วยกำร
ริเริ่มงำนทีพ่ ร้อมกันทั้ง 3 ระดับและพร้อมกับมิติใหม่ของควำมร่วมมือแบบหลำยภำคส่วนหรือข้ำมภำคส่วน
สำหรับกำรประกอบกำรวิสำหกิจทั้งงำนกำรเกษตร กำรแปรรูป และกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนของกลุ่ม
ชุมชน/วิสำหกิจชุมชน ภำยใต้กำรให้คำปรึกษำแนะนำของบริษัท ประชำรัฐรักสำมัคคีจังหวัด (วิสำหกิจเพื่อสังคม)
จำกัด สำมำรถสรุปเป็นตัวแบบได้ 3 แบบ ประกอบด้วย (1) กำรริเริ่มเข้ำสู่ระบบตลำด (Initiate Products &
Markets) เป็นรูปแบบงำนโดยรวมของกำรให้คำปรึกษำแนะนำของบริษัท ประชำรัฐรักสำมัคคีจังหวัด (วิสำหกิจ
เพื่อสังคม) จำกัด ทั้ง 9 จังหวัด ที่มุ่งสร้ำงรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำรของชุมชนที่มีศักยภำพ มีควำม
โดดเด่น และมีควำมพร้อมในกำรบริหำรจัดกำรเข้ำระบบเศรษฐกิจกำรตลำด ซึ่งในทำงปฏิบัติจะต้องมีกำร
เตรียมกำรทั้งกำรศึกษำเงื่อนไขทำงกำรตลำดและทบทวนควำมสำมำรถในกำรจัดกำรองค์กร ที่บำงแห่งจะต้อง
เพิ่มควำมเข้มข้นให้มีกำรจัดกำรที่เป็นธุรกิจมำกขึ้นกว่ำเดิม เป็นกำรยกระดับจำกงำนที่เป็น “กิจกรรม หรือ
กิจกรรมกึ่งกิจกำร” เป็น “กิจกำรธุรกิจ” ที่มีควำมพร้อมที่จะแข่งขันในระบบเศรษฐกิจแบบตลำด (2) กำรผูกโยง
สินค้ำและบริกำรเข้ำกับระบบตลำด (Marketization) เป็นตัวอย่ำงของควำมสำเร็จจำกกำรพัฒนำสินค้ำที่เป็นไป
พร้อมๆ กับกำรตลำด ทั้งที่พัฒนำร่วมกับผู้ซื้อ/บริษัทเอกชนที่มีควำมต้องกำรอยู่แล้วในตลำด เช่น กรณีกำรนำเอำ
“ถั่วป่ำนทอง” ซึ่งเป็นสินค้ำโอทอป 5 ดำวของจังหวัดร้อยเอ็ดไปขำยให้กับบริษัท กำรบินไทย จำกัด (มหำชน)
เพื่อเป็นสิ นค้ำบริกำรบนเครื่องบิน หรือกรณีที่พัฒ นำสินค้ำและตลำดขึ้นพร้อมกัน ในกรณีของกำรนำเอำ
“ปลำนิล” ไปเป็นวัตถุดิบใน “เมนูอำหำร” ของร้ำนอำหำร ภัตตำคำร และโรงแรมในจังหวัดหนองคำย นอกจำกนี้
ยังมีตัวอย่ำงของยำสมุนไพรที่มีกำรทำงำนร่วมกันของกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพรกับร้ำนแสงจันทร์เภสัช ซึ่งเป็นร้ำน
ขำยยำ เพื่อสร้ำงผลิตภัณฑ์ยำสมุนไพร ซึ่งเป็นไปแบบตลำดทำงเลือก (3) กำรขับเคลื่อนด้วยควำมคิดสร้ำงสรรค์
(2)

(Creative - driven) เป็นตัวแบบของกำรสร้ำงรำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำที่สร้ำงขึ้นใหม่จำกกำรคิดสร้ำงสรรค์
ซึ่งเป็นกำรประกอบของทุนสนับสนุนจำกแหล่งภำยนอกชุมชนมำกกว่ำที่จะพัฒนำจำกกำลังควำมสำมำรถของ
ชุมชนโดยตรง เช่น ผลิตภัณฑ์กระเป๋ำผ้ำขำวม้ำ PAYA ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ หรือผ้ำบำติกวำดมือของ
จังหวัดภูเก็ต
กำรศึกษำนี้ ยังพบว่ำ กำรระดมหุ้นส่วนเพื่อจัดตั้งบริษัท ประชำรัฐรักสำมัคคีจังหวัด (วิสำหกิจเพื่อสังคม)
จำกัด นั้น มี 3 จังหวัด ที่ไม่ครบ 5 ภำคส่วน คือ เชียงใหม่ ร้อยเอ็ด และภูเก็ต โดยมีภำคส่วนวิชำกำร เป็นภำคส่วน
ที่ขำดหำยไปเหมือนกัน และแม้ว่ำอีก 6 จังหวัดจะครบทุกภำคส่วน ก็จะมีประเด็นร่วมกันว่ำ 4/6 จังหวัด มีหุ้นส่วน
ของภำควิชำกำรน้อยที่สุด แสดงให้เห็นว่ำ กำรระดมหุ้นส่วนเงินลงทุนนี้ มีควำมร่วมมือจำกภำควิชำกำรน้อยที่สุด
แต่หุ้นส่วนเงินลงทุนดังกล่ำว อำจจะไม่ใช่สิ่งที่จะชี้ว่ำควำมร่วมมือจำกภำควิชำกำรจะน้อยลงตำมไป ทั้งนี้ก็เพรำะว่ำ
ภำควิชำกำรสำมำรถที่จะร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและประชำรัฐด้วยเนื้องำนวิชำกำรที่ทำงำนตำมปกติได้
ในด้ำนควำมพร้อมของกำรบริหำรงำนที่ปรึกษำของบริษัท ประชำรัฐรักสำมัคคีจังหวัด (วิสำหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
ที่จะแสดงถึงควำมสำมำรถรองรับกำรจัดกำรกำรแก้ไขปัญหำเศรษฐกิจและสังคมในระดับฐำนรำกตำมแนวทำง
วิสำหกิจเพื่อสังคมตำมหลักกำรที่มีกำรวำงไว้ พบว่ำ มีเพียง 3 บริษัท คือ เชียงใหม่ สกลนคร และภูเก็ต ที่มี
แนวทำงกำรสร้ำงรำยได้จำกกำรทำงำนเป็นที่ปรึกษำวิสำกิจชุมชนด้วยกำรแบ่งปันควำมสำเร็จจำกกำรแก้ไขปัญหำ
(และแสดงกำรผันแปรไปตำมปริมำณของกำรจัดกำรแก้ไขปัญหำ) และมีประเด็นที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่ง ก็คือ
ทั้ง 9 จังหวัดจะอธิบำยผลประกอบกำรด้วยยอดขำย รำคำขำยที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นกำรอธิบำยผลลัพธ์แบบภำพรวม
ไม่มีจังหวัดใดที่อธิบำยผลลัพธ์ของกำรดำเนินงำนแก้ไขปัญหำเศรษฐกิจและสังคม จำกกำรประกอบกำรวิสำหกิจ
ด้วยกำรนำเอำตัวเลขรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำไปเปรียบเทียบเป็นอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงของรำยได้ครัวเรือนของ
สมำชิกวิสำหกิจชุมชน ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดที่จะโยงไปอธิบำยถึงควำมสำมำรถของกำรสร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำกได้
กำรศึกษำนี้ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ควำมสำเร็จของกำรประกอบกำรวิสำหกิจชุมชนที่ผูกโยงสินค้ำเข้ำกับระบบตลำดและนำเอำควำมคิด
สร้ำงสรรค์มำใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในกำรสร้ำงสินค้ำและกำรยอมรับในระบบตลำด นั้น นอกจำกจะเป็นตัวแบบ
ที่สำคัญของกำรสร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำกแล้ว ยังเป็นตัวแบบของกำรปรับเปลี่ยนคุณลักษณะของกำรดำเนินงำน
ของวิสำหกิจชุมชนจำก “กิจกรรมหรือกิจกรรมกึ่งกิจกำร” ไปสู่กิจกำรที่มีควำมพร้อม มีควำมสำมำรถทำงกำร
แข่งขันในระบบเศรษฐกิจ ดังนั้น จึงควรที่จะนำเอำกระบวนกำรปรับเปลี่ยนดังกล่ำวไปร่วมพัฒนำวิสำหกิจชุมชน
ของบริษัทและจังหวัดต่ำงๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ไปร่วมแก้ไขปัญหำควำมเข้ำใจที่ยังไม่ ถูกต้องที่ชุมชนยังเห็นว่ำ
กำรพัฒนำงำนเศรษฐกิจฐำนรำกและประชำรัฐ เป็นงำนแบบกำรช่วยเหลือของรัฐ หรือบำงแห่งยังไม่ไว้วำงใจ
คนภำยนอก และไม่ไว้วำงใจบริษัทเอกชน ในขณะเดียวกัน กำรจัดกำรตำมข้อสรุปนี้ ยังสอดคล้องกับแนวคิด
ว่ำด้วยกำรสร้ำงสังคมผู้ประกอบกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี
2. ควำมสำเร็จจำกตัวอย่ำงของกำรประกอบกำรวิสำหกิจเพื่อสังคมของวิสำหกิจชุมชนตำมตัวแบบทั้งที่
เป็นแบบ Marketization และแบบ Creative - driven นั้น ต่ำงยืนยันได้ว่ำ เป็นควำมสำเร็จที่เกิดขึ้น จำก
ควำมร่วมมือกำรทำงำนแบบหลำยภำคส่วนหรือข้ำมภำคส่วน หมำยควำมว่ำ เรื่องในลักษณะนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้
ในกำรประกอบธุรกิจทั่วไป หรือควำมสำเร็จที่เกิดขึ้นตำมตัวอย่ำงต่ำงๆ ข้ำงต้น จะเกิดขึ้นไม่ได้หำกมีใครคนใด
คนหนึ่งของกำรประสำนงำนจัดกำรนั้นขำดหำยไป โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง คสป. และ บริษัท ประชำรัฐรักสำมัคคี
จังหวัด (วิสำหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ดังนั้น หำกจะมีกำรขยำยควำมสำเร็จนี้ให้กว้ำงขวำงออกไป หรือให้สำมำรถ
รองรับปัญหำที่ยุ่งยำกซับซ้อนมำกกว่ำปกติ ก็ยิ่งจำเป็นที่จะพัฒนำบริกำรและควำมสำมำรถของบริษัท ประชำรัฐ
รักสำมัคคีจังหวัด (วิสำหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ให้มำกขึ้นกว่ำเดิม กำรจะทำได้เช่นนั้น ก็จำเป็นที่จะต้องเร่งรัด
(3)

จัดกำรให้มีกำรทำควำมเข้ำใจและจัดทำข้อตกลงแบ่งปันควำมสำเร็จจำกกำรแก้ไขปัญหำของวิสำหกิจชุมชน
ให้เป็นช่องทำงสร้ำงรำยได้โดยชอบธรรมให้กับบริษัท หรือกล่ำวในทำงกลับ กันว่ำ รำยได้ของบริษัทจะเพิ่มขึ้น
หรือขยำยตัวไปตำมปริมำณและควำมยุ่งยำกของกำรจัดกำรแก้ไขปัญหำเศรษฐกิจและสังคม ในขณะเดียวกัน
หำก คสป. แสวงหำเครื่องมือและกำรสนับสนุนของรัฐ เอกชน และประชำสังคม ที่มีอยู่มำร่วมสนับสนุนมำกขึ้น
กว่ำนโยบำยที่มีอยู่ของ E3 แล้ว ก็ย่อมจะมีผลต่อประสิทธิภำพและประสิทธิผลต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำก
และประชำรัฐมำกขึ้นกว่ำเดิม
3. ควรนำเอำตัวแบบตำมกำรศึกษำที่ตั้งอยู่บนพื้นฐำนว่ำด้วยกำรพัฒนำตลำดให้กับวิสำหกิจชุมชน ทั้ง
3 แบบ ไปทำควำมเข้ำใจต่อเครือข่ำยในกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและประชำรัฐที่มีอยู่ และใช้เป็นหัวข้อสำคัญ
เรื่องหนึ่งในกำรพัฒนำงำนของ คสป. และบริษัท ประชำรัฐรักสำมัคคีจังหวัด (วิสำหกิจเพื่อสังคม) จำกัด รวมทั้ง
นำไปสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจต่อกลุ่มชุมชน วิสำหกิจชุมชน และหน่วยงำนสนับสนุนในระดับพื้นที่หรือตำมควำม
สัมพันธ์ของห่วงโซ่ธุรกิจ โดยให้ตัวอย่ำงที่ประสบควำมสำเร็จนั้น ได้ทำหน้ำที่เสมือนหนึ่งกำรทอดเงำตัวเองให้
คนในพื้นที่เดียวกันหรือในธุรกิจเดียวกัน ได้เห็นรูปร่ำงจำกเงำนั้นเป็นตัวอย่ำง (Foreshadowing) ชี้นำกำร
ประกอบกิจกำร
4. กำรนำพำวิสำหกิจชุมชนหรือกำรประกอบกำรธุรกิจของกลุ่มชุมชนไปเป็นส่วนหนึ่งในระบบตลำด นั้น
หำกเป็นธุรกิจโดยทั่วไป กำรพัฒนำในระยะนี้ จะเป็นไปตำม “ห้วงเวลำของกำรเรียนรู้ ” (Learning curve)
แต่ในกรณีนี้จะมีควำมซับซ้อนขึ้นไปอีก เพรำะว่ำ เป็นกำรประกบเข้ำด้วยกัน ของเศรษฐกิจจำก 2 ระบบ คือ
เศรษฐกิจชุมชนที่มีมุ่งหวังต่อกำรขำยสินค้ำหรือวัตถุดิบเพื่อเป็นรำยได้ เพื่อแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนที่มีอยู่
เป็นที่ตั้ง ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจตลำดจะรับซื้อสินค้ำนั้น เป็นวัตถุดิบหรือไปใช้งำนหรือไม่ ย่อมขึ้นต่อกำร
พิจำรณำว่ำที่จะใช้ประโยชน์ จะสร้ำงเป็นรำยได้ และกำไรได้หรือไม่เป็นสำคัญ เงื่อนไขที่ทำให้เศรษฐกิจ 2 ระบบนี้
สอดคล้องกัน มีหลำยประกำร เช่น มำตรฐำนของสินค้ำ ซึ่งจะเห็นได้จำกกรณีตัวอย่ำงของถั่วป่ ำนทองกับ
กำรบินไทย หรือคุณสมบัติของปลำนิลที่ในเลี้ยงกระชังแม่น้ำโขงของจังหวัดหนองคำย เป็นต้น ข้อจำกัดประกำร
สำคัญของกำรเชื่อมโยงเศรษฐกิจชุมชนกับตลำดข้ำงต้น จะอยู่ที่กำรไม่สำมำรถจะร่นระยะเวลำเรียนรู้ของชุมชน
และกำรไม่สำมำรถรับซื้อสินค้ำที่ไม่มีมำตรฐำน ไม่มีควำมโดดเด่นเพียงพอของธุรกิจ ควำมยำกง่ำยของกำรแก้ไข
ปัญหำเรื่องนี้ จะซ่อนอยู่ในกำรปรับเปลี่ยนลักษณะงำนจำก “กิจกรรมหรือกิจกรรมกึ่งกิจกำร” ไปสู่ “กำรประกอบ
กิจกำร”ของชุมชน และกำรปรับเปลี่ยนทัศนคติที่เล็งเห็นแต่เพียง “กำไรในระยะสั้น” เป็น “กำรอยู่ร่วมกับชุมชน
และกำไรที่ยั่งยืน” ของภำคธุรกิจ แต่ควำมยำกดังกล่ำวนี้ จะผ่อนคลำยลงไปด้วยควำมร่วมมือแบบหลำยภำคส่วน
หรือข้ำมภำคส่วน
กำรปรับเปลี่ยนเรื่องต่ำงๆ ที่จะร่นระยะของกำรเรียนรู้และกำรปรับตัวของแต่ละฝ่ำยที่จะร่วมสร้ำง
เศรษฐกิจที่ฐำนรำกตำมกำรอธิบำยข้ำงต้น จะเกิดขึ้นตำมหัวข้อต่ำงๆ ที่จำเป็นต่อกำรพัฒนำสินค้ำของชุมชน
ประกอบด้วย (1) ตัวแบบของธุรกิจ (2) กำรออกแบบผลิตภัณฑ์ (3) กำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรตลำด (4) กำรสนับสนุน
ทำงกำรเงิน และ (5) องค์กรสนับสนุน ฯลฯ ซึ่งเป็นงำนที่ คสป. และ บริษัท ประชำรัฐรักสำมัคคีจังหวัด (วิสำหกิจ
เพื่อสังคม) จำกัด รวมทั้ง บริษัท ประชำรัฐรักสำมัคคีวิสำหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินกำรอยู่
บ้ำงแล้วในปัจจุบัน จะมีปริมำณควำมต้องกำรมำกขึ้น และมี ควำมเข้มข้นมำกขึ้นในระยะถัดไปจำกนี้ ดังนั้น
จึงมีควำมจำเป็นที่จะต้องพัฒนำงำนเหล่ำนี้ให้เป็นปัจจัยเชิงสถำบัน (Institutional factors) หรือเป็นระบบนิเวศ
แวดล้อม (Ecosystem) ของกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกโดยตรง เป็นระบบต่ำงหำกไปจำกกำรบริกำรของ
เศรษฐกิจกระแสหลัก เพื่อให้กลไกในระดับโครงสร้ำงของสังคมนี้ กระจำยตัวและพัฒนำตนเองไปตำมควำมจำเป็น
ของสินค้ำ พื้นที่ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสังคม
(4)

5. กำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์ควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนตำมนโนบำยกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำก
และประชำรัฐนี้ มีควำมจำเป็นที่จะต้องสื่อสำรต่อทั้ งคนในขบวนและต่อสำธำรณะ โดยมีประเด็นตำมอย่ำง
ตัวแบบของควำมสำเร็จทั้ง 3 แบบ และควำมสำมำรถของ “ประชำรัฐ” ที่เป็นผลรวมของควำมร่วมมือแบบ
หลำยภำคส่วนหรือข้ำมภำคส่วนตำมที่ได้กล่ำวไว้ข้ำงต้น กำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์ข้ำงต้น นอกจำกจะมีสำระ
ตำมกำรรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำ (Progress report) ซึ่งจะเป็นจำนวนของ “กลุ่มชุมชน วิสำหกิจชุมชน
จำนวนประชำชนที่เกี่ยวข้อง และรำยได้ที่เกิดจำกกำรขำย” แล้ว ควรพัฒนำกำรอธิบำยถึงผลลัพธ์ (Impact)
โดยเปรี ยบเทียบกับอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงของรำยได้ครัวเรือนของสมำชิกวิส ำหกิจชุมชน เพื่อโยงเข้ำกับ
กำรอธิบำยเรื่องควำมสำมำรถในกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำก (อิงกับรำยได้ต่อครัวเรือนเฉลี่ยของจังหวัดนั้นๆ)
ในขณะเดียวกัน ก็ควรจะขยำยผลควำมสำเร็จ ที่ค้นพบนี้ ต่อเวทีกำรประชุมที่เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงเศรษฐกิจ
ฐำนรำก วิสำหกิจเพื่อสังคม ธุรกิจเพื่อสังคม บทบำทร่วมเพื่อกำรพัฒนำของหลำยภำคส่วน (ประชำรัฐ) ทั้งใน
ระดับประเทศ อำเซียน เอเชีย และระดับ Worldwide ทั้งในมิติของผลผลิตและผลลัพธ์ในระดับผลิตภัณฑ์/
โครงกำร กำรริเริ่มควำมร่วมมือของบริษัทเอกชนต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำก และกำรนำเอำนโยบำย
วิสำหกิจเพื่อสังคมมำปรับใช้ในกำรจัดกำรเศรษฐกิจของประเทศ

(5)

สารบัญ
หน้า
(1)
(6)
(9)
(11)
1
1
1
2
3
4

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญรูป
บทที่ 1 บทนา
ความเป็นมา
วัตถุประสงค์
ขอบเขตการศึกษา
การเก็บข้อมูล
การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล
บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม
นโยบายและแนวปฏิบัติว่าด้วยประชารัฐ
การดาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
นโยบายและแนวทางของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
สรุป

5
5
9
11
14
25

บทที่ 3 การดาเนินงานวิจัย
วิธีการศึกษา
แผนการดาเนินงานศึกษา
เครื่องมือ

30
29
30
31

บทที่ 4 ข้อมูลจากการประชุมกลุ่มย่อย
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดหนองคาย
จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดนราธิวาส

32
32
38
47
55
63
71
78
85
92

(6)

สารบัญ (ต่อ)

บทที่ 5 ข้อค้นพบโดยรวม
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
คุณลักษณะความเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)
การจัดตั้งบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด และ
หุ้นส่วนความร่วมมือ
การจัดการธุรกิจ
ตัวแบบ (ตามลักษณะของการจัดการทางการตลาด)

หน้า
98
98
99
102
103
105

บทที่ 6 สรุปและข้อเสนอแนะ
การจัดการชุมชน
การดาเนินงานของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
และ คสป.
การขยายผลตัวแบบพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
การสร้างระบบนิเวศของระบบเศรษฐกิจฐานราก
การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์

108
108
109

บรรณานุกรม
ภาคผนวก 1 หนังสือกระทรวงพาณิชย์ ด่วนที่สุด ที่ พณ 0905/7573 ลงวันที่ 14 ธันวาคม
2558 เรื่อง “คณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศ"
ภาคผนวก 2 หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505 / 45937
ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2558 เรื่อง “คณะกรรมการภาครัฐและเอกชน
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ"
ภาคผนวก 3 หนังสือของกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0409.7/ว 5321 ลงวันที่ 20 กันยายน
2560 เรื่อง “การปรับโครงสร้างคณะทางานสานพลังประชารัฐ”
ภาคผนวก 4 คาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี ที่ 106 /2559 เรื่อง “แต่งตั้งคณะกรรมการประสาน
และขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจาจังหวัด”
ภาคผนวก 5 คาสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 190/2559 เรื่อง “แต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อน
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ส่วนกลาง”
ภาคผนวก 6 กาหนดการเวที Focus group
ภาคผนวก 7 แบบสารวจ
ภาคผนวก 8 ข้อมูลการสารวจ จังหวัดเชียงใหม่
ภาคผนวก 9 ข้อมูลการสารวจ จังหวัดนครสวรรค์

114
116

(7)

109
110
111

120
123
129
133
136
137
145
150

สารบัญ (ต่อ)

ภาคผนวก 10
ภาคผนวก 11
ภาคผนวก 12
ภาคผนวก 13
ภาคผนวก 14
ภาคผนวก 15
ภาคผนวก 16
ทีมวิจัย

ข้อมูลการสารวจ จังหวัดสกลนคร
ข้อมูลการสารวจ จังหวัดหนองคาย
ข้อมูลการสารวจ จังหวัดร้อยเอ็ด
ข้อมูลการสารวจ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข้อมูลการสารวจ จังหวัดเพชรบุรี
ข้อมูลการสารวจ จังหวัดภูเก็ต
ข้อมูลการสารวจ จังหวัดนราธิวาส

(8)

หน้า
155
160
165
169
174
180
185
190

สารบัญตาราง
ตารางที่
2-1
3-1
4-1
4-2
4-3
4-4
4-5
4-6
4-7
4-8
4-9
4-10
4-11
4-12
4-13
4-14
4-15
4-16
4-17
4-18
4-19
4-20
4-21
4-22
4-23
4-24
4-25
4-26
4-27

แนวคิดและทฤษฎี
แผนการดาเนินงานศึกษา
ชุมชนที่ถูกคัดเลือกเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดเชียงใหม่
ชุมชนที่ควรถูกคัดเลือกเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของ
จังหวัดเชียงใหม่
หุ้นของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเชียงใหม่ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
การวิเคราะห์ SWOT จังหวัดเชียงใหม่
ประเภทกิจการที่นาเสนอต่อที่ประชุมกลุ่มย่อย จังหวัดเชียงใหม่
ตัวอย่างของการดาเนินงานสนับสนุนชุมชน จังหวัดนครสวรรค์
ชุมชนที่ถูกคัดเลือกเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดนครสวรรค์
ชุมชนที่ควรถูกคัดเลือกเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของ
จังหวัดนครสวรรค์
หุ้นของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครสวรรค์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
การวิเคราะห์ SWOT จังหวัดนครสวรรค์
ประเภทกิจการที่นาเสนอต่อที่ประชุมกลุ่มย่อย จังหวัดนครสวรรค์
ชุมชนที่ถูกคัดเลือกเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดสกลนคร
ชุมชนที่ควรถูกคัดเลือกเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของ
จังหวัดสกลนคร
หุ้นของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสกลนคร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
การวิเคราะห์ SWOT จังหวัดสกลนคร
ประเภทกิจการที่นาเสนอต่อที่ประชุมกลุ่มย่อย จังหวัดสกลนคร
ตัวอย่างของการดาเนินงานสนับสนุนชุมชน จังหวัดหนองคาย
ชุมชนที่ถูกคัดเลือกเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดหนองคาย
ชุมชนที่ควรถูกคัดเลือกเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของ
จังหวัดหนองคาย
หุ้นของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีหนองคาย (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
การวิเคราะห์ SWOT จังหวัดหนองคาย
ประเภทกิจการที่นาเสนอต่อที่ประชุมกลุ่มย่อย จังหวัดหนองคาย
ชุมชนที่ถูกคัดเลือกเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดร้อยเอ็ด
หุ้นของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีร้อยเอ็ด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
การวิเคราะห์ SWOT จังหวัดร้อยเอ็ด
ประเภทกิจการที่นาเสนอต่อที่ประชุมกลุ่มย่อย จังหวัดร้อยเอ็ด
ชุมชนที่ถูกคัดเลือกเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(9)

หน้า
27
30
33
34
35
36
38
39
42
43
44
45
46
50
51
51
52
54
56
59
60
61
62
63
67
68
69
71
72

สารบัญตาราง (ต่อ)
ตารางที่
4-28
4-29
4-30
4-31
4-32
4-33
4-34
4-35
4-36
4-37
4-38
4-39
4-40
4-41
4-42
4-43
4-44
4-45
4-46

ชุมชนที่ควรถูกคัดเลือกเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หุ้นของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพระนครศรีอยุธยา (วิสาหกิจเพื่อสังคม)
จากัด
การวิเคราะห์ SWOT จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประเภทกิจการที่นาเสนอต่อที่ประชุมกลุ่มย่อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชุมชนที่ถูกคัดเลือกเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดเพชรบุรี
ชุมชนที่ควรถูกคัดเลือกเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของ
จังหวัดเพชรบุรี
หุ้นของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
การวิเคราะห์ SWOT จังหวัดเพชรบุรี
ประเภทกิจการที่นาเสนอต่อที่ประชุมกลุ่มย่อย จังหวัดเพชรบุรี
ชุมชนที่ถูกคัดเลือกเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดภูเก็ต
ชุมชนที่ควรถูกคัดเลือกเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของ
จังหวัดภูเก็ต
หุ้นของ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
การวิเคราะห์ SWOT จังหวัดภูเก็ต
ประเภทกิจการที่นาเสนอต่อที่ประชุมกลุ่มย่อย จังหวัดภูเก็ต
ชุมชนที่ถูกคัดเลือกเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดนราธิวาส
ชุมชนที่ควรถูกคัดเลือกเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของ
จังหวัดนราธิวาส
หุ้นของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
การวิเคราะห์ SWOT จังหวัดนราธิวาส
ประเภทกิจการที่นาเสนอต่อที่ประชุมกลุ่มย่อย จังหวัดนราธิวาส
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หน้า
73
74
76
77
78
80
81
82
84
86
87
88
89
91
93
94
95
96
97

สารบัญรูป
รูปที่
1-1
2-1
2-2
2-3
2-4
4-1
4-2
4-3
4-4
4-5
4-6
4-7
4-8
4-9
4-10
4-11
4-12
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Framework
คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจาจังหวัด
(คสป.)
ความเชื่อมโยงกรมการพัฒนาชุมชนกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
Ansoff’s Matrix Model
วิถีของประสิทธิภาพความต้องการทางตลาดกับการตอบสนองของเทคโนโลยี
การจัดประชุมกลุ่มย่อย จังหวัดเชียงใหม่
เมทริกซ์การประเมินความสอดคล้องในการคัดเลือกชุมชน จ.เชียงใหม่
เมทริกซ์การประเมินความสอดคล้องในการคัดเลือกชุมชนเพิ่มเติม จ.เชียงใหม่
การจัดประชุมกลุ่มย่อย จังหวัดนครสวรรค์
เมทริกซ์การประเมินความสอดคล้องในการคัดเลือกชุมชน จ.นครสวรรค์
เมทริกซ์การประเมินความสอดคล้องในการคัดเลือกชุมชนเพิ่มเติม
จ.นครสวรรค์
การจัดประชุมกลุ่มย่อย จังหวัดสกลนคร
เมทริกซ์การประเมินความสอดคล้องในการคัดเลือกชุมชน จ.สกลนคร
เมทริกซ์การประเมินความสอดคล้องในการคัดเลือกชุมชนเพิ่มเติม จ.สกลนคร
การจัดประชุมกลุ่มย่อยของจังหวัดหนองคาย
เมทริกซ์การประเมินความสอดคล้องในการคัดเลือกชุมชน จ.หนองคาย
เมทริกซ์การประเมินความสอดคล้องในการคัดเลือกชุมชนเพิ่มเติม จ.หนองคาย
การจัดประชุมกลุ่มย่อย จังหวัดร้อยเอ็ด
เมทริกซ์การประเมินความสอดคล้องในการคัดเลือกชุมชน จ.ร้อยเอ็ด
เมทริกซ์การประเมินความสอดคล้องในการคัดเลือกชุมชนเพิ่มเติม จ.ร้อยเอ็ด
การจัดประชุมกลุ่มย่อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมทริกซ์การประเมินความสอดคล้องในการคัดเลือกชุมชน
จ.พระนครศรีอยุธยา
เมทริกซ์การประเมินความสอดคล้องในการคัดเลือกชุมชนเพิ่มเติม
จ.พระนครศรีอยุธยา
การจัดประชุมกลุ่มย่อย จังหวัดเพชรบุรี
เมทริกซ์การประเมินความสอดคล้องในการคัดเลือกชุมชน จ.เพชรบุรี
เมทริกซ์การประเมินความสอดคล้องในการคัดเลือกชุมชนเพิ่มเติม จ.เพชรบุรี
การจัดประชุมกลุ่มย่อย จังหวัดภูเก็ต
เมทริกซ์การประเมินความสอดคล้องในการคัดเลือกชุมชน จ.ภูเก็ต
เมทริกซ์การประเมินความสอดคล้องในการคัดเลือกชุมชนเพิ่มเติม จ.ภูเก็ต
การจัดประชุมกลุ่มย่อยของจังหวัดนราธิวาส
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็นมำ
ตำมที่รัฐบำล พลเอก ประยุทธ์ จันทรโอชำ ได้แถลงนโยบำยของคณะรัฐมนตรีต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
เมื่อวันที่ 12 กันยำยน พ.ศ. 2557 ว่ำด้วยกำรลดควำมเหลื่อมลำ และกำรสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรของรัฐ
ต่อมำ ได้ประกำศนโยบำยเพื่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมด้วยกำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐ เอกชน
และประชำสังคม (Public - Private Collaboration) และเรียกว่ำ “ประชำรัฐ” เพื่อสร้ำงรำยได้และควำม
เข้มแข็งทำงเศรษฐกิจให้ครอบคลุมทังประเทศ เมื่อวันที่ 20 กันยำยน พ.ศ. 2558 โดยมีกำรแต่งตังคณะทำงำน
สำนพลังประชำรัฐ 12 คณะ เมื่อวันที่ 15 ธันวำคม พ.ศ. 2558
คณะทำงำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและประชำรัฐ (E3) ซึ่งเป็น 1 ใน 12 คณะกรรมกำรสำนพลัง
ประชำรัฐ ซึ่งมีหน้ำที่ขับเคลื่อนงำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำก โดยมีกลไกสำคัญทำหน้ำที่ขับเคลื่อน คือ
“คณะกรรมกำรประสำนและขับเคลื่อนนโยบำยสำนพลังประชำรัฐประจำจังหวัด” (คสป.) และบริษัท ประชำรัฐ
รักสำมัคคีจังหวัด (วิสำหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 76 จังหวัด พร้อมกับนำเอำแนวคิดว่ำด้วย “วิสำหกิจเพื่อสังคม”
หรือ Social Enterprise ไปใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำกิจกรรมทำงเศรษฐกิจของชุมชนและเป็นเครื่องมือสำคัญ
ในกำรสร้ำงสรรค์กำรประกอบกำร
ปัจจุบัน (กันยำยน 2560) ผลกำรประกอบกำรตำมกำรขับเคลื่อนงำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและ
ประชำรัฐของคณะกรรมกำรฯ (คสป.) และบริษัทประชำรัฐฯ ได้สร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ และยกระดับคุณภำพชีวิต
ของประชำชน และผลลัพธ์ต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม อย่ำงน้อยก็มีผลต่อชุมชนและท้องถิ่น
กรมกำรพัฒนำชุมชน ทำหน้ำที่ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรประสำนและขับเคลื่อนนโยบำยสำนพลัง
ประชำรัฐประจำจังหวัด (คสป.) และสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและประชำรัฐตำม
แนวทำงกำรทำงำนของคณะทำงำนฯ (E3) ซึ่งมีกำรจัดตังบริษัท ประชำรัฐรักสำมัคคีจังหวัด (วิสำหกิจเพื่อสังคม)
จำกัด ครบ 76 จังหวัดไปแล้ว และมีผลกำรให้คำปรึกษำ แนะนำ กับกลุ่มวิสำหกิจชุมชนต่ำงๆ ในพืนที่รับผิดชอบ
เป็นทีป่ รำกฏต่อสำธำรณะ กรมกำรพัฒนำชุมชน จึงมีควำมประสงค์ศึกษำรูปแบบ แนวทำง ที่เหมำะสม โดยกำร
เลือกศึกษำจำกกำรทำงำนของ คสป. และบริษัท ประชำรัฐรักสำมัคคีจังหวัด (วิสำหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จำนวน
9 จังหวัด เพื่อใช้เป็นต้นแบบสำหรับกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกสำหรับจังหวัดอื่ นๆ รวมทังกำรกำหนดเป็น
แผนงำนโดยรวมของกำรพัฒนำในระยะต่อไป ด้วยเหตุผลควำมจำเป็นนี กรมกำรพัฒนำชุมชน จึงได้จัดทำ
โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำค้นหำต้นแบบ กำรต่อยอดและขยำยผลควำมสำเร็จกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
ฐำนรำกและประชำรัฐ
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 ประมวลผลกำรดำเนินงำนร่วมกันกับคณะกรรมกำรประสำนและขับเคลื่อนนโยบำยสำนพลัง
ประชำรัฐประจำจังหวัด (คสป.) และบริษัท ประชำรัฐรักสำมัคคีจังหวัด (วิสำหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
1.2.2 ประมวลควำมสำเร็จของกำรจัดตังองค์กร กำรจัดกำรธุรกิจ และผลลัพธ์ต่อเศรษฐกิจและสังคม
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1.2.3 จัดทำข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนำต้นแบบ กำรสร้ำงควำมร่วมมือและกำรสื่อสำรต่อสำธำรณะ
1.3 ขอบเขตกำรศึกษำ
1.3.1 กลุ่มตัวอย่ำงข้อมูล (Sampling) กำรศึกษำนี จะเลือกกลุ่มตัวอย่ำงข้อมูลจำกพืนที่จังหวัดที่เป็น
ตัวอย่ำงของกำรดำเนินงำนตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและประชำรัฐ และกิจกำรของ
บริษัท ประชำรัฐรักสำมัคคีจังหวัด (วิสำหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เพื่อประมวลควำมสำเร็จอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
ของกำรดำเนินงำนโดย คสป. และ/หรือบริษัท ประชำรัฐรักสำมัคคีจังหวัด (วิสำหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จำกพืนที่
9 จังหวัด เพื่อกระจำยควำมเป็นตัวแทนของพืนที่กลุ่มจังหวัด ภูมิภำค และตำมลักษณะของกำรประกอบ
กิจกรรมทำงเศรษฐกิจของบริษัท ประชำรัฐรักสำมัคคีจังหวัด (วิสำหกิจเพื่อสังคม) จำกัด (เกษตร/แปรรูป/
ท่องเที่ยวโดยชุมชน) ได้แก่
(1) จังหวัดเชียงใหม่
(2) จังหวัดนครสวรรค์
(3) จังหวัดสกลนคร
(4) จังหวัดหนองคำย
(5) จังหวัดร้อยเอ็ด
(6) จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
(7) จังหวัดเพชรบุรี
(8) จังหวัดภูเก็ต
(9) จังหวัดนรำธิวำส
1.3.2 กำรประมวลข้อมูลเพื่อค้นหำควำมสำเร็จจำกกำรดำเนินงำนของ คสป. จะเป็นไปตำมกรอบ
ควำมเกี่ยวข้องของกำรแปรผลนโยบำยรัฐบำล (6D 6E - เป็นชื่อของคณะทำงำนที่จะกล่ำวถึงในบทต่อไป) ไปสู่
กำรปฏิบัติเพื่อสร้ำงรำยได้ สร้ำงเศรษฐกิจในระดับพืนที่จังหวัดและพืนที่เศรษฐกิจ (ตำมลักษณะของธุรกิจ) และ
กำรประสำน สนับสนุนกำรดำเนินงำนตำมกิจกำรของบริษัท ประชำรัฐรักสำมัคคีจังหวัด (วิสำหกิจเพื่อสังคม)
จำกัด
1.3.3 กำรประมวลข้อมูลเพื่อค้นหำควำมสำเร็จจำกกำรดำเนินงำนของบริษัท ประชำรัฐรักสำมัคคีจังหวัด
(วิสำหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จะประกอบด้วย
(1) ปัจจัยของทุนทำงสังคมต่อกำรรวมตัว/ร่วมทุนกำรจัดตังบริษัท
(2) ปัจจัยที่นำไปสู่ควำมสำเร็จในกำรประกอบธุรกิจ
(3) องค์ประกอบของควำมคิดสร้ำงสรรค์ ควำมใหม่ และนวัตกรรม
(4) กำรอธิบำยผลลัพธ์ต่อกำรสร้ำงรำยได้ สร้ำงงำนในระบบเศรษฐกิจ และกำรแก้ไขปัญหำ
สังคม
1.3.4 กำรค้นหำปัจจัยควำมสำเร็จ ในที่นี จะศึกษำจำกผลกำรประกอบกำรหรือผลกำรดำเนินงำนที่
ประสบควำมสำเร็จ เป็นกำรศึกษำแบบ Case - based โดยจะพิจำรณำควำมสำเร็จที่เกิดขึนจำกกำรมุ่งเน้น
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บริหำรจัดกำรในกำรดำเนินธุรกิจหรือกิจกำรของบริษัท ประชำรัฐรักสำมัคคีจังหวัด (วิสำหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
แต่ละจังหวัด (เป็นตัวแทนของผลกำรดำเนินงำนทังบริษัท ประชำรัฐรักสำมัคคีจังหวัด (วิสำหกิจเพื่อสังคม)
จำกัด และ คสป.) ใน 3 เรื่องด้วยกัน เป็นกรอบเบืองต้น คือ
(1) กำรจัดกำรในระดับผลิตภัณฑ์และกำรตลำด (Products and Markets)
(2) กำรสร้ำงผลิตภำพ (Productivities)
(3) กำรสร้ำงระบบบริหำรงำนและสร้ำงควำมร่วมมือ (Management & Collaboration)
1.3.5 จัดกลุ่มควำมสำเร็จจำกกำรดำเนินงำนที่ได้จำกกำรศึกษำตำม 1.3.4 เป็น “ต้นแบบ” ที่เหมำะสม
สำหรับกำรสร้ำงรำยได้ สร้ำงเศรษฐกิจ (และแก้ไขปัญหำสังคม) ในระดับชุมชนและท้องถิ่น ของกรมกำรพัฒนำ
ชุมชน กำรพัฒนำแนวปฏิบัติของ คสป. และแนวทำงกำรดำเนินกิจกำรของบริษัท ประชำรัฐรักสำมัคคีจังหวัด
(วิสำหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
1.3.6 กรอบกำรศึกษำ (Framework)

รูปที่ 1-1 Framework

1.4 กำรเก็บข้อมูล
1.4.1 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ
กำรศึกษำนี จะรวบรวมข้อมูลและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องต่อกำรสร้ำงรำยได้และเศรษฐกิจ
ในระดับชุมชน ท้องถิ่น และเศรษฐกิจฐำนรำก โดยจัดแบ่งเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย
(1) นโยบำย
1) นโยบำยของรัฐบำลที่แถลงต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติและประกำศต่อสำธำรณะ
2) Thailand 4.0 โมเดลกำรขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ควำมมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน
3) ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (2560 - 2579)
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4) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (2560 - 2564)
5) แผนปฏิรูปประเทศ
(2) กำรแปรผลสู่กำรกำรปฏิบัติ
1) กำรจัดตังคณะทำงำนสำนพลังประชำรัฐ 12 คณะ (6D 6E)
2) กำรจัดตัง คสป.
3) กำรจัดตังบริษัท ประชำรัฐรักสำมัคคีจังหวัด (วิสำหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
(3) แนวคิด ทฤษฎี และปรัชญำ
1) ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
2) ทฤษฎีว่ำด้วยกำรประกอบกำรเพื่อสังคมและวิสำหกิจเพื่อสังคม
3) กำรวิเครำะห์ผลิตภัณฑ์และกำรตลำดของ Igor Ansoff
4) ทฤษฎีว่ำด้วยนวัตกรรมกำรปฏิเสธควำมเก่ำโดยสินเชิง (Disruptive Innovation Theory)
5) ทฤษฎีว่ำด้วยควำมร่วมมือและหุ้นส่วนพันธมิตร
6) ทฤษฎีว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลง (Theory of Change)
7) ทฤษฎีว่ำด้วยนวัตกรรมสังคม (Social Innovation Theory)
1.4.2 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ
กำรรวมรวมข้อมูลปฐมภูมิของกำรศึกษำนี จะจัดให้มีกำรประชุมแบบโฟกัสกรุ๊ป (Focus Group)
ในพืนที่ที่จะศึกษำแต่ละจังหวัด โดยทีมนักวิจัยและวิทยำกรกระบวนกำร จังหวัดละ 1 ครัง โดยมีผู้เข้ำร่วม
ประชุมที่มำจำกแต่ละภำคส่วนของกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและประชำรัฐ
จำนวน 30 คน เพื่อจัดให้มีกำรสืบค้นและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนิ นงำนของ คสป. และบริษัท
ประชำรัฐรักสำมัคคีจังหวัด (วิสำหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ตำมรำยกำรที่ระบุไว้ในข้อ 1.3.2 และ 1.3.3
1.5 กำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ข้อมูล
1.5.1 กำรศึกษำนี จะนำเอำข้อมูลจำกกำรรวบรวมจำกพืนที่ของแต่ละจังหวัด มำวิเครำะห์ถึงควำมสำเร็จ
ที่เกิดขึนในมิติ/แบบ ต่ำงๆ ของแต่ละกรณี แต่ละจังหวัด ทังตำมบทบำทของ คสป. และบริษัท ประชำรัฐ
รักสำมัคคีจังหวัด (วิสำหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ตำมทีป่ รำกฏเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งนักวิจัยจะร่วมกันวิเครำะห์
และสร้ำงเป็น “ต้นแบบ” ของกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและประชำรัฐ
1.5.2 นอกจำกกำรดำเนินงำนตำม 1.5.1 แล้ว ยังจะมีกำรจัดประชุมนักวิจัยที่ศึกษำในพืนที่ของทัง 9
จังหวัด เพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอในระดับยุทธศำสตร์และกำรแปรผลนโยบำยเศรษฐกิจฐำนรำกและประชำรัฐ ที่ควร
จะดำเนินกำรต่อไปในอนำคต พร้อมกับร่วมสังเครำะห์ถึงผลที่จะมีต่อกำรเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม
ในระดับมหภำค (Macro level)

4

บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรม
2.1 นโยบายและแนวปฏิบัติว่าด้วยประชารัฐ
2.1.1 คณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ได้รับทราบเรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ
ภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (Public - Private Steering Committee) รวมทั้ง
คณะกรรมการบริหารและคณะทางาน 12 ชุด ตามรายงานของกระทรวงพาณิชย์และการข้อชี้แจงของ
ฯพณฯ รองนายกรั ฐ มนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) โดยที่กระบวนการทางานของคณะกรรมการและ
คณะทางานข้างต้น เป็นกระบวนการทางานร่วมรัฐของภาคเอกชนที่ขันอาสาเข้ามาช่วยภาครัฐขับเคลื่อนเรื่องต่างๆ
เชื่อมโยงกับภารกิจกระทรวง กรม และหน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างความร่วมมือในการรับมือกับความท้าทาย
ของสถานการณ์เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นรอบด้าน ทั้งจากปัจจัยภายนอกที่มาจากความผันผวนในระบบการเงินของโลก
ราคาน้ามันและราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกลดลงอย่างมาก การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบทางการค้าระหว่าง
ประเทศที่มีการกีดกันทางการค้าโดยประเด็นสิ่งแวดล้อม แรงงาน สิทธิมนุษยชน และความปลอดภัยในสุขภาพ
ของผู้บริโภค ในขณะที่ปัจจัยภายในก็ประสบปัญหาการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมลดลง อัตราค่าจ้างแรงงาน
และต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น การย้ายฐานการผลิตของบริษัทข้ามชาติ การขาดแคลนบุคลากรและแรงงานที่มี
ทักษะ โครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมมีมูลค่าเพิ่มต่าและขาดนวัตกรรม เศรษฐกิจระดับชุมชน
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยังไม่เข้มแข็ง รวมทั้งกฎระเบียบที่ล้าสมัยและเป็นอุปสรรค จากสถานการณ์
นี้ จึงทาให้การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มลดลง จากอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน
ประเทศ (GDP) ในช่วงปี 2549 - 2557 เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 3.4 ลดลงจากเดิมก่อนหน้านี้ระหว่างปี 2543 - 2548
ที่ขยายตัวร้อยละ 5.3 ความสามารถทางเศรษฐกิจที่ถดถอยนี้จะทาให้เศรษฐกิจของประเทศติดอยู่ในกับดัก
รายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) และยังไม่สามารถที่จะก้าวไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง (High Income
Country)
กระทรวงพาณิชย์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศขึ้น
เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ
และสร้างการขยายตัวทางเศรษฐกิจไม่ต่ากว่าร้อยละ 5 ต่อปี โดยมียุทธศาสตร์หลัก ที่มุ่งเน้นใน 3 ประเด็นหลัก
คือ (1) การลดความเหลื่อมล้า (2) การเพิ่มคุณภาพคน (3) การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และมีกรอบ
ดาเนินงานภายใต้ 4 เสาหลัก ได้แก่ (1) ธรรมาภิบาล (Governance) (2) นวัตกรรมและผลิตภาพ (Innovation
and Productivity) (3) การยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ (Talent and Human Capital Development)
(4) การมีส่วนร่วมในความมั่งคั่ง (Inclusiveness)
บทบาทของคณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ประกอบด้วย
(1) การดาเนินงานการในลักษณะหุ้นส่วนภาครัฐ เอกชน และประชาชน (ประชารัฐ)
(2) เน้นกิจกรรมที่เป็น Action - Based
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(3) ครอบคลุม 4 เสาหลัก คือ ธรรมาภิบาล นวัตกรรมและผลิตภาพ การยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์
และการมีส่วนร่วมในความมั่งคั่ง (Inclusiveness)
(4) ภาคเอกชนนา โดยภาครัฐเป็นผู้อานวยความสะดวกและสนับสนุน
คณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ประกอบด้วย
(1) รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)
(2) รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)
(3) รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ)
(4) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
(5) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(6) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(7) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(8) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
(9) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(10) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
(11) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
(12) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(13) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(14) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
(15) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(16) เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
(17) ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
การดาเนินงานภายใต้คณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จะมี
คณะกรรมการบริหารและคณะทางาน 12 ชุด โดยคณะกรรมการบริหาร จะมี ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี
(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เป็นประธาน มีนายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกลุ่มบริษัทน้าตาลมิตรผล จากัด
เป็นประธานกรรมการร่วม มีหัวหน้าทีมภาครัฐและหัวหน้าทีมภาคเอกชน จากคณะทางาน 12 คณะร่วมเป็น
กรรมการ
คณะทางานร่วมรัฐ - เอกชน - ประชาชน (ประชารัฐ) จานวน 12 คณะ ได้แก่
(1) คณะทางานด้านการยกระดับนวัตกรรมและผลิตภาพ
(2) คณะทางานด้านการดึงดูดการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
(3) คณะทางานด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจเริ่มต้น
(4) คณะทางานด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ
(5) คณะทางานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
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(6) คณะทางานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและ MICE
(7) คณะทางานด้านการส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ
(8) คณะทางานด้านการพัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
(9) คณะทางานด้านปรับปรุงแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐ
(10) คณะทางานด้านการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่
(11) คณะทางานด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นา
(12) คณะทางานด้านการสร้างรายได้และการกระตุ้นการใช้จ่ายของประเทศ
รายละเอียดความเป็นมาของคณะกรรมการคณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศ คณะกรรมการบริหาร และคณะทางาน 12 ชุด ปรากฏตามหนังสือกระทรวงพาณิชย์ ด่วนที่สุดที่
พณ 0905/7573 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2558 (รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวกที่ 1) และหนังสือสานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505 / 45937 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2558 (รายละเอียดปรากฏตาม
ภาคผนวกที่ 2)
พร้อ มกัน นั ้น ก็ไ ด้มีก ารปรับ ปรุง คณะกรรมการสานพลัง ประชารัฐ เป็น ไปตามความร่ว มมือ
ของคณะกรรมการร่วมรัฐและเอกชน โดยมี ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เป็นหัวหน้าทีม
ภาครัฐ และนายอิสระ ว่องกุศลกิจ เป็นหัวหน้าทีมภาคเอกชน โดยมีนายทศพร ศิริสัมพันธ์ เป็นเลขานุการกลาง
พร้อมกับปรับปรุงการดาเนินงานของคณะทางาน 12 คณะ (โครงสร้างและรายชื่อคณะทางานสานพลังประชารัฐ
ทีป่ รากฏตามหนังสือของกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0409.7/ว 5321 ลงวันที่ 20 กันยายน 2560) (รายละเอียด
ปรากฏตามภาคผนวกที่ 3) โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
กลุ่มงานด้าน Value Driver ประกอบด้วย
1) D1 - การยกระดับนวัตกรรมและ Digitalization
2) D2 - การส่งเสริม SMEs และ Productivity
3) D3 - การส่งเสริมการท่องเที่ยวและ MICE
4) D4 - การส่งเสริมการค้าธุรกิจบริการและการลงทุนในต่างประเทศ
5) D5 - การพัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมที่เป็น New S - Curve
6) D6 - การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่
กลุ่มงานที่เป็น Enable Driven ประกอบด้วย
1) E1 - การดึงดูดการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
2) E2 - การยกระดับคุณภาพวิชาชีพ
3) E3 - การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
4) E4 - การปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐ
5) E5 - การศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นา
6) E6 - ประชารัฐเพื่อสังคม
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2.1.2 คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ คณะกรรมการประสานงานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลัง
ประชารัฐประจาจังหวัด (คสป.)
เพื่อให้การดาเนินงานในเรื่องนี้ ดาเนินการไปตามแบบแผนของการร่วมบูรณาการระหว่างภาครัฐ
เอกชน และประชาชน สานักนายกรัฐมนตรี โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงได้มี
คาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี ที่ 106/2559 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้ง “คณะกรรมการประสาน
และขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจาจังหวัด ”เรียกโดยย่อว่า “คสป” ในจังหวัดต่างๆ ยกเว้น
กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนหนึ่งที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
มอบหมาย เป็นรองประธาน โดยมีกรรมการจากภาครัฐ ประกอบด้วย ผู้บริห ารสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ
พาณิช ย์จังหวัด ท่องเที่ย วและกีฬาจังหวัด อุต สาหกรรมจังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด คลังจังหวัด
ศึกษาธิการจังหวัด ปลัดจังหวัด อัย การจังหวัด และนายอาเภอจากทุกอาเภอ กรรมการจากภาคเอกชน
ประกอบด้วย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยว
จังหวัด ประธานชมรมธนาคารจังหวัด ผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรภาคเอกชน ไม่เกิน 5 คน กรรมการจาก
ภาคประชาชนในจังหวัด ประกอบด้วย ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาขน ไม่เกิน 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภาคประชาสังคม ซึ่งมีกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการรองรับไม่เกิน 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิภาคประชาชน
ไม่เกิน 4 คน โดยมีหัวหน้าสานักงานจังหวัดและพัฒนาการจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม หัวหน้า
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (สนจ.) และหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ การพัฒนาชุมชน (พช.) เป็น
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการร่วม (รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวกที่ 4)
คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจาจังหวัด (คสป.)

รูปที่ 2-1 คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจาจังหวัด (คสป.)
ที่มา : กรมการพัฒนาชุมชน
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คสป. มีบทบาทและหน้าที่ ประสานงานกับคณะกรรมการสานพลั งประชารัฐและคณะทางานของ
คณะกรรมการดังกล่าวตามแนวทางประชารัฐ ดังนี้
1) รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนงาน
2) กาหนดแนวทางปฏิบัติและแผนดาเนินงานในพื้นที่
3) ประสานการปฏิบัติงานและบูรณาการการทางานร่วมกั นระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชนในจังหวัด
4) ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดาเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายสานพลัง
ประชารัฐ
5) รายงานผลการดาเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคให้รัฐบาลทราบโดยผ่านทางกระทรวงมหาดไทย
6) แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะทางานเพื่อปฏิบัติงานตามที่ คสป. มอบหมาย
7) ปฏิบัติหน้าที่ด้านอื่นๆ ตามที่กระทรวงมหาดไทย นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
2.2 การดาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
2.2.1 คณะทางานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐส่วนกลาง
กระทรวงมหาดไทย ได้มีคาสั่งที่ 190 / 2559 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 แต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อน
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ส่วนกลาง เพื่อรองรับ “คณะทางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ
ประชารัฐ” ( Enable Driven คณะที่ 3) ซึ่งมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
หัวหน้าทีมภาครัฐ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน) หัวหน้าทีมภาคเอกชน
(องค์ประกอบคณะทางานร่วมรัฐ - เอกชน - ประชาชนของ E3 ปรากฏตามเอกสารภาคผนวก) ตามโครงสร้าง
การทางานของคณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และคณะกรรมการสานพลัง
ประชารัฐ โดยคณะทางานที่จัดตั้งขึ้นตามคาสั่งนี้ มี ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นหัวหน้าทีมภาครัฐ และนายฐาปน
สิริวัฒนภักดี บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน) หัวหน้าทีมภาคเอกชน มีอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็น
คณะทางานและเลขานุการร่วม (รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวกที่ 5)
คณะทางานที่จัดตั้งขึ้นมีหน้าที่ ดังนี้
1) นายุทธศาสตร์ เป้าหมาย และแนวทางการดาเนินงานของคณะทางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
และประชารัฐ ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
2) จัดทาแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมที่สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง (Action - Based)
3) บูรณาการแผนงาน/โครงการ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐในส่วนกลาง เพื่อสนับสนุน
การดาเนินงานในระดับพื้นที่ ครอบคลุมพื้นที่ทุกจังหวัด
4) สื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการดาเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
5) ออกแบบระบบติดตาม และรายงานการดาเนินงานแก่คณะทางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ
ประชารัฐทุกเดือน
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6) กากับ ดูแล ให้คาปรึกษาและข้อแนะนาแก่คณะทางานสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ
ประชารัฐ ระดับจังหวัด เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
7) แต่งตั้งคณะทางานเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามความเหมาะสม
8) รายงานผลการดาเนินงานแก่คณะทางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะทางานเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
2.2.2 กลยุทธ์และแผนการดาเนินงานของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด ในเบื้องต้น จะจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
เป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยจะมีผู้ริเริ่ม 5 - 10 คน ที่เป็นตัวแทนจากภาคส่วน
ต่างๆ 5 ส่วนด้วยกัน คือ รัฐ เอกชน วิชาการ ประชาสังคม และประชาชน โดยมีข้อกาหนดพิเศษว่าด้วยการ
กาหนดสัดส่วนของการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละภาคส่วนให้มีสิทธิเท่ากัน คือ 20 % ไม่ว่าแต่ละส่วน
จะถือหุ้นเท่าใดก็ตาม เป็นบริษัทที่ ดาเนินการมีแนวทางของวิสาหกิจเพื่อสังคม ซึ่งมีหลักการ 5 ประการ คือ
(1) มีเป้าหมายหลักเพื่อสังคม ไม่ใช่เพือ่ กาไรสูงสุด (2) เป็นรูปแบบธุรกิจที่มีรายได้หลักมาจากการให้คาปรึกษา
แก่ธุรกิจชุมชนไม่ใช่เงินจากรัฐหรือเงินบริจาค (3) กาไรต้องนาไปใช้ขยายผล ไม่ใช่ปันผลเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
(4) บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (5) จดทะเบียนเป็นรูปแบบบริษัท แผนการดาเนินงานของบริษัท
ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด มีเป้าหมายเดียว คือ สร้างรายได้ให้กับชุมชน เพื่อประชาชน
มีความสุข โดยใช้เปรียบเทียบผลการดาเนินงานตามรายการตัวชี้วัดจากรายได้ครัวเรือน จากราคาสินค้าและ
บริการ โดยอิงฐานดัชนีชี้วัดที่มีอยู่เดิมตามข้อมูล จปฐ. ที่มีการจัดเก็บข้อมูลเป็นประจาทุกปี กิจการวิสาหกิจ
ที่จะมุ่งเน้น ใน 3 กิจการ ประกอบด้วย การเกษตร การแปรรูป (SMEs/OTOP) และการท่องเที่ยวโดยชุมชน
โดยมีกระบวนการทางานที่จะต้องพิจารณาให้ความสาคัญใน 5 เรื่องด้วยกัน คือ การเข้าถึงปัจจัยการผลิต
การบริหารจัดการ การสร้างองค์ความรู้ การตลาด และการสื่อสารสร้างการรับรู้ มีแผนการจัดตั้งบริษัทให้ครบ
76 จังหวัด รวมทั้งบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จากัด
การดาเนินการจัดตั้งบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จากัด นั้น จะเป็นไป
เพื่อการทาหน้าที่สนับสนุนการดาเนินงานต่างๆ ให้กับบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม)
จากัด ซึ่งเป็นการถือหุ้นของบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ เช่น บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน), บริษัท
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จากัด (มหาชน), บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จากัด , บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด
(มหาชน), บริษัท สหพัฒนาพิบูล จากัด (มหาชน), กลุ่มบริษัท น้าตาลมิตรผล จากัดฯลฯ
2.2.3 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของกรมการพัฒนาชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดาเนินการสนับสนุนและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากในระดับชุมชน ภายใต้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยนาเอากองทุนต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชนที่อยู่ในความดูแลของกรมการพัฒนา
ชุมชน ไปสร้างเศรษฐกิจชุมชนใน 3 ระดับ คือ ระดับที่ 1 ส่งเสริมการการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ทางเศรษฐกิจ
ในระดับครัวเรือน (Dependent) ตามแนวทางสัมมาชีพ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่เบียดเบียนตนเอง ลดการพึ่งพา
ละความฟุ่มเฟือย และเลิกอบายมุข ระดับที่ 2 เป็นการส่งเสริมการรวมกลุ่ม (Independent) ในระดับการ
รวมกลุ่ ม รวมซื้อ รวมขาย นี้ จะเป็ น การดาเนิ นงานสร้างการประกอบการในระดับชุมชน (Community
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Entrepreneur) เพื่อการริเริ่มการผลิตและการค้า (ผลิตได้ ขายเป็น) และในระดับที่ 3 เป็นการสร้างความ
ร่วมมือสร้างเครือข่าย (Interdependent) เป็นการขยายตัวเข้าสู่ระบบการผลิตทางเศรษฐกิจ และเป็นส่วนหนึ่ง
ของระบบเศรษฐกิจในระดับชุมชนและท้องถิ่น และด้วยการที่ลักษณะของการประกอบการเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น
จากการรวมตัวของกลุ่มชุมชนแล้วพัฒนาสร้างทางเศรษฐกิจนี้ ในทางวิชาการ ถือว่า เป็นรูปแบบหนึ่งของ
วิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)

รูปที่ 2-2 ความเชื่อมโยงกรมการพัฒนาชุมชนกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

การดาเนินการสนับสนุนและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากในระดับชุมชน นี้ ในระดับที่ 1 จะเป็นไปตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐาน และระดับที่ 2 และ 3 จะเป็นไปตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงแบบก้าวหน้า
2.3 นโยบายและแนวทางของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
2.3.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็นแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับแรก
ที่รองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) เป็นแผนที่จัดทาขึ้นในช่วงการปฏิรูปประเทศและการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกด้วยการน้อมนาเอา “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทาง
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ในการพัฒนาประเทศ โดยมีประเด็นสาคัญในการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจ
เพื่อสังคม เพื่อสร้างความเป็นธรรมและลดปัญหาความเหลื่อมล้า รวมทั้งการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ เช่น
(1) การส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการระดับชุมชน การสนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
ส่งเสริมให้ชุมชนจัดสวัสดิการและบริการชุมชน และผลักดันกลไกการกระจายที่ดินทากินและการบริหารจัดการ
ที่ดินของชุมชน โดยมุ่งบรรลุเป้าหมายสาคัญในการยกระดับรายได้ของประชากรกลุ่มร้อยละ 40 ที่มีรายได้
ต่าสุด
(2) การยกระดับห่วงโซ่มูลค่าด้วยการใช้เทคโนโลยีวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมการผลิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับความต้องการของการตลาดรวมทั้งสร้างสังคมผู้ประกอบการให้มีทักษะ
การทาธุรกิจที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
(3) การส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่ เช่น เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
การพัฒนาวิสาหกิจตั้งใหม่ (Start Up) และวิสาหกิจเพื่อสังคม รวมถึงการสร้างสังคมผู้ประกอบการเพื่อต่อยอด
การผลิตและบริการ
(4) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากทั้งวิสาหกิจขนาดย่อม ขนาดเล็กและขนาดกลาง วิสาหกิจชุมชนและ
วิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจฐานรากให้มีความครอบคลุมมากขึ้น เป็นการสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาและส่งเสริมสังคมผู้ประกอบการให้ผลิตได้และขายเป็น
2.3.2 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
ตามร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ประเด็นที่จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก เช่น ในการกาหนด ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เรื่องการสร้าง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้คนทุกกลุ่มในสังคม ซึ่งได้เน้นที่จะกล่าวถึง (1) การสร้างรายได้เพิ่มและ
สร้างหลักประกันทางสังคมสาหรับผู้มีรายได้น้อยในกลุ่มประชากร ร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่าสุด ผู้ด้อยโอกาส
และ (2) สนับสนุนการสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อสร้างความร่วมมือที่เน้น
ผลลัพธ์เพื่อสังคม และ/หรือการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (3) การเสริมสร้างพลังทางสังคมด้วยการส่งเสริม
ให้วิสาหกิจชุมชน สามารถเข้าถึงตลาดเงิน ตลาดทุน และมีก ารเชื่อมต่อกับตลาดสินค้าและบริการตามกลุ่ม
ประเภทของวิสาหกิจ
นอกจากนี้ ตามร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยังมีประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสังคมผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นเรื่องการปรับเปลี่ยนทัศนคติว่าด้วยอาชีพและการประกอบการ
การเพิ่มพูนทักษะ ความสามารถ และกระบวนการทางาน
2.3.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
ร่างแผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจที่ดาเนินการโดยคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
ฉบับเดือนธันวาคม 2560 ได้ระบุถึงความสาคัญของการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศที่จะต้องรับมือกับสถานการณ์
เดิมอันเนื่องมาจากปัญหาด้านศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจที่ลดลงจากเดิม ก่อนปี พ.ศ. 2540 เศรษฐกิจ
ของประเทศขยายตัวในอัตราร้อยละ 9 ต่อปี มาเป็นต่ากว่าร้อยละ 4 ต่อปี ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ปัญหาความ
เหลื่อมล้าทั้งในด้านเศรษฐกิจ รายได้ และโอกาสของคนเมืองกับคนชนบท กรุงเทพกับต่างจังหวัด คนรวยกับคนจน
ผู้ประกอบการรายใหญ่กับรายเล็ก รวมทั้งปัญหากลไกและบทบาทภาครัฐที่ไม่เอื้อต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
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ขาดการบูรณาการ ไม่มีการปรับปรุงกฎระเบียบให้ทันสมัยและเอื้อต่อการดาเนินกิจการต่างของประชาชน
พร้อมกันนี้ ยังได้คานึงสถานการณ์ใหม่ที่กาลังเกิดขึ้นในปัจจุบันและมีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้นในอนาคต ไม่ว่า
จะเป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีซึ่งจะเปลี่ยนพฤติกรรมและความสัมพันธ์ทางสังคมและเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ
(Business model) เช่น เดิมธนาคารพาณิชย์แข่งขันการเปิดสาขา แต่ปัจจุบันเมื่อมีบริการทางการเงินผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ จึงมีธนาคารพาณิชย์หลายแห่งเริ่มทยอยปิดสาขา การเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและเทคโนโลยีข้างต้น เกิดขึ้นพร้อมๆ กับการเข้มข้นของมาตรฐานสากลและเงื่อนไขของโลกาภิวัตน์
ควบคู่ไปกับการเร่งสร้างประชาธิปไตยในทางการเมือง รวมทั้งการย่างเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ฯลฯ
แผนปฏิรูปเศรษฐกิจดังกล่าว มีจุดมุ่งหมายที่จะให้เศรษฐกิจไทยแข่งขันได้ - กระจายประโยชน์ไปสู่
ประชาชน - เติบโตยั่งยืน โดยมีประเด็นที่มุ่งเน้น 3 ด้านสาคัญ คือ (1) การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน
ให้กับทุกภาคส่วนของระบบเศรษฐกิจ ด้วยการมุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) การสร้างความเชื่อมโยง
กับประเทศเพื่อนบ้าน (CLMV) และการสร้างระบบนิเวศด้านการวิจัยและนวัตกรรม (2) การสร้างความเท่าเทียม
และการเติบโตร่วมไปด้วยกัน ปรับเปลี่ยนกระบวนการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้าและความยากจน และเน้น
ที่กระจายประโยชน์จากการพัฒนาไปสู่ประชาชนให้ทั่วถึงมากขึ้น ด้วยการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและแรงงาน
ไร้ฝีมือในระดับฐานราก เพิ่มศักยภาพให้กับกลุ่มเกษตร เช่น การเพิ่มผลผลิต การจัดการระบบน้า การใช้ความรู้
สมัยใหม่จากข้อมูลและเทคโนโลยี การเพิ่มทางเลือกและการพัฒนาการประกอบการแบบ Smart farmer
ในด้านแรงงานก็เพิ่มพูนทักษะฝีมือแรงงาน ให้สามารถรองรับลักษณะของเศรษฐกิจที่จะเปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิม
สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่ม เครือข่าย และสร้างกลไกทางานร่วมกับภาคเอกชน พัฒนา
ความเข้มแข็งด้านองค์กรร่วมกับสถาบันการเงินประชาชน จัดตั้งพื้นที่การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างเป็น
ช่องทางเศรษฐกิจและรายได้ให้กับชุมชน รวมทั้งจัดให้มีการสนับสนุนในระดับสถาบันทางสังคม เช่น การจัดตั้ง
กองทุนการลงทุนเพื่อสังคม (Social investment fund) (3) การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะเป็นเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับการปรับบทบาทและกลไกของรัฐ ให้พร้อมต่อการทาหน้าที่เป็นระบบนิเวศใหม่ของระบบเศรษฐกิจ
ที่มีความพร้อมทั้งด้านการกาหนดข้อควรปฏิบัติและการเป็นกลไกสนับสนุน ที่คานึงถึงเกณฑ์ว่าด้วยธรรมาภิบาล
ทั้งด้านประสิทธิภาพ โปร่งใส การกระจายอานาจให้ท้องถิ่นร่วมตัดสินใจ และการประสานความร่วมมือกับ
ผู้เกี่ยวข้อง
2.3.4 แผนปฏิรูปประเทศด้านสังคม
ตามร่างแผนปฏิรูปประเทศด้านสังคมที่ดาเนินการโดยคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ฉบับเดือน
ธันวาคม 2560 ได้ทบทวนข้อเสนอการปฏิรูปประเทศของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ทั้ง 37 ด้าน ที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นทางสังคม เช่น การให้ความสาคัญกับระบบประกันสังคมถ้วนหน้า ระบบสวั สดิการสังคมที่เหมาะสม
สาหรับเด็กปฐมวัย ระบบสวัสดิการสังคมกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการ คนชายขอบ สวัสดิการที่อยู่อาศัย
การส่งเสริมความเข้มแข็งภาคประชาสังคม และระบบกลไกบริหารจัดการระบบสวัสดิการสังคม การปฏิรูประบบ
เพื่อรองรับสังคมสูงวัยทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านสุขภาพ และด้านสังคม การปฏิรูปสิทธิและ
บทบาทของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรและทุนชุมชน สวัสดิการชุมชน และสัมมาชีพชุมชน รวมทั้ง
การคุ้มครองผู้บริโภค
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ได้ให้ความสาคัญต่อเรื่องและประเด็นปฏิรูปตามแผนงาน 5
หัวข้อด้วยกัน ประกอบไปด้วย (1) การปฏิรูปการออม สวัสดิการ และการลงทุนเพื่อสังคม (2) กลุ่มผู้เสียเปรียบ
ทางสังคม (3) การจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ด้านสังคม (4) ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง (5) การมีส่วนร่วม
การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายให้ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย
สามัคคีปรองดอง พัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสมดุลระหว่างการพัฒนา
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ด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม มีโอกาสทัดเทียม ขจัดความเหลื่อมล้า ประชาชน
มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
การพิจ ารณาความสาคัญของเรื่องและประเด็นทางสังคมข้างต้น คณะกรรมการปฏิรูปด้านสังคม
ได้คานึงถึงปัจจัยต่างๆ โดยปัจจัยภายนอก จะให้ความสาคัญต่อกระแสการพัฒนาของโลกาภิวัตน์ที่ท้าทายต่อ
ความสามารถทางสังคมที่มีอยู่ ซึ่งมี แนวโน้มที่เข้มข้นมากขึ้นๆ กระแสการให้ความสนใจต่อการเป็นหุ้นส่วน
การพัฒนาทางสังคม - วิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise : SE) Social Economy และ Social Impact
Investment Market รวมทั้งความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อความเป็นไปได้ในการบริหารจัดการภาครัฐ
ที่มีประสิทธิภาพ ในขณะที่ปัจจัยภายใน จะให้ความสาคัญต่อแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไปสู่
สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ การมีรายได้ไม่เพียงต่อรายจ่ายในตลอดช่วงชีวิต การออมมีระดับต่า คุณภาพความ
เป็นไทยในด้านคุณธรรม ความเกี่ยวข้องกับความเหลื่อมล้าในด้านรายได้ ที่มีเป็นอย่างต่อเนื่อง ความเหลื่อมล้า
ด้านการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม ข้อจากัดในระบบคุ้มครองผู้บริโภค ไม่มี การบูรณาการงานข้อมูลของ
หน่วยงานด้านสังคม ในขณะที่กิจการเอกชนมีค่าใช้จ่ายการบริจาคและการลงทุนในกิจการเพื่อสังคมหรือ CSR
มากขึ้น (ตัวเลขเงินบริจาคของบริษัทเอกชนในปี พ.ศ. 2554 มีวงเงินทั้งสิ้น 7.5 หมื่นล้านบาท ตัวเลขค่าใช้จ่าย
งานด้าน CSR จากการสารวจของ TDRI ในปี พ.ศ. 2560 สูงถึง 10,000 ล้านบาท) มีบริษัทยื่นขอแจ้งจดทะเบียน
เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมแล้ว 400 ราย แต่การพัฒนาในชุมชนที่เป็นมาอย่างต่อเนื่องกลับยังไม่สามารถที่จะทาให้
ชุมชนจะพึ่งพาตนเองได้ในเชิงระบบ (มีข้อจากัดในการสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ) โดยที่ในแผนด้านสังคม
นี้ ได้ระบุลักษณะของการรวมกลุ่มเป็นองค์กรประเภทต่างๆ เช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 84,759 แห่ง สหกรณ์
8,195 แห่ง ร้านค้าชุมชน 19,566 แห่ง ตลาดชุมชน 1,359 แห่ง กองทุนสวัสดิการชุมชน 5,930 แห่ง กองทุน
จัดการการเงินชุมชนในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 79,566 กองทุน สหกรณ์และเครดิตยูเนียน 611 แห่ง
และกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 34,530 กลุ่ม
2.4 แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
2.4.1 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชดารัส
ชี้แนะแนวทางการดาเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย ให้รอดพ้นและสามารถดารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้
กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชน
ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดาเนิน
ไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์
ประเวศ วะสี. (2542) ได้กล่าวว่าเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง มีความพอเพียงในอย่างน้อย 7 ประการ
คือ (1) พอเพียงสาหรับทุกคน ทุกครอบครัว ไม่ทอดทิ้งกัน (2) จิตใจพอเพียง ทาให้รักและเอื้ออาทรคนอื่นได้
(3) สิ่งแวดล้อมพอเพียง การอนุรักษ์และเพิ่มพูนสิ่งแวดล้อมทาให้ยังชีพทามาหากินได้ เช่น การทาเกษตรแบบ
ผสมผสาน ซึ่งได้ทั้งอาหาร ได้ทั้งสิ่งแวดล้อมและได้ทั้งเงิน (4) ชุมชนเข้มแข็งพอเพียง การรวมตัวกันจะทาให้
แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ เช่น ปัญหาสังคม ปัญหาความยากจน ปัญหาสิ่งแวดล้อม (5) ปัญญาพอเพียง มีการเรียนรู้
ร่วมกันในการปฏิบัติ และปรับตัวได้อย่างต่อเนื่อง (6) พื้นฐานวัฒนธรรมพอเพียง เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งแวดล้อมที่หลากหลายกับวิถีชีวิตที่เติบโตไปพร้อมๆ กัน และ (7) ความมั่นคงพอเพียง ไม่ใช่วูบวาบเดี๋ยวจน
เดี๋ยวรวยแบบกะทันหัน เดี๋ยวตกงานไม่ มีกิน ไม่มีใช้จะทาให้สภาพจิตเสียเมื่อทุกอย่างพอเพียง ก็จะทาให้เกิด
สมดุลเป็นปกติและยั่งยืนเรียกว่า เศรษฐกิจพอเพียง
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สุเมธ ตันติเวชกุล (2542) ได้กล่าวว่าการปฏิบัติตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราช
ดาริ มีดังนี้ (1) ยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายในด้านที่ไม่จาเป็น ลดละความฟุ่มเฟือย ในการดารงชีวิต
อย่างจริงจัง (2) ยึดกิจการประกอบอาชีพที่ถูกต้อง สุจริตแม้จะตกอยู่ในภาวะขาดแคลนในการดารงชีพก็ตาม
(3) ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์และแข่งขันในทางการค้าขาย ประกอบการต่อสู้กันอย่างรุนแรงดังอ ดีต
ความสุข ความเจริญอันแท้จริงนั้น หมายถึงความสุข ความเจริญ ที่บุคคลแสวงหามาได้ด้วยความเป็นธรรมทั้ง
ในเจตนาและการกระทา ไม่ใช่ได้มาด้วยความบังเอิญ หรือการแก่งแย่งเบียดบังมาจากผู้อื่น (4) ไม่หยุดนิ่งที่จะ
หาทางใช้ชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ยากครั้งนี้โดยต้องขวนขวายใฝ่หาความรู้ให้เกิดรายได้ เพิ่มพูนขึ้นจนถึงขั้น
พอเพียงเป็นเป้าหมายสาคัญ (5) ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี ลดละสิ่งชั่วทั้งหมดสืบไป ทั้งนี้ด้วยสังคมไทยที่
ล่มสลายลงในครั้งนี้ เพราะยังมีบุคคลจานวนมิใช่น้อยที่ดาเนินการโดยปราศจากละอายต่อแผ่นดิน
ณรงค์ โชควัฒนา (2542) เศรษฐกิจพอเพียง พึ่งตนเองตามพระราชดาริ ความหมายว่า การพัฒนา
อย่างบูรณาการ โดยไม่มองเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียวต้องมองสังคมด้วยและมองสิ่งแวดล้อม พร้อมๆ ไปกับ
การพัฒนา เราไม่เชื่อว่า เมื่อเศรษฐกิจดีขึ้น สังคม และสิ่งเหล่านี้เป็นทรัพยากรไทย เป็นทรัพยากรที่มีค่า เราควร
ใช้ให้คุ้มค่าที่สุด เพราะฉะนั้น การพัฒนาต้องมองรอบด้าน เรียกว่าบูรณาการและพึ่งตนเอง ทั้งเงินออม สติปัญญา
และการตลาด โดยอาศัยปัจจัยในการพัฒนา คือ คนและเป้าหมาย ก็คือ อยู่ดี กินดี มีสุข แต่คนของเรามีปัญหา
ต้องเน้นที่คน เป็นการให้ ศักยภาพของคน ถ้าคนไทยเก่งขึ้น มีความสามารถมากขึ้น เราก็จะสามารถพัฒนา
ประเทศได้ดีขึ้น กล่าวโดยสรุปเป้าหมายสุดท้าย สังคมไทยต้องกินดี อยู่ดี มีความสุข ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา
คุณธรรม เศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อมก็ต้องดีด้วย
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ( 2548 ) ได้ให้คานิยามคาว่า ความพอเพียง
ในเศรษฐกิจพอเพียง ว่าหมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจาเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกัน
ในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัย
ความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการนาวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการ
ดาเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ
นักทฤษฏีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีสานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม
ดาเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญาและความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับ
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้
เป็นอย่างดี
อภิชัย พันธเสน ( 2549 ) ให้ความหมายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ แนวคิดในการดาเนินชีวิต
ที่ต้องประกอบด้วย ความพอเพียงหรือความพอประมาณ คือ ไม่ฟุ่มเฟือย แต่ก็ไม่จาเป็นต้อกระเบียดกระเสียร
จนเกิดความเดือดร้อน แต่ที่สาคัญที่สุดก็จะต้องมีเหตุผลแห่งเป็นเหตุผลในพุทธรรมหรือจริยธรรมของทุกศาสนา
นั่นคือ ความไม่โลภจนเกินไป ซื่อสัตย์สุจริตและไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น
พิพัฒน์ ยอดพฤติการณ์ (2560) มีความเห็นว่า การนาเอาแนวคิด/ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
เป็นแนวทางในการศึกษานั้น จะให้ความสาคัญต่อการนาเอาคุณลักษณะ 3 ประการ (พอประมาณ มีเหตุผล และ
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี) 2 เงื่อนไข (ความรู้ และคุณธรรม) ไปปรับใช้ต่อการแปรผลสู่การปฏิบัติ ใน 2 ระดับด้วยกัน
คือ เศรษฐกิจพอเพียงที่เลี้ยงตัวเองได้บนพื้นฐานของความประหยัดและการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็น ที่เรียกว่า
“เศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐาน” ซึ่งเหมาะสมที่ปรับใช้ในระดับบุคคลและครอบครัว และเศรษฐกิจพอเพียง
บนพื้นฐานของการขยายขนาดตามกระบวนการวมกลุ่ม มีการสร้างเครือข่ายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในรูปแบบ
ต่างๆ โดยประสานความร่วมมือกับภายนอก ที่เรียกว่า “เศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า” ซึ่งเหมาะสมที่จะปรับใช้
ในระดับการรวมกลุ่มและเครือข่าย
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2.4.2 ทฤษฎีว่าด้วย การประกอบการเพื่อสังคมและวิสาหกิจเพื่อสังคม
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการประกอบการเพื่อสังคม (Social Entrepreneurship) และวิสาหกิจ
เพื่อสังคม (Social Enterprise) เป็นเรื่องที่นักวิชาการต่างให้ความสนใจที่จะสร้างคาอธิบาย เพื่อสร้างความ
ชัดเจนต่อความเข้าใจต่อกิจการธุรกิจหรือวิสาหกิจที่ประกอบการด้วยจุดมุ่งหมายที่จะรองรับต่อการแก้ไขปัญหา
สังคม ซึ่งเป็นปัญหาที่ไม่มีองค์กรประเภทใดประเภทหนึ่งสามารถแก้ไขได้โดยลาพังมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นองค์กร
ภาครัฐ บริษัทเอกชนหรือระบบเศรษฐกิจแบบตลาด และองค์กรไม่แสวงหากาไร เพราะองค์กรภาครัฐ จะมีข้อจากัด
เรื่องการแปรผลนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ธุรกิจก็มักจะมีปัญหาความเข้าใจต่อปัญหาสังคมที่ขาดความลึกซึ้ง
ในขณะที่องค์กรพัฒนาเอกชนจะไม่มีประสบการณ์ในการจัดการธุรกิจ ฌาคส์ เดอโฟร์นี (Jacques Defourny)
และมาร์เธ นีส์เสนส์ (Marthe Nyssens) ได้ประมวลผลการศึกษาค้นคว้าเรื่องการประกอบการเพื่อสังคมและ
วิสาหกิจเพื่อสังคม ทั้งในยุโรปและอเมริกา โดยสรุปเป็นกลุ่มแนวคิดไว้ 3 สานัก คือ (1) สานักคิดที่เน้นการสร้าง
รายได้ให้ กิจการ (The Earned Income School of Thought) (2) สานักคิดที่เน้นการสร้างกิจการด้วย
นวัตกรรมสังคม (The Social Innovation School of Thought) (3) แบบแผนของการสร้างวิสาหกิจเพื่อสังคม
ขององค์กรเพื่อการวิจัยแห่งยุโรป (The EMES Approach of Social Enterprise) (Defourny & Nyssens,
2010) รายละเอียดของการอธิบายของแต่ละสานักอธิบายเพิ่มเติมได้ดังนี้
สานักคิดที่เน้นการสร้างรายได้ให้กิจการ เป็นสานักคิดที่เห็นว่าวิสาหกิจเพื่อสังคม จะเป็นกิจการธุรกิจ
ที่มียุทธศาสตร์ว่าด้วยการสร้างรายได้จากการผสมผสานระหว่างการดาเนินการเพื่อสัง คมกับกิจกรรมทางการ
พาณิชย์ กิจการนั้นจึงจะมีความยั่งยืนจากรายได้ที่เกิดขึ้นจากงานธุรกิจ (ค้าขาย และอิงระบบตลาด) แล้วทาให้
องค์กรนั้นสามารถจัดการแก้ไขปัญหาสังคมนั้นตามจุดมุ่งหมายที่มีอยู่ สานักคิดนี้ ยังมีการแบ่งออกเป็น 2 สาย
คือ (1) แบบแผนการค้าพาณิชย์แบบไม่แสวงหากาไร (Commercial non - profit approach) แบบแผนนี้
เป็นไปตามแนวทางการจัดหารายได้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรพัฒนาเอกชน สมาคม และมูลนิธิ ที่พัฒนา
จากงานจัดหารายได้แบบเป็นครั้งคราวมาเป็นกิจการที่มีความต่อเนื่องเพื่อนาเอารายได้ที่ได้รับไปดาเนินกิจกรรม
เพื่อสังคม (ไม่ใช่กิจการที่ดาเนินการเพื่อแบ่งปันผลกาไรให้กับผู้ถือหุ้น) (2) แบบแผนของกาหนดพันธกิจเพื่อสังคม
เป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจ (Mission - driven business approach) แบบแผนนี้เป็นไปตามการกาหนดพันธกิจ
ของธุรกิจว่าเป็นกิจการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการจัดการแก้ไขปัญหาสังคมเป็นหลัก กิจการหรือวิสาหกิจตามแบบแผนนี้
จะเหมือนกับหน่วยการลงทุนที่มีความมุ่งหวังต่อการจัดการปัญหาสังคม (Social - purpose venture) โดยที่
ความหมายของกิจการตามแบบแผนนี้ยังรวมไปถึงการจัดการกาไรของธุรกิจให้เป็นไปเพื่อกิจการสังคม (เพิ่มเติม
จากการจัดการกาไรไปเพื่อปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นการเปิดกว้างให้เอกชนโดยทั่วไปในระบบเศรษฐกิจตลาด
เข้ามาร่วมดาเนินงานตามกรอบของวิสาหกิจเพื่อสังคม)
สานักคิดที่เน้นการสร้างกิจการด้วยนวัตกรรมสังคม เป็นสานักสกุลความคิดที่เน้นให้ความสาคัญกับการ
ประกอบการของผู้ประกอบการเพื่อสังคมที่นาเอาความใหม่ในมิติต่างๆ มาสร้างสรรค์ให้กับสินค้าหรือบริการ
เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในระบบเศรษฐกิจแบบตลาด ทั้งนี้ก็เพราะนวัตกรรมหรือความใหม่นั้น
จะเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความยั่งยืนของความสามารถในการจัดการธุรกิจและการแก้ไขปัญหาของสังคมไปพร้อมๆ
กัน จะมีความสาคัญต่อการประกอบการ การแก้ไขปัญหาสังคม และการสร้างรายได้ให้กับองค์กร นวัตกรรม
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ที่ว่านี้ จะหมายถึง ความใหม่ของการให้บริการ ความใหม่ของคุณภาพ ความใหม่ของวิถีการผลิต ความใหม่ของ
ปัจจัยการผลิต ความใหม่ของรูปแบบองค์กร ความใหม่ของการตลาด โดยที่ความใหม่เหล่านี้มาจากการมีส่วนร่วม
สร้างสรรค์ของกระบวนการทางสังคม
แบบแผนของการสร้างวิสาหกิจเพื่อสังคมขององค์กรเพื่อการวิจัยแห่งยุโรป (EMES) เป็นแนวทางที่ EMES
ได้สรุปคุณลักษณะของวิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศต่างๆ ในยุโรป ซึ่งต่างมีบริบทที่แตกต่างกัน มีพื้นฐานของ
ประเด็นปัญหาที่แตกต่างกัน แม้ว่าโดยรวมๆ แล้ว จะมีลักษณะร่วมทางสังคมที่เป็นผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่าน
ของระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหนักมาเป็นอุตสาหกรรมบริการ เทคโนโลยี และความรู้ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยน
สถานะทางอาชีพของแรงงานในระบบโรงงานก็ตาม แต่การจัดการแก้ไขด้วยวิสาหกิจของแต่ละประเทศกลับ
แตกต่างกันไป บางประเทศให้ความสาคัญรวมความไปถึงกิจการขนาดเล็กและขนาดกลาง (Small and Medium
Enterprise : SMEs) บางประเทศให้ความสาคัญต่อการพัฒนากิจการที่ต่อยอดจากกิจการของสหกรณ์ เป็นต้น
การศึกษาของ EMES นี้ย้าว่า ลักษณะร่วมของวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ศึกษาเป็นความสาเร็จตามเงื่อนไขแวดล้อม
ที่เป็นอยู่ (ที่ดาเนินงานอยู่) ไม่ใช่การศึกษาที่เป็นไปเพื่อให้เป็นแบบตัวอย่างที่ดีที่สุดหรือเป็นไปตามกรอบอุดมคติ
แต่เป็นตัวแบบที่ Max Weber เรียกว่า ideal type กล่าวคือ เป็นแบบของลักษณะร่วมของการดาเนินงานที่มี
เงื่อนไขหรือบริบทต่างๆ กากับอยู่ ไม่ใช่เรื่องที่จะลอกเลียนแบบไปใช้แบบตรงๆ หรือแข็งทื่อ EMES สรุปคุณลักษณะ
ของวิสาหกิจเพื่อสังคมในยุโรป ว่าเป็นการประกอบการขององค์กรเอกชนแบบไม่แสวงหากาไร (Not - for profit private organizations) ที่มีองค์ประกอบในมิติทางเศรษฐกิจและการประกอบการ และมิติทางสังคม
ดังนี้
(1) มิติทางเศรษฐกิจและการประกอบการ 4 ประการ คือ
1) ความต่อเนื่องของกิจการการผลิตและ/หรือการขายบริการ
2) การดาเนินการด้วยตนเอง - อยู่ในระดับสูง
3) คานึงและรับรู้ในความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ
4) มีการจ้างงานต้องไม่ต่ากว่าราคาขั้นต่า
(2) มิติทางสังคม 5 ประการ คือ
1) กาไรของกิจการเป็นไปเพื่อสนับสนุนต่อสังคม
2) ริเริ่มโดยการรวมกลุ่มของพลเมือง
3) อานาจการตัดสินใจไม่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นเจ้าของทุน
4) การมีส่วนร่วมเป็นคุณสมบัติเบื้องต้น - ผันแปรไปตามกลุ่มกิจกรรม
5) จากัดการแบ่งปันผลกาไร
เพื่อประกอบการทาความเข้าใจต่อความหมายตามแบบแผนของสานักต่างๆ ในที่นี้จะขออธิบายโดย
ยกตัวอย่างประกอบ คือ วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ดาเนินการตามแบบแผนการค้าพาณิชย์แบบแสวงหากาไร จะเห็ น
ได้จาก Oxfam ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชน/องค์กรแบบไม่แสวงหากาไรไปเปิดร้านขายหนังสือ ของที่ระลึก
และสินค้าเบ็ดเตล็ดตามเมืองท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อนาเอารายได้ (กาไร) จากการขายของเหล่านั้นไปเป็นเงิน
สนับสนุนการดาเนินงานของ Oxfam ตัวอย่างของวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ดาเนินการตามแบบแผนของการกาหนด
พันธกิจเพื่อสังคมเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจ ยกตัวอย่างเช่น การจัดตั้งบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจ
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เพื่อสังคม) จากัด ซึ่งเป็นกิจการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้ข้อแนะนาในการประกอบกิจการของ
กลุ่มชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชน โดยเป็นบริษัทไม่แสวงหากาไร และเน้นการมีส่วนร่วม และการสร้างความเท่าเทียม
ในการร่วมบริหารจัดการ โดยที่ทั้ง 2 ตัวอย่างนี้ ต่างอธิบายตามกรอบของสานักคิดที่เน้นการสร้างรายได้ให้
กิจการ
ตัวอย่างของวิสาหกิจเพื่อสังคมตามแบบแผนของสานักคิดที่เน้นการสร้างกิจการด้วยนวัตกรรมสังคม นั้น
จะอธิบายได้จากการจัดตั้งบริษัท Driptech ซึ่งเป็นบริษัทที่มุ่งจะสร้างผลิตภัณฑ์ระบบน้าหยดที่เหมาะสมต่อ
การใช้งานในพื้นที่แห้งแล้ง ทุรกันดาร ห่างไกลจากเมือง จึงออกแบบด้วยเทคโนโลยีที่ใช้ความดันแรงต่า ความเหนี่ยว
ของเส้นท่อยาง ความทนทานของระบบข้อต่อ ฯลฯ กิจการและผลิตภัณฑ์นี้เกิดขึ้นจากข้อเสนองานดุษฎีนิพนธ์
ของนักศึกษาปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด ที่มหาวิทยาลัยให้ทุนสนับสนุนค้นคว้า สร้างสรรค์ และ
บ่มเพาะงานต้นแบบ รวมทั้งจัดหาผู้ลงทุนร่วมประกอบกิจการ โดยที่ต่อมากิจการนี้ได้ร่วมลงทุนกับกองทุนเพื่อ
สังคม (Social Venture Capital Fund) เพื่อขยายกิจการและผลิตภัณฑ์นี้ไปตั้งโรงงานในจีนและอินเดียที่
ประชาชนในภาคชนบทของทั้ง 2 ประเทศขาดแคลนระบบชลประทาน และได้รับประโยชน์จากผลิตภัณฑ์นี้
ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและเพิ่มรายได้เพิ่มขึ้น
สาหรับแบบแผนของ EMES นั้น แท้ที่จริงก็คือ การอธิบายถึงคุณลักษณะของการประกอบการเป็น
ธุรกิจของทั้ง 2 สานักคิด ไม่ว่าจะดาเนินการโดยองค์กรไม่แสวงหากาไรหรือบริษัทจากัด แต่มีประเด็นที่ต้องการ
จะสื่อสารเพิ่มเติมถึงคุณลักษณะเบื้องต้นของการดาเนินงานหรือกิจการที่มุ่งต่อการจัดการแก้ไขปัญหาฐานราก
(Bottom - up approach) ซึ่งเป็นเรื่องของข้อพึงระวังต่อการนาไปใช้เป็นต้นแบบ ซึ่งจะต้องคานึงถึงความ
แตกต่างของบริบทที่แตกต่างกัน ทั้งความเป็นมาและการดารงอยู่ของประเด็นปัญหาทางสังคม ความสามารถ
ของสังคม ความยากง่ายของการดาเนินธุรกิจ และองค์ประกอบของการสนับสนุนโดยรัฐ ฯลฯ
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาทฤษฎีว่าด้วยวิสาหกิจเพื่อสังคมตามแบบแผนของสานักคิดที่เน้นการสร้าง
รายได้ให้กิจการตามการจัดกลุ่มแนวคิดและทฤษฎีของเดอโฟร์นี (Defourny) และนีส์เสนส์ (Nyssens) โดยนามา
เปรีย บเทีย บกับ แนวคิดและผลงานของ มูฮัมหมัด ยูนุส (Muhammad Yunus) ที่นาเอาแนวคิดว่าด้ว ย
Microfinance ซึ่งเป็นกิจการในบริการของธนาคารกรามีน ไปใช้เป็นเครื่องมือในการรวมกลุ่มสตรีในบังคลาเทศ
และสร้างวิสาหกิจขนาดย่อมเพื่อสร้ างรายได้ให้กับชุมชนที่รวมกลุ่ม การดาเนินงานดังกล่าวจะเหมือนกับการ
อธิบายว่าด้วยวิสาหกิจเพื่อสังคม ที่อธิบายถึงการดาเนินงานขององค์กรไม่แสวงหากาไรที่บวกเพิ่มด้วยการจัดการ
แบบธุรกิจเพื่อสร้างรายได้ให้กับกลุ่มหรือองค์กร ส่วนการดาเนินงานของยูนุส อีกเรื่องหนึ่ง ที่ ชักชวนให้บริษัท
ขนาดใหญ่ที่มีความชานาญในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งไปร่วมลงทุนกับวิสาหกิจชุมชน (โดยมีธนาคารกรามีน
เป็นผู้ประสานการสนับสนุน) จัดตั้งเป็นบริษัทแล้วดาเนินงานในรูปแบบของธุรกิจ ให้ธุรกิจดังกล่าวแสดงความ
สามารถในการแข่งขันทางการตลาดในระบบเศรษฐกิจด้วยตัวเอง เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมคนจน
ยูนุส เรียกการดาเนินงานนี้ว่า “ธุรกิจเพื่อสังคม” (Social Business) กรณีดังกล่าวนี้ จะเท่ากับว่า บริษัทที่จัดตั้ง
ขึ้นใหม่ที่เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างเอกชนกับชุมชนนี้ จะเหมือนกับการจัดตั้งบริษัทที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดการ
แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม ตามแบบแผนของการกาหนดพันธกิจเพื่อสังคมของกิจการบริษัทของสานักคิด
ที่เน้นการสร้างรายได้ให้กิจการ
นอกจากนี้ ยูนุส ยังได้อธิบายถึงคุณลักษณะของธุรกิจเพื่อสังคมว่า เป็นส่วนหนึ่งของการประกอบการ
เพื่อสังคม (Social business is a subset of social entrepreneurship) พร้อมกันนั้น ก็ได้แบ่งลักษณะงาน
ได้แก่ แบบแรก เป็นกรณีที่บริษัทเอกชนลงทุนในการประกอบการเพื่อผลิตสินค้าและบริการอย่างใดอย่างหนึ่ง
เพื่อแก้ไขปัญหาสังคม โดยให้บริษัทนั้นมีกาไร แต่จะไม่นาเอากาไรนั้นมาแบ่งปันผลคืนให้กับผู้ถือหุ้น (บริษัท
เอกชน) ทั้งนี้ ก็เพื่อต้องการให้มีการจ้างงาน ชุมชนสามารถเข้าถึงบริการในบริการของสินค้านั้นๆ และบริษัท
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นาเอากาไรที่มีไปขยายงานต่อไปอีก เพื่อขยายขนาดของความสามารถในการแก้ไขปัญหา เช่น การลงทุนของ
บริษัทดานอน เป็นกรามีนดานอน เพื่อผลิตสินค้าโยเกิร์ตและขายในบังคลาเทศเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดสารอาหาร
ของประชาชนในบังคลาเทศ กิจการของธุรกิจเพื่อสังคมประเภทนี้ ยังได้ผ่อนปรนเงื่อนไขการลงทุนของเอกชน
ร่วมทุน เลือกที่จะให้เงินลงทุนเป็นทุนของธุรกิจนั้นไป (หลักการเดียวกับการบริจาค) หรือจะขอคืนเป็นเงินต้น
ซึ่งจะมีการพิจารณาจัดสรรคืนเป็นระยะๆ ตามกรอบเวลาที่เหมาะสม แบบที่สอง เป็นกรณีที่การร่วมทุนของ
บริษัทเอกชนร่วมลงทุนกับชุมชนรายย่อย แล้วไปลงทุนในกิจการสินค้าทั่วไป ที่ไม่ได้มุ่งจะแก้ไขปัญหาการเข้าถึง
ในสินค้าและบริการนั้นๆ โดยตรง เช่น การร่วมลงทุนของบริษั ทกรามีนชไนเดอร์ ที่ไปลงทุนสร้า งโรงไฟฟ้า
พลังแสงอาทิตย์ในอาฟริกา กรณีนี้ จะมีการแบ่งปันผลกาไรให้กับชุมชนที่ร่วมถือหุ้น แต่จะไม่ปันผลในส่ วนของ
บริษัทเอกชน ซึ่งเป็นไปตามหลักการเดียวกับแบบแรก (Yunus, 2008)
2.4.3 การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และการตลาดของ Igor Ansoff
กลยุทธ์เจาะตลาด (Products)

ตลาด (Market)

ตลาดที่ให้บริการอยู่
(Existing)

ตลาดใหม่ (New)

ผลิตภัณฑ์ที่กิจการมีอยู่แล้ว (Existing)

ผลิตภัณฑ์ใหม่ (New)

เจาะตลาด
(Market Penetration)

พัฒนาผลิตภัณฑ์
(Product Development)

พัฒนาตลาด
(Market Development)

กระจายความเสี่ยงออกไป
(Diversification)

รูปที่ 2-3 Ansoff’s Matrix Model

Igor Ansoff ได้นาเสนอเครื่องมือในการวิเคราะห์การตลาด ที่เหมาะสาหรับการวางแผนขยายตัวและ
การรุกเข้าสู่พื้นที่ทางการตลาด ซึ่งเป็นตลาดมีความพร้อมที่จะตอบรับต่อสินค้านั้นๆ เป็นเงื่อนไขสาคัญด้วย
(Market pull strategy) Ansoff สร้างตัวแบบการวิเคราะห์ว่า Ansoff Matrix Model ในบทความเรื่อง Strategies
for Diversification ตีพิมพ์ในวารสาร The Harvard Business Review ในปี 1957 ตัวแบบของ Ansoff ได้แบ่ง
พื้นทีท่ างการตลาดตามความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาดและผลิตภัณฑ์ ดังนี้
(1) ผลิตภัณฑ์เดิม/ตลาดเดิม
ในเงื่อนไขที่ตลาดมีความพร้อมที่จะขยายตัวเพิ่มมากขึ้น กลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสม คือ การพิจารณา
ตลาดเป็นส่วนๆ เป็นเรื่องๆ เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดของผลิตภัณฑ์เดิม (Market Penetration) โดยไม่
จาเป็นที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นใหม่ เช่น การพัฒนาให้ลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์บางประเภทซ้าหรือเพิ่มขึ้น
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(2) ผลิตภัณฑ์ใหม่/ตลาดเดิม
ในกรณีที่ธุรกิจมีพื้นที่หรือช่องทางการตลาดอยู่แล้วและตลาดมีความต้องการสินค้าใหม่ๆ เช่น ในตลาด
เครื่องดื่ม ซึ่งบริษัทจะต้องจัดส่งสินค้าไปยังร้านค้าต่างๆ ทั่วเมืองอยู่แล้ว บริษัทก็สามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
เพิ่มไปในการวางขายตามร้านค้าเหล้านั้น จะเป็นน้าผลไม้ ชาเขียว หรือขนม ฯลฯ เป็นการนาเอาผลิตภัณฑ์ใหม่
เข้าไปวางจาหน่ายในพื้นที่ทางการตลาดที่มีอยู่ของบริษัท (Product Development)
(3) ผลิตภัณฑ์เดิม/ตลาดใหม่
เป็นการจัดการผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ของเพื่อไปเปิดจาหน่ายพื้นที่ใหม่หรือกลุ่มเป้าหมายใหม่ (Market
Development) เช่น การนาเอาผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอปที่เดิมจัดจาหน่ายเฉพาะในงานโอทอปประจาปีที่เมืองทอง
ธานี ไปขายส่งในตลาดห้างสรรพสินค้าและสร้างร้านขึ้นในเมือง
(4) ผลิตภัณฑ์ใหม่/ตลาดใหม่
เป็นการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ขึ้นใหม่และสร้างตลาดขึ้นใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมโดยสิ้นเชิง (Diversification)
เช่น การที่วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง คิดค้นการใช้ประโยชน์จากส่วนประกอบของเมล็ดข้าว
ไปผลิตเป็นเครื่องสาอาง ซึ่งเป็นการเปลี่ยนไปจากความสามารถเดิมที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเคยมีอยู่เพียงแค่การ
ทานาเพื่อผลิตข้าวหอมมะลิ - อินทรีย์แล้วขายเป็นข้าวเปลือก ข้าวสาร แบบบรรจุกระสอบ หรือแบบบรรจุหีบห่อ
เป็นกิโลกรัม ฯลฯ ในขณะเดียวกันก็เชื่อมโยงกับตลาดเครื่องสาอาง ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ที่ไม่ใช่ธุรกิจการเกษตรหรือ
เกษตรอุตสาหกรรม เป็นต้น
2.4.4 ทฤษฎีว่าด้วยนวัตกรรมการปฏิเสธความเก่าโดยสิ้นเชิง (Disruptive Innovation Theory)
เคลย์ตัน คริสเทนเซน (Clayton M. Christensen) ได้อธิบายเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากนวัตกรรม
ที่มีแบบแผนที่ต่างไปจากเดิม โดยกระบวนการพัฒนาที่ต่าง ซึ่งในที่นี้จะเรียกทฤษฎีนี้ว่า นวัตกรรมการปฏิเสธ
ความเก่าโดยสิ้นเชิง ทั้งก็เพราะโดยปกติ การลงทุนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของผลิตภัณฑ์และบริการ
หรือเพิ่มความสามารถของเทคโนโลยีต่างๆ นั้นจะเกิดขึ้นเพื่อสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่มีกาลังซื้อ
ซึ่งจะเป็นการพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดส่วนบน (High end of the market) คริสเทนเซน
เรียกว่า การพัฒนานี้ว่า “นวัตกรรมเพื่อรักษาไว้ซึ่งความยั่งยืน ” (Sustaining Innovation) การพัฒนาของ
เทคโนโลยีตามแนวทางนี้ จะละเลยการตอบสนองความต้องการทางการตลาดในระดับล่าง (Low end of the
market) ที่มักจะขยายตัวจากประสิทธิภาพของการจัดการของรัฐ และเมื่อความต้องการเหล่านี้ มีขนาดใหญ่
ขึ้นจะนาไปสู่เกิดเทคโนโลยีชุดใหม่ๆ ที่ไม่ได้เกิดจากการปรับปรุงเทคโนโลยีเดิม เพื่อไปผลิตสินค้าและบริการ
ตอบสนองตลาดในระดับล่าง คริสเทนเซน เรียกนวัตกรรมเทคโนโลยีที่เข้ามาใหม่นี้ว่า “นวัตกรรมของการปฏิเสธ
ความเก่าอย่างสิ้นเชิง (Disruptive Innovation) (Christensen, 1999)

20

รูปที่ 2-4 วิถีของประสิทธิภาพความต้องการทางตลาดกับการตอบสนองของเทคโนโลยี

นวัตกรรมของปฏิเสธความเก่าอย่างสิ้นเชิง จะทาให้เกิดโอกาสของธุรกิจใหม่ๆ จากการที่มีผู้นาเอา
นวัตกรรมในลักษณะนี้ไปสร้างเป็นธงนาของการเติบโต (Innovative - driven growth เช่น Intel ซึ่งเป็นบริษัท
ที่ผลิตหน่วยประมวลผลข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานกับคอมพิวเตอร์ส่วนบุค คล ในขณะที่ก่อนหน้านั้นบริษัท
ขนาดใหญ่ในธุรกิจนี้ให้บริการด้วยระบบที่มีอุปกรณ์ขนาดใหญ่ Southern New Hampshire University ที่
บุกเบิกศูนย์บ่มเพาะด้านนวัตกรรมโดยระบบออนไลน์และการเปิดพื้นที่มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลาง และบริษัท
Saleforce.com ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยการริเริ่มของบริษัท Oracle ซึ่งเป็นกิจการชั้นนาในธุรกิจการจัดการ
ฐานข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้บริการโปรแกรมจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Christensen, Raynor, and
McDonald, 2015)
2.4.5 ทฤษฎีว่าด้วยการสร้างความร่วมมือข้ามภาคส่วน
ทฤษฎีว่าด้วยการสร้างความร่วมมือข้ามภาคส่วน (Cross - Sector Collaboration Theory) นี้ เป็น
การอธิบายถึงเรื่องความร่วมมือระหว่างองค์กรธุรกิจกั บองค์กรแบบไม่แสวงหากาไร ที่มีวิวัฒนาการ “รูปแบบ
และระดับของการปฏิบัติการความสัมพันธ์” (The degree and form of interaction) โดยในเบื้องต้นภาคธุรกิจ
มีความต้องการที่จะเพิ่มกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างใดอย่างหนึ่งในงานการทางานขององค์กร ในขณะเดียวกันองค์กร
แบบไม่แสวงหากาไร ก็ต้องการสนับสนุนทางการเงินและทรัพยากรอื่นๆ ความร่วมมือแบบข้ามภาคส่วนนี้ แบ่งเป็น
4 ระดับตาม Collaboration Continuum คือ (1) Philanthropic Stage (2) Transactional Stage (3) Integrative
Stage (4) Transformational Stage (Austin,2001; Austin and Seitanidi, 2011)
Philanthropic Stage เป็นความสัมพันธ์โดยทั่วไปของภาคธุรกิจกับองค์กรไม่แสวงหากาไรที่จะมีการ
บริจาคเงินและให้สิ่งของไปตามการร้องขอความช่วยเหลือ เป็นครั้งคราว ลักษณะของความสัมพันธ์นี้ จะมีความ
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เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรค่อนข้างต่า เป็นความสัมพันธ์แบบครั้งคราว ง่ายๆ และไม่มีการจัดการระดับ
กลยุทธ์ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของระบบคิดแบบการบริจาค/ให้ (Charity mindset) และการรับด้วยการสนองตอบต่อ
ผู้ให้ด้วยความกตัญญู คุณค่าของความสัมพันธ์แบบนี้ ในกิจการบริษัท จะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลเอาใจใส่
(As a caring) ในกระบวนการทางานการตลาด เป็นการแสดงความรับผิดชอบตอบสนองต่อสังคม (ผ่านระบบ
ทางสังคม) ประเภทหนึ่ง ในขณะเดียวกันในด้านขององค์กรแบบไม่แสวงหากาไร ก็ถือว่าเสมือนหนึ่งเป็นกิจกรรม
สนับสนุนการตลาดในการรับบริจาค เพราะการบริจาคเงินให้กับองค์กร ย่อมแสดงถึงผลงานหรือระดับความ
น่าเชื่อถือของสาธารณะที่มีต่อองค์กรนั้นๆ ด้วยเช่นกัน
Transactional Stage เป็นระดับที่ทั้งภาคธุรกิจและองค์กรไม่แสวงหากาไร ต่างเคลื่อนย้ายความต้องการ
หรือวัตถุประสงค์ไปสู่ระยะความสัมพันธ์ในห้วงที่ 2 เป็นปฏิสัมพันธ์ที่มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนซึ่งคุณค่ากันและกัน
(Two - way value exchange) ภารกิจหลักขององค์กร (ทั้งสองภาคส่วน) เริ่มที่จะมอบหมายงานบางอย่าง
ให้ใช้ประโยชน์จากช่องทางความสัมพันธ์นี้และต้องการความเป็นหุ้นส่วนที่มีความสาคัญมากขึ้นตามพันธะกิจที่
เกี่ยวข้องขององค์กร เป็นระยะที่การบริจาคของธุรกิจและการรับเงินขององค์กรแบบไม่แสวงหากาไร จะเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการตลาด ผ่านการสนับสนุนกิจกรรม โครงการพิเศษ และสนับสนุนงานอาสาสมัคร
Integrative Stage เป็นระดับที่กิจการธุรกิจและองค์กรไม่แสวงหากาไร พัฒนาความร่วมมือสร้างเป็น
พันธมิตรในระดับยุทธศาสตร์ (Strategic alliance) เป็นการประสานยุทธศาสตร์และรวมคุณค่าเข้าด้วยกัน
ผลจากการบวกรวมนี้ จะทาให้ผู้คนในสังคมมีปฏิสัมพันธ์และร่วมในกิจกรรมต่างๆ มากขึ้น จะมีความหลากหลาย
ซับซ้อนในการจัดสรรทรัพยากร และความสามารถที่จะมาทางานร่วมกันตามที่ต่างฝ่ายต่างได้รับมอบหมาย
รวมทั้งจะร่วมกันสร้างสรรค์คุณค่าในระดับสูง (High value) เช่น การร่วมลงทุน (A joint venture) และการ
ร่วมสร้างสิ่งใหม่ๆ ตามความร่วมมือสาหรับการบริหารจัดการ (Governed entities)
Transformational Stage ความร่วมมือในระดับนี้ จะเป็นผลมาจากการทางานสร้างสรรค์คุณค่าร่วมกัน
(Collaborative Value Creation) ของภาคธุรกิจกับองค์กรแบบไม่แสวงหากาไร ตามแผนการปฏิบัติงานตาม
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การสร้างความร่วมมือแบบข้ามภาคส่วนนี้ จะถูกนาไปใช้อธิบายถึงการทางานร่วมกันระหว่างองค์กร
ทั้งในระดับจุลภาค (Micro Level) ที่จะแสดงถึงลักษณะความร่วมมือระหว่างองค์กร และแรงจูงที่มีต่อการสร้าง
ความเป็นพันธมิตร เช่น Collaboration Mindset, Strategic Alignment, Collaboration Value, Relationship
Management, Collaboration Definition and Performance ในขณะที่ระดับมหภาค (Macro Level)
จะเป็นความร่วมมือในระหว่างการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม (Austin, 2001) ความสนใจที่มีต่อการพัฒนา
ความร่วมมือแบบข้ามภาคส่วนนี้ ยังอธิบายถึง ความร่วมมือระหว่าง 3 ภาคส่วน ทั้งภาคธุรกิจ องค์กรแบบ
ไม่แสวงหากาไร และรัฐบาล และที่สาคัญกว่านั้น ก็คือการเป็นแนวคิดและทฤษฎีที่สนับสนุนการแก้ไขปัญหา
ที่ไม่สามารถจัดการได้โดยองค์กรใดองค์กรหนึ่ง หรือภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่งตามลาพัง (Gajda, 2004)
อนึ่ง คาว่า ความร่วมมือแบบข้ามภาคส่วนนี้ ยังมีการใช้คาอื่นๆ ที่มีความหมายไปในทางเดียวกัน อีก
เช่น Cross - Sector Partnerships, Multi - Stakeholder Collaborations, Cross - Sector Social Partnerships
(CSSPs) และ Social Alliance (Spitz and Geffen, 2016)
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2.4.6 ทฤษฎีว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง (Theory of Change)
การเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานเพื่อสังคมไม่ว่าจะเป็นการบริจาค การทากิจกรรม
เพื่อสาธารณกุศล และกิจการเพื่อสังคม ซึ่งมีความเกี่ยวข้องทั้งผู้ให้การสนับสนุนและผู้รับการสนับสนุน ที่มีความ
ต้องการจะทราบผลลัพธ์หรือความชัดเจนของการตอบสนองต่อจุดมุ่งหมาย กลยุทธ์ และวิธีการ การที่จะอธิบาย
ผลของการดาเนินการที่มีการเปลี่ยนแปลงสังคม นั้น ในเบื้องต้นจะพิจารณาจาก “ปัจจัยนาเข้า ” (Input)
“กิจกรรมที่ดาเนินการ” (Activities) และผลลัพธ์โดยรวม (Outcome) ซึ่งเป็นการวัดผลการปฏิบัติงานตามกรอบ
เชิงตรรกะ (Logic Model) ของ John D. Brickmayer and Carol Weiss (Brest, 2010)
2.4.7 ทฤษฎีว่าด้วยนวัตกรรมสังคม (Social Innovation Theory)
นวัตกรรม เป็นคาที่มีความหมายกว้าง และมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ยึดโยงในหลายมิติ สมนึก เอื้อจิระ
พงษ์พันธ์ และคณะ อธิบายคุณลักษณะของนวัตกรรม ว่ามีองค์ประกอบสาคัญ 3 ประการ คือ (1) ความใหม่
(Newness) หมายถึง สังคมยอมรับว่ามีสิ่งใหม่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการการทางานของ
องค์กร (2) สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมีประโยชน์ทางเศรษฐกิจ (Economic benefits) หมายถึง ประโยชน์ที่เกิดขึ้น
จะสามารถวัดเป็นตัวเงินโดยตรงหรือวัดเป็นมูลค่าโดยเปรียบเทียบ (3) สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้น นั้น เกิดจากความรู้และ
ความคิดสร้างสรรค์ (Knowledge and creativity idea) ไม่ใช่การลอกเลียนแบบหรือการผลิตซ้า ในขณะเดียวกัน
ก็จัดกลุ่มคุณลักษณะของนวัตกรรม เป็น 4 กลุ่มด้วยกัน คือ (1) จัดกลุ่มตามเป้าหมายของนวัตกรรม โดยจัดเป็น
“นวัตกรรมผลิตภัณฑ์” (Product innovation) เช่น การคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เป็นรุ่นๆ ของ รถยนต์ เครื่องบิน
หรือยานอวกาศ ฯลฯ และ “นวัตกรรมกระบวนการ” (Process innovation) เช่น การจัดระบบ ระเบียบ
การบริหารงานองค์กรแบบแบ่งงานกันทาของระบบฟอร์ด (Fordism) (2) จัดกลุ่มตามระดับของการเปลี่ยนแปลง
โดยจัดเป็น “แบบค่อยเป็นค่อยไป” (Incremental innovation) เช่น การเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือจากรุ่นหนึ่ง
ไปยังอีกรุ่นหนึ่ง ซึ่งมักจะปรับปรุงบริการเพิ่มเติมจากรุ่นที่ออกสู่ตลาดและใช้งานมาแล้วในระยะหนึ่ง เพื่อปรับปรุง
ความสามารถการบริการให้สอดคล้องกับตลาดมากยิ่งขึ้น แต่ก็ยังคงเป็นบริการของผลิตภัณฑ์ในยี่ห้อนั้นๆ อยู่
การจัดกลุ่มนวัตกรรมตามระดับของการเปลี่ยนแปลงอีกแบบหนึ่ง จะเป็น “แบบตัดขาด/รุนแรง (Radical
innovation) ไปจากผลิตภัณฑ์และบริการเดิมที่เคยมีในเรื่องนั้นๆ โดยสร้างผลิตภัณฑ์และบริการแบบใหม่แทน
เช่น การสร้างเครื่องมือช่วยสืบค้นข้ อมูลในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่เรียกกันว่า“เสิร์ชเอนจิน” (Search
engine) แทนการสืบค้นข้อมูลแบบเดิม ซึ่งจะต้องใช้เวลาและกระบวนการที่ยุ่งยากมากกว่า (3) จัดกลุ่มตาม
พื้นที่ของผลกระทบ โดยจัดเป็น “นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี” (Technology innovation) เช่น การพัฒนาหุ่นยนต์
ทางานแทนคนงานในโรงงาน และ “นวัตกรรมด้านการจัดการ” (Administrative innovation) เช่น การพัฒนา
กระบวนการจัดการแบบ Six sigma (4) จัดกลุ่มตามระดับความสามารถ โดยจัดเป็น (1) นวัตกรรมในระดับองค์กร
(Organization’s innovativeness) ซึ่งเป็นเรื่องของระดับความสามารถของการทางานทั้งองค์กร เช่น การเป็น
บริษัทชั้นนาของโลก (2) นวัตกรรมในระดับบุคคล (Individual’s innovativeness) ซึ่งเป็นเรื่องของความสามารถ
ส่วนตัวของคนๆ นั้น ไม่ใช่ของคณะหรือองค์กร (สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ และคณะ, 2553)
นวัตกรรมกับสังคม เป็นปฏิสัมพันธ์ที่แยกออกจากกันไม่ได้ ดังจะเห็นได้จากการอธิบาย เรื่องการ
ประกอบการสร้างสังคม ของ The National Endowment for Science, Technology and the Arts หรือ
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NESTA ของอังกฤษ ซึ่งเป็นผู้บัญญัติศัพท์คาว่า “ผู้ประกอบการนวัตกรรม” (Innovative entrepreneurs) ขึ้น
ซึ่งหมายถึง นวัตกรรมที่นาไปสู่การสร้างความสามารถในการประกอบการ และมีผลต่อการสร้างเศรษฐกิจใหม่ๆ
ขึ้นในสังคม ทั้งในระดับองค์กร ในภาคส่วนของธุรกิจ และในระดับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (สมนึก
เอื้อจิระพงษ์พันธ์ และคณะ, 2553) จะเห็นได้ว่า นวัตกรรม ไม่ได้จากัดความเกี่ยวข้องไว้ในระดับผลิตภัณฑ์และ
การจัดการภายในองค์กรหรือระดับองค์กรเท่านั้น ยังมีความเกี่ยวข้องกับการสร้างเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
หรือของสังคมโดยรวมอีกด้วย
ผลิตภัณฑ์และบริการที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ๆ จะเป็นที่ยอมรับและใช้งานกันแพร่หลายหรือไม่ ผลิตภัณฑ์
และบริการนั้นๆ จะต้องผ่านกระบวนการผลักดันเข้าสู่ตลาด ซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องกับสังคม 5 ขั้นตอนด้วยกัน
ได้แก่ (1) การอธิบายถึงลักษณะความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมที่เกิดขึ้ น (Knowledge) (2) การกระตุ้นชักชวน/
แนะนา (Persuasion) (3) การตัดสินใจของบุคคลหรือกลุ่ม (Decision) (4) การใช้ปฏิบัติจริง (Implementation)
(5) การยืนยัน (Conformation) (Roger, 1983) ในขณะเดียวกัน สังคมจะให้การยอมรับสิ่งที่คิดค้นและนาเสนอ
เหล่านั้นหรือไม่ ก็จะขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านั้น สามารถตอบสนองการจัดการแก้ไขปัญหาที่เผชิญอยู่หรือสร้างคุณค่า
ใหม่ๆ ให้กับแทนสิ่งที่มีอยู่แต่เดิมได้หรือไม่ (เป็นหลักการสาคัญว่าด้วยการทดแทนหรือแทรกแซงทางสังคม Social intervention) (Brest, 2010) ผลิตภัณฑ์และบริการที่สังคมไม่ยอมรับนั้น จะเป็นเพียงสิ่งของที่เรียกกันว่า
“สิ่งประดิษฐ์” (Invention) เท่านั้น จึงเท่ากับว่า คาว่า “นวัตกรรม” (Innovation) จะผนวกความเป็นสังคม
ไว้ในการยอมรับของสังคม (Social recognition) อยู่แล้ว ในขณะเดียวกัน ก็ยังจะรวมความหมายถึงของการ
ยอมรับใน “ความใหม่” ที่เข้าไปแทนที่ “ความเก่า” อีกมิติหนึ่งด้วย
จากการอธิบายข้างต้น จะเห็นว่า นวัตกรรมสังคมนั้น จะมีคุณลักษณะเดียวกันกับนวัตกรรมโดยทั่วไป
ไม่ว่าจะเป็น นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมกระบวนการ นวัตกรรมเทคโนโลยี นวัตกรรมการจัดการ ฯลฯ
ที่เป็นเรื่องของการปฏิเสธความเก่าพร้อมๆ กับการยอมรับความใหม่ เป็นการสร้างสรรค์และมีประโยชน์ในทาง
เศรษฐกิจและสังคม แต่ในกรณีของนวัตกรรมสังคมนั้น จะเกิดขึ้นบนพื้นที่และกระบวนการของภาคส่วนทาง
สังคมเป็นหลักสาคัญ อย่างไรก็ตาม นวัตกรรมสังคมยังมีรายละเอียดที่มากไปกว่านั้น คือ มีลักษณะพลวัต
ไม่หยุดนิ่ง เป็นเรื่องภาพรวม ไม่ใช่เหตุการณ์เฉพาะ มีความเป็นกึ่งปฏิบัติการและกึ่งทฤษฎี (Quasi - Concept)
(Bernard, 1999) การอธิบายเรื่องนวัตกรรมสังคม จึงมีความแตกต่างกันไปตามความเกี่ยวข้องของบริบท
วิสาหกิจเพื่อสังคมหรือกิจการเพี่อสังคม (Social Enterprise) มีความเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมสังคม
ใน 3 มิติด้วยกัน คือ (1) มีการเชื่อมโยงกระบวนการและผลของการประกอบการเพื่อสังคมตามแนวทางของ
วิสาหกิจเพื่อสังคมหรือกิจการเพี่อสังคมว่าผู้ประกอบการเพื่อสังคม เป็นตัวกลางของการเปลี่ยนแปลงสังคม
การอธิบายแนวทางนี้เรียกได้ว่าเป็นสานักหรือสกุ ลความคิด “วิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อการประกอบการสังคม”
(Social innovation school of social entrepreneurship) นักวิชาการที่นิยมแนวทางนี้ คือ เจ เกรกกอรี
ดีส์ (J.Gregory Dees) (2) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เป็นไปเชิงบวกเหมือนกัน
(3) วิสาหกิจเพื่อสังคมกับนวัตกรรมสังคม มีความเกี่ยวข้องกับสังคมทั้งส่วนที่เป็นกระบวนการ (Process) และ
เป็นผลลัพธ์ (Outcome) เป็นเรื่องที่ร่วมสร้างและร่วมส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเชิงบวก ด้วยการนาเอา
ความใหม่ของกระบวนการทางสังคมไปสร้างผลลัพธ์ใหม่ในการจัดการแก้ไขปัญหาสังคม ทั้งในระดับ Micro,
Mezzo และ Macro หรือในระดับ Individual, Organization และ Network ที่สาคัญไปมากกว่านั้น ก็คือ
กระบวนการดาเนินงานของวิสาหกิจเพื่อสังคมและนวัตกรรมสังคมนั้น จะเป็นไปในรูปแบบใดจึงจะเป็นการ
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เหมาะสม จะขึ้นอยู่กับลักษณะเบื้องต้นของสังคมวิทยาเป็นเงื่อนไขเชิงบริบท และ ปีเตอร์ ดาซินและคณะ
(Perter Dacin et al) ได้อธิบายความเกี่ยวข้องนี้ไว้สาหรับกรณีวิสาหกิจเพื่อสังคมเป็นการเฉพาะ (Nicholls
and Murdock,2012)
2.5 สรุป
2.5.1 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ดาเนินการโดย คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ และคณะทางาน
การพัฒ นาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) ได้จัดตั้ง คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจาจังหวัด (คสป.) และ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
รวมทั้ง บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จากัด ขึ้นเป็นกลไกสนับสนุนการดาเนินงาน
ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดต่างๆ รวมทั้งสิ้น 76 จังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) และยึดแนวทางของ “วิสาหกิจ
เพื่อสังคม” (Social Enterprise) เป็นแนวทางของการดาเนินกิจการ มีก ารระดมหุ้นส่วนเพื่อริเริ่มสร้างความ
ร่วมมือจาก 5 ภาคส่วนในสังคม ประกอบด้วย ภาครัฐ เอกชน วิชาการ ประชาสังคม และประชาชน โดยมี
ข้อกาหนดพิเศษว่าด้วยการกาหนดสัดส่วนของการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละภาคส่วนให้มีสิทธิเท่ากัน
คือ 20 % ไม่ว่าแต่ละส่วนจะถือหุ้นเท่าใดก็ตาม พร้อมกาหนดหลักการประกอบธุรกิจไว้ 5 ประการ คือ
(1) มีเป้าหมายหลักเพื่อสังคม ไม่ใช่เพื่อกาไรสูงสุด
(2) เป็นรูปแบบธุรกิจที่มีรายได้หลักมาจากการให้คาปรึกษาแก่ธุรกิจชุมชนไม่ใช่เงินจากรัฐหรือเงินบริจาค
(3) กาไรต้องนาไปใช้ขยายผล ไม่ใช่ปันผลเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
(4) บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
(5) จดทะเบียนเป็นรูปแบบบริษัท
การดาเนินงาน บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด มีเป้าหมายที่จะเพิ่ม
รายได้ให้กับชุมชน โดยเปรียบเทียบจากรายได้ครัวเรือน จากราคาสินค้าและบริการจากการประกอบการ
ด้านการเกษตร การแปรรูป และการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยอิงฐานดัชนีชี้วัดที่มีอยู่เดิมตามข้อมูล จปฐ. ในขณะที่
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จากัด จะทาหน้าที่สนับสนุนการดาเนินงานต่างๆ
ให้กับบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
สาหรับ คสป. ซึ่งเปรียบเสมือนคณะกรรมการร่วมรัฐ เอกชน และประชาสังคมในระดับพื้นจังหวัดโดยมี
ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน และมีหัวหน้าสานักงานจังหวัดและพัฒนาการจังหวัด เป็นกรรมการและ
เลขานุการร่วม นั้น โดยบทบาทหลักจะทาหน้าที่ประสานงานกับคณะกรรมการสานพลังประชารัฐและคณะทางาน
ที่มีอยู่ทั้ง 12 คณะ (6D 6E) เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ กาหนดแนวทางปฏิบัติ แผนการดาเนินงาน
ประสานและบูรณาการการทางานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ
จากการออกแบบโครงสร้างและกลไกการทางานดังกล่าว จะเห็นได้ว่า ทั้งการจัดตั้ง บริษัท ประชารัฐ
รักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด และ คสป. ต่างเป็นไปตามหลักการเบื้องต้นของการสร้างความ
ร่วมมือระหว่างภาคส่วน การดาเนินงานธุรกิจของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
ซึ่งเป็นกิจการบริษัท นั้น ด้านหนึ่ง จะรายงานผลการดาเนินงานความก้าวหน้าของการจัดการแก้ไขปัญหาสังคม
(การดาเนินธุรกิจ) ต่อทั้ง คสป. ในฐานะผู้ประสานความร่วมมือบูรณาการในระดับปฏิบัติการและบริษัท ประชารัฐ
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รักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จากัด ในฐานะผู้สนับสนุนการดาเนินงาน อีกด้านหนึ่ง จะเป็นกิจการ
บริษัท (รูปแบบบริษัทเอกชนตามการจัดตั้ง) แต่ด้วยความสามารถของการทางานตามความร่วมมือตามนโยบาย
ประชารัฐ จึงเท่ากับมีหน่วยงานสนับสนุนการดาเนินงานของรัฐในการพัฒนาวิสาหกิจและการประกอบการในระดับ
ชุมชน ในขณะที่หน้าที่ตามกลไกการทางานของ คสป. ที่จะต้องประสานการทางานของคณะทางานทั้งกลุ่มงาน
ด้าน Value Driver (6D) และ Enable Driven (6E) ซึ่งเป็นกลไกที่คณะกรรมการสานพลังประชารัฐและรัฐบาล
ออกแบบเป็นกลไกการทางานเพื่อเร่งรัดต่อการจัดการแก้ไขปัญหากับดักรายได้ปานกลาง กับดักความสมดุล และ
กับดักความเหลื่อมล้า ซึ่งเป็นประเด็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมานับทศวรรษ ดังนั้น การสร้าง
เศรษฐกิจฐานราก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากประเด็นปัญหาที่สะสมข้างต้นไปพร้อมๆ กับการขาดแคลน
ในโอกาสที่จะร่วมพัฒนา จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ คสป. จะต้องประสานความร่วมมือเพื่อนาเอาโอกาส ข้อมูล
และความรู้ จากการทางานของคณะทางานทั้ง 12 คณะ ทั้ง 6D 6E ไปร่วมพัฒนางานเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัด
ซึ่งประกอบไปด้วยเรื่องของการยกระดับนวัตกรรม และ Digitalization การส่งเสริม SMEs และ Productivity
การส่งเสริมการท่องเที่ยวและ MICE การส่งเสริมการค้าธุรกิจบริการและการลงทุนในต่างประเทศ การพัฒนา
คลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมที่เป็น New S - Curve การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ และกลุ่มงานด้าน Enable
Driven ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การดึงดูดการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ การยกระดับ
คุณภาพวิชาชีพ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ การปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐ การศึกษา
พื้นฐานและการพัฒนาผู้นา และประชารัฐเพื่อสังคม
2.5.2 จากการทบทวนเอกสารนี้พบว่า การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเป็นวาระงานที่สาคัญของประเทศ
ตามที่ถูกระบุประเด็นสาคัญไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ที่มุ่งเน้นการสร้างความ
เป็นธรรมและลดปัญหาความเหลื่อมล้า และกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจผ่านการให้ความสาคัญในการพัฒนา
วิสาหกิจขยาดย่อม ขนาดเล็ก และขนาดกลาง และแผนยุทธศาสตร์ช าติ 20 ปี ที่มุ่งเน้นการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคทางสังคม การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับทุกกลุ่ มในสังคม โดยการสร้าง
รายได้เพิ่มและสร้างหลักประกัน สังคมสาหรับผู้รายได้น้อยในกลุ่มประชากร ร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่าสุด
ผู้ด้อยโอกาส โดยการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากนั้น เกิดจากการขับเคลื่อนงานของหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น
การขับเคลื่อนงานโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของกรมการพัฒนาชุมชน, การขับเคลื่อนงาน
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐของคณะทางานฯ E3 กลไกของ คสป. และ บริษัท ประชารัฐ
รักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด, การขับเคลื่อนโครงการ Smart Farmer ของคณะทางานฯ D6,
การส่งเสริม SMEs และ Productivity ของคณะทางานฯ D2 นอกจากนี้ ยังมีงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
วิสาหกิจในระดับชุมชนขององค์กรภาครัฐและกึ่งรัฐที่ก่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เช่น
งานส่งเสริมกลุ่มออมทรัพย์และการประกอบวิสาหกิจชุมชนของธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สานักงานกองทุนหมู่บ้าน สานักงานกองทุน
ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตร ฯลฯ งานเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มี ความเกี่ยวข้องต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ
ต้องอาศัยการทางานแบบบูรณาการความร่วมมือ ซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่ในบทบาทของการประสานความร่วมมือ
ในระดับปฏิบัติการของ คสป. ในแต่ละพื้นที่
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2.5.3 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ของคณะทางานสานพลังประชารัฐและคณะทางาน
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) ที่มุ่งสร้างเศรษฐกิจใหม่ขึ้นในระดับชุมชน นั้น ด้านหนึ่งเป็นการ
ดาเนินการตามแนวทางของวิสาหกิจเพื่อสังคมด้วยการจัดตั้ง บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อ
สังคม) จากัด และ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จากัด อีกด้านหนึ่ง ก็ยังเป็น
การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) รวมทั้งวิสาหกิจขนาดย่อมที่ได้ริเริ่ มประกอบการ
ในระดับชุมชน ให้เข้าสู่เศรษฐกิจการตลาดและสามารถแข่งขันได้ ซึ่งถือได้ว่า เป็นการยกระดับการดาเนินงาน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากระดับพื้นฐานเป็นระดับก้าวหน้า ซึ่งถือได้ว่าเป็นไปตามกรอบ
ของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นอกจากนั้นก็ยังจะเป็นสิ่งบ่งชี้ได้ว่า หากมีการพัฒนา
วิสาหกิจและการประกอบการในระดับชุมชนให้เชื่อ มโยงเข้ากับระบบเศรษฐกิจตลาดแล้ว ย่อมจะแสดงถึง
ความสามารถใหม่ของผู้นาชุมชน และกลุ่มชุมชนที่รวมตัวกันประกอบวิสาหกิจชุมชนที่เป็นผลมาจากการพัฒนา
ทักษะและเพิ่มพูนทัศนะ การคิด และวิเคราะห์ที่เปลี่ยนจาก “กิจกรรมชุมชน” ไปสู่ “การสร้างเศรษฐกิจชุมชน”
ซึ่งเป็นส่วนประกอบสาคัญของ “การสร้างสังคมผู้ประกอบการ” ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อีกมิติหนึ่งด้วย
2.5.4 แนวคิดและทฤษฎี 7 เรื่อง ที่นามาใช้ประกอบการประมวลความสาเร็จ และค้นหาต้นแบบ
เพื่อพัฒนาต่อยอดขยายผลการดาเนินงานเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐนี้ จะแบ่งกลุ่มตามการนาไปใช้
ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล 4 กลุ่มด้วยกัน ปรากฏรายการตามตารางที่ 2-1
ตารางที่ 2-1 แนวคิดและทฤษฎี

ที่
1
2
3
4
5
6
7

แนวคิดและทฤษฎี
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การประกอบการเพื่อสังคมและวิสาหกิจเพื่อสังคม
การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และการตลาดของ Igor Ansoff
นวัตกรรมการปฏิเสธความเก่าโดยสิ้นเชิง
การสร้างความร่วมมือข้ามภาคส่วน
ทฤษฎีว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
ทฤษฎีว่าด้วยนวัตกรรมสังคม

ประกอบการวิเคราะห์เรื่อง
กรอบกิจการ
การจัดการผลิตภัณฑ์และตลาด
การบริหารจัดการ
การแสดงผลลั พ ธ์ ต่ อ สั ง คมและ
การเปลี่ยนแปลง

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีว่าด้วยการประกอบการเพื่อสังคม
และวิสาหกิจเพื่อสังคม นั้น จะใช้ประกอบการวิเคราะห์ถึงกรอบกิจการของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด
(วิส าหกิจ เพื่อสังคม) จ ากัด และวิสาหกิจ ชุมชนที่ได้รับการบริการให้ คาปรึกษาและข้อแนะนาจากบริษัท
ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างแนวทางการอธิบายถึงการ
ดาเนินงานวิสาหกิจเพื่อสังคมตามนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
การศึกษานี้ จะนาเอากรอบการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภัณฑ์กับการตลาด เพื่อค้นหา
ลักษณะของการบริหารจัดการที่เหมาะสมของผู้บริหารวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งการให้คาแนะนาที่ปรึกษาของ
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด การประสานงานสนั บสนุนของ คสป. บริษัท
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ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จากัด และกรมการพัฒนาชุมชน ทั้งงานการเกษตร แปรรูป
และท่องเที่ยวโดยชุมชน พร้อมกันนั้น ก็จะนาเอาทฤษฎีว่าด้วยนวัตกรรมการปฏิเสธความเก่าโดยสิ้นเชิงและทฤษฎี
ว่าด้วยการสร้างความร่วมมือข้ามภาคส่วน มาร่วมอธิบายถึงแนวทางการบริหารงานกิจการของวิสาหกิจ ชุมชน
(รวมทั้งการดาเนินงานของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด ทั้งนี้ ก็เพราะว่า หากมี
สินค้าและบริการใดๆ ที่เข้าข่ายเป็นนวัตกรรมที่ปฏิเสธความเก่าโดยสิ้นเชิง ย่อมจะมีโอกาสที่จะสร้างความสามารถ
การแข่งขันทางการตลาดได้มากและจะเป็นสินค้าที่เป็นสินค้าใหม่ในพื้นที่ทางการตลาดใหม่ และจาเป็นที่จะต้อง
บริหารจัดการตามกลยุทธ์ทางการตลาดแบบสร้างธุรกิจใหม่ (Diversification) ซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องกับสถานภาพ
ของการเป็นผู้ ประกอบการว่าเป็นรายเก่าหรือรายใหม่ในระบบเศรษฐกิจหรือธุรกิจนั้นๆ หากเป็นรายเก่า
จะเรียกลักษณะของการจัดการผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาดใหม่นี้ เป็นการจัดการตามกลยุทธ์การกระจายความเสี่ยง
(ตามตัวแบบการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และการตลาดของ Igor Ansoff) แต่หากเป็นรายใหม่ จะเรียกว่า ผู้ท้าชิง
และหากผู้ประกอบการรายใหม่นั้นมีความสามารถใหม่ที่สร้างขึ้นจากความใหม่ที่เรียกว่านวัตกรรมด้วยแล้ว
ผลิตภัณฑ์ใหม่และตลาดใหม่ของผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีนวัตกรรมนี้จะมีลักษณะเป็นผู้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
และบริการด้วยนวัตกรรมที่ปฏิเสธความเก่าโดยสิ้นเชิง (Disruptor) เช่น การเข้ามาให้บริการของ Facebook
ซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสารเชิงสังคม (Social media) ที่เข้ามาบริการแทนช่องการรับข้อมูลข่าวสารประจาวัน
ของผู้จากเดิมตามช่องทางบริการของโทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์
สุดท้าย จะพิจารณาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่อธิบายตามกรอบของทฤษฎีว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
โดยคานึงผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และการส่งผลต่อเนื่อง (Impact) ของการประกอบการของ
กลุ่มชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับคาแนะนาปรึกษาในแต่ละจังหวัด โดยจะนาเอาผลประกอบการทั้งปี
หรือยอดขายสินค้าในรายการใดรายการหนึ่ง มาอธิบายถึงผลผลิตและผลลัพธ์ การอธิบายจากผลผลิตเป็นผลลัพธ์
ของการดาเนินงานนั้น จะคิดเทียบเคียงรายได้ของสมาชิกกลุ่มชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับตามโครงการ
กับรายได้ครัวเรือนโดยเฉลี่ย (อิงกับตัวเลขของ จปฐ.) สาหรับทฤษฎีว่าด้วยนวัตกรรมสังคม จะประกอบการอธิบาย
ถึงผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงโดยรวมที่เกิดขึ้น ทั้งจากการดาเนินงานของกลุ่มชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชน และ
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด ที่มีต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและสังคม
ในจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างความสัมพันธ์ที่จะนาไปสู่การเปลี่ยนผ่านทางสังคม
(Social transformation)
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บทที่ 3
แผนการดาเนินงาน
3.1 วิธีการศึกษา
การศึกษาวิจัยนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยอาศัยข้อมูลจากทั้งแหล่ง
ทุติยภูมิ (Secondary data) เช่น จากนโยบายของรัฐบาล และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและประชารัฐ รวมทั้งการขับ เคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายของรัฐ บาลชุดปัจจุบัน
ที่มี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี และการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม เป็นแหล่งข้อมูล
ปฐมภูมิ (Primary data) ด้วยการประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) โดยมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
ส่ งเสริ มกลุ่ ม ชุมชนหรื อวิส าหกิจ ชุมชน โดยจะคานึง ถึงผู้ เกี่ยวข้อ งตามการจัด ระดมหุ้ นส่ ว นความร่ว มมื อ
ตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นส่วนตามความร่วมมือในการจัดตั้ง
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด ซึ่งประกอบไปด้วย 5 ภาคส่วน คือ รัฐ เอกชน
วิชาการ ประชาสังคม และประชาชน นอกจากนี้ ยังจะให้มีตัวแทนของผู้ประกอบการในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
กับการส่งเสริมเศรษฐกิจ - ธุรกิจฐานรากที่ คสป. และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม)
จากัด ของจังหวัดนั้นๆ ดาเนินการอยู่ เช่น จังหวัดที่มีการส่งเสริมงานด้านท่องเที่ยว จะจัดให้มีผู้ประกอบการ
โรงแรม รถตู้บริการ ร้านอาหาร และร้านจาหน่ายของที่ระลึก ฯลฯ หรือจังหวัดที่มีการส่งเสริมงานด้านการเกษตร
ก็จะเชิญตัวแทนจากผู้ค้าเครื่องจักรกล วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือสนับสนุน ฯลฯ
การประชุมแต่ละจังหวัด จะจัดให้มีประชุมกลุ่มย่อย 1 ครั้งต่อจังหวัด โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ
30 คน เฉลี่ยไปตามการแบ่งภาคส่วน 5 ภาคส่วน ตามจานวนที่เหมาะสมต่อจังหวัด ไม่เคร่งครัดในการจากัด
หรือกาหนดจานวนตัวแทนของผู้เข้าร่วมของภาคส่วน โดยที่การจัดประชุมแต่ละจังหวัด จะมีการแนะนาข้อมูล
ความเป็นมาของการศึกษา วิธีการศึกษา และการร่วมแสดงความคิดเห็นโดยมีคาถามและเครื่องมือในก าร
ตั้งประเด็นและการรวบรวมข้อมูลที่เหมือนกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารภาคผนวกที่ 7
สาหรับการคัดเลือกคัดเลือกจังหวัดเป้าหมาย จะเป็นไปโดยการคานึงถึงหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) เป็นจังหวัดที่จัดตั้งบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด ที่มีการประกอบการ
ครบ 1 ปี และอยู่ในกลุ่มจังหวัดที่มีการส่งเสริมในช่วงแรกของการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(2) เป็นตัวแทนของพื้นที่ภูมิภาค (เหนือ กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้) พื้นที่ที่มีลักษณะเฉพาะ
เช่น ยากจน หรือพื้นที่ชายแดน
(3) เป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นหรือประสบความสาเร็จในแขนงธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งตามแนวทางของ
การดาเนินงานของคณะทางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) ประกอบด้วย เกษตร แปรรูป
และท่องเที่ยวโดยชุมชน
การวิเคราะห์ข้อมูลของการศึกษานี้ คณะนักวิจัย จะนาเอาข้อมูลที่มีการศึกษาค้นพบทั้งจากแหล่งทุติยภูมิ
และปฐมภูมิ มาจัดกลุ่มตามความสัมพันธ์ต่อประเด็นที่จะศึกษาที่กาหนดไว้เป็นวัตถุประสงค์ ประกอบไปด้วย
(1) ลักษณะของการประสานงานของ คสป. ที่จะเชื่อมโยงข้อมูลและนโยบาย ตลอดจนข้อแนะนาและเครื่องมือ
จากกลไกขับเคลื่อนและกลไกสนับสนุน (6D 6E) ไปแปรผลเป็นแนวปฏิบัติของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ
ประชารัฐในพื้นที่จังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทางานของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อ
สังคม) จากัด (2) การค้นหาตัวแบบ (Role model) ในที่นี้จะเน้นไปยังลักษณะของความสาเร็จของการจั ดการ
ทางการตลาดของวิสาหกิจชุมชนเป็นด้านหลัก (มุ่งค้นหาความสาเร็จของการสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจของชุมชน
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ที่เกิดจากการแนะนา ปรึกษา และสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาล) (3) จัดทาเป็นข้อแนะนาสาหรับการ
ขยายตัวแบบที่ค้นพบ และพัฒนาการบริการจัดการ รวมทั้งการสื่อสารประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะ
3.2 แผนการดาเนินงานศึกษา
ตารางที่ 3-1 แผนการดาเนินงานศึกษา

ที่

กิจกรรม

1.
2.
3.
4.

นาเสนอข้อเสนอโครงการ
นาเสนอรายงานเบื้องต้น
ประสานการลงพื้นที่
ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล +
Focus group
1. จังหวัดเชียงใหม่
2. จังหวัดนครสวรรค์
3. จังหวัดสกลนคร
4. จังหวัดหนองคาย
5. จังหวัดร้อยเอ็ด
6. จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
7. จังหวัดภูเก็ต
8. จังหวัดเพชรบุรี
9. จังหวัดนราธิวาส
วิเคราะห์ข้อมูลและการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการของ
นักวิจัย
นาเสนอรายงานฉบับกลาง
นาเสนอร่างรายงานฉบับ
สมบูรณ์ต่อผู้บริหาร
กรมการพัฒนาชุมชน
ปรับปรุงร่างรายงานฉบับ
สมบูรณ์
ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

5.

6.
7.

8.
9.

ต.ค. 60
พ.ย. 60
ธ.ค. 60
ม.ค. 61
1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4

17
15
22
9
16
21
23
27
14
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3.3 เครื่องมือ
3.2.1 กลุ่มเป้าหมาย เวทีละ 30 คน ประกอบด้วย
(1) คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจาจังหวัด (คสป.)
(2) ภาคเอกชน, หอการค้าจังหวัด, สภาอุตสาหกรรม, สมาคมการท่องเที่ยวจังหวัด และอื่นๆ
(3) บริษัทประชารัฐ รักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด, คณะกรรมการ, ผู้ถือหุ้น,
กรรมการผู้จัดการ, พนักงาน
(4) ที่ปรึกษา
(5) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, Supplier (เกษตรกร, กลุ่มวิสาหกิจ, ร้านค้า)
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บทที่ 4
รายงานผลขอมูลจากการสํารวจ
4.1 จังหวัดเชียงใหม"
4.1.1 การบริหารงานโดยรวม
ภารกิจและบทบาทของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเชียงใหม" (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด มุ"งเนนที่จะให
คําปรึกษาเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ6และคุณภาพสินคาใหไดมาตรฐานสากลแก"วิสาหกิจชุมชน พรอมกับเป8น
ตัวกลางจัดหาตลาดและคู"คาที่มีความตองการสินคาในชุมชน
4.1.2 ผลการจัดประชุมกลุ"มย"อย
(1) การจัดประชุมกลุ"มย"อย
มีการประชุมกลุ"มย"อยของจังหวัดเชียงใหม" เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสอบถามความกาวหนาของ
การดําเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐของ คสป. และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเชียงใหม"
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด เมื่อวันศุกร6ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. โรงแรมเชียงใหม"
ภูคํา จังหวัดเชียงใหม" โดยมีผูเขาร"วมประชุ มจากภาคส"วนต"า งๆ จํานวน 30 คน รายละเอียดปรากฏตาม
ภาคผนวกที่ 8

รูปที่4-1 การจัดประชุมกลุ"มย"อยของจังหวัดเชียงใหม"
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(2) การคัดเลือกชุมชน
มีชุมชนที่ไดรับการคัดเลือกโดย คสป. และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีเชียงใหม" (วิสาหกิจเพื่อสังคม)
จํากัด เพื่อเป8นพื้นที่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ที่นําเสนอต"อที่ประชุมกลุ"มย"อย จํานวน 8 แห"ง ปรากฏรายการ
ตามตารางที่ 4-1
ตารางที่ 4-1 ชุมชนที่ถูกคัดเลือกเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดเชียงใหม"

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชุมชนที่ถูกคัดเลือก
การท"องเที่ยวชุมชน บานพระบาทสี่รอย
การท"องเที่ยวชุมชน บานสันทรายตนกอก
การท"องเที่ยวเชิงนิเวศแม"กําปอง
ท"องเที่ยวบานโปGงสามัคคี
กาแฟเทพเสด็จ
กลุ"มวิสาหกิจกาแฟดอยขุนช"างเคี่ยน
วิสาหกิจชุมชนกลุ"มแปลงใหญ" ตําบลขัวมุง
วิสาหกิจชุมชนแม"ทา ออแกนิค

ผลิตภัณฑ6
ท"องเที่ยวชุมชน
ท"องเที่ยวชุมชน
เชิงนิเวศ
ท"องเที่ยวชุมชน
เครื่องดื่ม
เครื่องดื่ม
ผลไม
ผัก

ประเภท
ท"องเที่ยว
ท"องเที่ยว
ท"องเที่ยว
ท"องเที่ยว
แปรรูป
แปรรูป
เกษตร
เกษตร

ที่ประชุมไดร"วมทบทวนขอมูลและประเมินความเหมาะสม- สอดคลองกับการเป8นพื้นที่ของการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากของพื้นที่ขางตน โดยคํานึงถึง ประเด็นของการรวมกลุ"มองค6กร (มีผลรวมคะแนนของหัวขอย"อย
2 ขอ คือ ความเขมแข็งพรอมที่จะช"วยกันทํางานของชุมชน และความชัดเจนของความตองการช"วยเหลือของ
ชุมชน) กับประเด็นความสามารถของสินคาและบริการ (มีผลคะแนนของหัวขอย"อย 2 ขอ คือ ความโดดเด"น
ของสินคาและบริการ และการมีอัตลักษณ6ของสินคาและบริการ) ผลการทบทวนขอมูลของที่ประชุมกลุ"มย"อย
ยืนยันในคุณลักษณะของชุมชนทั้ง 8 ที่เหมาะสมเป8นพื้นที่ตัวอย"างของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ปรากฏ
รายการตามรูปที่ 4-2
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ชุมชนมีความพรอมและความตองการที่ชัดเจน

9

วิสาหกิจลําไย ต.ขัวมุง

8
7

วิสาหกิจชุมชนต.แม"ทา

6

ท"องเที่ยวบานพระบาทสี่รอย

5

ท"องเที่ยวบานโปGงสามัคคี

4

1.ท"องเที่ยวบานสันทรายตนกอก
2.ท"องเที่ยวบานแม"กําปอง
3.กาแฟเทพเสด็จ
4.กาแฟบานขุนช"างเคี่ยน

3
2
1
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

สินคา/บริการมีความโดดเดนและมีอัตลักษณ!
รูปที่ 4-2 เมทริกซ6การประเมินความสอดคลองในการคัดเลือกชุมชนจังหวัดเชียงใหม" รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวกที่ 8

ที่ประชุมกลุ"มย"อยไดนําเอาหลักการเดียวกับการทบทวนขอมูลขางตนไปพิจารณาชุมชนเพิ่มเติม ที่ควร
จะไดรับคัดเลือกเป8นพื้นที่สําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก จํานวน 4 แห"ง ปรากฏรายการตามตารางที4่ -2
ตารางที่4-2 ชุมชนที่ควรถูกคัดเลือกเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดเชียงใหม"

ที่
1
2
3
4

ชุมชนที่ควรคัดเลือกเพิ่มเติม
การท"องเที่ยวชุมชนบานสันทราย
การท"องเที่ยวชุมชนบานปางอั้น
การท"องเที่ยวชุมชนบานท"ากระดาษ
นมอินทรีย6 อ.แม"ออน

ผลิตภัณฑ6
ท"องเที่ยวชุมชน
ท"องเที่ยวชุมชน
ท"องเที่ยวชุมชน
นมแพะ
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ประเภท
ท"องเที่ยว
ท"องเที่ยว
ท"องเที่ยว
แปรรูป

ชุมชนมีความพรอมและความตองการที่ชัดเจน

9
8

ท"ากระดาษ

7

บานปางอั้น

6
5

หมู"บานชุมชนสันทราย

4

นมอินทรีย6 อ.แม"ออน

3
2
1
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

สินคา/บริการมีความโดดเดนและมีอัตลักษณ!
รูปที่ 4-3 เมทริกซ6การประเมินความสอดคลองในการคัดเลือกชุมชนเพิ่มเติมจังหวัดเชียงใหม"
รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวกที8่

(3) การจัดการองค6กร - บริหารงานบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเชียงใหม" (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด
1) การสรางความสมดุลใหกับคนทุกกลุ"ม
การจัดการองค6กรของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีเชียงใหม" (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํา กัด ไดมี
ภาคส"วนเขาร"วมหุนในการจัดตั้งบริษัท 4 ภาคส"วน ทั้งรัฐ เอกชน ประชาสังคม และประชาชน (ส"วนที่ขาดหายไป
คือ วิชาการ) โดยมีขอมูลแสดงจํานวนสัดส"วนของการรวมงานดังกล"าวปรากฏรายการตามตารางที่ 4-3
ตารางที่ 4-3 หุนของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีเชียงใหม" (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด

ที่
1
2
3
4
5

ภาคส"วน
รัฐ
เอกชน
วิชาการ
ประชาสังคม
ประชาชน
รวม

จํานวนหุน
187
1,000
0
1
2,822
4,010

%
4
25
0
1
70
100

จํานวนสิทธิ (%)
20
20
20
20
20
100

2) การบริหารจัดการ
มีการคํานึงการสรางความโปร"งใสและหลีกเลี่ยงผลประโยชน6ทับซอน การคัดเลือกคนเขาทํางาน
การใชเงินใหเป8นประโยชน6กับชุมชน (กําไรไม"ปNนผล) เป8นไปตามแนวทางการดําเนินงานที่สนับสนุนโดยบริษัท
ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จํากัด และนโยบายของรัฐบาล
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3) การวัดผลงาน
จังหวัดเชียงใหม" ใหความสําคัญกับตัวชี้วัด 2 เรื่องในการวัดผลงาน คือ หนึ่ง รายไดของชุมชนที่
เพิ่มขึ้น สอง สินคาและบริการขายไดราคาดีขึ้น รายละเอียดของรายการตาม (2) และ (3) รายละเอียดปรากฏ
ตามภาคผนวกที่8
(4) การจัดการธุรกิจ
มีการทํางานร"ว มกันของทั้ง 5 ภาคส"วน การใหความรู คําปรึกษาในการพัฒนาเศรษฐกิจ ฐานราก
ก็ดําเนินงานไปโดยใหความสําคัญต"อการเชื่อมโยง 5 กระบวนการ (ปNจจัยการผลิต องค6ความรู การตลาด
การสื่อสารเพื่อการรับรูอย"างยั่งยืน และการบริหารจัดการ)
การประสานความร"วมมือกับองค6กรเครือข"ายของจังหวัดเชียงใหม" จะมีการประสานงานกับสถาบันการเงิน
ของภาครัฐและธนาคารพาณิชย6มาช"วยทําแผนธุรกิจและช"วยสรางวินัยทางการเงิน (ไม"มีรายการสรางความรู
ในการกูเงิน/ขอสนับสนุนทางการเงิน)ในขณะเดียวกันการประสานงานกับบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจ
เพื่อสังคม (ประเทศไทย) จํากัด ก็เป8นเรื่องของการสรางและเชื่อมโยงการตลาด การขอสนับสนุนความรูและ
เชื่อมโยงผูเชี่ยวชาญ (ไม"มีรายการจัดการแกไขปNญหาและการทํางานขามจังหวัด)
การดําเนินงานของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเชียงใหม" (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัดมีการทําความเขาใจ
กับวิสาหกิจชุมชนที่ใหคําปรึกษาในเรื่องแบ"งปNนผลความสําเร็จ มีการกําหนดสัดส"วนการแบ"งปNนผลความสําเร็จ
และจัดทําบันทึกความเขาใจ รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวกที่8
(5) การประสานงานของ คสป.
การดําเนินงานของ คสป. จะสะทอนการประสานงานที่เกี่ยวของกับงานของคณะทํางานพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและประชารัฐหรือ E3 โดยจะมีการจัดทําเป8นแผนปฏิบัติงาน มี Roadmap คสป.ตระหนักดีในความ
จําเป8นที่จะตองประสานงานกับคณะทํางานสานพลังประชารัฐทั้ง 12 คณะ ที่จะตองมีการทํางานร"วมกันตาม
เนื้องานที่จะเกิดขึ้นเป8นกรณีๆไป ทั้งนี้ คสป. จะมีการประชุมเพื่อติดตามเรื่องนี้ 2 ครั้งต"อเดือนรายละเอียด
ปรากฏตามภาคผนวกที่8
4.1.3 SWOT การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
ตารางที่ 4-4 การวิเคราะห6 SWOT จังหวัดเชียงใหม"

จุดแข็ง
(1) กรรมการผู จัด การเขาใจความตองการของ
ชุม ชนในพื ้น ที ่เ ป8น อย"า งดี เนื ่อ งจากทํ า งานภาค
ประชาสังคม คลุกคลีในพื้นที่มานาน
(2) รองกรรมการผู จัด การมาจากสภาหอการคา
มีประสบการณ6การทําธุรกิจที่สามารถช"วยตอบโจทย6
การเชื่อมโยงใหเขาถึงปNจจัยการผลิตและทรัพยากร
ต"างๆ
(3) คณะทํ า งานช"ว ยประสานของบประมาณ
สนับ สนุน ในดานต"า งๆ ประสานสถาบัน การเงิน
เพื่อใหสินเชื่อสําหรับกลุ"มที่ตองการขยายธุรกิจ
(4) ผลิต ภัณฑ6มีความโดดเด"น มีชื่อเสียงและเป8นที่

จุดอ"อน
(1) ชาวบานในบางพื้นที่มีปNญหาและตองการความ
ช"ว ยเหลือ แต"ไ ม"ค"อยเป[ด รับ การช"ว ยเหลือ จากคน
นอกชุม ชนหรือ องค6ก รอื ่น ๆ เพราะเกรงว"า จะไป
แสวงหาผลประโยชน6ใ นชุม ชน ส"ง ผลใหปNญ หาที่
ชุมชนเจอไม"สามารถแกไขได
(2) องค6ค วามรู ต"า งๆ ส"ว นใหญ"จ ะเนนไปที่ผ ลผลิต
การเกษตร ทําใหสินคาประเภทอื่นๆ และอัตลักษณ6
พื้น เมืองที่น"า สนใจของบางชุม ชนอาจไม"ไ ดรับ การ
สนับสนุนเท"าที่ควร
(3) กระบวนการผลิต ของชาวบานอาจยัง ไม"ไ ด
มาตรฐานสากล และกํ า ลัง ผลิต ยัง ไม"เ พีย งพอ
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จุดแข็ง
ตองการของตลาด เช"น กาแฟ ผักออแกนิก และการ
ท"อ งเที่ย วเชิง อนุรัก ษ6ส"ง ผลใหบริษ ัท ประชารัฐ รัก
สามัค คีเ ชีย งใหม" (วิส าหกิจ เพื ่อ สัง คม) จํ า กัด
สามารถช"วยชาวบานสรางแบรนด6และพัฒนาสินคา
บรรจุภัณฑ6 มาตรฐานการรับรอง สามารถส"งเสริม
ใหส"ง ออกขยายตลาดไปยัง ต"า งประเทศได บาง
ผลิตภัณฑ6สามารถจับคู"คาใหกับหางสรรพสินคาไดมี
กา รป ร ะ สา น เพื ่อ ขอ งบ ส นับ สนุน ก า รพัฒ น า
ท"องเที่ย วเชิงอนุรักษ6ใ นบางชุมชนเพื่อพัฒ นาแหล"ง
ท"องเที่ยวใหรองรับตลาด
(5) สนับสนุนการปลูกพืช อินทรีย6และบรรจุภัณฑ6ที่
เป8นมิตรกับสิ่งแวดลอม มีแผนธุรกิจที่ชัดเจนสําหรับ
กาแฟ ลําไย และผักออแกนิก
โอกาส
(1) คณะทํางานบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเชียงใหม"
(วิส าหกิจ เพื่อสัง คม) จํา กัด ประสานเครือข"ายและ
ประชารั ฐ ส"ว นกลางเพื่อช" วยเร" ง รั ดการออกเอกสาร
รับรอง GI และส"งเสริมการพัฒนาพัฒนาเมล็ดพันธุ6
กาแฟ เกษตรอิ นทรี ย6 และมาตรฐานในกระบวนการ
ผลิตเพื่อสรางโอกาสในการขยายตลาด
(2) เทรนด6การท"องเที่ยวเชิงอนุรักษ6 การรักสุขภาพที่
ทํ า ใหคนหั น มาบริ โ ภคอาหารปลอดสารพิ ษ และ
พฤติกรรมการบริโภคกาแฟที่เพิ่มขึ้นของคนไทยและ
นั ก ท" อ งเที่ ย ว ส" ง ผลใหมี ต ลาดที่ ร องรั บ สิ น คาและ
บริการอีกมาก อีกทั้งจังหวัดเชียงใหม"เองยังมีชื่อเสียง
ดานการท"องเที่ยว มีผูคนพักอาศัยและนักท"องเที่ยวที่มี
กําลังซื้อจับจ"ายใชสอยมากพอสมควร

จุดอ"อน
ถาหากตองการเพิ ่ม ยอดขายหรือ ขยายตลา ด
มากกว"านี้
(4) เนื ่อ งจากโมเดลธุร กิจ เป8น ค"า ที ่ป รึก ษาหรือ
ค"า ตอบแทนในฐานะตัว กลาง แต"ปNจ จุบ ัน ธุร กรรม
การคาขายยัง ไม"ม ากพอที ่จ ะสรางผลตอบแทนที่
ยั ่ง ยืน ใหบริษ ัท ประชารัฐ รัก สามัค คีเ ชีย งใหม"
(วิส าหกิจ เพื่อ สัง คม) จํา กัด เองได และถาผลผลิต
การเกษตรราคาตก เช"น ลํ า ไย ค"า ตอบแทนอาจ
ลดลงจนเหลือนอยมาก

อุปสรรค
(1) สาธารณูป โภคและภูม ิศ าสตร6บ างชุม ชนที่
ห"างไกลจากตัวเมืองอาจส"งผลต"อการเขาถึงของกลุ"ม
ลูก คา หรือ แมกระทั ่ง ตนทุน การขนส"ง ที ่ส ูง กว"า
อาจทําใหเสียเปรียบในดานการแข"งขัน
(2) การเขาถึงแหล"งทุนที่ยังมีจํา กัดและความล"าชา
ในการออกเอกสารรับ รองต"า งๆ อาจส"ง ผลต"อการ
ดําเนินงาน

4.1.4 ขอสังเกตของนักวิจัย
(1) การระดมหุนส"วนของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเชียงใหม" (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด ระดมไดครบ
4 ลานบาท แต"ขาดหุนส"วนจากภาควิชาการ แต"เป8นบริษัทฯ ที่มีการจัดการธุรกิจร"วมกับชุมชนในเรื่องแบ"งปNน
ความสําเร็จกับชุมชน ที่มีการจัดทําเป8นขอตกลง
(2) มุ"งเนนที่จะใหคําปรึกษาดานพัฒนาสินคาและบริการของชุมชน ใหไดรับมาตรฐานสากล และทํา
หนาที่เป8นตัวกลางในการจัดหาตลาดคู"คาใหกับชุมชนนอกจากนั้น ยังมีกรณีตัวอย"างของการจัดการท"องเที่ยว
โดยชุมชนของบานแม"กําปอง ที่สามารถใชเป8นตัวอย"างในการสรางเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่อื่น ซึ่งถือไดว"าเป8น
การขยายตัวของเศรษฐกิจฐานรากจากชุมชนหนึ่งไปยังอีกชุมชนหนึ่ง
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ตารางที่ 4-5ประเภทกิจการที่นําเสนอต"อ ที่ประชุมกลุ"มย"อยจังหวัดเชียงใหม"

ประเภทกิจการที่นําเสนอต"อ
ที่ประชุมกลุ"มย"อย
เกษตร

แปรรูป
ท"องเที่ยวโดยชุมชน

การแบ"งระดับการพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน
ริเริ่มเขาสู"ระบบตลาด
ขยายขนาด/ริเริ่มกิจการแบบ
(พัฒนาผลิตภัณฑ6/รูจักขอมูลตลาด)
สรางรายไดเพิ่ม
กลุ"มกาแฟเทพเสด็จ/
กลุ"มกาแฟบาน
ขุนช"างเคี่ยน/
วิสาหกิจชุมชนลําไย ต.ขัวมุง
กลุ"มวิสาหกิจชุมชนตําบลแม"ทา
กลุ"มท"องเที่ยวบานพระบาทสี่รอย/
กลุ"มท"องเที่ยวบานแม"กําปอง
กลุ"มท"องเที่ยวบานสันทรายตนกอก/
กลุ"มท"องเที่ยวบานโปGงสามัคคี

(3) สินคาของชุมชน (มาจากชุมชน) ของจังหวัดเชียงใหม" เป8นที่รูจักและเป8นที่ตองการของตลาดอยู"แลว
ในระดับหนึ่ง ดังนั้น จึงอยากใหบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด ไดจัดใหมีบริการที่เป8น One Stop Service
ควรเพิ่มความรูงานดานอื่นๆ เช"น งานออกแบบดีไซน6 งานสรางสรรค6 ควบคู"ไปกับการจัดการงานผลิตดาน
การเกษตร รวมทั้งแกไขปNญหาการบริการในพื้นที่ห"างไกล
(4) จัดจางมืออาชีพมาทํางานเต็มเวลาในบริษัทประชารัฐรักสามัคคีเชียงใหม" (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด
(5) ชุมชนป[ดตัวเอง - ไม"เป[ดรับการช"วยเหลือจากคนภายนอก
4.2 จังหวัดนครสวรรค6
4.2.1 การบริหารงานโดยรวม
คสป. จังหวัดนครสวรรค6 มีการทํางานในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
ผ"านการดําเนินงาน 3 ขั้นตอน ดังนี้
(1) ชี้เปfา
- ฝGา ยเลขานุการร"วม (สํานักงานจังหวัดและ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด) หารือกํา หนด
แนวทางขับเคลื่อน/กําหนดบทบาทเลขานุการและประสานงาน
- จัดเก็บ รวบรวมขอมูล วิเคราะห6 ระบุพื้นที่/ผลิตภัณฑ6
- นําเขาขอมูลพื้นที่/ผลิตภัณฑ6 เขาเวทีประชาคม สรางความเขาใจสมัครใจ
- สรุปความตองการ ศักยภาพ หน"วยงานเจาภาพ เชื่อมโยงทั้งบทบาทภารกิจหลัก (Function)
และบทบาทของคณะทํางานภายใตนโยบายสานพลังประชารัฐ (D1-D6 และ E1-E6) เสนอ ผูว"าราชการจังหวัด
พิจารณาเบื้องตน
(2) กระจายงาน
- จัดประชุม คสป. และคณะทํา งาน D1-D6 และ E1-E6 ที่เกี่ยวของ/บริษัท ประชารัฐ
รักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัดร"วมพิจารณาพื้นที่/ผลิตภัณฑ6
- ที่ประชุม คสป. รับรอง จัดลําดับความสําคัญ มอบหมายเจาภาพ (ตนทาง กลางทาง ปลายทาง)
ในแต"ละพื้นที่/ผลิตภัณฑ6 เชื่อมโยงศักยภาพจังหวัด บทบาท คสป.บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจ
เพื่อสังคม) จํากัดและภาคีการพัฒนา
38

- จัดทําทบทวนแผนปฎิบัติการ แนวทางการสนับสนุน คสป.- คณะทํางาน ครอบคลุมถึงการ
ติดตาม ประเมินรายงานผล
(3) ติดตามผล
- เจาภาพแต"ละคณะ รายงานผลความกาวหนาประจําเดือน ใหแก"ผูว"าราชการจังหวัดทราบ
ผ"านเลขานุการร"วม (หัวหนาสํานักงานจังหวัด + ผูจัดการ)
- คณะทํางานติดตาม ประเมินผล สรุป
- สรุปเสนอผูว"าราชการจังหวัดที่ประชุม คสป. ประจําเดือน และรายงานส"วนกลาง
นอกจากนี้แลว ยังมีการดําเนินงานอื่นๆที่ประกอบการบริหารงานตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและประชารัฐ เป8นการเพิ่มเติมอีก เช"น
(1) มีการแต"งตั้งคณะทํางาน เพิ่มเติมจากคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 106/2559 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม
2559
(2) จังหวัดนครสวรรค6ไดแต"งตั้งคสป. จํานวน 12 คณะ (คณะ D1-D7 และ E1-E5)
(3) ประชุมร"วมกับคสป. ทุกเดือนโดยบูรณาการการทํางานร"วมกันทั้ง 12 คณะ และไดมีการประชุม
คสป. มาแลวจํานวน 9 ครั้ง
(4) การจัดทําแผนปฏิบัติการของคณะทํางาน 12 คณะ และมีการบูรณาการแผนร"วมกัน ไดมีการ
รายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานฯ ในที่ประชุม คสป. ทุกเดือน
(5) การรายงานผลการดําเนินงานของคสป. จํานวน 12 คณะ ในที่ประชุม คสป.ทุกเดือน
(6) การบูรณาการการทํางานร"วมกับคณะ E3 ไดมีการประชุมร"วมกับ คสป.เป8นประจําทุกเดือน และ
ไดประสานขอรั บการสนับ สนุ นงบประมาณปm 2560 จากกลุ" มจั ง หวั ด ฯ เพื่อส" ง เสริ มพัฒ นากลุ" มเปf า หมาย
การดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ประชารั ฐ รั ก สามั คคี นครสวรรค6 (วิ ส าหกิ จ เพื่ อสั ง คม) จํ า กั ด จํ า นวน 60 กลุ" ม
เป8นงบประมาณ 27, 815,000 บาท
การบริหารงานของ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครสวรรค6 (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด มีกลุ"มเปfาหมาย
ที่จะพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จํานวน 60 กลุ"ม โดยมีงานดานเกษตร จํานวน 38 กลุ"ม เป8นกลุ"มขาว 30 กลุ"ม
กลุ"มผลไมฝรั่ง 8 กลุ"ม งานดานแปรรูป จํานวน 19 กลุ"ม เป8นกลุ"มอาหาร 6 กลุ"ม ของใช 8 กลุ"ม สมุนไพร 5 กลุ"ม
งานดานการท"องเที่ยว 3 กลุ"ม เป8นกลุ"มท"องเที่ยววัดเกยไชยเหนือ วัดจันเสน และบานมอญ
สําหรับ ผลตอบแทนในทางธุรกิจของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครสวรรค6 (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด
ยังไม"เห็นไม"เป8นรูปธรรม เนื่องจากคณะกรรมการ ยังไม"มีนโยบายนําเงินลงทุนของบริษัทฯ มาใช อีกทั้งในส"วนของ
การเขาไปช"วยเหลือชุมชนในดานการเป8นที่ปรึกษา การเป8นผูประสานเรื่องตลาด ฯลฯ ทางบริษัทฯ ไม"มีการชี้แจง
ขอมูล หรือการเรียกเก็บค"าส"วนแบ"งจากชุมชน โดยในปNจจุบันมีบางชุมชนเสนอเงินส"วนแบ"งเพื่อช"วยเหลือบริษัทฯ
เท"านั้น
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4.2.2 ตัวอย"างของการดําเนินงานสนับสนุนชุมชน
ตารางที่ 4-6ตัวอย"างของการดําเนินงานสนับสนุนชุมชนจังหวัดนครสวรรค6

1. โครงการช"วยเหลือเกษตรกรผูปลูกฝรั่ง
ระยะเวลาดําเนินการ
ช"วงที่ 1 วันที่ 8 ตุลาคม 2559 - 30 พฤศจิกายน 2559
ช"วงที่ 2 วันที่ 11 เมษายน 2560 - 23 เมษายน 2560
สถานที่
หางวีสแควร6พลาซ"า และหางบิ๊กซีนครสวรรค6
วัตถุประสงค6
(1) เพื่อช"วยเหลือเกษตรกรผูปลูกฝรั่งที่ประสบปN ญหาราคาตกต่ําและถูกกด
ราคาจากพ"อคาคนกลางใหมีสถานที่ จําหน"ายฝรั่งและขายไดราคาเพิ่มขึ้น
(2) ขยายช"องทางในการจัดจําหน"ายฝรั่ง
(3) แกปNญหาผลผลิตฝรั่งลนตลาด
(4) เพิ่มรายไดใหเกษตรกรผูปลูกฝรั่ง
ผลลัพธ6
(1) เกษตรกรสามารถจํา หน"า ยฝรั่ง ไดในราคาที่สูงขึ้น จากเดิม กิโลกรัม ละ
4-5 บาทเป8นกิโลกรัมละ 25 บาท
(2) เกษตรกรมีช"องทางในการจัดจํา หน"า ยฝรั่งมากขึ้น จากเดิมที่นํา ผลผลิต
มาขายที่ตลาดเพียงอย"างเดียว
2. โครงการขาวประชารัฐนครสวรรค6 (ช"วยเหลือชาวนา) ของกลุ"มวิสาหกิจชุมชนบานเขาหินกลิ้ง
ต.วังน้าํ ลัด อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค6
ระยะเวลาดําเนินการ
8 พฤศจิกายน 2559 - 30 พฤศจิกายน 2559
สถานที่
หางบิ๊กซีนครสวรรค6
วัตถุประสงค6
(1) ช"วยเหลือชาวนาที่เดือดรอนจากราคาขาวตกต่ํา
(2) เพื่อขยายช"องทางการจําหน"ายขาวสาร
(3) เพื่อส"ง เสริม เกษตรกรใหเกิด การรวมกลุ"ม มีก ารบริหารจัด การภายใน
อย"างเขมแข็ง
ผลลัพธ6
เกษตรกรสามารถจําหน" ายขาวสารไดจํ านวน 6,125 กิโลกรัม คิ ดเป8นเงิ น
184,560 บาท
3. โครงการขาวประชารัฐนครสวรรค6 ช"วยชาวนา เป8นของขวัญเทศกาลปmใหม"
ระยะเวลาดําเนินการ
ธันวาคม 2559 - มกราคม 2560
สถานที่
N/A
วัตถุประสงค6
(1) เพื่อส"งเสริมและขยายตลาดสินคาอินทรีย6 ใหผูผลิต ผูประกอบการ และ
ผูบริโภคมีความตระหนักความเขาใจเกี่ยวกับสินคาอินทรีย6มากขึ้น
(2) เพื่อขยายช"องทางการจําหน"ายขาวสาร
(3) เพื่อเป8นการสรางกระแสสังคมใชขาวเป8นของขวัญในเทศกาลปmใหม"
ผลลัพธ6
เกษตรกรสามารถขายขาวไดทงสิ้น 2,115 กิโลกรัม เป8นเงิน 85,350 บาท
4. โครงการตลาดประชารัฐ
การดําเนินกิจกรรม
บริษัท ประชารัฐ รัก สามัค คีน ครสวรรค6 (วิส าหกิจ เพื่อสังคม) จํา กัด จํา กัด
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ไดดําเนินงานตามนโยบายตลาดนัดประชารัฐ จํานวน 7 ประเภท เพื่อเป8น
ช"องทางการจัดจําหน"ายสินคาและบริการใหแก"ชุมชน ประกอบดวย
(1) ตลาดนัดประชารัฐ คนไทยยิ้มไดโดยบริษัทฯ ไดร"วมกับภาคราชการ และ
ภาคเอกชนภายในจังหวัด เพื่อขอพื้น ที่ในการจํา หน"า ยสิน คาโอทอป สินคา
เกษตร และสินคาอุปโภค
(2) ตลาดของดีวิถีชุมชน ธกส.โดยบริษัทฯ ไดร"วมกับ ธกส. เพื่อขอใชพื้นที่
บริเวณหนาธนาคาร มาเป8นตลาดจําหน"ายสินคาเกษตรทั่วไปและเกษตรอินทรีย6
สมุนไพร รวมถึงอาหารและของใชต"างๆ โดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตรตาม
ฤดูกาลที่ไดการคัดสรรคุณภาพเพื่อผูบริโภค โดยตลาดแห"งนี้ไดจัดตั้งขึ้นเพื่อ
เพิ่ม ช"องทางตลาดใหม"และขยายตลาดเดิม ใหแก" เกษตรกร, ลูกคา ธกส.,
SMEs, ผูมีรายไดนอย, ชุมชน, วิสาหกิจชุมชน และกองทุนหมู"บาน
(3) ตลาดนัดทองถิ่นสุขใจเป8นตลาดที่ไดร"วมมือกับองค6กรปกครองส"วนทองถิ่น
เทศบาล และภาคเอกชนเพื่ อ จั ด จํ า หน" า ยสิ น คาเกษตรและสิ น คาทองถิ่ น
เพื่อส"งเสริมช"องทางการจําหน"ายใหแก" เกษตรกร ประมง ผูผลิตสินคาชุมชน
(4) ตลาดของดีจังหวัดเป8นตลาดเฉพาะกิจ จําหน"ายสินคาที่เป8นอัต ลักษณ6
ของจัง หวัด สิน คาลนตลาด สิน คาโอทอป และสิน คาจากวิส าหกิจ ชุม ชน
อีกทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนสินคาระหว"างจังหวัด
(5) ตลาดตองชมเป8นตลาดที่จําหน"ายสินคาที่เป8นอัตลักษณ6ของชุมชน โดย
มีสถานที่จัดจําหน"ายผ"านแหล"งท"องเที่ยวของชุมชน เช"น ตลาดชุมชน ตลาด
ในแหล"งท"องเที่ยว
(6) ตลาด Modern trade เป8น ตลาดเฉพาะกิจ ในพื้น ที่หางสรรพสินคา
โดยบริษัทฯ ไดประสานงานขอความร"ว มมือกับ หางวีสแควร6พ ลาซ"า และ
หางบิ ๊ก ซีน ครสวรรค6เ พื่อ เป8น ช"อ งทางในการจัด จํ า หน"า ยผลผลิต ทางการ
เกษตร เช"น ฝรั่งและขาว ซึ่งเป8นการช"วยใหชุมชนไดมีโอกาสจําหน"ายสินคา
ในหางสรรพสินคา และเป8นการหาลูกคาแบบเชิงรุก
(7) ตลาดถนนสายวัฒนธรรม เป8นตลาดของชุมชน จัดตั้งขึ้นเพื่อจําหน"ายสินคา
พื้นเมืองของคนในชุมชน เช"น อาหารพื้นเมือง เสื้อผาพื้นเมือง ผาพื้นเมือ ง
และงานฝmมือ ซึ่งเป8นช"องทางใหกลุ"ม เกษตร กลุ"มผูใหบริก ารทางวัฒนธรรม
กลุ"มรานอาหาร และผูประกอบการในพื้นที่ไดมีช"องทางการจัดจําหน"ายที่สามารถ
แสดงความเป8นอัตลักษณ6ของกลุ"มได
นอกจากการหาช"องทางจัดจําหน"าย ผ"านตลาดทั้ง 7 ประเภทแลวนั้น บริษัทฯ ได
ผลักดัน การแสดงสินคา และบริการผ"านการจัดประชุม หรือ Event ต"างๆ
ที ่เ กิด ขึ ้น ในจัง หวัด นครสวรรค6 เช"น การนํ า น้ํ า ตาลสดเกยไชย ของดี
อ.ชุมเเสง และฝรั่งสดอินทรีย6สวนเกษตรกรจากบานมะเกลือ มาร"ว มออก
ราน ในการจัดประชุม โครงการ Northern Trust ซึ่ง จัดโดยหอการคา
จัง หวัด นครสวรรค6 และการจัด ตั ้ง ตลาดฟาร6ม ฝNน ปNน สุข ทุก วัน อาทิต ย6
สุดทายของเดือน โดยมี พืชผัก ขาว ไข" อาหารออแกนิก มาจัดจําหน"าย
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4.2.3 ผลการจัดประชุมกลุ"มย"อย
(1) การประชุมกลุ"มย"อย
มีการประชุมกลุ"มย"อยของจังหวัดนครสวรรค6 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสอบถามความกาวหนา
ของการดําเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐของ คสป. และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครสวรรค6
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ที่ โรงแรมเบเวอร6
ลีฮิลล6ปาร6ค จังหวัดนครสวรรค6 โดยมีผูเขาร"วมประชุมจากภาคส"วนต"างๆ จํานวน 30คน รายละเอียดปรากฏ
ตามภาคผนวกที่ 9

รูปที่4-4 การจัดประชุมกลุ"มย"อยของจังหวัดนครสวรรค6

(2) การคัดเลือกชุมชน
มีชุมชนที่ไดรับการคัดเลือกโดย คสป. และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครสวรรค6 (วิสาหกิจเพื่อสังคม)
จํากัด เพื่อเป8นพื้นที่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานราก ที่นําเสนอต"อที่ประชุมกลุ"มย"อย จํานวน 7 แห"ง ปรากฏ
รายการตามตารางที่ 4-7
ตารางที่ 4-7ชุมชนที่ถูกคัดเลือกเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดนครสวรรค6

ที่
1
2
3
4
5
6
7

ชุมชนที่ถูกคัดเลือก

ผลิตภัณฑ6
ผลไม
ฝรั่งอินทรีย6
ฝรั่งอินทรีย6
ขาว
วัฒนธรรม
วัฒนธรรม
ของใช

กลุ"มฝรั่งบานมะเกลือ
ตําบลบางม"วง
ตําบลบึงเสนาท
กลุ"มขาวบานเขาหินกลิ้ง
แหล"งท"องเที่ยววัดเกยไชยเหนือ
แหล"งท"องเที่ยววัดจันเสน
เครื่องปNvนดินเผาบานมอญ
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ประเภท
เกษตร
เกษตร
เกษตร
เกษตร
ท"องเที่ยว
ท"องเที่ยว
แปรรูป

ที่ประชุมไดร"วมทบทวนขอมูลและประเมินความเหมาะสม - สอดคลองกับการเป8นพื้นที่ของการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากของพื้นที่ขางตน โดยคํานึงถึง ประเด็นของการรวมกลุ"มองค6กร (มีผลรวมคะแนนของหัวขอย"อย
2 ขอ คือ ความเขมแข็งพรอมที่จะช"วยกันทํางานของชุมชน และความชัดเจนของความตองการช"วยเหลือของ
ชุมชน) กับประเด็นความสามารถของสินคาและบริการ (มีผลคะแนนของหัวขอย"อย 2 ขอ คือ ความโดดเด"น
ของสินคาและบริการ และการมีอัตลักษณ6ของสินคาและบริการ) ผลการทบทวนขอมูลของที่ประชุมกลุ"มย"อย
ยืนยันในคุณลักษณะของชุมชนทั้ง 7 ที่เหมาะสมเป8นพื้นที่ตัวอย"างของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ปรากฏ
รายการตามรูปที่4-5
เขาหินกลิ้ง
มะเกลือ

วัดจันเสน

บานดินมอญ

1.บางม"วง
2.บึงเสนาท

วัดเกยไชยเหนือ

รูปที่ 4-5 เมทริกซ6การประเมินความสอดคลองในการคัดเลือกชุมชนจังหวัดนครสวรรค6
รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวกที่9

ที่ประชุมกลุ"มย"อยไดนําเอาหลักการเดียวกับขางตนไปพิจารณาชุมชนเพิ่มเติม ที่ควรจะไดรับคัดเลือก
เป8นพื้นที่สําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก จํานวน 7 แห"ง ปรากฏรายการตามตารางที่4-8
ตารางที่4-8ชุมชนที่ควรถูกคัดเลือกเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดนครสวรรค6

ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชุมชนที่ควรคัดเลือกเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ6
หัตถกรรมจากกะลา
ขาว
ขาว
การท"องเที่ยว (วัด)
การท"องเที่ยว
ปลา
การท"องเที่ยว

ร"มเกลา
กลุ"มขาวบานท"าตะโก
บานเนินสมกุ"ย
หนองโพ
โคกไมแดน
เกรียงไกร
บึงบอระเพ็ด
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ประเภท
แปรรูป
การเกษตร
การเกษตร
การท"องเที่ยว
การท"องเที่ยว
แปรรูป
การท"องเที่ยว

ชุมชนมีความพรอมและความตองการที่ชัดเจน

9

1.ท"าตะโก, 2.เนินสมกุ"ย,
3.บึงบอระเพ็ด

โคกไมแดง

8

เกรียงไกร

7

ร"มเกลา
หนองโพ

6
5
4
3
2
1
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

สินคา/บริการมีความโดดเดนและมีอัตลักษณ!
รูปที่ 4-6 เมทริกซ6การประเมินความสอดคลองในการคัดเลือกชุมชนเพิ่มเติม จังหวัดนครสวรรค6
รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวกที่9

(3) การจัดการองค6กร - บริหารงานบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครสวรรค6 (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด
1) การสรางความสมดุลใหกับคนทุกกลุ"ม
การจัดการองค6กรของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครสวรรค6 (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด ไดมี
ภาคส"วนเขาร"วมหุนในการจัดตั้งบริษัท ทั้ง 5 ภาคส"วน ทั้งรัฐ เอกชน วิชาการ ประชาสังคม และประชาชน
โดยมีขอมูลแสดงจํานวนสัดส"วนของการรวมงานดังกล"าว ปรากฏรายการตามตารางที่4-9
ตารางที่4-9หุนของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครสวรรค6 (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด

ที่
1
2
3
4
5

ภาคส"วน
รัฐ
เอกชน
วิชาการ
ประชาสังคม
ประชาชน
รวม

จํานวนหุน
347
3,390
3
244
390
4,374

%
7.9
77.5
0.1
5.6
8.9
100

จํานวนสิทธิ (%)
20
20
20
20
20
100

2) การบริหารจัดการ
มีการคํานึงการสรางความโปร"งใสและหลีกเลี่ยงผลประโยชน6ทับซอน การคัดเลือกคนเขาทํางาน
การใชเงินใหเป8นประโยชน6กับชุมชนและมีแนวปฏิบัติที่จะช"วยชุมชนใหม"ๆ (ปNจจุบันบริษัทฯ ยังไม"มีกําไรจากการ
ดําเนินงาน) เป8นไปตามแนวทางการดําเนินงานที่สนับสนุนโดยบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม
(ประเทศไทย) จํากัด และนโยบายของรัฐบาล
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3) การวัดผลงาน
จังหวัดนครสวรรค6 ใหความสําคัญกับตัวชี้วัดผลงานทั้ง 3 เรื่อง คือ หนึ่งรายไดของชุมชนที่เพิ่มขึ้น
สอง สินคาและบริการขายไดราคาดีขึ้น และสาม จํานวนคนยากจนในชุมชนลดลง
รายละเอียดของรายการตาม (2) และ (3) รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวกที่9
(4) การจัดการธุรกิจ
มีการทํางานร"วมกันของทั้ง 5 ภาคส"วน การใหความรู คําปรึกษาในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ก็ดําเนินงานไปโดยใหความสําคัญต"อการเชื่อมโยง 5 กระบวนการ (ปNจจัยการผลิต องค6ความรู การตลาด
การสื่อสาร เพื่อการรับรูอย"างยั่งยืน และการบริหารจัดการ)
จังหวัดนครสวรรค6 มีการประสานงานกับสถาบันการเงินของภาครัฐและธนาคารพาณิชย6 มาช"วยสราง
วินัยทางการเงิน สรางความรูในการกูเงิน/ขอสนับสนุนทางการเงิน (ที่ไม"มี คือ ช"วยทําแผนธุรกิจ) ในขณะเดียวกัน
การประสานงานกับบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จํากัด ก็เป8นเรื่องของการสราง
และเชื่อมโยงการตลาด การขอสนับสนุนความรูและเชื่อมโยงผูเชี่ยวชาญ และการจัดการแกไขปNญหาและการ
ทํางานขามจังหวัด
การดําเนินงานของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครสวรรค6 (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัดมีการทําความ
เขาใจกับวิสาหกิจชุมชนที่ใหคําปรึกษาในเรื่องแบ"งปNนผลความสําเร็จ แต"ยังไม"มีการกําหนดสัดส"วน และจัดทํา
บันทึกความเขาใจรายละเอียดปรากฏตามภาคผนวกที่ 9
(5) การประสานงานของ คสป.
การดําเนินงานของ คสป. จะสะทอนความการประสานงานที่เกี่ยวของกับงานของE3 โดยจะมีการจัดทํา
เป8นแผนปฏิบัติงาน มี Roadmap คสป.ตระหนักดีในความจําเป8นที่จะตองประสานงานกับคณะทํางานสานพลัง
ประชารัฐทั้ง 12 คณะมีบางพื้นที่ที่การทํางานของคณะทํางานชุดอื่นเป8นพื้นที่เดียวกับ E3 ที่จะตองมีการทํางาน
ร" ว มกั น ตามเนื้ อ งานที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น เป8 น กรณี ๆ ไป ทั้ ง นี้ คสป. จะมี ก ารประชุ ม เพื่ อ ติ ด ตามเรื่ อ งนี้ ทุ ก เดื อ น
รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวกที่ 9
4.2.4 SWOT การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
ตารางที่ 4-10 การวิเคราะห6 SWOT จังหวัดนครสวรรค6

จุดแข็ง
(1) บริษัท ฯ มีค ณะกรรมการที่เ ป8น ผู มีคุณ วุฒิ และ
เป8นผูที่เขาใจบริบทและวิถีชีวิตของชุมชนเป8นอย"างดี
(2) คณะกรรมการของบริษัท ฯ เป8น รูจัก ของชุม ชน
และภาคส"ว นอื ่น ๆ ในจัง หวัด จึง ง"า ยต"อ การสราง
ความเชื่อมโยงและการประสานงานร"วมกัน
(3) บ ริษ ัท ฯ มีแ น วทา งและ เปfา หมา ย ใน กา ร
ดําเนินงานที่ชัดเจน
(4) บริษ ัท ฯ มีตัว ชี ้ว ัด การดํา เนิน งานและสามารถ
วัดผลการดําเนินงานได
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จุดอ"อน
(1) บริษ ัท ฯ ขาดบุค ลากรที ่จ ะมาสนับ สนุน การ
ดําเนินงานในปNจจุบัน ซึ่งอาจส"งผลใหการดําเนิน
งานตามเปfาหมายล"าชา
(2) บริษัท ฯ ยัง ขาดแนวทางในการบริหารจัด การ
เรื่องการแบ"งปNนผลสําเร็จร"วมกับชุมชนอาจจะส"งผล
ใหเกิดปNญหาดานการเงินไดในอนาคต หากบริษัท ฯ
ไม"มีรายไดเลี้ยงตนเอง

โอกาส
(1) บริษัท ฯ ไดรับความร"ว มมือจากภาคส"ว นอื่นๆ
อย"า งสม่ํ า เสมอ โดยเฉพาะภาคส"ว นดานวิช าการ
เนื่องจากจัง หวัดนครสวรรค6มีม หาวิท ยาลัย ประจํา
จังหวัด เช"น มหาวิทยาลัย ราชภัฎนครสวรรค6 และ
วิท ยาลัย เกษตรและเทคโนโลยีน ครสวรรค6ซึ ่ง
สถาบัน การศึก ษาเหล"า นี้ มีโ ครงการมากมายเพื ่อ
ช"วยยกระดับความเป8นอยู"ของชุมชน ซึ่งถูกนํา ผสาน
กับการดําเนินงานของบริษัทฯ
(2) ชุมชนที่ไดรับการคัดเลือก เป8นชุมชนที่มีความ
พรอมและความเข็ม แข็ง อยู"แ ลวอีก ทั ้ง ชุม ชนยัง มี
ความตองการที ่ชัด เจน จึง ทํา ใหบริษ ัท ฯ สามารถ
ดําเนินงานไดตามเปfาประสงค6
(3) ชุมชนส"วนใหญ"ในจังหวัดนครสวรรค6 เป8นชุมชน
ที่มีเอกลักษณ6ของตนเอง มีสินคาเป8นของตนเอง

อุปสรรค
(1) เนื่องดวยจังหวัดนครสวรรค6เป8นจังหวัดทางผ"าน
ไปสู "ภ าคเหนือ เรื ่อ งการท"อ งเที ่ย วจึง ยัง ไม"เ ป8น
จุด เด"น จึงทํา ใหการผลัก ดัน เรื่องการท"องเที่ย วโดย
ชุม ชนยัง ไม"เ ป8น รูป ธรรมมากนัก ตองมีก ารพัฒ นา
ร"ว มกับ การท"อ งเที ่ย วแห"ง ประเทศไทยและการ
ท"อ งเที ่ย วจัง หวัด ที ่จ ะตองมีก ารวางเสนทา ง
ท"องเที่ยว ซึ่งอาจะใชระยะเวลานาน
(2) ชุมชนที่จะถูก สนับสนุนดานการท"องเที่ย วเชิง
วัฒนธรรม จํา เป8นที่จ ะตองฟwvนฟู ปรับปรุง ภูมิทัศ น6
แหล"ง ท"อ งเที่ย ว ซึ่ง ตองใชงบประมาณจํา นวนมาก
ตองรองบประมาณของปm 2562 ซึ่งจะส"งผลใหการ
ผลักดันเรื่องการท"องเที่ยวล"าชา

4.2.5 ขอสังเกตของนักวิจัย
(1) การระดมหุนส"วนบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครสวรรค6 (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด ระดมทุนได
4.374 ลานบาท มีผูถือหุนครบทุกภาคส"วน โดยหุนส"วนจากภาควิชาการมีสัดส"วนจํานวนที่นอยที่สุด การจัด
ธุรกิจร"วมกับชุมชน ยังไม"บรรลุการแบ"งปNนความสําเร็จกับชุมชนจนทําเป8นขอตกลง
(2) การใหบริการของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครสวรรค6 (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด เนนการ
จัดการเรื่องการตลาดของสินคาเกษตร และเป8นไปแบบริเริ่มเขาสู"ระบบตลาดมีการใหบริการที่ปรึกษาต"อกลุ"ม
ชุมชนจํานวน 60 กลุ"ม เป8นงานเกษตร 38 กลุ"ม งานแปรรูป 19 กลุ"ม และงานท"องเที่ยว 3 กลุ"ม (รวมทั้งงาน
ตลาดประชารัฐ 7 ประเภท)
ตารางที่ 4-11 ประเภทกิจการที่นําเสนอต"อที่ประชุมกลุ"มย"อยจังหวัดนครสวรรค6

ประเภทกิจการที่นําเสนอต"อ
ที่ประชุมกลุ"มย"อย
เกษตร
แปรรูป
ท"องเที่ยวโดยชุมชน

การแบ"งระดับการพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน
ริเริ่มเขาสู"ระบบตลาด
ขยายขนาด/ริเริ่มกิจการแบบ
(พัฒนาผลิตภัณฑ6/รูจักขอมูลตลาด)
สรางรายไดเพิ่ม
กลุ"มฝรั่งตําบลบานมะเกลือ
กลุ"มฝรั่งบางม"วง
กลุ"มฝรั่งบางเสนาท
กลุ"มเครื่องปNvนดินเผาดินมอญ
โรงสีเขาหินกลิ้ง
กลุ"มท"องเที่ยววัดจันเสน
กลุ"มท"องเที่ยววัดเกยไชยเหนือ
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(3) ควรนําการวัดผลความสําเร็จจากการแกไขปNญหาการตลาดของชุมชน ทั้งราคาสินคา/ปริมาณสินคา
ที่ขายไดเพิ่มขึ้น ไปอธิบายถึงผลการเปลี่ยนแปลงของรายไดครัวเรือนสมาชิกของกลุ"มชุมชนเป8นเรื่องๆ และ
เป8นกลุ"มๆ ไป เพื่ออธิบายถึงผลผลิตและผลลัพธ6ของการดําเนินงาน
4.3 จังหวัดสกลนคร
4.3.1 การบริหารงานโดยรวม
การดําเนินงานของ คสป.และ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีสกลนคร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัดมีภาพรวม
ของการสรางตัวเป8นตัวแบบของกิจการธุรกิจ (Business Model) ที่มีองค6ประกอบ ดังนี้
(1) ตนทุนของชุมชน
เครือข"ายองค6กรชาวบาน ซึ่งเริ่มตนเมื่อปm 2530 ที่บานบัว ตําบลกุดบาก อําเภอกุดบาก จังหวัด
สกลนคร โดยมีมูลนิธิหมู"บานโดย ดร.เสรี พงศ6พิศ และวิทยาลัยครูสกลนคร ไดร"วมกันศึกษาวิจัยวิถีชีวิตชาว
กะเลิงบานบัว พบว"าที่ผ"านมาราว 30 ปm มีปNจจัยภายนอกและการส"งเสริม โดยเฉพาะระบบการปลูกพืชเชิงเดี่ยว
เช"น มันสําปะหลังและออย ก"อใหเกิดการบุกรุกทําลายปGา มีการใชสารเคมีที่มีผลต"อชีวิตและสิ่งแวดลอม ทําลาย
ความเขมแข็งใหกับชุมชนที่ตองพึ่งพาจากภายนอกแมกระทั่งอาหาร ในขณะที่แต"เดิมชุมชนทําเกษตรมีวิถีชีวิต
ที่เรี ยบง"า ย ชอบอิส ระ ผูกพั นกั บปGา พึ่ง ปGาภู พานเป8 นปNจ จัยสําคั ญในการดํา รงชีวิตจากอดีต มาจนปNจ จุบั น
ทางโครงการจึงหาทางออกร"วมกับผูนําหมู"บาน มีการพูดคุยทบทวนอดีตและปNจจุบันเพื่อกําหนดแนวทางในอนาคต
มีการศึกษาดูงาน การสํารวจทรัพยากรของชุมชน จนในที่สุดกลุ"มชาวบานไดเริ่มก"อตัวจากกลุ"มเล็กๆ จํานวน
13 คน การจัดตั้งกลุ"มครั้งแรกเรียกว"า “กลุ"มกองทุนพันธุ6ไมพื้นบาน” เพื่อการพื้นฟูอนุรักษ6และส"งเสริมการปลูกพืช
พื้นบานในไร"นา ไดมีเครือข"ายความร"วมมือของชุมชนและขยายเครือข"ายรอบปGาภูพาน ไดแก" สกลนคร อุดรธานี
กาฬสินธุ6 สรางคน สรางแนวคิดการอนุรักษ6ปGาภูพานดวยเครือข"ายเกษตรกรรมนิเวศ เป8นการทํางานเชิงรุกเพื่อ
การรักษาปGาภูพานดวยการทําเกษตรแบบยั่งยืน รอยรวมคนจนมีคําขวัญว"า “ภูพานคือชีวิต มวลมิตรคือพลัง
พึ่งตนเองคือความหวัง อินแปงยังเพื่อชุมชน”
ปNจจุบัน เครือข"ายฯ มีสมาชิกจํานวน 25 อําเภอ 87 ตําบล 849 หมู"บาน ใน 5 จังหวัดภาคอีสาน
ไดแก" จ.สกลนคร จ.กาฬสินธุ6 จ.อุดรธานี จ.มุกดาหาร และ จ.นครพนม พื้นที่เครือข"ายอินแปงสําหรับชาวบาน
เสมือนพื้นที่ภูมิปNญญา ปNจจุบันชาวบานใชพื้นที่ประมาณ 2-300 ไร"/ครอบครัวที่พัฒนาเป8นปGาเศรษฐกิจครอบครัว
แนวคิดและภารกิจอินแปง ที่สรุปว"า ปGาภูพานเป8นแหล"งตนน้ําลําธารที่มีความสําคัญต"อพี่นองชาวอีสาน โดยเฉพาะ
ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร อุดรธานี กาฬสินธุ6 มุกดาหาร และนครพนม ที่มีลําหวยสายสําคัญคือ ลําน้ําพุง ลําน้ําอูน
ลําน้ําสงคราม ลําน้ําปาว ลําหวยบางทราย ปGาภูพานยังมีความหลากหลายของพันธุ6ไมไม"ต่ํากว"า 2,000 ชนิด
แนวคิดกิจกรรมที่สําคัญสําหรับชุมชนจึงไดแก" การยกปGาภูพานมาไวชุมชน การพัฒนาสวน/ปGาครอบครัวไว
สําหรับชาวบาน สําหรับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ไดแก"โรงงานน้ําผลไมอินแปง ภูพาน ขาวฮาง สมุนไพร
สถาบันการเงินและสวัสดิการชุมชน/ธนาคารอินแปง การสรางผูนํารุ"นใหม" และการสรางสถาบันการเรียนรูเพื่อ
ปวงชน
(2) บทบาทในการใหคําปรึกษา
ดวยหลักการที่เครือข"ายฯ ใหความสําคัญกับความเขมแข็งของชุมชนบนฐานทางเศรษฐกิจ
การรักษาพื้นที่ปGา การใชประโยชน6จากปGาของครอบครัว บทบาทของเครือข"ายฯ จึงเป8นส"วนชี้เปfาความสําคัญ
ของทรัพยากรที่มีอยู"ของชุมชน เพื่อส"งเสริม สรางการมีส"วนร"วมในการพัฒนา รักษาสรางปGาเศรษฐกิจครอบครัว
ของชาวบาน โดยรูปธรรมการจัดการปGาเศรษฐกิจครอบครัว จะเป8นตัวชี้ความหมายการจัดการปGา ทรัพยากรที่
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สอดคลองกับวิถีชุมชน การเอื้ออาทร การสนับสนุนทรัพยากรที่ใชประโยชน6ร"วมกัน เป8นความหวังอนาคต
ที่ตองพึ่งพาอาศัยกันทั้งในแง"สังคม วัฒนธรรม และทรัพยากร
(3) การหนุนเสริมโดยประชารัฐ
แนวคิดของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีสกลนคร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด เกิดขึ้นจากการ
สัมผัสอย"างใกลชิดกับ "เครือข"ายอินแปง" อําเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ที่พยายามสรางปGาในที่ดินส"วนบุคคล
ของเกษตรกรที่เป8นสมาชิก โดยมีนโยบายว"าใครมีที่ดิน 10 ไร" ควรจะปลูกปGาประมาณ 3 - 4 ไร" เพื่อรักษาระบบ
นิเวศน6ขณะเดียวกันก็มีผลผลิตอาหารธรรมชาติเพื่อการบริโภคในครัวเรือน ชุมชน และยังสามารถขายเป8น
รายได
เมื่อกล"าวถึงแนวคิดของ "ปGา" มักนึกถึงภาพของ "ปGาสงวนและอุทยานแห"งชาติ" ซึ่งเป8นสมบัติ
ของรัฐ ดูแลรักษาโดยหน"วยงานราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แต" "ปGาเศรษฐกิจ
ครอบครัว" เป8นสมบัติส"วนบุคคลมีเอกสารสิทธิ์ นส.3 หรือโฉนดที่ดิน เจาของแต"ละรายดูแลรักษาตนไมที่เกิดตาม
ธรรมชาติหรือปลูกขึ้นใหม"เพื่อเป8นแหล"งอาหารในครัวเรือน ชุมชน และขายเป8นรายได นานๆเขาปGาเหล"านี้
ก็ทําหนาที่รักษาระบบนิเวศน6ทําใหที่ดินบริเวณใกลเคียงเกิดความชุ"มชื้นจากน้ําใตดินจนสามารถเพาะปลูกพืช
ต"างๆ ไดดี
(4) ผลิตและจําหน"าย
หลักการของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีสกลนคร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด จึงไดสนับสนุน
"ปGาเศรษฐกิจครอบครัว " ใหเป8นโครงการระดับจังหวัดเพื่อขยายผลไปยังราษฎรรายอื่นๆ ที่มีที่ดินพอเพียง
ต"อการปลูกปGาคู"ขนานกับการทําเกษตรกรรมที่เหมาะสม คณะกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีสกลนคร
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด ไดเขาร"วมพบปะและเสวนากับเครือข"ายอินแปงหลายครั้งจนไดขอสรุปว"าตอง
เดินหนาโครงการ "ปGาเศรษฐกิจครอบครัว" ใหเป8นโครงการใหญ"ระดับจังหวัด ในขณะที่การสนับสนุนกระบวนการ
พื้นที่ปGาเศรษฐกิจครอบครัวเช"นนี้ ณ ปNจจุบัน สามารถสนับสนุนใหเกิดพื้นที่ปGา ไดกว"า 3,000 ไร"
(5) การตลาด
บริษัทประชารัฐรักสามัคคีสกลนคร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด ใหความสําคัญในระบบตลาด
โดยทําหนาที่ประชาสัมพันธ6 สื่อสารตลาดใหเพิ่มขึ้น และสนับสนุนการวิจัย ตัวเลขผลผลิต การผลักสู"ยุทธศาสตร6
ระดับจังหวัด เป8นพลังทางสังคมที่มีตนทุนทางสังคม และมีพลังการสื่อสารสนับสนุนชุมชนขยายกวาง ซึ่งการ
สนับสนุนของประชารัฐนําไปสู"การสรางความเชื่อมั่นการทํางานของเครือข"ายมากขึ้น มีแรงสนับสนุน เช"น
ภาครัฐที่เขาไปส"งเสริมจากบทบาทการทํางานที่เขาไปร"วมกับชาวบาน จากความเขาใจในการทํางานของชาวบาน
มากขึ้นทําใหความร"วมมือของหลายภาคส"วนมีส"วนสําคัญจากการใหความสําคัญ การสื่อสารของประชารัฐที่
ทํางานร"วมกับชาวบาน ก"อใหเกิดความร"วมมือร"วมกับชาวบานในหน"วยงานสนับสนุนอื่นๆ มากขึ้น เช"น ธกส.
ชมรมต"างๆ ในภาคเอกชน สปก. หอการคา ดานการตลาด SCG ดานเยาวชน มูลนิธิมีชัย มูลนิธิหมู"บาน มูลนิธิ
สวัสดี เชื่อมโยงเครือข"าย ดานเยาวชน รานคา ฯลฯ รวมทั้งบทบาทความช"วยเหลือจากสถาบันการศึกษาในทองถิ่น
หลายแห"งที่ร"วมฝ€กอบรมดานการเกษตรผสมผสานใหแก"ชุมชนเครือข"ายอินแปง ต"อมาจึงกลายมาเป8นกลุ"มที่ทํา
การแปรรูปที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสกลนคร เช"น ผลไมพื้นบาน หมากเม"าที่ทําน้ําผลไมหรือไวน6 ไข"มดแดงกระป•อง
ผงนัวเพื่อทดแทนผงชูรส ฯลฯ
(6) แนวโนมในอนาคต
สรางมูลค"าเพิ่มจากปGาโดยใชตลาดเป8นตัวนํา เช"น การขายวัตถุดิบหรือผลผลิตกึ่งแปรรูป เช"น
สมุนไพร หรือผลผลิตพืชต"างๆใหแก"เอกชนที่มีตลาดอยู"แลว ขณะเดียวกันปGา ที่มีศักยภาพต"อการท"องเที่ยว
เชิงนิเวศน6ก็สามารถพัฒนาในส"วนนี้ได ทั้งนี้บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสกลนคร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด
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จะทําหนาที่เป8นตัวเชื่อมโยงระหว"างผูผลิตและผูซื้อ ดวยหลักการที่เครือข"ายฯ ใหความสําคัญกับความเขมแข็ง
ของชุมชนบนฐานทางเศรษฐกิจ การรักษาพื้นที่ปGา การใชประโยชน6จากปGาของครอบครัว ในขณะที่ตองการ
การหนุ นเสริ ม สื บสาน และการสื่ อสารการตลาดเพื่อสรางความมั่ นคงของเศรษฐกิ จ ผลผลิต ของชุม ชน
เครือข"าย ประกอบกับองค6ประกอบของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสกลนคร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด ซึ่งมี
คณะกรรมการและผูจัดการที่มีบารมี ที่คุนเคยจากกระบวนการทํางานพัฒนาร"วมกันมาอย"างยาวนาน ซึ่งเมื่อ
แนวทางตรงกันทําใหเกิดความร"วมมือในการหนุนเสริมซึ่งกันและกัน
การสรางมูลค"าทางตลาด เช"น มูลค"าของผักหวาน การวางระบบน้ําเป8นตนแบบ แต"การหนุน
เสริมยังอยู"ในระหว"างเริ่มตน การใหความรูดานระบบพัฒนาธุรกิจ การคิดตนทุน การบริหารจัดการ ยกระดับ
การจัดการมากขึ้น สรางการมองเห็นผลทางเศรษฐกิจมากขึ้น มองเป8นรายไดมากขึ้น มองการบริหารจัดการ
มากขึ้น เช"น กรณีผักหวาน ดอกกระเจียว การเลี้ยงปลานิลในตุ"มดิน เป8นตน
4.3.2 ผลการประชุมกลุ"มย"อย
(1) การประชุมกลุ"มย"อย
มีการประชุมกลุ"มย"อยของจังหวัดสกลนคร เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสอบถามความกาวหนาของ
การดําเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐของ คสป. และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีสกลนคร
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด เมื่อวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมสกล
แกรนด6พาเลซ จังหวัดสกลนคร โดยมีผูเขาร"วมประชุมจากภาคส"วนต"างๆ จํานวน 36 คน รายละเอียดปรากฏ
ตามภาคผนวกที่ 10

รูปที่ 4-7 การจัดประชุมกลุ"มย"อยของจังหวัดสกลนคร
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(2) การคัดเลือกชุมชน
มีชุมชนที่ไดรับการคัดเลือกโดย คสป.และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีสกลนคร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด
เพื่อเป8นพื้นที่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานราก ที่นําเสนอต"อที่ประชุมกลุ"มย"อย จํานวน 2 แห"ง ปรากฏรายการ
ตามตารางที่ 4-12
ตารางที่4-12ชุมชนที่ถูกคัดเลือกเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดสกลนคร

ที่
ชุมชนที่ถูกคัดเลือก
1 ชุมชนปGาเศรษฐกิจครอบครัว
2 กลุม" ผายอมคราม

ผลิตภัณฑ6
พืชผัก
ผา

ประเภท
เกษตร
แปรรูป

ชุมชนมีความพรอมและความตองการที่ชัดเจน

ที่ประชุมไดร"วมทบทวนขอมูลและประเมินความเหมาะสม - สอดคลองกับการเป8นพื้นที่ของการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากของพื้นที่ขางตน โดยคํานึงถึง ประเด็นของการรวมกลุ"มองค6กร (มีผลรวมคะแนนของหัวขอ
ย"อย 2 ขอ คือ ความเขมแข็งพรอมที่จะช"วยกันทํางานของชุมชน และความชัดเจนของความตองการช"วยเหลือ
ของชุมชน) กับประเด็นความสามารถของสินคาและบริการ (มีผลคะแนนของหัวขอย"อย 2 ขอ คือ ความโดดเด"น
ของสินคาและบริการ และการมีอัตลักษณ6ของสินคาและบริการ) ผลการทบทวนขอมูลของที่ประชุมกลุ"มย"อย
ยืนยันในคุณลักษณะของชุมชนทั้ง 2 ที่เหมาะสมเป8นพื้นที่ตัวอย"างของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ปรากฏ
รายการตามรูปที่4-8
9

ชุมชนปGาเศรษฐกิจครอบครัว

8
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กลุ"มผายอมคราม

6
5
4
3
2
1
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

สินคา/บริการมีความโดดเดนและมีอัตลักษณ!
รูปที่ 4-8 เมทริกซ6การประเมินความสอดคลองในการคัดเลือกชุมชน จังหวัดสกลนคร รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวกที่10

ที่ประชุมกลุ"มย"อยไดนําเอาหลักการเดียวกับขางตนไปพิจารณาชุมชนเพิ่มเติม ที่ควรจะไดรับคัดเลือก
เป8นพื้นที่สําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก จํานวน 3 แห"ง ปรากฏรายการตามตารางที่4-13
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ตารางที่4-13ชุมชนที่ควรถูกคัดเลือกเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดสกลนคร

ที่
ชุมชนที่ถูกคัดเลือก
1 กลุ"มเกษตรขาวอินทรีย6
2 กลุม" ท"องเที่ยวเกษตรอินทรีย6
3 กลุม" แปรรูปชาใบขาว

ผลิตภัณฑ6
ขาว
เกษตรอินทรีย6
ชาใบขาว

ชุมชนมีความพรอมและความตองการที่ชัดเจน

9

ประเภท
เกษตร
ท"องเที่ยว
แปรรูป

กลุ"มท"องเที่ยวเกษตรอินทรีย6

8
7

1.เกษตรอินทรีย6,
2.กลุ"มแปรรูปชาใบขาว
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สินคา/บริการมีความโดดเดนและมีอัตลักษณ!
รูปที่ 4-9 เมทริกซ6การประเมินความสอดคลองในการคัดเลือกชุมชนเพิ่มเติม จังหวัดสกลนคร
ปรากฏรายการตามภาคผนวกที่10

(3) การจัดการองค6กร - บริหารงานบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสกลนคร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด
1) การสรางความสมดุลใหกับคนทุกกลุ"ม
การจัดการองค6กรของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีสกลนคร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํา กัด ไดมี
ภาคส"วนเขาร"วมหุนในการจัดตั้งบริษัท ทั้ง 4 ภาคส"วน ทั้งรัฐ เอกชน ประชาสังคม และประชาชน (โดยส"วนที่
ขาดไป คือ วิชาการ) มีขอมูลแสดงจํานวนสัดส"วนของการรวมงานดังกล"าว ปรากฏรายการตามตารางที่4-14
ตารางที่ 4-14 หุนของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีสกลนคร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด

ที่
1
2
3
4
5

ภาคส"วน
รัฐ
เอกชน
วิชาการ
ประชาสังคม
ประชาชน
รวม

จํานวนหุน
266
2,522
21
1,105
86
4,000
51

%
7
63
1
27
2
100

จํานวนสิทธิ (%)
20
20
20
20
20
100

2) การบริหารจัดการ
มีการคํานึงการสรางความโปร"งใสและหลีกเลี่ยงผลประโยชน6ทับซอน การคัดเลือกคนเขาทํางาน
การใชเงินใหเป8นประโยชน6กับชุมชนและมีแนวปฏิบัติที่จะช"วยชุมชนใหม"ๆ (ปNจจุบันบริษัทฯ ยังไม"มีกําไรจากการ
ดําเนินงาน) เป8นไปตามแนวทางการดําเนินงานที่สนับสนุนโดยบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม
(ประเทศไทย) จํากัด และนโยบายของรัฐบาล
3) การวัดผลงาน
จังหวัดสกลนคร ใหความสําคัญกับตัวชี้วัดผลงาน ทั้ง 3 เรื่อง คือ หนึ่งรายไดของชุมชนที่เพิ่มขึ้น
สอง สินคาและบริการขายไดราคาดีขึ้น และสาม จํานวนคนยากจนในชุมชนลดลง
รายละเอียดของรายการตาม (2) และ (3) รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวกที่10
(4) การจัดการธุรกิจ
มีการทํางานร"วมกันของทั้ง 5 ภาคส"วน การใหความรู คําปรึกษาในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ก็ดําเนินงานไปโดยใหความสําคัญต"อการเชื่อมโยง 5 กระบวนการ (ปNจจัยการผลิต องค6ความรู การตลาด
การสื่อสารเพื่อการรับรูอย"างยั่งยืน และการบริหารจัดการ)
จังหวัดสกลนคร จะมีการประสานงานกับสถาบันการเงินของภาครัฐและธนาคารพาณิชย6 มาช"วย
ทํา แผนธุ ร กิจ สรางวิ นัย ทางการเงิน สรางความรู ในการกู เงิ น/ขอสนับ สนุ นทางการเงิ น ในขณะเดี ย วกั น
การประสานงานกับบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จํากัด ก็เป8นเรื่องของการสราง
และเชื่อมโยงการตลาด การขอสนับสนุนความรูและเชื่อมโยงผูเชี่ยวชาญ และการจัดการแกไขปNญหาและการ
ทํางานขามจังหวัด
การดํา เนินงานของบริษั ทประชารั ฐ รัก สามัค คีสกลนคร (วิส าหกิจ เพื่อสั งคม) จํ ากั ด มี ก าร
ทําความเขาใจกับวิสาหกิจชุมชนที่ใหคําปรึกษาในเรื่องแบ"งปNนผลความสําเร็จ มีการกําหนดสัดส"วน และจัดทํา
บันทึกความเขาใจร"วมกับชุมชนรายละเอียดปรากฏตามภาคผนวกที่10
(5) การประสานงานของ คสป.
การดําเนินงานของ คสป. จะสะทอนความการประสานงานที่เกี่ยวของกับงานของ E3 โดยจะมี
การจัดทําเป8นแผนปฏิบัติงาน มี Roadmap คสป.ตระหนักดีในความจําเป8นที่จะตองประสานงานกับคณะทํางาน
สานพลังประชารัฐทั้ง 12 คณะที่จะตองมีการทํางานร"วมกันตามเนื้องานที่จะเกิดขึ้นเป8นกรณีๆไป ทั้งนี้ คสป.
จะมีการประชุมเพื่อติดตามเรื่องนี้ทุกเดือน รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวกที่10
4.3.3 SWOT การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
ตารางที่ 4-15 การวิเคราะห6 SWOT จังหวัดสกลนคร

จุดแข็ง
(1) ใชฐานความเขมแข็งของชุมชนที่สะสมมาตลอด
30 ปm
(2) การประสานพลังของภาคประชาสังคมโดยเฉพาะ
อย"างยิ่ง ผูนําทางความคิดที่มาจากสายอาชีพแพทย6ที่
สามารถเขาถึงชุมชน และใชกระบวนการมีส"วนร"วม
แบบประชาสังคมจะสามารถเขาถึงชุมชนไดในระดับที่

จุดอ"อน
(1) ควรคัดเลือกชุมชนอื่นเพิ่มเติมเพื่อขยายปNจจัยการ
ผลิตใหกวางขวางและมีความหลากหลาย
(2) โครงสรางการบริหารงาน มีสัดส"วนของผูบริหาร
ระดั บ สู ง มากเกิ น ไป และส" ว นใหญ" อยู" ใ นวั ย สู ง อายุ
ควรสรรหาบุคลากรระดับปฏิบัติและสรรหาคนรุ"นใหม"
หรือทายาทนักธุรกิจ เขามาเสริมเพื่อวางแผนสืบทอด
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จุดแข็ง
ลึ ก มากกว" า ภาครั ฐ และชุ ม ชนสามารถไดรั บ การ
สนั บ สนุ น ทางดานองค6 ค วามรู จากเครื อ ข" า ยของ
กรรมการบริ ษั ท ประชารั ฐ รั ก สามั ค คี ส กลนคร
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด
(3) มีความร"วมมือของสถาบันการแพทย6แผนไทยและ
มหาวิทยาลัยซึ่งเป8นภาควิ ชาการทํ าการวิจั ย สะสม
พันธุ6พืชสมุนไพรเพื่อการอนุรักษ6(มีตัวอย"างการทํางาน
ร"วมกันระหว"างชมรมสมุนไพร ซึ่งเป8นการรวมตัวกัน
ของชุ ม ชนกั บ รานแสงจั น ทร6 เ ภสั ช เพื่ อ ผลิ ต ยา
สมุนไพร)
(4) มี โ ครงสรางการบริ หารประกอบดวยกรรมการ
บริษั ท ประชารั ฐรั กสามัคคี สกลนคร (วิสาหกิจ เพื่ อ
สั ง คม) จํ า กั ด ที่ มี ค วา มรอบรู ประสบ กา รณ6
ครอบคลุ ม ภารกิ จ ต" า งๆ ของบริ ษั ท ฯ สามารถคิ ด
ผลิ ต ภั ณ ฑ6 ที่เ ป8 น สิ น คาใหม" เช" น ผายอมคราม การ
พัฒนาพืชสมุนไพรสําเร็จรูปขนานใหม" โดยประสาน
กับการแพทย6แผนไทย
(5) คณะกรรมการบริ ษั ท ประชารั ฐ รั ก สามั ค คี
สกลนคร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด มีมนุษยสัมพันธ6
ที่ ดี แ ละมี ค วามตั้ ง ใจดี แ ละเป[ ด ใจกวางรั บ ฟN ง ความ
คิดเห็นทําใหชุมชนรูสึกว"าตนเองเป8นเจาของความคิด
และการกระทํา
(6) มี แ ผนปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ฐานรากที่
ครอบคลุมบทบาทของ คสป. และบริษัท ประชารัฐรัก
สามัคคีสกลนคร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํา กัด มีแผน
เฉพาะของแต" ล ะส" ว น “แผน” ในที่นี้ ถู ก สรางขึ้ น
ภายใตยุทธศาสตร6 ของจังหวัดในการตองการรักษา
พื้นที่ปGาและแผนนั้นถูกส"งต"อมายังบริษัท ประชารัฐ
รักสามัคคีสกลนคร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด และ
ชุมชน แต"สําหรับแผนดําเนินการจะถูกกําหนดขึ้นโดย
ชุมชน
(7) มี Road Map ที่ระบุเปfาหมาย ผลสําเร็จ และ
กิจกรรมที่เป8นรูปธรรม
โอกาส
(1) การรวมกลุ"ม ทางปN ญญาบนพื้นฐานทรัพ ยากรที่
เขมแข็งทํา ใหเกิดการต"อยอดในการดําเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจอื่นๆ บนฐาน “ชุมชนคิดเอง ทําเอง”

จุดอ"อน
ตําแหน"งใหคนรุ"นต"อไป
(3) ชุมชนเขาใจแนวทางและวิธีการทํางานของรัฐและ
ประชารัฐ การกําหนดเพียงกรอบเพียง 3 ประเด็น คือ
การเกษตร การแปรรูป และการท"องเที่ยว อาจไม"ตรง
กับยุทธศาสตร6ของชุมชนเสียทีเดียว เพราะชุมชนมี
ฐานทรัพยากร ที่เป8นปGา เป8นพื้นฐาน (แต"ก็มีการปรับ
การทํางานร"วมกันแลว)

อุปสรรค
(1) ชาวบานส"วนใหญ"ยังคลางแคลงใจ มีภาพลักษณ6
ของการเป8 น นั ก ธุ ร กิ จ ตองอาศั ย เวลาพิ สู จ น6 ค วาม
จริงใจ
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โอกาส

อุปสรรค

ซึ่งทําใหเกิดความยั่งยืน
(2) ชุ ม ชนมี โ อกาสสู ง ที่ จ ะดํ า เนิ น กิ จ กรรมทาง
เศรษฐกิจ โดยอาศัย องค6 ความรูที่เป8 นเครือข"า ยของ
กรรมการบริ ษั ท ประชารั ฐ รั ก สามั ค คี ส กลนคร
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด เช"น การปลูกอินทรีย6โดย
ไดรับการรับรองมาตรฐานจากสหภาพยุโรป
(3) มี ก ารต" อ ยอดผลิ ต ภั ณ ฑ6 ท องถิ่ น ใหเป8 น สิ น คา
นวัตกรรม สรางแบรนด6ใหม"ๆ ของชุมชน
(4) ชุ ม ชนเห็นความสํ า คัญ และโอกาสที่ มีป ระชารั ฐ
เขาไป และเป8 น ส" ว นผสมที่สํ า คั ญ ไปเติ ม ส" ว นที่ เ ป8 น
จุดอ"อน-จุดขาด เช"น การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
เทคโนโลยี นวั ต กรรมใหม" ๆ ความรู การพั ฒ นา
ผลิ ต ภั ณ ฑ6 มาตรฐาน และสํ า คั ญ คื อ การตลาด
ดวย จะช"วยไดเยอะต"อชุมชน
(5) มี ก ารเชื่ อมประสานงานกั บ คณะทํา งานทั้ ง 12
คณะ (D1-D6 และ E1-E6) ซึ่ ง อยู" ภ า ยใตกา ร
บริหารงานของ คสป. ดําเนินการประสานเฉพาะเรื่อง
ที่เกี่ยวของ มีการทําแผนร"วมกัน
4.3.4 ขอสังเกตของนักวิจัย
(1) การระดมหุนส"วนบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดสกลนคร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด ระดมทุน
ไดครบ 4 ลานบาท ครบทุกภาคส"วน แต"หุนส"วนภาควิชาการถือหุนนอยที่สุด มีการจัดทําแนวปฏิบัติเรื่องการ
แบ"งปNนความสําเร็จกับชุมชนจนบรรลุเป8นขอตกลง
(2) การบริการที่ปรึกษาของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสกลนคร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัดเนนการ
ต"อยอด สรางสรรค6สินคาชุมชนหรือโอทอปที่มีอยู"ในพื้นที่ดวยมีตัวอย"างของสินคาเหล"านี้ประสบความสําเร็จ
ในระดับหนึ่งแลว เช"น น้ําหมากเม"า ขาวฮางและขาวพื้นเมือง การแปรรูปสมุนไพร ซึ่งเป8นสินคาที่มีอัตลักษณ6
ของจังหวัดสกลนคร การคนหาความเป8นไปไดในการต"อยอดสินคาของชุมชน เช"น ปGาเศรษฐกิจครอบครัว /
ผายอมคราม/พริกอินทรีย6 ฯลฯ ยังไม"มีงานส"งเสริมดานการท"องเที่ยวโดยชุมชน
ตารางที่ 4-16 ประเภทกิจการที่นําเสนอต"อที่ประชุมกลุ"มย"อยจังหวัดสกลนคร

ประเภทกิจการที่นําเสนอต"อ
ที่ประชุมกลุ"มย"อย
เกษตร
แปรรูป

การแบ"งระดับการพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน
ริเริ่มเขาสู"ระบบตลาด
ขยายขนาด/ริเริ่มกิจการแบบ
(พัฒนาผลิตภัณฑ6/รูจักขอมูลตลาด)
สรางรายไดเพิ่ม
ปGาเศรษฐกิจครอบครัว
ผายอมคราม
น้ําหมากเม"า/แปรรูปสมุนไพร/
ขาวฮางและขาวพันธุ6พื้นเมือง

ท"องเที่ยวโดยชุมชน
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(3) ปGาเศรษฐกิจครอบครัว เป8นตัวอย"างที่ดีที่จะอธิบายถึง วิสาหกิจครัวเรือนแบบเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถขยายขนาด (Scaling up) ดวยการรวมกันของหลายครัวเรือนในพื้นที่เดียวกัน และ/หรือเชื่อมโยง
กับเมือง (เศรษฐกิจการตลาด) จะเป8นไปทั้งการสนองตอบต"อการสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจครัวเรือน
ทั้งดานการลดรายจ"าย และการสรางรายไดเพิ่ม รวมทั้งการขยายออกไปเป8นเศรษฐกิจของชุมชนไดอีกดวย
(4) การแปรรูปสมุนไพรระหว"างชุมชนกับรานแสงจันทร6เภสัช และสถาบันการแพทย6แผนไทย ฯลฯ
เป8นความร"วมมือที่มีส"วนประกอบของชุมชน + กิจการเอกชน + การจัดการความรู เป8น “ตัวอย"างของการ
จัดการหรือการเขาสู"ระบบตลาดตามแนวทางเลือก” (การพัฒนาแนวทางนี้ จะผ"อนคลายความกังวลที่มีต"อ
“นักธุรกิจ” ของชุมชนชาวบาน)
4.4 จังหวัดหนองคาย
4.4.1 การบริหารงานโดยรวม
การดําเนินงานของ คสป. และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีหนองคาย (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัดผ"านการ
ดําเนินงาน 3 ขั้นตอน ดังนี้
(1) ชี้เปfา
• ฝGายเลขานุการร"วม (สํา นักงานจั งหวัดและสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ) หารือกํา หนด
แนวทางขับเคลื่อน/กําหนดบทบาทเลขานุการและประสานงาน
• จัดเก็บ รวบรวมขอมูล วิเคราะห6 ระบุพื้นที่/ผลิตภัณฑ6
• นําเขาขอมูลพื้นที่/ผลิตภัณฑ6 เขาเวที่ประชาคม สรางความเขาใจสมัครใจ
• สรุปความตองการ ศักยภาพ หน"วยงานเจาภาพ เชื่อมโยงทั้งบทบาทภารกิจหลัก (Function)
และบทบาทของคณะทํางานภายใตนโยบายสานพลังประชารัฐ (D1-D6 และ E1-E6) เสนอผูว"าราชการจังหวัด
พิจารณาเบื้องตน
(2) กระจายงาน
• จัดประชุม คสป. และคระทํางาน D1-D6 และ E1-E6 ที่เกี่ยวของ/บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี
จังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด ร"วมพิจารณาพื้นที่/ผลิตภัณฑ6
• ที่ประชุม คสป. รับรอง จัดลําดับความสําคัญ มอบหมายเจาภาพ(ตนทาง กลางทาง ปลายทาง)
ในแต"ละพื้นที่/ผลิตภัณฑ6 เชื่อมโยงศักยภาพจังหวัด บทบาท คสป.บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจ
เพื่อสังคม) จํากัด และภาคีการพัฒนา
• จัดทําทบทวนแผนปปกิบัติการ แนวทางการสนับสนุน คสป.- คณะทํางาน ครอบคลุมถึงการ
ติดตาม ประเมินรายงานผล
(3) ติดตามผล
• เจาภาพแต"ละคณะ รายงานผลความกาวหนาประจําเดือนใหผูว"าราชการจังหวัดทราบ ผ"าน
เลขานุการร"วม (หัวหนาสํานักงานจังหวัด + ผูจัดการ)
• คณะทํางานติดตาม ประเมินผล สรุป
• สรุปเสนอผูว"าราชการจังหวัดที่ประชุม คสป. ประจําเดือน และรายงานส"วนกลาง
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นอกจากนี้แลว ยังมีการดําเนินงานอื่นๆที่ประกอบการบริหารงานตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและประชารัฐ เป8นการเพิ่มเติมอีก เช"น
(1) มีการแต"งตั้งคณะทํางาน เพิ่มเติมจากคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่106/2559 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม
2559
(2) จังหวัดหนองคายไดแต"งตั้งคสป.จํานวน 12 คณะ (คณะ D1-D7 และ E1-E5)
(3) ประชุมร" วมกั บคสป.ทุ กเดือนโดยบูรณาการการทํ างานร"วมกันทั้ง 12 คณะ และไดมี การ
ประชุมคสป. มาแลวจํานวน 9 ครั้ง
(4) การจัดทําแผนปฏิบัติการของคณะทํางาน 12 คณะ และมีการบูรณาการแผนร"วมกัน ไดมีการ
รายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานฯ ในที่ประชุม คสป. ทุกเดือน
(5) การรายงานผลการดําเนินงานของคสป. จํานวน 12 คณะ ในที่ประชุมคสป.ทุกเดือน
(6) การบรูณาการทํางานร"วมกับ E3 ไดมีการประชุมร"วมกับ คสป.เป8นประจําทุกเดือน และไดประสาน
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณปm 2560 จากกลุ"มจังหวัดฯ
บริษัทประชารัฐรักสามัคคีหนองคาย (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด ไดตั้งกลุ"มเปfาหมายในการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ไว จํานวน 40 กลุ"ม ประกอบไปดวย งานดานเกษตร จํานวน 13 กลุ"ม ดานการแปรรูป
จํานวน 13 กลุ"ม และดานการท"องเที่ยวโดยชุมชน จํานวน 14 กลุ"ม
สําหรับ ผลตอบแทนในทางธุรกิจของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีหนองคาย (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด
ยังไม"เห็นไม"เป8นรูปธรรม เนื่องจากคณะกรรมการ ยังไม"มีนโยบายนําเงินลงทุนของบริษัทฯ มาใช อีกทั้งในส"วนของ
การเขาไปช"วยเหลือชุมชนในดานการเป8นที่ปรึกษา การเป8นผูประสานเรื่องตลาด ฯลฯ ทางบริษัทฯ ไม"มีการ
ชี้แจงขอมูล หรือการเรียกเก็บค"าส"วนแบ"งจากชุมชน โดยในปNจจุบันมีบางชุมชนเสนอเงินส"วนแบ"งเพื่อช"วยเหลือ
บริษัทฯ เท"านั้น
4.4.2 ตัวอย"างของการดําเนินงานสนับสนุนชุมชน
ตารางที่ 4-17ตัวอย"างของการดําเนินงานสนับสนุนชุมชนจังหวัดหนองคาย

1. โครงการปลานิลกระชังแม"น้ําโขง
สถานที่
อําเภอศรีเชียงใหม" อําเภอท"าบ"อ และอําเภอเมือง
วัตถุประสงค6
(1) เพื่อช"ว ยเหลือเกษตรกรผู เลี ้ย งปลานิล ในกระชัง แม"น้ํา โขง ที่ป ระสบ
ปNญหาปลาตาย และช"วยลดตนทุนค"าอาหารในการเลี้ยงปลานิล
(2) เพื่อสรางช"องทางการจําหน"ายปลานิลใหไดราคาเพิ่มขึ้น
(3) แกปNญหาค"าธรรมเนียมการใชพื้นที่ลําน้ํา
ผลลัพธ6
(1) เกษตรกรผูเลี้ยงปลานิลสามารถจําหน"ายปลานิลกระชังแม"น้ําโขงไดใน
ราคาที่สูงขึ้น รวมรายไดกว"า 7 ลานบาท
(2) แกไชปNญหาตนทุนค"าธรรมเนียมรายปmในการเลี้ยงปลานิลกระชังแม"น้ํา
โขงทั้งจังหวัด เป8นมูลค"ากว"า 3,770,900 บาท/ต"อปm
(3) สรางมาตรฐานการผลิต สู"การแปรรูปสรางมูลค"าเพิ่ม เช"น ปลานิลแดด
เดียวนิลโขงหนองคาย เชียงปลา ไสกรอก
(4) พัฒนากระชังผูเลี้ยงปลานิลใหเป8นแหล"งท"องเที่ยวดูงานโดยชุมชน
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2. โครงการกลุ"มวิสาหกิจชุมชนกลุ"มขาวกลอง
สถานที่
วิสาหกิจชุมชนกลุ"มขาวกลอง เลขที่ 101 หมู" 8 บานโนนดู" ตํา บลบานฝาง
อําเภอสะใคร จังหวัดหนองคาย
วัตถุประสงค6
(1) ช"วยเหลือเกษตรกร
(2) เพิ่มช"องทางการตลาด
(3) พัฒนาบรรจุภัณฑ6
ผลลัพธ6
(1) เกษตรกรผูปลูกขาวกลองมีรายไดเพิ่มขึ้น 15,000 บาท โดยประมาณ
(2) สรางช"องทางการตลาดโดยการออกบูทในงานต"างๆ
3.โครงการอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล
สถานที่
โรงพยาบาลหนองคาย
วัตถุประสงค6
(1) ช"ว ยเหลือ เกษตรกรผู ผลิต วัต ถุดิบ เช"น ขาว ปลานิล และผัก ที่ไ ดรับ
มาตรฐาน
(2) สรางช"องทางการตลาด
(3) สนับสนุนสินคาตามาตรฐานความปลอดภัย
ผลลัพธ6
(1) พัฒนาเกษตรกรผูผลิตสินคามาตรฐาน
(2) ร"ว มกับ สํ า นัก งานเกษตรและสหกรณ6ก ารเกษตรระบายสิน คาเขาสู"
โรงพยาบาล
4.ครงการกลุ"มผาฝfายทอมือบานโนนหงส6ทอง อําเภอรัตนวาปm จังหวัดหนองคาย
สถานที่
บานโนนหงส6ทอง อําเภอรัตนวาปm จังหวัดหนองคาย
วัตถุประสงค6
(1) ช"ว ยเหลือ ชุม ชนกลุ"ม ผาฝfา ยทอมือที่มีกํา ลัง การผลิต นอย เนื้อผาที่ใ ช
สามารถผลิตเป8นผาขาวมาได และยังไม"สามารถแปรรูปผาไดหลากหลาย
(2) สนับสนุนและประสานความร"วมมือกับสํานักงานพัฒนาชุมชนในการลง
พื้นที่ใหความรูดานการเขาถึงแหล"งทุนในชุมชน
ผลลัพธ6
(1) ชุมชนกลุ"มผาฝfา ยทอมือมีความรูความสามารถในการเขาถึงแหล"ง ทุน
ภายในชุมชน
(2) เกษตรกรสามารถแปรรูป ผาฝfา ยทอมือ เป8น ผลิต ภัณ ฑ6ที ่ม ีค วาม
หลากหลาย
5. โครงการท"องเที่ยวโฮมสเตย6วังน้ํามอก จังหวัดหนองคาย
สถานที่
บานวังน้ํามอก ตําบลพระพุทธบาม อําเภอศรีเชียงใหม" จังหวัดหนองคาย
วัตถุประสงค6
(1) ช"วยเหลือและพัฒนาโฮมสเตย6วังน้ํามอก เป8นแหล"งท"องเที่ยววิถีชุมชน
(2) พัฒ นาโฮมสเตย6วังน้ํา มอก ใหเป8นพื้นที่ที่มีค วามเหมาะสมสํา หรับการ
ท"องเที่ยววิถีชุมชน
ผลลัพธ6
วังน้ํามอก ถูกพัฒนาเป8นพื้นที่ท"องเที่ยวโดยชุมชน
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4.4.3 ผลการประชุมกลุ"มย"อย
(1) การประชุมกลุ"มย"อย
มีการประชุมกลุ"มย"อยของจังหวัดหนองคาย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสอบถามความกาวหนา
ของการดําเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐของ คสป. และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีหนองคาย
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัดในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ที่ โรงแรม
วานาเวลเนส จังหวัดหนองคาย โดยมีผูเขาร"วมประชุมจากภาคส"วนต"างๆ จํานวน 30 คน รายละเอียดปรากฏ
ตามภาคผนวกที่11

รูปที่ 4-10 การจัดประชุมกลุม" ย"อยของจังหวัดหนองคาย

(2) การคัดเลือกชุมชน
มีชุมชนที่ไดรับการคัดเลือกโดย คสป.และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีหนองคาย(วิสาหกิจเพื่อสังคม)
จํากัด เพื่อเป8นพื้นที่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน-ฐานราก ที่นําเสนอต"อที่ประชุมกลุ"มย"อย จํานวน 6 แห"ง ปรากฏ
รายการตามตารางที่4-18
ตารางที่4-18ชุมชนที่ถูกคัดเลือกเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดหนองคาย

ที่
1
2
3
4
5
6.

ชุมชนที่ถูกคัดเลือก

ผลิตภัณฑ6
อาหาร (ปลา)
แปรรูปปลานิลแดดเดียว
ผาและเครื่องแต"งกาย
ผาและเครื่องแต"งกาย
สัตว6 (ปลา)
สัตว6 (ปลา)

กองนาง
เดื่อ
โนนหงษ6ทอง
ผาทอมือ
พราวใต
ปะโค
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ประเภท
แปรรูป
แปรรูป
แปรรูป
แปรรูป
เกษตร
เกษตร

ที่ประชุมไดร"วมทบทวนขอมูลและประเมินความเหมาะสม - สอดคลองกับการเป8นพื้นที่ของการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากของพื้นที่ขางตน โดยคํานึงถึง ประเด็นของการรวมกลุ"มองค6กร (มีผลรวมคะแนนของหัวขอย"อย
2 ขอ คือ ความเขมแข็งพรอมที่จะช"วยกันทํางานของชุมชน และความชัดเจนของความตองการช"วยเหลือของ
ชุมชน) กับประเด็นความสามารถของสินคาและบริการ (มีผลคะแนนของหัวขอย"อย 2 ขอ คือ ความโดดเด"นของ
สินคาและบริการ และการมีอัตลักษณ6ของสินคาและบริการ) ผลการทบทวนขอมูลของที่ประชุมกลุ"มย"อย ยืนยัน
ในคุณลักษณะของชุมชนเกือบทุกแห"งเหมาะสมเป8นพื้นที่ตัวอย"างของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกเวนกรณี
ของผาทอมือ ที่สินคา/บริการไม"มีความโดดเด"นและมีอัตลักษณ6 ปรากฏรายการตามรูปที่4-11

ชุมชนมีความพรอมและความตองการที่ชัดเจน

9

กองนาง

8

เดื่อ

7

ผาทอมือ

ปะโค

พราวใต

6
5

โนนหงษ6ทอง

4
3
2
1
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

สินคา/บริการมีความโดดเดนและมีอัตลักษณ!
รูปที่ 4-11 เมทริกซ6การประเมินความสอดคลองในการคัดเลือกชุมชน จังหวัดหนองคาย
รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวกที่11

ที่ประชุมกลุ"มย"อยไดนําเอาหลักการเดียวกับขางตนไปพิจารณาชุมชนเพิ่มเติม ที่ควรจะไดรับคัดเลือก
เป8นพื้นที่สําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก จํานวน 9 แห"ง ปรากฏรายการตามตารางที่4-19
ตารางที่ 4-19ชุมชนที่ควรถูกคัดเลือกเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดหนองคาย

ที่
1
2
3
4
5
6
7

ชุมชนที่ควรคัดเลือกเพิ่มเติม
ท"องเที่ยวชุมชน - ชมชาง
ท"องเที่ยวชุมชน - บานปากสวย
Home Stay - หนองกุงใต
ท"องเที่ยวชุมชน - วัดพระธาตุบังพวน
ท"องเที่ยวชุมชน - เวียงคุก
ท"องเที่ยวชุมชน - หนองถ้ํา
ท"องเที่ยวชุมชน - หาดคํา

ผลิตภัณฑ6
ท"องเที่ยวชุมชน
ท"องเที่ยวชุมชน
วัฒนธรรม
ท"องเที่ยวชุมชน
ท"องเที่ยวชุมชน
ท"องเที่ยวชุมชน
ท"องเที่ยวชุมชน
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ประเภท
ท"องเที่ยว
ท"องเที่ยว
ท"องเที่ยว
ท"องเที่ยว
ท"องเที่ยว
ท"องเที่ยว
ท"องเที่ยว

ที่
ชุมชนที่ควรคัดเลือกเพิ่มเติม
8 ท"องเที่ยวชุมชน - เมืองคํา
9 กลุม" แปรรูปปลา - อุ"มเย็น

ผลิตภัณฑ6
ท"องเที่ยวชุมชน
ปลา

ชุมชนมีความพรอมและความตองการที่ชัดเจน

9

ประเภท
ท"องเที่ยว
แปรรูป

เมืองคํา

8

หาดคํา

7

หนองกุงใต

บานปากสวย

6

หนองถ้ํา

5
4

อุ"มเย็น

3

เวียงคุก

วัดพระธาตุบังพวน

2
1
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

สินคา/บริการมีความโดดเดนและมีอัตลักษณ!
รูปที่ 4-12 เมทริกซ6การประเมินความสอดคลองในการคัดเลือกชุมชนเพิ่มเติม จังหวัดหนองคาย
รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวกที่11

(3) การจัดการองค6กร - บริหารงานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีหนองคาย(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด
1) การสรางความสมดุลใหกับคนทุกกลุ"ม
การจัดการองค6กรของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีหนองคาย(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด ไดมีภาค
ส"วนเขาร"วมหุนในการจัดตั้งบริษัท ทั้ง 5 ภาคส"วน ทั้งรัฐ เอกชน วิชาการประชาสังคม และประชาชน โดยมี
ขอมูลแสดงจํานวนสัดส"วนของการรวมงานดังกล"าว ปรากฏรายการตามตารางที่4-20
ตารางที่ 4-20หุนของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีหนองคาย (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด

ที่
1
2
3
4
5

ภาคส"วน
รัฐ
เอกชน
วิชาการ
ประชาสังคม
ประชาชน
รวม

จํานวนหุน
170
2,122
126
1,332
250
4,000
60

%
4
53
3
33
6
100

จํานวนสิทธิ (%)
20
20
20
20
20
100

2) การบริหารจัดการ
มีการคํานึงการสรางความโปร"งใสและหลีกเลี่ยงผลประโยชน6ทับซอน การคัดเลือกคนเขาทํางาน
การใชเงินใหเป8นประโยชน6กับชุมชนและมีแนวปฏิบัติที่จะช"วยชุมชนใหม"ๆ (ปNจจุบันบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี
หนองคาย (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัดยังไม"มีกําไรจากการดําเนินงาน) เป8นไปตามแนวทางการดําเนินงานที่
สนับสนุนโดยบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จํากัด และนโยบายของรัฐบาล
3) การวัดผลงาน
จังหวัดหนองคาย ใหความสําคัญกับตัวชี้วัดผลงานทั้ง 3 เรื่อง คือ หนึ่งรายไดของชุมชนที่เพิ่มขึ้น
สอง สินคาและบริการขายไดราคาดีขึ้น และสาม จํานวนคนยากจนในชุมชนลดลง
รายละเอียดของรายการตาม (2) และ (3) รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวกที่11
4)การจัดการธุรกิจ
มีการทํางานร"วมกันของทั้ง 5 ภาคส"วน การใหความรู คําปรึกษาในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ก็ดําเนินงานไปโดยใหความสําคัญต"อการเชื่อมโยง 5 กระบวนการ (ปNจจัยการผลิต องค6ความรู การตลาด
การสื่อสารเพื่อการรับรูอย"างยั่งยืน และการบริหารจัดการ)
การประสานความร"วมมือกับองค6กรเครือข"ายของจังหวัดหนองคาย จะมีการประสานงานกับ
สถาบันการเงินของภาครัฐและธนาคารพาณิชย6 มาช"วยทําแผนธุรกิจ สรางวินัยทางการเงิน สรางความรูในการ
กูเงิน/ขอสนับสนุนทางการเงิน แต"ไม"ไดพึ่งพาการสนับสนุนงานจากบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม
(ประเทศไทย) จํากัด ไม"ว"าจะเป8นเรื่องของการสรางและเชื่อมโยงการตลาด การขอสนับสนุนความรูและเชื่อมโยง
ผูเชี่ยวชาญ และการจัดการแกไขปNญหาและการทํางานขามจังหวัด
บริ ษั ทประชารั ฐ รัก สามัค คี หนองคาย(วิสาหกิ จเพื่ อสัง คม) จํ า กัด มีก ารทํา ความเขาใจกั บ
วิสาหกิจ ชุมชนที่ใ หคํา ปรึก ษาในเรื่ องแบ"งปN นผลความสํา เร็จ ยังไม"มีการกําหนดสั ดส"ว น และจั ดทํา บันทึก
ความเขาใจ รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวกที่11
5) การประสานงานของ คสป.
การดําเนินงานของ คสป. จะสะทอนความการประสานงานที่เกี่ยวของกับงานของคณะE3
โดยจะมีการจัดทําเป8นแผนปฏิบัติงาน (โดยเฉพาะอย"างยิ่งแผนพัฒนาปลานิล) มี Roadmap คสป. ตระหนักดี
ในความจําเป8นที่จะตองประสานงานกับคณะทํางานสานพลังประชารัฐทั้ง 12 คณะ(มีบางพื้นที่ที่การทํางาน
ของคณะทํางานชุดอื่นเป8นพื้นที่เดียวกับ E3) ที่จะตองมีการทํางานร"วมกันตามเนื้องานที่จะเกิดขึ้นเป8นกรณีๆ ไป
ทั้งนี้ คสป. จะมีการประชุมเพื่อติดตามเรื่องนี้ทุกเดือน รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวกที่11
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4.4.4 SWOT การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
ตารางที่ 4-21การวิเคราะห6 SWOT จังหวัดหนองคาย

จุดแข็ง
(1) บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีหนองคาย (วิสาหกิจ
เพื่อ สัง คม) จํา กัด มีค ณะกรรมการที่เ ป8นผู มีคุณ วุฒิ
และเป8นผู ที่เขาใจบริบทและวิถีชีวิต ของชุม ชนเป8น
อย"างดี
(2) คณะกรรมการของบริษัท ประชารัฐ รัก สามัค คี
หนองคาย (วิส าหกิจ เพื่อสังคม) จํา กัดเป8นรูจักของ
ชุมชน และภาคส"ว นอื่นๆ ในจัง หวัด จึงง"า ยต"อการ
สรางความเชื่อมโยง และการประสานงานร"วมกัน
(3) บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีหนองคาย (วิสาหกิจ
เพื่อ สัง คม) จํา กัด มีแ นวทาง และเปfา หมายในการ
ดําเนินงานที่ชัดเจน
โอกาส
(1) บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีหนองคาย (วิสาหกิจ
เพื่อ สัง คม) จํา กัด ไดรับ ความร"ว มมือจากภาคส"ว น
อื ่น ๆ อย"า งสม่ํ า เสมอ โดยเฉพาะภาคส"ว นดาน
วิช าการ เนื่องจากจังหวัดหนองคายมีมหาวิทยาลัย
ประจํ า จัง หวัด ซึ ่ง สถาบัน การศึก ษาเหล"า นี ้ มี
โครงการมากมายเพื่อช"วยยกระดับความเป8นอยู"ของ
ชุมชน ซึ่งถูกนําผสานกับการดําเนินงานของบริษัทฯ
(2) ชุม ชนที่ไ ดรับการคัดเลือก เป8นชุมชนที่มีค วาม
พรอมและความเข็ม แข็ง อยู "แ ลว อีก ทั ้ง ชุม ชนยัง มี
ความตองการที่ชัดเจน จึงทําใหบริษัท ประชารัฐรัก
สามัค คีห นองคาย (วิส าหกิจ เพื ่อ สัง คม) จํ า กัด
สามารถดําเนินงานไดตามเปfาประสงค6

จุดอ"อน
(1) บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีหนองคาย (วิสาหกิจ
เพื ่อ สัง คม) จํ า กัด ยัง ไม"ส ามารถที ่จ ะดํ า เนิน การ
ช"วยเหลือชุมชนไดอย"างต"อเนื่อง
(2) บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีหนองคาย (วิสาหกิจ
เพื ่อ สัง คม) จํ า กัด ยัง ขาดแนวทางในการบริห าร
จัด การเรื ่อ งการแบ"ง ปNน ผลสํ า เร็จ ร"ว มกับ ชุม ชน
อาจจะส"งผลใหเกิด ปNญ หาดานการเงิน ไดในอนาคต
หากบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีหนองคาย (วิสาหกิจ
เพื่อสังคม) จํากัดไม"มีรายไดเลี้ยงตนเอง
อุปสรรค
(1) ขาดการช"วยแผนธุรกิจเพื่อการขอสินเชื่อ
(2) ขาดความรูในการแปรรูปอาหารใหเก็บไวไดนาน
ขึ้น

4.4.5ขอสังเกตของนักวิจัย
(1) การระดมหุนส"วนของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีหนองคาย (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัดระดมหุนได
ครบ 4 ลานบาท ครบทั้ง 5 ภาคส"วน แต"หุนส"วนจากภาควิชาการมีสัดส"วนถือครองหุนนอยที่สุด และยังไม"มี
การแบ"งปNนความสําเร็จกับชุมชน
(2) งานที่ที่ปรึกษาของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีหนองคาย (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด เนนงานดาน
แปรรูปดานเกษตรและพัฒนาตลาด ฯลฯ และเป8นไปแบบริเริ่มเขาสู"ระบบเศรษฐกิจตลาด
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ตารางที่ 4-22 ประเภทกิจการที่นําเสนอต"อที่ประชุมกลุ"มย"อยจังหวัดหนองคาย

ประเภทกิจการที่นําเสนอต"อ
ที่ประชุมกลุ"มย"อย
เกษตร

แปรรูป
ท"องเที่ยวโดยชุมชน

การแบ"งระดับการพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน
ริเริ่มเขาสู"ระบบตลาด
ขยายขนาด/ริเริ่มกิจการแบบ
(พัฒนาผลิตภัณฑ6/รูจักขอมูลตลาด)
สรางรายไดเพิ่ม
กลุ"มบานเดื่อ/ปะโค/กองนาง/
โนนหงส6ทอง/พราวใต
โครงการปลานิลกระชังแม"น้ําโขง
โครงการวิสาหกิจชุมชนกลุ"มขาวกลอง
บานโนนดู"
กลุ"มผาทอมือ
โครงการอาหารปลอดภัย
โครงการท"องเที่ยวโฮมสเตย6วังน้ํามอก

(3) โครงการปลานิลกระชังแม"น้ําโขง เป8นตัวอย"างที่อธิบายถึงการจัดการดานการผลิตและการตลาด
ที่ไปดวยกัน และสรางขึ้นจากตลาดทองถิ่น จากการที่รานอาหาร ภัตตาคาร โรงแรม รีสอร6ต ฯลฯ เพิ่มเมนูอาหาร
ที่มาจากปลานิลกระชังแม"น้ําโขงซึ่งเป8นกิจการของกลุ"มชุมชน สามารถสรางรายไดใหกับเกษตรผูเลี้ยงปลา
เฉพาะพื้นที่โครงการในอําเภอเมือง ท"าบ"อ และศรีเชียงใหม" ในปm พ.ศ. 2560 ไดมากกว"า 7 ลานบาท (และขายได
ในราคาที่สูงขึ้น) ควรจะใชเป8นตัวอย"างของการตลาดของสินคาเกษตรแบบมีคา มีบทบาทของการริเริ่มจน
นําไปสู"ความสําเร็จที่เกิดจากความร"วมมือแบบประชารัฐ
(4) ความสําเร็จที่เกิดขึ้นตาม (3) ควรจะมีการขยายผลการอธิบายถึงผลผลิตและผลลัพธ6ของการ
ดําเนินงานตามโครงการที่รวมไปถึง รายไดที่เพิ่มขึ้นของรายไดครัวเรือนของชุมชนที่เลี้ยงปลากระชัง
(5) ขอมูลของการประชุมกลุ"มย"อยเรื่องงานผาทอมือ ที่มีคะแนนดานชุมชนสูง แต"คะแนนดานสินคา
มีความโดดเด"นต่ํา และชุมชนมีความตองการที่จะใชเป8นงานพัฒนา นั้น หากจะพัฒนาได งานทอผานี้จะตอง
ไดรับการสนับสนุนดานความคิดสรางสรรค6 การออกแบบ และการพัฒนาผลิตภัณฑ6 ซึ่งเป8นความช"วยเหลือจาก
หน"วยงานภายนอก ซึ่งจะเป8นไปไดก็ต"อเมื่อมีความร"วมมือหรือประสานงาน จะโดยบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี
หนองคาย (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด หรือหน"วยงานอื่น
4.5 จังหวัดรอยเอ็ด
4.5.1 การบริหารงานโดยรวม
คสป. และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีรอยเอ็ด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด บริหารงานตามนโยบายการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ โดยเลือกชุมชนที่มีศักยภาพหรือมีตนทุนอยู"บางแลว ในการคัดเลือกจะ
ทํางานร"วมกันและใหความเห็นร"วมกัน โดยชุมชนที่ไดรับการคัดเลือกในแต"ละกลุ"มมีประเด็นดังนี้
(1) กลุ"มเกษตร
กลุ"มเกษตรมีการดําเนินกิจการเรื่องขาวหอมมะลิมาก"อนที่จะเกิดมีบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีรอยเอ็ด
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด โดยกรมส"งเสริมการเกษตรสนับสนุนเรื่องนาแปลงใหญ" ซึ่งหมายถึงการรวมกลุ"มนา
ที่อยู"ใกลเคียงกัน เพื่อสรางพลังต"อรองเรื่องเกี่ยวกับการจางเครื่องจักร เช"น เครื่องหยอด รถเกี่ยว การรับซื้อขาว
แบบ MOU
มีโรงสีรับซื้อขาว หากรับซื้อขาวจากนาแปลงใหญ" ใหราคาสูงกว"าราคาตลาด 20 สตางค6
ซึ่งกระบวนการของนาแปลงใหญ"นี้ช"วยส"งเสริมการปลูกและลดตนทุนการผลิต เช"น เมื่อก"อนจะใชพันธุ6ขาว
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25-30 กิโลกรัมต"อ 1 ไร" แต"เมื่อมีเครื่องหยอด สามารถใชเมล็ดพันธุ6เพียง 8 กิโลกรัม และการปลูกขาวก็เป8นแถว
เป8นแนวง"ายต"อการเกี่ยวใหไดผล เมื่อมีบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีรอยเอ็ด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด เขาไป
ส"งเสริมเป8นขาวอินทรีย6 มีการสนับสนุนบรรจุภัณฑ6ของขาวหอมมะลิ ยกระดับเป8นขาวพรีเมี่ยม และส"งเสริม
เรื่องการตลาด โดยการจัดออกรานงานต"างๆ จัดใหมีบรรจุภัณฑ6ที่สวยงามตอบรับความตองการของตลาด
(2) กลุ"มแปรรูป
ถั่วปGานทอง เป8นถั่วลิสงที่เกษตรกรในอําเภอจังหารนิยมปลูกเป8นอาชีพเสริมรองจากการทํานา จากเดิม
ชุมชนไดแปรรูปผลิตภัณฑ6จากถั่วหลายประเภท ไดแก" ถั่วตัด ถั่วกรอบแกว ถั่วคั่วทราย และถั่วคั่วเค็ม แต"พบว"า
ถั่วคั่วเค็มไดรับการตอบรับดีจากผูบริโภค ทางกลุ"มจึงมุ"งผลิตถั่วคั่วเค็มเป8นสินคาหลักและไดลงทะเบียนเป8น
ผลิตภัณฑ6 OTOP ภายใตชื่อ “ถั่วปGานทอง” ปNจจุบันเป8นผลิตภัณฑ6 OTOP ระดับ 5 ดาว และไดรับการรับรอง
เครื่องหมายคาร6บอนฟุตพริ้นท6 (Carbon Footprint) ของผลิตภัณฑ6ในปm พ.ศ. 2559
ชุมชนในอําเภอจังหาร ไดรับความรูดานแปรรูปถั่วมาตั้งแต"ปm พ.ศ. 2532 โดยสํานักงานพลังงานแห"งชาติ
สนับสนุนวิทยากร แนะนําการแปรรูปถนอมอาหาร ทําใหชุมชนรวมตัวกันจัดตั้งเป8นกลุ"มวิสาหกิจชุมชน สํานักงาน
พัฒนาชุมชนอําเภอจังหารสนับสนุนวัสดุอุปกรณ6เครื่องมือในการผลิต ทําใหเกิดการสะสมประสบการณ6นานหลาย
สิบปm จนเป8นองค6ความรูดานกระบวนการแปรรูป 7 ขั้นตอน คือ คัดเมล็ด-ตมสุก-ลอกเยื่อหุม-ทอดกรอบ-คลุก
เกลือ-ซับน้ํามัน-บรรจุถุงทั้งนี้ พัฒนาชุมชนจังหวัด ส"งเสริมใหชุมชนลงทะเบียนเป8นผลิตภัณฑ6 OTOPภายใตชื่อ
“ถั่วปGานทอง” ปNจจุบัน บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีรอยเอ็ด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัดทําหนาที่เป8นกลางน้ํา
(การตลาด) ใน 5 กระบวนการ โดยทําการขยายช"องทางการตลาด ดวยการเจรจาเพิ่มช"องทางการตลาดใหม"
กับบริษัทการบินไทยและปรับบรรจุภัณฑ6 (Packaging) ใหเหมาะสมกับการเสิร6ฟใหกับผูโดยสารบนเครื่องบิน
ชุมชนในอําเภอจังหาร มีแนวคิดการใชชีวิตแบบพอเพียง ย้ําความคิดว"า “ไม"กูเงิน” จากสถาบันการเงิน
ใดๆ สําหรับการออมเงิน ชุมชนในอําเภอจังหารเขาร"วมโครงการออมเงินกับธนาคารออมสิน เนื่องในวันแม"
มาตั้งแต"ปm พ.ศ. 2553 สําหรับการทําแผนธุรกิจ การใหความรูเรื่องการกูเงิน และการสรางวินัยทางการเงิน
ชุมชนในอําเภอจังหาร ยังไม"พบว"า ชุมชนไดรับความช"วยเหลือ/สนับสนุนจาก บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี
รอยเอ็ด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด
สําหรับการแบ"งปNนผลความสําเร็จยังไม"พบว"า ชุมชนไดรับการสื่อสารจากบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี
รอยเอ็ด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด ในดานการทําความเขาใจเกี่ยวกับการแบ"งผลสําเร็จกลับคืนสู"บริษัท ประชารัฐ
รักสามัคคีรอยเอ็ด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัดการกําหนดสัดส"วนการแบ"งปNนผลกําไร รวมทั้งการจัดทําบันทึก
ความเขาใจร"วมกัน
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดรอยเอ็ด เป8นผูคัดเลือกชุมชนที่ผลิตสินคา “ถั่วปGานทอง” ของ อําเภอ
จังหาร จังหวัดรอยเอ็ด โดยพิจารณาจากสินคา “ถั่วปGานทอง” มีความโดดเด"น จากการเป8นผลิตภัณฑ6 TOP 5
ดาววิสาหกิจชุมชน “ถั่วปGานทอง” มีความเขมแข็ง มีความรัก ความสามัคคี และเสียสละสมาชิกในชุมชน
มีความสัมพันธ6ที่ดีต"อกัน มีความใกลชิด และช"วยเหลือซึ่งกันและกัน ทํางานเป8นทีม เช"น จะช"วยกันทําบัญชี
รายรับ-รายจ"าย และเช็คสต‰อกทุกวัน ก"อนแยกยายกลับบาน เป8นตนมีคนรุ"นเก"าเป8นแบบอย"างของความขยัน
มุ"งมั่น ทุ"มเท รวมทั้ง ถ"ายทอดประสบการณ6และสืบทอดค"านิยมในการทํางานร"วมกัน ไปยังคนรุ"นใหม"
กลุ"มขาวอินทรีย6 หมู"ที่ 5 บานสําราญ ตําบลหนองแคน อําเภอปทุมรัตน6 ทําขาวอินทรีย6 ทําผาทอมือ
ทําผงพอกหนาจากขาวหอมมะลิและสมุนไพร โดยใหมหาวิทยาลัยขอนแก"นเป8นผูทดลองวิจัย การนําขาวมา
แปรรูปก็เนื่องมาจากตองการเพิ่มมูลค"าใหกับขาว การนําขาวหอมมะลิเป8นผงพอกหนาเป8นเครื่องสําอางนี้ไดพัฒนา
ไปสู"การทําเป8นโคลนหมัก และเมื่อมีบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีรอยเอ็ด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัดไดช"วย
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พัฒนาใหเป8นบรรจุภัณฑ6ที่ทันสมัยขึ้น และอยู"ในรูปของบรรจุภัณฑ6ที่มีความทันสมัยขึ้น ใชง"าย รวมทั้งการขายผ"าน
E-Commerce
กลุ"มผักอินทรีย6 บานเม"า อําเภอสุวรรณภูมิ ปลูกผักอินทรีย6จําพวกผักสลัด คะนา กวางตุง ผักกาดขาว
แครอท แบ"งพื้นที่การปลูกแบบผสมผสานในแต"ละบานแบ"งกันปลูกและรวมตัวกันส"งใหตลาด ส"งโรงแรมและ
รานอาหาร โดยเอาความตองการของตลาดเป8นตัวตั้ง มีการควบคุมคุณภาพการเป8นอินทรีย6โดยชาวบาน ไดทํา
นวัตกรรมชาใบขาว เพราะวันหนึ่งเดินเขาไปในทุ"งนาแลวไดกลิ่นหอมของใบขาว เลยเกิดไอเดียเอามาทําเป8น
ชาใบขาว โดยใหมหาวิทยาลัยขอนแก"นทําวิจัยให นําใบขาวไปทําเป8นชาชงดื่ม บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี
รอยเอ็ด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด ไดช"วยเรื่องการขอ อย. นอกจากนั้นไดนําขาวหอมมะลิไปทําเป8นครีมเทียม
ใชชงกับเครื่องดื่ม และดวยวิถีชีวิตที่ทอผาเหมือนกันไดนําผาตกเกรดมาตัดเป8นถุงผาขาวมาสําหรับใส"ขาวหอม
มะลิขาย เป8นการสรางมูลค"าเพิ่มใหกับผลิตภัณฑ6ขาว
(3) กลุ"มท"องเที่ยว
กลุ"มการจัดการท"องเที่ยวชุมชน โบราณสถานกู"กาสิงห6 แหล"งท"องเที่ยววิถีขาวและชาวนา ศูนย6กลาง
อารยธรรมทุ"งกุลารองไห หมู"ที่ 1, 2 บานกู"กาสิงห6 ตําบลกู"กาสิงห6 อําเภอเกษตรวิสัย
ตนทุนของกลุ"มชุมชนกู"กาสิงห6 เดิมเป8นชุมชนโบราณมาตั้งแต"สมัยก"อนประวัติศาสตร6ตอนปลายต"อเนื่อง
มาถึงสมัยประวัติศาสตร6ในสมัยวัฒนธรรมเขมร เดิมบริเวณทําเลที่ตั้งชุมชนเป8นปGารกทึบไม"มีคนอยู"อาศัย บริเวณ
ปรางค6กู"เป8นปGาไผ"ชุมชนกู"กาสิงห6เป8นชุมชนขนาดใหญ" ที่มีโครงสรางเครือญาติที่แน"นแฟfน เป8นศูนย6กลางวัฒนธรรม
ขอมหรือเขมรในทุ"งกุลารองไหซึ่งอาจถือว"าเป8นปราสาทขอมที่มีขนาดค"อนขางใหญ"หลังหนึ่งในภาคอีสาน และ
ถือว"าใหญ"ที่สุดในแถบทุ"งกุลารองไห กู"โพนวิจ กู"โพนระฆังตั้งอยู"ในชุมชน นอกนี้ยังมีถนนคูขาดอยู"ทิศเหนือหมู"บาน
ดานทิศใตปรากฏมีถนนโบราณและสระขุดสมัยโบราณร"วมสมัยขอม นอกนี้ยังมีตํานานทุ"งกุลารองไห เป8นตน
ชาวบานนิยมปลูกขาวหอมมะลิทุกครัวเรือน รายไดหลักคือขายขาวหอมมะลิ รับจางไถนา และทอผาไหม และ
ในทุ"งกุลาแห"งนี้ยังเป8นแหล"งผลิตขาวหอมมะลิที่มีชื่อเสียง
กระบวนการพัฒนาการจัดการท"องเที่ยวชุมชนเริ่มมาก"อนมีบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีรอยเอ็ด (วิสาหกิจ
เพื่อสังคม) จํากัดโดยในปm 2534กรมศิลปากรเขาไปขุดบูรณะกู"กาสิงห6เพื่อพัฒนาเป8นแหล"งท"องเที่ยว ไดมีการขุด
พบโบราณวัตถุหลายรอยชิ้น เช"น ศิวลึงค6 รูปแกะสลักหินทรายเป8นรูปต"างๆ เช"น พระ เทวดา ยักษ6 สิงห6
ทับหลัง หนาปราสาท เครื่องประดับทําดวยทองคํา ฯลฯ โดยวัตถุโบราณที่มีค"ากรมศิลปากรไดนําไปจัดเก็บที่
พิพิธภัณฑสถานแห"งชาติจังหวัดรอยเอ็ด บางส"วนนําไปจัดแสดงในหองจัดแสดงที่กู"กาสิงห6 นอกจากนี้ยังมีการ
ขุ ด พบแหล" ง โบราณคดี ใ นช" ว งสมั ย ก" อ นปราสาทตอนปลาย โดยคนในสมั ย นั้ น จะนํ า กระดู ก ของผู ตาย
มาใส"ลงในไหขนาดใหญ"สูงประมาณ 1 เมตรแลวฝNงดิน สันนิษฐานว"ามีอายุประมาณ 2,500 ปm โดย ดร.อําคา
แสงงาม เป8นแกนนําและไดรับความร"วมมือจากชุมชนช"วยกันพัฒนาการท"องเที่ยวกู"กาสิงห6ใหดําเนินไปอย"าง
ต"อเนื่อง มีชาวบานที่เห็นผลของการทํางานไดเขาไปใหความร"วมมือเพิ่มมากขึ้น มีโครงการมัคคุเทศก6นอยที่
สนับสนุนใหเด็กในชุมชนทําหนาที่เป8นไกด6นําการท"องเที่ยวในชุมชน มีองค6กรทั้งภาครัฐและเอกชนเขามาร"วมมือ
ใหการสนับสนุน เช"น สายการบินแอร6เอเชีย ไดนํา เรื่องราวของชุมชนกู"กาสิงห6และโบราณสถาน ไปจัดทํา
โปรแกรมทัวร6 นําคณะนักท"องเที่ยวเขาไปเที่ยว มีโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการท"องเที่ยวใหชาวบาน
เป8นเวลา 6 เดือน มีการจัดงานกินพาแลง พรอมชมการแสดงจากนักศึกษานาฏศิลป‹รอยเอ็ด
ชุมชนไดรับความร"วมมือจากภาควิชาการ มีทางสถาบันวิจัยทองถิ่น สกว. เขาไปส"งเสริม พัฒนาการ
ชุมชนเชิงทางวิจัยแบบชาวบาน การสืบคนประวัติศาสตร6ชุมชนพิพิธภัณฑ6อัตลักษณ6ร"วมทุ"งกุลารองไห เป8นการ
รวบรวมวิถีชีวิตชุมชน ประเพณีวัฒนธรรม ความเชื่อต"างๆ ของชาวบานที่อยู"รอบๆ ทุ"งกุลารองไหไปร"วมสราง
พิพิธภัณฑ6ร"วมกัน เพราะแต"ละชุมชนมีพิพิธภัณฑ6อยู"แลว แต"ไม"เคยนําเอาความเกี่ยวของเป8นอันหนึ่งอันเดียวกัน
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ของชาวทุ"งกุลารองไหมารวมกันไว ในปm 2545 ทางราชการจัดงานเป[ดตัวแหล"งท"องเที่ยวเชิงการเกษตรใน
ทุ"งกุลารองไห ชื่องาน "กินขาวทุ"งฯ นุ"งผาไหม”ปNจจุบัน มีบานพักโฮมสเตย6ประมาณ 30 หลัง ผลสําเร็จคือปm
2560 ชุมชนไดรับรางวัล "กินรี" เป8นกําลังใจสําคัญเพื่อพัฒนาการท"องเที่ยวของชุมชนใหเขมแข็ง
การใหคําปรึกษา ตําบลกู"กาสิงห6 จังหวัดรอยเอ็ด, ตําบลสวาย จังหวัดสุรินทร6 และตําบลสนวนนอก
จังหวัดบุรีรัมย6 เป8น 1 ใน 500 ตําบลที่อยู"ในพื้นที่เปfาหมาย โดยเฉพาะใน 3 พื้นที่ดังกล"าวมีความโดดเด"นทั้งใน
เรื่องเกษตรอินทรีย6 ขาวหอมมะลิทุ"งกุลา โบราณสถาน แหล"งผลิตผาไหมที่มีชื่อเสียง และสามารถพัฒนาใหเป8น
แหล"งท"องเที่ยวชุมชน
4.5.2 ผลการจัดประชุมกลุ"มย"อย
(1) การประชุมกลุ"มย"อย
มีการประชุมกลุ"มย"อยของจังหวัดรอยเอ็ดเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสอบถามความกาวหนาของ
การดํ าเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจ ฐานรากและประชารั ฐของ คสป.และบริษั ท ประชารัฐรัก สามัคคีรอยเอ็ด
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรม
เพชรัตน6การ6เดน จังหวัดรอยเอ็ด โดยมีผูเขาร"วมประชุมจากภาคส"วนต"างๆ จํานวน 30 คน รายละเอียดปรากฏ
ตามภาคผนวกที่12

รูปที่ 4-13 การจัดประชุมกลุม" ย"อยของจังหวัดรอยเอ็ด

(2) การคัดเลือกชุมชน
มีชุมชนที่ไดรับการคัดเลือกโดยคสป.และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีรอยเอ็ด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด
เพื่อเป8นพื้นที่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากที่นําเสนอต"อที่ประชุมกลุ"มย"อย จํานวน 3 แห"ง ปรากฏรายการ
ตามตารางที่ 4-23
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ตารางที่ 4-23ชุมชนทีถ่ ูกคัดเลือกเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดรอยเอ็ด

ที่
ชุมชนที่ถูกคัดเลือก
1. กลุ"มท"องเที่ยวกู"กาสิงห6
2.
3.

ผลิตภัณฑ6
โบราณคดี/ ประวัติศาสตร6/
เชิงวัฒนธรรม
ขาวหอมมะลิ
อาหาร

กลุ"มเกษตรขาวหอมมะลิ
กลุ"มแปรรูปถั่วปGานทอง

ประเภท
ท"องเที่ยว
เกษตร
แปรรูป

ที่ประชุมไดร"วมทบทวนขอมูลและประเมินความเหมาะสม - สอดคลองกับการเป8นพื้นที่ของการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากของพื้นที่ขางตน โดยคํานึงถึง ประเด็นของการรวมกลุ"มองค6กร (มีผลรวมคะแนนของหัวขอย"อย
2 ขอ คือ ความเขมแข็งพรอมที่จะช"วยกันทํางานของชุมชน และความชัดเจนของความตองการช"วยเหลือของ
ชุมชน) กับประเด็นความสามารถของสินคาและบริการ (มีผลคะแนนของหัวขอย"อย 2 ขอ คือ ความโดดเด"นของ
สินคาและบริการ และการมีอัตลักษณ6ของสินคาและบริการ) ผลการทบทวนขอมูลของที่ประชุมกลุ"มย"อย ยืนยัน
ในคุณลักษณะของชุมชนทั้ง 3 แห"ง เหมาะสมเป8นพื้นที่ตัวอย"างของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ปรากฏรายการ
ตามรูปที่ 4-14

ชุมชนมีความพรอมและความตองการที่ชัดเจน

9

กลุ"มเกษตรขาวหอมมะลิ

8

กลุ"มแปรรูปถั่วปGานทอง

7

กลุ"มท"องเที่ยวกู"กาสิงห6

6
5
4
3
2
1
0
0
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6

7

8

9

สินคา/บริการมีความโดดเดนและมีอัตลักษณ!
รูปที่ 4-14 เมทริกซ6การประเมินความสอดคลองในการคัดเลือกชุมชน จังหวัดรอยเอ็ด
รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวกที่12

ที่ประชุมกลุ"มย"อยไดนําเอาหลักการเดียวกับขางตนไปพิจารณาชุมชนเพิ่มเติมที่ควรจะไดรับคัดเลือก
เป8นพื้นที่สําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก จํานวน 1 แห"ง คือ ชุมชนทอผาฝfาย - บานทรายเงิน ซึ่งมีผลิตภัณฑ6
คือผาฝfาย (ประเภทแปรรูป)
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ชุมชนมีความพรอมและความตองการที่ชัดเจน

9
8

ทอผาฝfาย-บานทรายเงิน
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สินคา/บริการมีความโดดเดนและมีอัตลักษณ!
รูปที่ 4-15 เมทริกซ6การประเมินความสอดคลองในการคัดเลือกชุมชนเพิ่มเติม จังหวัดรอยเอ็ด
รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวกที่12

(3) การจัดการองค6กร - บริหารงานบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีรอยเอ็ด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด
1) การสรางความสมดุลใหกับคนทุกกลุ"ม
การจัดการองค6กรของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีรอยเอ็ด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด ไดมีภาคส"วน
เขาร"วมหุนในการจัดตั้งบริษัท 4 ภาคส"วน ประกอบดวย รัฐ เอกชน ประชาสังคม และประชาชน (ที่ขาดไป คือ
วิชาการ) โดยมีขอมูลแสดงจํานวนสัดส"วนของการรวมงานดังกล"าว ปรากฏรายการตามตารางที่4-24
ตารางที่ 4-24 หุนของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีรอยเอ็ด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด
ที่
ภาคส"วน
จํานวนหุน
%

1
2
3
4
5

รัฐ
เอกชน
วิชาการ
ประชาสังคม
ประชาชน
รวม

50
3,547
0
4
399
4,000

1.3
88.7
0
0.1
10
100

จํานวนสิทธิ (%)

20
20
20
20
20
100

2) การบริหารจัดการ
มีการคํานึงการสรางความโปร"งใสและหลีกเลี่ยงผลประโยชน6ทับซอน การคัดเลือกคนเขาทํางาน
การใชเงินใหเป8นประโยชน6กับชุมชนและมีแนวปฏิบัติที่จะช"วยชุมชนใหม"ๆ (ปNจจุบันบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี
รอยเอ็ด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด ยังไม"มีกําไรจากการดําเนินงาน) เป8นไปตามแนวทางการดําเนินงานที่สนับสนุน
โดยบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จํากัด และนโยบายของรัฐบาล
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3) การวัดผลงาน
จังหวัดรอยเอ็ด ใหความสําคัญกับตัวชี้วัดผลงาน ทั้ง 2 เรื่อง คือ หนึ่ง รายไดของชุมชนที่เพิ่มขึ้น
สอง สินคาและบริการขายไดราคาดีขึ้น (ไม"ใช"เรื่องจํานวนคนยากจนในชุมชนลดลง เป8นตัวชี้วัด)
รายละเอียดของรายการตาม (2) และ (3) รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวกที่ 12
(4) การจัดการธุรกิจ
มีการทํางานร"วมกันของทั้ง 5 ภาคส"วน การใหความรู คําปรึกษาในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ก็ดําเนินงานไปโดยใหความสําคัญต"อการเชื่อมโยง 5 กระบวนการ (ปNจจัยการผลิต องค6ความรู การตลาด
การสื่อสารเพื่อการรับรูอย"างยั่งยืน และการบริหารจัดการ)
การประสานความร"วมมือกับองค6กรเครือข"ายของจังหวัดรอยเอ็ด จะมีการประสานงานกับสถาบันการเงิน
ของภาครัฐและธนาคารพาณิชย6 มาช"วยทําแผนธุรกิจ ใหความรูในการกูเงิน/ขอเงินสนับสนุนจากแหล"งต"างๆ
(ยังไม"มีการประสานในเรื่องสรางวินัยทางการเงินฯ) พึ่งพาการสนับสนุนงานจากบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี
วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จํากัด ในเรื่องของการสรางและเชื่อมโยงการตลาด การขอสนับสนุนความรู
และเชื่อมโยงผูเชี่ยวชาญ (ยังไม"มีเรื่องของการจัดการแกไขปNญหาและการทํางานขามจังหวัด)
ประชารัฐรักสามัคคีรอยเอ็ดฯ มีการทําความเขาใจกับวิสาหกิจชุมชนที่ใหคําปรึกษาในเรื่องแบ"งปNนผล
ความสําเร็จ มีการกําหนดสัดส"วน แต"ยังไม"ไดจัดทําบันทึกความเขาใจร"วมกันรายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก
ที่12
(5) การประสานงานของ คสป.
การดําเนินงานของ คสป. จะสะทอนความการประสานงานที่เกี่ยวของกับงานของE3 โดยจะมีการจัดทํา
เป8นแผนปฏิบัติงาน (โดยเฉพาะอย"างยิ่งแผนพัฒนาปลานิล) มี Roadmap คสป.ตระหนักดีในความจําเป8นที่
จะตองประสานงานกับคณะทํางานสานพลังประชารัฐทั้ง 12 คณะ (มีบางพื้นที่ที่การทํางานของคณะทํางานชุดอื่น
ไม"เป8นพื้นที่เดียวกับ E3) ที่จะตองมีการทํางานร"วมกันตามเนื้องานที่จะเกิดขึ้นเป8นกรณีๆไป ทั้งนี้ คสป.จะมีการ
ประชุมเพื่อติดตามเรื่องนี้ทุกเดือน รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวกที่12
4.5.3 SWOT การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
ตารางที่ 4-25 การวิเคราะห6 SWOT จังหวัดรอยเอ็ด

จุดแข็ง
(1) ผูนํา ซึ่งหมายถึง กรรมการผูจัดการ (MD) มีภาวะ
ความเป8นผูนํ าสูงมี วิสัยทั ศน6 และสามารถสนับสนุน
ชุมชนใหกาวสู"การเป8น Business Unit ตามวิสัยทัศน6
ของผูนํา
(2) ประยุกต6แนวคิดดานการตลาดมาเป8นตัวนําการ
ผลิ ต ซึ่ ง ขั บ เคลื่ อ นโดยหอการคาและกระทรวง
พาณิชย6
(3) ใชทักษะและความสามารถรวมทั้งประสบการณ6
และความสัมพันธ6ของกรรมการผูจัดการ (MD) ซึ่งเป8น
หอการคาประจําจังหวัด ทําใหสามารถมองเห็นโอกาส
ทางการตลาดของสินคาเดิมที่จังหวัดมีอยู" ส"งผลต" อ

จุดอ"อน
(1) การบูรณาการวิสัยทัศน6ของผูนํา และการวางแผน
นโยบายเพื่อสนับสนุนชุมชนควรเป8นเนื้อเดียวกัน
(2) การหาช"องทางการตลาดใหม"ๆ ยังมีขอจํากัดที่อยู"
ในระยะเริ่ ม ตน และช" อ งทางยั ง มี จํ า กั ด แต" สิ น คา
บางอย" า งยั ง ผลิ ต ไดตามฤดู ก าล จึ ง ยั ง ไม" ส ามารถ
วางแผนการตลาดระยะยาวได
(3) บางชุมชนอยู"ในช"วงของการเรียนรู
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จุดแข็ง
ช"องทางการพัฒนาสินคาใหม"และการสรางแบรนด6
(4) MD สามารถเป8นพี่เลี้ยงใหชุมชนเกิดปNญญาและ
สามารถทําแผนธุรกิจไดดวยตนเอง รวมถึงการจัดการ
กลยุทธ6ทางธุรกิจ
โอกาส
(1) ความร"วมมือระหว"างภาครัฐและเอกชน สามารถ
ประสานความร"วมมือกันไดดีขึ้น จากเดิมทํางานแบบ
ต"างคนต"างทํา การจัดตั้งบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี
รอยเอ็ ด (วิ ส าหกิ จ เพื่ อ สั ง คม) จํ า กั ด ทํ า ใหมี ก าร
ประชุ ม หารื อ กํ า หนดเปf า หมายร" ว มกั น ทุ ก เดื อ น
มี ก ารใชทรั พ ยากรร" ว มกั น มากขึ้ น โดยมี ห อการคา
จังหวัดรอยเอ็ดเป8นตัวเชื่อมความสัมพันธ6
(2) ชุมชนมีความกระตือรือรน มีตนทุนสูง ทั้งตนทุน
ทางวัฒนธรรม ทรัพยากร และตนทุนทางปNญญา
(3) การเขาถึงแหล"งสถาบันทางวิชาการที่พรอมจะให
ความช"วยเหลือ
(4) ถั่วปGานทองไดรับการสนับสนุนขึ้นเป8นผลิตภัณฑ6
บนการบินไทย เป8นช"องทางการตลาดใหม" ชาใบขาวที่
เป8นนวัตกรรมของชุมชน ไดรับการสนับสนุนในการ
บรรจุภัณฑ6 และเขาสู"เสนทางการตลาด
(5) ประชารั ฐ ฯ สรางชุ ม ชนท" อ งเที่ ย วแนวเกษตร
อินทรีย6 และดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
(6) มีความร"วมมือระหว"างสถาบันการเงิน การรวม
กลุ"ม ของชุ ม ชนที่จั ด การดานการเงิน ของกลุ" ม และ
สามารถนํามาเป8นตนทุนขยายเครือข"าย

จุดอ"อน

อุปสรรค
ชุม ชนยัง ไม"เ ขาใจกระบวนการทํ า งานของบริษ ัท
ประชารัฐ รัก สามัค คีร อยเอ็ด (วิส าหกิจ เพื่อ สัง คม)
จํา กัด คิด เพีย งแค"ว "า บริษ ัท ประชารัฐ รัก สามัค คี
รอยเอ็ด (วิส าหกิจ เพื ่อ สัง คม) จํ า กัด มีบ ทบาท
สนับสนุนชุมชนในดานเงิน

4.5.4 ขอสังเกตของนักวิจัย
(1) การระดมหุนส"วนบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีรอยเอ็ด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด ระดมไดครบ 4
ลานบาท แต"ขาดหุนส"วนจากภาควิชาการ และยังไม"มีการแบ"งปNนความสําเร็จกับชุมชน
(2) การใหบริการที่ปรึกษาของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีรอยเอ็ด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด เนน
พัฒนาการตลาดให OTOP ต"อยอดผลิตภัณฑ6 โดยเฉพาะผลิตภัณฑ6 5 ดาว เช"น กรณีนําเอาสินคาชุมชน
“ถั่วปGานทอง” ที่เป8นสินคาที่ไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑ6 มีการออกแบบบรรจุหีบห"อที่ดี มีมาตรฐาน ไปสราง
ช"องตลาดใหม"ดวยการเจรจาเป8นสินคาบริการบนเครื่องบินของบริษัท การบินไทย
กรณีของถั่วปGานทอง นี้ ถือไดว"าเป8นตัวอย"างของการพัฒนาต"อยอดจากงานที่มีการส"งเสริมไวก"อนหนา
นี้แลว และสามารถเชื่อมโยงการตลาดไดอย"างลงตัว เดิมนั้น ถั่วปGานทอง ซึ่งเป8นถั่วลิสงที่เกษตรกรอําเภอจังหาร
นิยมปลูกเป8นอาชีพเสริมรองจากการทํานา จากเดิมชุมชนไดแปรรูปผลิตภัณฑ6จากถั่วหลายประเภท ไดแก" ถั่วตัด
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ถั่วกรอบแกว ถั่วคั่วทราย และถั่วคั่วเค็ม แต"พบว"า ถั่วคั่วเค็ม ไดรับการตอบรับดวยดีจากผูบริโภค ทางกลุ"มจึง
มุ"งผลิตถั่วคั่วเค็มเป8นสินคาหลักและไดลงทะเบียนเป8นผลิตภัณฑ6 OTOP ภายใตชื่อ “ถั่วปGานทอง” ไดรับการ
รับรองเป8นผลิตภัณฑ6 OTOP ระดับ 5 ดาว และ ไดรับการรับรองเครื่องหมายคาร6บอนฟุตพริ้นท6 (Carbon
Footprint) ของผลิตภัณฑ6ในปm พ.ศ. 2559
ชุมชนอําเภอจังหาร ไดรับความรูดานแปรรูปถั่วมาตั้งแต"ปm พ.ศ. 2532 โดยสํานักงานพลังงานแห"งชาติ
สนั บ สนุนวิ ทยากร แนะนํ าการแปรรู ปถนอมอาหาร ทํ า ใหชุ มชนรวมตั วกั นจั ดตั้ง เป8น กลุ" ม วิส าหกิจ ชุม ชน
สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอจังหารสนับสนุนวัสดุอุปกรณ6เครื่องมือในการผลิต ทําใหเกิดการสะสมประสบการณ6
นานหลายสิบปm จนเป8 นองค6 ความรูดานกระบวนการแปรรูป 7 ขั้ นตอน คื อ คัด เมล็ด -ตมสุก -ลอกเยื่อหุมทอดกรอบ-คลุกเกลือ-ซับน้ํามัน-บรรจุถุง
ตารางที่ 4-26 ประเภทกิจการที่นําเสนอต"อที่ประชุมกลุ"มย"อยจังหวัดรอยเอ็ด

ประเภทกิจการที่นําเสนอต"อ
ที่ประชุมกลุ"มย"อย
เกษตร
แปรรูป
ท"องเที่ยวโดยชุมชน

การแบ"งระดับการพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน
ริเริ่มเขาสู"ระบบตลาด
ขยายขนาด/ริเริ่มกิจการแบบ
(พัฒนาผลิตภัณฑ6/รูจักขอมูลตลาด)
สรางรายไดเพิ่ม
กลุ"มเกษตรขาวหอมมะลิบานดงครั่ง
ใหญ"
กลุ"มแปรรูป ถั่วปGานทอง
กลุ"มท"องเที่ยวโบราณสถานกู"กาสิงห6
(โบราณสถานกู"กาสิงห6ไดรับรางวัล
กินรี มีศักยภาพในการขยายตัว)

(3) สินคาและบริการในพื้นที่จังหวัดรอยเอ็ดที่เป8นที่รูจักกันดี คือ โบราณสถานกู"กาสิงห6 ซึ่งเป8นสถานที่
ที่ไดรับรางวัลกินรี ควรที่จะไดมีการพัฒนาเป8นแหล"งท"องเที่ยวหรือใชเป8นสิ่งดึงดูดนักท"องเที่ยวเขามาท"องเที่ยว
ในจังหวัดรอยเอ็ด
(4) จากการศึกษา พบว"า มีประเด็นของการคัดเลือกชุมชนที่มีขอถกเถียงกัน คือ สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดรอยเอ็ดคัดเลือกชุมชนโดยพิจารณาจากผลิตภัณฑ6ที่มีอยู"เดิม แต"บริษัท ประชารัฐสามัคคีรอยเอ็ด (วิสาหกิจ
เพื่อสังคม) จํากัด คัดเลือกชุมชนที่มีศักยภาพในการสรางสรรค6นวัตกรรม เป8นตน กรณีดังกล"าว สะทอนถึง
การไม"ไดกําหนดกรอบหรือเกณฑ6ว"าดวยการคัดเลือกชุมชนและผลิตภัณฑ6ที่เหมาะสมต"อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานราก รวมทั้งเงื่อนไขของการพัฒนา ระยะเวลาดําเนินการ และงบประมาณ ฯลฯ
(5) ชุมชนในอําเภอจังหาร สะทอนตองการเดินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยย้ําว"า “ไม"กูเงิน”
4.6 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4.6.1 การบริหารงานโดยรวม
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพระนครศรีอยุธยา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัดมุ"งเนนที่จะใหคําปรึกษาเพื่อ
พัฒนาบรรจุภัณฑ6และแบรนด6 - สรางผลิตภัณฑ6ตัวอย"างจากงานลายผาขาวมาดีไซน6ภายใตแบรนด6PAYA และ
พัฒนาผลิตภัณฑ6สบู"แฟนซีจากผูสูงอายุในชุมชน
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4.6.2 การประชุมกลุ"มย"อย
(1) การประชุมกลุ"มย"อย
มีก ารประชุม กลุ" ม ย" อยของจั งหวัดพระนครศรี อยุ ธ ยา เพื่อแลกเปลี่ย นความคิ ดเห็ นและสอบถาม
ความกาวหนาของการดําเนินงานพั ฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐของ คสป.
คสป และบริษัทประชารั ฐ
รักสามัคคีพระนครศรีอยุธยา(วิวิสาหกิจเพื่อสังคม)
คม จํากัด ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 16.00 น. ณ โรงแรมริเวอร6เพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีผูเขาร"วมประชุมจากภาคส"วนต"างๆ จํานวน
30คน
คน รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวกที่13

รูปที่ 4-16 การจัดประชุมกลุ
ก "มย"อยของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(2) การคัดเลือกชุมชน
มีชุมชนที่ไดรับการคัดเลือกโดย คสป.
คสป และบริษัทประชารั
ะชารัฐรักสามัคคีพระนครศรีอยุธยา(วิ
ยา สาหกิจเพื่อ
สังคม) จํากัด เพื่อเป8นพื้นที่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานราก ที่นําเสนอต"อที่ประชุมกลุ"มย"อย จํานวน 6 แห"ง
ปรากฏรายการตามตารางที่4-27
ตารางที่ 4-27ชุชุมชนที่ถูกคัดเลือกเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่
1
2
3
4
5
6

ชุมชนที่ควรคัดเลือกเพิ่มเติม
กลุ"มทอผาขาวมาหนองเครือบุญ
กลุ"มจักสานงอบ
เมล"อนลาดบัวหลวง
กลุ"มขาวปลอดภัย
กลุ"มผักปลอดสารพิษ - บานสําพะเนียง (บานแพรก)
หมู"บานท"องเที่ยวโฮมสเตย6 - ชุมชนเกาะเกิด
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ผลิตภัณฑ6

ประเภท
ผา
แปรรูป
จักสาน
แปรรูป
ผลไม
เกษตร
ขาว
เกษตร
กลุ"มผักปลอดสารพิษ เกษตร
ธรรมชาติ/ วัฒนธรรม ท"องเที่ยว

ที่ประชุมไดร"วมทบทวนขอมูลและประเมินความเหมาะสม- สอดคลองกับการเป8นพื้นที่ของการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากของพื้นที่ขางตน โดยคํานึงถึง ประเด็นของการรวมกลุ"มองค6กร (มีผลรวมคะแนนของหัวขอ
ย"อย 2 ขอ คือ ความเขมแข็งพรอมที่จะช"วยกันทํางานของชุมชน และความชัดเจนของความตองการช"วยเหลือ
ของชุมชน) กับประเด็นความสามารถของสินคาและบริการ (มีผลคะแนนของหัวขอย"อย 2 ขอ คือ ความโดดเด"น
ของสินคาและบริการ และการมีอัตลักษณ6ของสินคาและบริการ) ผลการทบทวนขอมูลของที่ประชุมกลุ"มย"อย
ยืนยันในคุณลักษณะของชุมชนทั้ง 3 แห"ง เหมาะสมเป8นพื้นที่ตัวอย"างของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ปรากฏ
รายการตามรูปที่ 4-17

ชุมชนมีความพรอมและความตองการที่ชัดเจน

9
8

ชุมชนเกาะเกิด

7

บานสําพะเนียง
(บานแพรก)
กลุ"มขาวปลอดภัย

6

1.กลุ"มทอผาขาวมาหนองเครือบุญ
2.เมล"อนลาดบัวหลวง

5

กลุ"มจักสานงอบ

4
3
2
1
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

สินคา/บริการมีความโดดเดนและมีอัตลักษณ!
รูปที่ 4-17 เมทริกซ6การประเมินความสอดคลองในการคัดเลือกชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวกที่13

ที่ประชุมกลุ"มย"อยไดนําเอาหลักการเดียวกับขางตนไปพิจารณาชุมชนเพิ่มเติม ที่ควรจะไดรับคัดเลือก
เป8นพื้นที่สําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก จํานวน 13 แห"ง ปรากฏรายการตามตารางที่4-28
ตารางที่ 4-28 ชุมชนที่ควรถูกคัดเลือกเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่
1
2
3
4
5
6
7

ชุมชนที่ควรคัดเลือกเพิ่มเติม
กลุ"มเกษตรปลอดภัย - หลุมทองหลาง
ปลูกขาวโพดเทียน
ปลูกขาวโพดขาวเหนียว
วิสาหกิจชุมชนกลุ"มน้ําดื่มเทพนาคา (มยุรีขนมไทย)
กลุ"มโรงเรียนผูสูงอายุ (บานเกรียบ)
ขนมบาบิ่นแม"สุภา
กระยาสารท (ยังไม"มีกลุ"ม)
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ผลิตภัณฑ6
อาหาร
ขาวโพดเทียน
ขาวโพดขาวเหนียว
ขนมไทย
สบู"แฟนซี
ขนมไทย
ขนมไทย

ประเภท
เกษตร
เกษตร
เกษตร
แปรรูป
แปรรูป
แปรรูป
แปรรูป

ชุมชนมีความพร้อมและความต้องการที่ชัดเจน

ที่
8
9
10
11
12
13

ชุมชนที่ควรคัดเลือกเพิ่มเติม
กลุมสตรีตาบลหนองขนาก (จักสานพลาสติก) อ.ทาเรือ
หมูบานทองเที่ยวไทรนอย
หมูบานทองเที่ยวเขาโพ
ชุมชนบานสามเรือน
บานดอนหญานาง
เทศบาลเมืองอโยธยา
9
8

กลุมสตรี อ.ทาเรือ

7
6

ประเภท
แปรรูป
ทองเที่ยว
ทองเที่ยว
ทองเที่ยว
ทองเที่ยว
ทองเที่ยว

ตะกรา
ธรรมชาติ/วัฒนธรรม
ทองเที่ยว
ทองเที่ยว
ทองเที่ยว
ทองเที่ยว

ชุมชนบานสามเรือน
กลุมเกษตร
ปลอดภัย 1.หมูบานทองเที่ยวไทยนอย
2.บานดอนหญานาง
1.ปลูกขาวโพดเทียน
2.ปลูกขาวโพดเหนียว
หมูบานทองเที่ยว

กลุมขนมมยุรี
(อ.บางขาล)

กลุมโรงเรียน
ผูสูงอายุ (บานเกรียบ)

5

ผลิตภัณฑ์

เขาโพ

4

1.ขนมบาบิ่นแมสุภา
2.เทศบาลเมืองอโยธยา

3
2
1
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

สินค้า/บริการมีความโดดเด่นและมีอัตลักษณ์
รูปที่ 4-18 เมทริกซ์การประเมินความสอดคลองในการคัดเลือกชุมชนเพิ่มเติม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวกที่ 13

(3) การจัดการองค์กร - บริหารงานบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพระนครศรีอยุธยา (วิสาหกิจเพื่อ
สังคม) จากัด
1) การสรางความสมดุลใหกับคนทุกกลุม
การจัดการองค์กรของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพระนครศรีอยุธยา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
ไดมีภาคสวนเขารวมหุนในการจัดตั้งบริษัท ทั้ง 5 ภาคสวน ทั้งรัฐ เอกชน วิชาการ ประชาสังคม และประชาชน
โดยมีขอมูลแสดงจานวนสัดสวนของการรวมงานดังกลาว ปรากฏรายการตามตารางที่ 4-29
ตารางที่ 4-29 หุนของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพระนครศรีอยุธยา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด

ที่
1
2
3

ภาคสวน
รัฐ
เอกชน
วิชาการ

จานวนหุน
49
2,846
1,001
74

%
1.2
7.2
25

จานวนสิทธิ (%)
20
20
20

ตารางที่4-29หุนของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพระนครศรีอยุธยา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด

ที่
1
2
3
4
5

ภาคส"วน
รัฐ
เอกชน
วิชาการ
ประชาสังคม
ประชาชน
รวม

จํานวนหุน
49
2,846
1,001
3
101
4,000

%
1.2
7.2
25
0.1
2.5
100

จํานวนสิทธิ (%)
20
20
20
20
20
100

2) การบริหารจัดการ
มีการคํานึงการสรางความโปร"งใสและหลีกเลี่ยงผลประโยชน6ทับซอน การคัดเลือกคนเขาทํางาน
การใชเงินใหเป8นประโยชน6กับชุมชนและมีแนวปฏิบัติที่จะช"วยชุมชนใหม"ๆ (ปNจจุบันบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี
พระนครศรีอยุธยา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด ยังไม"มีกําไรจากการดําเนินงาน) เป8นไปตามแนวทางการดําเนินงาน
ที่สนับสนุนโดยบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จํากัด และนโยบายของรัฐบาล
3) การวัดผลงาน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใหความสําคัญกับตัวชี้วัดผลงาน 2 เรื่อง คือ หนึ่งรายไดของชุมชนที่
เพิ่มขึ้น สอง สินคาและบริการขายไดราคาดีขึ้น (ไม"ใชจํานวนคนยากจนในชุมชนลดลงเป8นตัวชี้วัด)
รายละเอียดของรายการตาม (2) และ (3) รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวกที่13
(4) การจัดการธุรกิจ
มีการทํางานร"วมกันของทั้ง 5 ภาคส"วน การใหความรู คําปรึกษาในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ก็ดําเนินงานไปโดยใหความสําคัญต"อการเชื่อมโยง 5 กระบวนการ (ปNจจัยการผลิต องค6ความรู การตลาด
การสื่อสารเพื่อการรับรูอย"างยั่งยืน และการบริหารจัดการ)
การประสานความร"วมมือกับองค6กรเครือข"ายของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะมีการประสานงานกับ
สถาบันการเงินของภาครัฐและธนาคารพาณิชย6 ทั้งการช"วยทําแผนธุรกิจ สรางความรูในการกูเงิน/ขอสนับสนุน
ทางการเงิน และสรางวินัยทางการเงิน แต"ไม"ไดพึ่งพาการสนับสนุนงานจากบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจ
เพื่อสังคม (ประเทศไทย) จํากัด ไม"ว"าจะเป8นเรื่องของการสรางและเชื่อมโยงการตลาด การขอสนับสนุนความรู
และเชื่อมโยงผูเชี่ยวชาญ และการจัดการแกไขปNญหาและการทํางานขามจังหวัด
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพระนครศรีอยุธยา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด มีการทําความเขาใจกับ
วิสาหกิจชุมชนที่ใหคําปรึกษาในเรื่องแบ"งปNนผลความสําเร็จ มีการกําหนดสัดส"วน แต"ยังไม"ไดจัดทําบันทึกความ
เขาใจร"วมกัน รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวกที่13
(5) การประสานงานของ คสป.
การดํา เนินงานของ คสป. จะสะทอนความการประสานงานที่เกี่ยวของกับงานของE3โดยจะมีการ
จัดทําเป8นแผนปฏิบัติงาน มี Roadmap คสป.ตระหนักดีในความจําเป8นที่จะตองประสานงานกับคณะทํางาน
สานพลังประชารัฐทั้ง 12 คณะ (มีบางพื้นที่ที่การทํางานของคณะทํางานชุดอื่นเป8นพื้นที่เดียวกับ E3 ที่จะตองมี
การทํางานร"วมกันตามเนื้องานที่จะเกิดขึ้นเป8นกรณีๆ ไป ทั้งนี้ คสป. จะมีการประชุมเพื่อติดตามเรื่องนี้ทุกเดือน
รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวกที่13
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4.6.3 SWOT การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
ตารางที่ 4-30การวิเคราะห6 SWOT จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จุดแข็ง
(1) สามารถพัฒนาแบรนด6 PAYA กระเป•า ดีไซน6
ผาขาวมาใหดู ทั น สมั ย และมี เ อกลั ก ษณ6 โ ดดเด" น
ตอบสนองตลาดไดดี
(2) กรรมการผู จั ดการและกรรมการท" า นอื่ น ๆ มี องค6
ความรู ดานการพั ฒ นาธุ ร กิ จ ดานการพั ฒ นาสั ง คม
รวมทั้ ง องค6 ค วามรู ดานเกษตรอิ น ทรี ย6 แ ละการตลาด
ท"องเที่ยวชุมชนเป8นอย"างดี
(3) กรรมการผู จั ดการและกรรมการท" า นอื่ น ๆ มี องค6
ความรู ดานการพั ฒ นาธุ ร กิ จ ดานการพั ฒ นาสั ง คม
รวมทั้ ง องค6 ค วามรู ดานเกษตรอิ น ทรี ย6 แ ละการตลาด
ท"องเที่ยวชุมชนเป8นอย"างดี
(4) คณะทํ า งานของบริ ษั ท ประชารั ฐ รั ก สามั ค คี
พระนครศรีอยุธยา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด ค"อนขาง
มีผลงานและมีชื่อเสียงมากในพื้นที่ ในดานการตอบแทน
สั งคมและการทํ า ความดี สามารถสรางการรั บรู และ
สื่อสารใหชาวบานรับรูไดดี Personal Branding ของ
กรรมการทุกท"านโดดเด"น
(5) สรางแบรนด6และผลิตภัณฑ6ออกมาไดโดดเด"น

จุดอ"อน
(1) ไม" สามารถขยายกํ า ลั ง การผลิ ตใหสอดรั บกั บ
ความตองการของตลาดไดเนื่ อ งจากกํ า ลั ง ผลิ ต
ผาขาวมาของชาวบานในชุ ม ชนมี จํ า กั ด อี ก ทั้ ง
ชาวบานยังมองแค"เป8นอาชีพเสริม เลยไม"เห็นโอกาส
ในการสรางรายได และต"อยอดเป8นธุรกิจหลักของ
ชุมชน
(2) การถ"ายทอดองค6ความรูต"อใหคณะทํางานและ
ใหกับชุมชนอาจตองใชเวลา และผูทรงคุณวุฒิแต"ละ
ท"านส"วนใหญ"จะมีภาระหนาที่ในหลายๆหน"วยงาน
อาจทําใหไม"สามารถบริหารไดเต็มประสิทธิภาพ
(3) ผู บริ หารและคณะทํา งานจากหน" ว ยงานอื่น ที่
เกี่ ย วของ บางท" า นยั ง ไม" เ ขาใจในโมเดล Social
enterprise ดี บางท" า นอาจยึ ด ติ ด กั บ คํ า ว" า จิ ต
สาธารณะหรือทํางานเพื่อสังคมจน
(4) เพิ่ ง เริ่ ม มาสรางแบรนด6 ไ ดไม" นานเพราะก" อ น
หนานี้ ยั ง ไม" ส า มารถสรางรายไดจากการให
คําปรึกษาหรือจับคู"คาหาตลาดใหแก"สินคาชุมชนได
เนื่องจากชาวบานติดภาพลักษณ6ว"าโครงการรัฐบาล
ตองทําใหฟรี
(5) ภายหลังมาสรางแบรนด6กระเป•า PAYA โดยการ
เสนอแนะสีและลายผาขาวมาที่ตองการ และรับซื้อ
ผาขาวมามาจากชาวบาน แต" ท ว" า ตองนํ า ไปจาง
โรงงานที่ ไ ดมาตรฐานผลิ ต ใหเป8 น กระเป• า ตามที่
ตองการ ทําใหประโยชน6จากกระบวนการผลิตไม"ได
ตกอยู"ที่ชุมชนทั้งหมด
โอกาส
อุปสรรค
(1) ธุร กิจ แฟชั่ นยัง สามารถเติบโตได และยั งสามารถ (1) ปNจจัยทางการเมืองที่อาจส"งผลต"อนโยบายและ
ขยายกลุ" ม ตลาดไปยั งนั กท" องเที่ย วต" างชาติ ที่ม าเที่ ยว โครงการประชารัฐ รวมทั้งอาจส"งผลต"อภาพลักษณ6
ประเทศไทยไดอีก
ของแบรนด6 ที่ เ กี่ ย วโยงกั บ บริ ษั ท ประชารั ฐ รั ก
สามั ค คี พ ระนครศรี อยุ ธ ยา (วิ ส าหกิ จ เพื่ อ สั ง คม)
จํากัด
(2) ชุมชนไม"มีความประสงค6ที่จะพัฒนาตนเองไปทํา
ธุรกิจหรือร"วมพัฒนาแบรนด6ที่สรางขึ้น ตองการแค"
ขายส"งผาอย"างเดียว กําลังการผลิตมีจํากัด การ
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โอกาส

อุปสรรค
ลงทุนที่เพิ่งเริ่มยังจมอยู"ในรูปของสต็อคสินคา ยังไม"
มีการลงทุนงบการตลาดหรือจางบุคลกรที่ชํานาญ
มาช"วยพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

4.6.4 ขอสังเกตของนักวิจัย
(1) การระดมหุนส"วนของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพระนครศรีอยุธยา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด
ระดมทุนไดครบ 4 ลานบาท โดยครบทุกภาคส"วน และหุนส"วนจากภาควิชาการมีสัดส"วนสูงเป8นลําดับสองจาก
ภาคเอกชน (ภาคประชาสังคมมีส"วนถือหุนนอยที่สุด) แต"การดําเนินธุรกิจยังไม"มีการแบ"งปNนความสําเร็จกับชุมชน
(2) เนนการบริการที่ปรึกษาแบบสรางแบรนด6สินคาขึ้นใหม" โดยสรางแบรนด6PAYA ซึ่งเป8นผลิตภัณฑ6
กระเป•าดีไซน6จากผาขาวมา
ตารางที่ 4-31 ประเภทกิจการที่นําเสนอต"อที่ประชุมกลุ"มย"อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประเภทกิจการที่นําเสนอต"อ
ที่ประชุมกลุ"มย"อย
เกษตร
แปรรูป

ท"องเที่ยวโดยชุมชน

การแบ"งระดับการพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน
ริเริ่มเขาสู"ระบบตลาด
ขยายขนาด/ริเริ่มกิจการแบบ
(พัฒนาผลิตภัณฑ6/รูจักขอมูลตลาด)
สรางรายไดเพิ่ม
กลุ"มเมล"อนลาดบัวหลวง/
กลุ"มขาวปลอดภัย
กลุ"มผาขาวมาหนองเครือ/
กลุ"มจักสานงอบ
พัฒนาแบรนด6ของกระเป•าดีไซน6 PAYA
ชุมชนเกาะเกิด/บานสําพะเนียง

(3) การสรางแบรนด6PAYA ซึ่งเป8นผลิตภัณฑ6ใหม" เป8นตัวอย"างของ Business model ที่สราง SE แบบ
Social Innovation approach by Creative - driven ซึ่งเป8นแนวทางที่ชุมชนตองพึ่งพาการคิดสรางสรรค6
และการจัดการการตลาดจากภาคส"วนสนับสนุนจากทุนภายนอก กิจการลักษณะนี้ ควรจะตองเร"งรัดพัฒนา
ความสามารถของชุมชนขึ้นมารองรับโดยเฉพาะการจัดหาวัตถุดิบ
อนึ่ง การพัฒนาผลิตภัณฑ6กระเป•า PAYA ถือไดว"าเป8นผลงานของคณะทํางาน โดยความร"วมมือระหว"าง
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จํากัด ธุรกิจภาคเอกชน หน"วยงานภาครัฐและ
วิชาการ ที่ไดริเริ่มเอาคุณค"าของผาขาวมาในเชิงศิลปวัฒนธรรม ที่มีอัตลักษณ6อันโดดเด"น ไปสรางเป8นสินคาที่
ใชประโยชน6ไดหลากหลายมากขึ้น โดยมีการระดมความคิดจากผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ การแปรรูป และ
การตลาด มาร"วมในการออกแบบผลิตภัณฑ6
(4) ควรพัฒนางานตาม (3) ใหกับกลุ"มชุมชนหรือผูประกอบการทองถิ่น ไปพรอมกับงานสรางรายได
จากสินคาและบริการเดิม แลวค"อยๆ ปรับเปลี่ยนงานในกลุ"มนี้ใหเขาสู"ระบบตลาดตาม Business model ที่
ตองการสรางรายไดทางเศรษฐกิจขึ้นใหม"จากการคิดสรางสรรค6
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4.7 จังหวัดเพชรบุรี
4.7.1 ผลการประชุมกลุ"มย"อย
(1) การประชุมกลุ"มย"อย
มีการประชุมกลุ"มย"อยของจังหวัดเพชรบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสอบถามความกาวหนา
ของการดําเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐของ คสป.
คสป และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีเพช
พชรบุรี
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมรอยัล
ไดมอนเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยมีผูเขาร"วมประชุมจากภาคส"วนต"างๆ จํานวน 30คน
คน รายละเอียดปรากฏ
ตามภาคผนวกที่14

รูปที่ 4-19
19 การจัดประชุมกลุม" ย"อยของจังหวัดเพชรบุรี

(2) การคัดเลือกชุมชน
มีชุมชนที่ไดรับการคัดเลือกโดย คสป
คสป. และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี (วิวิสาหกิจเพื่อสังคม
คม)
จํากัด เพื่อเป8นพื้นที่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานราก ที่นําเสนอต"อที่ประชุมกลุ"มย"อย จํานวน 19 แห"ง
ปรากฏรายการตามตารางที่4-32
ตารางที่ 4-32ชุชุมชนทีถ่ ูกคัดเลือกเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดเพชรบุรี

ที่
ชุมชนที่ถูกคัดเลือก
1 ท"องเที่ยว - ถ้ําเสือ (ทุเรียน)
2 ท"องเที่ยว - ถ้ํารงค6
3 ท"องเทีย่ ว - แหลมผักเบี้ย

ผลิตภัณฑ6
ท"องเที่ยวทางการเกษตร
ท"องเที่ยวทางการเกษตร
แพปลา/ ธนาคารปูมา/
ประมง
ท"องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต
ท"องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ท"องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

4 ท"องเที่ยว - หนองจอก
5 ท"องเที่ยว - พุนา้ํ รอน
6 ท"องเทีย่ ว - ยางน้าํ กลัดใต
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ประเภท
ท"องเที่ยว
ท"องเที่ยว
เกษตร /
ท"องเที่ยว
ท"องเที่ยว
ท"องเที่ยว
ท"องเที่ยว

ที่
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ชุมชนที่ถูกคัดเลือก
ท"องเที่ยว - บานนอย
น้ําหม"อน - หุบกระพง
ขนม - สํามะโรง
หนองปลาไหล
วิสาหกิจชุมชนเกษตรเลี้ยงโคบานหวยทบหวยทบ
วิสาหกิจชุมชนกลุ"มส"งเสริมอาชีพเกษตร (ขาวหอมมะลิ)
- หนองประดู"
กลุ"มวิสาหกิจน้ําตาลเมืองเพชร - คลองน้ําเชี่ยว
กลุ"มผลิตภัณฑ6จากตาล - ไร"สะทอน
ผักปลอดภัย - ท"าคอย
ผักปลอดภัย - ช"องสะแก
กลุ"มผักปลอดภัย - ท"าไมรวก
กลุ"มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรอินทรีย6วิถีไทย - กลัดหลวง
ขาวอินทรีย6 - ไร"มะขาม

ผลิตภัณฑ6
ท"องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต
ท"องเที่ยวเชิงนิเวศน6
ขนมหมอแกง
ปลาสลิด
โคขุน
ขาวหอมมะลิ

ประเภท
ท"องเที่ยว
ท"องเที่ยว
แปรรูป
แปรรูป
แปรรูป
แปรรูป

น้ําตาลมะพราว
น้ําตาลโตนด
ผักอินทรีย6
ผักอินทรีย6
ผักอินทรีย6
ผักอินทรีย6
ผักอินทรีย6

แปรรูป
แปรรูป
เกษตร
เกษตร
เกษตร
เกษตร
เกษตร

ที่ประชุมไดร"วมทบทวนขอมูลและประเมินความเหมาะสม - สอดคลองกับการเป8นพื้นที่ของการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากของพื้นที่ขางตน โดยคํานึงถึง ประเด็นของการรวมกลุ"มองค6กร (มีผลรวมคะแนนของหัวขอย"อย
2 ขอ คือ ความเขมแข็งพรอมที่จะช"วยกันทํางานของชุมชน และความชัดเจนของความตองการช"วยเหลือของ
ชุมชน) กับประเด็นความสามารถของสินคาและบริการ (มีผลคะแนนของหัวขอย"อย 2 ขอ คือ ความโดดเด"นของ
สินคาและบริการ และการมีอัตลักษณ6ของสินคาและบริการ) ผลการทบทวนขอมูลของที่ประขุมกลุ"มย"อย ยืนยัน
ในคุณลักษณะของชุมชนทั้ง 19 แห"ง เหมาะสมเป8นพื้นที่ตัวอย"างของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยมีชุมชน
บางแห"งมีลักษณะขององค6กรที่จะตองปรับปรุงงานดานการจัดการองค6กรใหเขมแข็ง เช"นวิสาหกิจชุมชนเกษตร
เลี้ยงโคบานหวยทบหวยทบ ชุมชนขนม - สํามะโรง ชุมชนขาวอินทรีย6 - ไร"มะขาม ปรากฏรายการตามรูปที่ 4-20
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ชุมชนมีความพรอมและความตองการที่ชัดเจน

9

1. แหลมผักเบี้ย, 2.ท"องเที่ยว-หนองจอก, 3.ท"องเที่ยว-น้ําพุรอน, 4.ท"องเที่ยว-บานนอย

8

1.ท"าคอย, 2.ช"องสะแก, 3.ท"าไมรวก, 4.กลัดหลวง

7
6

1. ถ้ําเสือ
2. หนองประดู",
3.น้ําตาลมะพราว-คลองน้ําเชี่ยว,
4.น้ําตาลโตนด-ไร"สะทอน

5
4
3

ท"องเที่ยว–ยางน้ํากลัดใต
ถ้ํารงค6

น้ําหม"อน–หุบกระพง
โคขุน–หวยทบ

2

1.ขนม–สํามะโรง,
2.ขาวอินทรีย6–ไร"มะขาม
ปลาสลิด–หนองปลาไหล

1
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

สินคา/บริการมีความโดดเดนและมีอัตลักษณ!
รูปที่4-20 เมทริกซ6การประเมินความสอดคลองในการคัดเลือกชุมชน จังหวัดเพชรบุรี รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวกที่ 14

ที่ประชุมกลุ"มย"อยไดนําเอาหลักการเดียวกับขางตนไปพิจารณาชุมชนเพิ่มเติม ที่ควรจะไดรับคัดเลือก
เป8นพื้นที่สําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก จํานวน 9 แห"ง ปรากฏรายการตามตารางที่4-33
ตารางที่ 4-33ชุมชนที่ควรถูกคัดเลือกเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดเพชรบุรี

ที่
1
2
3
4
5

ชุมชนที่ควรคัดเลือกเพิ่มเติม
ท"องเที่ยวชุมชน-วัดเกาะ
ท"องเที่ยวชุมชน-คลองน้ําเชี่ยว
ท"องเที่ยวชุมชน-บานบางเก"าชะอํา
ท"องเที่ยวชุมชน-บานน้าํ ทรัพย6แก"งกระจาน
ท"องเที่ยวชุมชน-บางขุนไทร

ผลิตภัณฑ6
วัฒนธรรม/เมืองเก"า
วิถีชุมชน
ท"องเที่ยวเชิงนิเวศน6
หมู"บานพอเพียง
กลุ"มอนุรักษ6
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางทะเล/แหล"งผลิต
หอยแครงที่ใหญ"และ
สมบูรณ6ที่สุดในประเทศไทย
ชุมชนท"องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม
ท"องเที่ยวเกษตรชุมชน
ทะเล
ชมพู"

6 ท"องเที่ยวชุมชน-หนองปรง
7 ท"องเที่ยวชุมชน-ไร"มะขาม
8 ท"องเที่ยวชุมชน-หาดเจาสําราญ
9 ชมพูเ" พชร-บานกุ"ม
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ประเภท
ท"องเที่ยว
ท"องเที่ยว
ท"องเที่ยว
ท"องเที่ยว
ท"องเที่ยว

ท"องเที่ยว
ท"องเที่ยว
ท"องเที่ยว
เกษตร

ชุมชนมีความพรอมและความตองการที่ชัดเจน

10

ท"องเที่ยวชุมชน-บานน้ําทรัพย6แก"งกระจาน

9

ท"องเที่ยวชุมชน-บานบางเก"าชะอํา

8
7

ท"องเที่ยวชุมชน-คลองน้ําเชี่ยว

ท"องเที่ยวชุม ชน-ไร"มะขาม

6

ชมพู"เพชร-บานกุ"ม

5

ท"องเที่ยวชุมชน-วัด เกาะ

4

ท"องเที่ยวชุมชน-หาดเจาสําราญ

3

1.ท"องเที่ยวชุมชน-บางขุนไทร
2.ท"องเที่ยวชุมชน-หนองปรง

2
1
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

สินคา/บริการมีความโดดเดนและมีอัตลักษณ!
รูปที่ 4-21 เมทริกซ6การประเมินความสอดคลองในการคัดเลือกชุมชนเพิ่มเติม จังหวัดเพชรบุรี
รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวกที่ 14

(3) การจัดการองค6กร - บริหารงานบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด
1) การสรางความสมดุลใหกับคนทุกกลุ"ม
การจัดการองค6กรของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํา กัด ไดมี
ภาคส"วนเขาร"วมหุนในการจัดตั้งบริษัท ทั้ง 5 ภาคส"วน ทั้งรัฐ เอกชน วิชาการ ประชาสังคม และประชาชน
โดยมีขอมูลแสดงจํานวนสัดส"วนของการรวมงานดังกล"าว ปรากฏรายการตามตารางที่4-34
ตารางที่ 4-34หุนของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด

ที่
1
2
3
4
5

ภาคส"วน
รัฐ
เอกชน
วิชาการ
ประชาสังคม
ประชาชน
รวม

จํานวนหุน
135
1,316
13
41
2,495
4,000

%
3.4
32.9
0.3
1.0
62.4
100

จํานวนสิทธิ (%)
20
20
20
20
20
100

2) การบริหารจัดการ
มีการคํานึงการสรางความโปร"งใสและหลีกเลี่ยงผลประโยชน6ทับซอน การคัดเลือกคนเขาทํางาน
การใชเงินใหเป8นประโยชน6กับชุมชนและมีแนวปฏิบัติที่จะช"วยชุมชนใหม"ๆ (ปNจจุบันบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี
เพชรบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด ยังไม"มีกําไรจากการดําเนินงาน) เป8นไปตามแนวทางการดําเนินงานที่
สนับสนุนโดยบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จํากัด และนโยบายของรัฐบาล
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3) การวัดผลงาน
จังหวัดเพชรบุรี ใหความสําคัญกับตัวชี้วัดผลงาน ทั้ง 2 เรื่อง คือ หนึ่ง สินคาและบริการขายได
ราคาดีขึ้น และสอง จํานวนคนยากจนในชุมชนลดลง (ไม"ใชตัวชี้วัดในเรื่องรายไดของชุมชนที่เพิ่มขึ้น)
รายละเอียดของรายการตาม (2) และ (3) รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวกที่ 14
(4) การจัดการธุรกิจ
มีการทํางานร"วมกันของทั้ง 5 ภาคส"วน การใหความรู คําปรึกษาในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ก็ดําเนินงานไปโดยใหความสําคัญต"อการเชื่อมโยง 5 กระบวนการ (ปNจจัยการผลิต องค6ความรู การตลาด
การสื่อสารเพื่อการรับรูอย"างยั่งยืน และการบริหารจัดการ)
การประสานความร"วมมือกับองค6กรเครือข"ายของจังหวัดเพชรบุรี จะมีการประสานงานกับสถาบันการเงิน
ของภาครัฐและธนาคารพาณิชย6 มาช"วยสรางความรูในการกูเงิน/ขอสนับสนุนทางการเงิน สรางวินัยทางการเงิน
(ที่ไม"มี คือ ช"วยทําแผนธุรกิจ)ในขณะเดียวกันก็มีการประสานงานกับบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อ
สังคม (ประเทศไทย) จํากัด ทั้งเรื่องการสรางและเชื่อมโยงการตลาด การขอสนับสนุนความรูและเชื่อมโยง
ผูเชี่ยวชาญ และการจัดการแกไขปNญหาและการทํางานขามจังหวัด
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด มีการทําความเขาใจกับวิสาหกิจชุมชน
ที่ใหคําปรึกษาในเรื่องแบ"งปNนผลความสําเร็จ มีการกําหนดสัดส"วน แต"ยังไม"ไดจัดทําบันทึกความเขาใจร"วมกัน
รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวกที่ 14
(5) การประสานงานของ คสป.
ดําเนินงานของ คสป. จะสะทอนความการประสานงานที่เกี่ยวของกับงานของคณะE3แต"ไม"มีการ
จัดทําเป8นแผนปฏิบัติงาน ไม"มี Roadmap คสป.ตระหนักดีในความจําเป8นที่จะตองประสานงานกับคณะทํางาน
สานพลังประชารัฐทั้ง 12 คณะ (มีบางพื้นที่ที่การทํางานของคณะทํางานชุดอื่นเป8นพื้นที่เดียวกับ E3) ที่จะตอง
มีการทํางานร"วมกันตามเนื้องานที่จะเกิดขึ้นเป8นกรณีๆไป ทั้งนี้ คสป. จะมีการประชุมเพื่อติดตามเรื่องนี้ทุกเดือน
รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวกที่ 14
4.7.2 SWOT การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
ตารางที่ 4-35 การวิเคราะห6 SWOT จังหวัดเพชรบุรี

จุดแข็ง
(1) ประชาชนและชุมชนมีส"วนร"วมกับโครงการสูง คือ
มีสัดส"วนถือหุนมากกว"า 60 %
(2) คณะผูจัดตั้งมีจิตอาสาสูงอย"างยิ่งและมีความมุ"งมั่น
ที่จะสรางสิ่งดีๆ ใหเกิดกับบานเกิดของตน
(3) ไดรับการสนับสนุนจากภาคเอกชนในทุกดาน 100
% เช"น จากบริษัท ThaiBev
(4) ไม"พ บความขัด แยงระหว"า งชุม ชนและบริษ ัท
ประชารัฐ รัก สามัค คีเ พชรบุรี (วิส าหกิจ เพื ่อ สัง คม)
จํากัด ในการสํารวจครั้งนี้
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จุดอ"อน
(1) จากขอจํา กัดเรื่องระยะเวลาการก"อตั้งบริษัท
ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม)
จํากัด และผูก"อตั้งส"วนใหญ"มาจากมูลนิธิสัมมาชีพ
ดัง นั ้น ทีม บริห ารจึง ไม"ไ ดมีป ระสบการณ6อ ย"า ง
หลากหลายโดยเฉพาะแนวการบริห ารแนวใหม"
ทัน สมัย มือ อาชีพ และทํ า ใหคนอื ่น ไม"ก ลาจะ
สามารถเขามาร"วมทีมบริหารได
(2) มีก ารบริหารงานบริษัท ประชารัฐ รัก สามัค คี
เพชรบุรี (วิสาหกิจ เพื่อสังคม) จํา กัด แบบการทํา
กิจ กรรมทางสัง คม (Social club) มากกว"า การ
บริห ารธุร กิจ วิส าหกิจ เพื ่อ สัง คม ตัว อย"า งเช"น

จุดแข็ง

โอกาส
(1) มีส ิน คาในจัง หวัด มากมายที ่ส ามารถเลือ กเขา
โครงการ
(2) พื้นที่ไม"ห"างไกลจากกรุงเทพฯ ทําใหสามารถเขาถึง
ทั้งงบประมาณและร"ว มโครงการส"วนกลางที่เนนดาน
นวัตกรรมต"างๆ และสามารถเขาถึงแหล"งการทําตลาด
ดิจิตอลไดง"ายมาก เป8นตน
(3) มี กองทุ นเพื่ อวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย" อมที่
สามารถเขาถึ ง ได (มากกว" า 20,000 ลานบาท)
(4) สามารถเป8นพันธมิตรเครือข"ายกับบริษัท ประชารัฐ
รักสามัคคีเพชรบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด จังหวัด
ใกลเคี ยง เพื่ อทํ า ธุ ร กิ จ แบบคลั สเตอร6 ไม"จํ า เป8น ตอง
ดําเนินธุรกิจดวยตนเองตามลําพัง
(5) จังหวัดเพชรบุรีเป8นเมืองชายทะเลที่เป8นที่รูจักและ
เป8น ผู นํ า ดานการท"อ งเที ่ย วระดับ นานาชาติ จึง มี
โอกาสในการจับกลุ"มลูกคาเปfาหมายที่มีศักยภาพสูง

จุดอ"อน
การไม"ม ีเ ปfา หมายทางธุร กิจ และยอดขาย ดัช นี
ชี้วัด ความสํา เร็จของงาน (KPI) การไม"มีรูป แบบ
การหารายไดที่ชัดเจน เป8นการทํา งานที่สนับสนุน
และเสมือนกลไก-แขนขาใหภาครัฐ /ทางราชการ
มากกว"า
(3) มากกว"า 2/3 ของแผนธุร กิจ ของบริษ ัท
ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม)
จํา กัด พึ่งพาและขึ้นกับ ดร.โฉมยง - นักวิช าการ
ดานการท"อ งเที ่ย วมากเกิน ไป จึง ทํ า ใหธุร กิจ
ออกมาในรูป CSR มากกว"า การทํา ธุรกิจ และเป8น
งานที่เ ป8น แนวทองถิ่น มากกว"า การยกระดับ จาก
ชุมชนใหเป8นระดับประเทศ
อุปสรรค
(1) มีก ารรับ รู และความเขาใจในวิส าหกิจ เพื ่อ
ชุมชนนอย ทําใหประชาชนคุนเคยและคาดหวังที่
จะไดความช"ว ยเหลือและการสนับ สนุน จากทาง
ราชการแบบเดิม ๆ คือ ใหเปล"า เหมือ นโครงการ
ของรัฐอื่นๆ ที่ทํามา
(2) เกือบครึ่ง ของโครงการทั้งหมดไม"มีความโดด
เด"น ที ่เ ป8น เอกลัก ษณ6พ ิเ ศษ เป8น แบบการมอง
แบบเดิมๆ ของหน"วยงานราชการ
(3) ความสัม พัน ธ6ร ะหว"า งบริษ ัท ประชารัฐ
รักสามัคคีเพชรบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด กับ
หน"วยงานราชการทองถิ่นไม"ไดเป8นแบบพัน ธมิต ร
เป8นแค"ผูนํานโยบายมาปฏิบัติเท"านั้น

4.7.3 ขอสังเกตของนักวิจัย
(1) การระดมหุนส"วนของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด ระดมทุนไดครบ
4 ลานบาท ครบทุกภาคส"วนโดยภาควิชาการถือหุนนอยที่สุด (หุนส"วนลําดับแรกของที่นี้เป8นภาคประชาชน
ต"างจากที่อื่นๆ ที่จะเป8นภาคเอกชน) และยังไม"มีการแบ"งปNนความสําเร็จกับชุมชน
(2) การใหบริการงานที่ปรึกษาของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด
เนนส"งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ6ของชุมชนและเนนกิจการดานการท"องเที่ยว มีตัวอย"างของการพัฒนาชุมชน
19 แห"งและเป8นไปตามรูปแบบของการริเริ่มสรางการรูจักการตลาดใหกับกลุ"มชุมชน
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ตารางที่ 4-36 ประเภทกิจการที่นําเสนอต"อที่ประชุมกลุ"มย"อยจังหวัดเพชรบุรี

ประเภทกิจการที่นําเสนอต"อ
ที่ประชุมกลุ"มย"อย
เกษตร

แปรรูป

ท"องเที่ยวโดยชุมชน

การแบ"งระดับการพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน
ริเริ่มเขาสู"ระบบตลาด
ขยายขนาด/ริเริ่มกิจการแบบ
(พัฒนาผลิตภัณฑ6/รูจักขอมูลตลาด)
สรางรายไดเพิ่ม
ผักอินทรีย6ท"าคอย/ผักช"องสะแก/
ผักท"าไมรวก
กลุ"มเกษตรกลัดหลวง/ขาวอินทรีย6ไร"
มะขาม
ขนม-สําโรง/ปลาสลิด-หนองปลาไหล/
โคขุนหวยทบ/ขาวอินทรีย6ไร"มะขามหนองประดู"/น้ําตาลมะพราว
คลองน้ําเชี่ยว/ตาลไร"สะทาน
จํานวน 6 แห"ง
ท"องเที่ยวถ้ําเสือ/ถ้ํารงค6/แหลมผักเบี้ย/
หนองจอก/น้ําพุรอน/ยางน้ํากลัดใต/บาน
นอย/น้ําม"อน/หุบกะพง จํานวน 8 แห"ง

(3) ควรเพิ่มการประสานงานกันระหว"างบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด
กับภาครัฐ โดยเฉพาะทองถิ่น เพราะอาจส"งผลเสียต"อไปในระยะยาว
(4) ควรสรางเกณฑ6วัดผลการดําเนินงาน โดยมี KPI และใชหลักปฏิบัติแบบ Balance Score Card
(5) การคัดเลือกชุมชน มาร"วมพัฒนาสรางเศรษฐกิจฐานรากควรเป[ดกวางใหชุมชนมีส"วนร"วมในการ
คัดเลือก อาจใชวิธีจัดงาน pitching โดยใหชุมชนที่จะเขาร"วมมานําเสนอความพรอมดวยตนเอง
(6) พรบ.วิสาหกิจเพื่อสังคม ควรจะรีบผลักดันใหมีผลบังคับใช เพื่อใหการบริหารจัดการจะไดดําเนิน
อย"างถูกตองและชัดเจน เช"น เรื่องการปNนผล อํานาจการบริหาร สิทธิการลดหย"อนภาษีสําหรับบุคคลธรรมดา
(7) MD มี Network ที่ดีมาก (ประธาน Biz Club Thailand) และใจเย็นเสียสละมีจิตอาสา เป8น
คุณสมบัติที่สําคัญในการคัดเลือกMD ของแต"ละบริษัท SE เพราะทําใหเกิดการประสานงานกับหน"วยงานต"างๆ
โดยเฉพาะภาควิชาการและราชการไดดี ลดการขัดแยงกับชุมชน ทํางานบูรณาการเสริมซึ่งกันและกันไดอย"างมี
ประสิทธิภาพยิ่ง
(8) กรรมการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด เป8นผูที่มีความเสียสละ
และจิตอาสามาก แต"ในระยะยาวหากบริษัทฯ ยังทํางานแบบฟรี ไม"มีเงินเดือนเช"นนี้ต"อไปจะเป8นการผูกขาด
ที่คนกลุ"มเดียว ไม"มีใครกลาเขามาร"วมงาน ยากต"อการหา Successor ไดต"อไป จะทําใหไม"ยั่งยืนนอกจากนี้การ
ทํางานฟรี จึงยากต"อการนําระบบการบริหารธุรกิจ (Modern business management) แบบมีเปfาหมายและ
KPI ที่ชัดเจนมาใช ในปNจจุบันจึงไม"ต"างกับทํางาน Club ซึ่งอาจจะเป8นอุปสรรคที่ทําใหบริษัท ประชารัฐ
รักสามัคคีเพชรบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด ไม"สามารถดําเนินต"อไปไดอย"างยั่งยืน
(9) การใหคําปรึกษา ความช"วยเหลือและการแนะนําดานการเงิน การสนับสนุนทุนจัดตั้งสําหรับ
วิสาหกิจชุมชนผ"านธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย"อมแห"งประเทศไทยเป8นแนวทางการให
ความช"วยเหลือดานการเงินที่ดีแก"ชุมชนแต"ทั้งนี้การดําเนินการใดๆ ควรใหบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด เขาไปมีส"วนร"วมดวย โดยอาจเป8นตัวกลางหรือเป8นผูประสานงานใหกับชุมชนและ
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ธนาคารเพื่อใหการช"วยเหลือตรงเปfาและมุ"งเนนไปที่ชุมชนที่มีความตองการจริงๆ และมีศักยภาพในการพัฒนา
การผลิต
(10) การสราง Branding หรือ Positioning ของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี(วิสาหกิจเพื่อ
สังคม) จํากัด สามารถทําไดหลายแนวทาง เช"น ใชขอไดเปรี
ใชขอไดเปรียบของระยะทางที่ใกลเมืองหลวง โดยการเป8น
“ครั
ครัวที่เลี้ยงคนเมืองที่ใหญ"ที่สุดในประเทศ
ในประเทศ” หรือเป8น “ศูศูนย6กลางของวัฒนธรรมและวิถีความเป8นไทยที่ใกล
เมืองที่สุด”ซึ่งแน"นอนว"า Value proposition ของทั้ง 2 แนวทางย"อมแตกต"างกัน อันจะมีผลต"อการเลือก
Product portfolio ที่จะโปรโมทต"อไป ภาพลักษณ6ของวิสาหกิจเพื่อชุมชนที่ยังเป8นภาพเดียวกับ CSR ซึ่งทําให
ความคาดหวังจากชุมชนเป8นของฟรีเหมือนเช"นเดียวกับโครงการอื่นๆ ของทางราชการ ทําใหบริ
ใหบริษัท ประชารัฐ
รักสามัคคีเพชรบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม)) จํากัด ไม"กลาคิดค"าบริการบริษัท ประชารั
ารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี (วิสาหกิจ
เพื่อสังคม) จํากัด ควรPositioning ตัวเองใหชัดเจนและสรางความเขาใจใหถูกตองต"อไป
(11) ควรแยกแผนการสื่อสารประชาสัมพันธ6ออกเป8นดานใหชัดเจน เช"น สื่อสารกับชุมชนในทองถิ่น
จะใชสื่ อที่แ ตกต"า งกับ สื่ อใชการโฆษณาผลิต ภัณฑ6เพื่ ออเขาถึ
เขาถึ งผู บริโภค น" าจะพิจ ารณาแผนการตลาดแบบ
มืออาชีพ นําเอา Digital Marketing มาใชใหเกิดประโยชน6มากขึ้น
4.8 จังหวัดภูเก็ต
4.8.1 ผลการประชุมกลุ"มย"อย
(1) การประชุมกลุ"มย"อย
มีการประชุมกลุ"มย"อยของจังหวัดภูเก็ต เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสอบถามความก
และสอบถามความกาวหนาของ
การดําเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐของ คสป.
คสป และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต(วิสาหกิจ
เพื่อสังคม) จํากัด ในวันพุธ ที่ 8 พฤศจิกายน พพ.ศ. 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมแกรนด6สุพิชฌาย6
จังหวัดภูเก็ต โดยมีผูเขาร"วมประชุมจากภาคส"วนต"างๆ จํานวน 30 คน รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวกที่ 15

รูปที่ 4-22
4 การจัดประชุมกลุม" ย"อยของจังหวัดภูเก็ต
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(2) การคัดเลือกชุมชน
มีชุมชนที่ไดรับการคัดเลือกโดย คสป. และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด
เพื่อเป8นพื้นที่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานราก ที่นําเสนอต"อที่ประชุมกลุ"มย"อย จํานวน 8 แห"ง ปรากฏรายการ
ตามตารางที่4-37
ตารางที่4-37ชุมชนทีถ่ ูกคัดเลือกเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดภูเก็ต

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชุมชนที่ถูกคัดเลือก
สับปะรดภูเก็ต - ถลาง
กุงมังกรภูเก็ต - บ"อแร"/ฉลอง/เกาะโหลน
กุงมังกรภูเก็ต - ท"าฉัตรไชย
ผาบาติกภูเก็ต - สารสิน
ผาบาติกภูเก็ต - วิชิต (วาดมือ)
ผาบาติกภูเก็ต - อ"าวมะขาม
เกาะโหลนนราไวย6 (อิสลาม)
บานแขนน

ผลิตภัณฑ6
ผลไม - สับปะรด
กุงมังกร
กุงมังกร
ผา
ผา
ผา
ท"องเที่ยวโดยชุมชน
ท"องเที่ยวโดยชุมชน/
วัฒนธรรมทองถิ่น/
วิถีชีวิต

ประเภท
เกษตร
เกษตร
เกษตร
แปรรูป
แปรรูป
แปรรูป
ท"องเที่ยว
ท"องเที่ยว

ที่ประชุมไดร"วมทบทวนขอมูลและประเมินความเหมาะสม - สอดคลองกับการเป8นพื้นที่ของการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากของพื้นที่ขางตน โดยคํานึงถึง ประเด็นของการรวมกลุ"มองค6กร (มีผลรวมคะแนนของหัวขอ
ย"อย 2 ขอ คือ ความเขมแข็งพรอมที่จะช"วยกันทํางานของชุมชน และความชัดเจนของความตองการช"วยเหลือ
ของชุมชน) กับประเด็นความสามารถของสินคาและบริการ (มีผลคะแนนของหัวขอย"อย 2 ขอ คือ ความโดดเด"น
ของสินคาและบริการ และการมีอัตลักษณ6ของสินคาและบริการ) ผลการทบทวนขอมูลของที่ประชุมกลุ"มย"อย
ยืนยันในคุณลักษณะของชุมชนทั้ง 8 แห"ง เหมาะสมเป8นพื้นที่ตัวอย"างของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยมี
ชุมชนบางแห"งมีลักษณะขององค6กรที่จะตองปรับปรุงงานดานการจัดการองค6กรและผลิตภัณฑ6 เช"น ชุมชนที่
ผลิตผาบาติกภูเก็ต - สารสิน ปรากฏรายการตามรูปที่4-23
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ชุมชนมีความพรอมและความตองการที่ชัดเจน

9

สับปะรดภูเก็ต-ถลาง

1.ผาบาติกภูเก็ต-อ"าวมะขาม
2.กุงมังกรภูเก็ต-บ"อแร"/ ฉลอง/เกาะโหลน

8
7

กุงมังกรภูเก็ต-ท"าฉัต รไชย

6

ท"องเที่ยวโดยชุมชน-เกาะโหลนนราไวย6

ผาบาติกภูเก็ต-วิชิต
(วาดมือ)

5
4

ผาบาติกภูเก็ต-สารสิน

3

ท"องเที่ยวโดยชุมชน-บานแขนน (วิถีชีวิต )

2
1
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

สินคา/บริการมีความโดดเดนและมีอัตลักษณ!
รูปที่4-23 เมทริกซ6การประเมินความสอดคลองในการคัดเลือกชุมชน จังหวัดภูเก็ต รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวกที่ 15

ที่ประชุมกลุ"มย"อยไดนําเอาหลักการเดียวกับขางตนไปพิจารณาชุมชนเพิ่มเติม ที่ควรจะไดรับคัดเลือก
เป8นพื้นที่สําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก จํานวน 2 แห"ง ปรากฏรายการตามตารางที่4-38
ตารางที่4-38 ชุมชนที่ควรถูกคัดเลือกเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดภูเก็ต

ที่ ชุมชนที่ควรคัดเลือกเพิ่มเติม
1 ท"องเที่ยวชุมชน-หัวหาร บ"อแร"
2 กระเป•ายางพารา

ผลิตภัณฑ6
วัฒนธรรม
ยางพารา
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ประเภท
ท"องเที่ยว
แปรรูป

ชุมชนมีความพรอมและความตองการที่ชัดเจน

9
8
7

กระเป•ายางพารา

6
5

ท"องเที่ยวชุมชน-หัวหาร บ"อแร"

4
3
2
1
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

สินคา/บริการมีความโดดเดนและมีอัตลักษณ!
รูปที่ 4-24 เมทริกซ6การประเมินความสอดคลองในการคัดเลือกชุมชนเพิ่มเติม จังหวัดภูเก็ต
รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวกที่ 15

(3) การจัดการองค6กร - บริหารงานบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด
1) การสรางความสมดุลใหกับคนทุกกลุ"ม
การจัดการองค6กรของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัดไดมีภาคส"วน
เขาร"วมหุนในการจัดตั้งบริษัท ทั้ง 2ภาคส"วน คือ เอกชนและประชาชน โดยส"วนที่ขาดไป คือ รัฐ วิชาการและ
ประชาสังคม โดยมีขอมูลแสดงจํานวนสัดส"วนของการรวมงานดังกล"าว ปรากฏรายการตามตารางที่ 4-39
ตารางที่ 4-39หุนของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด

ที่
1
2
3
4
5

ภาคส"วน
รัฐ
เอกชน
วิชาการ
ประชาสังคม
ประชาชน
รวม

จํานวนหุน
1,840
2,160
4,000

%
46
54
100

จํานวนสิทธิ (%)
20
20
20
20
20
100

2) การบริหารจัดการ
มีการคํานึงการสรางความโปร"งใสและหลีกเลี่ยงผลประโยชน6ทับซอน การคัดเลือกคนเขาทํางาน
การใชเงินใหเป8นประโยชน6กับชุมชนและมีแนวปฏิบัติที่จะช"วยชุมชนใหม"ๆ (ปNจจุบันบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี
ภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัดมีกําไรจากการดําเนินงาน) เป8นไปตามแนวทางการดําเนินงานที่สนับสนุนโดย
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จํากัด และนโยบายของรัฐบาล
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3) การวัดผลงาน
จังหวัดภูเก็ต ใหความสําคัญกับตัวชี้วัดผลงาน ทั้ง 3 เรื่อง คือ หนึ่งรายไดของชุมชนที่เพิ่มขึ้น
สอง สินคาและบริการขายไดราคาดีขึ้น และสาม จํานวนคนยากจนในชุมชนลดลง
รายละเอียดของรายการตาม (2) และ (3) รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวกที่15
(4) การจัดการธุรกิจ
มีการทํางานร"วมกันของทั้ง 5 ภาคส"วน การใหความรู คําปรึกษาในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ก็ดําเนินงานไปโดยใหความสําคัญต"อการเชื่อมโยง 5 กระบวนการ (ปNจจัยการผลิต องค6ความรู การตลาด
การสื่อสารเพื่อการรับรูอย"างยั่งยืน และการบริหารจัดการ)
การประสานความร"วมมือกับองค6กรเครือข"ายของจังหวัดภูเก็ตจะมีการประสานงานกับสถาบันการเงิน
ของภาครัฐและธนาคารพาณิชย6 มาช"ว ยสรางความรู ในการกู เงิน/ขอสนับสนุนทางการเงิน สรางวินัยทาง
การเงิน (ที่ไม"มี คือ ช"วยทําแผนธุรกิจ)ในขณะเดียวกันการประสานงานกับบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อ
สังคม (ประเทศไทย) จํ ากัด ก็ เป8 นเรื่ องของการสรางและเชื่อมโยงการตลาด การขอสนั บ สนุ นความรู และ
เชื่อมโยงผูเชี่ยวชาญ และการจัดการแกไขปNญหาและการทํางานขามจังหวัด
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัดมีการทําความเขาใจกับวิสาหกิจชุมชน
ที่ใหคําปรึกษาในเรื่องแบ"งปNนผลความสําเร็จ มีการกําหนดสัดส"วน แต"ยังไม"ไดจัดทําบันทึกความเขาใจร"วมกัน
รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวกที่15
(5) การประสานงานของ คสป.
การดําเนินงานของ คสป. จะสะทอนความการประสานงานที่เกี่ยวของกับงานของคณะE3แต"ไม"มีการ
จัดทําเป8นแผนปฏิบัติงาน ไม"มี Roadmap คสป.ตระหนักดีในความจําเป8นที่จะตองประสานงานกับคณะทํางาน
สานพลังประชารัฐทั้ง 12 คณะ (มีบางพื้นที่ที่การทํางานของคณะทํางานชุดอื่นเป8นพื้นที่เดียวกับ E3) ที่จะตอง
มีการทํางานร"วมกันตามเนื้องานที่จะเกิดขึ้นเป8นกรณีๆ ไป ทั้งนี้ คสป. จะมีการประชุมเพื่อติดตามเรื่องนี้ทุกเดือน
รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวกที่58
4.8.2 SWOT การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
ตารางที่ 4-40การวิเคราะห6 SWOT จังหวัดภูเก็ต

จุดแข็ง
(1) ทีมบริหารหลายท"านสามารถเขาถึงและเขาใจการ
ใชและพัฒนาปNจจัยการผลิตในหลายมิติ
(2) บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อ
สั ง คม) จํ า กั ด มี ค วามสั มพั น ธ6 อั น ดี กั บ ทุ ก หน" ว ยงาน
สนับสนุนดานองค6ความรู
(3) การจดทะเบี ย นสิ่ ง บ" ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร6 (GI) ใน
สินคาสับปะรดเป8นที่ยอมรับและรูจักอย"างกวางขวาง
(4) ความเป8นเอกลักษณ6เป8นที่ยกย"องโดยทั่วไปและ
สินคาที่เลือกนํามาพัฒนาในระยะแรกของโครงการมี
ศักยภาพสูง
(5) ทีมบริหารที่จัดตั้งมีจิตอาสาสูงอย"างยิ่งและมีความ

จุดอ"อน
(1) การขาดการประสานงานที่ดีระหว"างหน"วยงานรัฐ
และภาคเอกชน ซึ่งอาจจะนํ าไปสู" ความไม" ไ ววางใจ
ซึ่งกันและกัน
(2) การขาดแหล"งทุนอย"างพอเพียงในการพัฒนาวิจัย
เพื่อส"งเสริมงานของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด
(3) บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อ
สังคม) จํากัดไม"มีการมุ"งเนนประเด็นการสรางใหคน
รักชุมชนในแผนงานเลย เหมือนผลพลอยไดทางออม
(4) โครงการในปN จ จุบั น ส" ว นใหญ" เ ป8 นประโยชน6 ต" อ
รายบุคคลบางคนมากกว"ากลุ"มชุมชน
89

จุดแข็ง
มุ"งมั่นอย"างแรงกลาที่จะสรางสิ่งดีๆ ใหเกิดกับสังคม
โดยเฉพาะมีประสบการณ6และแนวการบริหารแบบ
นักธุรกิจ
(6) มีก ารวางตํ า แหน" งทางธุ ร กิ จ Positioning ที่
ชัดเจนตั้งแต"เริ่มตนบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัดเช"น การคิดส"วนต"างกําไร
5 % เป8นตน
โอกาส
(1) ความหลากหลายของทรัพยากรในทองถิ่นและพื้นที่
ใกลเคียงส"งเสริมใหสามารถพัฒนาศักยภาพการผลิตได
อีกมาก
(2) ภูเก็ตเป8 นเมืองที่ มีเ อกลักษณ6 มี ทรัพ ยากรอย"า ง
มากมายและยั ง มี พื้ น ฐานทางธุ ร กิจ เศรษฐกิ จและ
วัฒนธรรมที่แข็งแรง
(3) มีศักยภาพและโอกาสธุรกิจดานการท"องเที่ยวสูง
มาก
(4) สามารถใชประโยชน6จากงบประมาณของประเทศ
ในการทํ า แคมเปญโฆษณาต" า งๆ ที่ ส" ง ผลดี ต" อ
เศรษฐกิจทองถิ่น
(5) ระบบนิเวศวิทยาของภูเก็ตเป8นส"วนสนับสนุนอย"าง
ดี ยิ่ ง ใหกั บกา รสร างนวั ต กรรมด านผลิ ตภั ณฑ6
(Innovative district) และแนวคิดธุรกิจเพื่อสังคม
(Social venture capitalist)

จุดอ"อน
(5) พบว"ามีจํานวนชุมชนที่เขาร"วมยังค"อนขางนอย
(6) ทางราชการ (กรมพั ฒ นาชุ ม ชน) และบริ ษั ท
ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด
มีเปfาหมายและดัชนีการวัดผลสําเร็จของงาน KPI
คนละอัน จึงทําใหขาดความเป8นหนึ่งเดียวกัน
อุปสรรค
(1) ขอจํากัดดานพื้นที่เพาะปลูกและการครอบครอง
ที่ ดิ น ของเกษตรกรเป8 น ปN จ จั ย หลั ก ที่ ทํ า ใหการปลู ก
สินคาเกษตรลดจํานวนลง
(2) มีการรับรูและความเขาใจในวิสาหกิจเพื่อชุมชนยัง
ไม"ชัดเจน
(3) ชาวใตมีบุคลิกเฉพาะตน เช"น มีความแข็งกราว
มีอิสระ ซึ่งยากต"อการบริหารจัดการ
(4) มีความเขาใจที่ผิดพลาดไปในเรื่องความตั้งใจของ
ทีมผูบริหาร เช"น การสรางฐานทางการเมือง เป8นตน
(5) ยั งไม" มี ก ารใชกฎหมายวิ ส าหกิ จ เพื่ อชุม ชนและ
ขอบังคับต"างๆ

4.8.3 ขอสังเกตของนักวิจัย
(1) การระดมหุนส"วนของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด ระดมทุนไดครบ
4 ลานบาท แต"มีหุนส"วนเพียงสองภาคส"วน คือ ภาคเอกชนกับประชาชน ไม"มีวิชาการ ประชาสังคม และรัฐ
แต"มีการแบ"งปNนความสําเร็จกับชุมชน กําหนดไวเป8นส"วนแบ"ง 5 % ของกําไร
(2) การใหบริการที่ปรึกษาต"อกลุ"มชุมชน จะเนนพัฒนาผลิตภัณฑ6และการตลาดจากทุนชุมชนที่มี/เคย
แลวจัดการใหม"ด วยการสรางสรรค6แบบอิ งการสรางสรรค6 และสอดคลองกับความตองการทางการตลาด
เป8นตัวอย"างของ Business model การสราง SE แบบ Social Innovation approach by Creative-driven
ซึ่งเป8นแนวทางเดียวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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ตารางที่ 4-41 ประเภทกิจการที่นําเสนอต"อที่ประชุมกลุ"มย"อยจังหวัดภูเก็ต

ประเภทกิจการที่นําเสนอต"อ
ที่ประชุมกลุ"มย"อย
เกษตร
แปรรูป
ท"องเที่ยวโดยชุมชน

การแบ"งระดับการพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน
ริเริ่มเขาสู"ระบบตลาด
ขยายขนาด/ริเริ่มกิจการแบบ
(พัฒนาผลิตภัณฑ6/รูจักขอมูลตลาด)
สรางรายไดเพิ่ม
สับปะรดภูเก็ต-ถลาง
กุงมังกรภูเก็ต (บ"อแร" ฉลอง
เกาะโหลน ท"าฉัตรไชย)
ผาบาติกภูเก็ต (สารสิน/วิชิต/
อ"าวมะขาม)
ท"องเที่ยวชุมชนเกาะโหลนราไวย6,
บานแขนน (วิถีชวี ิต)

(3) การพัฒนาธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนที่หันมาทํางานเชิงธุรกิจ จะนําไปสู"การจัดการเรื่องต"างๆ ของ
ชุมชนทั้งการพัฒนาการรวมกลุ"ม การพัฒนาวัตถุดิบ การจัดหาความร"วมมือทั้งในและนอกพื้นที่ จะทําใหชุมชน
สามารถเคลื่อนตัวไปตามเครือข"ายของธุรกิจได ไม"แปลกแยกออกไปจากระบบเศรษฐกิจของจังหวัด
(4) การผสมกันระหว"าง CEO และ MD ที่มาจากภาคธุรกิจ (ที่รอบรูเรื่องธุรกิจและมี Network ที่ดี)
และจากราชการ (ที่รูระบบราชการทั้งหมด) จึงทําใหเกิดการทํางานที่เป8นการบูรณาการเสริมซึ่งกันและกัน
ไดอย"างมีประสิทธิภาพยิ่ง
(5) กรรมการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัดเป8นผูที่มีความเสียสละและ
จิตอาสามาก แต"ในระยะยาว หากบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัดยังทํางานแบบฟรี
ไม"มีเงินเดือนเช"นนี้ต"อไปจะเป8นการผูกขาดที่คนกลุ"มเดียว ไม"มีใครกลาเขามาร"วมงาน ยากต"อการหา Successor
ไดต"อไป จะทําใหไม"ยั่งยืน
(6) มีขอสังเกตเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการทํางานความร"วมมือของภาครัฐที่ไปช"วยสนับสนุนการจัดการ
แกไขปNญหาชุมชนร"วมกันจากกรณีของกุงมังกร - ภูเก็ต ทั้งดานการเพาะเลี้ยงและการตลาด (จากขอมูลที่มีการ
นําเสนอแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในที่ประชุมกลุ"มย"อยและจากคนขอมูลเพิ่มเติม) พบว"า การเลี้ยงกุงมังกรของ
วิสาหกิจชุมชนกลุ"มประมงบานเกาะโหลนจังหวัดภูเก็ตมักจะมีปNญหาสําคัญจากการสําลักน้ําเมื่อเกิดคลื่นลม
แรงในทะเล อัตราการเติบโตชา ปกติจะใชเวลาในการเลี้ยง 1 ปm จึงจะเก็บเกี่ยวและส"งขายได ในขณะที่ตลาด
ในภูเก็ตซึ่งเป8นแหล"งท"องเที่ยวมีความตองการเพิ่มขึ้น จึงมีการนําเขากุงจากต"างประเทศมากขึ้น เช"น เมียนมาร6
อินโดนีเซีย
การจัดการแกไขปNญหาการเลี้ยงกุงนี้ ไดมีสํานักงานนวัตกรรมแห"งชาติ (องค6การมหาชน) (สนช.)
นําเอางานนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปร"วมปรับปรุงการเลี้ยงกุงของชุมชน ตามแผนงานดาน “วิสาหกิจนวัตกรรม
เชิงสังคม” ใหการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ"มประมงบานเกาะโหลนจังหวัดภูเก็ตเพื่อดํา เนินโครงการ
นวัตกรรม “ภูเก็ตล็อบสเตอร6: ระบบเพาะเลี้ยงกุงมังกรเจ็ดสีที่มีสารโอเมกา-3 แบบครบวงจร” โดยมีเปfาหมาย
เพื่อพัฒนาระบบเพาะเลี้ยงกุงในระบบป[ดทําใหลดระยะเวลาการเลี้ยงจากเดิม 1 ปmเหลือ 6 เดือนรวมทั้งเพิ่ม
อัตราการรอดตลอดจนการสรางเขตอนุรักษ6พ"อแม"พันธุ6กุงอนุบาลลูกกุงและคืนลูกกุงมังกรเจ็ดสีสู"ทะเลชุมชน
สามารถนํามาใชเป8นแหล"งท"องเที่ยวของชุมชนไดอีกดวย
สําหรับการจัดการในช"องทางการตลาดบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด
ก็ไดนําเอากุงล็อบเตอร6 รวมทั้งผลิตภัณฑ6อื่นๆของชุมชนไปเพิ่มช"องทางในการจัดจําหน"ายในรานคาในจังหวัด
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ภูเก็ต เช"น รานพรทิพย6, รานถวิลหา, รานถนนถลาง, โบ‰ทลากูนและรานสินคาที่ระลึกในโรงแรมกะตะธานีกรุ‰ป
และเขาร"วมเป8นส"วนหนึ่งของงาน Hotel & Food Festivalสําหรับการสรางรายไดนี้ เฉพาะในงานภูเก็ต
ล็อบสเตอร6 Festival 2016 (สิงหาคม 2559) ซึ่งเป8นช"วง Low Season สามารถสรางรายไดใหกับผูเลี้ยงกุง
มังกร กว"า 4,500,000 บาท
4.9 จังหวัดนราธิวาส
4.9.1 การบริหารงานโดยรวม
คสป. และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัดไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่ อนภารกิจขึ้ น 9 คนประกอบดวย ภาคเอกชน 3 คน ภาควิ ช าการ 2 คน ภาคประชาสัง คม 2 คน
ภาคประชาชน 2 คน เพื่อเขามาขับเคลื่อนกลุ"มเปfาหมาย 26 กลุ"ม โดยมุ"งเนนไปที่ผลิตภัณฑ6กระจูดที่ไดรับการ
ส"งเสริมจากงานศิลปาชีพมากว"า 40 ปm จึงไดรวมกลุ"มผูผลิตกระจูด 17 กลุ"ม มีสมาชิกกว"า 400 ราย เขาเป8น
เครือข"ายผลิตภัณฑ6กระจูดเชิงพาณิชย6 สรางธนาคารกระจูด ขยายพื้นที่ปลูกกระจูดใหมากขึ้น เพื่อใหพอกับ
ความตองการ พัฒนากระบวนการผลิต พัฒนาลวดลายที่มีการพัฒนาลวดลายเฉพาะพื้นที่นอยมาก ยังสามารถ
ที่จะพัฒนาใหเป8นสินคาที่มีอัตลักษณ6เฉพาะถิ่นได ยกระดับเสริมทักษะการผลิต ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ6
เพื่อขายเป8นสินคาพรีเมียมและสินคาทั่วไป รวมถึงการใหคนรุ"นใหม"สานต"อในตลาดดิจิทัล หาช"องทางการตลาด
ส"วนในดานเกษตร ประกอบดวย ลองกอง อําเภอระแงะ, ขาวหอมกระดังงา อําเภอตากใบ การแปรรูป
ประกอบดวย ขาวเกรียบปลาหรือกรือโป—ะ อําเภอเมือง, ผาทอพื้นเมือง ผาบาติกปาเต‰ะ อําเภอเมือง อําเภอตากใบ
อําเภอสุไหงโกลก และท"องเที่ยวชุมชน ประกอบดวย เที่ยวเชิงนิเวศ อําเภอสุคิริน อําเภอแวง, ท"องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม อําเภอเมือง, ท"องเที่ยวเกษตร อําเภอระแงะ อําเภอตากใบ ยังไม"ไดกล"าวถึงมากนักในที่ประชุมยังอาศัย
การตลาดที่มีอยู"ทั่วไป ใชชื่อเสียงของสินคาที่มีคนรูจักอยู"แลว ไม"สามารถนําเอาความโดดเด"นและมีอัตลักษณ6
ของสินคามาเป8นจุดขายใหกับผลิตภัณฑ6นั้นๆ รวมถึงการสรางเพิ่มมูลค"าของสินคาจากการแปรรูป การออกแบบ
ผลิตภัณฑ6 ทั้งๆที่สินคาแต"ละชนิดจะที่โดดเด"น เช"น ลองกองที่ไดขึ้นทะเบียนสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร6(GI) ขาวเกรียบ
ปลาหรือกรือโป—ะ อําเภอเมืองที่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ6และบรรจุภัณฑ6ที่สามารถเขาแข"งขันในตลาดไดใน
ระดับหนึ่งแลว
คณะกรรมการขับเคลื่อนยังทํางานประสานกับภาคส"วนต"างๆไดดีและไดรับความร"วมมือในทุกภาคส"วน
แต"ใ นดานธุ ร กิจ ไม" ส ามารถทํา ให บริ ษัท ประชารัฐรั กสามัคคี นราธิ ว าส (วิ ส าหกิ จ เพื่อสั งคม) จํ า กัด ไดรั บ
ผลตอบแทนจากการดําเนินงาน ถึงแมว"าจะสามารถสรางรายไดใหกับชุมชน ยังไม"มีขอตกลงกับชุมชน กลุ"มฯ
ในเรื่องการแบ"งปNนผลกําไรที่ไดจากการขายสินคาหรือบริการ ที่ไดสนับสนุน ผลักดัน รวมไปถึงเขาไปเป8นที่ปรึกษา
ในดานต"างๆ ซึ่งอาจจะมีผลมาจากบนพื้นฐานของแนวคิดจิตอาสาและขอจํากัดของระเบียบ ขอบังคับ
4.9.2 ผลการประชุมกลุ"มย"อย
(1) การประชุมกลุ"มย"อย
มีการประชุมกลุ"มย"อยของจังหวัดนราธิวาส เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสอบถามความกาวหนา
ของการดําเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐของ คสป. และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํ ากัดในวัน อังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ ศูนย6ศึกษาการพัฒนาพิกุ ลทอง
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดนราธิวาส โดยมีผูเขาร"วมประชุมจากภาคส"วนต"างๆ จํานวน 40 คน รายละเอียด
ปรากฏตามภาคผนวกที่ 16
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รูปที่ 4-25 การจัดประชุมกลุ"มย"อยของจังหวัดนราธิวาส

(2) การคัดเลือกชุมชน
มีชุมชนที่ไดรับการคัดเลือกโดย คสป.และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส (วิสาหกิจเพื่อสังคม)
จํากัดเพื่อเป8นพื้นที่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานราก ที่นําเสนอต"อที่ประชุมกลุ"มย"อย จํานวน 5 แห"ง ปรากฏ
รายการตามตารางที่4-42
ตารางที่ 4-42ชุมชนที่ถูกคัดเลือกเพื่อ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดนราธิวาส

ที่
1
2
3
4
5

ชุมชนที่ถูกคัดเลือก

ผลิตภัณฑ6

ผลิตภัณฑ6กระจูด
กรือโป—ะ
ผาทอพื้นเมือง
ลองกอง
ขาวหอมกระดังงา

ของใช
ขาวเกรียบปลา
ผา
ผลไม
ขาวพื้นเมือง

ประเภท
แปรรูป
แปรรูป
แปรรูป
เกษตร
เกษตร

ที่ประชุมไดร"วมทบทวนขอมูลและประเมินความเหมาะสม- สอดคลองกับการเป8นพื้นที่ของการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากของพื้นที่ขางตน โดยคํานึงถึง ประเด็นของการรวมกลุ"มองค6กร (มีผลรวมคะแนนของหัวขอย"อย
2 ขอ คือ ความเขมแข็งพรอมที่จะช"วยกันทํางานของชุมชน และความชัดเจนของความตองการช"วยเหลือของ
ชุมชน) กับประเด็นความสามารถของสินคาและบริการ (มีผลคะแนนของหัวขอย"อย 2 ขอ คือ ความโดดเด"น
ของสินคาและบริการ และการมีอัตลักษณ6ของสินคาและบริการ) ผลการทบทวนขอมูลของที่ประชุมกลุ"มย"อย
ยืนยันในคุณลักษณะของชุมชนทั้ง 5 แห"ง เหมาะสมเป8นพื้นที่ตัวอย"างของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ปรากฏ
รายการตามรูปที่4-26
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ชุมชนมีความพรอมและความตองการที่ชัดเจน

9

1.ขาวหอมกระดังงา, 2.ผาทอพื้นเมือง

8

กระจูด

7

ลองกอง

6

กรือโป—ะ

5
4
3
2
1
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

สินคา/บริการมีความโดดเดนและมีอัตลักษณ!
รูปที่4-26 เมทริกซ6การประเมินความสอดคลองในการคัดเลือกชุมชน จังหวัดนราธิวาส
รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวกที่16

ที่ประชุมกลุ"มย"อยไดนําเอาหลักการเดียวกับขางตนไปพิจารณาชุมชนเพิ่มเติม ที่ควรจะไดรับคัดเลือก
เป8นพื้นที่สําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก จํานวน 4 แห"ง ปรากฏรายการตามตารางที่4-43
ตารางที่ 4-43ชุมชนที่ควรถูกคัดเลือ กเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดนราธิวาส

ที่
1
2
3
4

ชุมชนที่ควรคัดเลือกเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ6
เครื่องใช
กระเป•า
เรือจําลอง
เชิงนิเวศ

ฝาชี
กระเป•าผา
เรือกอและจําลอง
ท"องเที่ยวเชิงนิเวศ
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ประเภท
แปรรูป
แปรรูป
แปรรูป
ท"องเที่ยว

ชุมชนมีความพรอมและความตองการที่ชัดเจน

9
8
7
6

ท"องเที่ยวเชิงนิเวศ

5

1.ฝาชี
เรือกอและจําลอง
2.กระเป•าผา

4
3
2
1
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

สินคา/บริการมีความโดดเดนและมีอัตลักษณ!
รูปที่ 4-27 เมทริกซ6การประเมินความสอดคลองในการคัดเลือกชุมชนเพิ่มเติม จังหวัดนราธิวาส
รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวกที่ 16

(3) การจัดการองค6กร - บริหารงานบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด
1) การสรางความสมดุลใหกับคนทุกกลุ"ม
การจัดการองค6 กรของบริษัท ประชารัฐรั กสามัค คีนราธิว าส (วิ สาหกิจ เพื่ อสังคม) จํ ากัดไดมี
ภาคส"วนเขาร"วมหุนในการจัดตั้งบริษัท ทั้ง 5 ภาคส"วน ทั้งรัฐ เอกชน วิชาการประชาสังคม และประชาชน โดยมี
ขอมูลแสดงจํานวนสัดส"วนของการรวมงานดังกล"าว ปรากฏรายการตามตารางที่4-44
ตารางที่ 4-44หุนของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส(วิสาหกิจเพื่อ สังคม) จํากัด

ที่
1
2
3
4
5

ภาคส"วน
รัฐ
เอกชน
วิชาการ
ประชาสังคม
ประชาชน
รวม

จํานวนหุน
381
2,140
507
401
671
4,100

%
9
52
12
10
16
100

จํานวนสิทธิ (%)
20
20
20
20
20
100

2) การบริหารจัดการ
มีการคํานึงการสรางความโปร"งใสและหลีกเลี่ยงผลประโยชน6ทับซอน การคัดเลือกคนเขาทํางาน
การใชเงินใหเป8นประโยชน6กับชุมชนและมีแนวปฏิบัติที่จะช"วยชุมชนใหม"ๆ (ปNจจุบันบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี
นราธิวาส (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัดยังไม"มีกําไรจากการดํา เนินงาน) เป8นไปตามแนวทางการดําเนินงานที่
สนับสนุนโดยบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จํากัด และนโยบายของรัฐบาล
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3) การวัดผลงาน
จังหวัดนราธิวาส ใหความสําคัญกับตัวชี้วัดผลงาน ทั้ง 3 เรื่อง คือ หนึ่งรายไดของชุมชนที่เพิ่มขึ้น
สอง สินคาและบริการขายไดราคาดีขึ้น และสาม จํานวนคนยากจนในชุมชนลดลง
รายละเอียดของรายการตาม (2) และ (3) รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวกที่16
(4)การจัดการธุรกิจ
มีการทํางานร"วมกันของทั้ง 5 ภาคส"วน การใหความรู คําปรึกษาในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ก็ดําเนินงานไปโดยใหความสําคัญต"อการเชื่อมโยง 5 กระบวนการ (ปNจจัยการผลิต องค6ความรู การตลาด
การสื่อสารเพื่อการรับรูอย"างยั่งยืน และการบริหารจัดการ)
การประสานความร"วมมือกับองค6กรเครือข"ายของจังหวัดนราธิวาส จะมีการประสานงานกับสถาบัน
การเงินของภาครัฐและธนาคารพาณิชย6 มาช"วยทําแผนธุรกิจ สรางความรูในการกูเงิน/ขอสนับสนุนทางการเงิน
และสรางวินัยทางการเงิน ในขณะเดียวกันการประสานงานกับบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม
(ประเทศไทย) จํา กัด ก็เป8นเรื่องของการสรางและเชื่ อมโยงการตลาด การขอสนับสนุ นความรูและเชื่อมโยง
ผูเชี่ยวชาญ และการจัดการแกไขปNญหาและการทํางานขามจังหวัด
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัดมีการทําความเขาใจกับวิสาหกิจชุมชน
ที่ใหคําปรึกษาในเรื่องแบ"งปNนผลความสําเร็จ มีการกําหนดสัดส"วน แต"ยังไม"ไดจัดทําบันทึกความเขาใจร"วมกัน
รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวกที่ 16
(5) การประสานงานของ คสป.
การดําเนินงานของ คสป. จะสะทอนความการประสานงานที่เกี่ยวของกับงานของคณะE3โดยจะมีการ
จัดทําเป8นแผนปฏิบัติงาน มี Roadmap คสป.ตระหนักดีในความจําเป8นที่จะตองประสานงานกับคณะทํางานสาน
พลังประชารัฐทั้ง 12 คณะ (พื้นที่การดําเนินงานของ E3 เป8นพื้นที่เป[ดใหม") ที่จะตองมีการทํางานร"วมกันตาม
เนื้องานที่จะเกิดขึ้นเป8นกรณีๆ ไป ทั้งนี้ คสป. จะมีการประชุมเพื่อติดตามเรื่องนี้ทุกเดือน รายละเอียดปรากฏ
ตามภาคผนวกที่ 16
4.9.3 SWOTการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
ตารางที่ 4-45 การวิเคราะห6 SWOT จังหวัดนราธิวาส

จุดแข็ง
(1) การเกษตร การแปรรูป การท"องเที่ยว มีพื้นที่ที่มี
ลั ก ษณ6 เ ฉพาะเหมาะสมกั บ ผลิ ต ผลทางการเกษตร
การผลิตสินคา วัตถุดิบและงานบริการ
(2) ลองกองขึ้นทะเบียนสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร6 (GI)
(3) กระจูดเสนเล็ก
(4) การท" อ งเที่ ย วมี ค วามโดดเด" น เฉพาะถิ่ น ในเชิ ง
นิเวศน6และการอยู"ร"วมกันของคนต"างวัฒนธรรมและ
ชีวิตความเป8นอยู"
(5) มีการจัดทําแผนธุรกิจและมีโครงสรางการบริการ
จัดการในทุกดาน

จุดอ"อน
(1) ขาดผูชํานาญเฉพาะดาน
( 2 ) ผ ลิ ต ภั ณ ฑ6 ยั ง ไ ม" มี ม า ต ร ฐ า น สิ น ค า แ ล ะ
ประสิทธิภาพกระบวนการผลิต
(3) แหล"งท"องเที่ยวยังไม"ไดรับการพัฒนา
(4) ขาดการประชาสัมพันธ6
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โอกาส
(1) การเกษตร สามารถขยายพื้นที่การเพาะปลูกเพิ่ม
การแปรรู ป สามารถเพิ่ ม แหล" งวั ต ถุดิ บ และราคา
เหมาะสมกับคุณภาพวัตถุดิบ การท"องเที่ยว มีพื้นที่รอ
การพัฒนาเป8นแหล"งท"องเที่ยว
(2) พื้นที่มีศักยภาพดานเกษตรอินทรีย6สรางมูลค"าเพิ่ม
ใหกับสินคา
(3) การท"องเที่ยวเชิงนิเวศน6และวัฒนธรรมกําลังไดรับ
ความนิยม

อุปสรรค
(1) ขาดการสนับสนุน อุ ปกรณ6/เครื่องจักรช"วยการ
ผลิต
(2) กลุ" ม และชุ ม ชนยั ง มองว" า เป8 น การช" ว ยเหลื อ
มากกว"าเป8นการร"วมกันยกระดับ

4.9.4 ขอสังเกตของนักวิจัย
(1) การระดมหุนส"วนของ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัดระดมทุนได
จํานวน 4.1 ลานบาท ครบทุกภาคส"วน โดยมีเอกชนถือหุนมากที่สุด รองลงไปตามลําดับจะเป8นประชาชน
วิชาการ ประชาสังคม และรัฐแต"ยังไม"มีการแบ"งปNนความสําเร็จกับชุมชน
(2) การใหบริการที่ปรึกษาของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัดเนน
การพัฒนาสินคาและการตลาด (Products and markets development) โดยเฉพาะอย"างยิ่ง การเกษตร
และการแปรรูปเพื่อใหชุมชนไดคุนเคยและรูจักกับการจัดการทางการตลาด
ตารางที่ 4-46 ประเภทกิจการที่นําเสนอต"อที่ประชุมกลุ"มย"อยจังหวัดนราธิวาส

ประเภทกิจการที่นําเสนอต"อ
ที่ประชุมกลุ"มย"อย
เกษตร
แปรรูป

การแบ"งระดับการพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน
ริเริ่มเขาสู"ระบบตลาด
ขยายขนาด/ริเริ่มกิจการแบบ
(พัฒนาผลิตภัณฑ6/รูจักขอมูลตลาด)
สรางรายไดเพิ่ม
ลองกอง/ขาวหอมกระดังงา
ผลิตภัณฑ6กระจูด/กรือโป—ะ/ผาทอ
พื้นเมือง

(3) การริเริ่มจากการพัฒนางานดานเกษตรและแปรรูป ที่จะตองพัฒนาทั้งสินคาและการตลาดควบคู"
กันไป ไดนําพาใหมีความคนหา “ความแตกต"าง ความยั่งยืน และความเป8นไดที่จะพัฒนากระจูด เป8นสินคาที่
สรางสรรค6ขึ้นใหม"สําหรับงานเฟอร6นิเจอร6” เป8นการเพิ่มทางเลือกมากกว"าการจัดการตามเครือข"ายของ
ศูนย6ศิลปาชีพ ยิ่งไปกว"า นั้น ชุมชนไดมีโ อกาสเรียนรู และสรางความร"วมมือกับงานชุมชนกระจูดของพัทลุ ง
(เครือข"ายงานขามจังหวัด - ที่เคลื่อนตัวไปตามเครือข"ายของชุมชนและธุรกิจทองถิ่น (เหมือนกับกรณีของ
จังหวัดภูเก็ต)
(4) โดยภาพรวม ชุมชน ยังมีความเขาใจว"างานประชารัฐเป8นงานแบบช"วยเหลือโดยรัฐ
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บทที่ 5
ข้อค้นพบโดยรวม
5.1 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
จากการทบทวนข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่มีความเกี่ยวข้องกับ
ความจาเป็นในการแก้ไขปัญหาความยากจน และความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจนั้น นอกจากจะมีความเกี่ยวข้อง
กับการดาเนินงานของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด คณะกรรมการประสาน
และขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจาจังหวัด (คสป.) ซึ่งเป็นงานที่อยู่ในการดาเนินงานโดยคณะทางาน
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) และคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ แล้ว ยังมีการดาเนินงาน
ของคณะทางานชุดอื่นๆ ที่มีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน และอาจจะมีพื้นที่ดาเนินงานในพื้นที่เดียวกัน เช่น
โครงการ Smart Farmer ของคณะทางานด้านการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ (D6) การส่งเสริม SMEs ของ
คณะทางานด้าน SMEs และ Productivity (D2) ในขณะเดียวกัน ก็สอดคล้องกับการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
และวัฒนธรรม การพัฒนาวิสาหกิจตั้งใหม่ ตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 สอดรับกับ
การสนับสนุนและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากในระดับชุมชน ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดย
กรมการพัฒนาชุมชน รวมทั้งการดาเนินงานโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
ต่อยอดการประกอบวิสาหกิจและสัมมาชีพชุมชน ซึ่งเป็นงานตามแผนงานหลักของกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งต่างมี
ส่วนเสริมสร้างต่อการสร้างเศรษฐกิจฐานรากและการแก้ไขปัญหาของประชาชนที่อยู่ในข่ายของกลุ่มประชาชน
ร้อยละ 40 % ที่มีรายได้ต่าสุด

รูปที่ 5-1 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากกับการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ

การดาเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ยังมีความสอดคล้องกับกรอบของยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี ที่ให้ความสาคัญต่อการสร้างความเสมอภาคทางสังคม การสร้างรายได้เพิ่มและการสร้างหลักประกัน
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ทางสังคมสาหรับผู้มีรายได้น้อย สนับสนุนการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม
การเชื่อมต่อตลาดสินค้าและบริการของวิสาหกิจชุมชนเข้ากับเศรษฐกิจระบบตลาด รวมทั้งเป็นกระบวนการ
ริเริ่มสร้างสังคมผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนทัศนคติว่าด้วยการดารงชีพและการประกอบอาชีพที่ให้
คุณค่าความหมายของการประกอบการต่างไปจากเดิมที่สังคมค่านิยมต่อการทางานเป็นลูกจ้าง พนักงาน และ
ผู้บริหารในองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคบริการ มากกว่าการประกอบอาชีพเป็นเจ้าของและการเป็น
ผู้ประกอบการ
การดาเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านเศรษฐกิจของคณะปฏิรูปด้านเศรษฐกิจของประเทศที่มีนายประสาร ไตรรัตน์วรกุล เป็นประธานกรรมการ
ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะให้เศรษฐกิจไทยแข่งขันได้ - กระจายประโยชน์ไปสู่ประชาชน - เติบโตยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การสร้างความเท่าเทียมและการเติบโตร่วมไปด้วยกัน การปรับเปลี่ยนกระบวนการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้า
และความยากจนที่กระจายประโยชน์จากการพัฒนาไปสู่ประชาชนให้ทั่วถึงมากขึ้น ด้วยการสร้างรายได้ให้กับ
เกษตรกรและแรงงานไร้ฝีมือในระดับฐานราก เพิ่มศักยภาพให้กับกลุ่มเกษตร การส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่ม
เครือข่าย และสร้างกลไกทางานร่วมกับภาคเอกชน นอกจากนี้แล้ว การดาเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
และประชารัฐ ยังมีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคมของคณะปฏิรูปประเทศด้านสังคมที่มี
นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา เป็นประธานกรรมการ ที่ให้ความสาคัญต่อแนวทางการประกอบการแบบวิสาหกิจ
เพื่อสังคม (Social Enterprise : SE) เศรษฐกิจเพื่อสังคม (Social Economy) และตลาดเพื่อการลงทุนที่สร้าง
ผลต่อเนื่องต่อสังคม (Social Impact Investment Market) ซึ่งเป็นกลไกทางเศรษฐกิจ รวมทั้งความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยี ไปสนับสนุนต่อการสร้างความเข้มแข็งทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับชุมชนเพื่อรับมือต่อการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไปสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ การมีรายได้ไม่เพียงต่อรายจ่ายในตลอดช่วงชีวิต
การออมมีระดับต่า คุณภาพความเป็นไทยในด้านคุณธรรม ความเกี่ยวข้องกับความเหลื่อมล้าในด้านรายได้ที่มี
อย่างต่อเนื่อง และความเหลื่อมล้าด้านการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม
งานวิจัยนี้ค้นพบว่า ในทางปฏิบัติ คสป. จะทาหน้าที่ประสานงานให้กับคณะทางานการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและประชารัฐ (E3) เป็นส่วนใหญ่ มีการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนที่นาทาง (Roadmap) จะประสานงาน
กับคณะทางานอื่นบ้างเป็นครั้งคราว
ผลของการประสานงานของ คสป. นี้ ด้านหนึ่ง สะท้อนความสาเร็จในเบื้องต้นของการแปรผลนโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐไปสู่การปฏิบัติ แต่อีกด้านหนึ่ง ก็สะท้อนถึงการที่ คสป. ยังไม่สามารถ
ใช้ประโยชน์จาก “ตัวขับเคลื่อน” และ “กลไกสนับสนุน” (6D 6E) อื่นๆ ไปใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการ
ดาเนินงานของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด ในการพัฒนาธุรกิจของวิสาหกิจ
ชุมชน เช่น การพัฒนาการเกษตรแผนใหม่ การส่งเสริมการท่องเที่ยว หรือการยกระดับนวัตกรรม ฯลฯ
การที่ คสป. ไม่ได้มีการประสานงานกับคณะทางานชุดอื่นๆ เป็นไปได้ว่า ไม่ใช่ เกิดขึ้นจากการไม่มี
ประสิทธิภาพของการประสานงาน แต่เป็นเพราะ เนื้อหาสาระของตัวขับเคลื่อนและกลไกสนับสนุนเหล่านั้น
เป็นเครื่องมือสาหรับการสนับสนุนเศรษฐกิจแบบกระแสหลักโดยตรงมากกว่าที่จะเป็นเศรษฐกิจฐานราก
5.2 คุณลักษณะความเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)
การศึกษานี้ พบว่า การดาเนินงานของคณะทางานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ได้พัฒนากิจการ
วิสาหกิจเพื่อสังคมขึ้น 3 ลักษณะ ประกอบด้วย
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5.2.1 ชุมชน กลุ่มชุมชน และวิสาหกิจชุมชน
การส่งเสริมกิจการวิสาหกิจชุมชนโดย บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
ภายใต้การประสานสนับสนุนของ คสป. ในแต่ละจังหวัด ที่สนับสนุนให้ชุมชนประกอบการแบบรวมกลุ่ม ปรับปรุง
สินค้า/บริการของชุมชน ให้เข้าสู่ระบบตลาด และสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิม นั้น จะเป็นการดาเนินงานไปตาม
กรอบการดาเนินงานว่าด้วยวิสาหกิจเพื่อสังคมตามแบบแผนของการค้าพาณิชย์ที่ไม่มุ่งแสวงหากาไร (Commercial
non - profit approach) ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของสานักคิดที่สร้างรายได้ให้กับกิจการของวิสาหกิจเพื่อสังคม
ความสาเร็จจากการนาพาสินค้าของชุมชนไปเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจการตลาด มีการจัดการซื้อขาย
กันตามเงื่อนไขทางการตลาด จะเป็นตัวบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ของการดาเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นการตอกย้าลักษณะ
การเพิ่มบทบาทธุรกิจและความสาเร็จให้กับกลุ่มชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชนที่รวมตัวกันด้วยความเข้มแข็งเป็นทุน
อยู่แล้ว ให้บรรลุในการสร้างรายได้ให้กับกิจการ กรณีดังกล่าวนี้ จะเห็นตัวอย่างได้จากผลิตภัณฑ์ปลานิลของ
จังหวัดหนองคาย ที่นาเอาปลานิลของชุมชนไปแปรรูปเป็นอาหารในเมนูต่างๆ ของร้านอาหาร ภัตตาคาร และ
โรงแรมในตัวเมือง ถั่วป่านทองของจังหวัดร้อยเอ็ด ที่นาเอาผลิตภัณฑ์ถั่วไปเป็นสินค้าบริการผู้โดยสารบนเครื่อง
ของสายการบินไทย และ PAYA ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยุธยา ซึ่งผลิตภัณฑ์กระเป๋าถือสตรีที่สร้างสรรค์
ด้วยลายผ้าของผ้าขาวม้าเพื่อเป็นสินค้าจาหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว ฯลฯ
การอธิบายผลความสาเร็จของการจัดการสินค้าที่เชื่อมโยงระบบตลาดข้างต้นของทั้งจังหวัดข้างต้น
ต่างนาเสนอข้อมูลว่าด้วยความสาเร็จในระดับขั้นต้นของความแล้วเสร็จและยอดขายสินค้าโดยรวม อาจจะเป็นเพราะ
เป็นวิสาหกิจหรือกิจการที่ยังอยู่ในขั้นการริเริ่ม แต่หากมีการนาเอายอดขายนั้นไปอธิบายตามหลักการว่าด้วย
การเปลี่ยนแปลงและการสร้างผลลัพธ์ต่อสังคม ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ (ตามแผนปฏิบัติว่าด้วยการสร้างรายได้
ให้กับชุมชน โดยเปรียบเทียบผลการดาเนินงานตามรายการตัวชี้วัดจากรายได้ครัวเรือน จากราคาสินค้าและ
บริการ โดยอิงฐานดัชนีชี้วัดที่มีอยู่เดิมตามข้อมูล จปฐ. ที่มีการจัดเก็บข้อมูลเป็นประจาทุกปี ) ก็จะพบว่ารายได้
จากการขายปลานิลที่เป็นวัตถุดิบตามโครงการเพิ่มเมนูอาหาร (หรือตามความสัมพันธ์กับการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
สินค้า หรือบริการ ก็ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของชุมชนแต่ละแห่ง) จะเป็นรายได้ใหม่ของชุมชนสมาชิกผู้เลี้ยง
ปลานิล เมื่อเปรียบเทียบเป็น % ของรายได้ครัวเรือน ก็จะสามารถอธิบายถึง “อัตราการเปลี่ยนแปลง” ที่เป็น
ผลจากการดาเนินงานโครงการ และสามารถอ้างอิงเป็นตัวอย่างของการสร้างรายได้ใหม่ ที่เป็นการริเริ่มความเป็น
รากฐานของเศรษฐกิจที่ประกอบการขึ้นในระดับชุมชนและท้องถิ่น (กรณีของถั่วป่านทอง และ PAYA ก็สามารถ
ดาเนินการได้ตามแนวทางเดียวกัน)
5.2.2 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
การนาเอาแนวคิดวิสาหกิจเพื่อสังคมมาใช้เป็นแนวทางการประกอบการของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี
จังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด เป็นบริษัทที่ทาหน้าที่เป็นให้คาแนะนา ปรึกษาต่อการดาเนินงานของกลุ่มชุมชน
และวิสาหกิจ ให้คานึงถึงการเข้าถึงปัจจัยการผลิต การบริหารจัดการ การสร้างองค์ความรู้ การตลาด และการ
สื่อสารสร้างการรับรู้ เพื่อให้กลุ่มชุมชนและวิสาหกิจชุมชนในข่ายบริการมีรายได้จากการขายสินค้าเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็น
เป้าหมายของบริษัท จึงเท่ากับว่า บริษัททาหน้าที่เป็น “องค์กรสนับสนุน” (Support organization) สาคัญ
ของหน่วยเศรษฐกิจในระดับฐานราก ในที่นี้ จะเป็นกลุ่มชุมชน และวิสาหกิจชุมชน (อาจจะรวมถึงวิสาหกิจ
ครัวเรือน) พร้อมกันนั้น แนวทางวิสาหกิจเพื่อสังคมที่บริษัทใช้เป็นองค์ประกอบในการบริหารงานจะประกอบ
ไปด้วย การระดมความร่วมมือจากหุ้นส่วนจาก 5 ภาคส่วน (รัฐ เอกชน วิชาการ ประชาสังคม และประชาชน)
โดยยึดถือหลักว่าด้วยความเท่าเทียมทางสังคมมาเป็นเกณฑ์กาหนดสิทธิออกคะแนนเสียงของแต่ละภาคส่วนให้มี
ส่วนในสิทธิเท่ากัน (ร้อยละ 20) ไม่ผันแปรไปตามจานวนการถือครองหุ้นเหมือนกับบริษัททั่วไป มีหลักการในการ
ดาเนินธุรกิจ 5 ประการด้วยกัน คือ (1) มีเป้าหมายหลักเพื่อสังคม ไม่ใช่เพื่อกาไรสูงสุด (2) เป็นรูปแบบธุรกิจที่มี
100

รายได้หลักมาจากการให้คาปรึกษาแก่ธุรกิจชุมชนไม่ใช่เงินจากรัฐหรือเงินบริจาค (3) กาไรต้องนาไปใช้ขยายผล
ไม่ใช่ปันผลเพื่อประโยชน์ส่วนตัว (4) บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (5) จดทะเบียนเป็นรูปแบบบริษัท
สถานะของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด ซึ่งได้นิยามการดาเนินงาน
เป็นไปตามนิยามว่าด้วยวิสาหกิจเพื่อสังคมมาตั้งแต่ต้นนั้น ในที่นี้ ถือได้ว่าเป็นกิจการวิสาหกิจเพื่อสังคมแบบ
การกาหนดพันธกิจเพื่อสังคมของการขับเคลื่อนบริษัทหรือการจัดการธุรกิจ (Mission - driven business
approach)
ลักษณะการดาเนินธุรกิจเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมในรูปแบบบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจ
เพื่อสังคม) จากัด จะต่างไปจากแคบเบจส์ แอนด์ คอนดอมส์ และ โรงแรมเบิร์ด แอนด์ บี ของท่านอาจารย์มีชัย
วีระไวทยะ ที่ทาหน้าที่เป็นหน่วยธุรกิจสร้างรายได้และนาเอากาไรไปสนับสนุนการประกอบการวิสาหกิจของ
ชุมชน โดยกรณีของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด จะเป็นการประกอบการ
ร่วมกับกลุ่มชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชนในธุรกิจเดียวกับที่กลุ่มชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชนนั้นๆ ประกอบการอยู่
และมีรายได้จากการแบ่งปันความสาเร็จในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาทางการจัดการและการตลาด แต่ต่างจะทา
หน้าที่เป็นผู้นาเอาความรู้ ความสามารถในการจัดการ ไปบวกเพิ่มให้กับชุมชนให้รู้จักและมีความสามารถในการ
ประกอบการด้านธุรกิจและการตลาด ลักษณะของการทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านความรู้และการพัฒนาองค์กร
ชุมชนนี้ จะไปสอดคล้องกับ Yunus Center ซึ่งเป็นสาขาการส่งเสริมความรู้และกระตุ้นให้มีการดาเนินงาน
ตามแบบของธุรกิจเพื่อสังคมโดยระดมความสามารถจากภาคธุรกิจเอกชนไปร่วมสร้า งเศรษฐกิจในระดับชุมชน
เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาความยากจน ตามแนวคิดของยูนุส ซึ่งมีสาขากระจายไปทั่วโลก 46 สาขา
5.2.3 บทบาทของรัฐและนโยบาย
การที่รัฐบาลได้จัดตั้งคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ คณะทางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ
ประชารัฐ (E3) และ คสป. เพื่อร่วมผลักดันและสร้างเศรษฐกิจใหม่ขึ้นจากภาคฐานรากของระบบเศรษฐกิจและ
สังคม เพื่อร่วมจัดการแก้ไขปัญหากับดักรายได้ปานกลาง กับดักความเหลื่อมล้า และกับดักความสมดุล และเป็น
ส่วนหนึ่งของกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ที่มีอยู่ 12 คณะ (6D และ 6E) และการที่คณะทางาน E3
ได้นาเอาแนวทางวิสาหกิจเพื่อสังคมมาเป็นแนวทางหลักในการดาเนินงาน ในเบื้องต้น จะเห็นได้ว่า วิสาหกิจ
เพื่อสังคม ที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนปฏิรูป
ประเทศด้านเศรษฐกิจ และแผนปฏิรูปประเทศด้านสังคม รัฐบาลของ พล อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้นาไปแปรผล
สู่การปฏิบัติเพื่อสร้างเศรษฐกิจขึ้นใหม่และร่วมแก้ไขปัญหากับดักทั้ง 3 เรื่องข้างต้นไปพร้อมๆ กัน จึงถือได้ว่า
รัฐบาลปัจจุบันได้ให้ความสาคัญต่อการกาหนดนโยบายว่าด้วยวิสาหกิจเพื่อสังคมและแปรผลสู่การปฏิบัติให้เกิดผล
เป็นจริง
การดาเนินงานแปรผลนโยบายดังกล่าว รัฐบาลนี้ไม่ได้ดาเนินโดยตนเองตามลาพัง รัฐบาลได้จัดตั้งเป็น
กลไกความร่วมมือร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งรัฐ เอกชน วิชาการ ประชาสังคม และประชาชน ทั้งในการร่วมเป็น
คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ คณะทางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ คสป. การจัดตั้ง
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด รวมทั้งการจัดตั้งบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี
วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จากัด ต่างเป็นไปตามรูปแบบของการจัดความร่วมมือของหลายภาคส่วนหรือ
ข้ามภาคส่วน (Cross - Sector Collaboration) โดยมีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย รับทาหน้าที่
ร่วมเป็นองค์กรร่วมเพื่อการประสานงาน บทบาทของรัฐที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการนาเอาแนวคิดว่าด้วยวิสาหกิจ
เพื่อสังคมไปแปรผลสู่การปฏิบัติข้างต้นของไทย เหมือนกับการทาหน้าที่ของรัฐ โดย Social Enterprise UK
ของสหราชอาณาจักร หรือ EMES ของยุโรป
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การทาหน้าที่ร่วมของหน่วยงานข้างต้น เป็นไปตามลักษณะของการทางานร่วมกันแบบหลายภาคส่วน
หรือข้ามภาคส่วนจากการดาเนินงานตามการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐนี้ ด้านหนึ่ง จะคล้ายคลึง
กับการทางานร่วมกันเพื่อร่วมกันแปรผลจากนโยบายสู่การปฏิบัติระหว่างรัฐกับเอกชน (Public - Private
Partnership : PPP) แต่การดาเนินงานแบบ PPP จะเป็นความร่วมมือตามกลไกของกฎหมายและมีสัญญาข้อตกลง
แต่อีกด้านหนึ่ง ความร่วมมือนี้จะมีภาคส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องมากกว่าเอกชนการเป็นคู่สัญญาร่วมงานกับรัฐ เป็น
ความร่วมมือในกระบวนการตั้งแต่การเลือกความสาคัญของประเด็นปัญหาที่ควรจะได้รับการแก้ไข มีความเกี่ยวข้อง
กับการกาหนดกลไกในระดับนโยบายไปพร้อมๆ กับการร่วมงานในระดับปฏิบัติ รวมทั้งมีความละเอียดอ่อน มีความ
ซับซ้อนในการบริหารงานมากกว่าความร่วมมือแบบ PPP
นอกจากนี้ ในการศึกษานี้ ยังพบว่า ความสาเร็จของสินค้าชุมชนที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจตลาด
ไม่ว่าจะเป็นปลานิล - หนองคาย ถั่วป่านทอง - ร้อยเอ็ด PAYA - พระนครศรีอยุธยา หรือกุ้ง - ภูเก็ต เป็นผลมาจาก
การทางานตามความร่วมมือแบบหลายภาคส่วนหรือการทางานแบบประชารัฐ ไม่ใช่เรื่ องที่พัฒนาขึ้นตามลาพัง
จากความสามารถภายในองค์กรตนเองของกลุ่มชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชน อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือนี้ จะเป็น
ความร่วมมือที่ยั่งยืน ก็ต่อเมื่อกลุ่มชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชนที่เป็นเจ้าของสินค้ากับร้านค้าหรือโรงงานที่รับซื้อ
สินค้านั้นๆ จะต้องร่วมกันพัฒนาข้อต่อความสัมพันธ์ดังกล่าวตามแนวทางว่าด้วยการสร้างหรือพัฒนาความร่วมมือ
ซึ่งเป็นเรื่องที่จะได้กล่าวถึงในบทต่อไป
5.3 การจัดตั้งบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด และหุ้นส่วนความร่วมมือ
ทั้ง 9 จังหวัดที่มีการศึกษา พบว่า ทุกจังหวัดสามารถระดมทุนเพื่อจัดตั้ง บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี
จังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด ได้ครบ 4 ล้านบาท โดยมีจังหวัดนครสวรรค์และนราธิวาส ระดมหุ้นได้มากกว่า
4 ล้านบาท แต่มี 3 จังหวัดที่ริเริ่มความร่วมมือจัดตั้งบริษัทได้ไม่ครบ 5 ภาคส่วน คือ เชียงใหม่ ร้อยเอ็ด และ
ภูเก็ต พร้อมกันนี้ ก็มีข้อค้นพบว่า ภาคส่วนที่ขาดไปของทั้ง 3 จังหวัดคือภาคส่วนวิชาการ และจังหวัดที่มี
ภาคส่วนความร่วมมือครบทั้ง 5 ภาคส่ว น ภาคส่ว นวิช าการ ก็ถือหุ้นน้อยที่สุด จะยกเว้นแต่เพียงจังหวัด
พระนครศรี อยุธ ยา และนราธิว าส นั้น จึง สรุปได้ว่า การระดมทุน ของ 5 ภาคส่ว นนี้ ภาคส่ว นวิช าการ
มีความร่วมมือน้อยที่สุด
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รูปที่ 5-2 การจัดการองค์กร

การระดมหุ้นตามรายการข้างต้น เป็นการสะท้อนความเป็นไปในเบื้องต้นของความสามารถของคนใน
ท้องถิ่นจะเข้ามาร่วมพัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานราก การที่ภาควิชาการที่มีส่วนร่วมถือหุ้นน้อยกว่าภาคส่วนอื่นนี้
ด้านหนึ่ง สะท้อนถึงกาลังความสามารถด้านทุนน้อยกว่าภาคธุรกิจ อีกด้านหนึ่ง แสดงว่าบุคลากรในภาคส่วน
วิชาการ ไม่ค่อยจะมีบทบาทต่อการดาเนินงานในด้านธุรกิจ/เศรษฐกิจในชุมชนและท้องถิ่น (มีก็เป็นจานวนน้อย
และไม่ใช่บทบาทนาในสังคม) อย่างไรก็ตาม การสร้างความร่วมมือแบบประชารัฐ ไม่ได้มีแต่เพียงเรื่องการ
ร่วมถือหุ้นเท่านั้น บทบาทที่สาคัญของภาควิชาการน่าจะเป็น “การสร้างความร่วมมือและการร่วมทางาน” โดยใน
เบื้องต้น บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากั ด ควรจะร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ
สถาบันวิจัย และสถาบันการศึกษา เพื่อทาหน้าที่ให้คาแนะนา ปรึกษา และพัฒนากิจการในด้านต่างๆ ของ
กลุ่มชุมชนและวิสาหกิจชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสินค้า การจัดการวัตถุดิบ การตลาด
และการเงิน ฯลฯ
5.4 การจัดการธุรกิจ
การบริหารงานกิจการที่ปรึกษาเพื่อให้คาแนะนาปรึกษากับชุมชนของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด จากการศึกษานี้ พบว่า มีเพียง 3 แห่ง คือ เชียงใหม่ สกลนคร และภูเก็ต ที่แสดง
ความพร้อมที่จะพัฒนาการให้คาปรึกษานี้พร้อมๆ กับการขยายกิจการให้สามารถรองรับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
ในพื้นที่จังหวัดมากขึ้นไปอีก โดยมีการทาความเข้าใจ กาหนดสัดส่วน และจัดทาบันทึกข้อตกลงที่จะร่วมแบ่งปัน
ความสาเร็จจากการประกอบการของชุมชนเพื่อเป็นรายได้ให้กับบริษัท
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จากรูปที่ 5-3 จะเห็นได้ว่า มีบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด 6 บริษัท
ยังไม่มีการจัดทาข้อตกลงว่าด้วยการแบ่งปันความสาเร็จร่วมกับชุมชน ด้านหนึ่ง สะท้อนถึง การประกอบการของ
วิสาหกิจชุมชนยังอยู่ในขั้นริเริ่ม อีกด้านหนึ่ง ก็สะท้อนประสิทธิภาพของการบริหารงานของบริษัทได้อีกทางหนึ่งด้วย
การศึกษาในหัว ข้อนี้ ยังพบอีกว่า ชุมชนโดยส่ว นใหญ่เสนอให้ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด ให้การสนับสนุนวิสาหกิจที่ดาเนินกิจการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
จังหวัดหนองคาย และเพชรบุรี กรณีดังกล่าว จะชี้ให้เห็นถึงความต้องการที่จะขอรับการสนับสนุน และปริมาณงาน
ที่บ ริษัทฯ จะต้องจัดทาแผนธุร กิจและแผนการสร้างรายได้ควบคู่กันไปโดยเร็ว เพราะรายได้ของบริษัทฯ
จะมาจากการให้คาปรึกษา และการปรึกษาที่สร้างความสาเร็จให้กับกลุ่มชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชน ก็จะเป็น
ความสาเร็จทางการตลาดเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองไปพร้อมกันด้วย หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งได้ว่า รายได้ และ
ความสาเร็จของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด จะเป็นไปตามวิถีความสามารถ
ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก
จากการประชุมกลุ่มย่อย พบว่า ทุกจังหวัดอธิบายผลการดาเนินงานตามผลผลิตและการประกอบการ
ของวิส าหกิจชุมชนที่อยู่ในงานบริ การของบริษัท ประชารัฐ รักสามัคคีจังหวัด (วิส าหกิจเพื่อสั งคม) จากัด
ตามภาพรวมเบื้องต้น โดยอธิบายถึง การสร้างช่องทางการตลาด ราคาขายที่ขายสินค้านั้นๆ เป็นสาคัญ ซึ่งจะ
เป็นตามการอ้างอิงตัวชี้วัดว่าด้วยราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้น ไม่มีจังหวัดใด ที่อธิบายความสาเร็จจากผลการดาเนินการ
ตามหลักการว่าด้วยผลผลิต - ผลลัพธ์ (Output - outcome) โดยเปรียบเทียบเป็นผลการเปลี่ยนแปลงของ
รายได้ครัวเรือนของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นเกณฑ์ชี้วัดที่กาหนดไว้เป็นแนวปฏิบัติ และทุกบริษัท/จังหวัด
ก็ได้แสดงระบุตัวชี้วัดเหล่านี้ไว้แล้วก็ตาม
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5.5 ตัวแบบ (ตามลักษณะของการจัดการทางการตลาด)

1

2

3

Initiate products
& markets

Marketization

Creative - driven

Alternative

พัฒนาจากการรวมกันของ
ทุนจากภายในและ
ภายนอกชุมชน

การพัฒนาจากความ
เข้มแข็งขององค์กรและ
ความโดดเด่นของสินค้า/
บริการ

การแปรรูปสมุนไพรร่วมกับ
ร้านแสงจันทร์เภสัช ของเครือข่ายอินแปง
กับเครือข่ายแพทย์แผนไทย
รูปที่ 5-4 การขับเคลื่อนด้วยความคิดสร้างสรรค์

จากลักษณะของการจัดการทางการตลาดของสินค้าและบริการของชุมชนที่บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี
จังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด ให้บริการแนะนาปรึกษา ซึ่งเป็นผลมาจากการมุ่งเน้นที่จะสร้างรายได้ให้กับ
ชุมชน (กลุ่มชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชน) เป็นสาคัญ (เป็นไปตามแบบแผนของวิสาหกิจเพื่อสังคมแบบเน้นการ
สร้างรายได้) การศึกษานี้ พบว่า ตัวแบบของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐมี 3 แบบด้วยกัน
ประกอบด้วย
5.5.1 การริเริ่มเข้าสู่ระบบตลาด (Initiate Products & Markets)
สินค้าและบริการโดยส่วนใหญ่ของการบริการทั้ง 9 จังหวัด โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในการบริการตาม
ตัวแบบนี้ ทั้งนี้เป็นเพราะว่า สินค้าและบริการที่บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
จะนาไปพัฒนาเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จะเป็นไปตามการแนะนา (ชี้เป้า)
ของ คสป. ซึ่งมีตัวแทนของภาคส่วนต่างๆ ทั้งรัฐ เอกชน และประชาสังคม เป็นตัวแทนร่วมงานกันอยู่ อีกอย่างหนึ่ง
ก็จะเป็นการต่อยอดการพัฒนางานไปจากข้อจากัดเดิมที่มีอยู่ของการส่งเสริม OTOP และวิสาหกิจชุมชน ไปสร้าง
การเชื่อมโยงกับระบบตลาด
การดาเนินงานตามตัวแบบนี้ ดูเผินๆ แล้วจะไม่ใช่ตัวแบบของธุรกิจ (Business model) แต่จะเป็นการ
ทบทวนข้อมูลและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาเป็นธุรกิจ (Business development) ซึ่งเป็นขั้นตอน
สาคัญของการพัฒนาธุรกิจโดยทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพิจารณาถึงคุณสมบัติ ความโดดเด่น ความมีอัตลักษณ์
และการรับรองมาตรฐานของสินค้าและบริการที่มีอยู่ ควบคู่ไปกับการพิจารณาเงื่อนไขทางการตลาดของผู้บริโภค
พฤติกรรม และแนวโน้ม รวมทั้งการขนส่ง การส่งมอบ การเก็บรักษา การชาระเงินของผู้ซื้อ และบทบาทของ
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ตัวกลาง ฯลฯ ทั้งนี้ ก็เพราะที่ผ่านมาการพัฒนาสินค้าและบริการตามลาพังของชุมชน (กลุ่มชุมชนหรือวิสาหกิจ
ชุมชน) และการส่งเสริมของภาครัฐ ไม่สามารถสร้างความเชื่ อมโยงสินค้าดังกล่าวกับระบบตลาดและสร้างเป็น
ความสามารถทางการแข่งขันได้
อนึ่ง โครงการป่าเศรษฐกิจครอบครัวของจังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นการให้ความสาคัญต่อการยังชีพในพื้นที่
ของตนเอง ด้วยการปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ ใช้ประโยชน์จากพืช สมุนไพรพื้นบ้าน ฯลฯ ก็เข้าข่ายในการเป็ นการริเริ่ม
เข้าสู่ระบบตลาดตามตัวแบบว่าด้วยการทบทวนข้อมูลและวิเคราะห์ความเป็นไปได้นี้ หากมีผลผลิตเหลือก็นาไป
ขายได้ หรือจะพัฒนาเป็นท่องเที่ยวโดยชุมชนก็ได้ โดยพัฒนาสินค้าและความพร้อมทางการให้บริการไปอีก
ระยะหนึ่ง
5.5.2 การผูกโยงเข้ากับระบบตลาด (Marketization)
การทีบ่ ริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด ให้คาแนะนา ปรึกษา และพัฒนางาน
ร่วมกับวิสาหกิจชุมชน จนนาเอาสินค้าที่มีอยู่เข้าสู่ตลาด เช่น ถั่วป่านทอง ที่ได้เจรจากับการบินไทย เพื่อใช้เป็น
อาหารว่างบริการแก่ผู้โดยสาร การพัฒนากุ้งตัวใหญ่ของจังหวัดภูเก็ต และการพัฒนาปลานิลให้เป็นเมนูอาหาร
ของภัตตาคาร ร้านอาหาร และโรงแรมในจังหวัดหนองคาย ตัวอย่างความสาเร็จของสินค้า 3 ชนิดและ 3 จังหวัด
เป็นตัวอย่างหรือเป็นตัวแบบว่าด้วยความสาเร็จของการเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจจากการพัฒนาหรือการดาเนินงาน
แบบเศรษฐกิจฐานรากกับเศรษฐกิจการตลาด ซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องกับความต้องการของผู้บริโภค งานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ และเงื่อนไขของการดาเนินธุรกิจ
กุญแจที่นาพาการดาเนินงานของระบบ 2 ระบบนี้เข้าด้วยกัน นอกจากจะเป็นความสามารถที่เกิดขึ้นจาก
ความร่วมมือของหลายภาคส่วนในความเป็นประชารัฐแล้ว ในเรื่องของถั่วป่านทอง จะเป็นเรื่องของมาตรฐาน
ของสินค้าของชุมชน และความสามารถในการยอมรับต่อเงื่อนไขของการดาเนินธุรกิจ สาหรับกุ้ง - ภูเก็ตและ
ปลานิล - หนองคาย จะเป็นเรื่องของการพัฒนาพร้อมๆ กันระหว่างสินค้ากับการพัฒนาตลาด แบบสร้างความ
ร่วมมือร่วมระหว่างคู่ค้า ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดการจับคู่ระหว่างผู้ผลิตวัตถุดิบและผู้แปรรูปและผู้จาหน่ายปลายทาง
ต่างเล็งเห็นความเป็นไปได้ในความต้องการของผู้บริโภค และต่างมีความเชื่อมั่นต่อการพัฒนางานของกันและกัน
ดังนั้น เมื่อมีกลไกความร่วมมือแบบประชารัฐเข้ามารองรับ จึงเป็นกุญแจสาคัญที่นาไปสู่ความเป็นไปได้ในการ
จับคู่พัฒนา จึงสามารถสร้างเป็นตัวแบบของความสาเร็จได้
จากการศึกษานี้ มีตัวอย่างของการสะท้อนข้อมูลการเข้าสู่ระบบตลาดอีกแบบหนึ่ง ที่ต่างไปจากการเป็น
ส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจโดยรวมนั้นๆ กล่าวคือ ปลานิลของหนองคาย เป็นส่วนหนึ่งของระบบธุรกิจร้านอาหาร
ภัตตาคาร และโรงแรม ซึ่งมีสินค้าประเภทอื่นดารงอยู่ตามโครงสร้างและวิถีทางการตลาดนี้อยู่แล้ว แต่กรณีของ
กลุ่มผู้ปลูกสมุนไพรร่วมกับร้านแสงจันทร์เภสัช ที่ร่วมกันพัฒนายาพื้นบ้าน/สมุนไพรของจังหวัดสกลนคร ซึ่งไม่ใช่
งานตามบริการของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีหนองคาย (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด แต่เป็นข้อสังเกตจากนักวิจัย
ที่เห็นว่ากรณีดังกล่าว เป็นตัวอย่างของการเข้าสู่ระบบตลาดแบบวิถีตลาดทางเลือก (Alternative) ซึ่งจะต้อง
สร้างช่องทางตลาดของตนเองขึ้นใหม่ (ผู้ซื้อ) ผู้จัดจาหน่าย การพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานไปพร้อมๆ กัน
กุญแจที่นาไปสู่ความสาเร็จของตัวแบบของการเข้าสู่ระบบตลาดแบบวิถีทางเลือก นอกจากการอาศัยแต้มต่อของ
ความร่วมมือแบบหลายภาคส่วนแล้ว จะเป็นความเชื่อมั่นในเบื้องต้นของฝ่ายผู้ริเริ่มการพัฒนา (ในกรณีนี้เป็น
เครือข่ายสมุนไพร ซึ่งเป็นเครือข่ายนักพัฒนาแพทย์แผนไทย - สมุนไพร) กับผู้ปลูก/จัดหาวัตถุดิบ และผู้ประกอบการ
(ร้านแสงจันทร์เภสัช) ซึ่งเป็นความร่วมมือข้ามภาคส่วนตามวิถีของการผลิตหรือตาม Value chains
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5.5.3 การขับเคลื่อนด้วยความคิดสร้างสรรค์ (Creative - driven)
กรณีของการสร้างแบรนด์ PAYA ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และผ้าบาติกวาดมือของจังหวัดภูเก็ต
เป็นตัวอย่างของความสาเร็จของสินค้าและการตลาดที่เกิดขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์เป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนหรือเป็นกุญแจที่สร้างความสาเร็จในตัวแบบของการจัดการทางการตลาด
ลักษณะเฉพาะของสินค้าที่เกิดจากการขับเคลื่อนด้วยความคิดสร้างสรรค์นี้ จะบ่งบอกความเป็นไปของ
การพัฒนาสินค้าที่ต่างไปจากตัวแบบของการเข้าสู่ระบบตลาดทั้งแบบ Marketization และแบบ Alternative
คือ จะเกิดขึ้นได้จากการนาเข้าของความคิดสร้างสรรค์จากภายนอกชุมชน ในกรณีของ PAYA ของพระนครศรีอยุธยา
และผ้าบาติกวาดมือของจังหวัดภูเก็ต ต่างเป็นผลมาจากข้อแนะนาจากที่ปรึกษา หรือการประชุมระดมความคิด
สร้างสรรค์ในการออกแบบสินค้า/ผลิตภัณฑ์ ที่ชุมชนมักจะได้รับข้อมูลทางการตลาด ตัวอย่าง และความคิด
สร้างสรรค์จากแหล่งภายนอก หรือจะกล่าวได้ว่า เป็ นทุนจากภายนอกชุมชนเป็นตัวกระตุ้น ในขณะที่ตัวอย่าง
ของแบบ Marketization และแบบ Alternative ที่อธิบายข้างต้น ล้วนแต่มาจากจุดเด่นของทุนทางสังคมที่มีอยู่
ของชุมชนเป็นด้านหลัก (แต่อาจจะมีส่วนคล้ายคลึงกับการเข้าสู่การตลาดแบบ Alternative ในแง่ของการพึ่งพา
ความคิดสร้างสรรค์ การบุกเบิก และความเชื่อมั่นที่มีต่อความสามารถการตอบสนองตลาด)
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บทที่ 6
สรุปและข้อเสนอแนะ
6.1 การจัดการชุมชน
กลุ่มชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชนโดยส่วนใหญ่ที่บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม)
จากัด ให้บริการอยู่ในปัจจุบัน เป็นกลุ่มที่มีความพร้อมและมีความต้องการความช่วยเหลือในการพัฒนาองค์กร
ในขณะเดียวกัน สิน ค้าหรื อผลิตภัณฑ์ ก็มีความโดดเด่น มีอัตลักษณ์ มีศักยภาพทางการตลาด จึงถือได้ว่า
กลุ่มชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชนที่บ ริษัท ประชารัฐ รักสามัคคีจังหวัด (วิส าหกิจเพื่อสังคม) จากัด ให้บริการ
มีศักยภาพที่พัฒนาในระบบฐานเศรษฐกิจฐานราก การได้รับคาแนะนา การบ่มเพาะ การเพิ่มพูนความรู้
ความเชี่ยวชาญทางการตลาดและระบบธุรกิจ จะทาให้ระบบเศรษฐกิจโดยรวม มีผู้ประกอบการหรือผู้เล่น
คนใหม่ (New player) โดยริเริ่มมาจากฐานราก
จากตัวแบบของความสาเร็จของชุมชน ทั้งแบบการผูกโยงเข้ากับระบบตลาด (Marketization) และ
การขับเคลื่อนด้วยความคิดสร้างสรรค์ (Creative - driven) ต่างคานึงถึงความต้องการทางการตลาด ซึ่งจะมี
ส่วนประกอบของความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภค การออกแบบผลิตภัณฑ์หรือสินค้า การจัดการขนส่ง
การจัดการมาตรฐาน และการจัดการทางการเงิน ฯลฯ ซึ่งล้วนแต่เป็นเรื่องที่ชุมชนจะต้องเรียนรู้และพัฒนา
ที่สาคัญมากไปกว่านั้น ก็คือ การเปลี่ยนจากระบบวิธีคิดจากการร่วมดาเนินงานแบบเป็น “กิจกรรม” ไปสู่
“กิจการ” ซึ่งเป็นงานที่จะต้องมีความต่อเนื่อง เป็นระบบ มากกว่าที่จะเป็นไปตามการทางานยามว่าง เบ็ดเตล็ด
การดาเนินงานพัฒนาชุมชนตามการจัดการชุมชนนี้ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อ
สังคม) จากัด บริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จากัด และ คสป. ควรจัดทาและบรรจุ
เป็นแผนงานหลัก เพราะจากการศึกษาพบว่า ชุมชนบางแห่ง ยังเข้าใจว่างานตามกรอบการส่งเสริมเพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ เป็นงานตามโครงการช่วยเหลือของรัฐ บางแห่งยังปิดตัวเอง ยังไม่ไว้วางใจ
คนนอกชุมชน และไม่วางใจในบทบาทของธุรกิจเอกชน ในขณะที่ชุมชนเหล่านี้มีศักยภาพและความสามารถ
ที่เพียงพอ เหมาะสมที่จะพัฒนาเป็นหน่วยริเริ่มในการสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเป็นตัวอย่างของการขับเคลื่อน
กิจการตามแนวทางวิสาหกิจเพื่อสังคม ทั้งที่เป็นแบบแผนของการพัฒนางานจากชุมชน และการพัฒนาจาก
บริษัทเอกชน
ยิ่งไปกว่านั้น หากพิจารณาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มีความประสงค์จะสร้างสังคมผู้ประกอบการ
ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนทัศนคติจากงานเป็นลูกจ้าง พนักงาน และข้าราชการ มาเป็น
ผู้ประกอบการด้วยแล้ว ก็ยิ่งมีความจาเป็นที่จะต้องสร้างเป็นแผนงานในระยะยาว และแผนงานความร่วมมือ
กับภาคส่วนต่างๆ ในขณะที่ภาคส่วนตามความร่วมมือ ทั้งร่วมระดมทุนและร่วมการงานของบริษัท ประชารัฐ
รักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด มีถึง 5 ภาคส่วน ก็ยิ่งเป็นการสมควรที่จะได้มีการริเริ่มงาน
เพื่อสร้างสังคมผู้ประกอบการจากเครือข่ายความร่วมมือที่มีอยู่
6.2 การดาเนินงานของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด และ คสป.
การแปรผลนโยบายว่าด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ เพื่อให้บรรลุต่อเป้าหมายในการ
สร้างเศรษฐกิจขึ้นใหม่ในระดับชุมชนและท้องถิ่น นั้น มีเรื่องสาคัญ 2 เรื่องรวมกันอยู่ หนึ่ง การสร้างรายได้ให้กับ
ชุมชนสมาชิกผู้ร่วมกิจการ ไม่ว่าจะเป็นการจ้างงาน หรือการซื้อสินค้า วัสดุ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต รวมทั้ง
การจับจ่ายใช้สอยที่จะเกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจในระดับชุมชนและท้องถิ่น สอง การดาเนินงานแบบ “ประชารัฐ”
ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ความสาคัญที่รัฐบาลได้จัดตั้ง คสป. ขึ้นเป็นกลไก นั้น
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ไม่ใช่จะเป็นเพียงคณะทางานคณะหนึ่ง แต่จะเป็น “ข้อต่อตัวกลาง” ระหว่างนโยบายกับการปฏิบัติ ระหว่าง
ส่วนกลางกับภูมิภาค (และท้องถิ่น) และระหว่างกลไกรัฐกับความร่วมมือจากนอกภาครัฐ (ธุรกิจ วิชาการ
ประชาสังคม และประชาชน) ยิ่งไปกว่านั้น คสป. ยังจะต้องประสานงานกับ “ตัวขับเคลื่อน” (Value Driver)
และ “กลไกสนับสนุน” (Enable Driven) เพื่อเป็นกลไกร่วมกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก และนาเอาผลพวง
ของการสร้างเศรษฐกิจจากฐานรากที่สร้างขึ้นใหม่ไปรวมเข้ากับระบบเศรษฐกิจรวมของประเทศ
การดาเนินงานของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด ที่ทาหน้าที่เป็น
ที่ปรึกษาให้คาแนะนาทางการจัดการต่อชุมชน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชน มีความจาเป็นที่ควรจะ
กาหนดบทบาทธุรกิจเป็นที่ปรึกษาที่จะสร้างรายได้จากการแบ่งปันความสาเร็จร่วมกับชุมชน ซึ่งมีแนวปฏิบัติ
อยู่บ้างแล้วของจังหวัดเชียงใหม่ สกลนคร และภูเก็ต (การแบ่งปันความสาเร็จนี้ เป็นทั้งการสร้างรายได้ของ
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด และเป็นสิ่งบ่งชี้ความสามารถในการให้บริการ
ของบริษัทต่อการให้คาปรึกษา แนะนา และการร่วมสร้างเศรษฐกิจฐานราก) ในขณะเดียวกัน คสป. ก็จาเป็นที่
ต้องทาหน้าที่ประสาน สนับสนุน ให้มีการนาเอาเครื่องมือ และการจัดการความรู้ ต่างๆ จากตัวขับเคลื่อนและ
กลไกสนับสนุน รวมทั้งองค์กรพันธมิตรไปหนุนช่วยการดาเนินงานของชุมชน อย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชนอยู่เสมอ
6.3 การขยายผลตัวแบบการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
การค้นพบลักษณะของการประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคมจากการดาเนินงานของคณะทางานการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ว่ า นอกจากจะมีการประกอบการแบบวิสาหกิจเพื่อสั งคมของบริษัท
ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม
(ประเทศไทย) จากัด แล้ว ยังถือว่า การดาเนินงานของกลุ่มชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชนที่ประกอบการธุรกิจ
อย่างต่อเนื่อง ประสบความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจ และสร้างรายได้เพิ่มให้กับสมาชิก รวมทั้งเป็นกิจการที่มี
ความต่อเนื่อง ก็เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมแขนงหนึ่งด้วย พร้อมกันนั้น ก็ยังนับรวมเอาบทบาทของคณะกรรมการ
สานพลังประชารัฐ คณะทางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) และ คสป. เป็น “ส่วนของรัฐ”
ที่ทาหน้าที่เพื่อแปรผลและสนับสนุนแนวคิดวิสาหกิจเพื่อสังคมอีกแขนงหนึ่งด้วย ซึ่งเป็นเรื่องที่ควรสร้างความรู้
ความเข้าใจต่อเรื่องนี้ให้ขยายวงให้กว้างออกไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเครือข่ายการทางานของคณะกรรมการ
สานพลังประชารัฐ พร้อมๆ กับการค้นตัวทางการตลาดหรือการสร้างรายได้ให้กับกิจการ 3 แบบ ประกอบด้วย
การริเริ่มเข้าสู่ระบบตลาด (Initiate Products & Markets) การผูกโยงเข้ากับระบบตลาด (Marketization)
การขับเคลื่อนด้วยความคิดสร้างสรรค์ (Creative - driven) ก็เป็นเรื่องที่ควรกาหนดเป็นนโยบายสาหรับ
การดาเนินงานของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด คสป. และบริษัท ประชารัฐ
รักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จากัด เพื่อยกระดับการบริหารงานต่อจากระยะการจัดตั้งบริษัท
และการริเริ่มกิจการ ในขณะเดียวกัน ก็ควรขยายการศึกษานี้ให้ครอบคลุมยังทุกจังหวัดที่เหลือ (67 จังหวัด)
เพื่อค้นหาตัวแบบความสาเร็จเพิ่มเติม พร้อมๆ กับการค้นตัวแบบในมิติอื่นๆ เพิ่มจากมิติทางการตลาด เช่น
การบริหารความร่วมมือ (Collaboration) การบริหารงานองค์กร (กรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา ลูกจ้าง
อาสาสมัคร) และการจัดการด้านผลิตภาพ (Productivity) นวัตกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมสังคม (Innovation
Technology & Social Innovation) ที่เหมาะสมของการสร้างเศรษฐกิจฐานราก และบทบาทของคนรุ่ นใหม่
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เป็นต้น
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6.4 การสร้างระบบนิเวศของระบบเศรษฐกิจฐานราก
การพัฒนาผู้ประกอบการที่มาจากกลุ่มชุมชนหรือวิสาหกิจชุมขนในระบบเศรษฐกิจฐานราก ผู้ประกอบการ
เหล่านี้ จะมีความต้องการการสนับ สนุน เรียนรู้ และทาความเข้าใจต่อระบบเศรษฐกิจตลาด พร้อมๆ กับ
การเพิ่มพูนทักษะการจัดการธุรกิจ รวมทั้งการปรับเปลี่ยนระบบวิธีคิดเพื่อก้าวไปสู่ การเป็นผู้ประกอบการ
ในระบบเศรษฐกิจ การดาเนินงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากนี้ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี
จังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด คสป. บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จากัด
และกรมการพัฒนาชุมชน ควรจะจะได้ประสานองค์ กรพันธมิตร เพื่อให้บริการในเรื่องต่างๆ ที่จาเป็นสาหรับ
การประกอบธุรกิจ ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยในระยะสั้น ที่เป็นการเชื่อมโยงความสามารถ
ของชุมชนกับระบบตลาด จะเป็นการสนับสนุนการดาเนินธุรกิจตามตัวแบบการริเริ่มเข้าสู่ระบบตลาด (Initiate
Products & Markets) โดยที่กรอบการดาเนินงานโดยรวมจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจ (Business
development) จะประกอบไปด้วย (1) ตัวแบบของธุรกิจ (2) การออกแบบผลิตภัณฑ์ (3) การวิเคราะห์ข้อมูล
การตลาด (4) การสนับสนุนทางการเงิน และ (5) องค์กรสนับสนุน ฯลฯ

ระบบนิเวศเพื่อเศรษฐกิจฐานราก
การเลือกที่แข่งขันในระบบตลาด
วิสาหกิจ

การริเริ่ม

สัมมาชีพชุมชน

การริเริ่มเข้าสู่ระบบ
ตลาด
การ
ประกอบ
วิสาหกิจชุมชน
การชุมชน/
วิสาหกิจ
เพื่อสังคม
จุดตัดของวิถีการผลิตแบบเหลือ
แล้วขายไปสู่การผลิตตามระบบ
เศรษฐกิจตลาด - จุดที่เปลี่ยน
จาก “กิจกรรมเป็นกิจาร”

การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและเศรษฐกิจ ฐานราก
จะมีความต้องการรับการสนับสนุนต่างๆ ซึ่งส่วน
หนึ่งจะเป็นบริการของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี
วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จากัด อีกส่วน
หนึ่งจะเป็นความเชี่ยวชาญของหน่วยต่างๆ ทั้งรัฐ
เอกชน และประชาสั งคม ซึ่ง บริษั ท ประชารั ฐ
รั ก สามั ค คี จั ง หวั ด (วิ ส าหกิ จ เพื่ อ สั ง คม) จ ากั ด
คสป. และกรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ควรจะได้
ปร ะ สานง านสร้ าง พั น ธมิ ต ร เ รื่ อง เ หล่ า นี้
จะประกอบไปด้วย
(1) ตัวแบบของธุรกิจ
(2) การออกแบบผลิตภัณฑ์
(3) การวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด
(4) การสนับสนุนทางการตลาด
(5) การพึ่งพาองค์กรสนับสนุน

รูปที่ 6-1 การสร้างระบบนิเวศของระบบเศรษฐกิจฐานราก

กรณีของการทางานร่วมมือกันสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่จากผ้าข้าวม้า ของจังหวัด พระนครศรีอยุธยา
เป็นตัวอย่ างของความร่ว มมือทั้งในความร่วมมือระหว่างองค์กรจากการประสานงานของบริษัทประชารัฐ
รักสามัคคีอยุธยา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด และความร่วมมือของกระบวนการตั้งแต่การสะท้อนความต้องการ
ของผู้บริโภคและแนวโน้มทางการตลาด การออกแบบ การผลิต และการจัดจาหน่าย รวมทั้งการจัดการส่งเสริม
การขายและการตลาด ซึ่งล้วนแต่จะต้องประสานพลังจากภาคส่วนต่างๆ หรืออีกตัวอย่างหนึ่ง ที่เป็นการทางาน
ตามความร่วมมือเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนขององค์กรสนับสนุนจากภายนอก เช่น กรณีของสานักงานนวัตกรรม
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แห่งชาติ โดยงานส่งเสริมด้านนวัตกรรมเชิงสังคม ที่เข้าไปปรับปรุงกระบวนการเลี้ยงกุ้งมังกรที่จังหวัดภูเก็ต
ที่สามารถลดระยะเวลาการเพาะลงได้ครึ่งหนึ่งจาก 12 เดือน เหลือ 6 เดือน นั้น ในแง่ของผลความร่วมมือ
เท่ากับว่าชุมชนสามารถขยายกาลังการผลิตได้เป็น 100 % นั่นเอง ในขณะที่บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด ก็สนับสนุนการขยายช่องทางการตลาด ตัวอย่างเชิงประจักษ์ข้างต้น เป็นสิ่งที่ยืนยัน
ได้ว่า การจัดการตามความร่วมมือ (ประชารัฐ) เป็นแนวทางที่สามารถยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น จึงสมควรที่จะพัฒนากระบวนการทางานความร่วมมือ (ประชารัฐ) นี้ ออกไปให้
กว้างขวาง มีทั้งในรูปแบบเป็น คณะทางานร่วมแบบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนชุมชน
เดียวกันแบบจังหวัดภูเก็ต
การสร้างระบบนิเวศของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากนี้ ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นเรื่องที่จาเป็นจะต้องปรับ/
เพิ่ม ในความร่วมมือทั้งในรูปแบบของความร่วมมือการทางานร่วมกันระหว่างองค์กรกับความร่วมงานตาม
กระบวนการทางานที่จ ะต้องสอดรับ ต่อกัน ทั้งในระดับพัฒ นาด้านการผลิตและการพัฒนาด้านการตลาด
การจัดการความร่วมมือเหล่านี้ จะมีความเข้มข้นมากขึ้นไปตามปริมาณของกลุ่มชุมชนหรือวิสาหกิ จชุมชน
ที่รับบริการคาปรึกษาแนะนาของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด และตามการ
ขยายตัวของกิจการเหล่านั้น อาจจะมีบางรายที่มีความต้องการในคาปรึกษาลงทุนสร้างโรงงานหรือเครื่องจักรกล ฯลฯ
ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากสถาบันทางการเงินไปให้คาปรึกษาแนะนา ที่สาคัญไปกว่านั้น ก็คือ
กรณีที่จังหวัดสร้างธุรกิจขึ้นใหม่ให้กับชุมชนโดยอิงกับความคิดสร้างสรรค์และแบบแผนของ Social Innovation
approach ก็ยิ่งจาเป็นที่จะต้องทางานร่วมกับองค์กรสนับสนุนและสถาบันการศึกษาในที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ
ซึ่งล้วนแต่เป็นแนวโน้มของปรับ/เพิ่มการทางานของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
คสป. บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จากัด และกรมการพัฒนาชุมชน ทั้งการ
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่หลากหลาย และการเจาะจงในรายการที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้น
6.5 การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์
การสื่อสารประชาสัมพันธ์ของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ มีความจาเป็นที่จะต้อง
ดาเนินการไปทั้ง การสื่อสารภายในเครือข่ายความร่วมมือที่ร่วมงานกันและสื่อสารต่อการรับรู้ของสาธารณะ
ไม่ว่าจะเป็น บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด คสป. บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี
วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จากัด และกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อทาความเข้ าใจต่อจุดมุ่งหมายของ
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ความก้าวหน้าของการดาเนินงานโดยรวม ตัวอย่างของความสาเร็จ
ตามแต่ละกรณีและตัวแบบ ซึ่งจะมีการยกตัวอย่างเป็นกรณีของประเด็นปัญหา กิจกรรมที่ทา ผลประกอบการ
ผลผลิต ผลลัพธ์ และการส่งผลต่อเนื่องต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
การสื่อสารประชาสัมพันธ์ทั้งในเครือข่ายความร่วมมือและการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้
ต่อสาธารณะที่เกี่ยวข้องตามประเด็นโดยรวมข้างต้นแล้ว ยังควรจะกาหนดเป็น “ประเด็นเชิงกลยุทธ์” สาหรับ
การสื่อสาร ดังนี้
(1) การสร้างพลังของความหมาย
การสร้างพลังของความหมาย ในที่นี้ต้องการที่จะเปลี่ยนข้อมูลการสื่อสารความก้าวหน้าของการดาเนินงาน
ตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ นี้ จากการสื่อสารเพียงรายงานความก้าวหน้าการทางาน
ของภาครัฐ เป็นความก้าวหน้าของงานที่ชุมชนได้รับประโยชน์ ชี้ให้เห็นถึงการริเริ่มจากการที่มีการทบทวน
ความโดดเด่นของสินค้าชุมชน ความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน และการเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบตลาดตามตัวแบบ
ว่าด้วยการริเริ่มเข้าสู่ระบบตลาด เป็นกรณีตัวอย่างของการบวกรวมกันของระบบเศรษฐกิจที่พัฒนาจากฐานราก
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และการร่วมพัฒนาของเศรษฐกิจระบบตลาด นาเอาความก้าวหน้าของชุมชนที่ได้เรียนรู้การจัดการธุรกิจแบบตลาด
และสร้างรายได้จากการขายสินค้าให้กับตลาดตามระบบของการซื้อขายในระบบธุรกิจ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เคยมี
การจัดการอย่างเป็นระบบมาก่อน
ประเด็นสาคัญของการสื่อสารความสาเร็จนี้ ยังจะเน้นถึงเรื่องที่ว่า สินค้าและความสาเร็จนี้ จะเกิดขึ้นไม่ได้
ถ้าไม่มีความร่วมมือระหว่าง 5 ภาคส่วน ไม่มีการทางานร่วมกันแบบประชารัฐของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี
จังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด คสป. บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จากัด
กรมการพัฒนาชุมชน และคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ
(2) การสร้างตัวอย่างให้ทอดเงาไปข้างหน้า (Foreshadowing)
การสื่อสารผลงานของการดาเนินงานตามการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ นี้ ควรจะนาเอา
ตัวอย่างของความสาเร็จของการเชื่อมโยงสินค้าจากชุมชนกับระบบตลาด ให้เป็นตัวอย่างของการเรียนรู้ต่อชุมชน
ที่สนใจจะพัฒนาความสามารถของตนเอง เป็นตัวอย่างให้ชุมชนอื่นๆ ได้เอาเป็นแบบอย่าง เช่น กรณีของถั่วป่านทอง
ของจังหวัดร้อยเอ็ด ปลานิลของจังหวัดหนองคาย PAYA ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กุ้งของจังหวัดภูเก็ต
ผ้าบาติกของจังหวัดภูเก็ต ฯลฯ
การสื่อสารตัวอย่างความสาเร็จข้างต้น ควรจัดทาเป็นการสื่อสารภายในต่อเครือข่ายชุมชนที่ดาเนินงาน
ในลักษณะกิจการเดียวกัน (เกษตร แปรรูป และท่องเที่ยวโดยชุมชน) และผู้บริหารในองค์กรเครือข่ายสนับสนุน
ไม่ว่าจะเป็นบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด คสป. บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี
วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จากัด กรมการพัฒนาชุมชน และคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ รวมทั้ง
สื่อสารต่อสาธารณะเป็นระยะๆ เพื่อรับทราบเป็นความก้าวหน้าของการดาเนินงาน
การสื่อสารความสาเร็จของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ นี้ จะชี้ให้เห็นถึงผลการประกอบการ
ของชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายได้ของสมาชิกของกลุ่ม/วิสาหกิจชุมชนที่เพิ่มขึ้น และเปลี่ยนแปลงของรายได้
ครัวเรือน ทั้งนี้ ก็เพราะอัตราการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะสะท้อนถึงความสาเร็จของการประกอบการของชุมชน
ไม่ใช่รายงานความก้าวหน้าของผู้บริหารภาครัฐ
(3) จัดเวทีเปิดระดมความคิดสร้างสรรค์เพื่อร่วมพัฒนาความสามารถของสินค้าชุมชน
จากการศึกษานี้ ที่พบว่า ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบสินค้า มีความสาคัญต่อการพัฒนาสินค้า
เข้าสู่ระบบตลาด ตามตัวอย่างของ PAYA ที่พระนครศรีอยุธยา จึงสมควรที่จะได้มีการนาเอาตัวอย่างความสาเร็จ
ดังกล่าว ไปแสดงต่อเวทีที่จัดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของงานประชาสัมพันธ์ พร้อมกับระดมความคิดใหม่ๆ เพื่อนาไป
พัฒนาสินค้าให้กับชุมชน การพัฒนาเวทีระดมความคิดเห็น จาเป็นที่จะต้องจัดรวบรวมสินค้าของชุมชนที่ต้องการ
พัฒนา และรวมความสามารถของนักออกแบบ ดีไซน์ ที่ยินดีร่วมพัฒนางาน ทั้งแบบจิตอาสา และแบบมีเงื่อนไข
แบ่งปันความสาเร็จ
การจัดเวทีระดมความคิดสร้างสรรค์ข้างต้น จะเป็นการประกอบร่างเข้าด้วยกันระหว่างโจทย์ที่นามา
จากชุมชนให้มาพบกับความคิดสร้างสรรค์ที่มาจากผู้เชี่ยวชาญและผู้มีความสามารถ ก็ถือได้ว่า เป็นกระบวน
ความร่วมมืออีกมิติหนึ่งในความเป็นการจัดการความร่วมมือแบบหลายภาคส่วน ในขณะเดียวกัน การจัดเวที
ระดมความคิดสร้างสรรค์นี้ จะเสมือนหนึ่งเป็นเวทีของการพัฒนาธุรกิจ Start up สาหรับวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็น
เรื่องใหม่สาหรั บการพัฒ นาเศรษฐกิจ ฐานราก ซึ่งเป็นเรื่องที่ประสบความส าเร็จเป็นอย่ างดีในการรณรงค์
การสร้างเศรษฐกิจฐานรากของเกาหลีใต้
อนึ่ง นอกจากการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่จะต้องสื่อสารทั้งภายในเครือข่ายและต่อสาธารณะตามข้อเสนอ
ข้างต้นแล้ว ในที่นี้ ยังมีข้อเสนอเพิ่มเติมว่า การสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่สนับสนุนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
และประชารัฐ นี้ ไม่ใช่การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ หรือสร้างการยอมรับในผลิตภัณฑ์
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สินค้าและบริการ และองค์กร แต่เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมโดยรวมให้ขยับพ้นไปจากกับดักทั้ง
3 เรื่องใหญ่ของประเทศ คือ กับดักรายได้ปานกลาง กับดักความเหลื่อมล้า และกับดักความสมดุล และเป็นเรื่อง
ที่ควรจะขยายผลการดาเนินงานตามความสาเร็จของตัวแบบเบื้องต้นที่ค้นพบต่อเวทีการประชุมที่เกี่ยวข้องกับ
การสร้างเศรษฐกิจฐานราก วิสาหกิจเพื่อสังคม ธุรกิจเพื่อสังคม บทบาทร่วมเพื่อการพัฒนาของหลายภาคส่วน
(ประชารัฐ) ทั้งในระดับประเทศ อาเซียน เอเชีย และระดับ Worldwide ทั้งในมิติของผลผลิตและผลลัพธ์ในระดับ
ผลิตภัณฑ์/โครงการ การริเริ่มความร่วมมือของบริษัทเอกชนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และการนาเอานโยบาย
วิสาหกิจเพื่อสังคมมาปรับใช้ในการจัดการเศรษฐกิจของประเทศ
........................
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(Public - Private Steering Committee)”
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ภาคผนวก 3
หนังสือของกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0409.7/ว 5321 ลงวันที่ 20 กันยายน 2560
เรื่อง “การปรับโครงสร้างคณะทางานสานพลังประชารัฐ”
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ภาคผนวก 4
คาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี ที่ 106 /2559
เรื่อง “แต่งตั้งคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจาจังหวัด”
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ภาคผนวก 5
คาสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 190/2559
เรื่อง “แต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ส่วนกลาง”
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ภาคผนวก 6
กาหนดการเวที Focus group
ภาคเช้า (เฉพาะคณะผู้วิจัยและผู้ประสานงานจังหวัด)
เวลา 08.30 น.
ลงทะเบียน - ประชุมซักซ้อมคณะวิจัย
เวลา 09.00 - 10.30น.
ประชุมเตรียมความพร้อมของคณะผู้วิจัยฯ
เวลา 10.30 - 10.45น.
พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 10.45 - 11.30น.
ประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับผู้ประสานงานจังหวัด
เวลา 11.30 - 12.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
ภาคบ่าย
เวลา 12.30 น.
เวลา 13.00 - 13.15น.
เวลา 13.15 - 13.30น.
เวลา 13.30 - 14.30 น.

เวลา 14.30 - 14.45 น.
เวลา 14.45 - 15.45น.

เวลา 15.45 - 16.00 น.
เวลา 16.00 น.

ลงทะเบียน
ชี้แจงความเป็นมาของโครงการ
นาเสนอข้อมูลแนวทางการประเมินความสาเร็จ
บริษัทประชารัฐรักสามัคคี(จังหวัด) จากัด
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมถอดบทเรียนและความสาเร็จ
- การประเมินองค์กร (5 ด้าน)
- การประเมินการดาเนินงาน (5 ด้าน)
- การประเมินความสอดคล้องในการคัดเลือกชุมชน
พักรับประทานอาหารว่าง
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมถอดบทเรียนและความสาเร็จ (ต่อ)
- การประเมินองค์กร (5 ด้าน)
- การประเมินการดาเนินงาน (5 ด้าน)
- การประเมินความสอดคล้องในการคัดเลือกชุมชน
สรุปผลและประมวลข้อเสนอแนะ
ปิดการประชุม
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ภาคผนวก 7
แบบสารวจ
1. การประเมินองค์กร
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2. การประเมินการดาเนินงาน (5 ด้าน)
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3. การประเมินความสอดคล้องในการคัดเลือกชุมชน

142
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4. ความเชื่อมโยงระหว่าง คสป. กับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
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ภาคผนวกที่ 8
ข้อมูลการสารวจ จังหวัดเชียงใหม่
1. รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ที่
ชื่อ - สกุล
1 นายอธิวัฒน์ ธีระวาสน์

หน่วยงาน
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
นักวิชาการพาณิชย์ชานาญการ
สานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
นักวิชาการอุตสาหกรรมชานาญการ
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
นักวิชาการส่งเสริมเกษตรชานาญการ
สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี
เชียงใหม่ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี
เชียงใหม่ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี
เชียงใหม่ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
นักวิชาการปกครองปฏิบัติการ
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านแม่ตอน
ผู้ใหญ่บ้าน/ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านแม่ตอน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/ กลุ่มท่องเที่ยวบ้านแม่กาปอง
กลุ่มท่องเที่ยวบ้านแม่กาปอง
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตาบลแม่ทา
กลุ่มกาแฟบ้านขุนช่างเคี่ยน
ประธานกลุ่มวิสาหกิจลาไย ต.ขัวมุง
เหรัญญิก กลุ่มวิสาหกิจลาไย ต.ขัวมุง
ผู้ใหญ่บ้าน/ กลุ่มท่องเที่ยวบ้านโป่งสามัคคี
สมาชิกกลุ่มท่องเที่ยวบ้านโป่งสามัคคี
ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มท่องเที่ยวบ้านสันทรายต้นกอก

2 นางสาวรัตติกาบ ปริศนาดิลก
3 นายธนาวุฒิ บัวละวงค์
4 นางเกสร อักษรรัตน์
5 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์
6 นายเดโช ไชยทัพ
7 นางสาวมัลยิกา มณีผ่อง
8 นางสาวฉัตรปาริชาติ ชัยชนะ
9 นายธวัช ใสสม
10 นางสาวอัมพร ไชยโย
11 นางสาวสุภารัตน์ ไจมา
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

นายสุวรรณ เทโวขัติ
นายวิสิทธิ์ เกตุรัตน์
นางพิกุล กิ่งแก้ว
นายนฤปนาท ลุมพล
นางสาวสาวิตรี นามจันทร์
นายชาตรี แซ่ย่าง
นายเสน่ท์ ทะพิงค์แก
นายพรชัย ไชยสิทธิ์
ร้อยตรีประภาส บาลชมพู
นางจันทกานต์ บาลชมพู
นายอานนท์ ไชยรัตน์
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ที่
23
24
25
26
27
28

ชื่อ - สกุล
นายคันโท จันทแกล้ว
นายสเถียร มณี
นายอภิชาต ชาวเวียง
นายคาหนึ่ง เชียงดาว
นางสาวรัตติกา ต่ายโพ
นายเฉลิมพล มาระสาร

หน่วยงาน
ประธานกลุ่มท่องเที่ยวบ้านสันทรายต้นกอก
กลุ่มท่องเที่ยวบ้านพระบาทสี่รอย
กลุ่มท่องเที่ยวบ้านพระบาทสี่รอย
กลุ่มสืบสานภูมิปัญญาล้านนา
กลุ่มผ้าล้านนา แบรนด์ บลู แบร์
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
(ข้าว ถั่วดาวอินคา)
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
(ข้าว ถั่วดาวอินคา)
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สมุนไพรบ้านริมปิง

29 นางอาพันธ์ ศรีจันทร์
30 นางลัดดา วงศ์สวัสดิ์

2. คะแนนของชุมชนที่ถูกคัดเลือกเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดเชียงใหม่ ตามการประเมินความ
สอดคล้องในการคัดเลือกชุมชนของ คสป. และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเชียงใหม่ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
ชุมชนมี
ชุมชนมี
ความ
ความ
สินค้า/
สินค้า/
ชุมชนที่ถูก
แข็งแกร่ง ต้องการ
ผลรวม
บริการ
บริการ
ผลรวม
ที่
คัดเลือก
พร้อมจะ
ความ
คะแนน
มีความ
มี
คะแนน
ช่วยกัน ช่วยเหลือ
โดดเด่น อัตลักษณ์
ทางาน
ที่ชัดเจน
1 การท่องเที่ยว
2
4
6
4
3
7
ชุมชนบ้านพระ
บาทสี่รอย
2 การท่องเที่ยว
3
4
7
4
4
8
ชุมชน บ้านสัน
ทรายต้นกอก
3 การท่องเที่ยวเชิง
4
3
7
4
4
8
นิเวศแม่กาปอง
4 ท่องเที่ยวบ้านโป่ง
4
1
5
3
4
7
สามัคคี
5 กาแฟเทพเสด็จ
4
3
7
4
4
8
6 กลุ่มวิสาหกิจ
3
4
7
4
4
8
กาแฟดอยขุนช่าง
เคี่ยน
7 วิสาหกิจชุมชน
4
4
8
3
3
6
กลุ่มแปลงใหญ่
ต.ขัวมุง
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ที่

ชุมชนที่ถูก
คัดเลือก

8 วิสาหกิจชุมชน
แม่ทา ออแกนิค

ชุมชนมี
ความ
แข็งแกร่ง
พร้อมจะ
ช่วยกัน
ทางาน
4

ชุมชนมี
ความ
ต้องการ
ความ
ช่วยเหลือ
ที่ชัดเจน
3

ผลรวม
คะแนน

สินค้า/
บริการ
มีความ
โดดเด่น

สินค้า/
บริการ
มี
อัตลักษณ์

ผลรวม
คะแนน

7

3

3

6

3. คะแนนของชุมชนที่ควรถูกคัดเลือกเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดเชียงใหม่ ตามการ
ประเมินความสอดคล้องในการคัดเลือกชุมชนของ คสป. และ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเชียงใหม่ (วิสาหกิจ
เพื่อสังคม) จากัด
ชุมชนมี
ชุมชนมี
ความ
ความ
สินค้า/
สินค้า/
ชุมชนที่ถูก
แข็งแกร่ง ต้องการ
ผลรวม
บริการ
บริการ
ผลรวม
ที่
คัดเลือก
พร้อมจะ
ความ
คะแนน
มีความ
มี
คะแนน
ช่วยกัน ช่วยเหลือ
โดดเด่น อัตลักษณ์
ทางาน
ที่ชัดเจน
1 การท่องเที่ยว
4
1
5
4
4
8
ชุมชนบ้าน
สันทราย
2 การท่องเที่ยว
4
2
6
3
3
6
ชุมชนบ้านปางอั้น
3 การท่องเที่ยว
4
3
7
3
2
5
ชุมชนบ้าน
ท่ากระดาษ
4 นมอินทรีย์
2
2
4
3
3
6
อ.แม่ออน
4. รายการการจัดการองค์กรของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเชียงใหม่ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
ที่
เรื่อง
1. การสร้างสมดุลให้กับคนทุกกลุ่ม
1.1 รัฐ
1.2 เอกชน
1.3 วิชาการ
1.4 ประชาสังคม
1.5 ประชาชน
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ที่
เรื่อง
2. การสร้างความโปร่งใสและหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
2.1 มีการจดบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้น
2.2 มีการเปิดเผยงานการเงินแก่สาธารณะ
2.3 การเข้าช่วยธุรกิจชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยไม่มุ่งหวังผลประโยชน์แก่ธุรกิจของ
ผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบริษัท
- มีประโยชน์เกี่ยวเนื่อง
- ไม่มีความเกี่ยวเนื่อง
3. มีการวัดผลงานของบริษัทอย่างชัดเจน (เลือกตัววัดผล 3 – 5 ตัว)
3.1 รายได้ของชุมชนที่เพิ่มขึ้น
3.2 สินค้าและบริการขายได้ราคาดีขึ้น
3.3 จานวนคนยากจนในชุมชนลดลง
4. การเลือกคนเก่งและดีมาช่วยทางาน
4.1 จานวนคนทางานอย่างน้อย 10 คน
4.2 สัดส่วนกรรมการมาจากภาคส่วนเท่าๆ กัน
4.3 มีคุณสมบัติครบ 3 ส. (สัตย์ชื่อ + เสียสละ + สัมพันธ์)
5. การใช้เงินให้เป็นประโยชน์กับชุมชน กาไรไม่ปันผล
5.1 มีกาไรจากการดาเนินงาน
5.2 กาไรไม่ปันผล
5.3 ขยายผลช่วยชุมชนใหม่ๆ
5. รายการการจัดการธุรกิจของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเชียงใหม่ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
ที่
เรื่อง
1. การทางานร่วมกับ 5 ภาคส่วน
1.1 รัฐ - สนับสนุน
1.2 เอกชน - ขับเคลื่อน
1.3 วิชาการ - ให้องค์ความรู้
1.4 ประชาสังคม - สร้างความเข้มแข็ง
1.5 ประชาชน/ธุรกิจชุมชน - ลงมือทา
2. การให้ความรู้ คาปรึกษาและสร้างความเชื่อมโยงใน 5 กระบวนการ
2.1 ปัจจัยการผลิต
2.2 องค์ความรู้
2.3 การตลาด
2.4 การสื่อสารเพื่อการรับรู้อย่างยั่งยืน
2.5 การบริหารจัดการ
3. การสร้างความเชื่อมโยงกับสถาบันการเงินของภาครัฐและธนาคารพาณิชย์ต่างๆ
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ที่
เรื่อง
3.1 ช่วยทาแผนธุรกิจ
3.2 ช่วยให้ความรู้ในการกู้เงิน/ขอเงินสนับสนุนจากแหล่งต่างๆ
3.3 ช่วยสร้างวินัยทางการเงิน ผ่านการทาบัญชี แต่ไม่ให้ความช่วยเหลือทางการเงินโดยตรง
4. การแบ่งปันผลความสาเร็จ
4.1 มีการทาความเข้าใจ
4.2 มีการกาหนดสัดส่วนการแบ่งปัน
4.3 มีการบันทึกความเข้าใจ
5. การทางานร่วมกับบริษัทส่วนกลาง
5.1 เรื่องการสร้างและเชื่อมโยงตลาด
5.2 เรื่องการเป็นแหล่งความรู้และเชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญ
5.3 เรื่องการแก้ปัญหาและการทางานข้ามจังหวัด








-

6. รายการการประสานงานของคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจาจังหวัด
(คสป.) จังหวัดเชียงใหม่
1 แผนปฏิบัติงาน
มีเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ E 3
2 Roadmap
มี
3 พื้นที่เป้าหมายของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี
มีพื้นที่ซ้ากันสามารถบูรณาการการทางานได้
จังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
4 การประสานงานของ 12 คณะทางาน
มีการประสานงาน โดย คสป.
5 การประชุม
2 ครั้งต่อเดือน
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ภาคผนวกที่ 9
ข้อมูลการสารวจ จังหวัดนครสวรรค์
1. รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ที่
ชื่อ - สกุล
1 นายวิบูลย์ บุญสุวรรณ
2 นางวันเพ็ญ บรรหารวุฒิไกร
3 นางระเบียบ ยิ้มเทียน

หน่วยงาน
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
พัฒนาชุมชน/กรรมการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี
นครสวรรค์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเมืองนครสวรรค์
รองผู้อานวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
(ททท) สานักงานนครสวรรค์
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท)
สานักงานนครสวรรค์
กรรมการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครสวรรค์
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
กรรมการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครสวรรค์
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
กรรมการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครสวรรค์
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
พัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์
สานักงานพาณิชย์ จังหวัดนครสวรรค์
สานักงานพาณิชย์ จังหวัดนครสวรรค์
รองประธานหอการค้าจังหวัดนครสวรรค์
รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
กรรมการผู้จัดการ ศูนย์การค้า วีสแควร์
นครสวรรค์
ประธานหอการค้าจังหวัดนครสวรรค์
แหล่งท่องเที่ยววัดจันเสน
ยุวมัคคุเทศก์-แหล่งท่องเที่ยววัดจันเสน
กลุ่มฝรั่งบ้านมะเกลือ
กลุ่มฝรั่งบ้านมะเกลือ
กลุ่มฝรั่งบ้านมะเกลือ
กลุ่มฝรั่งบ้านมะเกลือ
กลุ่มฝรั่งบ้านมะเกลือ

4 นางวันเพ็ญ บรรหารวุฒิไกร
5 นางสาวสิริพร ไกรสุวรรณ
6 นายรัฐพล ต่วนชะเอง
7 นางนิภา สุพิชญางกูร
8 นายพัฒนันธ์ ชนัสมุเมธา
9 นายภิญโญ ตั้งมั่น
10
11
12
13
14
15
16

นางยุภา ศรีแก้วหล่อ
นายสราวุธ จันทร์ชื่นจิต
นางสาวพัชรรินทร์ รอดมณี
นางสาวดวงเดือน กลมาศ
นายประพนธ์ อุดมทอง
นายวิบูลย์ ยศสุวรรณ
นางสาววัลลภัคธ์ ไกรพฤษวัน

17
18
19
20
21
22
23
24

ทันตแพทย์สมยศ นะลาเลียง
นางภาวินี มีแสง
นางสาวมณีรัตน์ แก้วศรี
นางมาลี แสงทอง
นายลาพันธ์ แย้มเอี่ยม
นางประณีต ขาวทอง
นางวัชรี เมฆวิลัย
นางรุ่ง พ่วงแสง
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ที่
ชื่อ - สกุล
25 นายรุ่งโรจน์ เลี้ยงสุข
26
27
28
29
30

หน่วยงาน
ผู้ใหญ่บ้าน/ดูแลพิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบ้าน
มอญ
พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ
แหล่งท่องเที่ยววัดเกยไชยเหนือ
แหล่งท่องเที่ยววัดเกยไชยเหนือ
กลุ่มชุมชนทรัพย์รุ่งเรืองกิจ
กลุ่มชุมชนทรัพย์รุ่งเรืองกิจ

นายสมพงษ์ กสิการ
นางสายฝน จานง
นางน้าอ้อย มีพันธ์
นายขันติพงษ์ กล่อมเอี่ยม
นายโชคชัย มงคลชัย

2. คะแนนของชุมชนที่ถูกคัดเลือกเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัด นครสวรรค์ ตามการประเมิน
ความสอดคล้องในการคัดเลือกชุมชนของ คสป. และ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครสวรรค์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม)
จากัด
ชุมชนมี
ชุมชนมี
ความ
ความ
สินค้า/
สินค้า/
ชุมชนที่ถูก
แข็งแกร่ง ต้องการ
ผลรวม
บริการ
บริการ
ผลรวม
ที่
คัดเลือก
พร้อมจะ
ความ
คะแนน
มีความ
มี
คะแนน
ช่วยกัน ช่วยเหลือ
โดดเด่น อัตลักษณ์
ทางาน
ที่ชัดเจน
1 เครื่องปั้นดินเผา
3.25
3.50
6.75
3.25
3.25
6.50
บ้านมอญ
2 กลุ่มฝรั่งบ้าน
3.5
3.8
7
4.2
2.5
5.8
มะเกลือ
3 แหล่งท่องเที่ยว
3.6
3.4
7
3.6
3.6
7.2
วัดเกยไชยเหนือ
4 แหล่งท่องเที่ยว
3.8
3.5
7.3
4
3.8
7.8
วัดจันเสน
5 ตาบลบางม่วง
2
4
6
1
1
2
6 ตาบลบึงเสนาท
2
4
6
1
1
2
7 กลุ่มข้าวบ้านเขา
4
4
8
4
4
8
หินกลิ้ง
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3. คะแนนของชุมชนที่ควรถูกคัดเลือกเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดนครสวรรค์ ตามการ
ประเมินความสอดคล้องในการคัดเลือกชุมชนของ คสป. และ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครสวรรค์ (วิสาหกิจ
เพื่อสังคม) จากัด
ชุมชนมี
ชุมชนมี
ความ
ความ
สินค้า/
สินค้า/
ชุมชนที่ถูก
แข็งแกร่ง ต้องการ
ผลรวม
บริการ
บริการ
ผลรวม
ที่
คัดเลือก
พร้อมจะ
ความ
คะแนน
มีความ
มี
คะแนน
ช่วยกัน ช่วยเหลือ
โดดเด่น อัตลักษณ์
ทางาน
ที่ชัดเจน
1 ร่มเกล้า
4
3
7
4
4
8
2 กลุ่มข้าว
4
4
8
4
4
8
บ้านท่าตะโก
3 เนินส้มกุ่ย
4
4
8
4
4
8
4 หนองโพ
3
3
6
3
4
7
5 โคกไม้แดน
4
4
8
2
4
6
6 เกรียงไกร
3
4
7
4
1
5
7 บึงบอระเพ็ด
4
4
8
4
4
8
4. รายการการจัดการองค์กรของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครสวรรค์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
ที่
เรื่อง
1. การสร้างสมดุลให้กับคนทุกกลุ่ม
1.1 รัฐ
1.2 เอกชน
1.3 วิชาการ
1.4 ประชาสังคม
1.5 ประชาชน
2. การสร้างความโปร่งใสและหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
2.1 มีการจดบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้น
2.2 มีการเปิดเผยงานการเงินแก่สาธารณะ
2.3 การเข้าช่วยธุรกิจชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยไม่มุ่งหวังผลประโยชน์แก่ธุรกิจของ
ผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบริษัท
- มีประโยชน์เกี่ยวเนื่อง
- ไม่มีความเกี่ยวเนื่อง
3. มีการวัดผลงานของบริษัทอย่างชัดเจน (เลือกตัววัดผล 3 – 5 ตัว)
3.1 รายได้ของชุมชนที่เพิ่มขึ้น
3.2 สินค้าและบริการขายได้ราคาดีขึ้น
3.3 จานวนคนยากจนในชุมชนลดลง
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ที่
เรื่อง
4. การเลือกคนเก่งและดีมาช่วยทางาน
4.1 จานวนคนทางานอย่างน้อย 10 คน
4.2 สัดส่วนกรรมการมาจากภาคส่วนเท่าๆ กัน
4.3 มีคุณสมบัติครบ 3 ส. (สัตย์ชื่อ + เสียสละ + สัมพันธ์)
5. การใช้เงินให้เป็นประโยชน์กับชุมชน กาไรไม่ปันผล
5.1 มีกาไรจากการดาเนินงาน
5.2 กาไรไม่ปันผล
5.3 ขยายผลช่วยชุมชนใหม่ๆ
5. รายการการจัดการธุรกิจของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครสวรรค์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
ที่
เรื่อง
1. การทางานร่วมกับ 5 ภาคส่วน
1.1 รัฐ - สนับสนุน
1.2 เอกชน - ขับเคลื่อน
1.3 วิชาการ - ให้องค์ความรู้
1.4 ประชาสังคม - สร้างความเข้มแข็ง
1.5 ประชาชน/ธุรกิจชุมชน - ลงมือทา
2. การให้ความรู้ คาปรึกษาและสร้างความเชื่อมโยงใน 5 กระบวนการ
2.1 ปัจจัยการผลิต
2.2 องค์ความรู้
2.3 การตลาด
2.4 การสื่อสารเพื่อการรับรู้อย่างยั่งยืน
2.5 การบริหารจัดการ
3. การสร้างความเชื่อมโยงกับสถาบันการเงินของภาครัฐและธนาคารพาณิชย์ต่างๆ
3.1 ช่วยทาแผนธุรกิจ
3.2 ช่วยให้ความรู้ในการกู้เงิน/ขอเงินสนับสนุนจากแหล่งต่างๆ
3.3 ช่วยสร้างวินัยทางการเงิน ผ่านการทาบัญชี แต่ไม่ให้ความช่วยเหลือทางการเงินโดยตรง
4. การแบ่งปันผลความสาเร็จ
4.1 มีการทาความเข้าใจ
4.2 มีการกาหนดสัดส่วนการแบ่งปัน
4.3 มีการบันทึกความเข้าใจ
5. การทางานร่วมกับบริษัทส่วนกลาง
5.1 เรื่องการสร้างและเชื่อมโยงตลาด
5.2 เรื่องการเป็นแหล่งความรู้และเชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญ
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ที่
เรื่อง
5.3 เรื่องการแก้ปัญหาและการทางานข้ามจังหวัด



6. รายการการประสานงานของคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจาจังหวัด
(คสป.) จังหวัดนครสวรรค์
1 แผนปฏิบัติงาน
มีแผนปฏิบัติการและจัดประชุมร่วมกัน
2 Roadmap
มี
3 พื้นที่เป้าหมายของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี
มีพื้นที่ซ้าและไม่ซ้ากัน
จังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
4 การประสานงานของ 12 คณะทางาน
มีการประสานงานโดย คสป.
5 การประชุม
ทุกเดือน
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ภาคผนวกที่ 10
ข้อมูลการสารวจ จังหวัดสกลนคร
1. รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ที่
ชื่อ - สกุล
1 นายเจริญชัย ศิริคุณ

หน่วยงาน
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสกลนคร
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ที่ปรึกษาหอการค้าเขต 11
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
พัฒนาชุมชนอาเภอกุดบาก
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี
สกลนคร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสกลนคร
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสกลนคร
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสกลนคร
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสกลนคร
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสกลนคร
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
ประธานชมรมหมากเม่าสกลนคร

2 นายธนะสรรค์ ศิริวาลย์
3 นายประสาท ตงศิริ
4 ดร.พิจิกา ทิมสุกใส
5 อ.ณัฐพงษ์ วงษ์มา
6 ผศ.ดร.ชาติชัย อุดมกิจมงคล
7
8
9
10
11
12
13
14

นายพงษ์สิทธิ์ กิจถาวรรัตน์
นายทรงพล วรรณาภรณ์
ดร.ชุลีรัตน์ เจริญพร
นายกสิส เกียรติสุขุมมาลย์
นางสาวอัจฉราพร ลิ้วสุภา
นายมนตรี ฮมแสน
นางสาวสุปรียา พรมจันทร์
นายแพทย์สมบูรณ์ จิระวัฒนาสมกุล

15 ทพ.ดร.สุขสมัย สมพงษ์
16 นายเศกสรร ชนาวิโชติ
17 นายบุญหลาย ผาใต้
18 นางสาวมาริสา จันทลือชัย
19 นางสาวพรพิมล มิ่งมิตรมี
20 นายเกรียงไกร นาคสวัสดิ์
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ที่
ชื่อ - สกุล
21 นายนฤทธิ์ ไชยรักษ์
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

หน่วยงาน
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูข้าวพันธุ์
พื้นเมือง "หอมดอกฮัง"
ป่าครอบครัว
สวนป่าสมุนไพร
เครือข่ายอินแปง
เครือข่ายอินแปง
เครือข่ายอินแปง
เครือข่ายอินแปง
เครือข่ายอินแปง
เครือข่ายอินแปง
เครือข่ายอินแปง
เครือข่ายอินแปง
เครือข่ายอินแปง
เครือข่ายอินแปง
เครือข่ายอินแปง
ร้านแสงจันทร์เภสัช
ร้านแสงจันทร์เภสัช

นายเพชรพรรณ จันทเกตุ
นายสุมัทร์ ศรีมี
นายธวัชชัย กุณวงษ์
นางวิไลย กุลวงค์แก้ว
นายเสงี่ยม สุดไสย
นายธีระชัย หาญมนตรี
นายสุมัทรี ศรีมี
นายธวัชชัย กุลจารี
นายสีนวน ทุมแสง
นายเนาว์ บัวแก้ว
นายสิ่ง พ่วงทิพย์
นายคาไห กุดวงค์แก้ว
แม่สวิงทอง
นางวัลย์ณรัตน์ แสนเมือง
นายพงศ์บุผา แสนจันทร์

2. คะแนนของชุมชนที่ถูกคัดเลือกเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดสกลนคร ตามการประเมินความ
สอดคล้องในการคัดเลือกชุมชนของ คสป. และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสกลนคร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
ชุมชนมี
ชุมชนมี
ความ
ความ
สินค้า/
สินค้า/
ชุมชนที่ถูก
แข็งแกร่ง ต้องการ
ผลรวม
บริการ
บริการ
ผลรวม
ที่
คัดเลือก
พร้อมจะ
ความ
คะแนน
มีความ
มี
คะแนน
ช่วยกัน ช่วยเหลือ
โดดเด่น อัตลักษณ์
ทางาน
ที่ชัดเจน
1 ชุมชนป่า
4
4
8
4
4
8
เศรษฐกิจ
ครอบครัว
2 กลุ่มผ้าย้อมคราม
3
4
7
4
4
8
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3. คะแนนของชุมชนที่ควรถูกคัดเลือกเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัด สกลนคร ตามการ
ประเมินความสอดคล้องในการคัดเลือกชุมชนของ คสป. และ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสกลนคร (วิสาหกิจ
เพื่อสังคม) จากัด
ชุมชนมี
ชุมชนมี
ความ
ความ
สินค้า/
สินค้า/
ชุมชนที่ถูก
แข็งแกร่ง ต้องการ
ผลรวม
บริการ
บริการ
ผลรวม
ที่
คัดเลือก
พร้อมจะ
ความ
คะแนน
มีความ
มี
คะแนน
ช่วยกัน ช่วยเหลือ
โดดเด่น อัตลักษณ์
ทางาน
ที่ชัดเจน
1 เกษตรอินทรีย์
4
3
7
4
4
8
2 กลุ่มท่องเที่ยว
4
4
8
4
4
8
เกษตรอินทรีย์
3 กลุ่มแปรรูปชาใบ
4
3
7
4
4
8
ข้าว
4. รายการการจัดการองค์กรของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสกลนคร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
ที่
เรื่อง
1. การสร้างสมดุลให้กับคนทุกกลุ่ม
1.1 รัฐ
1.2 เอกชน
1.3 วิชาการ
1.4 ประชาสังคม
1.5 ประชาชน
2. การสร้างความโปร่งใสและหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
2.1 มีการจดบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้น
2.2 มีการเปิดเผยงานการเงินแก่สาธารณะ
2.3 การเข้าช่วยธุรกิจชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยไม่มุ่งหวังผลประโยชน์แก่ธุรกิจของผู้
ถือหุ้นหรือกรรมการบริษัท
- มีประโยชน์เกี่ยวเนื่อง
- ไม่มีความเกี่ยวเนื่อง
3. มีการวัดผลงานของบริษัทอย่างชัดเจน (เลือกตัววัดผล 3 – 5 ตัว)
3.1 รายได้ของชุมชนที่เพิ่มขึ้น
3.2 สินค้าและบริการขายได้ราคาดีขึ้น
3.3 จานวนคนยากจนในชุมชนลดลง
4. การเลือกคนเก่งและดีมาช่วยทางาน
4.1 จานวนคนทางานอย่างน้อย 10 คน
4.2 สัดส่วนกรรมการมาจากภาคส่วนเท่าๆ กัน
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ที่
เรื่อง
4.3 มีคุณสมบัติครบ 3 ส. (สัตย์ชื่อ + เสียสละ + สัมพันธ์)
5. การใช้เงินให้เป็นประโยชน์กับชุมชน กาไรไม่ปันผล
5.1 มีกาไรจากการดาเนินงาน
5.2 กาไรไม่ปันผล
5.3 ขยายผลช่วยชุมชนใหม่ๆ
5. รายการการจัดการธุรกิจของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสกลนคร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
ที่
เรื่อง
1. การทางานร่วมกับ 5 ภาคส่วน
1.1 รัฐ - สนับสนุน
1.2 เอกชน - ขับเคลื่อน
1.3 วิชาการ - ให้องค์ความรู้
1.4 ประชาสังคม - สร้างความเข้มแข็ง
1.5 ประชาชน/ธุรกิจชุมชน - ลงมือทา
2. การให้ความรู้ คาปรึกษาและสร้างความเชื่อมโยงใน 5 กระบวนการ
2.1 ปัจจัยการผลิต
2.2 องค์ความรู้
2.3 การตลาด
2.4 การสื่อสารเพื่อการรับรู้อย่างยั่งยืน
2.5 การบริหารจัดการ
3. การสร้างความเชื่อมโยงกับสถาบันการเงินของภาครัฐและธนาคารพาณิชย์ต่างๆ
3.1 ช่วยทาแผนธุรกิจ
3.2 ช่วยให้ความรู้ในการกู้เงิน/ขอเงินสนับสนุนจากแหล่งต่างๆ
3.3 ช่วยสร้างวินัยทางการเงิน ผ่านการทาบัญชี แต่ไม่ให้ความช่วยเหลือทางการเงินโดยตรง
4. การแบ่งปันผลความสาเร็จ
4.1 มีการทาความเข้าใจ
4.2 มีการกาหนดสัดส่วนการแบ่งปัน
4.3 มีการบันทึกความเข้าใจ
5. การทางานร่วมกับบริษัทส่วนกลาง
5.1 เรื่องการสร้างและเชื่อมโยงตลาด
5.2 เรื่องการเป็นแหล่งความรู้และเชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญ
5.3 เรื่องการแก้ปัญหาและการทางานข้ามจังหวัด
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6. รายการการประสานงานของคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจาจังหวัด
(คสป.) จังหวัดสกลนคร
1 แผนปฏิบัติงาน
มีเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ E 3
2 Roadmap
มี
3 พื้นที่เป้าหมายของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี
จังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
4 การประสานงานของ 12 คณะทางาน
มีการประสานงานโดย คสป.
5 การประชุม
ทุกเดือน
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ภาคผนวกที่ 11
ข้อมูลการสารวจ จังหวัดหนองคาย
1. รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ที่
ชื่อ - สกุล
1 นางสาวพัชรินทร์ สุวรรณรินทร์
2 นางสาวรกรณีย์ ถนอมกุล
3 นายมาวิน ศรีแก้ว
4 นายศุภฤกษ์ แสนแก้ว
5 นายคมชาญ จันทรังสิกุล
6 นายวรากร เจียรเสริมสิน
7 นางศิริลักษณ์ อาจอาสา
8 นางสาวชารีณา เพชรใต้
9 นายจิรัฐถิติกาล โพธิผล
10 นางณิชชา มณทีรัตน์
11 นางวิลาวัณย์ กนกศิลป์
12 นางจิรนันท์ สกุลตั้งไพศาล
13 นางสาวจตุพร จิวาภักดีอภิมาศ
14 นายสุชาติ คัดทรายขาว
15 นางสาวกนกพร เล็กภักดี
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

นางมณเฑียน อินทร์ดี
นางทองม้วน สมสาร์
นางอวยพร สมจันที
นางวงเดือน กวนหลวง
นางถนอม สมศรี
นางทรงสุดา นามสุโน
นางหนูคิด บัวติ๊ก
นางวิลิ อาลี
นายอภิวัฒน์ หมอยาเก่า
นางชลลดา กิจประเสริฐ
นางปัทมนันท์ จันทามา
นางวิไล จันทามา

หน่วยงาน
สมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย
สานักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย
สานักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย
นักวิชาการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กรมการพัฒนาชุมชน
ประธานสมาพันธ์ SME จังหวัดหนองคาย
สานักงานจังหวัดหนองคาย
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
ประธานหอการค้าจังหวัดหนองคาย
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีหนองคาย
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีหนองคาย (วิสาหกิจเพื่อ
สังคม) จากัด
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีหนองคาย (วิสาหกิจเพื่อ
สังคม) จากัด
บริษัทประชารัฐรักสามัคคีหนองคาย
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
กลุ่มปลานิลบ้านกองนาง
กลุ่มปลานิลบ้านกองนาง
กลุ่มปลานิลบ้านเดื่อ
กลุ่มปลานิลบ้านเดื่อ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกองนาง
กลุ่มแปรรูปบ้านเดื่อ
กลุ่มแปรรูปบ้านเดื่อ
กลุ่มแปรรูปปลานิลแห่งที่ 1
กลุ่มแปรรูปปลานิลแห่งที่ 1
กลุ่มแปรรูปปลานิลแห่งที่ 1
กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านเดื่อ
กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านเดื่อ
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ที่
ชื่อ - สกุล
28 นางขนิษฐา จันทามา
29 นายคิด แก้วคาชาติ
30 นางสาวดวงเดือน เชียงทอง

หน่วยงาน
กลุ่มแปรรูปปลานิลบ้านเดื่อ
กลุ่มแปรรูปบ้านเดื่อ
กลุ่มแปรรูปบ้านเดื่อ

2. คะแนนของชุมชนที่ถูกคัดเลือกเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัด หนองคาย ตามการประเมิน
ความสอดคล้องในการคัดเลือกชุมชนของ คสป. และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีหนองคาย (วิสาหกิจเพื่อสังคม)
จากัด
ชุมชนมี
ชุมชนมี
ความ
ความ
สินค้า/
สินค้า/
ชุมชนที่ถูก
แข็งแกร่ง ต้องการ
ผลรวม
บริการ
บริการ
ผลรวม
ที่
คัดเลือก
พร้อมจะ
ความ
คะแนน
มีความ
มี
คะแนน
ช่วยกัน ช่วยเหลือ
โดดเด่น อัตลักษณ์
ทางาน
ที่ชัดเจน
1 กองนาง
3.7
4
7.7
3
2.5
5.5
2 เดื่อ
3.6
4
7.6
3.6
3
6.6
3 พร้าวใต้
3
3.5
6.5
2.5
2.8
5.3
4 ปะโค
3.6
3.8
7.4
3.8
3.8
7.6
5 โนนหงษ์ทอง
3
2
5
4
2
6
6 ผ้าทอมือ
4
3
7
2
2
2
3. คะแนนของชุมชนที่ควรถูกคัดเลือกเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัด หนองคาย ตามการ
ประเมินความสอดคล้องในการคัดเลือกชุมชนของ คสป. และ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีหนองคาย (วิสาหกิจ
เพื่อสังคม) จากัด
ชุมชนมี
ชุมชนมี
ความ
ความ
สินค้า/
สินค้า/
ชุมชนที่ถูก
แข็งแกร่ง ต้องการ
ผลรวม
บริการ
บริการ
ผลรวม
ที่
คัดเลือก
พร้อมจะ
ความ
คะแนน
มีความ
มี
คะแนน
ช่วยกัน ช่วยเหลือ
โดดเด่น อัตลักษณ์
ทางาน
ที่ชัดเจน
1 ชมช้าง
2
4
6
2
2
4
2 บ้านปากสวย
3
3.5
6.5
2.5
1.5
4
3 หนองกุ้งใต้
3
4
7
2
3
5
4 วัดพระธาตุบัง
2
2
4
4
4
8
พวน
5 อุ่มเย็น
2
2
4
2
2
4
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ที่

6
7
8.
9.

ชุมชนที่ถูก
คัดเลือก
เวียงคุก
หนองถ้า
หาดคา
เมืองคา

ชุมชนมี
ความ
แข็งแกร่ง
พร้อมจะ
ช่วยกัน
ทางาน
2
2
4
4

ชุมชนมี
ความ
ต้องการ
ความ
ช่วยเหลือ
ที่ชัดเจน
2
4
4
4

ผลรวม
คะแนน

สินค้า/
บริการ
มีความ
โดดเด่น

สินค้า/
บริการ
มี
อัตลักษณ์

ผลรวม
คะแนน

4
6
8
8

3
2
3
2

3
2
3
3

6
4
6
5

4. รายการการจัดการองค์กรของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีหนองคาย (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
ที่
เรื่อง
1. การสร้างสมดุลให้กับคนทุกกลุ่ม
1.1 รัฐ
1.2 เอกชน
1.3 วิชาการ
1.4 ประชาสังคม
1.5 ประชาชน
2. การสร้างความโปร่งใสและหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
2.1 มีการจดบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้น
2.2 มีการเปิดเผยงานการเงินแก่สาธารณะ
2.3 การเข้าช่วยธุรกิจชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยไม่มุ่งหวังผลประโยชน์แก่ธุรกิจของผู้
ถือหุ้นหรือกรรมการบริษัท
- มีประโยชน์เกี่ยวเนื่อง
- ไม่มีความเกี่ยวเนื่อง
3. มีการวัดผลงานของบริษัทอย่างชัดเจน (เลือกตัววัดผล 3 – 5 ตัว)
3.1 รายได้ของชุมชนที่เพิ่มขึ้น
3.2 สินค้าและบริการขายได้ราคาดีขึ้น
3.3 จานวนคนยากจนในชุมชนลดลง
4. การเลือกคนเก่งและดีมาช่วยทางาน
4.1 จานวนคนทางานอย่างน้อย 10 คน
4.2 สัดส่วนกรรมการมาจากภาคส่วนเท่าๆ กัน
4.3 มีคุณสมบัติครบ 3 ส. (สัตย์ชื่อ + เสียสละ + สัมพันธ์)
5. การใช้เงินให้เป็นประโยชน์กับชุมชน กาไรไม่ปันผล
5.1 มีกาไรจากการดาเนินงาน
5.2 กาไรไม่ปันผล
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ที่
5.3 ขยายผลช่วยชุมชนใหม่ๆ

เรื่อง


5. รายการการจัดการธุรกิจของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีหนองคาย (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
ที่
เรื่อง
1. การทางานร่วมกับ 5 ภาคส่วน
1.1 รัฐ - สนับสนุน
1.2 เอกชน - ขับเคลื่อน
1.3 วิชาการ - ให้องค์ความรู้
1.4 ประชาสังคม - สร้างความเข้มแข็ง
1.5 ประชาชน/ธุรกิจชุมชน - ลงมือทา
2. การให้ความรู้ คาปรึกษาและสร้างความเชื่อมโยงใน 5 กระบวนการ
2.1 ปัจจัยการผลิต
2.2 องค์ความรู้
2.3 การตลาด
2.4 การสื่อสารเพื่อการรับรู้อย่างยั่งยืน
2.5 การบริหารจัดการ
3. การสร้างความเชื่อมโยงกับสถาบันการเงินของภาครัฐและธนาคารพาณิชย์ต่างๆ
3.1 ช่วยทาแผนธุรกิจ
3.2 ช่วยให้ความรู้ในการกู้เงิน/ขอเงินสนับสนุนจากแหล่งต่างๆ
3.3 ช่วยสร้างวินัยทางการเงิน ผ่านการทาบัญชี แต่ไม่ให้ความช่วยเหลือทางการเงินโดยตรง
4. การแบ่งปันผลความสาเร็จ
4.1 มีการทาความเข้าใจ
4.2 มีการกาหนดสัดส่วนการแบ่งปัน
4.3 มีการบันทึกความเข้าใจ
5. การทางานร่วมกับบริษัทส่วนกลาง
5.1 เรื่องการสร้างและเชื่อมโยงตลาด
5.2 เรื่องการเป็นแหล่งความรู้และเชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญ
5.3 เรื่องการแก้ปัญหาและการทางานข้ามจังหวัด















-

6. รายการการประสานงานของคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจาจังหวัด
(คสป.) จังหวัดหนองคาย
1 แผนปฏิบัติงาน
มีเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ E 3 (แผนพัฒนาปลานิล)
2 Roadmap
มี
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3 พื้นที่เป้าหมายของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี
จังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
4 การประสานงานของ 12 คณะทางาน
5 การประชุม

มีพื้นที่ซ้ากัน
มีการประสานงานโดย คสป.
ทุกเดือน
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ภาคผนวกที่ 12
ข้อมูลการสารวจ จังหวัดร้อยเอ็ด
1. รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ที่
ชื่อ - สกุล
1 นายอวยชัย สุขณะลา
2 นางรุ่งทิวา ศรีวรขาน
3 นายดาบชัย ลาภจิตร
4 นายสังวร พรม
5
6
7
8

หน่วยงาน
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
สานักงานการศึกษานอกจังหวัดร้อยเอ็ด
สานักงานการศึกษานอกจังหวัดร้อยเอ็ด
สานักงานเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัด
ร้อยเอ็ด
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จากัด
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ร้อยเอ็ด
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
จังหวัดอุบลราชธานี
กรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ สานักงานพัฒนา
ชุมชนร้อยเอ็ด
ประธานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด
กรรมการผู้จัดการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี
ร้อยเอ็ด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีร้อยเอ็ด (วิสาหกิจเพื่อ
สังคม) จากัด
กรรมการผู้จัดการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี
ร้อยเอ็ด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี
อุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
ประธานชมรมผู้ประกอบการและการจัดการทาง
สังคม
มูลนิธิสัมมาชีพ (ฝ่ายตาบล)
กลุ่มเกษตรกรทานาแปลงใหญ่ - ข้าวหอมมะลิ
กลุ่มเกษตรกรทานาแปลงใหญ่ - ข้าวหอมมะลิ
กลุ่มเกษตรกรทานาแปลงใหญ่ - ข้าวหอมมะลิ
กลุ่มเกษตรกรทานาแปลงใหญ่ - ข้าวหอมมะลิ
ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองสิม/ข้าวหอมมะลิอินทรีย์
ข้าวนารวมหอมมะลิหนองสระหงส์ - ข้าวหอม

นายสมเพียร มีดี
นางสาวเงินยวง สุทธศรี
นางสาวพิกุล สันเต
นายพิสดาร ประดา

9 นายเชษฐา ไชยสัตย์
10 นายคมกริช ชินชนะ
11 นายสมเกียรติ ชัยคณารักษ์กูล
12 นายวิรุฬห์ มงคลศรีสวัสดิ์
13 นายขวัญพัฒน์ ไชยประเสริฐ
14 นายสมเกียรติ ชัยคณารักษ์กูล
15 นายนันทวัฒน์ บุญกระสินธ์
16 นายสมชาย พงษ์เทพิน
17
18
19
20
21
22
23

นางสาวเบญจมาศ เมตไตร
นางสาวธิดาภรณ์ เหลนกิมหุ่ง
นายไชยภพ อุตสาหะ
นางกรรณิการ์ มีมา
นางกรรณิการ์ มีมา
นายบัวลอง แพงวงษ์
นายวิไล หงษ์ทะนี
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ที่
24
25
26
27
28
29
30

ชื่อ - สกุล

หน่วยงาน
มะลิ
โบราณสถานกู่กาสิงห์
ถั่วป่านทอง
ถั่วป่านทอง
ถั่วป่านทอง
ถั่วป่านทอง
กลุ่มสมุนไพร แสนดี
กลุ่มผ้าขาวม้าทอมือผกาฝ้าย

นางมาลินี ผุดบัวดง
นางหนูเพียร ภูฮง
นางบุญหลาย นาเสงี่ยม
นายคาไหล ชรานันท์
นางละออ เพชรดี
คุณลัดดา สุริยะ
นายพิเชษฐ์ ชิณวงศ์

2. คะแนนของชุมชนที่ถูกคัดเลือกเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัด ร้อยเอ็ดตามการประเมินความ
สอดคล้องในการคัดเลือกชุมชนของ คสป. และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีร้อยเอ็ด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
ชุมชนมี
ชุมชนมี
ความ
ความ
สินค้า/
สินค้า/
ชุมชนที่ถูก
แข็งแกร่ง ต้องการ
ผลรวม
บริการ
บริการ
ผลรวม
ที่
คัดเลือก
พร้อมจะ
ความ
คะแนน
มีความ
มี
คะแนน
ช่วยกัน ช่วยเหลือ
โดดเด่น อัตลักษณ์
ทางาน
ที่ชัดเจน
1 กลุ่มท่องเที่ยว
3
4
7
3
3
6
กู่กาสิงห์
2 กลุ่มเกษตรข้าว
4
4
8
3
3
6
หอมมะลิ
3 กลุ่มแปรรูป
4
4
8
4
4
8
ถั่วป่านทอง
3. คะแนนของชุมชนที่ควรถูกคัดเลือกเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัด ร้อยเอ็ด ตามการ
ประเมินความสอดคล้องในการคัดเลือกชุมชนของ คสป. และ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีร้อยเอ็ด (วิสาหกิจ
เพื่อสังคม) จากัด
ชุมชนมี
ชุมชนมี
ความ
ความ
สินค้า/
สินค้า/
ชุมชนที่ถูก
แข็งแกร่ง ต้องการ
ผลรวม
บริการ
บริการ
ผลรวม
ที่
คัดเลือก
พร้อมจะ
ความ
คะแนน
มีความ
มี
คะแนน
ช่วยกัน ช่วยเหลือ
โดดเด่น อัตลักษณ์
ทางาน
ที่ชัดเจน
1 ทอผ้าฝ้าย 4
4
8
4
3
7
บ้านทรายเงิน
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4. รายการการจัดการองค์กรของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีร้อยเอ็ด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
ที่
เรื่อง
1. การสร้างสมดุลให้กับคนทุกกลุ่ม
1.1 รัฐ
1.2 เอกชน
1.3 วิชาการ
1.4 ประชาสังคม
1.5 ประชาชน
2. การสร้างความโปร่งใสและหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
2.1 มีการจดบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้น
2.2 มีการเปิดเผยงานการเงินแก่สาธารณะ
2.3 การเข้าช่วยธุรกิจชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยไม่มุ่งหวังผลประโยชน์แก่ธุรกิจของผู้
ถือหุ้นหรือกรรมการบริษัท
- มีประโยชน์เกี่ยวเนื่อง
- ไม่มีความเกี่ยวเนื่อง
3. มีการวัดผลงานของบริษัทอย่างชัดเจน (เลือกตัววัดผล 3 – 5 ตัว)
3.1 รายได้ของชุมชนที่เพิ่มขึน
3.2 สินค้าและบริการขายได้ราคาดีขึน
3.3 จานวนคนยากจนในชุมชนลดลง
4. การเลือกคนเก่งและดีมาช่วยทางาน
4.1 จานวนคนทางานอย่างน้อย 10 คน
4.2 สัดส่วนกรรมการมาจากภาคส่วนเท่าๆ กัน
4.3 มีคุณสมบัติครบ 3 ส. (สัตย์ชื่อ + เสียสละ + สัมพันธ์)
5. การใช้เงินให้เป็นประโยชน์กับชุมชน กาไรไม่ปันผล
5.1 มีกาไรจากการดาเนินงาน
5.2 กาไรไม่ปันผล
5.3 ขยายผลช่วยชุมชนใหม่ๆ
5. รายการการจัดการธุรกิจของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีร้อยเอ็ด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
ที่
เรื่อง
1. การทางานร่วมกับ 5 ภาคส่วน
1.1 รัฐ - สนับสนุน
1.2 เอกชน - ขับเคลื่อน
1.3 วิชาการ - ให้องค์ความรู้
1.4 ประชาสังคม - สร้างความเข้มแข็ง
1.5 ประชาชน/ธุรกิจชุมชน - ลงมือทา
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ที่
เรื่อง
2. การให้ความรู้ คาปรึกษาและสร้างความเชื่อมโยงใน 5 กระบวนการ
2.1 ปัจจัยการผลิต
2.2 องค์ความรู้
2.3 การตลาด
2.4 การสื่อสารเพื่อการรับรู้อย่างยั่งยืน
2.5 การบริหารจัดการ
3. การสร้างความเชื่อมโยงกับสถาบันการเงินของภาครัฐและธนาคารพาณิชย์ต่างๆ
3.1 ช่วยทาแผนธุรกิจ
3.2 ช่วยให้ความรู้ในการกู้เงิน/ขอเงินสนับสนุนจากแหล่งต่างๆ
3.3 ช่วยสร้างวินัยทางการเงิน ผ่านการทาบัญชี แต่ไม่ให้ความช่วยเหลือทางการเงินโดยตรง
4. การแบ่งปันผลความสาเร็จ
4.1 มีการทาความเข้าใจ
4.2 มีการกาหนดสัดส่วนการแบ่งปัน
4.3 มีการบันทึกความเข้าใจ
5. การทางานร่วมกับบริษัทส่วนกลาง
5.1 เรื่องการสร้างและเชื่อมโยงตลาด
5.2 เรื่องการเป็นแหล่งความรู้และเชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญ
5.3 เรื่องการแก้ปัญหาและการทางานข้ามจังหวัด
6. รายการการประสานงานของคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจา
จังหวัด (คสป.) จังหวัดร้อยเอ็ด
1 แผนปฏิบัติงาน
มีเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ E 3
2 Roadmap
ไม่มี
3 พืนที่เป้าหมายของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี
ไม่ซากัน
จังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
4 การประสานงานของ 12 คณะทางาน
มีการประสานงานโดย คสป.
5 การประชุม
ทุกเดือน
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ภาคผนวกที่ 13
ข้อมูลการสารวจ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1. รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ที่
ชื่อ - สกุล
1 รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์
2 นายสิริรักษ์ โบว์เสรีวงค์
3 นางปภาวี ด่านชัยวิโรจน์

หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
หอการค้า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี
พระนครศรีอยุธยา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
สานักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเขต 1
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพระนครศรีอยุธยา
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กลุ่มหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชมเกาะเกิด
กลุ่มหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชมเกาะเกิด
กลุ่มหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชมเกาะเกิด
กลุ่มทอผ้าขาวม้าหนองเครือบุญ
กลุ่มทอผ้าขาวม้าหนองเครือบุญ
กลุ่มทอผ้าขาวม้าหนองเครือบุญ
วิสาหกิจชุมชนเมล่อนหมู่ใหญ่ร่วมใจพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนเมล่อนหมู่ใหญ่ร่วมใจพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนอาหารปลอดภัย
วิสาหกิจชุมชนอาหารปลอดภัย
วิสาหกิจชุมชนอาหารปลอดภัย
ชุมชนบ้านสาพะเนียง
กลุ่มจักสานงอบ
กลุ่มจักสานงอบ
กลุ่มเกษตรปลอดภัย ชุมชนคลองตัน
กลุ่มเกษตรปลอดภัย ชุมชนคลองตัน
กลุ่มทอผ้าบ้านบึงกระสังข์

4 นายสิริวิทย์ พงษ์อารี
5 นายเฉลิม อภิวาท
6 นายวัชระ เรืองฤทธิ์
7 นายกิจจา ทองแดง
8 นางปัทมาภรณ์ ทองลัม
9 นางวริทธ์นันท์ น้อยไพบูลย์
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

นางอรปภา พรรณอรรถ
นางคามน ชมสมุทร
นางลาพูน พรรณไวย
นางเรณู สุมรรคา
นางสมควร บัวพันธ์
นางโสภี แก้วประเพณี
นางสาวสุดารัตน์ สุขนุ่ม
นายอานาท สุขนุ่ม
นางสายพิณ วงษ์ศิระ
นางสาววัฒนา นาคาแพง
นางชาเรือง เพ็ชรรุ่ง
นายประสาน เสถียรพันธ์
นายธาราวุฒิ จุลวงศ์
นางเกษรา ทรัพย์หิรัญ
นายดนุพล กะลาสังข์
นายราชินทร์ ทองมากกุล
นายธีระ จาแลงนคร
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ที่
27
28
29
30

ชื่อ - สกุล
นางวรรณดี บุญเห็น
นายภัคพล สาธุธรรม
นางถนอม กลิ่นระรื่น
นางวิโญธิน แสงใสแก้ว

หน่วยงาน
กลุ่มทอผ้าบ้านบึงกระสังข์
กลุ่มณัฐณิชา ปลอกหมอนดีไซด์
นาลูกยอสมุนไพร
กลุ่มณัฐณิชา ปลอกหมอนดีไซด์

2. คะแนนของชุมชนที่ถูกคัดเลือกเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัด พระนครศรีอยุธยา ตามการ
ประเมินความสอดคล้องในการคัดเลือกชุมชนของ คสป. และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพระนครศรีอยุธยา
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
ชุมชนมี
ชุมชนมี
ความ
ความ
สินค้า/
สินค้า/
ชุมชนที่ถูก
แข็งแกร่ง ต้องการ
ผลรวม
บริการ
บริการ
ผลรวม
ที่
คัดเลือก
พร้อมจะ
ความ
คะแนน
มีความ
มี
คะแนน
ช่วยกัน ช่วยเหลือ
โดดเด่น อัตลักษณ์
ทางาน
ที่ชัดเจน
1 ชุมชนเกาะเกิด
4
3
7
3
3
6
2 กลุ่มทอผ้าขาวม้า
2.5
3.5
6
3
3.5
6.5
หนองเครือบุญ
3 เมล่อน
3.5
2.5
6
3.5
3
6.5
ลาดบัวหลวง
4 กลุ่มข้าวปลอดภัย
4
3
7
4
4
8
5 บ้านสาพะเนียง
3.5
3.5
7
3.5
4
7.5
(บ้านแพรก)
6 กลุ่มจักสานงอบ
3
3
6
4
4
8
7 ชุมชนเกาะเกิด
4
3
7
3
3
6
8 กลุ่มทอผ้าขาวม้า
2.5
3.5
6
3
3.5
6.5
หนองเครือบุญ
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3. คะแนนของชุมชนที่ควรถูกคัดเลือกเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัด พระนครศรีอยุธยา
ตามการประเมินความสอดคล้องในการคัดเลือกชุมชนของ คสป. และ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพระนครศรีอยุธยา
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
ชุมชนมี
ชุมชนมี
ความ
ความ
สินค้า/
สินค้า/
แข็งแกร่ง ต้องการ
ผลรวม
บริการ
บริการ
ผลรวม
ที่ ชุมชนที่ถูกคัดเลือก
พร้อมจะ
ความ
คะแนน
มีความ
มี
คะแนน
ช่วยกัน ช่วยเหลือ
โดดเด่น อัตลักษณ์
ทางาน
ที่ชัดเจน
1 กลุ่มเกษตร
4
4
8
3
2
5
ปลอดภัย หลุมทองหลาง
2 ปลูกข้าวโพดเทียน
3
4
7
4
4
8
3 ปลูกข้าวโพด
3
4
7
4
4
8
ข้าวเหนียว
4 วิสาหกิจชุมชน
4
4
8
2
1
3
กลุ่นาดื่ม
เทพนาคา
(มยุรีขนมไทย)
5 กลุ่มโรงเรียน
4
4
8
2
2
4
ผู้สูงอายุ
(บ้านเกรียบ)
6 ขนมบ้าบิ่นแม่สุภา
3
3
6
3
3
6
7 กระยาสารท
0
0
0
3
3
6
8 กลุ่มสตรีตาบล
4
4
8
1
1
2
หนองขนาก
(จักสานพลาสติก)
9 หมู่บ้านท่องเที่ยว
4
4
8
3
3
6
ไทรน้อย

10 หมู่บ้านท่องเที่ยว
เขาโพ
11 ชุมชน
บ้านสามเรือน
12 บ้านดอนหญ้านาง
13 เทศบาลเมือง
อโยธยา

3

3

6

2

3

5

4

4

8

4

4

8

4
3

4
3

8
6

3
3

3
3

6
6

171

4. รายการการจัดการองค์กรของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพระนครศรีอยุธยา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
ที่
เรื่อง
1. การสร้างสมดุลให้กับคนทุกกลุ่ม
1.1 รัฐ

1.2 เอกชน

1.3 วิชาการ

1.4 ประชาสังคม

1.5 ประชาชน

2. การสร้างความโปร่งใสและหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
2.1 มีการจดบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้น

2.2 มีการเปิดเผยงานการเงินแก่สาธารณะ

2.3 การเข้าช่วยธุรกิจชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยไม่มุ่งหวังผลประโยชน์แก่ธุรกิจของผู้
ถือหุ้นหรือกรรมการบริษัท
- มีประโยชน์เกี่ยวเนื่อง
- ไม่มีความเกี่ยวเนื่อง

3. มีการวัดผลงานของบริษัทอย่างชัดเจน (เลือกตัววั ดผล 3 – 5 ตัว)
3.1 รายได้ของชุมชนที่เพิ่มขึน

3.2 สินค้าและบริการขายได้ราคาดีขึน

3.3 จานวนคนยากจนในชุมชนลดลง
4. การเลือกคนเก่งและดีมาช่วยทางาน

4.1 จานวนคนทางานอย่างน้อย 10 คน
4.2 สัดส่วนกรรมการมาจากภาคส่วนเท่าๆ กัน


4.3 มีคุณสมบัติครบ 3 ส. (สัตย์ชื่อ + เสียสละ + สัมพันธ์)
5. การใช้เงินให้เป็นประโยชน์กับชุมชน กาไรไม่ปันผล
5.1 มีกาไรจากการดาเนินงาน

5.2 กาไรไม่ปันผล

5.3 ขยายผลช่วยชุมชนใหม่ๆ

5. รายการการจัดการธุรกิจของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพระนครศรีอยุธยา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
ที่
เรื่อง
1. การทางานร่วมกับ 5 ภาคส่วน
1.1 รัฐ - สนับสนุน
1.2 เอกชน - ขับเคลื่อน
1.3 วิชาการ - ให้องค์ความรู้
1.4 ประชาสังคม - สร้างความเข้มแข็ง
1.5 ประชาชน/ธุรกิจชุมชน - ลงมือทา
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ที่
เรื่อง
2. การให้ความรู้ คาปรึกษาและสร้างความเชื่ อมโยงใน 5 กระบวนการ
2.1 ปัจจัยการผลิต
2.2 องค์ความรู้
2.3 การตลาด
2.4 การสื่อสารเพื่อการรับรู้อย่างยั่งยืน
2.5 การบริหารจัดการ
3. การสร้างความเชื่อมโยงกับสถาบันการเงินของภาครัฐและธนาคารพาณิชย์ต่างๆ
3.1 ช่วยทาแผนธุรกิจ
3.2 ช่วยให้ความรู้ในการกู้เงิน/ขอเงินสนับสนุนจากแหล่งต่างๆ
3.3 ช่วยสร้างวินัยทางการเงิน ผ่านการทาบัญชี แต่ไม่ให้ความช่วยเหลือทางการเงินโดยตรง
4. การแบ่งปันผลความสาเร็จ
4.1 มีการทาความเข้าใจ
4.2 มีการกาหนดสัดส่วนการแบ่งปัน
4.3 มีการบันทึกความเข้าใจ
5. การทางานร่วมกับบริษัทส่วนกลาง
5.1 เรื่องการสร้างและเชื่อมโยงตลาด
5.2 เรื่องการเป็นแหล่งความรู้และเชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญ
5.3 เรื่องการแก้ปัญหาและการทางานข้ามจังหวัด













-

6. รายการการประสานงานของคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจาจังหวัด
(คสป.) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1 แผนปฏิบัติงาน
มีเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ E 3
2 Roadmap
มี
3 พืนที่เป้าหมายของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี
มีพืนที่ซากันสามารถบูรณาการการทางานได้
จังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
4 การประสานงานของ 12 คณะทางาน
มีการประสานงาน โดย คสป.
5 การประชุม
2 ครังต่อเดือน
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ภาคผนวกที่ 14
ข้อมูลการสารวจ จังหวัดเพชรบุรี
1. รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ที่
ชื่อ - สกุล
1 ดร.กรัณย์ สุทธารมณ์

หน่วยงาน
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี
เพชรบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี (วิสาหกิจเพื่อ
สังคม) จากัด
บริษัท SCE วิสาหกิจเพื่อสังคม จากัด
สานักงานสภาเกษตร จังหวัดเพชรบุรี
ท่องเที่ยวชุมชนตาบลแหลมผักเบี้ย
ท่องเที่ยวชุมชนตาบลแหลมผักเบี้ย
ท่องเที่ยวชุมชนตาบลถ้ารงค์
ท่องเที่ยวชุมชนตาบลถ้ารงค์
ท่องเที่ยวชุมชนตาบลหนองจอก
กลุ่มสับปะรดฉีกตา บ้านยางน้ากลัดใต้
กลุ่มสับปะรดฉีกตา บ้านยางน้ากลัดใต้
ท่องเที่ยวชุมชนบ้านถ้าเสือ
วิสาหกิจชุมชนช่องสะแก (ผักปลอดภัย)
วิสาหกิจชุมชนช่องสะแก (ผักปลอดภัย)
ท่องเที่ยวชุมชนบ้านถ้าเสือ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตร
(ข้าวหอมมะลิ) บ้านหนองประดู่
ขนมหวานเมืองเพชร (ขนมหม้อแกง)
กลุ่มเลี้ยงปลาสลิด บ้านเขาย้อย
กลุ่มเลี้ยงปลาสลิด บ้านเขาย้อย
ชุมชนถ้าเสือ อ.แก่งกระจาน
ชุมชนถ้าเสือ อ.แก่งกระจาน
กลุ่มผลิตภัณฑ์จากตาล ชุมชนตาบลถ้ารงค์
กลุ่มผลิตภัณฑ์จากตาล ชุมชนตาบลถ้ารงค์
กลุ่มผลิตภัณฑ์จากตาล ชุมชนตาบลถ้ารงค์
ท่องเที่ยวชุมชนถ้ารงค์
บ้านไร่ไออุ่น เกษตรอินทรีย์
ชุมชนขนมหวานเมืองเพชรตาบลสามะโรง

2 นายพรชัย คุ้มมี
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

นายณรงค์ คงมาก
นายวสุ ไชยโพค
นางอัจฉรี เสริมทรัพย์
นางมัทรันทร์ อนุพงศ์สิริกุล
นายชัชชัย นาคสุข
นายณฐธนพล พิมพ์ทอง
นางอัญพรกานต์ สังวาลเพียร
นายศรีพน นาคะเวช
นายเจริญพร สถาพล
นางสาวนภัสสร วงศ์ขยาย
นางสาวราเพย เกตุชู
นายนรัชฐอัง ทรงกาพล
นายบุญเลิศ เต็มคอน
นายวิโรจน์ บุญปลูก

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

นายประวิทย์ เครือทรัพย์
นางพัชรี เติมจอม
นายถาวร พูลสวัสดิ์
นางชญานิษฐ์ บุญนาค
นายธีรภัทร เทพขันธ์
นายวิทูรย์ คุ้มหอม
นางสาวพินิจพรรณ วัฒนกาล
นายธีระพล โชคนาชัย
นายชัชชัย นาคสุข
นางสาวศิรินนา เพชรรัตน์
นายณัฐวุฒิ ยังนาชัย
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ที่
ชื่อ - สกุล
28 นายสมหมาย นาภา
29 นายณัฐวุฒิ รุ่งแสง
30 นางสาวกมลวรรณ ชื่นชูใจ

หน่วยงาน
ชุมชนขนมหวานเมืองเพชรตาบลสามะโรง
กลุ่มแพปลาธนาคารปู
มูลนิธิสัมมาชีพ

2. คะแนนของชุมชนที่ถูกคัดเลือกเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัด เพชรบุรี ตามการประเมินความ
สอดคล้องในการคัดเลือกชุมชนของ คสป. และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
ชุมชนมี ชุมชนมี
ความ
ความ
สินค้า/
สินค้า/
แข็งแกร่ง ต้องการ ผลรวม บริการ
บริการ ผลรวม
ที่
ชุมชนที่ถูกคัดเลือก
พร้อมจะ
ความ คะแนน มีความ
มี
คะแนน
ช่วยกัน ช่วยเหลือ
โดดเด่น อัตลักษณ์
ทางาน
ที่ชัดเจน
1 ท่องเที่ยว - ถ้าเสือ
4
3
7
4
4
8
(ทุเรียน)
2 ท่องเที่ยว - ถ้ารงค์
3
2
5
4
4
8
3 ท่องเที่ยว - แหลมผักเบี้ย
4
4
8
4
4
8
(ปู)
4 ท่องเที่ยว - หนองจอก
4
4
8
4
4
8
5 ท่องเที่ยว - พุน้าร้อน
4
4
8
4
4
8
6 ท่องเที่ยว - ยางน้ากลัดใต้
3
3
6
4
4
8
7 ท่องเที่ยว - บ้านน้อย
4
4
8
4
4
8
8 ขนม - สามะโรง
4
0
4
4
4
8
9 หนองปลาไหล
2
2
2
4
4
8
10 โคขุน - ห้วยทบ
2
2
4
3
3
6
11 ผักปลอดภัย - ท่าคอย
4
3
7
3
3
6
12 ผักปลอดภัย - ช่องสะแก
4
3
7
3
3
6
13 กลุ่มผักปลอดภัย - ท่าไม้
4
3
7
3
3
6
รวก
14 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เกษตรกรอินทรีย์วิถีไทย 4
3
7
3
3
6
กลัดหลวง
15 ข้าวอินทรีย์ - ไร่มะขาม
4
0
4
4
4
8
16 วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
ส่งเสริมอาชีพเกษตร
4
3
7
4
4
8
(ข้าวหอมมะลิ) หนองประดู่
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ที่

ชุมชนที่ถูกคัดเลือก

17 กลุ่มวิสาหกิจน้าตาลเมือง
เพชร - คลองน้าเชี่ยว
18 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากตาล ไร่สะท้อน
19 น้าหม่อน - หุบกระพง

ชุมชนมี ชุมชนมี
ความ
ความ
แข็งแกร่ง ต้องการ ผลรวม
พร้อมจะ
ความ คะแนน
ช่วยกัน ช่วยเหลือ
ทางาน
ที่ชัดเจน

สินค้า/
บริการ
มีความ
โดดเด่น

สินค้า/
บริการ ผลรวม
มี
คะแนน
อัตลักษณ์

4

3

7

4

4

8

4

3

7

4

4

8

3

2

5

3

3

6

3. คะแนนของชุมชนที่ควรถูกคัดเลือกเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัด เพชรบุรี ตามการ
ประเมินความสอดคล้องในการคัดเลือกชุมชนของ คสป. และ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี (วิสาหกิจ
เพื่อสังคม) จากัด
ชุมชนมี
ชุมชนมี
ความ
ความ
สินค้า/
สินค้า/
ชุมชนที่ควร
แข็งแกร่ง
ต้องการ ผลรวม บริการ
ผลรวม
ที่
บริการ
คัดเลือกเพิ่มเติม พร้อมจะ
ความ
คะแนน มีความ
คะแนน
มีอัตลักษณ์
ช่วยกัน
ช่วยเหลือ
โดดเด่น
ทางาน
ที่ชัดเจน
ท่องเที่ยวชุมชน1
3
2
5
4
4
8
วัดเกาะ
ชมพู่เพชร2
3
3
6
4
4
8
บ้านกุ่ม
ท่องเที่ยวชุมชน3
3
4
7
4
4
8
คลองน้าเชี่ยว
ท่องเที่ยวชุมชน4
4
4
8
3
3
6
บ้านบางเก่าชะอา
ท่องเที่ยวชุมชน5 บ้านน้าทรัพย์แก่ง
4
3
7
3
3
6
กระจาน
ท่องเที่ยวชุมชน6
3
3
6
3
3
6
บางขุนไทร
ท่องเที่ยวชุมชน7
4
2
6
3
3
6
หนองปรง
8 ท่องเที่ยวชุมชน4
3
7
3
2
5
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ที่

ชุมชนที่ควร
คัดเลือกเพิ่มเติม

ไร่มะขาม
ท่องเที่ยวชุมชน9
หาดเจ้าสาราญ

ชุมชนมี
ความ
แข็งแกร่ง
พร้อมจะ
ช่วยกัน
ทางาน
2

ชุมชนมี
ความ
ต้องการ ผลรวม
ความ
คะแนน
ช่วยเหลือ
ที่ชัดเจน
2

4

สินค้า/
บริการ
มีความ
โดดเด่น

3

สินค้า/
ผลรวม
บริการ
คะแนน
มีอัตลักษณ์

2

4. รายการการจัดการองค์กรของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
ที่
เรื่อง
1. การสร้างสมดุลให้กับคนทุกกลุ่ม
1.1 รัฐ
1.2 เอกชน
1.3 วิชาการ
1.4 ประชาสังคม
1.5 ประชาชน
2. การสร้างความโปร่งใสและหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
2.1 มีการจดบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้น
2.2 มีการเปิดเผยงานการเงินแก่สาธารณะ
2.3 การเข้าช่วยธุรกิจชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยไม่มุ่งหวังผลประโยชน์แก่ธุรกิจของผู้
ถือหุ้นหรือกรรมการบริษัท
- มีประโยชน์เกี่ยวเนื่อง
- ไม่มีความเกี่ยวเนื่อง
3. มีการวัดผลงานของบริษัทอย่างชัดเจน (เลือกตัววัดผล 3 – 5 ตัว)
3.1 รายได้ของชุมชนที่เพิ่มขึ้น
3.2 สินค้าและบริการขายได้ราคาดีขึ้น
3.3 จานวนคนยากจนในชุมชนลดลง
4. การเลือกคนเก่งและดีมาช่วยทางาน
4.1 จานวนคนทางานอย่างน้อย 10 คน
4.2 สัดส่วนกรรมการมาจากภาคส่วนเท่าๆ กัน
4.3 มีคุณสมบัติครบ 3 ส. (สัตย์ชื่อ + เสียสละ + สัมพันธ์)
5. การใช้เงินให้เป็นประโยชน์กับชุมชน กาไรไม่ปันผล
5.1 มีกาไรจากการดาเนินงาน
5.2 กาไรไม่ปันผล
5.3 ขยายผลช่วยชุมชนใหม่ๆ
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5

















5. รายการการจัดการธุรกิจของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
ที่
เรื่อง
1. การทางานร่วมกับ 5 ภาคส่วน
1.1 รัฐ - สนับสนุน
1.2 เอกชน - ขับเคลื่อน
1.3 วิชาการ - ให้องค์ความรู้
1.4 ประชาสังคม - สร้างความเข้มแข็ง
1.5 ประชาชน/ธุรกิจชุมชน - ลงมือทา
2. การให้ความรู้ คาปรึกษาและสร้างความเชื่อมโยงใน 5 กระบวนการ
2.1 ปัจจัยการผลิต
2.2 องค์ความรู้
2.3 การตลาด
2.4 การสื่อสารเพื่อการรับรู้อย่างยั่งยืน
2.5 การบริหารจัดการ
3. การสร้างความเชื่อมโยงกับสถาบันการเงินของภาครัฐและธนาคารพาณิชย์ต่างๆ
3.1 ช่วยทาแผนธุรกิจ
3.2 ช่วยให้ความรู้ในการกู้เงิน/ขอเงินสนับสนุนจากแหล่งต่างๆ
3.3 ช่วยสร้างวินัยทางการเงิน ผ่านการทาบัญชี แต่ไม่ให้ความช่วยเหลือทางการเงินโดยตรง
4. การแบ่งปันผลความสาเร็จ
4.1 มีการทาความเข้าใจ
4.2 มีการกาหนดสัดส่วนการแบ่งปัน
4.3 มีการบันทึกความเข้าใจ
5. การทางานร่วมกับบริษัทส่วนกลาง
5.1 เรื่องการสร้างและเชื่อมโยงตลาด
5.2 เรื่องการเป็นแหล่งความรู้และเชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญ
5.3 เรื่องการแก้ปัญหาและการทางานข้ามจังหวัด



















6. รายการการประสานงานของคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจาจังหวัด
(คสป.) จังหวัดเพชรบุรี
1 แผนปฏิบัติงาน
ไม่มี
2 Roadmap
ไม่มี
3 พื้นที่เป้าหมายของบริษัทประชารัฐ
พื้นที่ดาเนินงานของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี
รักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด บริษัทฯ เสนอให้ คสป. พิจารณา
จากัด
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4 การประสานงานของ 12 คณะทางาน
5 การประชุม

มีการประสานงานโดย คสป.
ทุกเดือน
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ภาคผนวกที่ 15
ข้อมูลการสารวจ จังหวัดภูเก็ต
1. รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมจากภาคส่วนต่างๆ จังหวัด
ที่
ชื่อ - สกุล
หน่วยงาน
1 ดร.ประเจียด อักษรธรรมกุล
ประธาน บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
2 นางจรรยาวรรณ สุวัณณาการ
กรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
3 นางพภัสสรณ์ สมพรานนท์
กรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
4 นายวีระชัย ปราณวีระไพบูลย์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี
ภูเก็ต จากัด
5 นางกนกกิตติกา กฤตย์วุฒิกร
สานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สานักงานภูเก็ต
6 นางรัชดาภรณ์ โออิน
ผู้ช่วยท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดภูเก็ต
7 นายวีรชัย แสงสุรินทร์
นักพัฒนาชุมชน
8 นายชิตพล อิงสุวงศ์
นักพัฒนาธุรกิจ
9 นางสาวจันทนี ยุติบรรพ์
พัฒนาการจัดหวัดภูเก็ต
10 นายวิชัย แซ่ตัน
หัวหน้ากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดภูเก็ต
11 นางรัตติยา แซ่ตัน
ชุมชนสับปะรดภูเก็ต
12 นายอนุพงศ์ ทองสมบัติ
ชุมชนสับปะรดภูเก็ต
13 นายราชันย์ ไกรเลิศ
ชุมชนสับปะรดภูเก็ต
14 นายระวี รองแก้ว
ชุมชนสับปะรดภูเก็ต
15 นางสายใจ รองแก้ว
ชุมชนสับปะรดภูเก็ต
16 นายนฤพนธ์ โมรานอก
กลุ่มชุมชนผู้ปลูกสับปะรดภูเก็ต
17 คุณนงนภัส ไตลังคะ
กลุ่มชุมชนผู้ปลูกสับปะรดภูเก็ต
18 นายพิสิษฐ์ เทพทอง
ผ้าบาติกภูเก็ต
19 นายณัฐภูมิ ทองขาว
กลุ่มผ้าบาติก
20 คุณสุติมา หมาดหวัง
กลุ่มผ้าบาติก
21 นางจุฑาทิพย์ รองพล
กลุ่มกระเป๋ากระจูดบาติก
22 นายสมชาย อุดมผล
เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งมังกรภูเก็ต
23 นายไชยา อะนะฝรั่ง
เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งมังกรภูเก็ต
24 นางนวลใย สุทธิพิทักษ์
การท่องเที่ยวโดยชุมชนตาบลท่าฉัตรไชยชุมชน
(มอแกน)
25 นายสามารถ สุวรรณภักดี
การท่องเที่ยวโดยชุมชนตาบลท่าฉัตรไชยชุมชน
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ที่
26
27
28
29
30

ชื่อ - สกุล

หน่วยงาน
(มอแกน)
ท่องเที่ยวโดยชุมชนตาบลท่าฉัตรไชย
กลุ่มนมแพะและกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชน
กลุ่มนมแพะและกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชน
กลุ่มนมแพะและกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชน
ท่องเที่ยวชุมชน หมู่บ้านวัฒนธรรมถลาง
บ้านแขนน

นายสมพร แทนสกุล
นายณรงค์ชัย ไชยโย
นายสมปราชญ์ รักแสง
นางนัยนา บุญสมาน
นายไตรบัญญัติ จริยะเลอพงษ์

2. คะแนนของชุมชนที่ถูกคัดเลือกเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัด ภูเก็ต ตามการประเมินความ
สอดคล้องในการคัดเลือกชุมชนของ คสป. และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
ชุมชนมี ชุมชนมี
ความ
ความ
สินค้า/
สินค้า/
แข็งแกร่ง ต้องการ ผลรวม บริการ
บริการ ผลรวม
ที่
ชุมชนที่ถูกคัดเลือก
พร้อมจะ
ความ คะแนน มีความ
มีอัต
คะแนน
ช่วยกัน ช่วยเหลือ
โดดเด่น
ลักษณ์
ทางาน
ที่ชัดเจน
1 สับปะรดภูเก็ต-ถลาง
4
4
8
4
4
8
2 ผ้าบาติกภูเก็ต-สารสิน
2
2
4
2
2
4
3 ผ้าบาติกภูเก็ต-วิชิต
3
3
6
4
4
8
(วาดมือ)
4 ผ้าบาติกภูเก็ต-อ่าว
4
4
8
3
3
6
มะขาม
5 กุ้งมังกรภูเก็ต-บ่อแร่/
4
4
8
2
4
6
ฉลอง/เกาะโหลน
6 กุ้งมังกรภูเก็ต-ท่าฉัตรไชย
3
4
7
4
4
8
7 เกาะโหลนนราไวย์
3
3
6
2
3
5
(อิสลาม)
8 บ้านแขนน
3
3
6
4
3
7
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3. คะแนนของชุมชนที่ควรถูกคัดเลือกเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัด ภูเก็ต ตามการ
ประเมินความสอดคล้องในการคัดเลือกชุมชนของ คสป. และ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อ
สังคม) จากัด
ชุมชนมี
ชุมชนมี
ความ
ความ
สินค้า/
สินค้า/
ชุมชนที่ควร
แข็งแกร่ง
ต้องการ ผลรวม บริการ
ผลรวม
ที่
บริการ
คัดเลือกเพิ่มเติม พร้อมจะ
ความ
คะแนน มีความ
คะแนน
มีอัตลักษณ์
ช่วยกัน
ช่วยเหลือ
โดดเด่น
ทางาน
ที่ชัดเจน
ท่องเที่ยวชุมชน3
2
5
3
3
6
1
หัวหาร บ่อแร่
2 กระเป๋ายางพารา
3
4
7
3
3
6
4. รายการการจัดการองค์กรของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
ที่
เรื่อง
1. การสร้างสมดุลให้กับคนทุกกลุ่ม
1.1 รัฐ
1.2 เอกชน
1.3 วิชาการ
1.4 ประชาสังคม
1.5 ประชาชน
2. การสร้างความโปร่งใสและหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
2.1 มีการจดบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้น
2.2 มีการเปิดเผยงานการเงินแก่สาธารณะ
2.3 การเข้าช่วยธุรกิจชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยไม่มุ่งหวังผลประโยชน์แก่ธุรกิจของผู้
ถือหุ้นหรือกรรมการบริษัท
- มีประโยชน์เกี่ยวเนื่อง
- ไม่มีความเกี่ยวเนื่อง
3. มีการวัดผลงานของบริษัทอย่างชัดเจน (เลือกตัววัดผล 3 – 5 ตัว)
3.1 รายได้ของชุมชนที่เพิ่มขึ้น
3.2 สินค้าและบริการขายได้ราคาดีขึ้น
3.3 จานวนคนยากจนในชุมชนลดลง
4. การเลือกคนเก่งและดีมาช่วยทางาน
4.1 จานวนคนทางานอย่างน้อย 10 คน
4.2 สัดส่วนกรรมการมาจากภาคส่วนเท่าๆ กัน
4.3 มีคุณสมบัติครบ 3 ส. (สัตย์ชื่อ + เสียสละ + สัมพันธ์)
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ที่
เรื่อง
5. การใช้เงินให้เป็นประโยชน์กับชุมชน กาไรไม่ปันผล
5.1 มีกาไรจากการดาเนินงาน
5.2 กาไรไม่ปันผล
5.3 ขยายผลช่วยชุมชนใหม่ๆ
5. รายการการจัดการธุรกิจของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
ที่
เรื่อง
1. การทางานร่วมกับ 5 ภาคส่วน
1.1 รัฐ - สนับสนุน
1.2 เอกชน - ขับเคลื่อน
1.3 วิชาการ - ให้องค์ความรู้
1.4 ประชาสังคม - สร้างความเข้มแข็ง
1.5 ประชาชน/ธุรกิจชุมชน - ลงมือทา
2. การให้ความรู้ คาปรึกษาและสร้างความเชื่อมโยงใน 5 กระบวนการ
2.1 ปัจจัยการผลิต
2.2 องค์ความรู้
2.3 การตลาด
2.4 การสื่อสารเพื่อการรับรู้อย่างยั่งยืน
2.5 การบริหารจัดการ
3. การสร้างความเชื่อมโยงกับสถาบันการเงินของภาครัฐและธนาคารพาณิชย์ต่างๆ
3.1 ช่วยทาแผนธุรกิจ
3.2 ช่วยให้ความรู้ในการกู้เงิน/ขอเงินสนับสนุนจากแหล่งต่างๆ
3.3 ช่วยสร้างวินัยทางการเงิน ผ่านการทาบัญชี แต่ไม่ให้ความช่วยเหลือทางการเงินโดยตรง
4. การแบ่งปันผลความสาเร็จ
4.1 มีการทาความเข้าใจ
4.2 มีการกาหนดสัดส่วนการแบ่งปัน
4.3 มีการบันทึกความเข้าใจ
5. การทางานร่วมกับบริษัทส่วนกลาง
5.1 เรื่องการสร้างและเชื่อมโยงตลาด
5.2 เรื่องการเป็นแหล่งความรู้และเชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญ
5.3 เรื่องการแก้ปัญหาและการทางานข้ามจังหวัด
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6. รายการการประสานงานของคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจาจังหวัด
(คสป.) จังหวัดภูเก็ต
1 แผนปฏิบัติงาน
ไม่มี
2 Roadmap
ไม่มี
3 พื้นที่เป้าหมายของบริษัทประชารัฐ
พื้นที่ดาเนินงานของพื้นที่เป้าหมายของบริษัท
รักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม)
จากัด บริษัทฯ เสนอให้ คสป. พิจารณา
4 การประสานงานของ 12 คณะทางาน
มีการประสานงานโดย คสป.
5 การประชุม
ทุกเดือน
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ภาคผนวกที่ 16
ข้อมูลการสารวจ จังหวัดนราธิวาส
1. รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ที่
ชื่อ - สกุล
1 นายสุนทร พร้อมมูล
2 นายไกรวุฒิ ช่วยสถิต
3 นายปัญญา น่วมประวัติ
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

หน่วยงาน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
นายกเทศบาลตาบลกะลุวอเหนือ
รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
เจ้าพนักงานปกครองชานาญการพิเศษ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
อาสาพัฒนา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการอุตสาหกรรมชานาญการ
ผู้อานวยการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11
กรรมการผู้จัดการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี
นราธิวาส (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
กรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
ประธาน บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
กรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
ประธานกลุ่มพัฒนาอาชีพกระจูด
สมาชิกกลุ่มพัฒนาอาชีพกระจูด
สมาชิกกลุ่มพัฒนาอาชีพกระจูด
ประธานกลุ่มแปรรูปกระจูดบ้านยาบี
กลุ่มแปรรูปกระจูดไพรวัน
รองประธานกลุ่มแปรรูปกระจูดไพรวัน
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
ปูลารุ่งอรุณ
ประธานกลุ่มกระจูดนราดี ฮาตี

นายอัสมีรี แวเด็ง
นายทวีบุญ เชาวะเจริญ
นายสุรนาช โคตรศรี
นางสาวมาลิน พรหมสกุล
นางสาวศศิภา สกุลน้อย
นายริฎวัน บินอุเซ็ง
นางรัตนาวัลย์ วิจิตร
นายปิยะ ลาพรหมสุข
นางสาวยุพา คอหลง
นายสุรชัย กลางพระเนตร
นายปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดช

15 นางกรรณิกา ดารงวงศ์
16 นายภานุมาศ ชนากานต์
17 นางนัยนา ฤทธิภักดี
18
19
20
21
22
23
24

นายโสภณ อีแมลอดิง
นางสาวมากลือซง บินสือนิ
นางสาวมัยมูเน๊าะ บินดอเล๊าะ
นางเจะปารีดา มะโซ
นางกูแวรเยาว์ กูบิน
นางสาวอาซีอ๊ะ พนมะ
นางมามูเม๊าะ สะลูโก๊ะ

25 นางสาวฮาสบ๊ะ มามะ
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ที่
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

ชื่อ - สกุล
นางรอฮานา โต๊ะเล๊าะ
นางวีรยา เฮงยาลา
นางมาลินี จีระออน
นาวสาวคอไซม๊ะ ดายาง
นางแบะนะ บินนีลราเฮ็ง
นางอามีเน๊าะ สาและ
นางยามีละห์ ดอเล๊าะ
นางพัชรินทร์ บินเล๊าะ
นางเจ๊าะเสาะ แวฮูลู
นางซาเราะห์ มามะ
นางสาวมารีซา มาหะมะ
นางบีเดาะ แต
นางแมะนอ สาและ
ว่าที่ร้อยตรีดิลก ศิริวัลลภ

หน่วยงาน
เลขาธิการเครือข่ายประชารัฐ
อาสาพัฒนา
ประธานเครือข่ายกระจูด
รองประธานกลุ่มกระจูดบ้านคลอแระ
ประธานกลุ่มกระจูด บ้านทอนนาอีม
ประธานกลุ่มกระจูดบ้านทอน
ประธานกลุ่มสานเสื่อกระจูดบ้านโคกพะยอม
ประธานกลุ่มกระจูด บ้านทอนอามาน
ประธานกลุ่มกระจูดบ้านโคกพะยอม
ประธานกลุ่มกระจูด บ้านทอนฮีเล
กลุ่มกระจูดบ้านบุเกะสูดอ
กลุ่มกระจูดบ้านบูเกะสูดอ
กลุ่มกระจูดบ้านศาลาใหม่
ผู้ดูแลสมาชิกศิลปาวีพและกรรมการบริษัทประชา
รัฐรักสามัคคีนราธิว่า (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
หัวหน้าโรงงานกระจูด

40 นายพีระพงศ์ สุวรรณนิล

2. คะแนนของชุมชนที่ถูกคัดเลือกเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัด นราธิวาส ตามการประเมิน
ความสอดคล้องในการคัดเลือกชุมชนของ คสป. และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส (วิสาหกิจเพื่อสังคม)
จากัด
ชุมชนมี ชุมชนมี
ความ
ความ
สินค้า/
สินค้า/
แข็งแกร่ง ต้องการ ผลรวม บริการ
บริการ ผลรวม
ที่
ชุมชนที่ถูกคัดเลือก
พร้อมจะ
ความ คะแนน มีความ
มี
คะแนน
ช่วยกัน ช่วยเหลือ
โดดเด่น อัตลักษณ์
ทางาน
ที่ชัดเจน
1 กระจูด
3.7
4
7.7
3.3
4
7.3
2 ลองกอง
3
4
7
4
4
8
3 กรือโป๊ะ
4
2
6
4
2
6
4 ข้าวหอมกระดังงา
4
4
8
3
4
7
5 ผ้าทอพื้นเมือง
4
4
8
3
4
7
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3. คะแนนของชุมชนที่ควรถูกคัดเลือกเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัด นราธิวาส ตามการ
ประเมินความสอดคล้องในการคัดเลือกชุมชนของ คสป. และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส (วิสาหกิจ
เพื่อสังคม) จากัด
ชุมชนมี
ชุมชนมี
ความ
ความ
สินค้า/
สินค้า/
ชุมชนที่ควร
แข็งแกร่ง
ต้องการ ผลรวม บริการ
ผลรวม
ที่
บริการ
คัดเลือกเพิ่มเติม พร้อมจะ
ความ
คะแนน มีความ
คะแนน
มีอัตลักษณ์
ช่วยกัน
ช่วยเหลือ
โดดเด่น
ทางาน
ที่ชัดเจน
1 ฝาชี
3
4
7
3
3
6
2 กระเป๋าผ้า
3
4
7
3
3
6
3 เรือกอและจาลอง
3
4
7
3
3
8
ท่องเที่ยวเชิง
3
3
6
2
3
5
4
นิเวศ
4. รายการการจัดการองค์กรของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
ที่
เรื่อง
1. การสร้างสมดุลให้กับคนทุกกลุ่ม
1.1 รัฐ
1.2 เอกชน
1.3 วิชาการ
1.4 ประชาสังคม
1.5 ประชาชน
2. การสร้างความโปร่งใสและหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
2.1 มีการจดบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้น
2.2 มีการเปิดเผยงานการเงินแก่สาธารณะ
2.3 การเข้าช่วยธุรกิจชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยไม่มุ่งหวังผลประโยชน์แก่ธุรกิจของผู้
ถือหุ้นหรือกรรมการบริษัท
- มีประโยชน์เกี่ยวเนื่อง
- ไม่มีความเกี่ยวเนื่อง
3. มีการวัดผลงานของบริษัทอย่างชัดเจน (เลือกตัววัดผล 3 – 5 ตัว)
3.1 รายได้ของชุมชนที่เพิ่มขึ้น
3.2 สินค้าและบริการขายได้ราคาดีขึ้น
3.3 จานวนคนยากจนในชุมชนลดลง
4. การเลือกคนเก่งและดีมาช่วยทางาน
4.1 จานวนคนทางานอย่างน้อย 10 คน
4.2 สัดส่วนกรรมการมาจากภาคส่วนเท่าๆ กัน
187















ที่
เรื่อง
4.3 มีคุณสมบัติครบ 3 ส. (สัตย์ชื่อ + เสียสละ + สัมพันธ์)
5. การใช้เงินให้เป็นประโยชน์กับชุมชน กาไรไม่ปันผล
5.1 มีกาไรจากการดาเนินงาน
5.2 กาไรไม่ปันผล
5.3 ขยายผลช่วยชุมชนใหม่ๆ
5. รายการการจัดการธุรกิจของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
ที่
เรื่อง
1. การทางานร่วมกับ 5 ภาคส่วน
1.1 รัฐ - สนับสนุน
1.2 เอกชน - ขับเคลื่อน
1.3 วิชาการ - ให้องค์ความรู้
1.4 ประชาสังคม - สร้างความเข้มแข็ง
1.5 ประชาชน/ธุรกิจชุมชน - ลงมือทา
2. การให้ความรู้ คาปรึกษาและสร้างความเชื่อมโยงใน 5 กระบวนการ
2.1 ปัจจัยการผลิต
2.2 องค์ความรู้
2.3 การตลาด
2.4 การสื่อสารเพื่อการรับรู้อย่างยั่งยืน
2.5 การบริหารจัดการ
3. การสร้างความเชื่อมโยงกับสถาบันการเงินของภาครัฐและธนาคารพาณิชย์ต่างๆ
3.1 ช่วยทาแผนธุรกิจ
3.2 ช่วยให้ความรู้ในการกู้เงิน/ขอเงินสนับสนุนจากแหล่งต่างๆ
3.3 ช่วยสร้างวินัยทางการเงิน ผ่านการทาบัญชี แต่ไม่ให้ความช่วยเหลือทางการเงินโดยตรง
4. การแบ่งปันผลความสาเร็จ
4.1 มีการทาความเข้าใจ
4.2 มีการกาหนดสัดส่วนการแบ่งปัน
4.3 มีการบันทึกความเข้าใจ
5. การทางานร่วมกับบริษัทส่วนกลาง
5.1 เรื่องการสร้างและเชื่อมโยงตลาด
5.2 เรื่องการเป็นแหล่งความรู้และเชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญ
5.3 เรื่องการแก้ปัญหาและการทางานข้ามจังหวัด
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6. รายการการประสานงานของคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจาจังหวัด
(คสป.) จังหวัดนราธิวาส
1 แผนปฏิบัติงาน
มีเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ E 3
2 Roadmap
ไม่มี
3 พื้นที่เป้าหมายของบริษัทประชารัฐ
ไม่มีพื้นที่ซ้ากับคนอื่น
รักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
4 การประสานงานของ 12 คณะทางาน
มีการประสานงานโดย คสป.
5 การประชุม
ทุกเดือน
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คณะผู้วิจัย
ประธานโครงการ
1. ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล
ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ
1. ดร.สุนทร คุณชัยมัง

2. ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ
3. ดร.ทวีศักดิ์ รักยิ่ง
4. นายไชยณัฐ เจติยานุวัตร

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้อานวยการมูลนิธิสัมมาชีพ และผู้อานวยการหลักสูตรอบรมนักบริหาร
วิสาหกิจเพื่อสังคม ศูนย์ศึกษาและพัฒนากิจการเพื่อสังคม
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
ผู้อานวยการสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย และ
ผู้ร่วมก่อตั้ง Thailand Social Business Initiative
นักวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
นักวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้เชี่ยวชาญ/หัวหน้าทีมวิจัย
1. ผศ.ดร.ฉัตรวรัญ องคสิงห์

รองคณบดีฝ่ายบริหารวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต และ
รองผู้อานวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาผู้นาสังคม ธุรกิจและ
การเมือง
2. ดร.นัชชา เทียมพิทักษ์
ศูนย์ศึกษาและพัฒนากิจการเพื่อสังคม วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
มหาวิทยาลัยรังสิต
3. ดร.ชญานันท์ ติยะตระการชัย คณบดีคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
4. Dr.Faiz Shah
ผู้อานวยการ Yunus Center at AIT
ทีมวิจัย
1. นางสาวกมลวรรณ ชื่นชูใจ
2. นายจีรวัฒน์
เขื่อนปัญญา
3. นางสาวเกียวะลี มีสิทธิ์
4. นางสาวจตุภรณ์ พันธ์ดี
5. นางสาวปัญจารีย์ วัชรปัญญาเลิศ
6. นายทรงพล
จรรยาภรณ์
7. นางสาวพชรพร พิจารณากุล
8. นายจุติวัฒน์
เสงี่ยมศักดิกร

มูลนิธิสัมมาชีพ
มูลนิธิสัมมาชีพ
มูลนิธิสัมมาชีพ
สถาบันไทยพัฒน์
สถาบันไทยพัฒน์
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Yunus Center at AIT
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9. นางสาวปัญชิกา คุณชัยมัง
10. นางสาวสุทธิดา โพธิสุวรรณ

Yunus Center at AIT
Yunus Center at AIT

ผู้ประสานงาน
1. นางสาวกรรณิการ์
2. นางสาวทัศนีย์

มูลนิธิสัมมาชีพ
บริษัท อิมเมจ พลัส คอมมิวนิเคชั่น จากัด

รุ่งศิริมาศ
ขัดสืบ
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