
 

แบบฟอรมขอมูลพ้ืนฐานโครงการของกลุมจังหวัด  (ระดบักิจกรรมยอย  ) 

ชื่อโครงการ:  โครงการพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินสูผลิตภัณฑมาตรฐานเพ่ือการคาครบวงจร 

                       วงเงิน  13,000,000  บาท 

หนวยดาํเนนิการ: สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี 

ผูรับผิดชอบ: นางสาววันทนี  เตชะคุณารักษ   ตําแหนง  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการสถานท่ีติดตอ 

                         สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี หมายเลขโทรศัพท   045-317257 

1. หลักการและเหตุผล 

 1.1 หลักการและเหตุผล 

 ปจจุ บันภาวการณแขงขันในตลาดโลกไดมีการพัฒนาและเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว 

เนื่องมาจากความกาวหนาของเทคโนโลยีท่ีนํามาใชในการผลิต การตลาด การบริหารจัดการ การส่ือสาร

โทรคมนาคม และการรวมกลุมการคาในภูมิภาคตางๆ ของโลก ซ่ึงนับวันจะสงผลตอการแขงขันทางการคา

ใหทวีความรุนแรงมากขึ้น จากการเปล่ียนแปลงดังกลาวกอใหเกิดผลกระทบตอสภาพเศรษฐกิจและ

สังคมไทยในปจจุบันเปนอยางมาก 

 กลุมจังหวัดอีสานตอนลาง 2 ประกอบดวย จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และ

อํานาจเจริญ  มีกลุมผูผลิต/ผูประกอบการ OTOP ท่ีลงทะเบียน OTOP ป 2553 จํานวน 3,052 ราย ซ่ึงเปน

ผลิตภัณฑ ท่ีมาจากภูมิปญญาทองถ่ินแตยังไมไดมาตรฐาน อีกท้ังรูปแบบผลิตภัณฑบรรจุภัณฑ                    

ชองทางการจําหนายยังไมเหมาะสม ไมตรงตามความตองการของตลาด  ชองทางการตลาดมีนอย สงผลให

การเพ่ิมมูลคาการจําหนายสินคาของกลุมจังหวัดไดนอย  สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี   จึงได

จัดทําโครงการพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินสูผลิตภัณฑมาตรฐานเพ่ือการคาครบวงจร ขึ้น 

                      1.2 ความเรงดวน : ระดับความจําเปนเรงดวน ระดับ   1 

2. ขอมูลทั่วไปของโครงการ 

      2.1 วัตถุประสงคโครงการ 

          (1) เพ่ือสรางอาชีพและรายไดใหแกประชาชน 

          (2) เพ่ือสงเสริมใหกลุมผูผลิต/ผูประกอบการ  มีการบริหารจัดการ ท่ีดีมีประสิทธภาพ 

          (3) เพ่ือใหกลุมผูผลิต/ผูประกอบการ  ไดพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑจากภูมิปญญาทองถ่ิน  

          (4) เพ่ือใหกลุม OTOP มีชองทางดานการตลาด มีเครือขายในการแลกเปล่ียนเรียนรู  

       2.2 ความสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด 

            ประเด็นยทุธศาสตรที่ 3 พัฒนาระบบสนบัสนนุการบริหารจัดการธุรกิจการคาและเพ่ิมมูลคาการคา 

                                                   ชายแดนครบวงจร 

            กลยุทธที่  เสริมสรางความเขมแข็งเครือขายธุรกิจการคา 

            แผนงาน  สงเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเครือขายวิสาหกิจชุมชนและผูประกอบการ 

              เศรษฐกิจเชิงสรางสรรค 

 

 

 



 

       2.3 ลักษณะโครงการ (เลือกเพียงขอเดียว) 

( / )   การพัฒนาดานเศรษฐกิจ  (    )  การพัฒนาดานสังคม  (   )  ดานการบริหารจัดการ 

 (   ) การบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (    ) ดานการรักษาสงบ 

      2.4 สถานภาพของโครงการ 

  (    )  โครงการตอเนื่อง  (  /)   โครงการใหม 

     2.5 ประเภทของโครงการ 

  (    ) พัฒนา   (  / )   ดําเนินการปกต ิ
 

    2.6 ระยะเวลาดําเนินโครงการ     1   ป   เริ่มตนตุลาคม 2554 ส้ินสุด กันยายน  2555 

    2.7 สถานที่ดําเนินโครงการ:    กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนลาง 2 

3. กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย 

    3.1 กลุมเปาหมาย:  กลุมผูผลิต/ผูประกอบการ OTOP    จํานวน  50  กลุม  รวม  200 ราย 

    3.2 ผูมีสวนไดสวนเสีย:  กลุมผูผลิต/ผูประกอบการ OTOP   จํานวน 50 กลุม รวม  200 ราย   

4. เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ 

    4.1 เปาหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด หนวยนบั ป 2554 

แผน 

ป 2555 

แผน 

ป 2556 

แผน 

1. กลุมผูผลิต/ผูประกอบการ OTOP ท่ีเขารวม

โครงการมีรายไดเพ่ิมขึ้น 

2. ผลิตภัณฑกลุมผูผลิต/ผูประกอบการ OTOP  

ไดรับมาตรฐาน เพ่ิมขึ้น 

3. มีชองทางและพัฒนาเครือขายดาน

การตลาดเพ่ิมขึน้  

      คน 

 

   ผลิตภัณฑ 

 

    ชองทาง 

 200 

 

250 

 

4 

 

       4.2 ผลลัพธ:    

(1) เพ่ือสรางอาชีพและรายไดใหแกประชาชน 

 (2) เพ่ือสงเสริมใหกลุมผูผลิต/ผูประกอบการ  มีการบริหารจัดการ ท่ีดีมีประสิทธิภาพ 

 (3) เพ่ือใหกลุมผูผลิต/ผูประกอบการ  ไดพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑจากภูมิปญญาทองถ่ิน  

 (4) เพ่ือใหกลุม OTOP มีชองทางดานการตลาด มีเครือขายในการแลกเปล่ียนเรียนรู  

      4.3 ผลกระทบ:   

มีการบริหารจัดการกลุมท่ีดี มีชองทางดานการตลาดและไดแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางกลุมเครือขาย

นอกเขตจังหวัด   กลุม OTOP  ไดรับการพัฒนามาตรฐานเพ่ิมขึ้นโดยใชภูมิปญญาทองถ่ิน 

5.  แนวทางการดําเนินงาน 

          (1) กําหนดกลุมเปาหมายท่ีเขารวมกิจกรรม 

          (2) ประชุมเชิงปฏิบัติการเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบโครงการในแตละกิจกรรม 

          (3) จัดทํารายละเอียดของกิจกรม กําหนดแผนการดําเนินงาน 



          (4) ติดตามและประเมินผลกิจกรรมระหวางการดําเนินงานและดําเนินงานเสร็จเรียบรอยแลว 

          (5) ประชาสัมพันธการดําเนินงาน 

6. กิจกรรมของโครงการ 

          (1) เสริมสรางพัฒนาผลิตภัณฑเชิงสรางสรรคสูมาตรฐานสากล จํานวน 4 รุน 200 ราย 

          (2) พัฒนาศักยภาพกลุมผูผลิต/ผูประกอบการ OTOP  เพ่ือยกระดับ จํานวน 4 รุน 200 ราย 

          (3) สรางเครือขายธุรกิจการคา OTOP จํานวน 4 รุน 100 ราย 

          (4) จัดมหกรรมจําหนายสินคา OTOP กลุมจังหวัด 4 ครั้ง  จํานวน 480 ราย 

7. วิธีการดําเนินงาน 

 ( /  ) ดําเนินการเอง (    ) จางเหมา 

8. วงเงินของโครงการ 
 

ปงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม 

2554 

2555 

2556 

- 

13,000,000 

- 

- 

- 

- 

13,000,000 

`รวมท้ังส้ิน 13,000,000 - 13,000,000 
 

9. วงเงินของโครงการจําแนกตามงบรายจาย  

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

รวมทั้งส้ิน 13,000,000 - 

งบดําเนินงาน 

- คาตอบแทน 

- คาใชสอย 

- คาวัสดุ 

- คาสาธารณูปโภค 

งบลงทุน 

- คาครุภัณฑ 

- คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 

งบเงินอุดหนุน 

งบรายจายอ่ืน 

13,000,000 

150,600 

11,849,400 

1,000,000 

 

 

 

10. ความพรอมของโครงการ 

 10.1 พ้ืนที่ดําเนินโครงการ 

         ( /  )   ดําเนินการไดทันที 

      (    )  อยูระหวางเตรียมการ 

      (    )  อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนท่ีดําเนินการ  

  



             10.2 แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 

        (  / )  มี และสมบูรณ 

        (    )  มีแตยังไมสมบูรณ   (    )       ไมมี 

            10.3 ความพรอมของบุคลากร เคร่ืองมือ และเทคนิคการดําเนินการ 

    - บุคลากรมีประสบการณ        (  /  )   ท้ังหมด  (    ) บางสวน  (    )   ไมมีประสบการณ 

    - เครื่องมือดําเนินการ      (   / ) มีพรอมดําเนินการไดทันที 

     (    )  มีบางสวนและตองจัดหาเพ่ิมเติม 

     (    ) ไมมี ตองจัดหาเพ่ิมเติม 

    - เทคนิคในการบริหารจัดการ   (  /  ) มีประสบการณสูง 

           (    ) ประสบการณปานกลาง 

                       (    )ไมมีประสบการณ 

            10.4 ผลกระทบส่ิงแวดลอม      (  /  ) ผานคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติแลว 

        (    ) อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ

        (    ) คณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา  

           10.5 รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 

        ( /  ) ไมตองทํารายงานการศึกษา 

       (    ) ตองทํารายงานการศึกษา 

           10.6 ผลตอบแทน       ( /  ) มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR 

       (    ) ไมมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย 

 

งบรายจาย – รายการ 
งบประมาณ 

คําชี้แจง 
ป 2554 ป 2555 

แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุมจังหวดั 

ผลผลิต  การพัฒนาเศรษฐกจิ 

โครงการ พัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินสูผลิตภัณฑ

มาตรฐานเพ่ือการคาครบวงจร 

1. งบดําเนนิงาน 

   1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสด ุ

      1.1.1 คาตอบแทน 

       ( 1)  คาตอบแทนวิทยากร ( สัมมนาและ

ฝกอบรม) 

 

      1.1.2 คาใชสอย 

          (1) คาเบ้ียเล้ียง คาเชาท่ีพัก และคาพาหนะ 

 

 

         (2) คารับรองและพิธีการ 

           

         (3) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 

 

 

         (4) คาจางเหมาบริการ 

      

 

 

 

 1.1.3 คาวัสด ุ

          (1) วัสดุสํานกังาน 

          (2) วัสดุโฆษณาและเผยแพร 

 

        

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

150,600 

150,600 

 

11,849,400 

2,299,400 

 

 

50,000 

 

2,500,000 

 

 

7,000,000 

 

 

 

 

1,000,000 

50,000 

950,000 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- คาตอบแทนวิทยากรพัฒนาศักยภาพกลุม

ผูผลิต จํานวน 12 รุน ๆ ละ 4 วัน  

 

- คาเบ้ียเล้ียง คาเชาท่ีพัก และคาพาหนะ 

ผูเขารวมพัฒนาศักยภาพกลุม จํานวน 12 

รุนๆ ละ 4 วัน  จํานวน   500 คน 

 

 

 - คาใชสอยสําหรับฝกของผูเขารวมการ

พัฒนาศักยภาพผลิตภณัฑ  จํานวน   500 

คน 

- จางจัดบูธแสดงสินคาและจาํหนาย

ผลิตภัณฑของกลุมจังหวัดจํานวน  4 ครั้ง  

- ประชาสัมพันธโดยส่ือวิทยุ/โทรทัศน/

ปายประชาสัมพันธ/ แผนพับ และเอกสาร

สรุปผลการดําเนินงาน 

หมายเหตุ * ทุกหมวดรายการสามารถถัวจายกันไดตามความเหมาะสม 

 

 



รายละเอียดกิจกรรมของโครงการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นสูผลิตภัณฑมาตรฐานเพ่ือการคาครบวงจร 

งบประมาณ   13,000,000   บาท 

 

ที่ กิจกรรมยอย จํานวน ราคาตอหนวย      รวมเปนเงิน   

 กิจกรรมเสริมสรางพัฒนาผลติภัณฑเชิงสรางสรรคสู

มาตรฐานสากล จํานวน 4 รุน 200 ราย ระยะเวลา 3 วัน 

   

1. คาอาหารกลางวันผูเขารับการอบรม 200 คน 5  ม้ือ 150 150,000 

2. คาอาหารวางและเครื่องดื่มผูเขารับการอบรม 200 คน 6 ม้ือ 25 30,000 

3. คาท่ีพักผูเขารับการอบรม 200 คน 2 คืน 300 120,000 

4. คาอาหารเจาหนาท่ีโครงการจากจังหวัด ๆ ละ 5 คน รวม 20 คน 5 ม้ือ 150 15,000 

5.  คาอาหารวางและเครื่องดื่มเจาหนาท่ีโครงการจากจังหวัด ๆ ละ 5 

คน รวม 20 คน 

6 ม้ือ 25 3,000 

6. คาท่ีพักเจาหนาท่ีโครงการจากจังหวัด ๆละ 5 คน รวม 20 คน  2 คืน 300 12,000 

7. คาตอบแทนวิทยากร 4 รุน จํานวน 3 วนั ๆ ละ 18 ช่ัวโมง 72 ช่ัวโมง 1,200 86,400 

8. คาพาหนะไปกลับผูเขารับการอบรมโดยเฉล่ีย 200 คน 500 100,000 

9. คาพาหนะไปกลับเจาหนาท่ีโครงการโดยเฉล่ีย 20 คน 500 10,000 

10. คาตอบแทน/ใชสอยเจาหนาท่ีโครงการติดตามสนับสนุนงาน    

ของกลุมอาชีพในพ้ืนท่ีอําเภอ 

20 คน 12 726,360 

11. คาจัดซ้ือตนแบบผลิตภณัฑ 40 ผลิตภัณฑ 2,000 80,000 

12. คาวัสดุประกอบการฝกอบรม 200 คน 4  รุน 5,000 20,000 

13. คาเอกสารและจัดทํารูปเลมสําหรับผูเขารับการฝกอบรม 200 คน 4 รุน 2,000 8,000 

14. คาวัสดุฝกสาธิตในการอบรมสําหรับกลุม  4 รุน 200 คน 872,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ที่ กิจกรรมยอย จํานวน ราคาตอหนวย      รวมเปนเงิน   

 กิจกรรมพัฒนาศกัยภาพกลุมผูผลิต/ผูประกอบการ OTOP                

เพ่ือยกระดับ  จํานวน 4 รุน  200 ราย  ระยะเวลา 3 วัน 

   

1. คาอาหารกลางวันผูเขารับการอบรม 200 คน 5  ม้ือ 150 150,000 

2. คาอาหารวางและเครื่องดื่มผูเขารับการอบรม 200 คน 6 ม้ือ 25 30,000 

3. คาท่ีพักผูเขารับการอบรม 200 คน 2 คืน 300 120,000 

4. คาอาหารเจาหนาท่ีโครงการจากจังหวัด ๆ ละ 5 คน รวม 20 คน 5 ม้ือ 150 15,000 

5.  คาอาหารวางและเครื่องดื่มเจาหนาท่ีโครงการจากจังหวัด ๆ ละ 5 

คน รวม 20 คน 

6 ม้ือ 25 3,000 

6. คาท่ีพักเจาหนาท่ีโครงการจากจังหวัด ๆละ 5 คน รวม 20 คน  2 คืน 300 12,000 

7. คาตอบแทนวิทยากร 4 รุน จํานวน 3 วนั  35 ช่ัวโมง 1,200 42,000 

8. คาตอบแทนสถานท่ีศึกษาดูงาน 4 ครั้ง 3,000 12,000 

9. คาจางเหมารถปรับอากาศในการศึกษาดูงาน 4 คัน 18,000 72,000 

10. คาพาหนะไปกลับผูเขารับการอบรมโดยเฉล่ีย 200 คน 500 100,000 

11. คาพาหนะไปกลับเจาหนาท่ีโครงการโดยเฉล่ีย 20 คน 500 10,000 

12. คาวัสดุประกอบการฝกอบรม 200 คน 4  รุน 5,000 20,000 

13. คาเอกสารและจัดทํารูปเลมสําหรับผูเขารับการฝกอบรม 200 คน 4 รุน 2,500 10,000 

14. คาวัสดุฝกสาธิตสําหรับอบรมกลุม  4 รุน 200 คน 758,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ท่ี กิจกรรมยอย จํานวน ราคาตอหนวย      รวมเปนเงิน   

 กิจกรรมสรางเครือขายธุรกิจการคา OTOP จํานวน 4 รุน 100 ราย 

ระยะเวลา 2 วัน 

   

1. คาอาหารกลางวันผูเขารับการอบรม 100 คน 3  ม้ือ 150 45,000 

2. คาอาหารวางและเครื่องดื่มผูเขารับการอบรม 100 คน 4  ม้ือ 25 10,000 

3. คาท่ีพักผูเขารับการอบรม 100 คน 1 คืน 300 30,000 

4. คาอาหารเจาหนาท่ีโครงการจากจังหวัด ๆ ละ 5 คน รวม 20 คน 3ม้ือ 150 9,000 

5.  คาอาหารวางและเครื่องดื่มเจาหนาท่ีโครงการจากจังหวัด ๆ ละ 5 

คน รวม 20 คน 

4ม้ือ 25 2,000 

6. คาท่ีพักเจาหนาท่ีโครงการจากจังหวัด ๆละ 5 คน รวม 20 คน  1คืน 300 6,000 

7. คาตอบแทนวิทยากร 4 รุน จํานวน 2 วนั  37  ช่ัวโมง 600 22,200 

8. คาพาหนะไปกลับผูเขารับการอบรมโดยเฉล่ีย 100 คน 500 50,000 

9. คาพาหนะไปกลับเจาหนาท่ีโครงการโดยเฉล่ีย 20 คน 500 10,000 

10 คาวัสดุประกอบการฝกอบรม 100คน 4  รุน 4,000 16,000 

11. คาเอกสารและจัดทํารูปเลมสําหรับผูเขารับการฝกอบรม 100คน 4 รุน 2,000 8,000 

12 จางจัดนิทรรศการ/แสดงผลิตภัณฑและจําหนายผลิตภัณฑของ

เครือขาย OTOP 

4 ครั้ง       788,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ที่ กิจกรรมยอย จํานวน ราคาตอหนวย      รวมเปนเงิน   

 กิจกรรมจัดมหกรรมจําหนายสินคา OTOP กลุมจังหวัด 4 คร้ัง 

480 ราย ระยะเวลา 7 วัน 

   

1. คาจางเหมาจัดบูธแสดง/จําหนายสินคา 4 ครั้ง  7,000,000 

2. คาจัดทําแผนพับประชาสัมพันธผลิตภัณฑดีเดนของจังหวดั 5,000 120 600,000 

3. คารับรองพิธีการ 4 ครั้ง  50,000 

4. คาจัดทําปายประชาสัมพันธ   350,000 

5.  คาวัสดุอํานวยการสํานกังานบริหารโครงการ   50,000 

6. คาท่ีพักสําหรับเจาหนาท่ีโครงการรวมจัดงามหกรรมจําหนาย

สินคา จังหวัดละ 2 คน รวม 8 คน ๆ ละ 4 ครั้ง 

7 คืน 1,000 224,000 

7. คาเบ้ียเล้ียงสําหรับเจาหนาท่ีโครงการรวมจัดงามหกรรมจําหนาย

สินคา จังหวัดละ 2 คน รวม 8 คน ๆละ 4 ครั้ง 

7 วัน 210 47,040 

8. คาพาหนะสําหรับเจาหนาท่ีโครงการในการรวมงานจําหนาย

สินคา เดินทางไปกลับโดยเฉล่ีย จังหวัดละ 2 คน รวม 8 คน  

4 ครั้ง 3,000 96,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


