สรุปการดาเนินงานโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
เดือนกรกฎาคม 2562
การดาเนินงานโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
1 ผลการดาเนินงาน OTOP
1) รายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ปี 2562
จั ง หวั ด สุ พรรณบุ รี มี ผู้ ผ ลิ ต /ผู้ ป ระกอบการ OTOP จานวน 963 กลุ่ ม 2,158
ผลิตภัณฑ์ ในปี 2562 มีเป้าหมายดาเนินการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP
ให้เกิดรายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จานวน 2,726,186,017 บาท (เพิ่มขึ้น 23% จากยอด
รายได้ ปี 2561 จานวน 2,215,969,396 บาท) สรุปแยกรายอาเภอ(เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน
2562) ดังนี้
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่ออาเภอ

เมืองสุพรรณบุรี
เดิมบางนางบวช
ด่านช้าง
บางปลาม้า
ศรีประจันต์
ดอนเจดีย์
สองพี่น้อง
สามชุก
อู่ทอง
หนองหญ้าไซ
รวมทั้งสิ้น

ประมาณการ
ร้อยละ 23
ของยอดรายได้
ปี 2561
324,365,264
479,841,167
96,244,522
429,771,173
170,550,544
97,320,374
246,544,554
403,941,079
449,439,909
28,167,431
2,726,186,017

ปีงบประมาณ 2562
ยอดจาหน่าย
ยอดจาหน่าย OTOP
OTOP
ตั้งแต่เดือน
มิถุนายน 2562
ต.ค.61 - มิ.ย 62
รวม 9 เดือน
26,962,092
248,123,468
3,073,867
473,494,787
7,264,547
74,898,624
5,143,944
413,967,756
12,206,385
133,974,056
3,606,323
86,033,711
6,324,665
230,160,954
30,968,546
313,192,879
37,964,506
380,024,613
1,952,748
22,416,319
135,467,623

คิดเป็น
ร้อยละ

76.50
98.68
77.82
96.32
78.55
88.40
93.35
77.53
84.56
79.58

ยอดประมาณการ
คงเหลือ
ก.ค.62 - ก.ย. 62
รวม 3 เดือน
76,241,796
6,346,379
21,345,898
15,803,418
36,576,495
11,286,664
16,383,600
90,748,199
69,415,296
5,751,111

คิดเป็น
ร้อยละ

23.50
1.32
22.18
3.68
21.45
11.60
6.65
22.47
15.44
20.42

2,376,287,160 87.17 349,898,856.00 12.83

2) ผลความก้าวหน้าในการดาเนินงาน OTOP Mobile
จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดาเนินงานโครงการ OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile) ดังนี้
1. กิจกรรมประชุมกลไกการขับเคลื่อนการจัดแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP
1.1 การประชุมกลไกการขับเคลื่อนการจัดแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ภายใต้
โครงการ OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile) ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเลิศธานี อ.เมือง
สุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี มีกลุ่มเป้าหมาย จานวน 40 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการเครือข่าย OTOP ,
คณะทางานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ จังหวัดสุพรรณบุรี , เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอาเภอที่รับผิดชอบงาน
ตลาดฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ เกี่ ยวกับการดาเนินงานโครงการ OTOP เคลื่อนที่ (OTOP
Mobile) และจัดทาแผนปฏิบัติงานขับเคลื่อนโครงการฯ

1.2 แผนการจัดตลาด ตามโครงการ OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile) จังหวัด
สุพรรณบุรี
ที่
1

วัน/เดือน/ปีที่
จัดตลาด
12 ก.ค. 2562

2

19 ก.ค. 2562

3
4
๕
6

20–21 ก.ค. 2562
8 - 12 ส.ค. 2562
20 ส.ค. 2562
22 ส.ค. 2562

7
๘

24 ส.ค. 2562
30 ส.ค. 2562

๙

6 ก.ย. 2562

สถานที่จัดตลาด
ตลาดประชารัฐ คนไทยยิม้ ได้
ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
ตลาดประชารัฐ คนไทยยิม้ ได้ หน้าที่ว่าการอาเภอ
อู่ทอง
ตลาดสะพานโค้ง วัดทองประดิษฐ์ (สุ่มยักษ์)
หน้าที่ว่าการอาเภอด่านช้าง
ด้านหน้าธนาคาร ธกส. อ.หนองหญ้าไซ
ตลาดประชารัฐ คนไทยยิม้ ได้ ที่ว่าการอาเภอ
ดอนเจดีย์
บริเวณหน้าที่ว่าการอาเภอสามชุก
ตลาดประชารัฐ คนไทยยิม้ ได้ ที่ว่าการอาเภอ
ศรีประจันต์
ตลาดประชารัฐ คนไทยยิม้ ได้ ศาลากลางจังหวัด
สุพรรณบุรี

ผู้รับผิดชอบ
สพจ.สุพรรณบุรี
สพอ.อู่ทอง
สพอ.สองพี่น้อง
สพอ.ด่านช้าง
สพอ.หนองหญ้าไซ
สพอ.ดอนเจดีย์
สพอ.สามชุก
สพอ.ศรีประจันต์
สพจ.สุพรรณบุรี

2. การดาเนินงานโครงการ OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile)
2.1 จังหวัดสุพรรณบุรีได้ดาเนินการแต่งตั้งคาสั่งคณะทางานติดตามสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนการจัดแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ตามโครงการ OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile) เพื่อ
ติดตาม สนับสนุน การขับเคลื่อนการจัดแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ตามแผนปฏิบัติการ และรายงาน
ผลการดาเนินงานในแต่ละตลาด

การดาเนินงานโครงการ OTOP Mobile ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

2.2 แผนการดาเนินงานตามโครงการไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 256๒)
ที่

โครงการ/กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

1

โครงการ OTOP เคลื่อนที่
(OTOP Mobile)

20
ผลิตภัณฑ์/ตลาด

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ก.ค. – ก.ย. 2562

สถานที่
ดาเนินการ
ตลาดประชารัฐและ
แหล่งท่องเที่ยว
จังหวัดสุพรรณบุรี

แหล่ง
งบประมาณ
งบยุทธศาสตร์
กรมฯ

2.3 ปัญหา / อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ
- ปัญหา / อุปสรรค
1) ผู้ผลิต ผู้ประกอบการหลายรายเป็นรายใหม่ ยังขาดประสบการณ์ในการจาหน่าย
สินค้า
๒) สินค้าของผู้ประกอบการบางราย ขาดความต่อเนื่อง เนื่องจากขาดวัตถุดิบ เช่น
ปลาร้าผง เป็นต้น
๓) การเคลื่อนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ระหว่างจุด ต้องใช้ความร่วมมือจาก
ผู้ประกอบการในการเคลื่อนย้าย
- ข้อเสนอแนะ
๑) มีการประชาสัมพันธ์ทางช่องทางต่างๆให้หลากหลาย เช่น
วิทยุกระจายเสียง หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น สื่อออนไลน์ (Website ,Facebook, Application Line) เป็นต้น
๒) สร้างกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ประกอบการรายเก่าและรายใหม่
ให้คาแนะนา ส่งเสริมกันเพื่อสร้างความเข้าใจ สร้างเครือข่ายการทางาน
๓) ส่งเสริมให้ทางผู้ผลิต ผู้ประกอบการ มีการสร้างช่องทางการจาหน่ายสินค้า
เพิ่มเติม เช่น ช่องทางออนไลน์ผ่าน facebook , Line เป็นต้น
3. สรุปผลการดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัว
พัฒนา (Quadrant D) ประจาเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2562
ผลการดาเนินงานประจาปี 2562
ที่
โครงการ/กิจกรรม
1 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์
ความรู้ KBO จังหวัด

ผลการดาเนินงาน
จานวน 5 ผลิตภัณฑ์

2

โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP
กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D)

3

โครงการยกระดั บมาตรฐานผลิตภั ณฑ์ OTOP กลุ่ม จานวน 185 ผลิตภัณฑ์
อาหารและผลิตภัณฑ์ความงาม (งบกรมฯ : สภว.)

ผลการดาเนินงานประจาปี 2562 (ต่อ)

สู่การ

หมายเหตุ

จานวน 70 ผลิตภัณฑ์
มาตรฐานอาหาร
ปลอดภัย

ที่
4

โครงการ/กิจกรรม
โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP
กลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกาย (งบกรมฯ : สภว.)

ผลการดาเนินงาน
จานวน 61 ผลิตภัณฑ์

5

การส่งเสริมการตลาด

- ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้
9 จุด จานวน 120 ราย
รายได้จากการจาหน่าย
รวม 428,773 บาท
- ตลาด OTOP Mobile
3 แห่ง จานวน 32 ราย
รายได้จากการจาหน่าย
รวม 62,250 บาท

หมายเหตุ
มาตรฐาน มผช.

ภาพกิจกรรม

การจาหน่ายสินค้า ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ประจาเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2562
ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

การจาหน่ายสินค้า โครงการ OTOP Mobile ประจาเดือน กรกฎาคม 2562
ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

การจาหน่ายสินค้า โครงการ OTOP Mobile ประจาเดือน กรกฎาคม 2562
ณ อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ภาพกิจกรรม

การจาหน่ายสินค้า โครงการ OTOP Mobile ประจาเดือน กรกฎาคม 2562
ณ อาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

