ส่วนที่ 1
สาระสาคัญของโครงการ
1. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ อาเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ มีภารกิจที่ต้องดาเนินการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
กล่าวคือการพัฒนาท้องถิ่นในรูปแบบการบริการวิชาการให้กับชุมชน เพื่อ พัฒนาอาชีพและเพิ่มผลผลิตใน
พื้นที่ทากินของตนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในรูปแบบการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงพร้อมทั้งส่งเสริม สืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย
ในปีงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามแผนงานยุ ทธศาสตร์ พัฒ นาการศึ ก ษาเพื่อ ความยั่ง ยืน ผลผลิ ตโครงการยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โครงการยกระดับสินค้าชุมชน OTOP เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์
ชุมชน OTOP ในจังหวัดสมุทรปราการ และช่วยพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์รวมของผลิตภัณฑ์ รวมไป
ถึงการเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายและส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาดให้ได้มาตรฐาน
ซึ่งการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายของ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ถือเป็นภารกิจที่สาคัญที่ทาให้ท้องถิ่นเกิดการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนใน 3 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี สมุทรปราการ มีการดาเนินการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
สานักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ และสานักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อขับเคลื่อนการ
ยกระดับสินค้าชุมชน OTOP ในจังหวัดสมุทรปราการ ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจการค้า
ให้กับชุมชนท้องถิ่น และผู้ประกอบการสินค้า OTOP ให้มีช่องทางในการจัดจาหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น
ด้ว ยเหตุนี้ มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ ธนบุรี สมุทรปราการ จึงจัดโครงการขับเคลื่ อนการยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP เป้าหมาย จังหวัดสมุทรปราการ “งาน DRU OTOP แฟร์ ครั้งที่ 1” เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น และผู้ประกอบการสินค้า OTOP ในการเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้า
และเพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ต่อไป
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2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ความร่วมมือกับสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ สานักงานพาณิชย์จังหวัด
สมุทรปราการ และสานักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับสินค้า
ชุมชน OTOP เป้าหมายในจังหวัดสมุทรปราการ
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจการค้าให้กับชุมชนท้องถิ่น และผู้ประกอบการสินค้า
OTOP จังหวัดสมุทรปราการที่เป็นกลุ่ม OTOP เป้าหมาย
3. เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้า OTOP เป้าหมายจังหวัดสมุทรปราการ
4. เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
สมาชิกชุมชนท้องถิ่น ผู้ประกอบการสินค้า OTOP เป้าหมาย ผู้แทนหน่วยงาน ภายในจังหวัด
สมุทรปราการ เข้าร่วมโครงการ จานวน 50 ร้านค้า
เชิงคุณภาพ
ชุมชนท้องถิ่น และผู้ประกอบการสินค้า OTOP เป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ มีช่องทางการ
จัดจาหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น ช่วยพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์รวมของผลิตภัณฑ์ เพื่อการยกระดับสินค้า
ชุมชน OTOP เป้าหมาย
4. ระยะเวลาในการดาเนินการ
วันอาทิตย์ที่ 16 และ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น.
5. สถานที่ดาเนินการ
บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าอาคารหอสมุดและโรงอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สมุทรปราการ
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ส่วนที่ 2
สรุปผลการประชุม
โครงการขับเคลื่อนการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP เป้าหมาย จังหวัดสมุทรปราการ “งาน
DRU OTOP แฟร์ ครั้งที่ 1” มีกาหนดจัดกิจกรรมจานวน 2 วัน คือ วันอาทิตย์ที่ 16 และวันอาทิตย์ที่ 23
ธันวาคม พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ หน้าอาคารหอสมุดและ
โรงอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ทั้งนี้มีผู้ประกอบการ OTOP และกลุ่มสัมมาชีพ
ชุมชน ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม และจัดจาหน่ายสินค้า OTOP จานวน 50 ราย
การจัดงาน DRU OTOP แฟร์ ในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย
และถือเป็นภารกิจสาคัญที่ทาให้ท้องถิ่นเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน 3 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม
และด้านสิ่งแวดล้อม โดยสอดคล้องกับการทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กับสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ และสานักงานพาณิชย์
จังหวัดสมุทรปราการ ในเรื่องของการร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมด้านการตลาด
แก่ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดสมุทรปราการ ให้ มีความสามารถในการบริหารจัดการชุมชนได้อย่าง
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และเป็นการเพิ่มช่องทางในการจาหน่ายสินค้า OTOP เป้าหมายของจั งหวัด
สมุทรปราการอีกช่องทางหนึ่ง
วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561
นายธฤต สาราญเวทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย อาจารย์เอกรัตน์ สุขะ
สุคนธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนการ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP เป้าหมาย จังหวัดสมุทรปราการ “งาน DRU OTOP แฟร์ ครั้งที่ 1” ณ
บริเวณลานเอนกประสงค์ หน้าอาคารหอสมุดและโรงอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
โดยมีอาจารย์ ภัทรพล พรหมมัญ ผู้ ช่ว ยอธิการบดี มหาวิทยาลั ยราชภัฏ ธนบุรี เป็นผู้ กล่ าวรายงานถึง
วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการจั ด โครงการขั บ เคลื่ อ นการยกระดั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน OTOP เป้ า หมาย จั ง หวั ด
สมุทรปราการ “งาน DRU OTOP แฟร์ ครั้งที่ 1”
นอกจากนี้ อาจารย์วสุธิดา นักเกษม ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นางสีชมภู บุตร
สินธุ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ และนางนันทพันธ์ ธนาศุภวัฒน์ ประธานกลุ่ม OTOP อาเภอบางพลี
ร่วมต้อนรับประธานในพิธี พร้อมทั้ง นาประธานในพิธีเยี่ยมชมบูธ OTOP และแนะนาสินค้าชุมชน OTOP
ของจังหวัดสมุทรปราการ
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กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงละครชาตรี ของชุมชนเกาะบางปลา ตาบลบางปลา
อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และการแนะนาสินค้าชุมชน OTOP ของจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้
ผู้ประกอบการ OTOP และกลุ่มสัมมาชีพชุมชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมและจัดจาหน่ายสินค้า OTOP มีรายได้
จากการจัดจาหน่ายสินค้า รวม 54,340.- บาท โดยแบ่งเป็นสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม จานวน
42,500.- บาท และสินค้าประเภทเครื่องใช้ จานวน 11,840.- บาท (ข้อมูลจากกลุ่ม OTOP อาเภอบางพลี)
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วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561
อาจารย์วสุธิดา นักเกษม ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พร้อมด้วย อาจารย์จักร
พันธ์ พรมฉลวย และนางนันทพันธ์ ธนาศุภวัฒน์ ประธานกลุ่ม OTOP อาเภอบางพลี ร่วมต้อนรับ และ
แนะนาสินค้าชุมชน OTOP ของจังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงจาก
นักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ และการแนะนาสินค้าชุมชน OTOP ของ
จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้ผู้ประกอบการ OTOP และกลุ่มสัมมาชีพชุมชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมและจัด
จาหน่ายสินค้า OTOP มีรายได้จากการจัดจาหน่ายสินค้า รวม 45,545.- บาท โดยแบ่งเป็นสินค้าประเภท
อาหารและเครื่องดื่ม จานวน 41,725.- บาท และสินค้าประเภทเครื่องใช้ จานวน 3,820.- บาท (ข้อมูล
จากกลุ่ม OTOP อาเภอบางพลี)

