คำนำ
คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ให้ความเห็นชอบแนวทางการจัดทางบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 150,000 ล้านบาท โดยมีแนวทางการจัดทา
3 แนวทาง ได้แก่ 1) พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับสวัสดิการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ สร้างโอกาส
ในอาชีพและการจ้างงาน 2) พัฒนาเชิงพื้นที่ผ่านกระบวนการประชาคม การเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการพัฒนา
อาชีพและสร้างรายได้ในชุมชน สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน เชื่อมโยงเส้นทาง
การท่องเที่ยวในแต่ละท้ องถิ่ น ๓) การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรทั้ งระบบ ควบคู่การสร้าง
มูลค่าเพิ่มสินค้าทางการเกษตร และส่งเสริมการตลาดสมัยใหม่
ทั้งนี้ ในปี 2560 มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาเที่ยวประเทศไทยเฉลี่ย เดือนละ 3.5 ล้านคน
และคาดว่าในปี 2561 จะสร้ างรายได้ ให้ ป ระเทศปี ล ะ 3 ล้านล้านบาท สิ่ งนี้ บ่ งชี้ ว่าการท่ อ งเที่ ยวเป็ น
“สินค้า” ที่สร้างรายได้ให้ประเทศไทยมากที่สุด อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมเดินทางท่องเที่ยว
เฉพาะ 22 เมืองหลัก (อาทิ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ นครราชสีมา ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ภูเก็ต เป็นต้น)
รัฐบาลจึงได้ส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวเมืองรอง 55 เมือง และมีแนวคิดส่งเสริมการท่องเที่ยวแอ่งเล็ก
(การท่องเที่ยวชุมชน) เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้กระจายไปเที่ยวในแอ่งเล็ก (หมู่บ้าน/ชุมชน) มากขึ้น ซึ่งเป็นการ
กระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานราก
กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จานวน 9,328,118,200 บาท (เก้าพันสามร้อยยี่สิบแปดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)
ดาเนินการตามแนวทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยได้จัดทาโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อรองรับ
นโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ด้วยกระบวนการเตรียมความพร้อมชุมชน สร้างความน่าสนใจ
ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมและท่องเที่ยวในแอ่งเล็ก (หมู่บ้าน/ชุมชน) และการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์
OTOP ให้ไ ด้ม าตรฐานและมีคุณ ภาพ เพื่อ สร้า งรายได้ใ ห้ก ระจายอยู่ กับ ประชาชนในหมู่บ้า น/ชุม ชน
บนพื้น ฐานเสน่ห์ ภูมิปัญ ญา วัฒ นธรรม ความคิดสร้างสรรค์ที่ดัด แปลงให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ซึ่งในท้ายที่สุด
เป็ น การสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ หมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน และประชาชนมี ค วามสุ ข (Strength Within and
Happiness oriented approach)
คู่มือการบริหารโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เล่มนี้ มุ่งหวังเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ที่ตรงกันระหว่างผู้กาหนดนโยบาย/โครงการและผู้ปฏิบัติในพื้นที่ โดยจาแนกเนื้อหาเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1
กรอบการดาเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ส่วนที่ 2 แนวทางการดาเนินกิจกรรมส่วนกลาง
ส่วนที่ 3 แนวทางการดาเนินกิจกรรมส่วนภูมิภาค และส่วนที่ 4 เอกสารการดาเนินการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
การบริหารโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ให้พิจารณาศักยภาพ/ความเข้มแข็งของพื้นที่ดาเนินการ
และความต้ อ งการในการพั ฒ นาของประชาชนเป็ น ส าคั ญ พร้ อ มค านึ งถึ ง ผลลั พ ธ์ /ผลกระทบระยะยาว
(Impacts) ต่อประชาชนและหมู่บ้าน/ชุมชน โดยบริหารโครงการฯ อย่างโปร่งใส และเกิดประโยชน์แท้จริง
กองแผนงาน กรมการพัฒนาชุมชน
พฤษภาคม 2561
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ส่วนที่ 1 กรอบการดาเนินงาน
1. ความสาคัญของโครงการ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) มีกรอบแนวคิด ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ที่มุ่งเน้นการพัฒ นาภาคการผลิตและบริการให้สามารถแข่งขันได้ เกิดความยั่งยืน ประชาชน
มีคุณภาพชีวิต และมีรายได้ที่ดีขึ้น รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ยุ ทธศาสตร์ ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขั นได้อย่างยั่งยื น มีแนวทางเสริมสร้างขี ด
ความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ และพันธกิจกระทรวงมหาดไทย ข้อ 4. เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนภายใต้ห ลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตลอดจนภารกิจอานาจหน้าที่ของกรมการพัฒนาชุมชน ในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ รวมทั้งเสริมสร้าง
ความสามารถและความเข้มแข็งของชุมชน
คณะรั ฐ มนตรีมี มติ เมื่อวัน ที่ 16 มกราคม 2561 ให้ ความเห็ น ชอบแนวทางการจัด ท า
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 150,000 ล้านบาท โดยมีแนวทางการจัดทา
3 แนวทาง ได้แก่ 1) พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับสวัสดิการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ สร้างโอกาสในอาชีพ
และการจ้างงาน 2) พัฒนาเชิงพื้นที่ผ่านกระบวนการประชาคม การเข้าถึงแหล่งเงินทุน ในการพัฒนาอาชีพ
และสร้า งรายได้ในชุม ชน สนับ สนุน วิส าหกิจ ชุมชน และส่ง เสริม การท่อ งเที่ย วชุม ชน เชื่อ มโยงเส้น ทาง
การท่ องเที่ย วในแต่ล ะท้ องถิ่น ๓) ปฏิรูป การโครงสร้างการผลิ ตภาคการเกษตรทั้ งระบบ ควบคู่การสร้าง
มูลค่าเพิ่มสินค้าทางการเกษตร และส่งเสริมการตลาดสมัยใหม่ ดังนั้น โอกาสในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้
ให้ ชุมชนตามแนวทางดังกล่าว จาเป็นต้องดาเนินการพัฒ นาเชิงพื้นที่ผ่านกระบวนการประชาคม ให้ ชุมชน
เข้าถึงแหล่งเงินทุนในการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ในชุมชน ด้วยการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน และส่งเสริม
การท่องเที่ยวชุมชน เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในแต่ละท้องถิ่น
รัฐบาลปัจจุบัน มีนโยบายลดความเหลื่อมล้าของสังคมที่มุ่งเน้นสร้างรายได้และความเจริญ
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ โดยให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมดาเนินการร่วมกับภาครัฐ
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับการดาเนินงานโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
(OTOP) ที่เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับประเทศ
คือ คณะกรรมการอานวยการ หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ (กอ.นตผ.) เป็นผู้ขับเคลื่อน และมอบหมาย
ให้กรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้รับผิดชอบหลักส่งเสริมการดาเนินงาน OTOP จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 16 ปี
โดยร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ สนับสนุนส่งเสริม ยกระดับผลิตภัณฑ์ และพัฒนาช่องทางการตลาดที่หลากหลาย
เพื่อให้ขายได้ มุ่งปรับตัวสู่การค้าแบบสากล ทาให้ผลิตภัณฑ์ของคนในชุมชนส่วนใหญ่ไม่สามารถแข่งขันได้
ต้องออกไปขายสินค้าตามที่ต่าง ๆ ไม่มีความสุข รายได้ไปตกอยู่แก่ผู้ประกอบการคนเดียว หรือบางกลุ่มเล็ก
ไม่กระจายถึงประชาชนกลุ่ม ใหญ่ในชุมชนอย่างแท้จริง ทาให้การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานราก ไม่ ประสบ
ผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควร กอปรกับ รายได้จากการท่องเที่ยวที่เป็นกระแสหลักของประเทศ ส่วนใหญ่ตกไปอยู่ใน
กลุ่มทุนเอกชน เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ห้างร้านใหญ่ๆ กรุ๊ปทัวร์ ไม่ลงไปถึงฐานรากเช่นเดียวกัน

๓

ดังนั้น จาเป็นต้องมีการเปลี่ยนผ่านยุคการผลักดันขายสินค้า OTOP ออกจากชุมชนเพียงด้านเดียว
สู่การเพิ่มชองทางสร้างรายได้ตามความต้องการ (Demand Driven Local Economy) โดยการขายสินค้า
อยู่ในชุมชน ที่มาจากการท่องเที่ย ว โดยใช้เสน่ห์ ภูมิปัญ ญา วิถีชีวิต วัฒ นธรรม และความคิดสร้างสรรค์
แปลงเป็นรายได้ ทั้งนี้ครอบครัวและลูกหลานยังอยู่ร่วมกัน ไม่ต้องแข่งขันนาผลิตภัณฑ์ออกไปขายนอกชุมชน
เป็นชุมชนท่องเที่ยวที่เป็นเจ้าบ้านที่ดี ชวนกันคิด ชวนกันทา ผลิตสินค้าและบริการ รวมทั้งมีการเชื่อมโยง
เส้ น ทางท่องเที่ย วระดับ ชุมชน ที่ มีเสน่ ห์ ดึงดูด และมีคุณ ค่าเพียงพอให้ นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือนและ
ใช้จ่ายเงินในทุกกิจกรรมของชุมชน ซึ่งรายได้จะกระจายอยู่กับคนในชุมชน ทุกคนมีความสุข เป็นการสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชน (Strength with in) และเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง

๔

2. วัตถุประสงค์
1) เพื่ อพั ฒ นาเศรษฐกิจฐานรากให้ เกิดรายได้กับ ชุมชน โดยยกระดับ คุณ ภาพชีวิตของประชาชน
อย่างทั่วถึง กระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง
๒) เพื่อพัฒนาคุณภาพ ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวเข้าสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ให้
พร้อมขาย สร้างรายได้มากขึ้น
๓) เพื่ อ เชื่ อ มโยงเส้ น ทางในการท่ อ งเที่ ย ว (กระแสหลั ก เมื อ งรอง ชุ ม ชน) ให้ มี ค วามโดดเด่ น
มีความพร้อมบนอัตลักษณ์ของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
๔) เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากร ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ให้มีขีดความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์ และนามาต่อยอดการบริหารจัดการชุมชนได้อย่างเหมาะสม

3. เป้าหมาย
๑) ประชาชนได้รับ การพั ฒ นาอาชีพ มี รายได้เพิ่มขึ้น ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้ เข้มแข็ง โดย
เชื่อมโยงชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กับเส้นทางการท่องเที่ยวกระแสหลัก เมืองรอง และแอ่งท่องเที่ยว
จานวน 3,273 หมู่บ้าน
๒) พั ฒ นาคุ ณ ภาพ ยกระดั บ มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ OTOP กลุ่ ม ปรับ ตั ว เข้ าสู่ ก ารพั ฒ นา (กลุ่ ม D)
จานวน 64,570 ผลิตภัณฑ์
๓) สร้างตลาดที่ชุมชน ดึงคนเข้าหมู่บ้าน ด้วยชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ให้ เกิดการกระจาย
รายได้หมุนเวียนเพิ่มขึ้น (Local Economy) จานวน ๓,๒๗๓ แห่ง

4. การจัดสรรงบประมาณก่อน – หลัง ได้รับงบประมาณ
4.1 รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ
1) คณะรั ฐ มนตรี ได้ มี ม ติ เห็ น ชอบแนวทางการจั ด ท างบประมาณรายจ่ ายเพิ่ ม เติ ม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่ อ วั น ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ วงเงิน งบประมาณรายจ่ า ยเพิ่ ม เติ ม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จานวน ๑๕๐,๐๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง จานวน

๕
๔๙,๖๔๑.๙ ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามนโยบายรัฐบาล จานวน ๑๐๐,๓๕๘.๑ ล้านบาท
มีแนวทางที่สาคัญในการจัดทางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้
(๑) พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับสวัสดิการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ สร้างโอกาส
ในอาชีพและการจ้างงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ในรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
ผู้มีรายได้น้อย
(๒) พัฒ นาเชิงพื้นที่ผ่านกระบวนการประชาคม สร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนหมุนเวียน
สาหรับประชาชนในการพัฒ นาอาชีพและสร้างอาชีพในชุมชน สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนที่มีความเชื่อมโยงเป็น
เครือข่าย และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่สร้างความเชื่อมโยง
เส้นทางการท่องเที่ยวในแต่ละท้องถิ่น อันจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นระยะยาว
(๓) ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรทั้งระบบ พัฒนาศักยภาพการผลิตที่สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดและลดต้นทุนการผลิต สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรสร้างทักษะในการ
ประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรรายย่อย ควบคู่กับการสร้างมูลค่าเพิ่ม
สินค้าทางการเกษตรเพื่อลดความเสี่ยงด้านการผลิตและราคา และส่งเสริมการตลาดสมัยใหม่เพื่อแก้ไขปัญหา
ราคาสินค้าเกษตร
2) กรอบการจั ด สรรงบประมาณตามแนวทางที่ ๒ การพั ฒ นาเชิ งพื้ น ที่ วงเงิน งบประมาณ
34,500 ล้านบาท จัดสรรให้หน่วยงานราชการ จานวน 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย จานวน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จานวน 4,500 ล้านบาท
สานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ จานวน 20,000 ล้านบาท

4.2 การจัดสรรงบประมาณหลังการได้รับงบประมาณ
1) กรมการพัฒ นาชุม ชน ได้จัด ทาโครงการชุม ชนท่อ งเที่ย ว OTOP นวัต วิถี เสนอขอรับ
การสนับสนุงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จานวน 9,328.1182 ล้านบาท
โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและเสริมสร้าง
ศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง ในการพัฒนาอาชีพ และสร้างอาชีพในชุมชน
สนั บ สนุ น วิส าหกิจ ชุ มชนให้ เป็ น เครือข่ าย และส่ งเสริมการท่ องเที่ยวชุมชนที่ เหมาะสมและสอดคล้ องกั บ
ศัก ยภาพของพื้ น ที่ ส ร้ างความเชื่ อมโยงเส้ น ทางการท่ องเที่ ย วในแต่ล ะท้ อ งถิ่ น อั นจะส่ งผลต่ อการพั ฒ นา

๖
เศรษฐกิจ ของท้องถิ่น ระยะยาว จึ งแบ่ งงบประมาณออกเป็น 2 ส่ วน ได้แก่ งบประมาณที่ ดาเนินการโดย
ส่วนกลาง และงบประมาณที่ดาเนินการโดยส่วนภูมิภาค มีรายละเอียดดังนี้

๗

5. กระบวนการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
กระบวนการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีจานวน ๕ กระบวนงาน ดังนี้

6. กลไกการดาเนินงาน
การด าเนิ น งานโครงการชุ ม นท่ อ งเที่ ย ว OTOP นวั ต วิ ถี มี ก ลไกการบริ ห ารการด าเนิ น งานใน
ระดับประเทศ และระดับกรมการพัฒนาชุมชน ดังนี้

๘

7. หลักเกณฑ์การพิจารณาพื้นที่ดาเนินงานโครงการ
พื้นที่เป้าหมายดาเนินงานโครงการ จานวน ๓,๒๗๓ หมู่บ้าน ได้ดาเนินการคัดเลือกกาหนดขึ้นจาก
การประชุมคัดเลือกในระดับอาเภอ และระดับจังหวัด พิจารณาพื้นที่โดดเด่นในศักยภาพและความพร้อมของ
หมู่บ้าน ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาพื้นที่ดาเนินงานโครงการ ดังนี้
7.1 หลักเกณฑ์การพิจารณาหมู่บ้าน
1) พิจารณาศักยภาพของชุมชน ประกอบด้วย
- จานวนนักท่องเที่ยวที่เข้าไปชุมชน
- ต้นทุนด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ต้นทุนด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เป็นต้น
2) พิจารณาความเชื่อมโยงแอ่งท่องเที่ยว ประกอบด้วย
- แอ่งท่องเที่ยวหลัก (แหล่งท่องเที่ยวแม่เหล็ก) หมายถึง พื้นที่ในจังหวัด 22 เมืองหลัก
- แอ่งท่องเที่ยวรอง หมายถึง พื้นที่ในจังหวัด 55 เมืองรอง
- แอ่งท่องเที่ยวเล็ก หมายถึง ชุมชนท่องเที่ยวที่มีกิจกรรม สถานที่ท่องเที่ยวที่ส่งเสริมกัน
เกื้อกูลกันเป็นเส้นทางท่องเที่ยว มีอัตลักษณ์จุดเด่น
3) ดาเนินการโดยไม่เริ่มต้นจากศูนย์ หมายถึง
- ต่อยอดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
- ต่อยอดหมู่บ้านที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จังหวัด
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
- ต่อยอดหมู่บ้านที่ได้รับการสนับสนุนจาก อพท.
- ต่อยอดหมู่บ้านที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรม
- ต่อยอดหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV)
- ต่อยอดกิจกรรมเดิมที่ดาเนินการ โดยไม่จาเป็นต้องเติมทุก Value Chain เป็นต้น

๙
4) เน้นการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ประกอบด้วย
- พิจารณาให้ผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว
- พิจารณาดาเนินการเลือกพัฒนาและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่ม Quadrant D
จานวน 10 ผลิตภัณฑ์ ต่อ 1 หมู่บ้าน
5) เสน่ห์ที่เป็นจุดขาย ประกอบด้วย
- ลักษณะทางธรรมชาติ เช่น ภูเขา แม่น้า ความสวยงามของธรรมชาติ เป็นต้น
- ลักษณะทางภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประวัติ/ตานาน เป็นต้น
6) ความเข้มแข็งของชุมชน ประกอบด้วย
- ความร่วมมือและความสามัคคีของคนในชุมชน
- ความเข้มแข็งของผู้นา เป็นต้น
7) ต้องมีการจัดทาแผนธุรกิจ (Demand side) แผนการสร้างรายได้ ปฏิทินท่องเที่ยวของชุมชน
ถ้าไม่มีชุมชนต้องทาให้มีขึ้น
7.2 หลักเกณฑ์ตรวจสอบความพร้อมของโครงการ
ส่วนที่ 1 ความเหมาะสมของโครงการ หมายถึง โครงการมีค วามชัด เจน สอดคล้อ งตาม
แนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณฯ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเชิงพื้นที่
1) โครงการมี อ งค์ ป ระกอบครบทุ ก ประเด็ น ในแบบสรุปโครงการ (Project Idea)
2) กิจกรรมหลักมีความสอดคล้องกับแนวทาง จัดทางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (การท่องเที่ยวชุมชน)
3) หลั ก การและเหตุ ผ ลแสดงถึ ง ความเชื่ อ มโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในพื้นที่
ส่วนที่ 2 ความพร้อมของโครงการ หมายถึง โครงการสามารถดาเนิน การได้ต ามห้ว งเวลาที่
รัฐบาลกาหนด และมีการบูรณาการการทางาน หน่วยงาน/ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
1) โครงการมีระยะเวลาดาเนินการแล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2) มี ก ารบู ร ณาการหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และภาคส่วนต่าง ๆ
7.3 ข้อห้ามการดาเนินงานโครงการ
๑) หมู่บ้านเป้าหมายไม่ควรเป็นหมู่บ้านที่ซ้ากับหมู่บ้านที่รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบกลาง
รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิ จภายในประเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
โครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว จานวน 125 หมู่บ้าน
2) รายการวัสดุ ครุภัณฑ์ การจัดซื้อจัดจ้าง ให้มีความสอดคล้อง กับ มาตรฐานราคากลาง หากไม่มี
มาตรฐานราคากลางให้ตรวจสอบราคาโดยเปรียบเทียบราคาจากร้านค้าในท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 3 ร้านค้า
๓) เป็นงบดาเนินงาน ไม่เป็นงบลงทุน หากเป็นรายการซื้อครุภัณฑ์ หรือก่อสร้างเล็กน้อย ไม่ควรใช้
งบประมาณเกินกว่าร้อยละ 25 ของวงเงินงบประมาณ

10

8. เป้าหมายการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Quadrant D
ผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่ม D ที่เป็นเป้าหมายการดาเนินงาน จานวน ๖๔,๕๗๐ ผลิตภัณฑ์ มีแนวทางการ
ดาเนินงาน ๔ แนวทางสาคัญ ดังนี้

9. แผนปฏิบัติการ

๑๑

ส่วนที่ 2
แนวทางการดาเนินกิจกรรม
ส่วนกลาง

๑๒

ส่วนที่ 2 แนวทางการดาเนินกิจกรรมส่วนกลาง
กิจกรรมที่กรมการพัฒนาชุมชน ได้กาหนดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ในส่ ว นกลาง เป็ น ภารกิจ ที่ได้รั บ งบประมาณจัดสรรในส่ ว นกลาง จานวน ๙๓๘,๘๖๐,๐๐๐ บาท มีแนวทาง
การดาเนินงานกิจกรรม ดังนี้

2.1 การจัดตั้งศูนย์กลางการจัดการและประเมินผล (Center For Monitoring and Evaluation: CME)
วัตถุประสงค์
เพื่อติดตาม สนับสนุน และให้ข้อเสนอแนะการดาเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี แก่ทีม
ปฏิบัติการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
กิจกรรม การดาเนินงานศูนย์กลางการจัดการและประเมินผล (Center For Monitoring and Evaluation)
กลุ่มเป้าหมาย : 1. กิจกรรมย่อยที่ 1 จานวน 64 คน ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการกรม /ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ
กรม /ผู้อานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน/เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน /เจ้าหน้าที่
ส่วนกลาง
2. กิจกรรมย่อยที่ 2 จานวน 65 คน ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการกรม /ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ
กรม /ผู้อานวยการสานัก/กอง/ศูนย์/ ผู้อานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน /เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนของศูนย์
ศึกษาและพัฒนาชุมชน /เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง
ขั้นตอนการดาเนินงาน :
การดาเนินงานศูนย์กลางการจัดการและประเมินผล (Center For Monitoring and Evaluation: CME) โดยมีแนว
ทางการดาเนินงาน ดังนี้
กิจกรรมย่อยที่ 1 กิจกรรมติดตามประเมินผลชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และจัดทาศูนย์กลางจัดการ และ
ประเมินผลโครงการ งบประมาณ ๔,๐๐๘,๙๐๐ บาท (สีล่ ้านแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยจัดตั้งศูนย์กลางการจัดการและ
ประเมินผลโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จานวน 12 แห่ง ประกอบด้วย ส่วนกลาง จานวน 1 แห่ง และศูนย์ศึกษา
และพัฒนาชุมชน จานวน 11 แห่ง ตามขั้นตอน ดังนี้
1) กาหนดกรอบประเด็นการติดตามความก้าวหน้าโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
2) สร้างเครื่องมือติดตามความก้าวหน้าโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
3) สร้างทีมติดตามประเมินผลพื้นที่ สร้างความเข้าใจทีม ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการกรม ผูอ้ านวยการศูนย์
ศึกษาและพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จานวน 12 ทีม
4) กาหนดแผนการติดตามและประเมินผลโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
5) ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
6) สรุป วิเคราะห์ผลการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อรายงานผู้บริหาร

๑๓

รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
กิจกรรมย่อยที่ 2 กิจกรรมประชุมสรุปผลความก้าวหน้าการติดตามประเมินผลโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP
นวัตวิถี จานวน 3 ครั้งๆ ละ 1 วัน งบประมาณ ๒๘๓,๑๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
โดยมีแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
1) ประชุมสรุปผลความก้าวหน้าโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
2) จัดทารายงาน ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อผู้บริหารระดับกรม และระดับกระทรวง
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 4,292,000 บาท (สี่ล้านสองแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
หน่วยดาเนินงาน
กรมการพัฒนาชุมชน
พื้นที่ดาเนินการ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จานวน 11 แห่ง และส่วนกลาง จานวน 1 แห่ง
ระยะเวลาดาเนินการ ดาเนินการไตรมาส 3 – 4 (เมษายน 2561 – กันยายน 2561)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ทราบความก้าวหน้าการดาเนินงานขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยวตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ตัวชี้วัด : 1. มีศูนย์กลางการจัดการและประเมินผล โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จานวน 12 แห่ง และมี
เครือข่ายเป็นเจ้าหน้าที่จากจังหวัดทุกจังหวัด
2. ร้อยละ 90 ของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ได้รับการติดตามประเมินผล
3. มีเอกสารสรุปผลความก้าวหน้าโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และข้อเสนอแนะ
การดาเนินงานโครงการฯ จานวน 1 เรื่อง เสนอต่อผู้บริหารทุกระดับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถาบันการพัฒนาชุมชน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ : 1. นางสาวรุ่งนภา อุปมา นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
โทรศัพท์ 0 2141 6530
2. นางสาวอรอุมา อึ้งประเสริฐภรณ์ นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
โทรศัพท์ 0 2141 6272

๑๔

2.๒ การประเมินผลสาเร็จโครงการชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อประเมินผลสาเร็จการดาเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
2. เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และข้อเสนอเชิงนโยบายต่อ
ผู้บริหารระดับกรม และระดับกระทรวง
รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
กิจกรรม การประเมินผลสาเร็จโครงการชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี
ขั้นตอนการดาเนินงาน :
1. การออกแบบ และจัดทาระบบการติดตามประเมินผลโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
2. การติดตามประเมินผลสาเร็จโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เชิงคุณภาพ (Focus Group)
3. จัดสัมมนาประเมินผลสาเร็จโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (เชิงคุณภาพ)
4. การจัดสัมมนาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ
5. การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. การนาเสนอผลการติดตามประเมินผล และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
กลุ่มเป้าหมาย : จานวน 2,250 คน จาก 76 จังหวัด ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง พัฒนาการจังหวัด
นักวิชาการจังหวัด ผู้อานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ภาคีการท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
ทีมวิจัย
งบประมาณ 13,176,000 บาท (สิบสามล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
หน่วยดาเนินงาน
กรมการพัฒนาชุมชน
พื้นที่ดาเนินการ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน และส่วนกลาง
ระยะเวลาดาเนินการ ดาเนินการไตรมาส 3 – 4 (เมษายน 2561 – กันยายน 2561)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ทราบความก้าวหน้าการดาเนินงานขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยวตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ตัวชี้วัด : มีเอกสารสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะการดาเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
จานวน 1 เรื่อง เสนอต่อผู้บริหารทุกระดับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถาบันการพัฒนาชุมชน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ : 1. นางสาวรุ่งนภา อุปมา นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
โทรศัพท์ 0 2141 6530
2. นางสาวอรอุมา อึ้งประเสริฐภรณ์ นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
โทรศัพท์ 0 2141 6272

๑๕

2.๓ สนับสนุนคณะอนุกรรมการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัด
วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนคณะอนุกรรมการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัด ในการติดตามสนับสนุนและ
ประเมินผลการดาเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
กรมฯ แจ้งจังหวัดจัดทาโครงการ โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
1. จัดประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับอาเภอ/จังหวัด เพื่อร่วมจัดทากรอบแนวทาง
ดาเนินงาน และแผนดาเนินงาน เพื่อติดตามสนับสนุนและประเมินผลการดาเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว
OTOP นวัตวิถี ส่งให้กรมฯ ภายในเดือนเมษายน 2561
2. จังหวัดฯ จัดทาสรุปผลการดาเนินงาน จัดส่งให้กรมฯ ภายในเดือนกันยายน 2561
กลุ่มเป้าหมาย
ระยะเวลาเนินการ
งบประมาณ

คณะอนุกรรมการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับจังหวัด จานวน 76 จังหวัด
ไตรมาส 3 - 4 (เมษายน 2561 – กันยายน 2561)
สนับสนุนคณะอนุกรรมการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับจังหวัด 76 จังหวัด
จังหวัดละ 40,000 บาท รวมเป็นเงิน 3,040,000 บาท (สามล้านสี่หมื่นบาทถ้วน)
พื้นที่ดาเนินการ
สถานที่ราชการ/เอกชน/พื้นที่ดาเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ระยะเวลาดาเนินการ ไตรมาส 3 – 4 (เมษายน 2561 – กันยายน 2561)
หน่วยดาเนินการ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ คณะอนุกรรมการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับจังหวัด จานวน 76 จังหวัด
มีแผนการดาเนินงานและผลการดาเนินงานติดตามสนับสนุนประเมินผลโครงการชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับอาเภอและจังหวัด

๑๖

๒.๔ สนับสนุนคณะอนุกรรมการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับอาเภอ
วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนคณะอนุกรรมการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับอาเภอ ในการติดตามสนับสนุนและ
ประเมินผลการดาเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
กรมฯ แจ้งจังหวัดจัดทาโครงการ โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
1. จัดประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับ อาเภอ เพื่อร่วมจัดทากรอบแนวทาง
ดาเนินงาน และแผนดาเนินงาน เพื่อติดตามสนับสนุนและประเมินผลการดาเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว
OTOP นวัตวิถี ส่งให้จังหวัดฯ ภายในเดือนเมษายน 2561
2. อาเภอ จัดทาสรุปผลการดาเนินงาน จัดส่งให้จังหวัดฯ ภายในเดือนกันยายน 2561
กลุ่มเป้าหมาย
ระยะเวลาเนินการ
งบประมาณ

คณะอนุกรรมการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับอาเภอ จานวน 878 อาเภอ
ไตรมาส 3 - 4 (เมษายน 2561 – กันยายน 2561)
สนับสนุนคณะอนุกรรมการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับอาเภอ 878 อาเภอ
อาเภอละ 15,000 บาท
รวมเป็นเงิน 13,170,000 บาท (สิบสามล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
พื้นที่ดาเนินการ
สถานที่ราชการ/เอกชน/พื้นที่ดาเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ระยะเวลาดาเนินการ ไตรมาส 3 – 4 (เมษายน 2561 – กันยายน 2561)
หน่วยดาเนินการ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อาเภอ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ คณะอนุกรรมการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับอาเภอ จานวน 878 อาเภอ
โดยให้มีแผนการดาเนินงานและผลการดาเนินงานติดตามสนับสนุนประเมินผล
โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

๑๗

2.๕ จัดงาน kick off โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
2. เพื่อสร้างการรับรู้การดาเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
3. เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางสร้างความสาเร็จของโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
การจัดงาน kick off โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จานวน 1 วัน
กลุ่มเป้าหมาย : จานวน 1,857 คน ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองฯ ผู้ตรวจราชการกรมฯ
ผู้อานวยการ สานัก/ กอง/ ศูนย์ / กลุ่ม ข้าราชการเชี่ยวชาญ พัฒนาการจังหวัด นักวิชาการจังหวัด พัฒนาการ
อาเภอ ผู้อานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยในพื้นที่ ภาคีท่องเที่ยว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนและวิธีดาเนินการ :
การจัดงาน Kick off โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ให้ผู้บริหาร
ระดับสูงและระดับปฏิบัติการ มีความรู้และความเข้าใจที่ตรงกัน ถึงแนวคิด ที่มาของโครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย ขั้นตอน กระบวนการดาเนินงาน ระยะเวลา ตลอดจนผลที่คาดว่าจะได้รับ แนวคิด/ที่มาของโครงการ/
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/ขัน้ ตอน กระบวนการดาเนินงาน และระยะเวลา/ผลลัพธ์ โอกาสทางการท่องเที่ยว/วิธีคิด
และกระบวนการเตรียมความพร้อมของชุมชน มีขั้นตอนการจัดงาน ดังนี้
1. งานประกอบแสง สี เสียง บนเวที
2. งานพิธีการ การแสดง และกิจกรรมในงานพิธีเปิด
3. งานประดับตกแต่ง บนเวทีและห้องสัมมนา
4. การจัดพื้นที่แถลงข่าว
งบประมาณ
400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน)
หน่วยดาเนินงาน
กรมการพัฒนาชุมชน
พื้นที่ดาเนินการ
ส่วนกลาง
ระยะเวลาดาเนินการ ดาเนินการในไตรมาส 3 (พฤษภาคม 2561)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เกิดการรับรู้การดาเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจแนวทางการสร้างความสาเร็จของโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ตัวชี้วัด : ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมจัดงาน Kick off ได้รับรู้ และเข้าใจแนวทางการดาเนินงานโครงการชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถาบันการพัฒนาชุมชน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นางสาวอรอุมา อึ้งประเสริฐภรณ์ นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
โทรศัพท์ 0 2141 6272

๑๘

๒.๖ สัมมนาการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสร้างการรับรู้การดาเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
2. เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางสร้างความสาเร็จของโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
3. เพื่อจัดทาองค์ความรู้และคู่มือ (handbook) การขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
การสัมมนาการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยวภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จานวน 2 วัน
กลุ่มเป้าหมาย : จานวน 1,857 คน ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการกรมฯ ผู้อานวยการ สานัก/ กอง/ ศูนย์ / กลุ่ม
ข้าราชการเชี่ยวชาญ พัฒนาการจังหวัด นักวิชาการจังหวัด พัฒนาการอาเภอ ผู้อานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนา
ชุมชน และมหาวิทยาลัยในพื้นที่
ขั้นตอนและวิธีดาเนินการ :
การดาเนินการจัดกิจกรรม สัมมนาการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว
OTOP นวัตวิถี โดยมีแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
ดาเนินการจัดสัมมนา โดยการแบ่งกลุ่มเพื่ออภิปรายกระบวนการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ในหัวข้อ การเตรียมความพร้อมของชุมชน การค้นหาเสน่ห์ของชุมชน การจัดการด้านการท่องเที่ยว การบริหาร
จัดการข้อมูลชุมชน การจัดทาแผนธุรกิจชุมชน การจัดการเส้นทางท่องเที่ยว การออกแบบสินค้าของที่ระลึกเพื่อ
การท่องเที่ยว การออกแบบสัญลักษณ์และสโลแกนของชุมชน การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์
ทั้ง online & offline
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 17,180,000 บาท (สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
หน่วยดาเนินงาน
กรมการพัฒนาชุมชน
พื้นที่ดาเนินการ
ส่วนกลาง
ระยะเวลาดาเนินการ ดาเนินการในไตรมาส 3 (พฤษภาคม 2561)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับรู้การดาเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจแนวทางการสร้างความสาเร็จของโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
3. มีองค์ความรู้และคู่มือ (handbook) การขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP
นวัตวิถี
ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมประชุมและสัมมนา รับรู้ และเข้าใจแนวทางการดาเนินงานโครงการชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
2. มีเอกสารแนวทาง คู่มือ(handbook) การขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว
OTOP นวัตวิถี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถาบันการพัฒนาชุมชน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นายสุวรรณ มัควรรณ นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ โทรศัพท์ 0 2141 6246

๑๙

2.๗ สัมมนาย่อยการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยวตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
2. เพื่อให้คาแนะนา ปรึกษาด้านการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP
นวัตวิถี สู่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ
รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
ขั้นตอนและวิธีดาเนินการ
1. กรมฯ จัดสัมมนาย่อยติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยวตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว
OTOP นวัตวิถี โดยดาเนินการ ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน กาหนดตามภูมิภาค จานวน 6 รุ่น ๆ ละ 1 ครั้ง
ครั้งละ 3 วัน
2. ถอดบทเรียนขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยวตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จากการปฏิบัติใน
พื้นที่ ตามขั้นตอนในคู่มือการขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในหัวข้อการเตรียม
ความพร้อมของชุมชน การค้นหาเสน่ห์ของชุมชน การจัดการด้านการท่องเที่ยว การบริหารจัดการข้อมูลชุมชน การ
จัดทาแผนธุรกิจชุมชน การจัดการเส้นทางท่องเที่ยว การออกแบบสินค้าของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว การออกแบบ
สัญลักษณ์และสโลแกนของชุมชน การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ทั้ง online & offline
3. ให้คาแนะนา ปรึกษา การขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยวตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พัฒนา
สู่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ และเส้นทางชุมชนท่องเที่ยว
กลุ่มเป้าหมาย : จานวน 1,312 คน ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการกรม พัฒนาการจังหวัด หัวหน้ากลุ่มงานจังหวัด
นักวิชาการจังหวัด ที่ปรึกษาจังหวัด พัฒนาการอาเภอ ผู้อานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่พัฒนา
ชุมชนศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนส่วนกลาง
งบประมาณ
4,863,000บาท (สี่ล้านแปดแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)
หน่วยดาเนินงาน
กรมการพัฒนาชุมชน
พื้นที่ดาเนินการ
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน กาหนดตามภูมิภาค จานวน 6 แห่ง
ระยะเวลาดาเนินการ ดาเนินการในไตรมาส 3 - 4 (พฤษภาคม – กรกฎาคม 2561)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทราบความก้าวหน้าการดาเนินงานขับเคลื่อนตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
2. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และมีแนวทางในการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวตามโครงการชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สู่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ และเส้นทางชุมชนท่องเที่ยว
ตัวชี้วัด : ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาชุมชนเป็นชุมชนต้นแบบ
เพื่อพัฒนาสู่ 50 เส้นทางชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถาบันการพัฒนาชุมชน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ : นายเฉลิมเกียรติ แผนกิจเจริญ ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ 0 2141 6241

๒๐

2.๘ เสวนาการพัฒนาเส้นทางชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีสู่ความยั่งยืน และเผยแพร่
ผลการประเมินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อประเมินผลสาเร็จการดาเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
2. เพื่อเผยแพร่ผลการประเมินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
กิจกรรม เสวนาการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีสู่ความยั่งยืน และเผยแพร่ผลการประเมิน
โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
กลุ่มเป้าหมาย : จานวน 150 คน ประกอบด้วย แขก VIP แขกผู้มีเกียรติที่ได้รับเชิญ ผู้เสวนา และนักข่าว
ขั้นตอนการดาเนินงาน :
1. จัดเวทีเสวนาการพัฒนาเส้นทางชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีสู่ความยั่งยืน จานวน 1 ครั้ง
2. เผยแพร่ผลการประเมินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
งบประมาณ
2,530,000 บาท (สองล้านห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
หน่วยดาเนินงาน
กรมการพัฒนาชุมชน
พื้นที่ดาเนินการ
ส่วนกลาง
ระยะเวลาดาเนินการ ดาเนินการไตรมาส 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2561)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. การดาเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นไปตามแนวทางที่กาหนด
และมีประสิทธิภาพ
2. ทาให้ทราบผลความก้าวหน้าและผลสาเร็จการดาเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
3. มีข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และข้อเสนอเชิงนโยบาย
ต่อผู้บริหารระดับกรม และระดับกระทรวง
4. ผลความสาเร็จจากการการประเมินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ได้รับการเผยแพร่
ตัวชี้วัด : ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมประเมินผลสาเร็จของโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถาบันการพัฒนาชุมชน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 1. นางสาวรุ่งนภา อุปมา นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
โทรศัพท์ 0 2141 6530
2. นางสาวอรอุมา อึ้งประเสริฐภรณ์ นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
โทรศัพท์ 0 2141 6272
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๒.๙ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ในชุมชนท่องเที่ยว โดยโรงเรียน OTOP
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อส่งเสริม และพัฒนากลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้มแข็ง ให้เป็นแหล่งบ่มเพาะ
ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ยึดโยงสานึกชุมชน และธรรมาภิบาลในการประกอบอาชีพ
2. เพื่อพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพมาตรฐาน
3. เพื่อพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการบริหารจัดการ การผลิต และการตลาด

รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิธีการ/ขั้นตอนดาเนินการ/เงื่อนไขของกิจกรรม
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ในชุมชนท่องเที่ยว โดยโรงเรียน OTOP มีกิจกรรม 7 กิจกรรม ประกอบด้วย
กิจกรรมย่อยที่ 1 ปรับปรุงศักยภาพโรงเรียน OTOP
กิจกรรมย่อยที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทางานสนับสนุนการดาเนินงานโรงเรียน OTOP
กิจกรรมย่อยที่ 3 ผลิตสื่อสาหรับโรงเรียน OTOP
กิจกรรมย่อยที่ 4 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา(กลุ่มD)
กิจกรรมย่อยที่ 5 พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) และติดตามสนับสนุน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
กิจกรรมย่อยที่ 6 ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานโรงเรียน OTOP
กิจกรรมย่อยที่ 7 จัดทาเอกสารสรุปผลการดาเนินงาน
งบประมาณรวม จานวน 131,740,000 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
กิจกรรมย่อยที่ 1 ปรับปรุงศักยภาพโรงเรียน OTOP
งบประมาณ จานวน 4,435,700 บาท (สี่ล้านสี่แสนสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดยจัดสรรให้จังหวัด
เป็นพื้นที่ตั้งโรงเรียน OTOP ให้เป็นค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ ของโรงเรียน OTOP จานวน 5 แห่ง ดังนี้
1. ศูนย์ OTOP คอมเพล็กซ์พุแค จังหวัดสระบุรี
957,300 บาท
2. กลุ่มจักสานบางเจ้าฉ่า จังหวัดอ่างทอง
952,800 บาท
3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง จังหวัดพัทลุง
550,300 บาท
4. กลุ่มหัตถกรรมคุ้มสุขโข อาเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 1,130,000 บาท
5. ศูนย์ OTOP ข่วงสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่
845,300 บาท
ระยะเวลาเนินการ ไตรมาส 3 - 4 (พฤษภาคม – กันยายน 2561)
หน่วยดาเนินการ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดที่ตั้งโรงเรียน OTOP 5 แห่ง
พื้นที่ดาเนินการ โรงเรียน OTOP จานวน 5 แห่ง ได้แก่
1) ศูนย์ OTOP คอมเพล็กซ์พุแค จังหวัดสระบุรี
2) กลุ่มจักสานบางเจ้าฉ่า จังหวัดอ่างทอง
3) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง จังหวัดพัทลุง
4) ศูนย์ OTOP ข่วงสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่
5) กลุ่มหัตถกรรมคุ้มสุขโข บ้านดอนข่า ตาบลชนบท อาเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

๒๒

รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
กิจกรรมย่อยที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทางานสนับสนุนการดาเนินงานโรงเรียน OTOP
วิธีดาเนินการ
1. กรมฯ จัดทาเนื้อหาการประชุม เพื่อรองรับการขับเคลื่อน OTOP ตามนโยบาย Local Economic
2. ประสานการดาเนินงานด้านสถานที่ วิทยากร และกาหนดวันดาเนินการ
3. ประสานกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ของโรงเรียน OTOP จานวน 5 แห่ง (1) ศูนย์ OTOP
คอมเพล็กซ์พุแค จังหวัดสระบุรี 2) กลุ่มจักสานบางเจ้าฉ่า จังหวัดอ่างทอง 3) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง
จังหวัดพัทลุง 4) ศูนย์ OTOP ข่วงสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ และ 5) กลุ่มหัตถกรรมคุ้มสุขโข บ้านดอนข่า ตาบล
ชนบท อาเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น) เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน (สระบุรี/อุดรธานี/ลาปาง/
นครศรีธรรมราช) และเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค จานวน 20 จังหวัด ในเขตตรวจ 1, 2, 6, 12 และ 15
4. ดาเนินการประชุมฯ โดยมีเนื้อหา/หลักสูตร สาคัญ ดังนี้
4.1 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ด้วย OTOP นวัตวิถี โดยโรงเรียน OTOP
4.2 OTOP นวัตวิถี
4.3 การสร้างเครือข่ายโรงเรียน OTOP
5. กลุ่มเป้าหมาย ได้นาความรู้ไปใช้ในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
6. สานักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน รายงานผลการดาเนินงานให้กรมฯ ทราบ
กลุ่มเป้าหมาย จานวน 50 คน จากพื้นที่ 20 จังหวัดในพื้นที่บริการของโรงเรียน OTOP ทั้ง 5 แห่ง ประกอบด้วย
1. วิทยากรจากโรงเรียน OTOP จานวน 5 แห่ง ๆ ละ 5 คน รวม 25 คน
2. เจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคจากจังหวัด ในเขตตรวจ 1, 2, 6, 12 และ 15 จานวน 21 คน
3. เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน สระบุรี/อุดรธานี/ลาปาง/นครศรีธรรมราช จานวน 4 แห่ง
แห่งละ 1 คน รวม 4 คน
พื้นที่ดาเนินการ สถานที่เอกชนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
งบประมาณ
437,200 บาท (สี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)
หน่วยดาเนินการ สานักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน (กลุ่มงานประสานแผนและข้อมูล)
ระยะเวลาดาเนินการ จานวน 2 วัน ช่วงไตรมาส 3 (พฤษภาคม – กันยายน 2561)
กิจกรรมย่อยที่ 3 ผลิตสื่อสาหรับโรงเรียน OTOP
วิธีการ
จัดทาเอกสารโดยหน่วยงานในส่วนกลาง และจัดสรรคู่มือให้จังหวัดเป็นพื้นที่ตั้งโรงเรียน OTOP
จานวน 5 แห่ง
งบประมาณ 276,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
หน่วยดาเนินการ สานักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน (กลุ่มงานประสานแผนและข้อมูล)
ระยะเวลาดาเนินการ ดาเนินการช่วงไตรมาส 3 (พฤษภาคม – กันยายน 2561)

๒๓

รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
กิจกรรมย่อยที่ 4 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D)
วิธีดาเนินการ
1. แจ้งประสานจังหวัด พื้นที่โรงเรียน OTOP/พื้นที่กลุ่มเป้าหมายผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เตรียมความพร้อม
ในการดาเนินงาน
2. จัดสรรงบประมาณให้จังหวัดเป็นพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบโรงเรียน OTOP ทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ จังหวัดสระบุรี
จังหวัดอ่างทอง จังหวัดพัทลุง จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดขอนแก่น (ตามทะเบียนการจัดสรรงบประมาณและ
พื้นที่ดาเนินการ)
3. จังหวัดที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียน (หน่วยดาเนินการ) ร่วมกับจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย โดย
ไม่ซ้ากับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 (ทุกงบประมาณ) และ
จัดทาคาสั่งคณะทางานและคณะติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
4. โรงเรียน OTOP ทั้ง 5 แห่ง ดาเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัว
สู่การพัฒนา (กลุ่ม D) แห่งละ 20 รุ่น รวม 100 รุ่น จานวน 5,000 คน (5,000 ผลิตภัณฑ์) โดยมีขอบเขต
ในการดาเนินงาน ดังนี้
4.1 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ของกลุ่มเป้าหมาย ค้นหาสภาพปัญหา จุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อใช้ในการวางแผน
พัฒนาผลิตภัณฑ์ตามโครงการ
4.2 จัดทาแผนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ และส่งแผนให้กรมฯ ทราบ เพื่อกรมฯจะได้ประสานแจ้งจังหวัด
พื้นที่กลุ่มเป้าหมายและประสานเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนในพื้นที่ เพื่อดาเนินการต่อไป
4.3 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของแต่ละผลิตภัณฑ์ และให้ความรู้ให้คาปรึกษาด้านการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ รูปแบบ บรรจุภัณฑ์ จานวนผลิตภัณฑ์ตามเป้าหมายที่กรมฯ กาหนด
4.4 ดาเนินการให้คาแนะนาปรึกษาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของแต่ละผลิตภัณฑ์ เช่น การพัฒนาบรรจุภัณฑ์
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ตรวจเชื้อจุลินทรีย์ การยืดอายุการเก็บรักษา การแก้ไขปัญหาตัวผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
4.5 พัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย ตามแผนปฏิบัติการที่กาหนดไว้
4.6 ติดตามผลการดาเนินงานและประเมินผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามตัวชี้วัดที่กาหนด (ตัวชี้วัด 6 ข้อ)
4.7 สรุปผลการดาเนินงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการประเมินผลโครงการเป็นเอกสารรูปเล่ม
เนื้อหา/หลักสูตร
1. การยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP
2. การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ OTOP
3. การพัฒนารูปแบบคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (แบรนด์/บรรจุภัณฑ์) สู่ความต้องการของตลาด
5. แนวทางการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
6. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนารูปแบบ คุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์
จังหวัดสามารถปรับเปลี่ยนกาหนดการและวิทยากรได้ตามความเหมาะสม โดยยึดหลักเกณฑ์ที่กาหนด ทั้ง 6 ด้าน
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เป้าหมาย 1. กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์ที่ปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) จากพื้นที่
ในเขตตรวจ 1,2,6,12 และ 15 จานวน 5 เขตตรวจ รวม 5,000 คน
2. วิทยากรโรงเรียน จานวน 5 แห่ง ๆ ละ 10 คน
3. คณะทางานฯ ประกอบด้วย เครือข่าย KBO จังหวัด และเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน
ในพื้นที่ รุ่นละ 3 คน
พื้นที่ดาเนินการ โรงเรียน OTOP จานวน 5 แห่ง ได้แก่
1) ศูนย์ OTOP คอมเพล็กซ์พุแค จังหวัดสระบุรี
2) กลุ่มจักสานบางเจ้าฉ่า จังหวัดอ่างทอง
3) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง จังหวัดพัทลุง
4) ศูนย์ OTOP ข่วงสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่
5) กลุ่มหัตถกรรมคุ้มสุขโข บ้านดอนข่า ตาบลชนบท อาเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
งบประมาณ
42,120,000 บาท (สี่สิบสองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
หน่วยดาเนินการ
จานวน 5 จังหวัด ได้แก่ 1) จังหวัดสระบุรี 2) จังหวัดอ่างทอง 3) จังหวัดพัทลุง
4) จังหวัดเชียงใหม่ และ 5) จังหวัดขอนแก่น
ระยะเวลาดาเนินการ รุ่นละ 3 วัน ในช่วงไตรมาส 3 – 4 (พฤษภาคม – กันยายน 2561)
กิจกรรมย่อยที่ 5 พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) และติดตามสนับสนุน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
วิธีดาเนินการ
1. พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) จัดสรรงบประมาณ ให้พื้นที่จังหวัด
ในเขตตรวจ 1,2,6,12 และ 15 รวมเป็นเงิน จานวน 83,000,000 บาท รวม 5,000 ผลิตภัณฑ์ ๆ ละ
16,600 บาท (ตามทะเบียนการจัดสรรงบประมาณและพื้นที่ดาเนินการ) โดยกลุ่มเป้าหมาย จานวน 5,000
ผลิตภัณฑ์ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) (กิจกรรมย่อยที่ 4) โดยโรงเรียน OTOP ทั้ง 5 แห่ง
2. ติดตามสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในเขตตรวจ 1,2,6,12 และ 15 จานวน 20 จังหวัด ๆ ละ
25,000 บาท สาหรับคณะทางานและคณะติดตามประเมินผลการดาเนินงานติดตามสนับสนุนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งคณะทางานและคณะติดตามประเมินผลการดาเนินงาน มีขอบเขตในการดาเนินงาน ดังนี้
1) สนับสนุนการดาเนินงานกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัว
สู่การพัฒนา (กลุ่ม D) (กิจกรรมย่อยที่ 4)
2) ดาเนินการให้คาแนะนาปรึกษาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของแต่ละผลิตภัณฑ์
3) พัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย ตามแผนปฏิบัติการที่กาหนดไว้
4) ติดตามผลการดาเนินงานและประเมินผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามตัวชี้วัดที่กาหนด (ตัวชี้วัด 6 ข้อ)
5) สรุปผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการประเมินผลโครงการเป็นเอกสารรูปเล่ม จัดส่งให้กรมฯ

๒๕

รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
งบประมาณ 83,500,000 บาท (แปดสิบสามล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยจัดสรรให้พื้นที่จังหวัด 20 จังหวัด
ในเขตตรวจ 1, 2, 6, 12 และ 15
หน่วยดาเนินการ จานวน 20 จังหวัด ได้แก่ พื้นที่จังหวัดในเขตตรวจ 1,2,6,12 และ 15
ระยะเวลาดาเนินการ ไตรมาส 3 – 4 (พฤษภาคม – กันยายน 2561)
กิจกรรมย่อยที่ 6 ติดตามและประเมินผลโรงเรียน OTOP และพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ กลุ่ม D
(จนท.ส่วนกลาง)
งบประมาณ
323,100 บาท (สามแสนสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
ดาเนินการโดย
สานักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
ระยะเวลาดาเนินการ ไตรมาส 3 – 4 (พฤษภาคม – กันยายน 2561)
กิจกรรมย่อยที่ 7 จัดทาเอกสารสรุปผลการดาเนินงาน
วิธีการ
จัดพิมพ์เอกสารสรุปผลการดาเนินงาน จานวน 3,600 เล่ม เล่มละ 180 บาท
งบประมาณ
648,000 บาท (หกแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)
หน่วยงานรับผิดชอบ สานักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
ระยะเวลาดาเนินการ ช่วงไตรมาส 4
ตัวชี้วัดกิจกรรม ผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) จานวน 5,000 ผลิตภัณฑ์ จะต้องได้รับการพัฒนา
ให้ผ่านอย่างน้อย 4 ใน 6 ข้อ และตัวชี้วัดที่ 2 จะต้องผ่านทุกผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปนี้
1. เข้าสู่กระบวนการขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับในระดับพื้นฐานและท้องถิ่น
2. มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ที่มีคุณภาพ
3. เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถผลิตซ้าได้ในปริมาณและคุณภาพใกล้เคียงกัน
4. เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว โดยนาเสนอเรื่องราวที่สร้างสรรค์และน่าสนใจ
5. เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน และมีตลาดการจาหน่ายที่ถาวรในช่องทางใด ช่องทางหนึ่ง
๖. เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีแบรนด์สินค้า ที่สามารถนาไปใช้ส่งเสริมการตลาด
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2.๑๐ ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D)
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ในกลุ่ม Quadrant D ให้เพิ่มมูลค่า
และมีความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดได้
2. ผลิตภัณฑ์ OTOP ในกลุ่ม Quadrant มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์ สร้างความมั่นใจและสร้างแรง
ดึงดูดให้กับลูกค้า และสามารถเพิ่มช่องทางการจาหน่ายได้หลากหลายช่องทาง

รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
ขั้นตอนและวิธีดาเนินการ
1. กรมฯ แจ้งจังหวัด ให้คัดเลือก ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน ที่อยู่ในกลุ่ม
ปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม Quadrant D) ที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในการเข้าสู่กระบวนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และสามารถยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดได้
2. กรมฯ จัดทา MOU ร่วมกับหน่วยงาน/องค์กรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เพื่อ
ร่วมกันพัฒนายกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน
3. กรมฯ ดาเนินการจ้างหน่วยงาน/ผู้เชี่ยวชาญ ดาเนินกิจกรรมตามโครงการฯ จานวน 3 กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม
(ประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร)
วิธีการดาเนินงาน
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมาย เรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และมาตรฐาน
การพัฒนายกระดับให้ผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์หรือแก้ไขข้อบกพร่องอื่นๆ เพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์
3. การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ และนาผลิตภัณฑ์เข้าสู่
กระบวนการรับรองทางมาตรฐานผลิตภัณฑ์
4. สรุปผลการดาเนินงานและรายงานผลการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 2 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกาย
วิธีการดาเนินงาน
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมาย เรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และมาตรฐาน
การพัฒนายกระดับให้ผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมกลุ่มเป้าหมายเข้าสู่
กระบวนการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ หรือแก้ไขข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์เพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์
3. การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ โดยกลุ่มเป้าหมายนาผลิตภัณฑ์เข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
4. สรุปผลการดาเนินงานและรายงานผลการดาเนินงาน
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กิจกรรมที่ 3 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มของใช้ ของฝาก ของที่ระลึก
วิธีการดาเนินงาน
1) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้กับกล่มเป้าหมายเรื่องคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์การพัฒนา
เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และเพื่อเตรียมความพร้อมกลุ่มเป้าหมาย
ให้เข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง
2) พัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือบรรจุภัณฑ์ หรือแก้ไขข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์เพื่อเข้าสู่ กระบวนการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์
3) การเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยกลุ่มเป้าหมายนาผลิตภัณฑ์เข้าสู่กระบวนการ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
4) สรุปผลการดาเนินงานและรายงานผลการดาเนินงาน
กลุ่มเป้าหมาย ผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) จานวน 20,000 ผลิตภัณฑ์ ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 ผลิตภัณฑ์ กลุ่ม D กลุ่มสุขภาพและความงาม
จานวน 10,000 ผลิตภัณฑ์
กิจกรรมที่ 2 ผลิตภัณฑ์ กลุ่ม D กลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกาย
จานวน 5,000 ผลิตภัณฑ์
กิจกรรมที่ 3 ผลิตภัณฑ์ กลุ่ม D กลุ่มของใช้ของฝากของที่ระลึก จานวน 5,000 ผลิตภัณฑ์
งบประมาณ จานวน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) ประกอบด้วย
กิจกรรมที่ 1 งบประมาณ 150,000,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน)
กิจกรรมที่ 2 งบประมาณ 75,000,000 บาท (เจ็ดสิบห้าล้านบาทถ้วน)
กิจกรรมที่ 3 งบประมาณ 75,000,000 บาท (เจ็ดสิบห้าล้านบาทถ้วน)
หน่วยดาเนินการ ส่วนกลาง กรมการพัฒนาชุมชน
พื้นที่ดาเนินการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ สถานที่เอกชน และการตรวจสอบวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
ณ ห้องปฏิบัติการ หรือสถานที่ตรวจสอบวิเคราะห์เพื่อขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
ระยะเวลาดาเนินการ ไตรมาส 3 – 4 (พฤษภาคม – กันยายน 2561)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผลิตภัณฑ์ OTOP ในกลุ่ม Quadrant D ได้รับการพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ มีมูลค่าเพิ่มและมีความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด
ตัวชี้วัดกิจกรรม : ผลิตภัณฑ์ จานวน 20,000 ผลิตภัณฑ์ ได้รับการพัฒนาและเข้าสู่กระบวนการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์

๒๘

2.๑๑ ยกระดับมาตรฐานสินค้าอาหาร OTOP รสไทยแท้ (OTOP Authentic)
วัตถุประสงค์ :
๑. จัดทามาตรฐานสาหรับการตรวจรับรอง OTOP รสไทยแท้ สาหรับผู้ประกอบการ OTOP ที่บริการ
อาหารไทย อาหารถิ่น เพื่อสร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทยอันเป็นจุดขายที่จะกระตุ้นให้เกิดรายได้แก่ผู้ประกอบการ
๒. ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นที่มีคุณภาพมาผลิตเป็นอาหารถิ่นรสไทยแท้ บริการ
แก่นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
๓. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการตระหนักและมีจิตสานึกในการบริการอาหารไทย “รสไทยแท้” ที่มีคุณภาพ
รสชาติสม่าเสมอ และใส่ใจในการบริการอาหารปลอดภัย
๔. เพิ่มศักยภาพผู้ ป ระกอบการ OTOP ในการผลิ ตสิ นค้าอาหารรสไทยแท้ เพื่อเผยแพร่มรดกทาง
ภูมิปัญญาไทยไปสู่กลุ่มผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
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ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ
๑. กรมการพัฒนาชุมชน กาหนดกรอบแนวทางการดาเนินงาน และรูปแบบการยกระดับมาตรฐาน
สินค้าอาหาร OTOP รสไทยแท้ (OTOP Authentic)
๒. กรมฯ ดาเนินการจ้างสถาบันการศึกษา/หน่วยงาน/องค์กร ที่มีความเชี่ยวชาญ ประเภทอาหาร
เป็นที่ปรึกษาในการดาเนินการพัฒนาอาหารตามกรอบแนวทางโครงการใน ๓ กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ จัดทามาตรฐานสินค้าอาหาร OTOP รสไทยแท้ (OTOP Authentic)
วิธีการ
๑. จัดทาร่างมาตรฐานสินค้า OTOP เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP เป็นสินค้าอาหารที่มีรสไทยแท้
“OTOP Authentic” โดยจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกาหนดคณะกรรมการ และแนวทางในการ
จัดทามาตรฐานสาหรับผู้ประกอบการ OTOP เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP รสไทยแท้ โดย
๑) กาหนดคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้เกี่ยวข้องในการจัดทามาตรฐาน OTOP Authentic
๒) ร่างมาตรฐาน OTOP รสไทยแท้ โดยพิจารณาจากบริษัทมาตรฐานสากลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและ เป็น
ที่ยอมรับ, วัฒนธรรมและภูมิปัญญาในการบริการอาหารไทย, หลักการและเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์เพื่อ
การตรวจสอบความสม่าเสมอ โดยมาตรฐานควรประกอบด้วย
๒.๑) คุณภาพของวัตถุดิบ : มีความสดใหม่ และมีการปรุงมาอย่างพิถีพิถัน
๒.๒) ความชานาญและเทคนิคในการประกอบอาหาร
๒.๓) ลักษณะเฉพาะตัวของอาหาร : มีความแตกต่างและความน่าสนใจ
๒.๔) ความคุ้มค่า สมราคา : คุณภาพ และรสชาติต้องคุ้มค่ากับราคาของอาหาร
๒.๕) ความเสมอต้นเสมอปลายของคุณภาพและรสชาติอาหาร
๒.๖) การควบคุมสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร
๒.๗) การควบคุมการบริการอาหารที่เหมาะสม
๒.๘) และอื่น ๆ ที่เหมาะสม
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๒. จัดประชุมหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อทบทวนร่างมาตรฐานสินค้า OTOP
รสไทยแท้ และทบทวนร่างมาตรฐานให้สอดคล้องตามมติที่ประชุมเพื่อเตรียมจัดทามาตรฐานฉบับจริง พร้อม
กาหนดแนวทางในการให้การรับรอง พร้อมระบุคุณสมบัติผู้ประกอบการผู้มีสิทธิ์ได้รับการรับรอง
๓. จัดทาสูตรมาตรฐานอาหารรสไทยแท้ ๕ สูตร
๔. จัดทาสัญลักษณ์ OTOP รสไทยแท้ พร้อมกาหนดเงื่อนไขการใช้ตราสัญลักษณ์
กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับผู้ประกอบการสินค้าอาหาร OTOP สู่รสไทยแท้ (OTOP Authentic)
วิธีการ
๑. ให้ความรู้กับผู้ประกอบการ OTOP ถึงมาตรฐานที่กาหนดขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑) จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาคเพื่อสร้างการรับรู้ในท้องถิ่น
๒) คัดเลือกผู้ประกอบการอาหาร OTOP รสไทยแท้ (OTOP Authentic) ที่ลงทะเบียนปี พ.ศ. ๒๕๕๗ –
๒๕๖๐ ประเภท OTOP ชวนชิม หรือผู้ประกอบการบริการอาหาร เช่น ร้านอาหารริมทาง ร้านอาหารไทย
ภัตตาคาร โรงแรม ที่มีศักยภาพ มีความพร้อมและสมัครใจเข้าสู่กระบวนการพัฒนา
๓) กรมฯ ดาเนินการคัดกรองผู้ประกอบการอาหาร OTOP รสไทยแท้ ร่วมกับที่ปรึกษา
๔) แถลงข่าวเปิดตัวโครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าอาหาร OTOP รสไทยแท้ (OTOP Authentic)
๕) ให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ จานวน ๖๐๐ ราย ตามมาตรฐานที่กาหนด
๒. ผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตรวจประเมินรับรองผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ จานวน ๖๐๐ ราย
จาก ๗๖ จังหวัดทั่วประเทศ ตามมาตรฐาน OTOP รสไทยแท้ (OTOP Authentic) และทาการสุ่มตัวอย่างสินค้า
อาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการด้านความปลอดภัย
๓. ผู้เชี่ยวชาญสรุปผลการตรวจประเมินเสนอต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อดาเนินการให้การรับรอง
ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่มีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน OTOP รสไทยแท้ (OTOP
Authentic) โดยผู้ที่ผ่านการรับรองทั้งหมดจะต้องถูกสุ่มตรวจโดยผู้ตรวจสอบอย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปีโดยไม่แจ้ง
ล่วงหน้าเพื่อประเมินความสม่าเสมอ
กิจกรรมที่ ๓ สร้างความเชื่อมโยงหน่วยร่วมเพื่อส่งเสริมและสร้างการรับรู้สินค้า OTOP รสไทยแท้
(OTOP Authentic)
วิธีการ
๑. ประสานงานหน่วยร่วมทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างการรับรู้ ดังนี้
๑) ประสานกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อสานต่อการเข้ามารับรองมิชลินไกด์ เพื่อสร้างการรับรู้
การบริโภคสินค้า OTOP รสไทยแท้ แก่นักท่องเที่ยว
๒) ประสานหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อนาสินค้าที่ได้รับการรับรองเข้าไปวางในตลาดที่นิยมในท้องถิ่น เช่น
สวนนงนุช หรือ ตลาดน้า เป็นต้น
๓) ประสานกระทรวงต่างประเทศ เพื่อนาสินค้า OTOP รสไทยแท้ ไปร่วมออกงาน THAI FESTIVAL
เพื่อสร้างการรับรู้ให้ชาวต่างชาติ และสร้างความต้องการในการบริโภคของนักท่องเที่ยวต่างชาติ
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๔) ประสานหน่วยงานเอกชนอื่นๆ เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการเข้าถึง OTOP รสไทยแท้ ให้กับ
ประชาชนในประเทศ
๒. กิจกรรมสร้างการรับรู้แก่นักท่องเที่ยวผ่าน Social Media ให้เป็นช่องทางการตลาดให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
ดาเนินการพัฒนาให้ชุมชนท้องถิ่นรู้จักใช้สื่อช่องทาง Social Media โดยใช้ Facebook สือ่ สารให้นักท่องเที่ยว
เข้ามาชุมชน และทราบถึงอาหารคาว หวาน ที่เป็นอัตลักษณ์ มาแล้วต้องห้ามพลาด พร้อมทั้งมีการ update
ข้อมูลอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งสอนการใช้/ ถ่ายรูป /โพสรูป ข้อความ ซึ่งถือเป็นช่องทางที่ลงทุนน้อยที่สุด และถึง
ผู้บริโภค นักท่องเที่ยว เร็วที่สุด
๓. ประชาสัมพันธ์เมนูอาหาร OTOP รสไทยแท้ในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวผ่านช่องทางรายการ
โทรทัศน์ เพื่อเป็นการเล่าเรื่องของชุมชนโดยผ่านอาหารพื้นบ้าน เพื่อสร้าง การรับรู้ให้กับผู้บริโภคในประเทศ
๔. แถลงข่าวผลสาเร็จ และจัดพิธีปิดโครงการฯ โดยนาผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมาจัดแสดงสินค้า
กลุ่มเป้าหมาย
จานวน ๖๐๐ ราย/กลุ่ม
งบประมาณ
จานวน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน)
หน่วยดาเนินการ ส่วนกลาง กรมการพัฒนาชุมชน
พื้นที่ดาเนินการ
ณ สถานที่เอกชน
ระยะเวลาดาเนินการ ไตรมาส ๓ – ๔ (พฤษภาคม – กันยายน 2561)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑) มีมาตรฐานสาหรับการตรวจรับรอง OTOP รสไทยแท้ สาหรับผู้ประกอบการ OTOP ที่บริการอาหาร
ไทย, อาหารถิ่น เพื่อสร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทยอันเป็นจุดขายที่จะกระตุ้นให้เกิดรายได้แก่ผู้ประกอบการ
๒) ผู้ประกอบการมีการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นที่มีคุณภาพมาผลิตเป็นอาหารถิ่นรสไทยแท้บริการแก่
นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
๓) ผู้ประกอบการตระหนักและมีจิตสานึกในการบริการอาหารไทย “รสไทยแท้” ที่มีคุณภาพ รสชาติ
สม่าเสมอ และใส่ใจในการบริการอาหารปลอดภัย
๔) ผู้ประกอบการ OTOP ผลิตสินค้าอาหารรสไทยแท้ เพื่อเผยแพร่มรดกทางภูมิปัญญาไทยไปสู่กลุ่ม
ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
ตัวชี้วัดกิจกรรม
๑) ร้อยละ ๙๐ ของผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพผ่านการรับรองมาตรฐานอาหาร
OTOP รสไทยแท้ (OTOP Authentic) และมียอดจาหน่ายเพิ่มขึ้น
๒) เกิดการกระตุ้นการบริโภคอาหารไทยรสไทยแท้ อันเป็นการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
โดยการสร้างการรับรู้การบริโภคอาหารถิ่นรสไทยแท้ให้กับผู้บริโภคทั่วไปไม่น้อยกว่า ๒๔,๐๐๐ ราย

๓๑

2.๑๒ การประชาสัมพันธ์และตลาดออนไลน์
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้จักชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
2. เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
3. เพื่อเป็นช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
1. ตั้งคณะกรรมการและคณะทางานรับผิดชอบดาเนินกิจกรรม
2. จัดหาผู้รับจ้างการประชาสัมพันธ์ Offline/Online และสร้างแพลตฟอร์มเพื่อสร้างการรับรู้สู่การบริการ
นักท่องเที่ยว
3. กาหนดช่วงระยะเวลาการประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
4. รูปแบบการประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
มีกิจกรรมสาคัญ ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่
4.1 การประชาสัมพันธ์ Offline
1) ผลิตและเผยแพร่สารคดีสั้นความยาว 3 นาที
2) ผลิตและเผยแพร่สกู๊ป “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี”
3) ผลิตและเผยแพร่สปอตประชาสัมพันธ์ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” ความยาวไม่เกิน 1 นาที
4) ผลิต Page PR ประชาสัมพันธ์และออกอากาศในรายการโทรทัศน์
5) สัมภาษณ์และออกอากาศในรายการโทรทัศน์ ความยาวไม่เกิน 5 นาที
6) ผลิตและเผยแพร่รายการสั้น เรื่องชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
7) จัดทาหนังสือ Bookazine เรื่องชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
8) ผลิตบทความและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
4.2 การประชาสัมพันธ์ Online (Facebook, Twitter, YouTube, Instragram, @ Line และ Website)
1) จัดทารายการทีวีบนสื่อออนไลน์
2) ผลิตคลิปประชาสัมพันธ์บนสื่อออนไลน์
3) ผลิตภาพ Infographic ประชาสัมพันธ์บนสื่อออนไลน์
4) เขียนบทความประชาสัมพันธ์เผยแพร่บนสื่อออนไลน์
4.3 สร้างฐานข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่การบริการนักท่องเที่ยว เพื่อเป็นช่องทางในการเข้าถึงข้อมูล
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อาทิ ภาพชุมชน วิถีชีวิต ทิวทัศน์ เส้นทางท่องเที่ยว สินค้าและบริการ เป็นต้น
ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ได้แก่
1) สร้างและพัฒนาเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบ
2) จัดเก็บข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
3) สร้างการเรียนรู้ให้ประชาชนในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีสามารถใช้ประโยชน์และบริหาร
จัดการข้อมูลชุมชนของตนเองได้ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการดาเนินงาน
4) เชื่อมโยงฐานข้อมูลกับเว็บไซต์ดา้ นการท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวใช้งานและเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย

๓๒

รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย

1. ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จานวน 3,273 หมู่บ้าน ในพื้นที่ 875 อาเภอ 76 จังหวัด
2. ผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จานวน 32,730 ผลิตภัณฑ์
งบประมาณ
1๙๗,000,000 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านบาทถ้วน)
หน่วยดาเนินงาน ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
พื้นที่ดาเนินการ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จานวน 3,273 หมู่บ้าน ในพื้นที่ 875 อาเภอ 76 จังหวัด
ระยะเวลา
ดาเนินการในไตรมาส 3 และ 4 (เมษายน – กันยายน 2561)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1.ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลและเข้าไปเยี่ยมชมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
2.ชุมชนมีช่องทางการตลาดออนไลน์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
3.ประชาชนสามารถเข้าถึงและส่งต่อข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีได้ง่าย
ตัวชี้วัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ Offline ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อย่างน้อย 3 ช่องทาง

2. มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ Online ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อย่างน้อย 6 ช่องทาง
3. มีช่องทางสร้างการรับรู้บริการนักท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จานวน 1 ช่องทาง

4. มีช่องทางการตลาดออนไลน์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จานวน 1 ช่องทาง
5. ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์และบริหารจัดการข้อมูลชุมชนได้ จานวน 16,000 คน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. มีการประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีผ่านสื่อ Offline และสื่อ Online เพื่อเชิญชวน
นักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวในชุมชน
2. มีช่องทางที่สามารถเข้าถึงข้อมูลและส่งต่อข้อมูลได้ง่ายเพื่อสร้างการรับรู้สู่การบริการนักท่องเที่ยว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
1. นายสุริยา บุญเรืองยศศิริ
ผู้อานวยการกลุ่มงานประสานแผนและข้อมูล
โทรศัพท์ 0 2141 6270
2. นางอังคณา คุปติศิริรัตน์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
โทรศัพท์ 0 2141 6290
3. นางสาววรรณพร บุญมี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
โทรศัพท์ 0 2141 6291

๓๓

2.1๓ การประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาและต่อยอดการดาเนินกิจกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
2. เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ
4. เพื่อสร้างและพัฒนาข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ให้เข้าสู่กระบวนการประชาสัมพันธ์

รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
กิจกรรมการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ประกอบด้วย กิจกรรมสาคัญ 4 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมย่อยที่ 1 การประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับจังหวัด
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ดาเนินการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด
ตามขั้นตอนดังนี้
ขั้นเตรียมการ
1. ศึกษา ทาความเข้าใจคู่มือบริหารโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และเกณฑ์การประกวด
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด ที่กรมฯ จัดส่งให้โดยละเอียด
2. ชี้แจงแนวทางการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด ให้อาเภอรับทราบเพื่อเตรียม
ความพร้ อ มส าหรั บ การประกวด โดยสิ่ ง ที่ ชุ ม ชนท่ อ งเที่ ย ว ฯ จะต้ อ งจั ด ท าและส่ ง ให้ จั ง หวั ด เพื่ อ น าเสนอ
คณะกรรมการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด พิจารณาคัดเลือกเป็น “ชุมชนท่องเที่ยว
OTOP นวัตวิถี ระดับจังหวัด” ประกอบด้วย
1) เอกสารประกอบการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัดขนาด เอ 4 ไม่น้อยกว่า
20 หน้า จานวน 11 เล่ม
2) สื่อวีดิทัศน์ ประกอบการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด ความยาวไม่น้อย
กว่า 3 นาที จานวน 1 สื่อ
3. แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดชุมชนท่อ งเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด เพื่อคัดเลื อกชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด ตามเกณฑ์ที่กาหนด โดยประกอบด้ว ยผู้ ทรงคุณวุฒิจากภาคราชการ
สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จานวน 11 คน (ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการ
จั ง หวั ด ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายเป็ น ประธาน ท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าจั ง หวั ด พาณิ ช ย์ จั ง หวั ด วั ฒ นธรรมจั ง หวั ด
ประชาสัมพันธ์จังหวัด ผู้แทนสถาบันการศึกษา ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานกรรมการ บริษัท ประชารัฐรัก
สามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด สื่อมวลชน หรือหน่วยงาน องค์กร ชมรม สมาคมที่เกี่ ยวข้อง เป็น
กรรมการ พัฒนาการจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ และหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็น
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ)

๓๔

รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
ขั้นตอนการคัดเลือกชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด
4. ประชุมคณะกรรมการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด (ครั้งที่ 1 จานวน 1
วัน) เพื่อชี้แจงและทาความเข้าใจแนวทางการดาเนินการประกวดฯ เกณฑ์การคัดเลือก และจัดทาแผนปฏิบัติ
การดาเนินการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด
5. คณะกรรมการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด (จานวน 3 วัน) ดาเนินการ
พิจารณาเอกสารและสื่อวีดิทัศน์ประกอบการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีของชุมชนเป้าหมาย และ
คัดเลือกให้ได้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด ตามจานวนที่กรมฯ กาหนด
6. ประชุมคณะกรรมการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด (ครั้งที่ 2 : จานวน 1
วัน)เพื่อสรุปผลการประกวด และประกาศผลชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด
การสรุปและรายงานผล
7. จังหวัดสรุป รายงานผล ส่งผลการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด จานวน 1
ชุด พร้อมเอกสารและสื่อวีดิทัศน์ ประกอบการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด ชุมชนละ
7 ชุด ส่งถึงกรมฯ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 (ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ หรือ จังหวัดนาส่งด้วยตนเอง)
8. จังหวัดสรุปและรายงานผลการดาเนินงานประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด
ต่อผู้บริหาร และบันทึกผลการดาเนินงานในระบบ BPM อย่างครบถ้วน
กลุ่มเป้าหมาย
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จานวน 3,273 ชุมชน
งบประมาณ
จานวน 33,478,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
พื้นที่ดาเนินการ
ดาเนินการระดับจังหวัด 76 จังหวัด
ระยะเวลาดาเนินการ ดาเนินการในไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม 2561)
ตัวชี้วัดกิจกรรม
จานวนชุมชนที่ได้รับการประกาศเป็น “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด”
(160 ชุมชน)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ชุมชนมีความพร้อมและมีศักยภาพในการเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับ
จังหวัด
จานวน 160 ชุมชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นางวรรณา ลิ่มพานิชย์
ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน
โทรศัพท์ 0 2141 6110, 08 1171 0573
กิจกรรมย่อยที่ 2 การประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
ส่วนกลางโดยสานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. รวบรวมผลการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด เอกสารและสื่ อวีดิ ทั ศ น์
ประกอบการประกวดฯ ที่จังหวัดส่งให้ตรวจสอบความครบถ้วน และจัดทาทะเบียนผลการประกวด ก่อนส่งมอบ
ให้คณะกรรมการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ

๓๕

รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
2. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ เพื่อคัดเลือกชุมชนท่องเที่ยว
OTOP นวัตวิถีระดับต้นแบบ ตามเกณฑ์ที่กาหนด จานวน 11 คณะ ๆ ละ 5 คน ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการ
กรม เป็นประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่ องเที่ยวและ/หรือที่เกี่ยวข้ อง (3 คน) ผู้อานวยการศูนย์ศึกษาและ
พัฒนาชุมชน ทาหน้าที่เป็นคณะกรรมการเลขานุการ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ผู้ช่วย
ผู้ตรวจราชการกรม เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ขั้นตอนการคัดเลือกชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ
3. ประชุมคณะกรรมการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ (ครั้งที่ 1 : จานวน 1 วัน)
เพื่อชี้แจงและทาความเข้าใจแนวทางการดาเนินการประกวดฯ เกณฑ์การคัดเลือกและจัดทาแผนปฏิบัติการ
ดาเนินการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับต้นแบบ
4. คณะกรรมการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับต้นแบบ (จานวน 10 วัน) ดาเนินการ
คัดเลือกชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ ดังนี้
4.1 ลงพื้นที่ เพื่อประเมินศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด ตามเกณฑ์ที่กาหนด
4.2 สรุ ป ผลการประเมิน ชุมชนฯ และคัดเลื อกเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ โดย
ประมวลผลการพิจารณาจาก
1) เอกสารและสื่อวีดิทัศน์ประกอบการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด
2) การประเมินศักยภาพจากการลงพื้นที่
3) ผลการแสดงความเห็นจากบุคคลสาธารณะที่ แสดงความชื่นชอบหรือพอใจต่อสื่ อวีดิทั ศน์
ประกอบการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด โดยนับจากการกดไลค์ กดแชร์ สื่อดังกล่าว
ในระบบสังคมออนไลน์ (Social network)
5. กรมฯ ลงพื้นที่ติดตามการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ
6. ประชุมคณะกรรมการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับต้นแบบ (ครั้งที่ 2 จานวน 1
วัน) เพื่อสรุปผลการประกวดและประกาศผล “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ”
7. สรุ ป และรายงานผลการดาเนินงานประกวดชุมชนท่ องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับต้นแบบ ต่อ
ผู้บริหาร และบันทึกผลการดาเนินงานในระบบ BPM อย่างครบถ้วน
กลุ่มเป้าหมาย
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีที่ผ่านการคัดเลือกในระดับจังหวัด 160 ชุมชน
งบประมาณ
จานวน 5,522,000 บาท
หน่วยดาเนินการ
ส่วนกลาง
พื้นที่ดาเนินการ
ส่วนกลาง ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน 11 แห่ง และชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ระดับจังหวัด
ระยะเวลาดาเนินการ ดาเนินการในไตรมาส 4 (สิงหาคม – กันยายน 2561)
ตัวชี้วัดกิจกรรม
จานวนชุมชนฯ ทีไ่ ด้รับการประกาศเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ
จานวน 50 ชุมชน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ชุมชนสามารถนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวมาใช้
อย่างเต็มประสิทธิภาพและเป็นต้นแบบให้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อื่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

๓๖

รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นางสาวพิมพ์ชนา พิชาพันธ์โภคิน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
โทรศัพท์ 0 2141 2676, 08 3089 8816
กิจกรรมย่อยที่ 3 ต่อยอดการพัฒนาของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด และนวัตวิถีต้นแบบ
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
1. ส่วนกลางจัดสรรงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมให้กับจังหวัด ดังนี้
1.1 ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด จานวน 110 ชุมชน
1.2 ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบจานวน 50 ชุมชน
2. สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
2.1 จังหวัดแจ้งชุมชนเป้าหมาย ทั้ง 2 ระดับ (ตามข้อ 1) ให้จัดทาแผนการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว
OTOP นวัตวิถี ตามข้อเสนอของคณะกรรมการคัดเลือกชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ เพื่อนามา
พัฒนาต่อยอดให้เป็นชุมชนที่มีความพร้อมต่อการรองรับนักท่องเที่ยว และส่งแผนการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวฯ
ให้จังหวัดพิจารณา (โดยพิจารณาการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบฯ)
2.2 จังหวัดจัดสรรงบประมาณให้กับชุมชนเป้าหมาย (ตามข้อ 1)
2.3 จังหวัด/อาเภอ ติดตามและให้การสนับสนุนการดาเนินงานในการพัฒนาต่อยอดกิจกรรมของ
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ทั้ง 2 ระดับ อย่างต่อเนื่อง
2.4 สรุปและรายงานผลส่งให้กรมฯ พร้อมบันทึกผลการดาเนินงานในระบบ BPM อย่างครบถ้วน
เงื่อนไข 1. โครงการ/กิจกรรม ต้องไม่เป็นลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน และการจัดซื้อครุภัณฑ์
2. แผนการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด และนวัตวิถีต้นแบบ ควรมุ่งเน้น
ให้เกิดความยั่งยืน
กลุ่มเป้าหมาย ชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด จานวน 110
ชุมชน
และชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบจานวน 50 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 160 ชุมชน
งบประมาณ
จานวน 47,000,000 บาท
1. ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด จานวน 110 ชุมชน ๆ ละ 200,000 บาท
2. ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ จานวน 50 ชุมชน ๆ ละ 500,000 บาท
หน่วยดาเนินการ
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
พื้นที่ดาเนินการ
ดาเนินการใน 160 ชุมชน
ระยะเวลาดาเนินการ ดาเนินการในเดือนสิงหาคม - กันยายน 2561
ตัวชี้วัดกิจกรรม
จานวนแผนการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีที่ผ่านการคัดเลือกมีการนาไป
ใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาต่อยอดให้เป็นชุมชนที่มีความพร้อมต่อการรองรับนักท่องเที่ยว
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสมบูรณ์แบบ
และพร้อมต่อการรองรับนักท่องเที่ยว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นางสาวธวัลรัตน์ เดชบุญมา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
โทรศัพท์ 0 2141 6111, 08 7091 0923

๓๗

2.1๔ การจัดแสดงผลงานความสาเร็จของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อประชาสัมพันธ์เสน่ห์ของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของกรมการพัฒนาชุมชน
2. เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวไปเที่ยวบ้านฉัน (ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี)
3. เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในทุกภูมิภาค
รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
1. ตั้งคณะกรรมการและคณะทางานรับผิดชอบดาเนินกิจกรรม
2. จัดหาผู้รับจ้างจัดแสดงผลงานความสาเร็จของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง
พ.ศ. 2560
3. กาหนดแนวทาง/รูปแบบการจัดแสดงผลงานความสาเร็จของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
4. ประสานจังหวัดเตรียมความพร้อมเข้าร่วมจัดแสดงผลงานความสาเร็จของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
5. ชี้แจงการจัดกิจกรรมแสดงผลงานความสาเร็จของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ต่อกลุ่มเป้าหมาย
5.1 กลุ่ มเป้ าหมายชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 50 ชุมชน ที่ผ่ านการคัดเลือกของคณะกรรมการฯ
รอบสุดท้ายจัดเตรียมกิจกรรมที่เป็นเสน่ห์ของชุมชนดาเนินการสาธิต และถ่ายทอดความรู้ต่อผู้เข้าร่วมงาน และ
เตรียมข้อมูลเด่นของชุมชน สาหรับให้ผู้รับจ้างจัดงานออกแบบและตกแต่งพื้นที่
5.2 กลุ่มเป้าหมายชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 110 ชุมชน ที่ผ่านการคัดเลื อกของคณะกรรมการฯ
ระดับจังหวัด เตรียมข้อมูลเด่นของชุมชนสาหรับให้ผู้รับจ้างจัดงานออกแบบและตกแต่งพื้นที่
5.3 กลุ่มเป้าหมายชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 3,113 ชุมชน เตรียมข้อมูลเด่นของชุมชน สาหรับ
ให้ผู้รับจ้างจัดงานออกแบบและจัดทาข้อมูลเพื่อนาเสนอในโซนนิทรรศการ
6. กาหนดช่วงระยะเวลาการจัดแสดงผลงานความสาเร็จของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
7. จั ด แสดงผลงานความส าเร็ จ ของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยนาเสนอให้ เห็ นถึงเสน่ห์ ของชุมชน
การแสดงและจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนเป้าหมาย โดยแบ่งการนาเสนอผลงาน ดังนี้
7.1 ส่วนที่ 1 นิทรรศการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ 50 ชุมชน ซึ่งจาลองสภาพของชุมชน
ที่ได้รับคัดเลือกเป็นชุมชนต้นแบบ ซึ่งต้องแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของชุมชน ด้วยการจาลองวิถีชีวิต
ชุมชน ให้ผู้เข้าร่วมชมงานได้สัมผัสบรรยากาศเสมือนจริงของหมู่บ้านด้วยข้าวของเครื่องใช้ วิถีชีวิตประจาวัน พร้อม
ทั้งจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถิ่น (OTOP) ที่ได้รับการพัฒนาภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
7.2 ส่วนที่ 2 นิทรรศการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 4 ภาค จัดแสดงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของ
ชุมชน ด้วยการจาลองวิถีชีวิตชุมชน 4 ภาค ซึ่งประกอบด้วย 110 ชุมชน ให้ผู้เข้าร่วมชมงานได้สัมผัสบรรยากาศ
หมู่บ้านเสมือนจริงด้วยข้าวของเครื่องใช้ วิถีชีวิตประจาวัน พร้อมทั้งการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถิ่น (OTOP)
ทีไ่ ด้รับการพัฒนาภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
7.3 ส่วนที่ 3 นิทรรศการข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 3,113 ชุมชน โดยนาเสนอในรูปแบบ
นิทรรศการภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว มีความน่าสนใจกระตุ้นการรับรู้

๓๘

รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
7.4 ส่ ว นที่ 4 จุ ด จ าหน่ า ยอาหารถิ่ น รสไทยแท้ (OTOP Authentic Thai taste ) เป็ น จุ ด จั ด จ าหน่ า ย
ผลิตภัณฑ์อาหาร OTOP ที่เป็นอาหารพื้นถิ่นหาทานได้เฉพาะในชุมชน และมีความเป็นเอกลักษณ์
8. ประเมินผลการดาเนินกิจกรรม
9. สรุปผลการดาเนินกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านการท่องเที่ยว ประชาชนผู้มีความสนใจ นักศึกษา
งบประมาณ
88,000,000 บาท (แปดสิบแปดล้านบาทถ้วน)
หน่วยดาเนินงาน กรมการพัฒนาชุมชน
พื้นที่ดาเนินการ
ส่วนกลาง
ระยะเวลาดาเนินการ ดาเนินการในไตรมาส 4 เดือนกันยายน 2561
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. เกิดการรับรู้เสน่ห์ของชุมชน และต้องการไปท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
2. มีการจัดแสดงผลงานความสาเร็จของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ตัวชี้วัดกิจกรรม 1. ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ได้รับการประชาสัมพันธ์ผลงานความสาเร็จให้
นักท่องเที่ยวมีความต้องการไปท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
อย่างน้อย 160 ชุมชน
2. มีการจัดแสดงผลงานความสาเร็จของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อย่างน้อย
160 ชุมชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นายรังสรรค์ หังสนาวิน ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน
สานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน โทรศัพท์ 021416109

๓๙

2.1๕ กระตุ้นรณรงค์กลุ่มเป้าหมายเดินทางท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนท่องเที่ยวรับรู้มองเห็นเสน่ห์ในชุมชนตัวเอง (ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี)
2. เพื่อประชาสัมพันธ์ขยายผลการท่องเที่ยวในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
3. เพื่อกระตุ้นและรณรงค์ให้เกิดการท่องเที่ยวในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในทุกภูมิภาค
รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
1. ตั้งคณะกรรมการและคณะทางานรับผิดชอบดาเนินกิจกรรม
2. ก าหนดแนวทาง/รู ป แบบการด าเนิ น กิ จ กรรม Rally OTOP ชุ ม ชน และ กิ จ กรรม Blogger พาทั ว ร์
ท่องเที่ยว OTOP
3. ค้นหากลุ่มเป้าหมาย/กาหนดหลักเกณฑ์กลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
4. ดาเนิ น กิจ กรรม โดยการดาเนิ นการจัดหาผู้ รับจ้างดาเนิ นการกระตุ้น รณรงค์ กลุ่ มเป้าหมายเดิ น ทาง
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย
4.1 กิจกรรม Rally OTOP ชุมชน (ผู้รับจ้างต้องดาเนินการ)
(1) จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจแก่กลุ่มเป้าหมายก่อนลงพื้นที่
(2) ประสานชุมชน/อาเภอ/จังหวัด ให้เตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายและ
กิจกรรมสันทนาการในพื้นที่
(3) ดาเนินกิจกรรม Rally OTOP ชุมชน นากลุ่มเป้าหมายลงพื้นที่ชุมชน โดยกลุ่มเป้าหมายที่ลงพื้นที่
ชุมชนต้องเรียนรู้การท่องเที่ยวที่บริหารจัดการโดยชุมชน และต้องให้คาแนะนาเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว
4.2 กิจกรรม Blogger พาทัวร์ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (ผู้รับจ้างต้องดาเนินการ)
(1) หา Blogger ด้านการท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จัก
(2) สร้างความรู้ความเข้าใจกับ Blogger ในประเด็นที่ต้องการนาเสนอ
(3) จัดให้ Blogger ลงพื้นที่ชุมชน 160 ชุมชน และบันทึกเรื่องราวพร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
(4) รวบรวมข้ อ มู ล บั น ทึ ก เรื่ อ งราวเรื่ อ งที่ ไ ด้ ท าการเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ จั ด ท าเป็ น เอกสาร
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว (เชิญมาเที่ยวบ้านฉัน)
5. สรุปผลการดาเนินกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย
จานวน 4,800 คน ประกอบด้วย ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านการท่องเที่ยว
คณะนักเรียน นิสิต/นักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว Blogger ที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยว ตัวแทนประชาชนที่สนใจด้านการท่องเที่ยว และชุมชนท่องเที่ยว
จานวน 160 ชุมชน
งบประมาณ
จานวนเงิน 49,360,000 บาท (สี่สิบเก้าล้านสามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
หน่วยดาเนินงาน กรมการพัฒนาชุมชน
พื้นที่ดาเนินการ
หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน จานวน 160 ชุมชน
(ร้อยละ 5 คิดจากฐานข้อมูลชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ)
ระยะเวลาดาเนินการ ดาเนินการในไตรมาส 4 เดือนสิงหาคม 2561

๔๐

รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เกิดการท่องเที่ยวในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีทุกภูมิภาค
2. มีการบันทึกเรื่องราวชุมชน/ผลิตภัณฑ์พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสาธารณะอย่างน้อย
160 เรื่อง
3. เกิดเส้นทางชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ 50 เส้นทาง
ตัวชี้วัดกิจกรรม
1. มีการจัดกิจกรรมนากลุ่มเป้าหมายลงพื้นที่ 160 ชุมชนๆ ละ 30 คน
2. มีการบันทึกเรื่องราวของชุมชน/ผลิตภัณฑ์พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสาธารณะอย่างน้อย
160 เรื่อง
3. มีเส้นทางชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ 50 เส้นทาง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นางสาวมนทิรา เข็มทอง ผู้อานวยการกลุ่มงานประสานนโยบายและยุทธศาสตร์
สานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน โทรศัพท์ 0 2141 6108, 081919 0179

๔๑

2.1๖ ส่งเสริมทุนชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและกระบวนการเรียนรู้ในการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยว OTOP
นวัตวิถี โดยใช้ทุนชุมชนในการดาเนินงาน
๒. เพื่อพัฒนาทุนชุมชนให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
กระบวนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
มีกระบวนการในการขับเคลื่อนให้เกิดประสิทธิภาพ 4 กิจกรรม คือ
1. สร้างจิตสานึกการมีส่วนร่วม
2. สร้างระบบบริหารจัดการทุนชุมชน
3. ขับเคลื่อนธุรกิจชุมชน
4. ติดตามประเมินผลสู่การพัฒนา
กิจกรรม 1 สร้างจิตสานึกการมีส่วนร่วม
วิธีการดาเนินงาน
๑. สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในหมู่บ้าน
1.1 กรมการพัฒนาชุมชนจัดทาแผ่นพับสร้างการเรียนรู้การส่งเสริมทุนชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
1.2 จังหวัดและอาเภอใช้แผ่นพับเป็นเครื่องมือในการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมาย
2. สารวจ สืบค้น และวิเคราะห์ข้อมูลทุนชุมชนเพื่อการใช้ประโยชน์
2.1 อาเภอร่วมกับหมู่บ้านเป้าหมาย สารวจ สืบค้น วิเคราะห์ข้อมูลทุนชุมชน 5 ด้าน ประกอบด้วย
ทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุนกายภาพ ทุนธรรมชาติ และทุนการเงิน
2.2 หมู่บ้านเป้าหมายจัดลาดับศักยภาพทุนชุมชน เตรียมการนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสินค้าและบริการ
3. สารวจแกนนา และกลุ่มที่มีส่วนร่วมกับโครงการชุมชนท่องเที่ยง OTOP นวัตวิถี
3.1 อาเภอประสานหมู่บ้านเป้าหมายเพื่อสารวจ ค้นหาแกนนาในการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP นวัต
วิถี
3.2 อาเภอสารวจกลุ่มองค์กรที่มีศักยภาพในการผลิตสินค้าและบริการ หรือมีศักยภาพในการขับเคลื่อน
การพัฒนาหมู่บ้าน
3.3 สร้างความรู้ความเข้าใจในการยกระดับและเพิ่มมูลค่าทุนชุมชนเพื่อต่อยอดให้เกิดสินค้าและบริการ
ที่มีคุณภาพให้กับแกนนาและกลุ่มองค์กรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน
กิจกรรม 2 สร้างระบบบริหารจัดการทุนชุมชน
วิธีการดาเนินงาน
1. จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
อาเภอประชุมผู้นาชุมชน กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มอาชีพ กลุ่มต่าง ๆ ที่มีอยู่ในหมู่บ้าน/
ชุมชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

๔๒

รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
๒. กาหนดกฎเกณฑ์/ระเบียบ/กฎชุมชน
คณะกรรมการบริ ห ารจั ด การชุ ม ชนท่ อ งเที่ ย ว OTOP นวั ต วิ ถี ร่ ว มกั บ ผู้ น าชุ ม ชน กลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ต
ผู้ ป ระกอบการ OTOP กลุ่ มอาชีพ กลุ่ มต่าง ๆ ที่มีอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน และผู้ ที่มีส่ ว นเกี่ยวข้อง จัดทากฎเกณฑ์/
ระเบียบ/กฎชุมชน เพื่อใช้ในการดาเนินงานในหมู่บ้าน/ชุมชน
๓. ส่งเสริมการรวมตัว/รวมกลุ่ม ทากิจกรรมต่าง ๆ
อาเภอส่งเสริมให้ประชาชน รวมตัว รวมกลุ่มทากิจกรรมต่าง ๆ ที่จะทาให้หมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้เข้าไปเที่ยวชม
4. การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ยังไม่ได้จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
4.1 กรมการพัฒนาชุมชนกาหนดแนวทางการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตให้จังหวัดทราบ
4.2 กรมการพัฒนาชุมชนจัดสรรงบประมาณ จานวน 1,866 หมู่บ้าน (จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิตในหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี)
4.3 จังหวัดประสานอาเภอดาเนินการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามแนวทางที่กรมฯ กาหนด
4.4 อาเภอดาเนินการจัดประชุมประชาชนและผู้นาชุมชน เพื่อจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ระยะเวลา
2 วัน ให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนกรกฎาคม 2561
5. พัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
5.1 กรมการพัฒนาชุมชนกาหนดแนวทางการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตให้จังหวัดทราบ
5.2 กรมการพัฒนาชุมชนจัดสรรงบประมาณ จานวน 1,407 กลุ่ม
(พัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่มีในหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี)
5.3 จังหวัดประสานอาเภอดาเนินการตามแนวทางที่กรมฯ กาหนด
5.4 อาเภอดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เพื่อพัฒนา
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ระยะเวลา 1 วัน ให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนกรกฎาคม 2561
กิจกรรม 3 ขับเคลื่อนธุรกิจชุมชน
วิธีการดาเนินงาน
1. พัฒนาต่อยอดทุนชุมชนให้เกิดเป็นสินค้าและงานบริการ
1.1 ใช้ทุนชุมชนที่มีศักยภาพเพื่อบริหารจัดการชุมชน การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน และ
การพัฒนางานบริการในชุมชน
1.2 ใช้ผลการวิเคราะห์ทุน 5 ด้าน ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุนกายภาพ ทุนธรรมชาติ และทุนการเงิน
ในการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ โดยใช้ผลการวิเคราะห์ทุนชุมชนมาวางแผนเพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
1.3 ส่งเสริมให้ชุมชนนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน
1.4 สร้างความรู้ความเข้าใจในการเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
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รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
2. ปรับปรุงศูนย์สาธิตการตลาดในหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีการจัดตั้งศูนย์สาธิตการตลาด จานวน 70 แห่ง
เพื่อเป็นจุดแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
2.1 อาเภอดาเนินการโดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาแผนพัฒนาศูนย์สาธิตการตลาดให้เป็น
จุดแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
2.2 อาเภอสนับสนุนการดาเนินงานตามแผนพัฒนาศูนย์สาธิตการตลาด ตามข้อ 2 โดยใช้งบประมาณ
ในลักษณะงบดาเนินงานเพื่อจัดหาวัสดุสาหรับการพัฒนา
3. ส่งเสริมการจาหน่ายสินค้าภายในหมู่บ้าน/ชุมชน
อาเภอส่งเสริมช่องทางการนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ภายในหมู่บ้าน/ชุมชน จาหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้คณะกรรมการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เชื่อมโยง ประสานการ
ดาเนินงานร่วมกับบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
กิจกรรม 4 ติดตามประเมินผลสู่การพัฒนา
วิธีการดาเนินงาน
อาเภอ/จังหวัด ติดตามและรายงานผลการดาเนินงานตามแนวทางที่กรมฯ กาหนด
กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จานวน ๓,๒๗๓ ชุมชน
งบประมาณ
๑๖,000,000 บาท (สิบหกล้านบาทถ้วน)
หน่วยดาเนินงาน สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน
พื้นที่ดาเนินการ
ส่วนกลาง/ภูมิภาค
ระยะเวลาดาเนินการ ดาเนินการในไตรมาส ๓ - 4 (เดือนพฤษภาคม - กันยายน 2561)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนใน 3,273 หมู่บ้าน/ชุมชน มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บนพื้นฐาน
ทุนชุมชนสู่ความยั่งยืน
ตัวชี้วัดกิจกรรม
1. ครัวเรือนในหมู่บ้าน/ชุมชนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60
2. มีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในหมู่บ้าน/ชุมชน ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
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สวนที่ ๓
แนวทางการดําเนินกิจกรรม
สวนภูมิภาค
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สวนที่ ๓ แนวทางการดําเนินกิจกรรมสวนภูมิภาค
กิจกรรมการดําเนินงานในสวนภูมิภาค กรมการพัฒนาชุมชนไดแบงกระบวนงานออกเปน 5 กระบวนงาน
เพื่อขับเคลื่อนชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี ใหเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP กลุม D และผลิตภัณฑของฝาก
ของที่ ระลึ ก สํ า หรับ ให นักทอ งเที่ยวได ชื้ อกลั บ โดยจั ดกิ จ กรรมที่ มุ งเน น ให หน วยดํ าเนิ นงานในระดั บจั งหวัดได
ขับเคลื่ อนกิ จกรรมตามประเด็ น สํา คัญ ของกระบวนงานให เ กิดผลประโยชนด านการสร างอาชีพ และรายได ต อ
ประชาชนและชุมชนอยางแทจริง มีกิจกรรมสําคัญ ดังนี้
๓.1 พัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว
๑) เตรียมความพรอมการเปนชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี (แหลงทุน คณะกรรมการชุมชนฯ
กฎกติกา)
๒) พัฒนาและบริหารจัดการขอมูลชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี (ระดับจังหวัด/ชุมชน)
๓) จัดทําแผนธุรกิจชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
๔) สรางนักเลาเรื่องชุมชน
๕) การเปน“เจาบานที่ดี”
๓.2 พัฒนาแหลงทองเที่ยวและสิ่งอํานวยความสะดวก
1) พัฒนาศักยภาพดานกายภาพ สิ่งแวดลอมของแหลงทองเที่ยว (ปายขอมูล ปายบอกทาง
จุดถายภาพ ความสะอาดความปลอดภัย)
2) สงเสริม/พัฒนาเสนห ประเพณี วัฒนธรรม และอัตลักษณชุมชน
3) ออกแบบตราสัญลักษณและสโลแกนชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
๓.3 พัฒนาสินคาและบริการดานการทองเที่ยว
1) พัฒนาผูประกอบการชุมชน
๒) พัฒนาสินคาและบริการชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
- ยกระดับสินคาใหมีคุณภาพ และมาตรฐาน เพิ่มมูลคา ขายได
- ออกแบบของฝากของที่ระลึกเพื่อการทองเที่ยว
- สินคาวัฒนธรรมและอาหาร
๓.4 เชื่อมโยงเสนทางการทองเที่ยวแตละทองถิ่น
1) ออกแบบและเชื่อมโยงเสนทางการทองเที่ยวของหมูบานเปาหมาย
2) การเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวเมืองหลักและเมืองรอง
๓.5 สงเสริมการตลาดชุมชนทองเที่ยว
1) ประชาสัมพันธ Online/Offline/Platform
2) เปดตัวชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
3) จับคูธุรกิจ (Business Matching)
4) จัดแสดง/จําหนายสินคาและบริการชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
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๓.1 พัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว
กิจกรรมหลัก ๓.1.1 เตรียมความพรอมการเปนชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี (แหลงทุน
คณะกรรมการชุมชนฯ กฎกติกา)
วัตถุประสงค : 1. เพื่อพัฒนาคณะทํางาน ผูนําชุมชน ผูที่เกี่ยวของ (ไมรวมพัฒนาผูประกอบการ) ใหมีความเขมแข็ง
2. เพื่อเตรียมความพรอมคณะทํางาน สูการเปนผูประกอบการชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
3. เพื่อสรางความเขมแข็ง สรางความรวมมือและความสามัคคีของคนในชุมชน
รายละเอียดการดําเนินกิจกรรม
กิจกรรมยอย ๑ พัฒนากองทุนชุมชนหนุนเสริมการทองเที่ยว
ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 กรมฯ จัดทําคูมือ/แนวทางการดําเนินงานกองทุนชุมชนหนุนเสริมการทองเที่ยว
1.2 จังหวัดแจงอําเภอจัดทําฐานขอมูลทุนชุมชน/กองทุนชุมชนของหมูบานเปาหมาย ประกอบดวย
1) ข อ มู ล กลุ ม /กองทุ น ชุ ม ชน ในพื้ น ที่ ห มู บ า น/ชุ ม ชน ว า มี ก องทุ น ชุ ม ชนอะไรบ า ง
มีวัตถุประสงคอยางไร เงินทุนในการดําเนินการของแตละกลุม/กองทุนฯ
2) ขอมูลสมาชิกกลุม/กองทุนชุมชนนั้น ๆ มีจํานวนเทาไหร จํานวนสมาชิกที่กูยืมแลว หรือที่ยัง
ไมมีการกูยืมเงิน เพื่อเปนขอมูลในการพิจารณาสนับสนุนใหมีการเขาถึงแหลงทุน
3) สํารวจประชาชนในพื้นที่เปนสมาชิกกองทุนชุมชนหรือไม เพื่อวางแผนในการสงเสริมใหเปน
สมาชิกของกลุม/กองทุนชุมชนเพื่อประโยชนในการเขาถึงแหลงทุน
4) สํารวจขอมูลกองทุนชุมชน ที่สามารถสนับสนุนเงินทุนในดานการสงเสริมการทองเที่ยวและ
การพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP ในพื้นที่หมูบาน/ชุมชน
2. ขั้นดําเนินการ
2.1 สํารวจหมูบานเปาหมายวามีการจัดตั้งคณะทํางานจัดการกองทุนชุมชนหรือไม
2.1.1 กรณี ที่ มี ค ณะทํ า งานจั ด การกองทุ น ชุ ม ชนอยู แ ล ว ตามการขั บ เคลื่ อ นโครงการ
สรางสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ป พ.ศ. 2560 และ 2561 ใหดําเนินการตามเดิม
เพิ่มเติมคือสงเสริมใหกองทุนชุมชนสนับสนุนการพัฒนาการทองเที่ยวและพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP อีกดวย
2.1.2 กรณีที่เปนหมูบานที่ไมมีการจัดตั้งคณะทํางานจัดการกองทุนชุม ชน ใหจัดตั้งใหม โดย
เนนย้ําแนวทางการดําเนินงานดังนี้
- จัดตั้งคณะทํางานจั ดการกองทุ นชุ มชน หมูบานละ 1 คณะ ประกอบด วย ผูแทนกลุม กองทุ น
ชุมชนตาง ๆ ทุกกองทุนชุมชนที่มีอยูในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงเปาหมาย หรืออาจใชคณะกรรมการหมูบาน/
ชุมชน ที่มีความเขมแข็ง ทําหนาที่ประสานการทํางานรวมกันของกองทุนชุมชน และสงเสริมใหป ระชาชนเปน
สมาชิกกองทุนชุมชน เพื่อหนุนเสริมอาชีพครัวเรือน การพัฒนาการทองเที่ยวและพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP

๔๗

2.2 คณะทํางานจัดการกองทุนชุมชน รวมกันวิเคราะหสถานการณกองทุนชุมชนที่มีอยู เพื่อนําไปเปน
ข อ มูลในการช วยสงเสริ ม สนั บ สนุ นทุ นในการประกอบอาชี พ ของประชาชนในหมู บา นเป าหมาย การพั ฒนา
ผลิตภัณฑ OTOP และการสงเสริมการพัฒนาการทองเที่ยว ของทุกกลุม/กองทุนชุมชน ดังนี้
1) เงินทุนดําเนินการ
2) เงินทุนที่สามารถสนับสนุนการทองเที่ยว และผลิตภัณฑ OTOP ในพื้นที่หมูบาน/ชุมชน
3) จํานวนสมาชิก
4) กิจกรรม
5) การบริหารจัดการ
6) ระเบียบ/ขอบังคับ
2.2 คณะทํางานฯ สํ ารวจและวิเคราะห ทุ น ชุ มชน ด วยโปรแกรมวิ เคราะหทุ นชุ ม ชน และขอมู ลเพื่ อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
2.3 จัดทําแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนทุนชุมชนหนุนเสริมการทองเที่ยว
2.4 จัดทําโครงการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนฯ (ทําเอง ทํารวม ทําให)
2.5 เชื่อมโยงการบริหารจัดการกองทุนชุมชนเพื่อใหประชาชนเขาถึงแหลงทุน โดยดําเนินการดังนี้
1) ดําเนินการสงเสริมใหประชาชนในหมูบาน/ชุมชน ที่ยังไมไดเปนสมาชิกกลุม/กองทุนชุมชน
สมัครเขาเปนสมาชิกกองทุนชุมชนตาง ๆ
2) สงเสริมกลุม/กองทุนชุมชนใหเปนแหลงเงินทุนในการประกอบอาชีพของประชาชน
การพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP และการสงเสริมการพัฒนาการทองเที่ยว ใหกับครัวเรือนที่เปนสมาชิกกลุม/กองทุน
ชุมชน
2.6 ประสานและบูรณาการการดําเนินงานการพัฒนาทุนชุมชนหนุนเสริมการทองเที่ยวรวมกับภาคี
การพัฒนา
3. การประเมินผล
3.1 สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อําเภอ รับผิดชอบ ติดตาม สนับสนุน ชวยเหลืออยางใกลชิดเพื่อให
การขั บ เคลื่ อนการดํ าเนิ นงานโครงการฯ ดั งกล า วเป น ไปอย า งมี ประสิ ท ธิภ าพ และให คํา แนะนํ า ช วยเหลื อ
ประชาชนในหมูบานเปาหมายในการนําเงินไปใชใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการกูยืมเงิน สามารถสงใชเงินกูยืม
คืนไดตามกําหนดสัญญา ตลอดจนสงเสริมใหกองทุนชุมชนเปนแหลงเงินทุนในการหนุนเสริมการทองเที่ยว OTOP
นวัตวิถี ใหเกิดการสรางอาชีพและรายไดอยางยั่งยืน
3.2 สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อําเภอ รายงานผลการดําเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนากองทุนชุมชน
หนุนเสริมการทองเที่ยว โดยมีตัวชี้วัด ดังนี้
1) รอยละของโครงการที่หมูบานทําเองโดยใชเงินของกองทุนชุมชน ไมนอยกวารอยละ 50
2) รอยละ 50 ของกลุม/กองทุนชุมชนในหมูบานใหการสนับสนุนโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนฯ

๔๘

กิจกรรมยอย ๒ จัดตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ขั้นตอน/วิธดี ําเนินการ
๑. จัดเก็บขอมูลทั่วไปของชุมชน ขอมูลดานแหลงทองเที่ยวเกี่ยวกับภูมิทัศน สิ่งแวดลอม ลักษณะทาง
ธรรมชาติ ลักษณะทางภูมิปญญา วัฒนธรรม ลักษณะทางธรรมชาติ ขอมูลอัตลักษณชุมชน วัฒนธรรมประเพณี
พื้นบาน
๒.จัดทํากฎเกณฑ/ ระเบียบ/ กฎชุมชน
๓. สงเสริมการรวมกลุมอาชีพ/กลุม OTOP
๔. เตรียมพรอมผูประกอบการ พัฒนาและบริการขอมูลชุมชนทองเที่ยว
5. การจัดตั้งและพัฒนากลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต เพื่อสงเสริมการออม และเปนแหลงทุนสําหรับ
ประชาชนและกลุมอาชีพ/กลุม OTOP
6. จัดทําแผนธุรกิจ/แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนชุมชน
7. การใชทุนชุมชนพัฒนาสินคาและบริการดานการทองเที่ยว
8. การพัฒนาแหลงทองเที่ยวและสิ่งอํานวยความสะดวก ในดานกายภาพ เสนห ประเพณี วัฒนธรรม
และอัตลักษณของชุมชน
9. ออกแบบและเชื่อมโยงเสนทางการทองเที่ยวเมืองหลักและเมืองรอง
10. จัดทํา พัฒนา และบริการขอมูล/ผังชุมชนทองเที่ยว/รายงานผลการดําเนินงาน
๑1. การตลาดชุมชนทองเที่ยว เชน การประชาสัมพันธ การเปดตัวชุมชนทองเที่ยว การจับคูธุรกิจ
การจัดกิจกรรมและจําหนายสินคาและบริการ
๑2. การจัดสวัสดิการชุมชน
13. ควบคุม ดูแลรักษาวัสดุ/ครุภัณฑของชุมชน
14. ปฏิบัตืหนาที่อื่นตามที่มอบหมาย

๔๙

กิจกรรมหลักที่ ๓.1.2 พัฒนาและบริหารจัดการขอมูลชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี (จังหวัด/ชุมชน)
วัตถุประสงค : 1. เพื่อพัฒนาระบบขอมูล การจัดเก็บขอมูล การจัดทําฐานขอมูลชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
2. เพื่อบริหารจัดการขอมูลชุมชนทองเที่ยว ขอมูลแหลงทองเที่ยว ของชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
รายละเอียดการดําเนินกิจกรรม
ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ
1. หมูบานนําโดยคณะทํางานขับเคลื่ อนชุม ชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่ไดรับการคัดเลื อก รวมกับ
พัฒนากร ดําเนินการจัดเวทีประชาคมหมูบาน โดยใชกระบวนการมีสวนรวม (กระบวนการ AIC)
2. แบงกลุม เป น 3 กลุม เพื่ อจัดเก็ บข อมูล 3 ดาน 1) ขอมู ลทั่วไปของชุม ชน 2) ข อมูลดานแหล ง
ท องเที่ยวเกี่ย วกั บภูมิทัศน สิ่ งแวดลอม ลักษณะทางธรรมชาติ เชน ภูเขา, แมน้ํา 3) ลักษณะทางภูมิปญ ญา
วัฒนธรรม ประวัติ/ตํานาน ขอมูลอัตลักษณชุมชน วัฒนธรรม ประเพณีพื้นบาน การสรางสิ่งดึงดูดใหเปนแลนด
มารคประจําชุมชนจากชื่อหมูบาน เชน บานหนองหัวแรต ศึกษาประวัติหมูบาน จากผูเฒาผูแก วาประวัติเปนมา
อยางไร ก็สรางสัญลักษณ เปนหนองน้ําและมีหัวของแรต โผลมาจากน้ํา เปนตน นําขอมูลทั้งหมด มาจัดเก็บให
เปนระบบ
3. จัดทําผังชุมชน กําหนดจุดที่สามารถเปนแหลงทองเที่ยวได
กลุมเปาหมาย : คณะทํางานขับเคลื่อนชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี จํานวน 7-12 คน
หนวยดําเนินงาน
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อําเภอ
พื้นที่ดําเนินการ
หมูบานเปาหมาย 3,273 หมูบาน
ระยะเวลาดําเนินการ
ดําเนินการในไตรมาส 3
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. มีฐานขอมูลชุมชน ขอมูลแหลงทองเที่ยวชุมชนตามโครงการชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี ได
2. มีผังชุมชน ที่สามารถเปนแหลงทองเที่ยวตามโครงการชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี ได
ตัวชี้วัด : รอยละ 90 ของหมูบาน มีฐานขอมูล ไวสําหรับบริหารจัดการ เปนชุมชนตนแบบ เพื่อพัฒนาสู
50 เสนทางชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี

๕๐

กิจกรรมหลัก ๓.1.3 จัดทําแผนธุรกิจชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
วัตถุประสงค : 1. เพื่อสงเสริมใหกลุมบุคลากรดานการทองเที่ยวในชุมชน OTOP นวัตวิถี สามารถจัดทําแผนธุรกิจ
ชุมชนทองเที่ยว และสามารถนําไปใชประโยชนจากแผนฯ ในการสรางรายไดใหแกชุมชน
2. เพื่อสรางรูปแบบการจัดการดานการทองเที่ยวที่เหมาะสมแกชมุ ชน OTOP นวัตวิถี
รายละเอียดการดําเนินกิจกรรม
วิธีการ/ขั้นตอนดําเนินการ/เงื่อนไขของกิจกรรม ดังนี้
1. ดําเนินการใหความรู พัฒนาทักษะบุคลากรดานการทองเที่ยวในชุมชน ทางดานการตลาด การขายสินคา
และบริการใหกับผลิตภัณฑของชุมชน โดยมุงเนนใหเกิดกระบวนการเรียนรูซึ่งกันและกัน
2. คัดเลือกแผนธุรกิจชุมชนทองเที่ยวดีเดน เพื่อพัฒนาเปนตนแบบ และนําสูการขยายผลตอยอด
การดําเนินการ
3. ประเมินผลการดําเนินกิจกรรม
4. สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน
กลุมเปาหมาย บุคลากรดานการทองเที่ยวในชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี จํานวน 3,273 หมูบาน
หนวยดําเนินการ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อําเภอ
พื้นที่ดําเนินการ สถานที่เอกชนในพื้นที่เปาหมาย
ระยะเวลาเนินการ ไตรมาส 3-4 (พฤษภาคม – กันยายน 2561)
ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. ชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีแผนธุรกิจชุมชนทองเที่ยวเพื่อใชในการบริหาร
จัดการดานการทองเที่ยว
2. ชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีรายไดจากการจําหนายสินคาและบริการทองเที่ยว
ที่เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดกิจกรรม : ชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีแผนธุรกิจชุมชนทองเที่ยวและนําแผนธุรกิจฯ
ไปใชประโยชน จํานวน 3,273 หมูบาน

๕๑

กิจกรรมหลัก ๓.1.๔ สรางนักเลาเรื่องชุมชน
วัตถุประสงค : เพื่อใหชุมชนมีบุคคลที่ทําหนาที่นําเสนอและถายทอดเรื่องราว เสนทางการทองเที่ยว ผลิตภัณฑ
เดนของชุมชนใหแกบุคคลอื่น ไดอยางนาประทับใจ (นักทองเที่ยวและผูมาเยือน ฯลฯ)
รายละเอียดการดําเนินกิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ คนหานักเลาเรื่องชุมชน
นักเลาเรื่องชุมชน คือ คนที่สามารถบรรยาย ใหขอมูล นําเที่ยว สาธิต นําเสนอ แบงปน แลกเปลี่ยนและ
แสดงความคิดเห็นกับนักทองเที่ยวได รวมทั้งมีความรู และสามารถใหขอมูลเกี่ยวกับชุมชน ประวัติศาสตรที่มาของ
เรื่องราวและกิจกรรมตางๆ ที่เกิดในชุมชนไดเปนอยางดี
คุณสมบัติของนักเลาเรื่องชุมชน
 รูจักชุมชนของตนเองเปนอยางดี
 สามารถอธิบาย และเชื่อมโยงเรื่องราวที่เกี่ยวของกันในชุมชนไดเปนอยางดี
 สามารถสรางความเขาใจและสรางความดึงดูดใจของนักทองเที่ยวตอเอกลักษณและวัฒนธรรม
ของชุมชนนั้นๆ ได
 มีทักษะการสื่อสาร (การพูดจูงใจ/กระตุนความสนใจ)
 มีไหวพริบปฏิภาณ สามารถประเมินความตองการของนักทองเที่ยวได
คุณลักษณะของนักเลาเรื่องชุมชน
 มนุษยสัมพันธดี อารมณดี เปนกันเอง
 มีบุคลิกดี กระตือรือรน มีความเปนผูใหญ แตงกายเหมาะสม และสุภาพ
 มีความรู ชางสงสัย ชางสังเกต มีความมั่นใจ
 พูดจาเสียงดังชัดเจน เขาใจงาย และสื่อสารไดอยางเปนระบบ
 มีความภาคภูมิในงานของตนเอง และอยากที่จะพัฒนาตนเอง
กิจกรรมที่ ๒ ฝกอบรมสรางทักษะในการเปนนักเลาเรื่องชุมชน
วัตถุประสงค เพื่อสรางความรูความเขาใจในการเปนนักเลาเรื่องชุมชน
กลุมเปาหมาย: พัฒนากรและคนในชุมชน (รวมกัน)
รายละเอียดการดําเนินกิจกรรม จํานวน 5 กิจกรรมยอย ดังนี้
กิจกรรมยอยที่ ๒.๑ หาเรื่อง
- สํารวจชุมชน คนหาอัตลักษณ (สถานที่/กิจกรรม/ สินคา) ที่มีความโดดเดน
- คนหาเรื่องราวของสถานที่ทองเที่ยว ผลิตภัณฑในชุมชน คนในชุมชน คนที่เคยไดมาเที่ยวในชุมชนที่
(รีววิ การแชรประสบการณตรงของนักทองเที่ยว
- คนหาความเปนตัวตน เรื่องราวของชุมชนที่สามารถสรางมูลคาเพิ่มได (นาสนใจ/เปนที่จดจํา/สัมผัส
อารมณ/สรางทัศนคติใหม/เขาถึงจิตใจของผูฟง)
- Case studies

๕๒

กิจกรรมยอยที่ ๒.๒ สรางเรื่อง
- สรางเรื่องอยางไรใหมีความนาสนใจ/เปนที่จดจํา/สัมผัสอารมณ/สรางทัศนคติใหม/เขาถึงจิตใจของ
ผูฟง
- การวางโครงเรื่อง
o การขึ้นตน
o เนื้อเรื่อง (5W 1H)
o สรุปจบ
กิจกรรมยอยที่ ๒.๓ เลาเรื่อง
- การสราง Brand Storytelling
- ทักษะและเทคนิคการเลาเรื่องโดยวิธีการพูดและการเขียน
- การเลาเรื่องผานสื่อสังคมออนไลน (Social Network)
- ทักษะการสราง Marketing Material (การถายภาพ/ การถายวิดีโอ/ การเขียนบล็อก)
- Key success factor ในการเลาเรื่อง (สัมผัสอารมณ/มีประเด็นเดียว/ทําใหผูฟงรูสึกถึงคุณคา/เรื่อง
จริง/เขาถึงผูฟง)
กิจกรรมยอยที่ ๒.๔ เรียนรูจากประสบการณ
- Case studies: การเลาเรื่องผานคุมะมง (Kumamon) เพื่อโปรโมทการทองเที่ยวในจังหวัดคุมาโมโตะ
ประเทศญี่ปุน
o คุมะมงไมใชมาสคอตธรรมดา แตเปนมาสคอที่มีเรื่องราว มีที่มาที่ไปเกี่ยวโยงกับจังหวัดคุมาโม
โตะ https://www.marketingoops.com/zfeature/kumamon-story/
o https://www.youtube.com/watch?v=H_4K7wxbSPE
- ตัวอยางของการเลาเรื่อง ผานสถานที่ทองเที่ยวและผลิตภัณฑชุมชนของเมืองคุมาโมโตะ
https://the-way-of-japan.com/fruits/th/2017/10/03/1982/
กิจกรรมยอยที่ ๒.๕ ฝกปฏิบัติจริง (Workshop) ฝกปฏิบัติโดยเลือกเรื่องที่ตองการจะเลามาเพียงหนึ่งเรื่อง
วางโครงเรื่อง และลองเลาเรื่อง
กิจกรรมที่ ๓ ประกวดนักเลาเรื่องของชุมชน

๕๓

กิจกรรมหลัก ๓.1.5 การเปน”เจาบานที่ดี”
วัตถุประสงค : ๑) เพื่อการเตรียมตัวเปนเจาบานที่ดี
๒) เพื่อระบุความคาดหวังของลูกคากลุมนักทองเที่ยวเชิงนิเวศและและกลุมลูกคาที่ตองการซื้อ
OTOP ที่เปนของฝาก ของชํารวย ได รวมทั้งคาดการณความตองการของผูมาเยือนลวงหนาได
อยางถูกตอง
3) ประยุกตทักษะในการใหการบริการและสื่อสารกับลูกคาทั้งภายในและภายนอก ไดอยางนาประทับใจ
และยังคงรักษาเอกลักษณภายในพื้นที่และวัฒนธรรมไดอยางมั่นใจ
รายละเอียดการดําเนินกิจกรรม
ความหมายของการเปนเจาบานที่ดี
เจาบาน หมายถึงบุคคลผูเปนเจาของบานเรือน ในชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี และหมายรวมถึง
ประชาชน และผูประกอบการอาชีพใด ๆ ที่อาศัยอยูในทองถิ่น/ชุมชน ที่เปนแหลงทองเที่ยวนั้น ๆ ดังนั้น
เจาบานที่ดี จึงหมายถึงกลุมบุคคลที่เปนคณะกรรมการขับเคลื่อนชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี เหลานี้
ที่มีความเปนมิตร มีความเชื่อมั่น รอบรูเรื่องราวในทองถิ่น ใหการตอบรับ ดูแลผูมาเยือนหรือนักทองเที่ยวใหมี
ความสุข และรูสึกปลอดภัย เพราะเมื่อผูมาเยือนไดรับความมีอัธยาศัยไมตรี และเจาบานใหการตอบรับอยางอบอุน
ยอมทําใหผูมาเยือนเกิดความประทับใจ
ปจจัยสําคัญของการเปนเจาบานที่ดี
ปจจัยทีท่ ําใหลูกคาเดิมของเรา กลับมาเปนลูกคาอีก มีดวยกันหลายปจจัย แตฐานะเจาบานแลว ปจจัยที่เรา
สามารถควบคุมได คือ การเตรียมตนเองใหพรอมสําหรับการเปนเจาบานที่ดีและใหบริการแกลูกคาดวยความเต็มใจ
1) บุคลิกภาพ ไดแก รูปรางหนาตา กิริยาทาทาง น้ําเสียง การพูดจาความยิ้มแยมแจมใสความเห็นอกเห็นใจ
ผูอื่น ความกระตือรือรน ความซื่อสัตย ความจริงใจ ความเชื่อมั่นในตัวเอง ความรอบรู ชุมชนใดมีพนักงานที่ ทํา
หนาที่เปนเจาบานที่ดี และมีบุคลิกภาพดียอ มไดเปรียบคูแขงทั้งหลาย
2) ความรู ผูที่เปนเจาบานตองมีความรูตาง ๆ เกี่ยวกับสถานที่และสิ่งตาง ๆ ในขอบเขตความรับผิดชอบ
ของตนเอง ไดแก ความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ/สินคา/บริการ ที่เสนอใหกับลูกคา ความรูที่เกี่ยวกับเทคนิคการขาย
ความรูเกี่ยวกับตลาดและคูแขงขัน ความรูรายละเอียดและขั้นตอนงาน ฯลฯ
3) ทักษะ ความชํานาญหรือประสบการณจะชวยใหการเปนเจาบานมีความเชื่อมั่นสูงขึ้น โดยทักษะจะ
เกิดขึ้นไดจากการฝกฝน
4) ทัศนคติ เจาบานที่ดีตองมีทัศนคติที่ดีในการเปนเจาของบาน มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความสุขในการ
ทํางาน มองโลกในแงดีตระหนักถึงความสําคัญของการบริการ คือ มีความเปนเจาบานที่มีจิตใจของการบริการ
ปจจัยทั้ง 4 ประการขางตน ชวยทําใหผูเปนเจาบานประสบความสําเร็จในการปฏิบัติหนาที่ คือ ถามี
คุณสมบัติครบถวนยอมสงผลใหเปนเจาบานที่สรางความรูสึกที่ดีแกลูกคา ผลงานเปนที่นาพอใจ ตนเองก็จะไดรับ
ความภาคภูมิใจเกิดความสุขและความพอใจ

๕๔

หนาทีข่ องเจาบานที่ดี
1. ใหคะแนะนําเกี่ยวกับสินคา ผลิตภัณฑ สถานที่ และอื่น ๆ
2. ชวยเหลือลูกคา เมื่อเขาตองการบริการ
3. แกไขขอขัดของและความไมพึงพอใจของลูกคา
4. ชวยแนะนําและแกปญหาตาง ๆ ใหกับลูกคา
5. ชวยบอกทิศทางในสถานที่ของเรา
คุณสมบัติที่ดขี องผูใหบริการในชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
1. เจาบานที่ดีตองมีการเตรียมความพรอมตั้งแตปรับปรุงบุคลิกภาพ เตรียมการตอนรับ เตรียมการเสนอ
บริการตาง ๆ รูจักวิเคราะหพฤติกรรมของลูกคาเลือกใชคําพูดที่เหมาะสม รูวิธีขจัดขอโตแยงหรือรับฟงคําบนของ
ลูกคา ตลอดจนใหบริการตาง ๆ เพื่อสรางความประทับใจใหกับลูกคาที่มาเยือน
๒. รักงานบริการและความตองการที่จะกาวหนาในงานบริการที่ทํา
๓. มีบุคลิกภาพที่ดี และมีสุขภาพที่ดี คือสุขภาพแข็งแรง ใบหนายิ้มแยมแจมใสสดชื่นและนาไววางใจ นาเชื่อถือ
นาเขาใกล ทํางานรวดเร็วคลองแคลว การแตงกายเปนระเบียบสวยงาม สะอาด เหมาะสมกับลักษณะงาน
๔. มีจิตใจชอบใหบริการ ชอบสงเสริมชวยเหลือผูอื่น สนใจผูอื่น หวงใยผูอื่น สุภาพ เปนมิตร และใหเกียรติผูอื่น
๕. มีความเต็มใจที่ปฏิบัติงานตามที่ลูกคารองขอ อดกลั้นตอการไมมีมารยาท การเซาซี้ การไมปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ การเอาแตใจตนเอง หรือการเปลี่ยนแปลงไปมาของลูกคา เชน ขอลัดคิว ชอบของแถม ขอลดราคา
ผิดนัด เลือกนาน เลือกแลวไมซ้อื หรือซื้อแลวเปลีย่ นใจ และกรณีที่ไมสุดวิสัย ไมขัดตอระเบียบ และไมขัดตอลูกคา
รายอื่นเราตองเชื่อวาความตองการของลูกคานั้นถูกเสมอ
๖. รูข อมูลในงานและขาวสารที่ทันตอเหตุการณมีความรูดีเกี่ยวกับงานที่ทํา รูกวางและรูลกึ มีความสามารถ ที่
จะใหขอมูลลูกคา หรือใหคําแนะนําลูกคาได
๗. มีนิสัยขยันทํางาน มีความกระตือรือรน มีความรับผิดชอบมีการตรวจสอบงาน มีสมาธิขณะทํางาน มี
ความประณีตในงาน
๘. มีความเฉลียวฉลาด มีปฏิภาณไหวพริบ รูจักสังเกตความตองการของลูกคา มีความจําดีรูจักแกไขปญหา
เฉพาะหนา พุดเปน ฟงเปน เขาใจเรื่องราวสามารถยืดหยุนการปฏิบัติงานตามความตองการของลูกคาได หาก
บริษัทหรือลูกคาอื่น ๆ ไมเสียหาย
๙. ซื่อสัตยสุจริตในเรื่องเงินทองเวลานัดหมาย และคําพูดที่ใหกับลูกคา คือ มีความจริงใจ
ซื่อสัตย ตรงตอเวลา ไมโกหกหลอกลวง ไมเอาเปรียบผูอื่น รักษาความลับได ไมนินทาผูอื่น ไมนินทาสินคา
๑๐. ทํางานเปนทีม มีการใหขอมูลและแสดงความคิดเห็นที่เปนประโยชนตอการบริการ ใหความชวยเหลือ
และใหกําลังใจผูรวมงาน
๑๑. อากัปกิริยาวาจาออนนอม ตอลูกคาทุกคนและทุกเวลา
๑๒. ขยันและตั้งใจทํางานใหดีที่สุดตามความตองการของลูกคาทุกครั้งตรวจสอบจํานวนและคุณภาพงาน
กอนสงมอบ ระมัดระวังและถนอมการใชเอกสารของลูกคา และสงมอบคืนเอกสารหรือสิ่งของอุปกรณเครื่องใช
ใหกับลูกคาอยางใหเกียรติและระมัดระวัง
๑๓. รักษาความลับของลูกคา

๕๕

การวิเคราะหพฤติกรรมลูกคา
หลังจากที่ไดตอนรับลูกคาทั้งดวยวาจาและทาทางทีเ่ หมาะสมแลวเจาบานตองสามารถเขาใจวาลูกคามีความ
ตองการอะไร ซึ่งวิธีรับทราบความตองการของลูกคาแตละคนทําไดโดย
๑. การรับฟง
๒. การสอบถามเมื่อไมแนใจ
๓. การสังเกตและจําในสิ่งที่ลูกคาเคยขอรับบริการมากอน
๔. การใชหลักเกณฑความตองการพื้นฐานของมนุษยลูกคามักตองการสิ่งตาง ๆ ดังนี้
1) ลูกคาอยากไดของฟรี ของแถม หรือของราคาถูก โดยไดของจํานวนมากและคุณภาพดี
2) ลูกคาอยากไดของในชวงที่ตนตองการหรืออยากไดลัดคิวกอนผูอื่น
3) ลูกคาตองการความสะดวกสบาย ไดนั่งไมตองออกแรง ไมตองกรอกแบบฟอรม มีแอรเย็นๆ มีน้ําดื่ม มี
ขั้นตอนการขอรับบริการไมยุงยาก ฯลฯ
4) ลูกคาตองการไดรับการใหบริการที่สุภาพ มีไมตรีจิต จริงใจ ไดรับเกียรติ ไดรับความเกรงใจ ความ
เชื่อถือ ตองการใหผูบริการจําชื่อลูกคาได ตองการผูใหบริการจําไดวาครั้งที่แลวลูกคาเคยมาขอรับการบริการเมื่อใด
ยิ่งกวานั้นตองการไดรับการตอนรับที่มีลักษณะดีกวาหรือไมยิ่งหยอนกวาผูอื่น
5) ลูกคาตองการไดพบเห็นและไดอยูในที่สะอาดสวยงาม เปนระเบียบและปลอดภัย
6) ลูกคาตองการไดรับขอมูลขาวสารที่ระเอียดครบถวน เขาใจงายและทันเวลา
7) ลูกคาตองการไดซักถาม ไดแสดงความคิดเห็น ไดแสดงอารมณตามที่ตนตองการเชื่อวาความคิดเห็นและ
ความตองการของตนถูกตองและเปนไปได
หากความตองการของลูกคาคนหนึ่งคนใด เจาบานผูใหบริการไมอาจสนองตอบได เพราะสุดวิสัย ขัดตอ
กฎระเบียบ หรือทําใหลูกคาคนอื่นไมพอใจหามตําหนิหรือทําสีหนาไมพอใจตอลูกคาคนนั้น ควรกระทําโดยบอก
ขอมูลหรือเหตุผลอยางสุภาพ ดวยใบหนาที่มีไมตรีจิต และอาจเพิ่มเติมวาจะพยายามใหบริการที่ดีที่สุดเทาทีจะทํา
ไดใหกับลูกคาผูนั้น แตหากเกินความสามารถหรือขอบเขตความรับผิดชอบของตน ใหขอรองหัวหนาหรือผูบริหาร
เปนผูชี้แจงและจัดการปญหาใหกับลูกคาแทน
ภาษาและคําพูดที่ควรใช
ความสําเร็จหรือลมเหลวในการบริการของผูที่เปนเจาบานขึ้นอยูกับถอยคําและกิริยาที่แสดงตอลูกคาไมวาจะ
เปนการอธิบาย การใหรายละเอียด หรือการใหคําแนะนําตาง ๆ
เจาบานมีหนาที่ที่จะใหบริการและสรางความพอใจใหกับลูกคาที่เขามาขอคําแนะนําหรือใชบริการในสถานที่
ดวยความระมัดระวัง ความจริงใจและความซื่อสัตย ระมัดระวังในการใชคําพูด รูวาอะไรควรพูดอะไรไมควรพูด รูวา
ควรใชคาํ พูดอยางไรที่จะทําใหลูกคาที่รูสึกวาเขาไดรับการยกยอง ไมใชคําพูดหรือกิริยาดูถูกลูกคาในดานของผูที่
ปฏิบัติหนาที่เปนเจาบานดวยกันตองระมัดระวังการพูดจาสนทนาระหวางกัน ระมัดระวังคําพูดที่หยาบคาย คําพูดที่
สามารถสรางความรูสึกที่ไมดีตอลูกคา ซึ่งจะเปนการลดคาของบุคคลและชื่อเสียงของสถานที่ เพราะชื่อเสียงของ
บริษัท เราไมไดวัดกันที่ขนาด แตชื่อเสียงที่ดีไดมาจากการวัดที่ความรูสกึ ของลูกคา ดังนั้น ผูที่เปนเจาบานจะตอง
ระมัดระวังไวเสมอในการใชกิริยาทาทางและคําพูดกับลูกคาและระหวางผูเปนเจาของสถานที่ดวยกันเอง

๕๖

การบริการที่สรางความประทับใจไมรูลืม
การสรางความประทับใจยามแรกพบ มีความสําคัญมากโดยเฉพาะอยางยิ่งตองานบริการ ฉะนั้นเราจึงควรสราง
ความรูสึกที่ดีตั้งแตวินาทีแรกพบกับลูกคา มีผกู ลาววา “ความประทับใจเกิดขึ้นไดภายใน 6 วินาทีแรกทีพ่ บกัน” เปนที่
กลาวกันวาความประทับใจเมื่อแรกพบคือความประทับใจที่จะคงอยูไปอีกนานซึ่งโดยมากความประทับใจแรกพบจะ
เกิดจากการสื่อสารดวยภาษาทาทางและการแสดงออกทางสีหนาที่เหมาะสม บอยครั้งที่เราอาจทราบวาความ
ประทับใจของลูกคาที่มีตอเรานั้นเกิดขึ้นจากจุดใด แตเราก็ตองพยายามตอนรับลูกคาดวยความเปนมิตร อบอุน
และจริงใจ ดังนั้นหากภาพความประทับใจแรกพบที่เกิดขึ้นกับลูกคาที่มีตอตัวเราไมดีแมเพียงเล็กนอย ก็เปนเรื่อง
ยากที่ตองใชทั้งเวลาและความอดทนที่จะเปลี่ยนแปลงความรูสึกเหลานั้นใหดีขึ้น
ภาษาตาและรอยยิ้ม
“รอยยิ้ม” คือสวนหนึ่งของการบริการที่ดีเลิศ การประเมินคุณภาพของการบริการที่ไดรับนั้นลูกคาไมได
คํานึงถึงเฉพาะสิ่งที่เปนรูปธรรมอยางสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ของสถานที่เทานั้น แตสิ่งที่เปนนามธรรมไดแก
ความรูสึกดี ๆ ที่ไดความสุภาพออนโยนของผูใหบริการ โดยเฉพาะรอยยิ้มมีความสําคัญไมนอย เราตองคํานึงถึง
กาลเทศะ เชน ไมควรยิ้มขณะกลาวขอโทษ เปนตน เราตองยิ้มอยางจริงใจ เพราะจะสรางความรูสึกที่ดีใหกับผูที่พบเห็น
ตางกับรอยยิ้มที่จงใจใหดูสวยหรือแสรงทํา และการเปนเจาบานที่ดคี ือการฝกควบคุมอารมณเพื่อสามารถใหบริการ
แกลูกคาดวยรอยยิ้มที่เปนธรรมชาติได
“ภาษาตา” เปนสิ่งแรกที่จะชวยใหเกิดการสื่อสารระหวางบุคคล ดังนั้น เราตองใหความสําคัญกับภาษาตา
“สายตาที่ออนโยนจะสรางความไววางใจและความพึงพอใจใหกับผูรับบริการได” เจาบานควรใชสายตาที่แสดง
ความออนโยนกับลูกคาเปนระยะ เพื่อใหลูกคารูสึกวาสามารถขอใชบริการไดโดยสะดวก เมื่อเจาบานใหบริการดวย
สายตาอยางออนโยนจะชวยใหลูกคารูสึกผอนคลายและเกิดทัศนคติที่ดี
สื่อสารกับลูกคาดวยความเขาใจและใสใจ (Effective Communication)
ในการสื่อสารโดยตรงหนาตอหนา (face-to-face communication) ใหมีประสิทธิภาพนั้น จําเปนตอง
อาศัยทักษะทั้งหมด 3 ประการ คือ
๑) คําพูด Words ซึ่งหมายถึงเนื้อหาของขอมูลที่ตองจะสื่อสาร ทั้งนี้ตองมีความชัดเจน ตรงประเด็น และ
สรางความประทับใจ ทั้งนี้ตองเลือกคําพูดและคําศัพทที่เหมาะสม คนในชุมชนควรระมัดระวังคําแสลง หรือคํา
เฉพาะที่ใชในภาษาทองถิ่นของตนเอง ซึ่งลูกคา/นักทองเที่ยว อาจไมเขาใจวาหมายถึงอะไร ขณะเดียวกันก็ควรระวัง
เรื่องคําศัพทที่เปนภาษาอังกฤษ กับลูกคา ในกรณีที่บางคนที่ไมถนัดพูดภาษาอังกฤษ
๒) น้ําเสียง Voice ซึ่งจะมีผลตอการรับรูข องผูที่เราสื่อสารดวยถึง 38% ทั้งนี้ น้ําเสียงที่เปลงออกไปจะทําให
ลูกคาสามารถรับรูถึงความรูสึกที่เรามีตอลูกคาไดวา เรายินดีและจริงใจตอการใหบริการหรือไม ทั้งนี้น้ําเสียงที่
เหมาะสม อาจรวมไปถึงการออกเสียง สําเนียง ระดับเสียงเบา - ดัง ความเร็วในการพูด ระดับเสียงสูง - ต่ํา เปนตน
๓) ภาษากาย Body Language เปนองคประกอบหลักของความประทับใจครั้งแรก และแสดงถึงความรูสึก
วาเราเต็มใจใหบริการลูกคา จากผลของงานวิจัย ภาษากายมีผลตอการรับรูของผูที่เราจะสื่อสารดวยมากที่สุดถึง
55% ทั้งนี้ภาษากายหมายถึง การแสดงสีหนา การสบตา กริยาทาทาง ระยะหาง การแตงกาย การวางทาทาง
รวมทั้งการยืนและการเดินอีกดวย ทั้งหมดนี้มีผลตอการรับรูถึงความเปนมืออาชีพของคนในชุมชน

๕๗

๓.2 พัฒนาแหลงทองเที่ยวและสิ่งอํานวยความสะดวก
กิจกรรมหลัก ๓.2.1 พัฒนาศักยภาพดานกายภาพ สิ่งแวดลอมของแหลงทองเที่ยว
(ปายขอมูล ปายบอกทาง จุดถายภาพ ความสะอาดความปลอดภัย)
วัตถุประสงค : 1. เพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนรูชุมชนในการออกแบบและพัฒนาภูมิทัศนของชุมชนในบริบท
ทางสังคมที่หลากหลาย
2. เพื่อสงเสริมและพัฒนาชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี ใหมีอัตลักษณโดดเดน และพัฒนาเปน
แหลงทองเที่ยวที่สวยงามและเปนระเบียบเรียบรอย
รายละเอียดการดําเนินกิจกรรม
วิธีการ/ขั้นตอนดําเนินการ/เงื่อนไขของกิจกรรม ดังนี้
1. กรมการพัฒนาชุมชนแจงจัดสรรงบประมาณใหจังหวัดที่มีหมูบานเปาหมาย
2. จังหวัดจัดทํารายละเอียดโครงการเพื่อเสนอขอใชงบประมาณ แจงอําเภอที่มีหมูบานเปาหมายเพื่อ
ดําเนินการตามโครงการ
3. จังหวัด/อําเภอ จัดจางสถาบันการศึกษา/หนวยงาน/องคกร /เอกชน ที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหาร
จัดการออกแบบและพัฒนาภูมิทัศนดวยการมีสว นรวมของชุมชน โดยดําเนินการออกแบบการจัดกิจกรรมใหมีการ
นําอัตลักษณ ความโดดเดนของหมูบาน ศึกษาวิเคราะหขอมูลของพื้นที่ สภาพปญหา ทุนทางธรรมชาติ อัตลักษณ
และจุดแข็งของหมูบานเพื่อนํามาใชในการออกแบบและพัฒนาภูมิทัศนของหมูบาน จัดทําเวทีประชาคมการมี
สวนรวมของชุมชน ประกอบไปดวย ผูนําชุมชน องคกรชุมชน ประชาชน และผูที่มีสวนเกี่ยวของทั้งภาครัฐและ
เอกชน เพื่อรวมกันพิจารณาขอมูล และวางแผนการออกแบบและพัฒนาภูมิทัศนรวมกัน จัดทําแนวคิดในการวางผัง
(Concept Design) และการเขียนภาพทัศนียภาพ (Perspective) ในการพัฒนาภูมิทัศนหมูบาน OTOP เพื่อการ
ทองเที่ยว และดําเนินกิจกรรมตามความเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่หมูบานเปาหมาย และใหสอดคลองกับการ
นําเสนออัตลักษณที่โดดเดนของหมูบาน โดยดําเนินการใชจายในลักษณะของงบดําเนินงาน ดังนี้
๓.๑ ออกแบบงานภูมิทัศน จัดสวน ปลูกตนไมใหสอดคลองเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของหมูบาน
๓.๒ การประดับตนไมที่เปนไมดอก ไมประดับ ไมพุม ใหสวยงามเพื่อจัดทําเปนจุดถายภาพ เพื่อ
ใหบริการแกนักทองเที่ยว
๓.๓ การจัดทําขอมูลเสนทางเชื่อมโยงกิจกรรมการทองเที่ยวภายในและภายนอกหมูบาน OTOP เพื่อ
การทองเที่ยว เชน การจัดทําปายบอกทาง ปายเลาเรื่อง แผนที่เสนทางเชื่อมโยงกิจกรรมการทองเที่ยวของ
หมูบาน ปายแสดงขอมูลกิจกรรมที่ดําเนินการของหมูบาน
๓.๔ การจัดระเบียบสภาพแวดลอมชุมชนใหมีความสะอาด สวยงาม เปนระเบียบเรียบรอย เชน การ
จัดทําปายบานเลขที่ครัวเรือน การจัดหาและจัดวางถังขยะในพื้นที่ของครัวเรือนและภายในหมูบานใหเหมาะสม
การทําความสะอาดถนนสายหลัก-สายรองภายในหมูบานและเสนทางเชื่อมโยงกิจกรรมการทองเที่ยว การจัดทํา
รั้วกินได รั้วพูดได ฯ
4. สรุปผลการดําเนินงานกิจกรรมออกแบบและพัฒนาภูมิทัศนดวยการมีสวนรวมของชุมชน จัดทําเอกสาร
รูปเลมพรอมภาพถายและ/หรือภาพเคลื่อนไหวในการดําเนินงาน กอน – ระหวาง – หลัง รวมทั้งประเมินผล

๕๘

การมีสว นรวมในกิจกรรมของคนในชุมชนและผูที่มีสวนเกี่ยวของ ตลอดจนนักทองเที่ยวที่มาเยี่ยมชม
หนวยดําเนินการ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อําเภอ
พื้นที่ดําเนินการ ชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ระยะเวลาเนินการ ไตรมาส 3-4 (พฤษภาคม – กันยายน 2561)
ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. ชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีการพัฒนาภูมิทัศนของหมูบาน
2. เกิดกระบวนการเรียนรูและมีสวนรวมของชุมชน ในกิจกรรมออกแบบและพัฒนา
ภูมิทัศนชุมชน
ตัวชี้วัดกิจกรรม : มีชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่มีการพัฒนาภูมิทัศนของหมูบานใหมีอัตลักษณ
และสวยงามเปนระเบียบเรียบรอย จํานวน 3,273 หมูบาน

๕๙

กิจกรรมหลัก ๓.2.2 สงเสริม/พัฒนาเสนห ประเพณี วัฒนธรรมและอัตลักษณชุมชน
วัตถุประสงค : 1. เพื่อสรางความรูความเขาใจใหกับทีมขับเคลื่อนชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี ใหสามา
บริหารจัดการการทองเที่ยวชุมชนได สามารถวิเคราะหอัตลักษณ และสรางเสนหใหกับ
ชุมชนทองเที่ยวได
2. เพื่อใหชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีกิจกรรมที่สะทอนใหเห็นถึงประเพณี และอัตลักษณ
ของชุมชน
รายละเอียดการดําเนินกิจกรรม
วิธีการ/ขั้นตอนดําเนินการ/เงื่อนไขของกิจกรรม ดังนี้
1. คนหาจุดเดนใน 3 มิติประกอบดวย
1.1 สถานที่ทองเที่ยว/กิจกรรมเดน เพื่อดึงนักทองเที่ยวเขามาเยี่ยมชมสถานที่ในชุมชน
1.2 เมนูเด็ด เพื่อใหนักทองเที่ยวไดชิมอาหารอันเปนลักษณะของพื้นถิ่น
1.3 สุดยอดผลิตภัณฑ เพื่อใหนักทองเที่ยวไดเลือกซื้อผลิตภัณฑอันเปนเอกลักษณของชุมชน
2. คนหาทุนของชุมชน ประกอบดวย
2.1 ทุนทางประวัติศาสตร เมื่อนํามาใชตองมีความรูในเรื่องดังกลาวอยางลึกซึ้ง
2.2 ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เมื่อนํามาใชตองมีมาตรการดูแลรักษา
2.3 ทุนศิลปวัฒนธรรมและประเพณี เมือ่ นํามาใชตองเขาใจการรักษาสมดุลระหวางการอนุรักษ
กับการพัฒนา
2.4 ทุนความคิดสรางสรรค ความคิดสรางสรรคสามารถตอยอดทุนเดิมใหกลายเปนทุนใหม เกิด
ความตระหนักในคุณคาและสงตอคุณคา
2.5 ทุนนวัตกรรม การบูรณาการความรูเกา-ใหม เพื่อลดความสูญเสีย และเพิ่มมูลคา
3. จัดทําแผนงานพัฒนาดวยหลัก 5P ประกอบดวย
3.1 Place พั ฒ นาศั ก ยภาพ สร า งแหล ง ท อ งเที่ ย ว สถานที่ ท อ งเที่ ย ว เพื่ อ ดึ ง ดู ด ความสนใจของ
นักทองเที่ยว
3.2 Preserve ดูแลรักษาทรัพยากรที่เปนอัตลักษณทองถิ่น ชุมชน และสิ่งแวดลอม เพื่อใหนักทองเที่ยว
ประทับใจและเปนตนทุนที่ยั่งยืนของชุมชน
3.3 People พัฒนาการมีสวนรวมของชุมชน ผูประกอบการชุมชน ใหมีความเขมแข็ง เกงไปดวยกัน
3.4 Product พัฒนาผลิตภัณฑสินคาและบริการใหโดดเดน ผลิตแบบรูใจคนซื้อ
3.5 Promotion สงเสริม ประชาสัมพันธ สนับสนุน กิจกรรมอยางตอเนื่อง รูจักพลังสื่อ เลือกใชสื่อ
ที่ประหยัดและใหผลกวาง
4. สรางเสนหชุมชนดวยหลัก 5S ประกอบดวย
4.1 Smile ชุมชนเจาของบานยิ้มแยมแจมใส
4.2 Story ชุมชนมีเรื่องราว เรื่องเลาที่นาสนใจ
4.3 Secret มีความลับเล็ก ๆ ที่เปนเสนห เชน สูตรลับอาหารพื้นบาน
4.4 Surprise สิ่งที่ทําใหประหลาดใจในเชิงบวก เชน แหลงทองเที่ยว ชุมชนสะอาด มีความปลอดภัย
4.5 Spirit ชุมชนเจาของบานมีอัธยาศัยไมตรี โอบออมอารี
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กลุมเปาหมาย ชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
หนวยดําเนินการ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อําเภอ
พื้นที่ดําเนินการ ชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ระยะเวลาเนินการ ไตรมาส 3-4 (พฤษภาคม – กันยายน 2561)
ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. ทีมขับเคลื่อนชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีความรูความเขาใจในแนวทางการดําเนิน
โครงการชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี สามารถวิเคราะหศักยภาพ และวางแผนกําหนดทิศทางการทองเที่ยว
โดยชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. ทีมขับเคลื่อนฯ ไดรับการพัฒนาฝกทักษะการสื่อสาร การแสดงเพื่อการตอนรับ
นักทองเที่ยว และมีกิจกรรมการแสดงเพื่อการตอนรับนักทองเที่ยว
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 1. ทีมขับเคลื่อนฯ ใน 3,273 หมูบาน มีทักษะในการตอนรับนักทองเที่ยว
2. ชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี 3,273 หมูบาน มีรูปแบบ แนวทางการตอนรับ
นักทองเที่ยวของหมูบาน ที่แสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรมและอัตลักษณชุมชน
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กิจกรรมหลักที่ 2.3 ออกแบบตราสัญลักษณและสโลแกนชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
วัตถุประสงค : 1. เพื่อจัดทําตราสัญลักษณและสโลแกนชุมชนทองเที่ยว เพื่อเปนอัตลักษณของชุมชน
2. เพื่อเปนอัตลักษณดานการทองเที่ยว งายตอการจดจํา และบอกตอ
รายละเอียดการดําเนินกิจกรรม
ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ
1. จัดเวทีประชาคม เพื่อรวมกันคนหาอัตลักษณของชุมชน เพื่อรวมกันกําหนดตราสัญลักษณและ
รวมกันกําหนดสโลแกนที่เปนอัตลักษณความโดดเดนของชุมชน โดยการมีสวนรวมของกลุมเปาหมายในชุมชน
2. จัดทําตราสัญลักษณ และสโลแกนของชุมชน ในรูปแบบตางๆ ตามความเหมาะสมของแตละชุมชน
3. ใชตราสัญลักษณ และสโลแกนของชุมชน ในการประชาสัมพันธการทองเที่ยวและการใหบริการ
ดานการทองเที่ยวของชุมชน หรืออื่น ๆ ตามความเหมาะสมของแตละชุมชน ที่สามารถดึงดูดใหนักทองเที่ยวเขามา
เยี่ยมชมได
4. อําเภอและจังหวัดติดตามสนับสนุน ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงาน
กลุมเปาหมาย
ชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
หนวยดําเนินการ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อําเภอ
พื้นที่ดําเนินการ ชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ระยะเวลาดําเนินการ ไตรมาส 3 – 4 (พฤษภาคม - กันยายน 2561)
ผลที่คาดวาจะไดรับ มีตราสัญลักษณ และมีสโลแกน ที่บงบอกถึงความเปนอัตลักษณ ความโดดเดนของชุมชน
ที่สามารถดึงดูดใหนักทองเที่ยวเขามาเยี่ยมชมได
ตัวชี้วัดกิจกรรม มีตราสัญลักษณและสโลแกนที่บงบอกถึงความเปนอัตลักษณและความโดดเดนของชุมชน
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอหรือสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
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๓.3 พัฒนาสินคาและบริการดานการทองเที่ยว
กิจกรรมหลัก ๓.3.1 พัฒนาผูประกอบการชุมชน
วัตถุประสงค : เพื่อพัฒนาศักยภาพผูประกอบการในชุมชน ใหมีองคความรูในดานการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนและ
การบริการดานการทองเที่ยวของชุมชน
รายละเอียดการดําเนินกิจกรรม
ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ
1) จังหวัดคัดเลือก ผูประกอบการ OTOP ที่ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนที่อยูในกลุมปรับตัวสูการ
พัฒนา (กลุม Quadrant D) ที่มีศักยภาพ
2) จังหวัดจัดทํา MOU รวมกับหนวยงาน/องคกรที่มีความเชี่ยวชาญในดานพัฒนาผูประกอบการ
3) จังหวัดฯ ดําเนินการจางหนวยงาน/ผูเชี่ยวชาญ ดําเนินกิจกรรมตามโครงการฯ
กิจกรรมพัฒนาผูประกอบการชุมชน
การพัฒนาผูประกอบการชุมชนดวยการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการดาน
การผลิต การบริหารจัดการ การตลาด เชน
๑) แนวทางการพัฒนาเพื่อยกระดับสินคา OTOP
๒) เสริมสรางองคความรูสวนประสมทางการตลาด 4 P
๓) เรียนรูบทเรียน OTOP ตัวอยาง
๔) การเรียนรูกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP
4.1) การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ
4.2) การพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐาน/ผลิตภัณฑ
4.3) การพัฒนาบรรจุภัณฑ
๕) ใหความรูดานสวนประสมทางการตลาด
๖) ฝกปฏิบัติการจัดทําแผนธุรกิจอยางงาย
๗) ฝกปฏิบัติการวิเคราะหผลิตภัณฑเพื่อวางแผนพัฒนา
๘) การนําเสนอคุณคาของผลิตภัณฑใหเกิดความประทับใจ
๙) การใหบริการที่สรางความประทับใจ
๑๐) การขายสินคา เก็บหลักฐานเพื่อการพัฒนาตอยอด
กลุมเปาหมาย ผูประกอบการในชุมชน หมูบานเปาหมาย
หนวยดําเนินการ สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอหรือสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
พื้นที่ดําเนินการ พัฒนาศักยภาพผูประกอบการชุมชน ณ สถานที่เอกชน หรือ ณ สถานที่ของกลุมเปาหมาย หรือ
สถานที่อื่น ๆ ตามความเหมาะสม
ระยะเวลาดําเนินการ ไตรมาส 3 – 4 (พฤษภาคม - กันยายน 2561)
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ผลที่คาดวาจะไดรับ ผูประกอบการชุมชนไดรับการพัฒนาศักยภาพ โดยไดรับความรู ประสบการณ จากการ
ฝกอบรมหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทั้งในดานการบริหารจัดการ การพัฒนาผลิตภัณฑ การเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ
การตลาด การสงเสริมการขาย และดานการใหบริการดานการทองเที่ยวของชุมชน
ตัวชี้วัดกิจกรรม ผูประกอบการชุมชน ไดรับความรู ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู มีศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ
และการใหบริการดานการทองเที่ยวชุมชน
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอหรือสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
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กิจกรรมหลัก ๓.3.2 พัฒนาสินคาและบริการชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
วัตถุประสงค : 1. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อเปนสินคาที่จําหนายใหกับนักทองเที่ยว
2. เพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑในหมูบาน สรางงานสรางรายไดใหกับชุมชน
3. เพื่อพัฒนาดานการใหบริการชุมชนทองเที่ยว
รายละเอียดการดําเนินกิจกรรม
ขั้นตอนและวิธีดําเนินงาน ประกอบดวย 3 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 ยกระดับสินคาใหมีมาตรฐานคุณภาพ ขายได
1) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหความรูกับกลุมเปาหมาย เรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑและมาตรฐาน การ
พัฒนายกระดับใหผลิตภัณฑใหผานการรับรองมาตรฐาน
2) พัฒนาผลิตภัณฑหรือบรรจุภัณฑหรือแกไขขอบกพรองอื่น ๆ เพื่อเขาสูกระบวนการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ
3) การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ โดยกลุมเปาหมายนําผลิตภัณฑเขาสูกระบวนการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
๔) สรุปผลการดําเนินงานและรายงานผลการดําเนินงาน
กิจกรรมที่ ๒ ออกแบบของฝากของที่ระลึกเพื่อการทองเที่ยว
๑) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหความรูแกกลุมเปาหมาย ในการออกแบบผลิตภัณฑ
๒) ดําเนินการจัดกิจกรรมออกแบบของฝากของที่ระลึก โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
(๑) นักออกแบบ ลงพื้นที่ใหคําแนะนํากระบวนรางแบบผลิตภัณฑ และการพัฒนาผลิตภัณฑตามแบบที่
รางรวมกับผูประกอบการ
(๒) จัดทําคําอธิบายการ จัดทําตนแบบเพื่อใหผปู ระกอบการสามารถนําไปเปนคําแนะนําและคูมือในการ
จัดทําตนแบบ
(๓) ใหคําแนะนําดานการตลาด การสงเสริมการขาย การตั้งราคา นําเสนอจุดขาย
เรื่องเลาที่มีคุณคาของผลิตภัณฑ
(๔) ออกแบบ โลโก ชื่อแบรนดของที่ระลึก
กิจกรรมที่ ๓ สินคาวัฒนธรรมและอาหาร
๑) สินคาประเภทอาหาร
(๑) สํารวจพื้นที่ดําเนินการในหมูบาน เพื่อคนหาและทําความเขาใจกับชุมชน
(๒) คัดเลือกเมนูอาหารพื้นถิ่น 1 สํารับ (ประกอบดวยอาหารคาว 4 เมนู หวาน 1 เมนู) โดย
คณะกรรมการผูเชี่ยวชาญอยางนอย 5 คน ตัดสินจากเกณฑทางดานรสชาติ วัตถุดบิ ที่ใชในชุมชน วิธีการปรุงในวิถี
พื้นบาน อายุยาวนาน และเปนเอกลักษณทองถิ่น
(๓) สรางและพัฒนาองคความรูดานการพัฒนาอาหารใหเปนสํารับมาตรฐาน แบงเปนการฝกอบรม
• สาธิตการทําอาหารโดยใชสูตรมาตรฐาน (สวนผสม น้ําหนัก ปริมาณ วิธีการเตรียม วิธีการปรุง)
• การคิดคํานวณตนทุน ราคาขาย
• สุขลักษณะในการปรุงอาหารใหสะอาด
• สอนการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นในการปรุงและผลิตอาหาร เพื่อสรางวิทยากรในชุมชน
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(4) ใหคําแนะนําดานการตลาด การสงเสริมการขาย การตั้งราคา การนําเสนอพรีเซนทจุดขาย เทคนิค
การถายรูปผลิตภัณฑเพื่อนําเสนอสินคา
ผลผลิต
1. แหลงเยี่ยมชมการสาธิตการผลิตอาหารพื้นถิ่น (OTOP รสไทยแท) 1 แหลงตอหมูบาน
๒. บุคลากรที่ผานการอบรมในเรื่องมาตรฐานอาหารพื้นถิ่น จํานวนไมนอยกวา 25 คนตอหมูบาน
๓. Train the Trainer ที่ผานการอบรมจํานวนไมนอยกวา 10 คนตอหมูบาน
๒) สินคาวัฒนธรรม
(๑) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหความรูแกกลุมเปาหมาย ในการออกแบบผลิตภัณฑ
(๒) ดําเนินการจัดกิจกรรมออกแบบสินคาวัฒนธรรม โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
๒.๑ นักออกแบบ ลงพื้นที่ใหคําแนะนํากระบวนรางแบบผลิตภัณฑ และการพัฒนาผลิตภัณฑตาม
แบบที่รางรวมกับผูประกอบการ
๒.๒ จัดทําคําอธิบายการจัดทําตนแบบ เพื่อนําไปเปนคําแนะนําและคูมือในการจัดทําตนแบบ
๒.๓ ใหคําแนะนําดานการตลาด การสงเสริมการขาย การตั้งราคา เทคนิคการสงเสริมการขาย
นําเสนอจุดขาย เรื่องเลาที่มีคุณคาของผลิตภัณฑ
๒.๔ ออกแบบ โลโก ชื่อแบรนดของสินคาวัฒนธรรม
ผลผลิต
๑. มีผลิตภัณฑตนแบบเพื่อใชในการพัฒนาผลิตภัณฑ
๒. ผูประกอบการมีความรูความเขาใจในการสรางแบรนด
๓. ผลิตภัณฑสามารถเขาถึงตลาดได
กลุมเปาหมาย การพัฒนาผลิตภัณฑในชุมชนเปนสินคาที่ระลึกสามารถจําหนายใหกับนักทองเที่ยว และ
กลุมเปาหมายที่ใหบริการกับนักทองเที่ยว
หนวยดําเนินการ สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอหรือสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
พื้นที่ดําเนินการ ณ สถานที่หมูบาน/ชุมชน ของกลุมเปาหมาย
ระยะเวลาดําเนินการ ไตรมาส 3 – 4 (พฤษภาคม - กันยายน 2561)
ตัวชี้วัดกิจกรรม : มีผลิตภัณฑ OTOP กลุมปรับตัวสูการพัฒนา (กลุม D) ทีไ่ ดรับการพัฒนาเปนสินคาสําหรับ
จําหนายใหนักทองเที่ยวและบุคคลทั่วไป จํานวน 32,730 ผลิตภัณฑ
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๓.4 เชื่อมโยงเสนทางการทองเที่ยวแตละทองถิ่น
กิจกรรมหลักที่ ๓.4.1 ออกแบบและเชื่อมโยงเสนทางการทองเที่ยวของหมูบานเปาหมาย
วัตถุประสงค 1. เพื่อออกแบบกิจกรรมการทองเที่ยว และเชื่อมโยงเสนทางการทองเที่ยว
๒. เพื่อจัดแผนรองรับนักทองเที่ยว และแผนพัฒนาความเชื่อมโยงเสนทางทองเที่ยวใหเหมาะสมกับพื้นที่
รายละเอียดการดําเนินกิจกรรม
วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
1. กรมการพัฒนาชุมชนแจงจัดสรรงบประมาณใหจังหวัดที่มีหมูบานเปาหมาย
2. จังหวัดจัดทํารายละเอียดโครงการ แจงอําเภอที่มีหมูบานเปาหมายเพื่อดําเนินโครงการ
3. จังหวัด/อําเภอ จางเหมาดําเนินการออกแบบและเชื่อมโยงเสนทางการทองเที่ยว ดําเนินการในกิจกรรม ดังนี้
3.1 ศึกษาขอมูลการเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยว
1) ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของแหลงทองเที่ยว
2) ศึกษาความเชื่อมโยงของแหลงทองเที่ยว ระหวางแหลงทองเที่ยวอื่น
3.2 จัดเวทีวิเคราะหศักยภาพทางดานการทองเที่ยวของชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
3.3 ออกแบบกิจกรรมการทองเที่ยว และเชื่อมโยงเสนทางการทองเที่ยวชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
3.4 พัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวและเชื่อมโยงเสนทางการทองเที่ยวชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี เชน
1) การบริหารจัดการชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
2) ออกแบบโปรแกรมการทองเที่ยว และจัดทําเสนทางการทองเที่ยว
3) จัดทําคูมือนําเที่ยว อาทิเชน วันเดียวเที่ยวคุม, สองวันเที่ยวคุมกวา
4) จัดทําแผนที่เสนทางนําเที่ยวตามเสนทางการทองเที่ยว
5) ติดตั้งแผนปายและแผนผังบอกเสนทาง/สถานที่ทองเที่ยว
6) การปรับปรุงภูมิทัศนแหลงทองเที่ยว
6.1) สงเสริมกิจกรรมการสรางเรื่องราวประวัติศาสตรของสถานที่
6.2) จุดถายภาพ จัดจุดนั่งพัก และรับประทานอาหารที่รมรื่นเปนธรรมชาติ เปนตน
3.5 จัดทําแผนการรองรับนักทองเที่ยว และแผนพัฒนาการความเชื่อมโยงเสนทางการทองเที่ยว
4. ติดตามและประเมินผลในทุกขั้นตอน และจัดทําสรุปผลการดําเนินงาน
ระยะเวลาเนินการ ไตรมาส 3 - 4 (พฤษภาคม – กันยายน 2561)
หนวยดําเนินการ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. มีกิจกรรมการทองเที่ยว และโปรแกรมการทองเที่ยว
2. มีการเชื่อมโยงเสนทางการทองเที่ยวของชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
3. มีขอ มูลสรุปผลการดําเนินงาน การออกแบบและเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวในรูปแบบ
เอกสาร และวีดีโอ
ตัวชี้วัดกิจกรรม
1. รูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยว ไมนอยกวา 5 กิจกรรม
2. รูปแบบและเสนทางการทองเที่ยวของชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี ไมนอยกวา 1 รูปแบบ
3. มีแผนการรองรับนักทองเที่ยว และแผนพัฒนาการความเชื่อมโยงเสนทางการทองเที่ยว
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กิจกรรมหลักที่ 3.4.2 เชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวเมืองหลักและเมืองรอง
วัตถุประสงค 1. เพื่อออกแบบการเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวเมืองหลักเมืองรอง+
2. เพื่อกําหนดเสนทางการทองเที่ยวเมืองหลักเมืองรอง และชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
3. เพื่อจัดทําแผนพัฒนาการเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวเมืองหลักเมืองรองใหเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่
รายละเอียดการดําเนินกิจกรรม
วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
1. กรมการพัฒนาชุมชนแจงจัดสรรงบประมาณใหจังหวัดที่มีหมูบานเปาหมาย
2. จังหวัดจัดทํารายละเอียดโครงการ แจงอําเภอที่มีหมูบานเปาหมายเพื่อดําเนินโครงการ
3. จังหวัด/อําเภอ จางเหมาดําเนินการกิจกรรมการเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวเมืองหลักเมืองรอง ดําเนินการใน
กิจกรรม ดังนี้
3.1 ศึกษาและรวบรวมขอมูลแหลงทองเที่ยวสําคัญเมืองหลักเมืองรอง
3.2 จัดเวทีวิเคราะหศักยภาพการทองเที่ยวเมืองหลักเมืองรอง และการเชื่อมโยงชุมชนทองเที่ยว OTOP
นวัตวิถี
3.3 ออกแบบความเชื่อมโยงของแหลงทองเที่ยวเมืองหลักเมืองรอง และการเชื่อมโยงชุมชนทองเที่ยว
OTOP นวัตวิถี เชน 1) มิติดานวิถีชีวิตชุมชน 2) มิติดา นวัฒนธรรม 3) มิติดานประวัติศาสตร 4) มิติดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
3.4 พัฒนาและเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวเมืองหลักเมืองรอง อาทิเชน
1) การบริหารจัดการการทองเที่ยว เชิงระบบ
2) การปรับปรุงภูมิทัศนแหลงทองเที่ยวใหเกิดความยั่งยืน
3) พัฒนาเสนทางการทองเที่ยวและสิ่งอํานวยความสะดวกของแหลงทองเที่ยว
3.5 ออกแบบโปรแกรมการทองเที่ยวเมืองหลักเมืองรอง และชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
3.6 จัดแคมเปญสงเสริมการการทองเที่ยวเมืองหลักเมืองรอง และชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
3.7 จัดทําแผนการรองรับนักทองเที่ยว และแผนการเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวเมืองหลักเมืองรอง
4. ติดตามและประเมินผลในทุกขั้นตอน และจัดทําสรุปผลการดําเนินงาน
ระยะเวลาเนินการ ไตรมาส 3 - 4 (พฤษภาคม – กันยายน 2561)
หนวยดําเนินการ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อําเภอ
ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. มีการเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวระหวางแหลงการทองเที่ยวเมืองหลักเมืองรอง และ
ชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
2. เกิดกิจกรรมการทองเที่ยว และมีเครือขายการพัฒนาการทองเที่ยวเมืองหลักเมืองรอง
3. มีผลการออกแบบและเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวในรูปแบบเอกสารและวีดีโอ
ตัวชี้วัดกิจกรรม
1. รูปแบบการเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวเมืองหลักเมืองรอง ไมนอยกวา 1 รูปแบบ
2. เสนทางการทองเที่ยวเมืองหลักเมืองรอง และชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
3. มีแผนการพัฒนาการเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวเมืองหลักเมืองรอง
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3.5 สงเสริมการตลาดชุมชนทองเที่ยว
กิจกรรมหลักที่ 3.5.1 ประชาสัมพันธ Online/Offline/Platform
วัตถุประสงค 1. เพื่อประชาสัมพันธใหประชาชนไดรูจักชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี และเชิญชวนให
ประชาชนทองเที่ยวในชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
2. เพื่อสงเสริมและประชาสัมพันธตลาดออนไลนชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี ผานชองทางที่
ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลไดงายเพื่อสรางการรับรูสูการบริการนักทองเที่ยวอยางยั่งยืน
รายละเอียดการดําเนินกิจกรรม
วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
1. จังหวัดจัดทําแผนการดําเนินงานประชาสัมพันธและตลาดออนไลนระดับจังหวัด
2. จัดทําโครงการการประชาสัมพันธและตลาดออนไลนระดับจังหวัด โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้
2.1 จังหวัด จัดจางสถาบันการศึกษา/หนวยงาน/องคกร /เอกชน ที่มีความเชี่ยวชาญในดานการ
ประชาสัมพันธ โดยดําเนินการออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ เพื่อใชประชาสัมพันธผานสื่อภายในจังหวัด เชน
สื่อโทรทัศนทองถิ่น วิทยุชุมชน หนังสือพิมพทองถิ่น การเผยแพรผา นสื่อออนไลนของจังหวัด เปนตน
2.2 จังหวัดออกแบบ/จัดทําระบบ (Platform) การจัดเก็บขอมูลเสนทางการทองเที่ยวภายในจังหวัด เพื่อ
เชื่อมโยงขอมูลระหวางจังหวัดกับกรมการพัฒนาชุมชน ดําเนินงาน ดังนี้
2.2.1 จังหวัดดําเนินการจัดจางออกแบบ/จัดทําระบบ (Platform) 1 ระบบ
2.2.2 จังหวัดออกแบบกลไกและวางแผนการจัดเก็บขอมูลเพื่อการเชื่อมโยงขอมูลระดับจังหวัด
2.2.3 ออกแบบและจัดเก็บขอมูลเสนทางการทองเที่ยวสถานที่ทองเที่ยวภายในจังหวัด เพื่อบันทึก
ลงใน Platform
2.2.4 ออกแบบและจัดเก็บขอมูลผลิตภัณฑ OTOP ของชุมชนภายในจังหวัด เพื่อบันทึกลงใน
Platform
2.2.5 จังหวัดใหผูรับจางนําขอมูลที่จัดเก็บไดใสในระบบ และสามารถเชื่อมโยงระหวาง Platform
ของจังหวัด และ Platform ของกรมการพัฒนาชุมชน
3. จังหวัดติดตาม สนับสนุน และประเมินผล
4. สรุปรายงานผลการดําเนินกิจกรรม

กลุมเปาหมาย

1. ชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี จํานวน 3,273 หมูบาน ในพื้นที่ 875 อําเภอ 76 จังหวัด
2. ผลิตภัณฑชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี จํานวน 32,730 ผลิตภัณฑ
3. กลุมนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติที่สนใจทองเที่ยวในจังหวัด
4. ผูที่สนใจเกี่ยวกับการทองเที่ยว การซื้อผลิตภัณฑชุมชน และการศึกษาแหลงทองเที่ยวชุมชน
ผานทางสื่อ Multimedia และชองทางตาง ๆ รวมทั้งสื่อ Online
หนวยดําเนินงาน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อําเภอ
พื้นที่ดําเนินการ ชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ระยะเวลา
ดําเนินการในไตรมาส 3 และ 4 (พฤษภาคม – กันยายน 2561)

๖๙

ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. ประชาชนไดรูจักชมชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี และสามารถเชิญชวนใหนักทองเที่ยว
เขามาทองเที่ยวได
2. มีการประชาสัมพันธตลาดออนไลนชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี และประชาชนสามารถ
เขาถึงขอมูลสูการบริการนักทองเที่ยวอยางยั่งยืน
ตัวชี้วัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. มีชองทางการประชาสัมพันธชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีผานสื่อทองถิ่น
อยางนอย 1 ชองทาง
2. ประชาชนในชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีชองทางที่สามารถใชประโยชนและบริหาร
จัดการขอมูลชุมชนได อยางนอย 1 ชองทาง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. มีการประชาสัมพันธชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อเชิญชวนนักทองเที่ยวใหเขามา
ทองเที่ยวในชุมชน
2. มีชองทางที่สามารถเขาถึงขอมูลไดงายเพื่อสรางการรับรูสูการบริการนักทองเที่ยว
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อําเภอ

๗๐

ตารางเปรียบเทียบการดําเนินงานPlatform
กิจกรรมสวนกลาง

กิจกรรมจังหวัด

โครงการสร า งฐานข อ มู ล เพื่ อ สร า งการรั บ รู สู ก ารบริ ก าร
นักทองเที่ยว แบงออกเปน 3 สวน
สวนที่ 1 จัดทําฐานขอมูลบนระบบแอพพลิเคชั่น สําหรับบริการ
นักทองเที่ยว มีขั้นตอนดังนี้
-เช าบริ การระบบซอฟทแ วร ระบบคลาวด เพื่ อ ใช ในการเก็ บ
ขอมูลจากหมูบาน จํานวน 3,273 หมูบาน
-ออกแบบและพั ฒ นาระบบการจั ด เก็ บ ข อ มู ล ในระบบ
แอพพลิเคชั่น
สวนที่ 2 สรางทีม (วิทยากร ครู ก) ใหความรูการจัดเก็บขอมูล
และนําเขาขอมูล และบริหารการจัดเก็บขอมูล ชุมชนทองเที่ยว
OTOP นวัตวิถี มีขั้นตอนดังนี้
-จั ด ฝ ก อบรมการใช ง านระบบให บ ริ ก ารข อ มู ล บนMobile
Application และระบบจัดการเนื้อหา
-จั ด ฝ ก อบรม การใช ง านระบบรายงานสํ า หรั บ ผู บ ริ ห าร
(Management Report)
-จัดฝกอบรมการดูแลระบบดานเทคนิค
-ประชุ มเชิ งปฏิบัติการบูรณาการงานเครือข ายชุม ชนท องเที่ยว
OTOP นวัตวิถี
สวนที่ 3 กิจกรรมสรางการรับรู การจัดทําฐานขอมูล และพัฒนา
ทักษะเพื่อการใชประโยชนในการประชาสัมพันธ มีขั้นตอนดังนี้
-ชุดปฏิบัติการ (วิท ยากร ครู ข) สรางการรับรูจั ดทําฐานขอมูล
และพั ฒ นาทั ก ษะเพื่ อ การใช ป ระโยชน ใ นการประชาสั ม พั น ธ
พร อ มจั ด เก็ บ ข อ มู ล หมู บ า น 3,273 หมู บ า น (ที ม ละ 3 คน
จํานวน 410 ทีม)
-จัดเวทีสรางการรับรูทีมพัฒนาระบบฐานขอมูลและพัฒนาทักษะ
เพื่ อ การใช ป ระโยชน ใ นการประชาสั ม พั น ธ ท อ งเที่ ย วชุ ม ชน
OTOP นวัตวิถี (วิทยากร ครู ค) (แกนนําหมูบาน ๆ ละ 5 คน
จํานวน 16,365 คน)
-คาจัดทําสื่อเพื่อการเผยแพรประชาสัมพันธ และการสรางความรู
ความเขาใจแกชุมชน ตลอดจนกลุมเปาหมาย
สวนที่ 4 การติดตาม ประเมินผลการจัดเก็ บข อมูลและพัฒนา
ฐานขอมูลเพื่อการใชประโยชนในการประชาสัมพันธ

โครงการสรางฐานขอมูลเพื่อการประชาสัมพันธ
ชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
แบงเปน 2 กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 การออกแบบแอพพลิเคชั่นเพื่อการ
ประชาสั ม พั น ธ สู ก ารบริ ก ารนั ก ท อ งเที่ ย ว มี
ขั้นตอนดังนี้
-ออกแบบจัดทําแอพพลิเคชั่น เพื่อรองรับขอมูล
แหล ง ท อ งเที่ ย วเมื อ งหลั ก เมื อ งรอง ภายใน
จังหวัด
-แอพพลิเคชั่ นที่ จังหวัดจั ดทําจะนํ าขึ้ นเชื่ อมต อ
กับแอพพลิ เคชั่นหลักของส วนกลาง ซึ่งขอมู ลที่
จั งหวัดจั ดทําเป นขอ มูลชุ ม ชนทองเที่ย ว OTOP
นวัตวิถีหมูบาน OTOP Village (8 เสนทาง 125
หมูบาน)หมูบาน OVC (111 หมูบาน)
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการผูดูแลระบบ
ดานเทคนิค
-กลุ ม เป า หมาย เจ า หน า ที่ พั ฒ นาชุ ม ชนที่
รับผิดชอบหมูบาน/ชุมชน

๗๑

กิจกรรมหลักที่ 3.5.2 เปดตัวชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
(หมายเหตุ กิจกรรมหลักที่ 3.5.2 – 3.5.4 อาจดําเนินการรวมกันในครั้งเดียวกัน หรือ แยกกันก็ได)
วัตถุประสงค 1. เพื่อประชาสัมพันธเสนหชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
2. เพื่อสรางความสัมพันธระหวางชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีกับองคกรธุรกิจดานการทองเที่ยว
3. เพื่อประชาสัมพันธเชิญชวนนักทองเที่ยวไปเที่ยวบานฉัน (ชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี)
รายละเอียดการดําเนินกิจกรรม
วิธีการ/ขั้นตอนดําเนินการ/เงื่อนไขของกิจกรรม ดังนี้
1. จังหวัดและอําเภอ ทําความเขาใจและเตรียมความพรอมของชุมชนในการนําเสนออัตลักษณของหมูบาน
ทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
2. จังหวัด หรือ อําเภอ จัดกิจกรรมสรางการรับรูใหนาสนใจ ใหแกบุคคลภายนอกและนักทองเที่ยว เพื่อสราง
ความประทับใจ เกิดความตองการเขาเที่ยวชมในหมูบานเปาหมาย ในรูปแบบการจัดงานที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
ซึ่งอาจจัดรวมในระดับจังหวัด หรือ ระดับอําเภอ หรือ รายหมูบาน รายละเอียดของกิจกรรมขึ้นอยูกับสภาพพื้นที่และ
ลักษณะเฉพาะของชุมชน
กลุมเปาหมาย แกนนําและประชาชนในชุมชนทองเที่ยว ผูประกอบการที่สนับสนุนหรือมีธุรกิจในการดําเนินการ
เกี่ยวกับการทองเที่ยวดานตาง ๆ นิสิต นักศึกษาที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว สื่อมวลชน ประชาชนที่สนใจ
พื้นที่ดําเนินการ จังหวัด หรือ อําเภอ หรือ หมูบาน
ผลที่คาดวาจะไดรับ หมูบานไดประชาสัมพันธเสนหชุมชน เกิดการสื่อสารสรางการรับรูดานการทองเที่ยว
อยางกวางขวาง
ระยะเวลาดําเนินการ ไตรมาส 3-4 (พฤษภาคม – กันยายน 2561)
ตัวชี้วัดกิจกรรม มีการเปดตัวชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี จํานวน 3,273 ชุมชน

๗๒

กิจกรรมหลักที่ 3.5.3 จับคูธุรกิจ (Business Matching)
วัตถุประสงค : 1. เพื่อเชื่อมโยงการตลาดทองเที่ยวกับภาคธุรกิจระดับจังหวัด
2. เพื่อประชาสัมพันธการดําเนินงานชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับจังหวัด
รายละเอียดการดําเนินกิจกรรม
วิธีการ/ขั้นตอนดําเนินการ/เงื่อนไขของกิจกรรม ดังนี้
1. จังหวัด หรือ อําเภอ จัดกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธระหวางชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีกับองคกร
ภาครัฐและภาคเอกชนที่สนับสนุนหรือมีธุรกิจในการดําเนินการเกี่ยวกับการทองเที่ยวดานตาง ๆ เชน โรงแรม
บริษัทนําเที่ยว เปนตน โดยใหชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีเปาหมาย นําเสนอศักยภาพ ความสามารถ เสนห
อัตลักษณ สินคาและบริการของชุมชนใหองคกรภาครัฐและภาคเอกชนที่สนับสนุนหรือมีธุรกิจในการดําเนินการ
เกี่ยวกับการทองเที่ยวดานตาง ๆ ไดรับทราบ และเกิดความประทับใจอยากสรางความสัมพันธชุมชนทองเที่ยว
OTOP นวัตวิถีเปาหมายในดานตาง ๆ เชน ดานการทองเที่ยว การขายสินคาและบริการ เปนตน
2. ชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี และองคกรภาครัฐและภาคเอกชนที่สนับสนุนหรือมีธรุ กิจในการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการทองเที่ยวดานตาง ๆ รวมกันทําขอตกลงความรวมมือ ในการจัดระบบธุรกิจการในดานตาง ๆ
เชน ดานการทองเที่ยว สินคา บริการของชุมชน เปนตน เพื่อสรางอาชีพและรายไดกับหมูบานรวมกัน
กลุมเปาหมาย แกนนําและประชาชนในชุมชนทองเที่ยว ผูประกอบการที่สนับสนุนหรือมีธุรกิจในการดําเนินการ
เกี่ยวกับการทองเที่ยวดานตาง ๆ นิสิต นักศึกษาที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว สื่อมวลชน ประชาชนที่สนใจ
พื้นที่ดําเนินการ ชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ผลที่คาดวาจะไดรับ มีการเจรจาสรางความสัมพันธระหวางชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีกับองคกรภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่สนับสนุนหรือมีธุรกิจในการดําเนินการเกี่ยวกับการทองเที่ยวดานตาง ๆ
หนวยดําเนินการ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อําเภอ
ระยะเวลาเนินการ ไตรมาส 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2561)
ตัวชี้วัดกิจกรรม ชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีชองทางการตลาดเพื่อสรางรายได เพิ่มขึ้น 1 ชองทาง

๗๓

กิจกรรมหลักที่ 3.5.4 จัดกิจกรรมแสดง/จําหนายสินคาและบริการชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
วัตถุประสงค 1. เพื่อประชาสัมพันธการดําเนินงานชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
2. เพื่อสรางรายไดใหแกชุมชนในชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
รายละเอียดการดําเนินกิจกรรม
วิธีการ/ขั้นตอนดําเนินการ/เงื่อนไขของกิจกรรม ดังนี้
1. จังหวัดวางแผนกําหนดแนวทาง/รูปแบบการจัดกิจกรรมแสดงและจําหนาย สินคาและบริการชุมชน
ทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของหมูบาน แสดงจุดเดน อัต
ลักษณของชุมชน รวมทั้งนําเสนอสินคาเดน บริการที่นาประทับใจ จัดแสดงใหเห็นถึงเสนหชุมชน การแสดง และ
จําหนายผลิตภัณฑของชุมชนเปาหมาย อาจดําเนินการในรูปแบบ ดังนี้ 1) การจําลองสภาพชุมชนที่แสดงใหเห็น
เอกลักษณและอัตลักษณใหผูเขารวมงานไดสัมผัสบรรยากาศเสมือนจริงของหมูบานดวยขาวของเครื่องใชวิถี
ชีวิตประจําวัน 2) การจัดนิทรรศการภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว มีความนาสนใจกระตุนการรับรู 3) การจําหนาย
ผลิตภัณฑชุมชนในทองถิ่น (OTOP) ที่ไดรับการพัฒนาภายใตโครงการชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี ทั้งนี้ พื้นที่
ดําเนินกิจกรรมโดยอาจกําหนดดําเนินการในพื้นที่จังหวัด หรือตางจังหวัด หรือ ตามเสนทางการทองเที่ยวก็ได (หากชุมชน
ทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีที่เปนเปาหมาย มีศูนยสาธิตการตลาด/รานคาชุมชน จะตองจัดกิจกรรมนําเสนอผลการ
ดําเนินงานของศูนยฯ และมีการจําหนายผลิตภัณฑของศูนยฯ ดวย)
2. จังหวัดประสานอําเภอและชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่เปนเปาหมาย ใหเตรียมความพรอมเขารวม
จัดกิจกรรมแสดงและจําหนาย สินคาและบริการชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตามแผนการดําเนินงาน แนวทาง/
รูปแบบที่จังหวัดกําหนดโดยละเอียด
3. อําเภอรวมกับชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่เปนเปาหมาย วางแผน กําหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมแสดง
และจําหนาย สินคาและบริการชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตามแนวทาง/รูปแบบกิจกรรมที่ไดรับจากจังหวัด เชน
การเตรียมบุคลากรในการจัดแสดงผลงาน การออกแบบจัดทําโบวชัวรนําเสนอขอมูลชุมชน โปรแกรมการทองเที่ยว
การออกแบบและตกแตงสินคา ของที่ระลึกใหมีความนาสนใจ เปนตน ใหมีความพรอมในการจัดแสดงและจําหนาย
4. จังหวัดประชาสัมพันธกิจกรรมจัดแสดง/จําหนายสินคาและบริการผานสื่อตาง ๆ
5. จังหวัดจัดกิจกรรม เพื่อประชาสัมพันธผลการดําเนินงานชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีเปาหมาย แสดงจุดเดน
ลักษณะเฉพาะของชุมชน รวมทั้งสินคาเดน บริการที่นาประทับใจแกนักทองเที่ยวและผูเขารวมกิจกรรมตามระยะเวลาที่กําหนด
6. ประเมินผลการดําเนินกิจกรรม
7. สรุปผลการดําเนินกิจกรรม
กลุมเปาหมาย ผูประกอบการที่เกี่ยวของกับธุรกิจดานการทองเที่ยว สื่อมวลชน ประชาชนที่สนใจ
พื้นที่ดําเนินการ จังหวัด หรือ อําเภอ
ผลที่คาดวาจะไดรับ เกิดการรับรูเสนหของชุมชน และมีความตองการไปทองเที่ยวชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
หนวยดําเนินการ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ระยะเวลาเนินการ ไตรมาส 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2561)
ตัวชี้วัดกิจกรรม ชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี ไดเขารวมกิจกรรมการจัดงานแสดงผลงานความสําเร็จ

๗๔

สวนที่ ๔
ภาคผนวก

ที่
1
2
4
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
26
28
29
30
31
32
33
34
35

การจัดทางบประมาณรายจ่ายเพิม่ เติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมเศรษฐกิจและพัฒนาศักยภาพชุมชน
โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
วงเงินงบประมาณ 9,328,118,200 บาท
ประเภทค่าใช้จ่าย
จังหวัด/ส่วนกลาง
งบลงทุน
งบดาเนินงาน
งบประมาณ
รายการ
กระบี่
61,695,400
6,304,600
17
กาญจนบุรี
57,378,000
532,000
66
กาฬสินธุ์
157,249,500
2,750,500
29
กาแพงเพชร
81,505,300
3,494,700
20
ขอนแก่น
276,163,600
1,836,400
30
จันทบุรี
122,999,500
3,310,500
24
ฉะเชิงเทรา
109,989,000
ชลบุรี
115,622,200
721,500
1
ชัยนาท
68,716,500
ชัยภูมิ
161,000,000
ชุมพร
50,408,100
เชียงราย
126,524,100
14,052,600
332
เชียงใหม่
141,305,700
10,006,300
260
ตรัง
89,715,700
22,284,300
23
ตราด
39,780,100
5,304,900
92
ตาก
88,210,400
นครนายก
59,788,400
6,267,600
14
นครปฐม
42,985,100
1,163,900
19
นครพนม
138,152,000
8,398,000
20
นครราชสีมา
188,581,700
นครศรีธรรมราช
188,130,800
9,547,800
186
นครสวรรค์
93,000,000
นนทบุรี
57,617,400
2,382,600
59
นราธิวาส
173,482,000
1,838,000
12
น่าน
105,156,700
20,843,300
14
บึงกาฬ
107,000,100
บุรีรัมย์
240,000,000
ปทุมธานี
49,215,400
7,784,600
154
ประจวบคีรีขันธ์
62,074,800
10,925,200
42
ปราจีนบุรี
101,611,000
ปัตตานี
111,332,900
8,752,800
297
พระนครศรีอยุธยา
135,950,000
พะเยา
30,378,900
1,121,100
66
พังงา
80,866,100
5,188,900
33
พัทลุง
138,934,000
-

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
68,000,000
57,910,000
160,000,000
85,000,000
278,000,000
126,310,000
109,989,000
116,343,700
68,716,500
161,000,000
50,408,100
140,576,700
151,312,000
112,000,000
45,085,000
88,210,400
66,056,000
44,149,000
146,550,000
188,581,700
197,678,600
93,000,000
60,000,000
175,320,000
126,000,000
107,000,100
240,000,000
57,000,000
73,000,000
101,611,000
120,085,700
135,950,000
31,500,000
86,055,000
138,934,000

จานวน
หมู่บา้ น
เป้าหมาย
39
32
63
38
114
41
35
37
24
61
29
70
42
40
28
43
20
21
50
87
82
36
30
52
63
37
98
27
26
34
64
45
35
33
52

ที่
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

การจัดทางบประมาณรายจ่ายเพิม่ เติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมเศรษฐกิจและพัฒนาศักยภาพชุมชน
โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
วงเงินงบประมาณ 9,328,118,200 บาท
ประเภทค่าใช้จ่าย
จังหวัด/ส่วนกลาง
งบลงทุน
งบดาเนินงาน
งบประมาณ
รายการ
พิจิตร
115,155,000
พิษณุโลก
215,020,000
เพชรบุรี
80,371,000
3,629,000
5
เพชรบูรณ์
60,102,900
1,897,100
63
แพร่
90,776,300
3,883,700
149
ภูเก็ต
19,598,200
454,300
13
มหาสารคาม
77,402,200
5,959,800
125
มุกดาหาร
45,756,000
แม่ฮ่องสอน
60,357,900
6,032,100
194
ยโสธร
123,396,100
5,603,900
92
ยะลา
74,522,000
3,478,000
78
ร้อยเอ็ด
192,000,000
ระนอง
35,104,300
11,100
2
ระยอง
82,410,100
ราชบุรี
114,869,600
25,130,400
127
ลพบุรี
76,553,000
ลาปาง
64,117,200
2,299,400
90
ลาพูน
73,649,000
เลย
129,225,900
ศรีสะเกษ
267,000,000
สกลนคร
152,694,000
สงขลา
105,192,000
สตูล
123,002,700
1,627,300
51
สมทรปราการ
68,653,400
776,600
37
สมุทรสงคราม
36,211,400
6,362,000
190
สมุทรสาคร
15,950,000
สระแก้ว
105,650,000
สระบุรี
94,516,600
5,483,400
52
สิงห์บรุ ี
68,000,000
สุโขทัย
127,754,900
สุพรรณบุรี
104,064,000
936,000
4
สุราษฎร์ธานี
70,000,000
สุรินทร์
184,594,000
47,245,100
231
หนองคาย
123,273,000
1,591,000
10
หนองบัวลาภู
84,900,000
-

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
115,155,000
215,020,000
84,000,000
62,000,000
94,660,000
20,052,500
83,362,000
45,756,000
66,390,000
129,000,000
78,000,000
192,000,000
35,115,400
82,410,100
140,000,000
76,553,000
66,416,600
73,649,000
129,225,900
267,000,000
152,694,000
105,192,000
124,630,000
69,430,000
42,573,400
15,950,000
105,650,000
100,000,000
68,000,000
127,754,900
105,000,000
70,000,000
231,839,100
124,864,000
84,900,000

จานวน
หมู่บา้ น
เป้าหมาย
48
72
30
31
32
11
41
20
35
49
28
68
28
40
50
34
30
33
55
85
54
39
31
18
15
12
39
42
24
47
42
25
85
40
30

ที่
71
72
73
74
75
76

การจัดทางบประมาณรายจ่ายเพิม่ เติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมเศรษฐกิจและพัฒนาศักยภาพชุมชน
โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
วงเงินงบประมาณ 9,328,118,200 บาท
ประเภทค่าใช้จ่าย
จังหวัด/ส่วนกลาง
งบลงทุน
งบดาเนินงาน
งบประมาณ
รายการ
อ่างทอง
82,000,800
อานาจเจริญ
96,500,000
อุดรธานี
210,416,000
อุตรดิตถ์
76,555,000
901,000
7
อุทยั ธานี
45,317,700
4,942,300
204
อุบลราชธานี
233,050,100
2,999,900
32
รวมส่วนภูมิภาค
8,058,202,700
286,055,500 3,566
รวมส่วนกลาง
980,010,900
3,849,100
106

รวมทัง้ สิ้น

9,038,213,600

289,904,600

3,672

82,000,800
96,500,000
210,416,000
77,456,000
50,260,000
236,050,000
8,344,258,200
983,860,000

จานวน
หมู่บา้ น
เป้าหมาย
29
34
81
28
35
75
3,273
-

9,328,118,200.00

3,273

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

