
 

เก็บประเด็นช่วงการเสนอผลงานประกวดกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
่  

ประเสริฐ ดอยลอม 
ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดน ำน 

จำกกำรที่คณะกรรมกำรประกวดวิสำหกิจชุมชนระดับเขตของเขต 6 เชียงใหม  เข้ำมำประกวด
วิสำหกิจชุมชนที่กลุ มแปรรูปมะไฟจีนบ้ำนกอก ต ำบลท ำน้ำว อ ำเภอภูเพียง จึงอยำกจะรวบรวมและเผยแพร 
ประเด็นที่น ำสนใจ น ำไปพิจำรณำครั้งต อๆไปดังนี้ครับ 

1. พิธีกรด ำเนินรำยกำรจะเป็นคนในกลุ ม คนในส ำนักงำนหรือจำกส ำนักงำนรำชกำรอ่ืนก็แล้วแต สิ่ง
ที่อยำกให้ซักซ้อมให้มำกท่ีสุดคือ ชื่อและต ำแหน งของผู้ที่ใหญ ที่สุดในงำน คือประธำนคณะกรรมกำรประกวด
ในวันนั้น ตลอดจนชื่อต ำแหน งของทุกๆคนที่จะแนะน ำ ควรจะเขียนให้ชัดเจน และให้พิธีกรได้ซ้อมอ ำนชื่อ
ไม ให้ติดขัด ในกำรเปิดเวทีควรจะเรียนประธำนคณะกรรมกำรประกวดในวันนั้น เพ่ือให้เกียรติและสร้ำงควำม
ประทับใจแก ท ำน ไม ใช ไปเรียนเกษตรจังหวัดซึ่งท ำนเป็นเจ้ำภำพร วมกับกลุ ม กำรน ำเสนอชื่อต ำแหน งของ
ข้ำรำชกำร แขกผู้ที่มีเกียรติที่ร วมต้อนรับคณะกรรมกำรก็ควรเอำให้พอดีพองำมไม ควรลงลึกในส วนใดส วน
หนึ่ง โดยเฉพำะพวกเรำเอง ที่เห็นในงำนวันนั้นแทบจะให้ข้ำรำชกำรในส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอรำยงำนตัวให้
ครบ จะเจตนำดีอย ำงไรก็แล้วแต  แต ในงำนยังมีขั้นตอนที่จะสร้ำงควำมประทับใจให้คณะกรรมกำรอีกหลำย
ประเด็น จงึไม ใช เวทีแนะน ำตัวข้ำรำชกำรของพวกเรำเอง 

2. กำรลุกข้ึนกล ำวแนะน ำสนับสนุนข้อมูลกลุ มจำกปลัดอ ำเภอที่มำเป็นตัวแทนของนำยอ ำเภอหลำย
ครั้งเรำจะได้ยินค ำว ำ “ ผมพ่ึงได้รับแจ้งให้มำต้อนรับ” ท ำอย ำงไรที่จะใช้ควำมสนิทสนมกับท ำนให้ท ำน
หลีกเลี่ยงค ำนี้แล้วไปใช้ค ำอ่ืนที่เหมำะสมกว ำ 

3. กำรน ำเสนอผลงำนของกลุ มสิ่งที่ไม ควรจะขำดไปอย ำงยิ่งคือกำรแนะน ำคณะกรรมกำรกลุ มรำย
ตัว วันนั้นขำดหำยไปอย ำงไม น ำเชื่อว ำจะมีเหตุกำรณ์นี้แบบนั้นได้อย ำงน้อยสไลด์ผังชื่อต ำแหน งและรูปของ
คณะกรรมกำรกลุ มแต ละคนจะต้องถูกน ำเสนอ ขณะเดียวกันประธำนกรรมกำรประกวดคือท ำน ่่่่่่่่่่่่
ผอ.ช ำตรี่บุญนำค ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรเขตที ่6 จังหวัดเชียงใหม  ท ำนยังทวงถำม
ถึงรำยชื่อสมำชิกแต ละคนที่ควรจะมีอยู ในเอกสำรด้วย 

4. กำรกล ำวถึงกำรมีส วนสนับสนุนของหน วยงำนต ำงๆ ผู้น ำเสนอผลงำนควรได้กล ำวถึงให้ชัดเจน
และครบหน วย ในวันนั้นรู้สึกท ำนกล ำวถึงชื่อหน วยงำนผ ำนๆเป็นบำงหน วยโดยไม ลงลึกถึงรำยละเอียดของ
งำนตลอดจนงบประมำณที่ได้รับจำกหน วยงำนต ำงๆเหล ำนั้น ทั้งๆที่เรำเชิญท ำนมำร วมต้อนรับและกล ำว
สนับสนุนผลงำนของกลุ มด้วย 

5. กำรกล ำวถึงพระนำมของเจ้ำฟ้ำมหำกษัตริย์ได้แก  สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุด ำฯ สยำมบรมรำช 
กุมำรีเป็นพระนำมย อ อ ำนว ำ “สม-เด็ด-พระ-เทบ”นั้นยังไม ถูกต้อง ต้องอ ำนว ำ “ สม-เด็ด-พระ-เทบ-พระรัด 
” 

6. กำรอ ำนตัวเลขที่มีหน วยน้ ำหนักเป็นกิโลกรัมเมื่อจะอ ำนเป็นตันก็ควรอ ำนให้ถูกต้อง วันนั้นท ำน
อ ำน 15,000 กก. อ ำนว ำ 10 ตัน ควำมจริงต้องเป็น 15 ตัน 



 

7. ในกำรเชิญตัวแทนจำกส วนรำชกำรที่มำเป็นส วนร วมในกำรสนับสนุนกำรท ำงำน และกล ำว
สนับสนุนผลงำนของกลุ ม ไม ควรจะซ้ ำสองคนจำกหน วยเดียวกัน ในวันนั้นดูเหมือนมีผู้แทนจำกพัฒนำชุมชน
กล ำวเสริมถึงสองคน 

8. กำรกล ำวสนับสนุนควำมเข้มแข็งของกลุ มโดยผู้มีเกียรติหรือหน วยงำน ท ำอย ำงไรที่จะให้เอ ยถึง
ควำมเข้มแข็งของกลุ ม ไม กล ำวชมเชยเฉพำะตัวประธำนกลุ มเท ำนั้น 

9. ต อไปนี้คือสิ่งที่คณะกรรมกำรประกวดได้ซักถำม ทวงถำมและให้ค ำแนะน ำ ดังต อไปนี้ 
9.1 กำรจัดท ำเอกสำร ไม ตอบให้ชัดเจนตำมโจทย์หรือโครงสร้ำงกำรให้คะแนน ดังที่ ผอ.ชำตรี่พูด

ไว้ว ำ 5 ด้ำน 
9.2 ควรมีระเบียบหรือข้อบังคับของกลุ มก ำหนดไว้ชัดเจนและน ำเสนอในเอกสำร 
9.3 กำรน ำเสนอบัญชี ควรเป็นบัญชีที่เปรียบเทียบผลงำน ย้อนหลัง 3 ปี ในครั้งนี้ควรเป็นบัญชีของ

ปี 55-56-57 
9.4 ควรมีกำรสะสมทุนด ำเนินงำนทุกปี ทุนด ำเนินงำนได้มำจำกหลำยทำง ส วนหนึ่งคือ น ำก ำไรที่

ได้มำสะสมเป็นทุนด ำเนินงำน เพียงแต กลุ มมะไฟจีนบ้ำนกอกน ำมำสะสมเหมือนกันแต ไปเขียนว ำเป็นก ำไร
สะสมก็ควรเปลี่ยนไปเป็นทุนด ำเนินกำรไม ใช้ค ำว ำก ำไรสะสม ซึ่งกรรมกำรชี้แนะว ำควรแสดงก ำไรเฉพำะปี
ไหนปีนั้น ถ้ำจะสะสมเป็นทุนก็แสดงให้ชัดว ำน ำมำสะสมเป็นทุนเท ำไร 

9.5 ในบัญชีควรมีกำรแสดงรำยได้ ต้นทุนและก ำไรสุทธิ โดยไม ลืมที่จะต้องคิดค่ ำเสื่อมรำคำของ
สินทรัพย์ถำวรเป็นต้นทุนด้วย 

9.6 กำรมีก ำไรต อปีที่เพ่ิมขึ้น (ดูจำกตัวเลข 3 ปีย้อนหลัง) สะท้อนถึงควำมสำมำรถในกำรบริหำร
จัดกำร 

9.7 กำรแสดงงบดุลต้องแสดงย้อนหลัง 3 ปี 
9.8 กำรแสดงเครือข ำยของกลุ มควรมีข้อมูลแสดงโดยสะท้อนถึงกิจกรรมของกลุ มเครือข ำยและ

ขนำดของกลุ มเครือข ำย ซึ่งจะสะท้อนถึงโครงข ำยกำรผลิตกำรตลำด เพ่ือแก้ไขปัญหำกำรผลิตไม เพียงพอต อ
ควำมต้องกำรของตลำดหรือควำมสำมำรถดำ้นกำรตลำดกำรขำยของกลุ มด้วย 

9.9 กรรมกำรซักถำมถึงกำรควบคุมปริมำณผลผลิตให้ได้ตำมควำมต้องกำรได้อย ำงไร ควำมหมำยคือ
กลุ มมีแผนกำรสร้ำงผู้ผลิตวัตถุดิบป้อนให้กลุ มเพ่ือให้มีปริมำณและคุณภำพเป็นไปต ำมที่กลุ มต้องกำรอย ำงไร
บ้ำง 

9.10 กรรมกำรถำมถึงระบบบริหำรจัดกำร กำรคัดเลือกประธำน และกำรอยู ในวำระของประธำน
กลุ ม 

9.11 ประธำนกรรมกำรคัดเลือกฯ ได้ชมว ำกลุ มแปรรูปมะไฟจีนบ้ำนกอกมีควำมเข้มแข็ง ยั่งยืนแต 
ได้ตงิในเรื่องเอกสำรที่ไม ตอบโจทย์ 5 หมวด ท ำนชี้แนะว ำควรมีรำยละเอียดและรูปภำพประกอบ 

9.12 แนะน ำให้กลุ มมีแผนกำรผลิตสินค้ ำรำยป ีแผนกำรผลิตรำยเดือน และแผนพัฒนำกลุ ม 
9.13 นอกจำกกำรวิเครำะห์ตนเอง ควรวิเครำะห์คู แข งขันที่เข้ำร วมประกวดผลงำน เพ่ือจะได้รู้ว ำ

กลุ มควรปรับปรุงเพิ่มเติมในกำรสร้ำงผลงำนรองรับกำรประกวดอย ำงไรบ้ำง 



 

9.14 ควรมีกำรประชุมสมำชิกและมีกำรบันทึกรำยงำนกำรประชุมแสดงให้คณะกรรมกำรประกวดฯ
ได้รับทรำบ 

9.15 ควรมีแผนเพ่ิมจ ำนวนสมำชิก และแสดงถึงกำรเพ่ิมขึ้นของจ ำนวนสมำชิกกลุ ม เพรำะสะท้อน
ถึงควำมมั่นคงกำรเจริญเติบโตของกลุ มและผลกระทบของกลุ มที่มีต อชุมชน ยิ่งมีสมำชิกมำกผลกระทบของ
กลุ มท่ีมีต อชุมชนจะมีมำก 

9.16 ควรแสดงรำยละเอียดของทะเบียนหุ้นของสมำชิกและกำรได้รับเงินปันผลของแต ละคนอยู ใน
ภำคผนวก 

9.17 ในกำรบรรยำยสรุป ควรมีมุมให้คณะกรรมกำรกลุ มนั่งและแนะน ำกรรมกำรกลุ มเป็นอันดับ
แรก 

9.18 ประธำนคณะกรรมกำรประกวดฯได้ให้ข้อมูลเปรียบเทียบระหว ำงวิสำหกิจชุมชนของจังหวัด
อ่ืนที่สะท้อนให้เห็นถึง จ ำนวนสมำชิก กำรจ ำยค ำแรงต อวัน ก ำไรต อป ีและทุนสะสม 

9.19 ประธำนกรรมกำรประกวดฯขอให้ระมัดระวังเรื่องควำมสะอำดในขั้นตอนกำรแปรรูปกำร
ป้องกันแมลงวัน และกำรเกิดหนอนในผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่รวบรวมได้เป็นข้อสังเกต ข้อซักถำมและข้อชี้แนะ 
ของคณะกรรมกำรประกวดผลงำนฯตลอดจนที่ผมเก็บประเด็นได้จึงรวบรวมน ำเสนอได้ใช้ประโยชน์ต อไป 
 
 


