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การจัดการความรู้ในการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรม
ชื่อเรื่อง โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาด 100 ร้าน OTOP ไทยยิ้ม จังหวัดอ่างทอง ปีงบประมาณ 2563
โดย นางสาวนันทนา หวังธงชัยเจริญ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน
เขตตรวจราชการที่ 1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (ชัยนาท ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี
และอ่างทอง)
เบอร์โทรศัพท์ 0899227432
ระยะเวลาศึกษาตั้งแต่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 23 มีนาคม 2563
1. ความเป็นมาและความสาคัญของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
รัฐบาลมีนโยบายในการดาเนินการโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
กระบวนการพัฒนาท้องถิ่น สร้างชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างงาน สร้างรายได้
ด้ ว ยการน าทรั พ ยากร ภู มิ ปั ญ ญา ในท้ อ งถิ่ น มาพั ฒ นาเป็ น ผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละบริก ารคุ ณ ภาพที่ มี จุ ดเด่ น และ
มูลค่าเพิ่มเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ
รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีมีนโยบายลดความเหลื่อมล้า สร้างรายได้และความ เจริญ
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ โดยน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบชี้นานโยบาย โดยนา
ภาคเอกชน และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมดาเนินการร่วมกับภาครัฐ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ ประเทศ
ในเรื่ อ ง มั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ 15 ธั น วาคม 2558 รั บ ทราบการแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการภาครัฐ และภาคเอกชน 12 คณะ ประกอบด้วย กลุ่ม Value Driver 7 คณะ และกลุ่ม Enable
Driven 5 คณะ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐของรัฐบาล โดยกลไกสานพลังประชารัฐ คือ ภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาชน ช่วยกันแก้ปัญหา และคิดหาทางสร้างอนาคตให้ประเทศไทย ผ่านโครงสร้างการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศที่ มุ่งมั่น ลดความเหลื่อมล้า พัฒนาคุณภาพคน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เป็นเป้าหมายสาคัญประการหนึ่งตามนโยบายรัฐบาลปัจจุบัน โดยกลไกหลักที่สาคัญ
คือ คณะทางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3)
การดาเนินงานของคณะทางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) ภายใต้แนวคิด Social
Enterprise (SE) มีกลยุทธ์และแผนการดาเนินงานดังนี้
(1) มุ่งสู่เป้าหมายเดียว “สร้างรายได้ให้กับชุมชน เพื่อประชาชนมีความสุข”
(2) ดาเนินงาน 3 กลุ่มงาน ได้แก่ การเกษตร การแปรรูป (SMEs/OTOP) และการท่องเที่ยวโดยชุมชน
(3) มี 5 กระบวนงาน ประกอบด้วย การเข้าถึงปัจจัยการผลิต การบริหารจัดการ การสร้างองค์ความรู้
การตลาดและการสื่อสารสร้างการรับรู้
(4) ดาเนินการจัดตั้งบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด ใน 76 จังหวัด
กับ 1 บริ ษัท ประชารั ฐ รั กสามัคคี (วิ ส าหกิจเพื่ อสั งคม) ประเทศไทย จากัด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ ทั้งหมดนี้
เป็น กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก จะขับเคลื่อนผ่านบริษัทประชารัฐรักสามัคคี มีการบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ถึงปลายทาง จนก่อให้เกิดรายได้แล้วนารายได้นั้น มาต่อยอดพัฒนา
เศรษฐกิจของชุมชนให้เข้มแข็งต่อไป
ต่อมาเพื่อเป็นการขยายผลการดาเนินการของคณะกรรมการสานพลังประชารัฐในการประสานและ
ขับเคลื่อนนโยบายและกิจกรรมที่เกิดขึ้น หรือมีผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ เป็นการบูรณาการการทางาน
ระหว่างภาคเอกชน ภาคประชาชนกับภาครัฐ สมควรวางรูปแบบและวิธีการดาเนินงานในจังหวัดต่าง ๆ ให้อยู่กรอบเดียวกัน
โดยจาลองรูปแบบและวิธีการให้ใกล้เคียงกับคณะกรรมการสานพลังประชารัฐพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
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ได้มีคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี ที่ 106/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลัง
ประชารัฐประจาจังหวัด ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 โดยมีองค์ประกอบดังนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย เป็นรองประธาน รวมทั้งกรรมการจากหน่วยงานภาครัฐ
จากภาคเอกชน จากภาคประชาชน ในจังหวัด และมีหัวหน้าสานักงานจังหวัดและพัฒนาการจังหวัดเป็นเลขานุการร่วม
คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจาจังหวัด (คสป.) อ่างทอง ได้มีการ
แต่ งตั้ งคณะท างานสนั บสนุ นการขั บเคลื่ อนเศรษฐกิ จฐานรากและประชารั ฐจั งหวั ดอ่ างทองมี พั ฒนาการจั งหวั ด
เป็นประธาน รวมทั้งสนับสนุน ส่งเสริมให้มีการระดมหุ้นจากทุกภาคส่วนจนสามารถจัดตั้ง บริษัทประชารัฐ
รักสามัคคีจังหวัดอ่างทอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 โดยมีนายเรืองชัย ลิ้มบูรณพันธ์
เป็นประธานกรรมการ มีนายศุภากร ฉัตรภัทรไชย เป็นกรรมการผู้จัดการ
ปี 2560 กรมการพัฒนาชุมชนได้ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกจังหวัดจัดตั้ง บริษัท โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์
โดยให้จังหวัดคัดเลือกผู้ผลิตสินค้าโอทอป หรือผู้ประกอบการศูนย์ขายสินค้าโอทอป หรือของฝากที่มีประสบการณ์สูง
มีความกระตือรือร้น มองตลาดเก่ง วิเคราะห์เชิงธุรกิจเป็น มีความรู้ด้านการบริหารจัดการ โดยดาเนินการ
ในรูปแบบ บริษัท โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ โดยโอทอปเทรดเดอร์แต่ละแห่ง ดาเนินการรวบรวม ผลิตภัณฑ์โอทอป
ของจังหวัดตนเองทั้งหมด ปรับปรุงคุณภาพสินค้า พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน ดาเนินการแลกเปลี่ยนสินค้า
กับเทรดเดอร์ในจังหวัดต่าง ๆ ทาให้ผู้ผลิตมีช่องทางการ จาหน่ายอย่างน้อย 77 สาขา ในแต่ละจังหวัด รวมทั้งเป็น
ตัวเชื่อมนาสินค้าเข้าไปจาหน่ายในโมเดิร์นเทรด ห้างสรรพสินค้า ในอาเซียนในประเทศจีน เป็นต้น ซึ่งจะเป็น
การเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ ยกระดับสินค้าโอทอปสู่สากล และนาไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ กับ
ชุมชนได้อย่างยั่งยืน
จังหวัดอ่างทอง โดยสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทองได้ดาเนินการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาผู้ผลิต
ผู้ประกอบการ OTOP ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้มีคุณภาพ มาตรฐาน สู่สากล รวมทั้งการส่งเสริม
ช่องทางการตลาด โดยบูรณาการร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีผู้ผลิต
ผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จานวน 702 ราย จานวน 1,407 ผลิตภัณฑ์
ทั้งนี้จังหวัดอ่างทองได้ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพ มีความรู้ด้านการตลาด
การบริหารจัดการ และมีความสนใจดาเนินการจัดตั้งบริษัท อ่างทอง โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ จากัด โดยมี
นางสาวยุราวัลย์ ขันทอง เป็นผู้จัดการบริษัทฯ
1.1 วัตถุประสงค์โครงการฯ
(1) เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์โอทอป ภายในจังหวัด
(2) เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ โอทอปของจังหวัดอ่างทอง
1.2 เป้าหมาย / ระยะเวลาดาเนินการ ของโครงการ
ระยะ / เวลาดาเนินการ
ระยะที่ 1 ตุลาคม–ธันวาคม 2562 (ต. 1 )

จานวนร้านค้า
100 ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ

ระยะที่ 2 มกราคม–มิถุนายน 2563 (ต. 2-3) ทุ ก ร้ า นค้ า ประชารั ฐ ในเขตพื้ น ที่ จั ง หวั ด
อ่างทอง
ระยะที่ 3 กรกฎาคม–กันยายน 2563 (ต. 4)

จานวนผลิตภัณฑ์โอทอป

20 ผลิตภัณฑ์
50 ผลิตภัณฑ์

ร้านค้าทั่วไปที่สนใจทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ 100 ผลิตภัณฑ์
จังหวัดอ่างทอง
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2. วัตถุประสงค์ในการจัดการความรู้ / การศึกษา
2.1 เพื่อศึกษารูปแบบการดาเนิ นงานโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาด 100 ร้าน OTOP ไทยยิ้ม
จังหวัดอ่างทอง
2.2 เพื่อค้นหาปัจจัยในการดาเนินงานโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาด 100 ร้าน OTOP ไทยยิ้ม
จังหวัดอ่างทอง
3. วิธีการ/ขั้นตอน การศึกษาผลการดาเนินงานที่เป็น Best Practice
3.1 ศึกษาทบทวนมติ ครม. คาสั่ง แนวคิด / แนวทางการดาเนินงาน โครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
(OTOP) นโยบายสานพลังประชารัฐ การดาเนินงานของคณะทางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
การดาเนินงานของคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจาจังหวัด บริษัท
ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด บริษัท โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ จากัด
3.2 ศึกษาข้อมูลจากสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง จากข้อมูลข่าวสารโครงการฯ และลงพื้ นที่
สอบถามข้อมูลฯ เยี่ยมชมร้านค้าฯ ที่เข้าร่วมโครงการ ในอาเภอเมือง และอาเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
3.3 ศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสอบถามผู้บริหาร เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงาน ผู้จัดการ
บริษัท อ่างทอง โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ จากัด เจ้าของร้านค้า (กลุ่มเป้าหมาย) และผู้มาใช้บริการในร้านค้า
ที่ร่วมโครงการฯ
4. ผลการดาเนินการ กระบวนการ วิธีการ / ขั้นตอน การดาเนินการ ผลสัมฤทธิ์ ที่เป็น Best Practice
ผลการดาเนินงาน สรุปได้ดังนี้
4.1 ช่วงก่อตั้ง/ทดลอง
ด้วยสภาพปัญหาที่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการโอทอป กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ไม่มีทักษะ
ในการหาช่องทางการตลาด มีปัญหาในการขายสินค้า มีบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม ทาให้สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดอ่างทอง บริษัท อ่างทอง โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ จากัด และบริษัท โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ ไทยแลนด์
จากัด ได้ร่วมประชุมกันจนเกิดแนวคิดที่จะเพิ่ มช่องทางการตลาด เพื่อจาหน่ายให้แก่ ลูกค้าระดับรากหญ้า
ที่อยู่ในชุมชน/หมู่บ้าน ในราคาหลักราคาถูก (ราคาตั้งแต่ 5 บาทขึ้นไป) โดยคัดเลือกสินค้าโอทอป ของกลุ่มปรับตัว
สู่การพัฒนา (Quadrant D) เป็นอันดับแรก มาบรรจุภัณฑ์ใหม่ที่มีราคาต้นทุนต่า วางจาหน่ายในร้านค้าของ
ชุมชน/หมู่บ้าน ผลการดาเนินงาน ดังนี้
(1) สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจัดประชุมเจ้าหน้าที่ เพื่อทราบแนวคิด สร้างความเข้าใจ
และสารวจร้านค้าในชุมชน/หมู่บ้านที่สนใจ สมัครใจเข้าร่วม
(2) บริษัท อ่างทอง โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ จากัด ทาหน้าที่เป็นคนกลางในการลงทุน
คัดเลือก/ซือ้ สินค้า นาสินค้ามาบรรจุภัณฑ์ใหม่ จัดทาระบบวางสินค้า การขนส่งสินค้า การรับคืน/จัดเก็บสินค้า
รวมทั้งการทาชั้น/แผงการวางสินค้า ให้แก่ร้านค้า
(3) บริษัท โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ ไทยแลนด์ จากัด ออกแบบฉลากบรรจุภัณฑ์ให้
(4) ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด จั ด ท าค าสั่ ง คณะท างานฯ และจั ด ประชุ ม ชี้ แ จงผู้ ผ ลิ ต
ผู้ประกอบการสินค้า OTOP ทั้งจังหวัด และจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับภาคี
(5) ผลการทดลองการวางจาหน่ายสินค้าในร้านค้า จานวน 22 ร้านค้า ใน 7 อาเภอ เมื่อเดือน
กรกฎาคม 2562 จากการประเมินสภาพปัญหา ศักยภาพของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP พบว่า ผลิตภัณฑ์
OTOP ที่สามรถจาหน่ายได้ จานวน 20 ผลิตภัณฑ์ เช่น สินค้าประเภทอาหาร เช่น ไข่เค็ม ขนมหวาน ฯลฯ
สินค้าประเภทของใช้ เช่น สบู่ แชมพู สมุนไพร เป็นต้น รวมยอดจาหน่ายทั้งสิ้น ของเดือนกรกฎาคม 2562
เป็นเงิน 84,000 บาท
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4.2 ช่วงการขยายผล
(1) สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและบริษัท อ่างทอง โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ จากัด ได้ร่วมสรุปผล
การประเมินที่ได้ดาเนินการช่วงทดลอง และปรับแนวทางการดาเนินงาน โดยสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
จัดประชุมเจ้าหน้าที่ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการโอทอป เพื่อสร้างความเข้าใจ ดาเนินการรวบรวมผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น
และเน้นให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการโอทอป มีการควบคุมคุณภาพการผลิตให้ได้มาตรฐานคงเดิม
(2) สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดได้ประชุมร่วมกับบริษัท อ่างทอง โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ จากัด
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอ่างทอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สานักงานพาณิชย์จังหวัด
และเครือข่าย OTOP จังหวัดอ่างทอง ร่วมลงนามใน MOU และจัดทา โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาด 100
ร้าน OTOP ไทยยิ้ม จังหวัดอ่างทอง เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ๆ ได้อนุมัติโครงการ เมื่อ 5 พฤศจิกายน
2562 และมีขับเคลื่อนการดาเนินโครงการฯ โดยคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลัง
ประชารัฐประจาจังหวัด (คสป.) อ่างทอง
(3) คณะกรรมการประสานและขับเคลื่ อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ประจาจังหวัด (คสป.)
อ่างทอง โดยคณะทางานสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดอ่างทอง มีนายทินกร บุญเงิน
พัฒนาการจังหวัดเป็นประธาน ได้มีมติที่ประชุมฯ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 เห็นชอบให้บริษัทประชารัฐ
รักสามัคคีจังหวัดอ่างทอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด ให้บริษัท อ่างทอง โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ จากัด ยืมเงิน
เพื่อเพิ่มทุนในดาเนินการเป็นจานวน 300,000 บาท โดยบริษัท อ่างทอง โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ จากัด
จะต้องทาแผนธุรกิจเสนอให้บอร์ดของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอ่างทอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด เห็นชอบ
(4) นายทินกร บุญเงิน พัฒนาการจังหวัด ได้มอบหมายให้นายเรืองชัย ลิ้มบูรณพันธ์ ประธานกรรมการ
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี อ่างทอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด เป็นประธานการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่
พัฒนาชุมชน บริษัท อ่างทอง โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ จากัด และผู้ประกอบการ ผู้ผลิตโอทอป เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจาหน่ายสินค้า การรักษามาตรฐานและคุณภาพผลิตภัณฑ์ การควบคุมการผลิต
เพื่อให้สามารถส่งให้ผู้บริโภคอย่างสม่าเสมอ การคัดสรรสินค้าโอทอป การสื่อสารสร้างการรับรู้ เพื่อส่งเสริมช่องทาง
การตลาด เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563
(5) การติดตามงาน
(1) การติดตามโดยการรายงาน จังหวัดได้ติดตามผลการการดาเนินงาน รวมทั้งปัญหา
อุปสรรค แนวทางแก้ไข เช่น การจัดเก็บข้อมูลการรายงานยอดจาหน่ายเป็นประจา การรายงานความคืบหน้า
ของโครงการฯ ให้คณะกรรมการ /คณะทางานฯ ทราบ รวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด อย่างต่อเนื่อง
(2) การติดตาม โดยบุคคล /คณะบุคคล จังหวัดได้มอบหมายให้สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด /สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ติดตามการดาเนินงานในพื้นที่อย่างสม่าเสมอ รวมทั้งมีการติดตามงาน
แบบบูรณาการ เช่น สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดได้ร่วมกับบริษัท อ่างทอง โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ จากัด
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอ่างทอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด ได้ร่วมกันลงพื้นที่สารวจร้านค้า สร้างความเข้าใจแก่
ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ จานวน 19 ร้านค้า 19 หมู่บ้าน ใน 7 อาเภอ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
5. ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
5.1 คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจาจังหวัด (คสป.) อ่างทอง
นาโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด กาหนดแนวทางขับเคลื่อน และได้มอบหมายให้ คณะทางานสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดอ่างทองเป็นหน่วยงานหลักสนับสนุนการดาเนินงาน บูรณาการ
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เช่น สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สานักงานพาณิช ย์จัง หวัด
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด บริษัท อ่างทอง โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ จากัด บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอ่างทอง
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(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ร้านค้าต่าง ๆ ในหมู่บ้าน เครือข่ายโอทอปจังหวัด ซึ่งส่งผลดี
ในการเพิ่มช่องทางการตลาด สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการโอทอป รวมทั้งประชาชนได้บริโภคสินค้าดี มีคุณภาพ
ในราคาย่อมเยาว์
5.2 การวิเคราะห์ตลาดของบริษัท อ่างทอง โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ จากัด ที่มองเห็นช่องว่างในตลาด
สาหรับตนเอง ขนาดของตลาดมีขนาดใหญ่พอ มีการทดลองตลาด รวมทั้งการประเมินผลการดาเนินงาน
แล้วนาผลการทดลองมาปรับปรุง พัฒนาแนวทางการดาเนินงาน
5.3 การสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจทุกระดับ บ่อยครั้ง และต่อเนื่อง
5.4 การประสานงานและบูรณาการทางานกับทุกภาคส่วนอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
5.5 มีการติดตามประเมินผล ตรวจสอบ ทบทวน การดาเนินงานสม่าเสมอ
6. รูปแบบ (Model) การดาเนินงาน บทเรียนที่ได้รับ
การเพิ่มช่องทางการตลาดเพื่อจาหน่ายสินค้าโอทอป สาหรับประชาชนในชุมชน/หมู่บ้าน โดยบริษัท
อ่างทอง โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ จากัด มีการวิเคราะห์ตลาด ที่มองเห็นช่องว่างในตลาดสาหรับตนเอง
ขนาดของตลาดมีขนาดใหญ่พอ มีหน่วยงานรัฐ (พช.,พณ.,อต.) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน ในการสร้างสินค้า
ใหม่ออกสู่ตลาดผ่านร้านค้าต่าง ๆ ในหมู่บ้าน (โชห่วย) เพิ่มทางเลือกให้แก่ลูกค้า บรรจุภัณฑ์สินค้าใหม่เพื่อ
สร้างตลาดใหม่ ลดต้นทุนการผลิต ขณะเดียวกันบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดอ่างทอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
สนับสนุนในการให้บริษัท อ่างทอง โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ จากัด สามารถกู้ยืมเงินได้ ภาคประชาชน
ได้แก่ ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต กลุ่มโอทอป ที่ไม่ถนัดการตลาด สามารถผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
ตรงความต้องการของลูกค้า มีช่องทางการจาหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น ทาให้มีรายได้มากขึ้น ร้านค้าต่าง ๆ ในหมู่บ้าน
มีสินค้าโอทอปที่มีคุณภาพจากแหล่งต่าง ๆ มาจาหน่ายให้ประชาชนในราคาย่อมเยาว์
ซึง่ ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะ เห็นว่าในอนาคตควรให้ภาคีที่เกี่ยวข้องมีการเพิ่มศักยภาพ เช่น การแบ่งส่วน
ตลาด (Segmentation) การเลือกตลาดเป้าหมาย (Targeting) การวางตาแหน่งทางการตลาด (Positioning)
ทาการสื่ อสารที่ชั ดเจนสู่ กลุ่ ม เป้ าหมาย การตลาดนาการผลิ ต รวมทั้งการจัดเรียงสินค้า” ที่ต้องคานึงความ
สะดวกสบายของลูกค้าในการเลือกซื้อสินค้า แต่ละกลุ่มต่อเนื่องกัน เป็นการใช้พื้นที่แต่ละชั้นวางให้เป็นประโยชน์
และสร้างยอดขายสูงสุดให้ร้านค้า เป็นต้น
จากการศึ ก ษาข้ อมู ล แนวทางการด าเนิ น งานต่า ง ๆ รวมทั้ ง ปัจ จั ยน าเข้ า (Input) กระบวนการ
(Process) ผลผลิตที่ได้ (Output) สรุปเป็นรูปแบบ (Model) (ดูภาคผนวกแนบท้าย) การดาเนินงานที่เป็น
รูปแบบใหม่ ที่มีบริษัท อ่างทอง โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ จากัด เป็นผู้ลงทุน เป็นตัวกลางในการกระจาย
สินค้า/ขายสินค้า ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการโอทอป สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอ่างทอง
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด เพิ่มช่องทางในการเข้าถึงแหล่งทุน ภาครัฐสนับสนุนส่งเสริมตามบทบาทภารกิจ
กล่ า วได้ ว่ า เป็ น การขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ฐานรากโดยกลไกประช ารั ฐ ที่ ชุ ม ชนลงมื อ ท า เอกชน
ขับเคลื่อน และภาครัฐสนับสนุน นาไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง
7. การเผยแพร่
7.1 นาเสนอผลสาเร็จที่เป็นการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการประชุมเชิงปฏิบัติการการ
ติดตามผลการตรวจราชการ รายไตรมาส ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 10-11 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมเอเชีย
แอร์ พอร์ ต จั งหวัดปทุมธา นี รวมเขตตรวจราชการ 1,2,3 กลุ่ มจังหวัดภาคกลางตอนบน ตอนกลางและ
ปริมณฑลและตอนล่าง 1 รวม 13 จังหวัด
7.2 เผยแพร่เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แนบการจัดการความรู้ของสานักตรวจราชการ กรมการพัฒนา
ชุมชน ทางเว็บไซด์ http://inspector.cdd.go.th/ Facebook และ Line Group ต่าง ๆ
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สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด บริษัท อ่างทอง โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ จากัด บริษัท ประชารัฐรัก
สามัคคีอ่างทอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สานักงานพาณิชย์จังหวัด และเครือข่าย
OTOP จังหวัดอ่างทอง ร่วมลงนามใน MOU โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาด 100 ร้าน OTOP ไทยยิ้ม จังหวัด
อ่างทอง

คณะทางานสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดอ่างทองประชุมการขับเคลื่อนงาน เมื่อ 29
มกราคม 2563
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สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดได้ร่วมกับบริษัท อ่างทอง โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ จากัด บริษัท ประชารัฐรัก
สามัคคีอ่างทอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด ได้ร่วมกันลงพื้นที่สารวจร้านค้า สร้างความเข้าใจแก่ ร้านค้าที่เข้าร่วม
โครงการ จานวน 19 ร้านค้า 19 หมู่บ้าน ใน 7 อาเภอ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
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สินค้า OTOP ชั้นแขวนสินค้า

น.ส.นันทนา หวังธงชัยเจริญ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนได้เยี่ยมชมสินค้า สอบถามข้อมูล
จากลูกค้า และเจ้าของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแด่นางสาวยุราวัลย์ ขันทอง ผู้จัดการ
บริษัท อ่างทอง โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ จากัด ณ อาเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
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