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แบบฟอรมขอมูลพ้ืนฐานโครงการของกลุมจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย)  (1 ชุด  : 1โครงการ)
                        ความสําคัญลําดับท่ี.......

ช่ือโครงการ พัฒนาศักยภาพการคา การลงทุนผลิตภัณฑ OTOP ในกลุมจังหวัดกับประเทศเพ่ือนบาน
งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ย่ีสิบลานบาทถวน)
ประเด็นยุทธศาสตรของกลุมจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจ
การคาและเพ่ิมมูลคาการคาชายแดนครบวงจรและไดมาตรฐานสากล
หนวยงานดําเนินการ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ,อุบลราชธานี,ยโสธร,และอํานาจเจริญ
ผูรบัผิดชอบ พัฒนาการจงัหวัดศรีสะเกษ,อุบลราชธานี,ยโสธร,และอํานาจเจริญ
หมายเลขโทรศัพท  ๐๔๕-๖๑๑-๔๖๕/๐๔๕-๓๑๑-๐๗๕/๐๔๕-๗๑๒-๖๖๔/๐๔๕-๕๒๓๐๐๘

(๑)  หลักการและเหตุผล
        (๑.๑)  ที่มา:  รัฐบาลมีนโยบายในการเพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการโครงการหน่ึงตําบล
หน่ึงผลิตภัณฑ เพ่ือใหแตละชุมชนสามารถใชทรัพยากรและภูมิปญญาทองถ่ินในการพัฒนาสินคา โดยรัฐพรอม
ที่จะสนับสนุนใหชุมชนเขาถึงองคความรูสมัยใหม แหลงเงินทุน และพัฒนาขีดความสามารถ ในการบริหาร
จัดการและการตลาด เพ่ือเช่ือมโยงสนิคาของชุมชนสูตลาดทัง้ในและตางประเทศ สรางรายไดแกประชาชนใน
ชุมชน
        (๑.๒) สรุปสาระสาํคัญ
      สภาพปญหา/ความตองการ  ตามยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๒
ประเด็นยุทธศาสตรที ่3 พฒันาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการคาและเพิ่มมูลคาการคาชายแดน
ครบวงจรและไดมาตรฐานสากล กลุมจังหวัด ไดกําหนดกลยุทธเสริมสรางเครือขายพันธมิตรทางการคาการ
ลงทนุในกลุมจงัหวัดและประเทศเพ่ือนบานเพ่ือเพ่ิมชองทางการตลาด

ความเรงดวน : (ระดับความจําเปนเรงดวน) เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากใหมคีวามเขมแข็ง และประเด็นยุทธศาสตรจงัหวัด/กลุมจังหวัด อีกท้ังในการดําเนินงานตาม
โครงการดังกลาว ทําใหยอดจําหนายสนิคา OTOP เพ่ิมข้ึน ตอบสนองตัวช้ีวัดของจังหวัด/กลุมจังหวัด ตัวช้ีวัด
รอยละท่ีเพิม่ข้ึนของมูลคาการจําหนายผลิตภัณฑ OTOP

(๒)  ขอมูลท่ัวไปของโครงการ
      (๒.๑)  วัตถุประสงคของโครงการ
     ๑. เพื่อใหผูผลิต ผูประกอบการ และสินคา OTOP มีศักยภาพ และคุณภาพสูงขึ้น
     ๒. เพ่ือเพ่ิมชองทางการจําหนายสินคา OTOP ไดมากข้ึน
     ๓. เพ่ือเพ่ิมยอดจําหนายสินคา OTOP ใหจังหวัด/กลุมจังหวัดในภาพรวมสูงข้ึน

    ๔. เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธท่ีดีกับประเทศเพ่ือนบาน
      (๒.๒)  ความสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด กับประเด็นยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ
                       การปรับโครงสรางเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได พัฒนาการคาการทองเที่ยว
และบริการของจงัหวัด
                 การเสริมสรางคุณภาพชีวิต สรางความมัน่คงของประชาชน ตลอดจนการบาํรงุศาสนา
และสงเสรมิศิลปวัฒนธรรม

      การอนุรกัษ ปองกัน และควบคุมการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมอยาง
เหมาะสม
                           การปองกัน ปราบปราม และสรางระบบการรกัษาความมัน่คงของประเทศ
               การเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
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(๒.๓) ลักษณะโครงการ
        การพัฒนาดานเศรษฐกิจ         การพัฒนาดานสังคม         ดานการบริหารจดัการ
        ดานทรัพยากรธรรมชาติสิง่แวดลอม         ดานการรกัษาความม่ันคงและความสงบ

(๒.๔)  สถานภาพของโครงการ
                 โครงการเดิม                 โครงการใหม

(๒.๕) ประเภทของโครงการ
                            พัฒนา              ดําเนนิการปกติ
          (๒.๖) ระยะเวลาดําเนินโครงการ ๑ ป   เริม่ตนป ๒๕๕๗   สิน้สดุป ๒๕๕๗

(๒.๗) สถานท่ีดําเนินโครงการ
        กิจกรรมท่ี ๑ จดัแสดงและจาํหนายสนิคา OTOP ภายในประเทศ

         กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพผูผลิต/ผูประกอบการ และผลิตภัณฑสินคา OTOP ในพื้นที่
จังหวัดศรสีะเกษ ,อุบลราชธาน ี,ยโสธร ,และอาํนาจเจรญิ
     (๓)  กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย
           (๓.๑) กลุมเปาหมาย:   ผูผลิต/ผูประกอบการ OTOP จังหวัด/กลุมจังหวัด
           (๓.๒) ผูมีสวนไดสวนเสีย:  ประชาชนในจังหวัด/กลุมจังหวัด

     (๔) เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ
          (๔.๑)  เปาหมายโครงการ
ตัวช้ีวัด หนวยนับ ป ๒๕๕๕ ป ๒๕๕๖ ป ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙
รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมลูคา
การจาํหนายผลิตภัณฑ
OTOP

บาท รอยละ ๑๐ รอยละ ๑๐ รอยละ ๑๐ รอยละ ๑๐ รอยละ
๑๐

(๔.๒) ผลลัพธ : -  สินคา OTOP ของกลุมจังหวัด มีชองทางการจําหนายสินคา กลุมผูผลติ
ผูประกอบการและประชาชนในกลุมจังหวัดมีอาชีพและรายไดเพ่ิมข้ึน
                           - สินคา OTOP ของกลุมจังหวัด ไดมีการเผยแพรสูประชาชน ทําใหประชาชนมี
โอกาสไดรบับริการสินคาท่ีมีคุณภาพ

   - ผูผลิต/ผูประกอบการ และผลิตภัณฑสินคา OTOP ไดรับการพัฒนาใหมี
ศักยภาพและคุณภาพในการแขงขันกับประเทศเพ่ือนบาน

(๕) แนวทางการดําเนินงาน ดําเนินงานตามโครงการ ๒ กิจกรรม เปนเงิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(ย่ีสิบบาทถวน)  ดังน้ี

กิจกรรมท่ี ๑ จัดแสดงและจําหนายสินคา OTOP ภายในประเทศ ๔ คร้ังๆละ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท
เปนเงิน ๔,๘๐๐,๐๐๐  บาท
 กิจกรรมท่ี ๒ พัฒนาศักยภาพผูผลิต/ผูประกอบการ และผลติภัณฑสินคา OTOP ในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัด
จํานวน ๔๐๐ กลุม ใหมีศักยภาพและคุณภาพสูงข้ึน ดังน้ี
  - ระดับ ๑-๒ ดาว จํานวน ๒๐๐ กลุม
  - ระดับ ๓-๔ ดาว จํานวน ๒๐๐ กลุม

(๖) วิธีการดําเนินงาน
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               ดําเนนิการเอง                   จางเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ

ปงบประมาณ เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ รวม
๒๕๕๕ - - -
๒๕๕๖ - - -
๒๕๕๗ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐,๐๐๐
๒๕๕๘ - - -
๒๕๕๙ - - -
รวมทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐,๐๐๐

(๘) วงเงินของโครงการจําแนกตามงบรายจาย

รายการ เงนิงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

รวมทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ หนวย/บาท

                   งบดําเนนิงาน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ -
                     - คาตอบแทน   ๕,๒๐๐,๐๐๐ -
                     - คาใชสอย   ๔,๘๐๐,๐๐๐ -
                     - คาวัสดุ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐
                   งบลงทนุ - -

(๙)  ความพรอมของโครงการ
      (๙.๑) พื้นที่ดําเนินโครงการ
         ดําเนินการไดทันที หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการหรือไดรับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดําเนินการไดทันที
         อยูในระหวางเตรียมการ หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการแลว
แตอยูในระหวางจัดเตรียมพ้ืนท่ี หรือกําลังแกไขปญหา / อุปสรรคตางๆ
     อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนท่ีดําเนินการ

      (๙.๒) แบบรปูรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
                     มีและสมบูรณ (ใหระบช่ืุอหนวยงานเจาของรูปแบบรายการทีใ่ช
                   มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช)
                   ไมมี
      (๙.๓) ความพรอมของบุคลากร เคร่ืองมือ และเทคนิคการดําเนินการ

    ๏ บคุลากรมปีระสบการณ          ทัง้หมด    บางสวน   ไมมีประสบการณ

    ๏ เคร่ืองมือดําเนินการ       มีพรอมดําเนินการไดทันที
          มีบางสวนและตองจัดหาเพ่ิมเติม
          ไมมี ตองจัดหาเพิ่มเติม

   ๏ เทคนิคในการบริหารจดัการ
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มีประสบการณสูง
มีประสบการณปานกลาง
ไมมปีระสบการณ

        (๙.๔) ผลกระทบสิง่แวดลอม
ผานคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติแลว
อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา

         (๙.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
ไมตองทํารายงานการศึกษา
ตองทํารายงานการศึกษา

         (๙.๖) ผลตอบแทน
มีผลตอบแทนทางเศรษฐกจิ/สังคม IRR
ไมมีผลตอบแทนทางเศรษฐกจิ/สังคม IRR

(๑๐) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เมื่อโครงการแลวเสร็จ เพื่อใหเกิดความยั่งยืน
๑) สรปุประเมินผลยอดจําหนายในแตละคร้ังนํามาเปรียบเทียบจุดคุมทุน และประโยชนท่ีไดรบั
๒) ปรับปรุงพัฒนาสินคา OTOP ใหเปนท่ีตองการของตลาดอยางตอเน่ือง
๓) จัดทําฐานขอมลูผลิตภัณฑ OTOP ดานการผลิต การตลาด และการพัฒนาสินคา

(๑๑) ปญหา อุปสรรคและขอจํากัด:   ไมมี

(๑๒) แนวทางแกไข: (ระบุแนวทางแกไข เชน แกไขกฎหมาย ปรับโครงสรางหนวยงาน ปรับกลยุทธ


