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คำนำ
กำรจัด ระดับ ผลิ ตภัณ ฑ์ เป็ นกิ จ กรรมที่ ก ระตุ ้น ให้ผูผ้ ลิ ต /ผูป้ ระกอบกำรมี ก ำร
ตื่ น ตัว ที่ จ ะพัฒ นำผลิ ต ภัณ ฑ์ข องตนเองไม่ ให้อ ยู่ก ับที่ พ ร้ อ มก้ำวไปสู่ ข ้ำงหน้ำหรื อ ดี ก ว่ำเดิ ม
กำรคัดสรรสุ ดยอดหนึ่ งตำบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ เป็ นกำรดำเนิ นงำนเพื่อให้ผูผ้ ลิต /ผูป้ ระกอบกำร
รับทรำบว่ำผลิตภัณฑ์ของตนเองอยู่ในระดับใดและควรพัฒนำไปในทิ ศทำงไหน และเพื่อให้
เจ้ำหน้ำที่ มีขอ้ มูลผูผ้ ลิต/ผูป้ ระกอบกำร และ ตัวผลิตภัณฑ์ เพื่อที่ จะนำมำกำหนดเป็ นแผนกำร
ส่ งเสริ มและพัฒนำให้เหมำะสม
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดลำพูน
ได้จดั ทำเอกสำรสรุ ปผลกำรดำเนินงำน
กำรคัดสรรสุ ดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2559 ประกอบด้วย ควำมเป็ นมำ
กระบวนกำรดำเนินงำน กำรคัด สรรสุ ด ยอดหนึ่ ง ตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย รวมทั้งข้อมูล
กำรคัดสรรหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย
ผูจ้ ัด ท ำหวัง ว่ำเอกสำรดังกล่ ำวจะเป็ นประโยชน์ ต่ อ กำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่
หน่ วยงำนภำคี ที่ เกี่ ยวข้อ ง และผูท้ ี่ ส นใจกิ จ กรรมหนึ่ งต ำบล หนึ่ งผลิ ต ภัณ ฑ์ เพื่ อ กำรพัฒ นำ
ต่อยอดต่อไป

สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดลำพูน
พฤษภำคม 2559
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สารบัญ
ส่ วนที่ 1 บทนา
1.ควำมเป็ นมำ
2. วัตถุประสงค์
3.กรอบกำรคัดสรร
4.คุณสมบัติของผูผ้ ลิต ผูป้ ระกอบกำร และผลิตภัณฑ์ ที่สำมำรถสมัครเข้ำรับกำรคัดสรร
5.จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ผผู ้ ลิต ผูป้ ระกอบกำรสำมำรถส่ งเข้ำรับกำรคัดสรรฯ
6.ประเภทผลิตภัณฑ์
7.กำรจัดระดับผลิตภัณฑ์
ส่ วนที่ 2 แนวทำงกำรคัดสรรสุ ดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย
ปี พ.ศ. 2559 จังหวัดลำพูน ( OTOP Product Champion : OPC )
1. คณะกรรมกำร/คณะทำงำนดำเนินกำรคัดสรรสุ ดยอดหนึ่งตำบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยจังหวัดลำพูน ปี พ.ศ. 2559
2. ขั้นตอนกำรดำเนิ นงำน กำรคัดสรรสุ ดยอดหนึ่งตำบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2559 จังหวัดลำพูน
3.กำรประชำสัมพันธ์
4.ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ส่ วนที่ 3 สรุ ปผลกำรดำเนินงำน
ภาคผนวก : ผลิตภัณฑ์ที่ส่งคัดสรร ( จำแนกตำมประเภท)
ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำร
ประเภทผ้ำ เครื่ องแต่งกำย
ประเภทอำหำร
ประเภทเครื่ องดื่ม
ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก

หน้ า
3
3
4
4
4
4
7
8
8
17
17
18
18
19
24
40
44
45
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กรมกำรพัฒนำชุมชน มอบหมำยให้ จ ัง หวัด ลำพู น
ดำเนินกำรคัดสรรสุ ดยอดหนึ่งตำบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2559 (OTOP Product Champion : OPC) เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ที่จะนำไปสู่ กำร
พัฒนำผลิตภัณฑ์ และเพื่ อจัดระบบฐำนข้อมู ล ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่จะใช้ในกำรทำงำนเชิงบูรณำกำรของทุกฝ่ ำย
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อเสริ มสร้ำงคุณค่ำของผลิตภัณฑ์ให้เป็ นที่ยอมรับแก่บุคคลทัว่ ไป จนสำมำรถใช้เป็ น
แหล่งสร้ำงรำยได้และควำมเข้มแข็งให้กบั ชุมชน โดยกำหนดให้จงั หวัดดำเนิ นกำรคัดสรรฯระหว่ำงวันที่ 4-13
พฤษภำคม 2559 และจัดส่ งผลิตภัณฑ์ให้กรมฯภำยในวันที่ 15 – 16 พฤษภำคม 2559 ซึ่ งกรมฯกำหนดดำเนินกำร
คัดสรรฯระดับประเทศระหว่ำงวันที่ 17 - 26 พฤษภำคม 2559
1) ความเป็ นมา
รัฐบำลมีนโนบำยกระตุน้ เศรษฐกิจ
ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคมด้วยกำรสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึง
บริ กำรของรัฐ สร้ำงอำชี พและรำยได้ที่มนั่ คงเพื่อแก้ปัญหำควำมขัดแย้งและควำมเดือดร้อนของประชำชน
กรมกำรพัฒนำชุมชนดำเนินกำรโครงกำรหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อให้แต่ละชุมชนสำมำรถใช้
ทรัพยำกรและภูมิปัญญำท้องถิ่นในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ โดยรัฐพร้อมที่จะสนับสนุนชุ มชน เข้ำถึงองค์ควำมรู ้
สมัยใหม่ แหล่งเงินทุน และพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรบริ หำรและกำรตลำด เพื่อเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์จำก
ชุมชนสู่ ตลำดในประเทศและต่ำงประเทศ
กำรดำเนินงำนโครงกำรคัดสรรสุ ดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (OTOP Product Champion :
OPC) เป็ นโครงกำรตำมนโยบำยกำรดำเนินงำนโครงกำรหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อจัดทำฐำนข้อมูล
ผูผ้ ลิต ผูป้ ระกอบกำร OTOP และกำรจัดระดับกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ (1 – 5 ดำว) ที่จะนำไปสู่ กำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ นำไปใช้ประโยชน์ในกำรกำหนดแผนกำรส่ งเสริ มและพัฒนำได้อย่ำงเหมำะสม ซึ่ งกำหนด
ดำเนินกำรคัดสรรฯ ทุก ๆ 2 ปี โดยในปี พ.ศ. 2559 คณะกรรมกำรอำนวยกำรหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
แห่งชำติ มีมติกำรประชุมคณะกรรมกำรอำนวยกำรหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชำติ ครั้งที่ 2/2558
เมื่อวันที่ 8 ตุลำคม 2558 เห็นชอบให้กระทรวงมหำดไทย โดยกรมกำรพัฒนำชุมชน ดำเนินกำรโครงกำร
คัดสรรสุ ดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2559
2) วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อจัด ระดับ ผลิ ตภัณ ฑ์ (Product Level) ที่ จะน ำไปสู่ ก ำรพัฒ นำผลิ ตภัณ ฑ์ (Product
Development)
2.2 เพื่อจัดระบบฐำนข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Profile) ที่จะใช้ในกำรทำงำนเชิ งบูรณำกำรของทุก
ฝ่ ำยที่เกี่ยวข้อง
2.3 เพื่อเสริ มสร้ำงคุณค่ำของผลิตภัณฑ์ให้เป็ นที่ยอมรับแก่บุคคลทัว่ ไป จนสำมำรถใช้เป็ น
แหล่งสร้ำงรำยได้และควำมเข้มแข็งให้กบั ชุมชน
2.4 เพื่อกระตุน้ ให้เกิดกระบวนกำรมีส่วนร่ วมของผูผ้ ลิต/ผูป้ ระกอบกำร OTOP และชุมชน
ในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์
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3) กรอบการคัดสรรฯ
3.1 สำมำรถส่ งออกได้ (Exportable) โดยมีควำมแกร่ งของตรำผลิตภัณฑ์ (Brand Equity)
3.2 ผลิตอย่ำงต่อเนื่องและคุณภำพคงเดิม (Continuous & Consistent)
3.3 ควำมมีมำตรฐำน (Standardization) โดยมีคุณภำพ (Quality) และสร้ำงควำมพึงพอใจแก่
ลูกค้ำ (Satisfaction)
3.4 มีประวัติควำมเป็ นมำของผลิตภัณฑ์ (Story of Product)
4) คุณสมบัติของผู้ผลิต ผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ ทสี่ ามารถสมัครเข้ ารับการคัดสรรฯ
4.1 เป็ นผู ้ผ ลิ ต ผู ้ป ระกอบกำร OTOP ที่ มี ชื่ อ อยู่ใ นกำรส ำรวจและลงทะเบี ย นผู ้ผ ลิ ต /
ผูป้ ระกอบกำร OTOP ปี พ.ศ. 2557 – 2558 ของจังหวัด
4.2 เป็ นผลิ ตภัณฑ์ที่ได้แจ้งไว้ในกำรสำรวจและลงทะเบียนผูผ้ ลิ ต/ผูป้ ระกอบกำร OTOP
ปี พ.ศ. 2557 - 2558
4.3 ผลิตภัณฑ์ตำมข้อ 4.2 ต้องผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน หรื อได้รับอนุญำตตำมที่กฎหมำย
กำหนด เช่น อย. และหำกผลิตภัณฑ์ใดไม่มีขอ้ กำหนดของกฎหมำยระบุไว้ตอ้ งผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน
อย่ำงใด อย่ำงหนึ่ง ก่อนวันสมัครเข้ำรับกำรคัดสรรฯ เช่น มผช. มอก. ฮำลำล คิว (Qmark) GAP GMP
HACCP สิ ทธิ บตั ร อนุสิทธิ บตั ร และสิ่ งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ และมำตรฐำนเกษตรอินทรี ย ์ เป็ นต้น ทั้งนี้ กรณี
ผลิตภัณฑ์เครื่ องประดับอัญมณี หำกไม่มีมำตรฐำนใดรับรองให้สำมำรถส่ งเข้ำรับกำรคัดสรรฯ ได้
5) จานวนผลิตภัณฑ์ ทผี่ ้ ผู ลิต/ผู้ประกอบการสามารถส่ งเข้ าคัดสรรฯ
ผูผ้ ลิต/ผูป้ ระกอบกำรผลิตภัณฑ์ OTOP สำมำรถส่ งผลิตภัณฑ์ ที่ได้แจ้งไว้ในกำรสำรวจและ
ลงทะเบียนผูผ้ ลิต /ผูป้ ระกอบกำร OTOP พ.ศ. 2557 – 2558 ซึ่ งเป็ นผลิตภัณฑ์หลักที่ผำ่ นกำรรับรองมำตรฐำน
ที่กำหนดไว้ ตำมข้อ 4.3 ส่ งสมัครเข้ำรับกำรคัดสรรฯ ได้รำยละ 1 ผลิตภัณฑ์ (กรณี ผลิตภัณฑ์เดี่ยว) หรื อ 1 ชุด
(กรณี ชุดผลิตภัณฑ์)
6) ประเภทผลิตภัณฑ์ ทคี่ ัดสรรฯ
ผลิ ตภัณฑ์ที่คดั สรรฯ แบ่งออกเป็ น 5 กลุ่มประเภทผลิ ตภัณฑ์ ตำมนิ ยำมควำมหมำยที่ระบุ
ต่อไปนี้
6.1 ประเภทอำหำร หมำยถึง ผลผลิตทำงกำรเกษตรและอำหำรแปรรู ป ซึ่ งได้รับมำตรฐำน
อย. GAP GMP HACCP Qmark มผช. มอก. มำตรฐำนเกษตรอินทรี ย ์ ฮำลำล และมีบ รรจุภณ
ั ฑ์ เพื่อกำร
จำหน่ำยทัว่ ไป แบ่งเป็ น 3 กลุ่ม ดังนี้
6.1.1 ผลผลิตทำงกำรเกษตรที่ใช้บริ โภคสด เช่น พืชผัก ผลไม้ เช่น มะม่วง
สัปปะรด ส้มเขียวหวำน มังคุด ส้มโอ กล้วย เป็ นต้น กรณี พนั ธุ์ไม้ เช่น กิ่งพันธุ์มะม่วง กิ่งพันธุ์มะปรำง
ไม้ประดับ ฯลฯไม่ถือว่ำเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ลงทะเบียนได้
6.1.2 ผลิตผลทำงกำรเกษตรที่เป็ นวัตถุดิบและผ่ำนกระบวนกำรแปรรู ปเบื้องต้น
เช่น น้ ำผึ้ง ข้ำวสำร ข้ำวกล้อง ข้ำวฮำง เป็ นต้น เนื้อสัตว์แปรรู ป เช่น เนื้ อโคขุน เนื้อนกกระจอกเทศแช่แข็ง
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หมูแดดเดียว หมูยอ แหนม ไส้อวั่ ไส้กรอก ปลำอบรมควัน หอยจ้อ เป็ นต้น อำหำรประมงแปรรู ป เช่น
ไส้กรอกปลำ ปลำช่อนแดดเดียว ปลำสลิดแดดเดียว ส้มปลำตัว น้ ำบูดู กะปิ กุง้ แห้ง น้ ำปลำ ปลำร้ำ เป็ นต้น
กรณี สัตว์ที่มีชีวิต เช่น ไก่ชน ปลำกัด ไม่ถือว่ำเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ลงทะเบียนได้เพรำะไม่ผำ่ นกระบวนกำร
กำรแปรรู ปเบื้องต้น
6.1.3 อำหำรแปรรู ปกึ่งสำเร็ จรู ป/สำเร็ จรู ป เช่น ขนมเค้ก เฉำก๊วย ขนมโมจิ เต้ำส้อ
กระยำสำรท กล้วยฉำบ กล้วยอบ มะขำมปรุ งรส ทุเรี ยนทอด กำละแม กะหรี่ ปั๊บ ขนมทองม้วน ข้ำวเกรี ยบ
ข้ำวแต๋ น น้ ำพริ กเผำและน้ ำพริ กต่ำง ๆ แจ่วบอง น้ ำจิม้ สุ ก้ ี น้ ำปลำหวำน ผักกำดดอง พริ กไทย แคบหมู ไข่เค็ม
กุนเชียง หมูทุบ หมูแผ่น เป็ นต้น
6.2 ประเภทเครื่ องดื่ม หมำยถึง ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ได้แก่ สุ รำแช่
สุ รำกลัน่ สำโท ไวน์ เหล้ำขำว 35 – 40 ดีกรี เป็ นต้น และเครื่ องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์
เครื่ องดื่มประเภทพร้อมดื่ม ผลิตภัณฑ์ประเภทชงละลำย และผลิตภัณฑ์ประเภทชง เช่น น้ ำผลไม้
น้ ำสมุนไพร เครื่ องดื่มรังนก กำแฟคัว่ กำแฟปรุ งสำเร็ จ ขิงผงสำเร็ จรู ป มะตูมผง ชำใบหม่อน ชำจีน
ชำสมุนไพร ชำชัก น้ ำเฉำก๊วย น้ ำเต้ำหู ้ นมสด นมข้ำวกล้อง เป็ นต้น
6.3 ประเภทผ้ำ เครื่ องแต่งกำย หมำยถึง ผ้ำทอและผ้ำถักจำกเส้นใยธรรมชำติ หรื อเส้นใย
สังเครำะห์ รวมทั้งเสื้ อผ้ำ/เครื่ องนุ่งห่ม และเครื่ องแต่งกำยที่ใช้ประดับตกแต่งประกอบกำรแต่งกำย ทั้งเพื่อ
ประโยชน์ในกำรใช้สอยและเพื่อควำมสวยงำม
6.3.1. ผ้ำ หมำยถึง ผลิตภัณฑ์ผำ้ ผืนที่ทำมำจำกเส้นใย เส้นด้ำย นำมำทอถักเป็ นผืนมี
ลวดลำยเกิดจำกโครงสร้ำงกำรทอหรื อตกแต่งสำเร็ จบนผืนผ้ำ ทำด้วยมือ หรื อเครื่ องจักร รวมถึงผลิตภัณฑ์
เสื้ อผ้ำและเครื่ องนุ่งห่มซึ่ งเป็ นเส้นใยธรรมชำติและเส้นใยสังเครำะห์ สิ่ งทอ และผลิตภัณฑ์ที่ทำมำจำกผ้ำเป็ น
หลักและมีวสั ดุอื่น ๆเป็ นองค์ประกอบผสม เช่น ผ้ำไหม ผ้ำฝ้ำย ผ้ำโสร่ ง ผ้ำขำวม้ำ ผ้ำคลุมไหล่ ผ้ำบำติก
ผ้ำถุง ผ้ำปั กชำวเขำ ผ้ำคลุมผม หมวกกะปิ เยำะ ผ้ำพันคอ เสื้ อผ้ำสำเร็ จรู ปบุรุษ-สตรี เป็ นต้น
6.3.2 เครื่ องแต่งกำย หมำยถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประดับตกแต่งประกอบกำรแต่งกำยที่
ทำจำกวัสดุทุกประเภทเพื่อประโยชน์ในกำรใช้สอย เช่น รองเท้ำ เข็มขัด กระเป๋ ำถือ เป็ นต้น และเพื่อควำม
สวยงำม เช่น สร้อย แหวน ต่ำงหู เข็มกลัด กำไร นำฬิกำข้อมือ เนคไท หมวกแฟชัน่ เป็ นต้น
6.4 ประเภทของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก หมำยถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีไว้ใช้หรื อตกแต่ง
ประดับในบ้ำน สถำนที่ต่ำง ๆ เช่น เครื่ องใช้ในบ้ำน เครื่ องครัว เครื่ องเรื อน ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อกำรใช้สอย
หรื อประดับตกแต่ง หรื อให้เป็ นของขวัญ เพื่อให้ผรู ้ ับนำไปใช้สอยในบ้ำน ตกแต่งบ้ำน รวมทั้งสิ่ งประดิษฐ์
ที่สะท้อนถึงวิถีชีวติ ภูมิปัญญำ และวัฒนธรรมท้องถิ่น และสิ นค้ำนั้นต้องไม่ผลิตโดยใช้เครื่ องจักรเป็ นหลัก
และใช้แรงคนเป็ นส่ วนเสริ มหรื อไม่ใช้แรงงำนคน โดยแบ่งออกเป็ น 7 กลุ่ม ดังนี้
6.4.1 ไม้หมำยถึง ของใช้ / ของตกแต่ง /ของที่ระลึก / ที่มีวสั ดุที่ทำมำจำกไม้เป็ น
หลัก เช่น ไม้แกะสลัก เฟอร์ นิเจอร์ กล่องไม้ นำฬิกำไม้ต้ งั โต๊ะ โคมไฟกะลำมะพร้ำว ของเล่นเด็ก เครื่ อง
ดนตรี ตูพ้ ระธรรม เรื อจำลอง แจกันไม้ กรงนก ไม้แขวนเสื้ อ เป็ นต้น
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6.4.2 จักสำน ถักสำน หมำยถึ ง ของใช้ / ของตกแต่ง /ของที่ระลึ ก / ที่ มีวสั ดุ เป็ น
เส้นใยธรรมชำติหรื อวัสดุ สังเครำะห์ ใด ๆ เช่ น พลำสติ ก นำมำจัก สำน หรื อถักสำนถักทอเป็ นรู ป ร่ ำง เช่ น
ตะกร้ ำ กระจูดสำน เสื่ อกก ที่รองจำนทำจำกเสื่ อกก ที่ใส่ ของทำจำกพลำสติกสำน กระจำด กระบุ ง กระด้ง
กระติบข้ำว เชือกมัด เปลยวน โคมไฟผักตบชวำ ไม้กวำด กระเช้ำเถำวัลย์ พรมเช็ดเท้ำ ฝำชี หมวกสำนไม้ไผ่
เป็ นต้น
6.4.3 ดอกไม้ประดิษฐ์/วัสดุเส้นใยธรรมชำติ หมำยถึง ดอกไม้ ต้นไม้ กล้วยไม้
ผลไม้ที่ไม่ใช่สิ่งมีชีวติ ตำมธรรมชำติ แต่ทำมำจำกวัสดุต่ำง ๆ เพื่อเลียนแบบธรรมชำติหรื อและผลิตภัณฑ์
ประเภทของใช้ / ของตกแต่ง /ของที่ระลึก / ที่มีวสั ดุที่ทำจำกกระดำษสำเป็ นหลัก เช่น ถุงกระดำษ
กล่องกระดำษสำ ต้นไม้ประดิษฐ์ ผลไม้ประดิษฐ์ เป็ นต้น
6.4.4 โลหะหมำยถึง ผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ / ของตกแต่ง /ของที่ระลึก ที่ทำจำก
โลหะต่ำง ๆ เช่น เงิน ทองเหลือง ดีบุก สเตนเลส ทอง สังกะสี เป็ นต้น เป็ นส่ วนประกอบหลัก เช่น ช้อนส้อม
มีด ผลิตภัณฑ์ภำชนะที่ใช้โลหะ ภำชนะที่ทำมำจำกสเตนเลสทุบ ทองเหลืองทุบ พิวเตอร์ บรอนซ์ สลักที่ใช้
ตกแต่งสถำนที่ต่ำง ๆ เป็ นต้น
6.4.5 เซรำมิค/เครื่ องปั้ นดินเผำ หมำยถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีกำรนำวัสดุประเภทดิน
สิ นแร่ ไปขึ้นรู ปและนำไปเผำด้วยควำมร้อนสู ง เพื่อเป็ นภำชนะ ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก เช่น
เบญจรงค์ ถ้วยชำม ภำชนะกระเบื้อง เซรำมิค โอ่ง อ่ำง กระถำงต่ำง ๆ เป็ นต้น
6.4.6 เคหะสิ่ งทอหมำยถึง ของใช้ / ของตกแต่ง /ของที่ระลึก ที่มีวสั ดุทำจำกผ้ำ มี
กำรตัดเย็บ เช่น ชุดเครื่ องนอน พรมเช็ดเท้ำ ผ้ำปูโต๊ะ ถุงมือถักสำหรับทำกำรเกษตร เป็ นต้น
6.4.7 อื่น ๆ ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก หรื อผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้วสั ดุอื่น เช่น
ทำจำกพลำสติก เรซิ น แก้ว เทียน รู ปวำด เปเปอร์ มำเช่ กระจก ซี เมนต์ ต้นไม้มงคล ตุ๊กตำจำกดินไทย ผลไม้
เผำดูดกลิ่น พระพุทธรู ป เป็ นต้น
6.5 ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช้อำหำรหมำยถึงผลิตภัณฑ์จำกสมุนไพร หรื อ มีสมุนไพรเป็ น
ส่ วนประกอบอำจใช้ประโยชน์ และอำจส่ งผลต่อสุ ขภำพ ได้แก่ ยำจำกสมุนไพร เครื่ องสำอำงสมุนไพร วัตถุ
อันตรำยที่ใช้ในบ้ำนเรื อน เช่น น้ ำยำล้ำงจำนสมุนไพร สมุนไพรไล่ยงุ หรื อกำจัดแมลง และรวมถึงผลิตภัณฑ์
จำกสมุนไพรที่ใช้ทำงกำรเกษตร เช่น น้ ำหมักชีวภำพ น้ ำส้มควันไม้ เป็ นต้น โดยประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช้
อำหำร แบ่งเป็ น 3 กลุ่ม
6.5.1 ยำจำกสมุนไพร
6.5.2 เครื่ องสำอำงสมุนไพร
6.5.3 วัตถุอนั ตรำยที่ใช้ในบ้ำนเรื อน
ในกรณี ที่ มี ปั ญ หำจำกกำรจัดประเภทผลิ ตภัณ ฑ์ ให้ พิ จำรณำจัด โดยค ำนึ งถึ งวัต ถุ ป ระสงค์ห รื อ
ประโยชน์ในกำรใช้สอย และให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะอนุกรรมกำร นตผ. จังหวัด
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7. การจัดระดับผลิตภัณฑ์
กำรคัดสรรสุ ดยอดหนึ่ งตำบล หนึ่ งผลิ ต ภัณ ฑ์ ไทย ปี พ.ศ. 2559 ผลกำรดำเนิ นกำร
คัดสรรฯ จัดระดับผลิตภัณฑ์ มีระดับเดียว คือ ระดับประเทศเท่ำนั้น โดยใช้หลักเกณฑ์เฉพำะแต่ละประเภท
ผลิ ต ภัณ ฑ์ (Specific Criteria) ซึ่ งก ำหนดคะแนนรวมไว้ 100 คะแนน ประกอบด้ว ย หลัก เกณฑ์ ใ นกำร
พิจำรณำ 3 ด้ำน คือ หลักเกณฑ์ดำ้ นผลิ ตภัณฑ์และควำมเข้มแข็งของชุ มชน หลักเกณฑ์ดำ้ นกำรตลำด และ
ควำมเป็ นมำของผลิ ตภัณฑ์ ซึ่ งจะนำมำกำหนดกรอบในกำรจัดระดับผลิ ตภัณฑ์ (Product Level) ออกเป็ น
5 ระดับ ตำมค่ำคะแนน ดังนี้
1. ระดับ 5 ดำว (ได้ ค ะแนนตั้ง แต่ 90 – 100 คะแนน) เป็ นสิ นค้ำ ที่ มี คุ ณ ภำพ
มำตรฐำน หรื อมีศกั ยภำพในกำรส่ งออก
2. ระดับ 4 ดำว (ได้คะแนนตั้งแต่ 80 – 89 คะแนน) เป็ นสิ นค้ำที่มีศกั ยภำพ เป็ นที่
ยอมรับระดับประเทศ และสำมำรถพัฒนำสู่ สำกล
3. ระดับ 3 ดำว (ได้ ค ะแนนตั้ง แต่ 70 – 79 คะแนน) เป็ นสิ นค้ำ ที่ มี คุ ณ ภำพ
ระดับกลำงที่สำมำรถพัฒนำสู่ ระดับ 4 ดำวได้
4. ระดับ 2 ดำว (ได้คะแนนตั้งแต่ 50 – 69 คะแนน) เป็ นสิ นค้ำที่ สำมำรถพัฒนำสู่
ระดับ 3 ดำว มีกำรประเมินศักยภำพเป็ นระยะ
5. ระดับ 1 ดำว (ได้คะแนนต่ ำกว่ำ 50 คะแนน) เป็ นสิ นค้ำที่ ไม่ สำมำรถพัฒนำสู่
ระดับ 2 ดำวได้ เนื่องจำกมีจุดอ่อนมำกและพัฒนำยำก

ส่ วนที่ 2
แนวทางการคัดสรรสุ ดยอดหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ไทย ปี พ.ศ. 2559 จังหวัดลาพูน ( OTOP
Product Champion : OPC )
กรมกำรพัฒนำชุมชน มอบหมำยให้ จ ัง หวัด ลำพู น
ดำเนินกำรคัดสรรสุ ดยอดหนึ่งตำบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2559 (OTOP Product Champion : OPC) เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ที่จะนำไปสู่
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ และเพื่ อจัด ระบบฐำนข้อมู ล ผลิ ตภัณฑ์ ที่จะใช้ในกำรทำงำนเชิงบูรณำกำรของทุก
ฝ่ ำย ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อเสริ มสร้ำงคุณค่ำของผลิตภัณฑ์ให้เป็ นที่ยอมรับแก่บุคคลทัว่ ไป จนสำมำรถใช้
เป็ นแหล่งสร้ำงรำยได้และควำมเข้มแข็งให้กบั ชุมชน โดยกำหนดให้จงั หวัดดำเนินกำรคัดสรรฯระหว่ำงวันที่
4-13 พฤษภำคม 2559 และจัดส่ งผลิตภัณฑ์ให้กรมฯภำยในวันที่ 15 – 16 พฤษภำคม 2559ซึ่ งกรมฯกำหนด
ดำเนินกำรคัดสรรฯระดับประเทศระหว่ำงวันที่ 17 - 26 พฤษภำคม 2559 ซึ่งจังหวัดลำพูนได้ดำเนินกำร
ดังนี้
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1.แต่ งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางานดาเนินการคัดสรรสุ ดยอดหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ไทยจังหวัดลาพูน
ปี 2559
1. คณะกรรมการดาเนินการคัดสรรฯ ระดับจังหวัด ประกอบด้ วย
1.1 ผูว้ ำ่ รำชกำรจังหวัดลำพูน
ประธำนกรรมกำร
1.2 รองผูว้ ำ่ รำชกำรจังหวัดลำพูน
รองประธำนกรรมกำร
1.3 นำยแพทย์สำธำรณสุ ขจังหวัดลำพูน
กรรมกำร
1.4 อุตสำหกรรมจังหวัดลำพูน
กรรมกำร
1.5 เกษตรจังหวัดลำพูน
กรรมกำร
1.6 พำณิ ชย์จงั หวัดลำพูน
กรรมกำร
1.7 เกษตรและสหกรณ์จงั หวัดลำพูน
กรรมกำร
1.8 ประชำสัมพันธ์จงั หวัดลำพูน
กรรมกำร
1.9 ผูอ้ ำนวยกำรสถำบันผ้ำทอมือหริ ภุญชัย
กรรมกำร
1.10.อธิ กำรบดีมหำวิทยำลัยนอร์ ท เชียงใหม่
กรรมกำร
1.11 ประธำนเครื อข่ำย หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดลำพูน
กรรมกำร
1.12 พัฒนำกำรจังหวัดลำพูน
กรรมกำรและเลขำนุกำร
1.13 หัวหน้ำกลุ่มงำนยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำชุ มชน กรรมกำรและผูช้ ่วยเลขำนุกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดลำพูน
1.14 หัวหน้ำกลุ่มงำนสำรสนเทศกำรพัฒนำชุมชน กรรมกำรและผูช้ ่วยเลขำนุกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดลำพูน
1.15 หัวหน้ำกลุ่มงำนส่ งเสริ มกำรพัฒนำชุมชน
กรรมกำรและผูช้ ่วยเลขำนุกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดลำพูน
1.16 นักวิชำกำรผูร้ ับผิดชอบงำน OTOP
กรรมกำรและผูช้ ่ วยเลขำนุ กำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดลำพูน
โดยให้มีอำนำจหน้ำที่ ดังนี้
1. จัดทำแผนกำรดำเนิ นกำรคัดสรรฯ และให้ควำมเห็นชอบผลกำรพิจำรณำรับรองผลิตภัณฑ์
เข้ำรับกำรคัดสรรฯ ของจังหวัด
2. กำกับ ติดตำม ตรวจสอบดูแลกำรคัดสรรฯ ของจังหวัด
3.รำยงำนผลกำรดำเนินกำรคัดสรรฯ ให้กรมกำรพัฒนำชุมชน ทรำบ
4. แต่งตั้งคณะทำงำนเพื่อช่วยเหลือกำรดำเนินกำรคัดสรรฯ ได้ตำมที่เห็นสมควร
5.ปฏิบตั ิหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
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2. คณะทางานฝ่ ายรับสมัครและรับผลิตภัณฑ์ ที่เข้ ารับการคัดสรรฯ ประกอบด้ วย
2.1 ประเภทอำหำร
2.1.1 นำงสำวธนิศรำ สุ ภำษี
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเมืองลำพูน
2.1.2 นำงสำวจุฬำลักษณ์ ไชยยำ
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนปฏิบตั ิกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอแม่ทำ
2.1.3 นำยชำคริ ต
นพบุรี
อำสำพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุ มชนอำเภอบ้ำนโฮ่ง
2.2 ประเภทเครื่ องดื่ม
2.2.1 นำงสำวสุ ดำวรรณ์ สุ ธรรมยะ
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอป่ ำซำง
2.2.2 นำงสำวอ้อมใจ สุ ขใจ
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนปฏิบตั ิกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอลี้
2.3 ประเภทผ้ำและเครื่ องแต่งกำย
2.3.1 นำงสำวลำดวน วงศ์ฝ้ ัน
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดลำพูน
2.3.2 นำงเอกอนงค์
อ่อนเกตุพล
เจ้ำพนักงำนพัฒนำชุมชนชำนำญงำน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอบ้ำนธิ
2.3.3 นำยวินยั ปันดอน
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนปฏิบตั ิกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดลำพูน

คณะทำงำน

คณะทำงำน

คณะทำงำน

คณะทำงำน

คณะทำงำน

คณะทำงำน

คณะทำงำน

คณะทำงำน
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2.4 ประเภทของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก
2.4.1 นำยณัฐวุฒิ มณี วรรณ
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดลำพูน
2.4.2 นำงสำวปรำรถนำ อินทนนท์
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอทุ่งหัวช้ำง
2.4.3 นำงสำวอรทัย น้อยคำ
เจ้ำพนักงำนพัฒนำชุมชนชำนำญงำน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดลำพูน
2.5 ประเภทสมุนไพร
2.5.1 นำงกัลยำ ประพันธ์
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอบ้ำนโฮ่ง
2.5.2 นำยเนติรัฐ นิจประกิจ
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเวียงหนองล่อง

คณะทำงำน

คณะทำงำน

คณะทำงำน

คณะทำงำน

คณะทำงำน

โดยให้มีอำนำจหน้ำที่ดงั นี้
1. รั บ เอกสำรใบสมัค รคัดสรรสุ ดยอดหนึ่ งต ำบล หนึ่ งผลิ ตภัณ ฑ์ ที่ ผ่ ำนกำรส ำรวจและ
ลงทะเบียน ผูผ้ ลิต ผูป้ ระกอบกำร OTOP ปี 2557 - 2558
2. ตรวจสอบควำมถู กต้องของเอกสำร ผลิ ตภัณ ฑ์ พร้ อมสั มภำษณ์ ข ้อมู ล เพิ่ ม เติ ม เพื่ อใช้
ประกอบในกำรพิจำรณำคัดสรรของคณะกรรมกำรฯ
3. จัดวำง หรื อจัดแสดงผลิตภัณฑ์ตำมประเภท ให้มีควำมเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย สำมำรถเห็ น
ตัวผลิตภัณฑ์ชดั เจน และสะดวกต่อกำรดำเนิ นกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร
4. จัดส่ งผลิตภัณฑ์คืนให้กบั เจ้ำของผลิตภัณฑ์เมื่อเสร็ จสิ้ นกำรพิจำรณำ
5. ปฏิบตั ิหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

12

3. คณะทางานพิจารณา ตรวจสอบและกลัน่ กรองผลิตภัณฑ์ ทสี่ มัครเข้ าคัดสรรฯ สุ ดยอด
หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ไทย ระดับจังหวัด ประกอบด้ วย
3.1 ประเภทอำหำร
3.1.1 นำยจิระ วิภำสวงค์
หัวหน้ำคณะทำงำน
เภสัชกรเชี่ยวชำญด้ำนเภสัชสำธำรณสุ ข
สำนักงำนสำธำรณสุ ขจังหวัดลำพูน
3.1.2 นำงวรรณิ กำร์
หุ่นภู่
คณะทำงำน
นักวิชำกำรส่ งเสริ มกำรเกษตรชำนำญกำร
สำนักงำนเกษตรจังหวัดลำพูน
3.1.3 นำงนิลุบล โพพิพฒั น์
คณะทำงำน
นักโภชนำกำรชำนำญกำร
โรงพยำบำลลำพูน
3.1.4 นำงมนชนก
อุปะทะ
คณะทำงำน
อำจำรย์ประจำสำขำวิชำกำรจัดกำร
มหำวิทยำลัยนอร์ ทเชียงใหม่
3.1.5 นำงสำวธนิศรำ สุ ภำษี
คณะทำงำนและเลขำนุกำร
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเมืองลำพูน
3.1.6 นำงสำวจุฬำลักษณ์ ไชยยำ
คณะทำงำนและผูช้ ่วยเลขำนุกำร
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนปฏิบตั ิกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอแม่ทำ
3.2 ประเภทเครื่ องดื่ม
3.2.1 เกษตรจังหวัดลำพูน
หัวหน้ำคณะทำงำน
3.2.2 สรรพสำมิตเขตพื้นที่จงั หวัดลำพูน
คณะทำงำน
3.2.3 นำงสุ ดำรัตน์ วำวงศ์
คณะทำงำน
นักโภชนำกำรชำนำญกำร
โรงพยำบำลลำพูน
3.2.4 นำงสำวสุ ดำวรรณ์ สุ ธรรมยะ
คณะทำงำนและเลขำนุกำร
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอป่ ำซำง
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3.2.5 นำงสำวอ้อมใจ สุ ขใจ
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนปฏิบตั ิกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอลี้
3.3 ประเภทผ้ำและเครื่ องแต่งกำย
3.3.1 พำณิ ชย์จงั หวัดลำพูน
3.3.2 ผูอ้ ำนวยกำรสถำบันผ้ำทอมือหริ ภุญชัย
3.3.3 นำงไพเรำะ สุ วภำพ
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
วิทยำลัยเทคนิคลำพูน
3.3.4 นำงวรรณำ เลิศเกียรติดำรง
ผูท้ รงคุณวุฒิดำ้ นผ้ำ
3.3.5 นำงมำลินี อัตตะศิริ
ผูอ้ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม
เทศบำลตำบลมะเขือแจ้
3.3.6 นำงสำวสุ ประวิน ณ เชียงใหม่
ผูช้ ่วยคณบดี คณะบริ หำรธุ รกิจ
มหำวิทยำลัยนอร์ ทเชียงใหม่
3.3.7 นำงสำวลำดวน วงศ์ฝ้ ัน
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดลำพูน
3.3.8 นำงเอกอนงค์
อ่อนเกตุพล
เจ้ำพนักงำนพัฒนำชุมชนชำนำญงำน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอบ้ำนธิ
3.4 ประเภทของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก
3.4.1 อุตสำหกรรมจังหวัดลำพูน
3.4.2 นำยไชยยง
รัตนอังกูร
ผูท้ รงคุณวุฒิดำ้ นของใช้ฯ
3.4.3 นำยชีระโชติ
สุ นทรำรักษ์
ผูท้ รงคุณวุฒิดำ้ นของใช้ฯ
3.4.4 นำยอรรณพ ชัยวุฒิ
หัวหน้ำสำขำวิชำกำรตลำด
มหำวิทยำลัยนอร์ ทเชียงใหม่

คณะทำงำนและผูช้ ่วยเลขำนุกำร

หัวหน้ำคณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน

คณะทำงำน
คณะทำงำน

คณะทำงำน

คณะทำงำนและเลขำนุกำร

คณะทำงำนและผูช้ ่วยเลขำนุกำร

หัวหน้ำคณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
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3.4.5 นำงสำวอรทัย
น้อยคำ
คณะทำงำนและเลขำนุกำร
เจ้ำพนักงำนพัฒนำชุมชนชำนำญงำน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดลำพูน
3.4.6 นำยวินยั
ปันดอน
คณะทำงำนและผูช้ ่วยเลขำนุกำร
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนปฏิบตั ิกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดลำพูน
3.4.7 นำงสำวปรำรถนำ อินทนนท์
คณะทำงำนและผูช้ ่วยเลขำนุกำร
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอทุ่งหัวช้ำง
3.5 ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช้อำหำร
3.5.1 นำยสมพงษ์
คำสำร
หัวหน้ำคณะทำงำน
เภสัชกรเชี่ยวชำญ
โรงพยำบำลจังหวัดลำพูน
3.5.2 นำงอินทริ ยำ อินทพันธุ์
คณะทำงำน
เภสัชกรชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนสำธำรณสุ ขจังหวัดลำพูน
3.5.3 นำงสำวอดิศรัย ภูมิวเิ ศษ
คณะทำงำน
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
โรงพยำบำลจังหวัดลำพูน
3.5.4 นำงกัลยำ ประพันธ์
คณะทำงำนและเลขำนุกำร
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอบ้ำนโฮ่ง
3.5.5 นำยเนติรัฐ นิจประกิจ
คณะทำงำนและผูช้ ่วยเลขำนุกำร
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเวียงหนองล่อง
โดยให้มีอำนำจหน้ำที่ดงั นี้
1.ด ำเนิ นกำรพิ จำรณำ ตรวจสอบและกลัน่ กรองผลิ ตภัณฑ์ ที่ สมัครเข้ำคัดสรรฯ และให้ ค่ ำ
คะแนน ส่ วน ก และส่ วน ข ตำมกลุ่ มประเภทผลิ ตภัณฑ์ ที่ ได้รับมอบหมำยตำมแนวทำงและหลักเกณฑ์ ที่
กำหนด
2.รำยงำนผลกำรด ำเนิ น กำรคัดสรรฯ ตำมกลุ่ ม ประเภทผลิ ตภัณ ฑ์ ที่ ได้รับ มอบหมำยให้
คณะกรรมกำรดำเนินกำรคัดสรรฯ ระดับจังหวัดทรำบ
3.ปฏิบตั ิหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
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4.คณะทางานฝ่ ายอานวยการ/สถานที่ และการเบิกจ่ ายงบประมาณ ประกอบด้ วย
4.1 นำงธนพรรณ ริ ยะป่ ำ
หัวหน้ำคณะทำงำน
หัวหน้ำฝ่ ำยอำนวยกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดลำพูน
4.2 นำงศันสนีย ์ คงแจง
คณะทำงำน
นักจัดกำรกำรทัว่ ไปชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดลำพูน
4.3 นำงสำวกำญจนำ วรรณรส
คณะทำงำน
เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดลำพูน
4.4 นำงสำวธำริ นี ดวงสุ วรรณ
คณะทำงำน
เจ้ำพนักงำนธุ รกำรชำนำญงำน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดลำพูน
4.5 นำงสำวสุ ภำภรณ์ แสงตระกัน
คณะทำงำน
เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีชำนำญงำน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดลำพูน
4.6 นำงสำวสมหญิง บุรชำติ
คณะทำงำนและเลขำนุกำร
เจ้ำพนักงำนพัฒนำชุมชนชำนำญงำน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดลำพูน
โดยให้มีอำนำจหน้ำที่ ดังนี้
1. อำนวยกำร และอำนวยควำมสะดวกให้กำรคัดสรรฯ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำร
คัดสรรฯ ให้ผผู ้ ลิต ผูป้ ระกอบกำร OTOP และประชำชนทัว่ ไป เป็ นไปด้วยควำมเรี ยบร้อย
2. จัดเตรี ยมเจ้ำหน้ำที่และสถำนที่รับข้อมูล/รับผลิตภัณฑ์ ตลอดจนกำรเก็บรักษำผลิตภัณฑ์ ให้
มีพ้นื ที่เพียงพอ และสะดวกสำหรับกำรคัดสรรฯ รวมทั้งจัดเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ให้เหมำะสม
3. ประสำนงำนสถำนที่ เพื่ อกำรจัดวำงหรื อจัดแสดงผลิ ตภัณฑ์ ทุ กผลิ ตภัณฑ์ ที่ เข้ำรับกำร
คัดสรรฯ ตำมกลุ่ มประเภทผลิ ตภัณฑ์ท้ งั 5 กลุ่ มประเภทผลิ ตภัณฑ์ เพื่อง่ำยและสะดวกต่อกำรตรวจนับควำม
ครบถ้วน ถูกต้อง และกำรดำเนินกำรคัดสรรฯ ของคณะทำงำนดำเนินกำรคัดสรรฯ
4. เบิกจ่ำยงบประมำณตำมโครงกำร ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง
5. ปฏิบตั ิหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
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5. คณะทางานฝ่ ายข้ อมูล ประมวลผลและประชาสั มพันธ์ ประกอบด้ วย
5.1 นำงอภิญญำ โกมลรัตน์
หัวหน้ำคณะทำงำน
หัวหน้ำกลุ่มงำนสำรสนเทศกำรพัฒนำชุ มชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดลำพูน
5.2 นำยไสว มะโนรัตน์
คณะทำงำน
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเมืองลำพูน
5.3 นำงสำวขัตติยำ อินทรำ
คณะทำงำน
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนปฏิบตั ิกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอแม่ทำ
5.4 นำยชำคริ ต นพบุรี
คณะทำงำน
อำสำพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอบ้ำนโฮ่ง
5.5 นำงสำววรำรัตน์ กันทะธง
คณะทำงำน
เจ้ำหน้ำที่บนั ทึกข้อมูล
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดลำพูน
5.6 นำยณัฐวุฒิ มณี วรรณ
คณะทำงำนและเลขำนุกำร
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดลำพูน
5.7 นำยเทิดศักดิ์ ศิริสิทธิ์
คณะทำงำนและผูช้ ่วยเลขำนุ กำร
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนปฏิบตั ิกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอลี้

โดยให้มีอำนำจหน้ำที่ ดังนี้
1.ดำเนินกำรจัดเตรี ยมข้อมูลผูผ้ ลิต ผูป้ ระกอบกำร OTOP ที่ผำ่ นกำรสำรวจ และ
ลงทะเบียนผูผ้ ลิต ผูป้ ระกอบกำร OTOP ปี 2557 – 2558 และสมัครเข้ำรับกำรคัดสรรฯ ปี พ.ศ. 2559
2. บันทึกข้อมูลกำรรับสมัครผลิตภัณฑ์เข้ำคัดสรรฯ ลงในโปรแกรมตำมที่กำหนด
3.บันทึกภำพลงในโปรแกรม จัดทำทะเบียนรับ – ส่ งผลิตภัณฑ์ จัดทำรหัสผลิตภัณฑ์แยกตำม
กลุ่มประเภทผลิตภัณฑ์ ตำมรหัสประจำตัวผูผ้ ลิต ผูป้ ระกอบกำร OTOP ที่ข้ ึนทะเบียนไว้เพื่อ ควำมสะดวก
ในกำรจัดวำงผลิตภัณฑ์
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4. จัดทำบัญชี งบหน้ำกำรให้ค่ำคะแนนผลิ ตภัณฑ์ที่ท ำกำรคัดสรรฯ ทุ กผลิ ตภัณฑ์ แยกตำม
กลุ่มประเภทผลิตภัณฑ์ท้ งั 5 กลุ่มประเภทผลิตภัณฑ์
5. จัดทำข้อมูลข่ำวสำรเพื่อประชำสัมพันธ์กำรลงทะเบียน และกำรคัดสรรสุ ดยอด
ผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2559 ของจังหวัดลำพูน ไปยังสื่ อมวลชนอย่ำงทัว่ ถึง
6. บันทึก ประมวลผลตำมโปรแกรมที่กำหนด พร้อมจัดทำงบหน้ำและรำยงำนผลกำรรับ
สมัครคัดสรรฯ ให้แก่คณะอนุกรรมกำร นตผ. และกรมกำรพัฒนำชุมชน ทรำบ
7. ปฏิบตั ิหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
6. คณะทางานตรวจสอบหลักฐาน
6.1 นำงอำภัสรำ ธงพิทกั ษ์
หัวหน้ำกลุ่มงำนยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดลำพูน
6.2 นำงสำวลำดวน
วงศ์ฝ้ ัน
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดลำพูน
6.3 นำยอนันต์ เตชะนันท์
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดลำพูน
6.4 นำยวินยั
ปันดอน
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนปฏิบตั ิกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดลำพูน
6.5 นำงสำวอัฉรำพร
ปิ นสว่ำง
เจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชีกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดลำพูน
6.6 นำงสำวสิ ริพิมล
คำลือเกียรติ์
เจ้ำหน้ำที่บริ หำรงำนทัว่ ไป กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดลำพูน
6.7 นำงบำเพ็ญ เมืองมูล
หัวหน้ำกลุ่มงำนส่ งเสริ มกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดลำพูน

หัวหน้ำคณะทำงำน

คณะทำงำน

คณะทำงำน

คณะทำงำน

คณะทำงำน

คณะทำงำน

คณะทำงำนและเลขำนุกำร
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6.8 นำงสำวอรทัย น้อยคำ
เจ้ำพนักงำนพัฒนำชุมชนชำนำญงำน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดลำพูน

คณะทำงำนและผูช้ ่วยเลขำนุ กำร

โดยให้มีอำนำจหน้ำที่ ดังนี้
1. จัดทำเอกสำรประกำศรับสมัครผูผ้ ลิต ผูป้ ระกอบกำร OTOP เข้ำคัดสรรฯ ให้ครบถ้วน
2. ตรวจสอบคุณสมบัติของผูผ้ ลิต ผูป้ ระกอบกำร OTOP ที่ส่งผลิตภัณฑ์เข้ำคัดสรรฯ ว่ำมี
ชื่ ออยู่ในทะเบี ยนผูผ้ ลิ ต ผูป้ ระกอบกำร OTOP ที่ ส่ งผลิ ตภัณฑ์ เข้ำคัดสรรหรื อไม่ และมี คุ ณสมบัติ
ครบถ้วนตำมที่กำหนด พร้อมทั้งนำส่ งผลิตภัณฑ์ครบตำมจำนวนที่กำหนดหรื อไม่
3. แนะนำให้คำปรึ กษำเพื่อให้ผผู ้ ลิต ผูป้ ระกอบกำร OTOP ที่ประสงค์จะสมัครเข้ำคัดสรรฯ
กรอกข้อมูลในเอกสำร และแนบใบสมัคร ให้ถูกต้องครบถ้วน
4. ปฏิบตั ิหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

2.ขั้นตอนการดาเนินงานการคัดสรรสุ ดยอดหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ไทย ปี พ.ศ.2559 จังหวัดลาพูน
1) จัดประชุมคณะกรรมกำร/คณะทำงำนดำเนินกำรคัดสรรฯ ในวันที่ 3 พ.ค. 59
เวลำ 09.30 น. ณ โรงแรมลำพูนวิล อำเภอเมืองลำพูน
2) รับสมัครผูผ้ ลิต/ผูป้ ระกอบกำร เข้ำร่ วมคัดสรร ในวันที่ 11 พ.ค. 59 เวลำ 09.00 – 16.30
น. ณ โรงแรมลำพูนวิล อำเภอเมืองลำพูน
3) ดำเนิ นกำรคัดสรรฯ ในวันที่ 12 พ.ค. 59 เวลำ 09.00 – 16.30 น. ณ โรงแรมลำพูนวิล
อำเภอเมืองลำพูน
4) ส่ งผลิตภัณฑ์ให้กรมกำรพัฒนำชุ มชน เพื่อเข้ำร่ วมกำรคัดสรรระดับประเทศ ในวันที่
15 พ.ค. 59
3.การประชาสั มพันธ์
จังหวัดลำพูนมีกำรประชำสัมพันธ์กำรคัดสรรสุ ดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ในหลำย
ช่องทำง ดังนี้
3.1.แจ้งให้อำเภอประชำสัมพันธ์แก่ผผู ้ ลิต/ผูป้ ระกอบกำร
3.2. จัดทำป้ำยไวนิลประชำสัมพันธ์ ณ ศำลำกลำงจังหวัดลำพูน สำนักงำนพัฒนำชุมชน อำเภอ
ทุกอำเภอ สำนักงำนพัฒนำชุมชน จังหวัดลำพูน และ โรงแรมลำพูนวิลล์ จังหวัดลำพูน
3.3 กำรประชำสัมพันธ์ทำงสื่ อวิทยุชุมชน, สถำนีวทิ ยุกระจำยเสี ยงแห่งประเทศไทย และ
สถำนีวทิ ยุ บมจ. อสมท. จังหวัดลำพูน
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ข้ อมูลผลิตภัณฑ์ ที่เข้ าคัดสรรสุ ดยอดหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ไทย จังหวัดลาพูน ปี พ.ศ. 2559
ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร เครื่ องดื่ม
ผ้าฯ
ของใช้ ฯ สมุนไพรฯ
รวม
ที่
อาเภอ
เข้ำร่ วม
เข้ำร่ วม
เข้ำร่ วม
เข้ำร่ วม
เข้ำร่ วม
เข้ำร่ วม
คัดสรรฯ คัดสรรฯ คัดสรรฯ คัดสรรฯ คัดสรรฯ
คัดสรรฯ
1 เมืองลาพูน
9
3
31
8
3
54
2 ป่ าซาง
3
1
22
5
31
3 แม่ ทา
1
4
4
9
4 บ้ านโฮ่ ง
5
1
4
10
5 ลี้
8
3
11
6 ทุ่งหัวช้ าง
11
11
7 บ้ านธิ
2
13
3
18
8 เวียงฯ
2
5
9
รวม 151
22
4
90
28
7
151
ผลิตภัณฑ์

ส่ วนที่ 3 สรุ ปผลการดาเนินงาน
จังหวัดลำพูนได้ดำเนินกำรคัดสรรสุ ดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2559 ตำมแนวทำง
กระบวนกำรดำเนินงำนและหลักเกณฑ์กำรคัดสรรฯ และจัดทำเอกสำรสรุ ปผลกำรดำเนินกำรคัดสรรสุ ดยอด
หนึ่ งตำบล หนึ่ งผลิ ตภัณ ฑ์ ปี พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย ควำมเป็ นมำกำรคัดสรรสุ ดยอดหนึ่ งตำบล หนึ่ ง
ผลิตภัณฑ์ไทย กระบวนกำรดำเนิ นกำร ผลกำรดำเนิ นกำรคัดสรรฯ เพื่อเป็ นกำรเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์กำร
ดำเนินงำนและผลิตภัณฑ์จงั หวัด
……………

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

