
แบบสรุปโครงการ 

 

ชื่อโครงการ  โครงการพฒันาภูมิปญญาทองถ่ินสูผลิตภัณฑมาตรฐานเพื่อการคาครบวงจร   

      วงเงิน  ๑๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ  สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี 

ผูประสานงานโครงการ  นายฉลอง  ประดับสุข  ตําแหนง  พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี   

       โทรศัพท  ๐๔๕-๓๑๗๒๗๕  มือถือ  ๐๘-๖๔๗๘-๘๑๙๓ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 

ปจจุบันภาวการณแขงขันในตลาดโลกไดมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  เน่ืองมาจาก

ความกาวหนาของเทคโนโลยีที่นํามาใชในการผลิต  การตลาด  การบริหารจัดการ  การสื่อสารโทรคมนาคม  

และการรวมกลุมการคาในภูมิภาคตางๆ ของโลก  ซึ่งนับวันจะสงผลตอการแขงขันทางการคาใหทวีความรุนแรง

มากข้ึน  จากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวกอใหเกิดผลกระทบตอสภาพเศรษฐกิจและสังคมไทยในปจจุบัน       

เปนอยางมาก 

กลุมจังหวัดอีสานตอนลาง  ๒  ประกอบดวย  จังหวัดอุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  ยโสธร และ

อํานาจเจริญ  มีกลุมผูผลิต/ผูประกอบการ  OTOP  ที่ลงทะเบียน  OTOP  ป  ๒๕๕๓  จํานวน  ๓,๐๕๒  ราย  

ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่มาจากภูมิปญญาทองถ่ินแตยังไมไดมาตรฐาน  อีกทั้งรูปแบบผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ        

ชองทางการจําหนายยังไมเหมาะสม  ไมตรงตามความตองการของตลาด  ชองทางการตลาดมีนอย  สงผลให

การเพิ่มมูลคาการจําหนายสินคาของกลุมจังหวัดไดนอย  สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี           

จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินสูผลิตภัณฑมาตรฐานเพื่อการคาครบวงจร  ข้ึน 
 

๒. วัตถุประสงคของโครงการ 

๒.๑  เพื่อเพิ่มศักยภาพกลุมผูผลิต/ผูประกอบการ  ใหมีการบรหิารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ 

๒.๒  เพื่อใหกลุม  OTOP  มีชองทางดานการตลาดเพิม่ข้ึน    

๒.๓  เพื่อใหกลุม  OTOP  มีรายไดเพิม่ข้ึน    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/๓.กิจกรรม..... 

 



-๒- 
 

๓. กิจกรรมท่ีดําเนินการ 
 

ท่ี กิจกรรมหลัก เปาหมาย 
(ราย/ไร/แหง) 

จํานวนเงิน พ้ืนท่ีดําเนินการ 

๑ พัฒนาศักยภาพกลุมผูผลิต/ผูประกอบการ 
OTOP   
- คาตอบแทนวิทยากร 
- คาอาหาร คาเชาทึ่พัก และคาพาหนะ 
- คาวัสดุสํานักงาน 

๒๐๐  ราย  
 

๑๕๐,๐๐๐ 
๒,๘๐๐,๐๐๐ 

๕๐,๐๐๐ 

กลุมจังหวัดอีสาน
ตอนลาง  ๒  
ประกอบดวย  
จังหวัดอุบลราชธานี   
ศรีสะเกษ  ยโสธร 
และอํานาจเจริญ ๒ จัดมหกรรมจําหนายสินคา  OTOP 

กลุมจังหวัด 
- คาจางเหมาจัดบูธแสดงสินคา 
- คาจางเหมาประชาสมัพันธ  โดยสื่อ

วิทยุ/โทรทัศน/ปายประชาสัมพันธ/แผน
พับ  และเอกสารสรุป 

- คาจางเหมาประชาสมัพันธ  โดยสื่อ
วิทยุ/โทรทัศน/ปายประชาสัมพันธ/แผน
พับ  และเอกสารสรุป 

- คารับรองและพิธีการ 

๔ ครั้ง   
 

๓,๕๐๐,๐๐๐ 
๓,๕๐๐,๐๐๐ 

 
 

๙๕๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
   ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 

๔. ผลผลิต   

๔.๑  กลุมผูผลิต/ผูประกอบการ  OTOP  ไดรับการพัฒนาศักยภาพเพิ่มข้ึน 

๔.๒  กลุมผูผลิต/ผูประกอบการ  OTOP  มีชองทางการตลาดเพิ่มข้ึน 

ตัวชี้วัดผลผลิต 

- กลุมผูผลิต/ผูประกอบการ  OTOP  จํานวน  ๒๐๐  ราย  ไดรับการพัฒนา   

- กลุมผูผลิต/ผูประกอบการ  OTOP  มีชองทางการตลาดเพิ่มข้ึน  ๔  ครั้ง   
 

๕. ผลลัพธ 

๕.๑  กลุมผูผลิต/ผูประกอบการ  OTOP  มีรายไดเพิ่มข้ึน 

๕.๒  ผลิตภัณฑของผูผลิต/ผูประกอบการ  OTOP  มีคุณภาพมาตรฐาน 

๕.๓  กลุมผูผลิต/ผูประกอบการ  OTOP  ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ตัวชี้วัดผลลัพธ 

- ผูผลิต/ผูประกอบการ  OTOP  มีรายไดเพิ่มข้ึน  ๒๐๐  ราย   

- ผลิตภัณฑของผูผลิต/ผูประกอบการ  OTOP  มีมาตรฐาน  ๒๐๐  ราย 

- ผูผลิต/ผูประกอบการ  OTOP  จาก  ๔  จังหวัด  จํานวน  ๒๐๐  ราย  ไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู

และเกิดเครือขายดานการตลาด 



รายงานตรวจสอบบันทึกเงิน  จําแนกตามรายละเอียดกิจกรรม 

พรอมรายละเอียดประกอบ 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๕ 

ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาภูมปิญญาทองถ่ินสูผลิตภัณฑมาตรฐานเพื่อการคาครบวงจร  งบประมาณ  ๑๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท   

หนวยงานรับผิดชอบ  สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี   

 

ท่ี แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม 
งบรายจาย-รายการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

รายละเอียดประกอบ เหตุผลความจําเปน 

๑ พัฒนาศักยภาพกลุมผูผลิต/ผูประกอบการ 
OTOP   
 
- คาตอบแทนวิทยากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 

๘๖,๔๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวน  ๓ รุน กลุมเปาหมาย  
๒๑๐  ราย  โดยสํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี 
โดยแบงเปน 
-ประเภทผา  จํานวน ๒๔ ช่ัวโมงๆ 
ละ ๑,๒๐๐ บาท   
เปนเงิน  ๒๘,๘๐๐  บาท 
-ประเภทของใช ของตกแตง  
ของที่ระลึก  จํานวน ๒๔ ช่ัวโมงๆ 
ละ ๑,๒๐๐ บาท  
เปนเงิน ๒๘,๘๐๐ บาท 
-ประเภทอาหาร/เครื่องด่ืม/
สมุนไพร  จํานวน ๒๔ ช่ัวโมงๆ ละ 
๑,๒๐๐ บาท เปนเงิน ๒๘,๘๐๐ 
บาท  รวม ๓ รุนๆ ละ ๒๔ ช่ัวโมงๆ  
เปนเงิน  ๘๖,๔๐๐  บาท 

กลุมผูผลิต/ผูประกอบการ  
OTOP  ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพ  ไดแลกเปลี่ยนรูและ
ผลิตภัณฑมีคุณภาพมาตรฐาน
และมรีายไดเพิ่มข้ึน 



ท่ี แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม 
งบรายจาย-รายการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

รายละเอียดประกอบ เหตุผลความจําเปน 

 - คาอาหารผูเขารวมกิจกรรม(ผูประกอบการ  ๒๐๐  คน  
เจาหนาที่  ๑๐  คน)  
 

- คาอาหารวางและเครือ่งด่ืม 
 

- คาพาหนะไป-กลบั 
 

 

- คาเชาที่พัก 
 
 

- คาวัสดุสํานักงาน 
- คาคูมือการฝกอบรม 

 
- คาวัสดุสาธิต 

 
- คาวัสดุสนับสนุนการพัฒนาตอยอด 

 

- คานํ้ามันเช่ือเพลิงในการประสานงาน 

๒๒๐,๕๐๐ 
 
 

๓๑,๕๐๐ 
 
 

๔๒๐,๐๐๐ 
 
 

๑๒๖,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
๔๒,๐๐๐ 

 
๔๐๐,๐๐๐ 

 
๑,๕๘๓,๖๐๐ 

 
 

๔๐,๐๐๐ 

-กลุมเปาหมาย จํานวน  ๒๑๐  คน 
คนละ  ๗  มื้อๆ  ละ  ๑๕๐  บาท 
เปนเงิน  ๒๒๐,๕๐๐  บาท 
-กลุมเปาหมาย จํานวน  ๒๑๐  คน 
คนละ  ๖  มื้อๆ  ละ  ๒๕  บาท 
เปนเงิน  ๓๑,๕๐๐  บาท   
-คนละ  ๒,๐๐๐  บาท  ๒๑๐  คน  
จํานวน  ๑  วัน   
เปนเงิน  ๔๒๐,๐๐๐  บาท 
-คนละ  ๒  คืนๆ  ละ  ๓๐๐  บาท  
จํานวน  ๒๑๐  คน  เปนเงิน  
๑๒๖,๐๐๐  บาท 
 
-เลมละ  ๒๐๐  บาท  จํานวน  
๒๑๐ เลม  เปนเงิน ๔๒,๐๐๐ บาท 
-คนละ  ๒,๐๐๐  บาท  จํานวน  
๒๐๐ คน เปนเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
-จํานวน  ๕๐  กลุมๆ  ละ 
๓๑,๖๗๒  บาท   
เปนเงิน  ๑,๕๘๓,๖๐๐  บาท 
-จังหวัดละ  ๑๐,๐๐๐  บาท  
จํานวน  ๔  จังหวัด 
เปนเงิน  ๔๐,๐๐๐  บาท 

 



ท่ี แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม 
งบรายจาย-รายการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

รายละเอียดประกอบ เหตุผลความจําเปน 

๒ จัดมหกรรมจําหนายสินคา  OTOP  กลุมจงัหวัด
(๘,๐๐๐,๐๐๐  บาท) 
 
 
 
 
- คาจางเหมาจัดบูธแสดงสินคา 
- คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที ่
- คาจางเหมาประชาสมัพันธ  โดยสื่อวิทยุ/โทรทัศน/ปาย

ประชาสมัพันธ/แผนพับ  และเอกสารสรุป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- คารับรองและพิธีการ 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๑,๓๐๐,๐๐๐ 
๔๕๐,๐๐๐ 
๒๓๗,๕๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒,๕๐๐ 

จํานวน  ๔  ครั้ง  โดยกลุมจงัหวัด
อีสานตอนลาง  ๒  ประกอบดวย  
จังหวัดอบุลราชธานี  ศรีษะเกษ 
ยโสธร และอํานาจเจรญิ    
จังหวัดละ  ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท
เปนเงิน  ๘,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
๑๓๐  บูธๆ ละ  ๑๑,๐๐๐  บาท 
๒๐  คน  จํานวน  ๗  วัน 
-คาจางรถประชาสัมพันธ  คันละ  
๗  วันๆ ละ ๕,๐๐๐  บาท  จํานวน  
๔  คัน  เปนเงิน  ๑๔๐,๐๐๐  บาท 
- คาปาย  คัดเอาท ประชาสมัพันธ   
ปายละ  ๑๕,๐๐๐  บาท  ๒  ปาย 
เปนเงิน  ๖๐,๐๐๐  บาท   
-คาประชาสัมพันธผานสื่อวิทยุ  
๒๐,๐๐๐  บาท 
-คาจางทําแผนพบัประชาสัมพันธ 
ชุดละ ๕๐  บาท  ๒๐๐  ชุด   
เปนเงิน  ๑๐,๐๐๐  บาท  
-คาจางจัดทําเอกสารสรปุ   
เปนเงิน  ๗,๕๐๐  บาท 
 

 

 


