แนวทางการดาเนินงานโครงการ

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

กรมการพัถนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

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 เชื่อมโยงเส้ นทาง
การท่องเที่ยวในแต่ละท้องถิ่ น ๓) การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรทั้งระบบ ควบคู่การสร้าง
มูลค่าเพิ่มสินค้าทางการเกษตร และส่งเสริมการตลาดสมัยใหม่
ทั้งนี้ ในปี 2560 มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาเที่ยวประเทศไทยเฉลี่ยเดือนละ 3.5 ล้านคน
และคาดว่า ในปี 2561 จะสร้ า งรายได้ใ ห้ ประเทศปีล ะ 3 ล้ า นล้ า นบาท สิ่ ง นี้ บ่งชี้ ว่าการท่อ งเที่ย วเป็ 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 ระจายอยู่กับ ประชาชนในหมู่บ้า น/ชุม ชน
บนพื้นฐานเสน่ห์ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ที่ดัดแปลงให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ซึ่งในท้ายที่สุด เป็นการสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน และประชาชนมีความสุข (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 งการในการพัฒ นาของประชาชนเป็ น ส าคัญ พร้ อ มค านึ ง ถึ ง ผลลั พ ธ์ / ผลกระทบระยะยาว
(Impacts) ต่อประชาชนและหมู่บ้าน/ชุมชน โดยบริหารโครงการฯ อย่างโปร่งใส และเกิดประโยชน์แท้จริง
กองแผนงาน กรมการพัฒนาชุมชน
มิถุนายน 2561
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ส่วนที่ 1
กรอบการดาเนินงาน

2

ส่วนที่ 1 กรอบการดาเนินงาน
1. ความสาคัญของโครงการ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) มีกรอบแนวคิด ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาภาคการผลิตและบริการให้สามารถแข่งขันได้ เกิดความยั่งยืน ประชาชน
มีคุณภาพชีวิต และมีรายได้ที่ดีขึ้น รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 การสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ทางเศรษฐกิ จ และแข่ ง ขั น ได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น มี แ นวทางเสริ ม สร้ า ง
ขีด ความสามารถการแข่ งขันในเชิงธุ รกิ จของภาคบริ การ และพั นธกิจกระทรวงมหาดไทย ข้ อ 4. เสริ มสร้ าง
ความเข้ มแข็ งของชุ ม ชนและเศรษฐกิ จ ฐานราก โดยการมี ส่ ว นร่ ว มของทุ ก ภาคส่ ว นภายใต้ ห ลั ก ปรั ช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนภารกิจอานาจหน้าที่ของกรมการพัฒนาชุมชน ในการส่งเสริมกระบวนการ
เรี ยนรู้และการมีส่ วนร่ วมของประชาชน ส่ งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคงและ
มีเสถียรภาพ รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถและความเข้มแข็งของชุมชน
คณะรั ฐ มนตรี มีมติ เมื่อวัน ที่ 16 มกราคม 2561 ให้ ความเห็ นชอบแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 150,000 ล้านบาท โดยมีแนวทางการจัดทา
3 แนวทาง ได้แก่ 1) พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับสวัสดิการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ สร้างโอกาสในอาชีพ
และการจ้างงาน 2) พัฒนาเชิงพื้นที่ผ่านกระบวนการประชาคม การเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการพัฒนาอาชีพ
และสร้า งรายได้ในชุมชน สนับ สนุน วิส าหกิจ ชุม ชน และส่งเสริม การท่อ งเที่ยวชุมชน เชื่อมโยงเส้น ทาง
การท่องเที่ยวในแต่ละท้องถิ่น ๓) ปฏิ รู ปการโครงสร้างการผลิ ตภาคการเกษตรทั้งระบบ ควบคู่การสร้าง
มูลค่าเพิ่มสินค้าทางการเกษตร และส่งเสริมการตลาดสมัยใหม่ ดังนั้น โอกาสในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้
ให้ชุมชนตามแนวทางดังกล่าว จาเป็นต้องดาเนินการพัฒนาเชิงพื้นที่ผ่านกระบวนการประชาคม ให้ชุมชน
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 และมอบหมายให้
กรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้รับผิดชอบหลักส่งเสริมการดาเนินงาน OTOP จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 16 ปี โดย
ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ สนับสนุนส่งเสริม ยกระดับผลิ ตภัณฑ์ และพัฒนาช่องทางการตลาดที่หลากหลาย
เพื่อให้ขายได้ มุ่งปรับตัวสู่การค้าแบบสากล ทาให้ผลิตภัณฑ์ของคนในชุมชนส่วนใหญ่ไม่สามารถแข่งขันได้
ต้องออกไปขายสินค้าตามที่ต่างๆ ไม่มีความสุข รายได้ไปตกอยู่แก่ผู้ประกอบการคนเดียว หรือบางกลุ่มเล็ก
ไม่กระจายถึงประชาชนกลุ่มใหญ่ในชุมชนอย่างแท้จริง ทาให้การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานราก ไม่ ประสบ
ผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควร กอปรกับ รายได้จากการท่องเที่ยวที่เป็นกระแสหลักของประเทศ ส่วนใหญ่ตกไปอยู่ใน
กลุ่มทุนเอกชน เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ห้างร้านใหญ่ๆ กรุ๊ปทัวร์ ไม่ลงไปถึงฐานรากเช่นเดียวกัน
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ดังนั้น จาเป็นต้องมีการเปลี่ยนผ่านยุคการผลักดันขายสินค้า OTOP ออกจากชุมชนเพียงด้านเดียว
สู่การเพิ่มชองทางสร้างรายได้ตามความต้องการ (Demand Driven Local Economy) โดยการขายสินค้า
อยู่ในชุมชน ที่มาจากการท่องเที่ยว โดยใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒ นธรรม และความคิดสร้างสรรค์
แปลงเป็นรายได้ ทั้งนี้ครอบครัวและลูกหลานยังอยู่ร่วมกัน ไม่ต้องแข่งขันนาผลิตภัณฑ์ออกไปขายนอกชุมชน
เป็นชุมชนท่องเที่ยวที่เป็นเจ้าบ้านที่ดี ชวนกันคิด ชวนกันทา ผลิตสินค้าและบริการ รวมทั้งมีการเชื่อมโยง
เส้น ทางท่องเที่ยวระดับชุมชน ที่มีเสน่ ห์ดึงดูด และมีคุณค่าเพียงพอให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือนและ
ใช้จ่ายเงินในทุกกิจกรรมของชุมชน ซึ่งรายได้จะกระจายอยู่กับคนในชุมชน ทุกคนมีความสุข เป็นการสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชน (Strength with in) และเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง
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2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่าง
ทั่วถึง กระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง
๒) เพื่อพัฒนาคุณภาพ ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์OTOP กลุ่มปรับตัวเข้าสู่การพัฒนา (กลุ่ม D)
ให้พร้อมขาย สร้างรายได้มากขึ้น
๓) เพื่ อ เชื่ อ มโยงเส้ น ทางในการท่ อ งเที่ ย ว (เมื อ งหลั ก เมื อ งรอง ชุ ม ชน) ให้ มี ค วามโดดเด่ น
มีความพร้อมบนอัตลักษณ์ของชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี
๔) เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากร ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ให้มีขีดความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์ และนามาต่อยอดการบริหารจัดการชุมชนได้อย่างเหมาะสม

3. เป้าหมาย
๑) ประชาชนได้ รั บ การพั ฒ นาอาชี พ มี ร ายได้ เ พิ่ ม ขึ้ น ยกระดั บ เศรษฐกิ จ ฐานรากให้ เ ข้ ม แข็ ง
โดยเชื่อมโยงชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถีกับเส้นทางการท่องเที่ยวเมืองหลัก เมืองรอง และแอ่งท่องเที่ยว
จานวน 3,273 หมู่บ้าน
๒) พัฒนาคุณภาพ ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์OTOP กลุ่มปรับตัวเข้าสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) จานวน
64,570 ผลิตภัณฑ์
๓) สร้างตลาดที่ชุมชน ดึงคนเข้าหมู่บ้าน ด้วยชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ให้เกิดการกระจาย
รายได้หมุนเวียนเพิ่มขึ้น (Local Economy)จานวน ๓,๒๗๓ แห่ง

4. การจัดสรรงบประมาณ
4.1 รายละเอียดกรอบการจัดสรรงบประมาณ
1)คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ เ ห็ น ชอบแนวทางการจั ด ท างบประมาณรายจ่ า ยเพิ่ ม เติ ม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่ อ วั น ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ วงเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยเพิ่ ม เติ ม ประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ จานวน ๑๕๐,๐๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง จานวน
๔๙,๖๔๑.๙ ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามนโยบายรัฐบาล จานวน ๑๐๐,๓๕๘.๑ ล้านบาท
มีแนวทางที่สาคัญในการจัดทางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้
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(๑) พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับสวัสดิการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ สร้างโอกาส
ในอาชีพและการจ้างงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ในรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
ผู้มีรายได้น้อย
(๒) พัฒนาเชิงพื้นที่ผ่านกระบวนการประชาคม สร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนหมุนเวียน
สาหรับประชาชนในการพัฒนาอาชีพและสร้างอาชีพในชุมชน สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนที่มีความเชื่อมโยงเป็น
เครือข่าย และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่สร้างความเชื่อมโยง
เส้นทางการท่องเที่ยวในแต่ละท้องถิ่น อันจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นระยะยาว
(๓) ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรทั้งระบบ พัฒนาศักยภาพการผลิตที่สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดและลดต้นทุนการผลิต สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรสร้างทักษะในการ
ประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรรายย่อย ควบคู่กับการสร้างมูลค่าเพิ่ ม
สินค้าทางการเกษตรเพื่อลดความเสี่ยงด้านการผลิตและราคา และส่งเสริมการตลาดสมัยใหม่เพื่อแก้ไขปัญหา
ราคาสินค้าเกษตร
2)กรอบการจั ด สรรงบประมาณตามแนวทางที่ ๒ การพั ฒ นาเชิ ง พื้ น ที่ วงเงิ น 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 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
1)กรมการพัฒ นาชุม ชน ได้จัด ทาโครงการชุม ชนท่อ งเที่ย ว OTOP นวัต วิถี เสนอขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จานวน 9,328.1182 ล้านบาท
โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและเสริมสร้าง
ศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง ในการพัฒนาอาชีพและสร้างอาชีพในชุมชน
สนั บ สนุ น วิส าหกิจ ชุมชนให้เป็ น เครื อข่าย และส่ งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนที่เหมาะสมและสอดคล้ องกับ
ศักยภาพของพื้น ที่ ส ร้ างความเชื่อมโยงเส้ นทางการท่องเที่ยวในแต่ล ะท้องถิ่น อั นจะส่ งผลต่ อการ พัฒ นา
เศรษฐกิจ ของท้องถิ่น ระยะยาวจึ ง แบ่ ง งบประมาณออกเป็น 2 ส่ ว น ได้แ ก่ งบประมาณที่ ดาเนินการโดย
ส่วนกลางและงบประมาณที่ดาเนินการโดยส่วนภูมิภาค มีรายละเอียดดังนี้
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5. กระบวนการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
กระบวนการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีจานวน ๕ กระบวนงาน ดังนี้
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6. กลไกการดาเนินงาน
การด าเนิ น งานโครงการชุ ม ชนท่ อ งเที่ ย ว OTOP
ในระดับประเทศ และระดับกรมการพัฒนาชุมชน ดังนี้

นวั ต วิ ถี มี ก ลไกการบริ ห ารการด าเนิ น งาน

7. หลักเกณฑ์การพิจารณาพื้นที่ดาเนินงานโครงการ
พื้นที่เป้าหมายดาเนินงานโครงการ จานวน ๓,๒๗๓ หมู่บ้าน ได้ดาเนินการคัดเลือกจากการประชุม
คัดเลือกในระดับอาเภอ และระดับจังหวัด พิจารณาพื้นที่โดดเด่นในศักยภาพและความพร้อมของหมู่บ้าน
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
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3) ดาเนินการโดยไม่เริ่มต้นจากศูนย์ หมายถึง
- ต่อยอดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
- ต่อยอดหมู่บ้านที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
- ต่อยอดหมู่บ้านที่ได้รับการสนับสนุนจาก อพท.
- ต่อยอดหมู่บ้านที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรม
- ต่อยอดหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์(CIV)
- ต่อยอดกิจกรรมเดิมที่ดาเนินการ โดยไม่จาเป็นต้องเติมทุก Value Chain เป็นต้น
4) เน้นการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ประกอบด้วย
- พิจารณาให้ผลิตภัณฑ์OTOP เป็นผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว
- พิจารณาดาเนินการเลือกพัฒนาและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่ม Quadrant D
จานวน 10 ผลิตภัณฑ์ ต่อ 1 หมู่บ้านเป้าหมายหลัก
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
ถ้าไม่มี ชุมชนต้องทาให้มีขึ้น
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 ความพร้อ มของโครงการ หมายถึง โครงการสามารถดาเนิน การได้ต ามห้ว งเวลา
ที่รัฐบาลกาหนด และมีการบูรณาการการทางาน หน่วยงาน/ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
1) โครงการมีระยะเวลาดาเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2) มี ก ารบู ร ณาการหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และภาคส่วนต่าง ๆ
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7.3 ข้อห้ามการดาเนินงานโครงการ
๑) หมู่บ้านเป้าหมายไม่เป็นหมู่บ้านที่ซ้ากับหมู่บ้านที่รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบกลาง
รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิ จภายในประเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
โครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว จานวน 125 หมู่บ้าน
2) รายการวัสดุ ครุภัณฑ์ การจัดซื้อจัดจ้าง ให้มีความสอดคล้องกับ มาตรฐานราคากลาง หากไม่มี
มาตรฐานราคากลางให้ตรวจสอบราคาโดยเปรียบเทียบราคาจากร้านค้าในท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 3 ร้านค้า
๓) เป็นงบดาเนินงาน ไม่เป็นงบลงทุน หากเป็นรายการซื้อครุภัณฑ์ หรือก่อสร้างขนาดเล็ก ไม่ควร
ใช้งบประมาณเกินกว่าร้อยละ 25 ของวงเงินงบประมาณ

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

๑๑

ส่วนที่ 2
แนวทางการดาเนินกิจกรรม
ส่วนกลาง

๑๒

ส่วนที่ 2 แนวทางการดาเนินกิจกรรมส่วนกลาง
กิจกรรมที่กรมการพัฒนาชุมชน ได้กาหนดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ในส่ ว นกลาง เป็น ภารกิจ ที่ได้รั บงบประมาณจัดสรรในส่ วนกลาง จานวน ๙๓๘,๘๖๐,๐๐๐ บาท มีแนวทาง
การดาเนินงานกิจกรรม ดังนี้

2.1 การจัดตั้งศูนย์กลางการจัดการและประเมินผล (Center For Monitoring and Evaluation:CME)
วัตถุประสงค์
เพื่อติดตาม สนับสนุน และให้ข้อเสนอแนะการดาเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
แก่ทีมปฏิบัติการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
กิจกรรม การดาเนินงานศูนย์กลางการจัดการและประเมินผล (Center For Monitoring andEvaluation)
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 เรียกว่า “ศูนย์ประสานงาน OTOP นวัตวิถี” จานวน 12 แห่ง ประกอบด้วย
ส่วนกลาง จานวน 1 แห่ง และศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จานวน 11 แห่ง ตามขั้นตอน ดังนี้
1) กาหนดกรอบประเด็นการติดตามความก้าวหน้าโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
2) สร้างเครื่องมือติดตามความก้าวหน้าโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
3) สร้างทีมติดตามประเมินผลพื้นที่ สร้างความเข้าใจทีม ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการกรม ผูอ้ านวยการ
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน 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 (สองแสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
โดยมี แนวทางการดาเนินงาน 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 (มิถุนายน 2561 – กันยายน 2561)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ทราบความก้าวหน้าการดาเนินงานขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยวตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ตัวชี้วัด : 1. มีศูนย์กลางการจัดการและประเมินผล โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จานวน 12 แห่ง
และมีเครือข่ายเป็นเจ้าหน้าที่จากจังหวัดทุกจังหวัด
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 21416272

๑๔

2.2 สนับสนุนคณะอนุกรรมการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัด
วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนคณะอนุกรรมการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัด ในการติดตามสนับสนุน
และการดาเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
กรมฯ แจ้งจังหวัดจัดทาโครงการ โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
๑. จัดสรรเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัด ในการติดตามสนับสนุน
และการดาเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
๒. จัดทาโครงการและขออนุมัติดาเนินการตามโครงการ โดยกรอบแนวทางการดาเนินงาน ประกอบด้วย
การประชุม/การติดตามสนับสนุนการดาเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (งดการใช้งบประมาณ
เบี้ยประชุม)
๓. จัดทากรอบแนวทางดาเนินงาน และแผนดาเนินงาน เพื่อติดตามสนับสนุนการดาเนินงานโครงการ
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ส่งให้กรมฯ
๔. ติดตามสนับสนุนการดาเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
๕. จังหวัดฯ รวบรวมผลการดาเนินงานคณะกรรมการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับระดับอาเภอ และ
ระดับจังหวัด และจัดทาสรุปผลการดาเนินงาน จัดส่งให้กรมฯ ภายในเดือนกันยายน 2561
ระยะเวลาดาเนินการ ไตรมาส 3 - 4 (มิถุนายน 2561 – กันยายน 2561)
งบประมาณ สนับสนุนคณะอนุกรรมการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับจังหวัด 76 จังหวัด ๆ ละ
40,000 บาท รวมเป็นเงิน 3,040,000 บาท (สามล้านสี่หมื่นบาทถ้วน)
พื้นที่ดาเนินการ สถานที่ราชการ/เอกชน/พื้นที่ดาเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
หน่วยดาเนินการ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ คณะอนุกรรมการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัด มีกรอบแนวทางดาเนินงาน
แผนดาเนินงาน และผลการติดตามสนับสนุนและประเมินผลการดาเนินงานโครงการ
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ตัวชี้วัดกิจกรรม คณะอนุกรรมการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัด ๗๖ จังหวัด สามารถติดตาม
สนับสนุนการดาเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ได้ตามแผนปฏิบัติการ
ทีก่ าหนดไว้
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ : นางสาวเหมือนจันทร์ พัฒโร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
กลุ่มงานประสานแผนและข้อมูล โทร 0 2141 6076

๑๕

๒.3 สนับสนุนคณะอนุกรรมการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับอาเภอ
วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนคณะอนุ กรรมการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับอาเภอ ในการติดตามสนับสนุน
การดาเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
กรมฯ แจ้งจังหวัดจัดทาโครงการ โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
๑. จัดสรรเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับอาเภอ ในการติดตามสนับสนุน
และการดาเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
๒. จัดทาโครงการและขออนุมัติดาเนินการตามโครงการ โดยกรอบแนวทางการดาเนินงาน ประกอบด้วย
การประชุม/การติดตามสนับสนุนการดาเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (งดการใช้งบประมาณ
เบี้ยประชุม)
๓. จัดทากรอบแนวทางดาเนินงาน และแผนดาเนินงาน เพื่อติดตามสนับสนุนการดาเนินงานโครงการ
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ส่งให้จังหวัด เพื่อจังหวัดรวบรวมจัดส่งให้กรมฯ
๔. ติดตามสนับสนุนการดาเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
๕. อาเภอฯ จัดทาสรุปผลการดาเนินงาน จัดส่งให้จังหวัด เพื่อจังหวัดดาเนินการรวบรวมจัดส่งให้กรมฯ
ภายในเดือนกันยายน 2561
ระยะเวลาดาเนินการ ไตรมาส 3 - 4 (มิถุนายน 2561 – กันยายน 2561)
งบประมาณ สนับสนุนคณะอนุกรรมการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับอาเภอ 878 อาเภอ ๆ ละ
15,000 บาท รวมเป็นเงิน 13,170,000 บาท (สิบสามล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
พื้นที่ดาเนินการ สถานที่ราชการ/เอกชน/พื้นที่ดาเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
หน่วยดาเนินการ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อาเภอ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ คณะอนุกรรมการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับอาเภอ มีกรอบแนวทางดาเนินงาน
แผนดาเนินงานและผลการติดตามสนับสนุนการดาเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว
OTOP นวัตวิถี
ตัวชี้วัดกิจกรรม คณะอนุกรรมการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับอาเภอ ๘๗๘ อาเภอ สามารถติดตาม
สนับสนุนการดาเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ได้ตามแผนปฏิบัติการ
ที่กาหนดไว้
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ : นางสาวเหมือนจันทร์ พัฒโร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
กลุ่มงานประสานแผนและข้อมูล โทร 0 2141 6076

๑๖

2.4 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 พัฒนาการอาเภอ
ผู้อานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยในพื้นที่ ภาคีท่องเที่ยว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนและวิธีดาเนินการ :
การจัดงาน Kick off โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ให้ผู้บริหาร
ระดับสูงและระดับปฏิบัติการ มีความรู้และความเข้าใจที่ตรงกัน ถึงแนวคิด ที่มาของโครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย ขั้นตอน กระบวนการดาเนินงาน ระยะเวลา ตลอดจนผลที่คาดว่าจะได้รับแนวคิด/ที่มาของโครงการ/
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/ขั้นตอน กระบวนการดาเนินงาน และระยะเวลา/ผลลัพธ์โอกาสทางการท่องเที่ยว/
วิธีคิดและกระบวนการเตรียมความพร้อมของชุมชน มีขั้นตอนการจัดงาน ดังนี้
1. งานประกอบแสง สี เสียง บนเวที
2. งานพิธีการ การแสดง และกิจกรรมในงานพิธีเปิด
3. งานประดับตกแต่งบนเวทีและห้องสัมมนา
4. การจัดพื้นที่แถลงข่าว
งบประมาณ
400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน)
หน่วยดาเนินงาน
กรมการพัฒนาชุมชน
พื้นที่ดาเนินการ
ส่วนกลาง
ระยะเวลาดาเนินการ ดาเนินการในไตรมาส 3 (มิถุนายน 2561)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดการรับรู้การดาเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจแนวทางการสร้างความสาเร็จของโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ตัวชี้วัด : ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมจัดงาน Kick off ได้รับรู้ และเข้าใจแนวทางการดาเนินงาน
โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถาบันการพัฒนาชุมชน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นางสาวอรอุมา อึ้งประเสริฐภรณ์ นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
โทรศัพท์ 0 21416272

๑๗

๒.5 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 1,๓๒5 คนประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการกรมฯ ผู้อานวยการ สานัก/ กอง/ ศูนย์ / กลุ่ม
ข้าราชการเชี่ยวชาญ พัฒนาการจังหวัด นักวิชาการจังหวัดพัฒนาการอาเภอ ผู้อานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนา
ชุมชน และมหาวิทยาลัยในพื้นที่
ขั้นตอนและวิธีดาเนินการ :
การดาเนินการจัดกิจกรรมสัมมนาการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยวภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP
นวัตวิถี โดยมีแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
ดาเนินการจัดสัมมนา โดยการแบ่งกลุ่มเพื่ออภิปรายกระบวนการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ในหัวข้อ การเตรียมความพร้อมของชุมชน การค้นหาเสน่ห์ของชุมชนการจัดการด้านการท่องเที่ยว การบริหาร
จัดการข้อมูลชุมชน การจัดทาแผนธุรกิจชุมชน การจัดการเส้นทางท่องเที่ยว การออกแบบสินค้าของที่ระลึก
เพื่อการท่องเที่ยว การออกแบบสัญลักษณ์และสโลแกนของชุมชน การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์
ทั้ง online & offline
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 17,180,000บาท (สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
หน่วยดาเนินงาน
กรมการพัฒนาชุมชน
พื้นที่ดาเนินการ
ส่วนกลาง
ระยะเวลาดาเนินการ ดาเนินการในไตรมาส 3 (มิถุนายน 2561)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับรู้การดาเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจแนวทางการสร้างความสาเร็จของโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
3. มีองค์ความรู้และคู่มือ (handbook) การขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP
นวัตวิถี
ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมประชุมและสัมมนา รับรู้ และเข้าใจแนวทางการดาเนินงานโครงการ
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
2. มีเอกสารแนวทาง คู่มือ (handbook) การขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว
OTOP นวัตวิถี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถาบันการพัฒนาชุมชน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นายสุวรรณ มัควรรณ นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ โทรศัพท์ 0 2141 6246

๑๘

2.6 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ในชุมชนท่องเที่ยว โดยโรงเรียน OTOP
วัตถุประสงค์ :1. เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
(กลุ่ม D) ให้เพิ่มมูลค่า มีรายได้เพิ่มมากขึ้นและเพิ่มช่องทางการจาหน่ายมากยิ่งขึ้น
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการบริห ารจัดการ การผลิ ต
และการตลาด
3. เพื่อส่งเสริม และพัฒนากลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้มแข็ง ให้เป็นแหล่งบ่มเพาะ
ความรู้ภูมิปัญญา ท้องถิ่น ที่ยึดโยงสานึกชุมชน และธรรมาภิบาลในการประกอบอาชีพ

รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิธีการ/ขั้นตอนดาเนินการ/เงื่อนไขของกิจกรรม
ดาเนินการ จานวน 2 กิจกรรม ประกอบด้วย
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) โดยโรงเรียน OTOP
กิจกรรมที่ 2 พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) โดยโรงเรียน OTOP
ระยะเวลาเนินการ ไตรมาส 3 - 4 (มิถุนายน 2561 – กันยายน 2561)
งบประมาณ 131,740,000 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
รายละเอียดการดาเนินงาน ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) โดยโรงเรียน OTOP
งบประมาณ 48,840,000 บาท (สี่สิบแปดล้านแปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
กิจกรรมย่อยที่ 1.1 พัฒนาศักยภาพโรงเรียน OTOP
กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดค่าใช้จ่ายวัสดุ-ครุภัณฑ์ โรงเรียน OTOP
1. ศูนย์ OTOP คอมเพล็กซ์พุแค จังหวัดสระบุรี
งบประมาณ 957,300 บาท
งบดาเนินงาน (วัสดุ) จานวน 16 รายการ 139,800 บาท
งบลงทุน (ครุภัณฑ์) จานวน 15 รายการ 817,500 บาท
2. กลุ่มจักสานบางเจ้าฉ่า จังหวัดอ่างทอง
งบประมาณ 952,800 บาท
งบดาเนินงาน (วัสดุ) จานวน 13 รายการ 101,500 บาท
งบลงทุน (ครุภัณฑ์) จานวน 25 รายการ 851,300 บาท
3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง จังหวัดพัทลุง
งบประมาณ 550,300 บาท
งบลงทุน (ครุภัณฑ์) จานวน 11 รายการ 550,300 บาท
4. กลุ่มหัตถกรรมคุ้มสุขโข อาเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
งบประมาณ 1,130,000 บาท
งบดาเนินงาน (วัสดุ) จานวน 13 รายการ 206,900 บาท
งบลงทุน (ครุภัณฑ์) จานวน 31 รายการ 923,100 บาท
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5. ศูนย์ OTOP ข่วงสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ 845,300 บาท
งบดาเนินงาน (วัสดุ) จานวน 13 รายการ 138,400 บาท
งบลงทุน (ครุภัณฑ์) จานวน 24 รายการ 706,900 บาท
งบประมาณ จานวน 4,435,700 บาท (สี่ล้านสี่แสนสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
ระยะเวลาเนินการ ไตรมาส 3 (มิถุนายน 2561 – มิถุนายน 2561)
หน่วยดาเนินการ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 5 จังหวัด (พื้นที่ตั้งโรงเรียน)
พื้นที่ดาเนินการ โรงเรียน OTOP 5 แห่ง

รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
กิจกรรมย่อยที่ 1.2 จัดทาหลักสูตรโรงเรียน OTOP
งบประมาณ จานวน 1,476,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
1.2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาหลักสูตรโรงเรียน OTOP
วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทาหลักสูตรพัฒนาผลิตภัณฑ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์ความพร้อมเข้าสู่การขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์
และสร้างความรู้ ความเข้าใจ คณะทางานสนับสนุนการดาเนินงานโรงเรียน OTOP
วิธีดาเนินการ
1. กรมฯ เตรี ยมการจั ดท าหลั กสู ตรพั ฒนาผลิ ตภั ณฑ์ โดยจั ดประชุ มร่ างหลั ก สู ตรฯ ประสาน
ผู้เชี่ยวชาญสาขาที่เกี่ยวข้องและทีมวิทยากรโรงเรียน OTOP
2. จั ดท าเนื้ อหาการประชุ ม ประสานการด าเนิ นงานด้ านสถานที่ วิ ทยากรผู้ เชี่ ยวชาญ สาขา
ที่เกี่ยวข้อง และกาหนดวันดาเนินการ
3. แจ้งจังหวัดประสานกลุ่มเป้าหมาย จานวน 70 คน ประกอบด้ว ย ทีมวิทยากรโรงเรียน
OTOP ได้ แ ก่ 1) ศู นย์ OTOP คอมเพล็ กซ์ พุ แค จั งหวั ดสระบุ รี 2) กลุ่ มจั กสานบางเจ้ าฉ่ า จั งหวั ดอ่ างทอง
3) กลุ่ มวิ สาหกิ จชุ มชนบ้ านเขากลาง จั งหวั ด พั ท ลุ ง 4) ศู นย์ OTOP
ข่ วงสั นก าแพงจั งหวั ดเชี ยงใหม่ และ
5) กลุ่มหัตถกรรมคุ้มสุขโข บ้านดอนข่า ตาบลชนบท อาเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น รวมทั้งเจ้าหน้าที่ ศูนย์ศึกษา
และพั ฒ นาชุ ม ชน (สระบุ รี / อุ ด รธานี / ล าปาง/นครศรี ธ รรมราช/ชลบุ รี ) และเจ้ า หน้ า ที่ ส่ ว นภู มิ ภ าค จ านวน
20 จังหวัด ในพื้นที่ 5 เขตตรวจ
4. ดาเนินการประชุมฯ จานวน 4 วัน
5. กลุ่มเป้าหมาย ได้นาความรู้ไปใช้ในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
6. สภว. รายงานผลการดาเนินงานให้กรมทราบ
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กลุ่มเป้าหมาย จากพื้นที่โรงเรียน OTOP จานวน 5 แห่ง ประกอบด้วย
1. วิทยากรจากโรงเรียน OTOP จานวน 5 แห่ง ๆ ละ 9 คน รวม 45 คน
2. เจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค ในพื้นที่ ๕ เขตตรวจ จานวน 20 คน
3. เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี/อุดรธานี/ลาปาง/นครศรีธรรมราช/ชลบุรี
จานวน 5 แห่งๆ ละ 1 คน รวม 5 คน
พื้นที่ดาเนินการ สถานที่เอกชนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
งบประมาณ 981,000 บาท (เก้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
หน่วยดาเนินการ สานักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
ระยะเวลาดาเนินการ ไตรมาส 3 จานวน 4 วัน
1.2.2 จัดทาคู่มือหลักสูตรสาหรับโรงเรียน OTOP
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นคู่มือใช้ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา(กลุ่มD)
งบประมาณ 495,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
หน่วยดาเนินการ สานักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
ระยะเวลาดาเนินการ ไตรมาส 3 (เมษายน 2561 – มิถุนายน 2561)

รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
กิจกรรมย่อยที่ 1.3 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่มD)
งบประมาณ จานวน 42,120,000 บาท (สี่สิบสองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
วัตถุประสงค์ เพื่อฝึกอบรมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่มD) ให้มีความรู้ความสามารถ
ในการพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เพิ่มมูลค่า มีรายได้ และช่องทางการจาหน่ายมากยิ่งขึ้น
วิธีดาเนินการ
1. แจ้งประสานจังหวัด พื้นที่โรงเรียน OTOP/พื้นที่กลุ่มเป้าหมายผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
เตรียมความพร้อมในการดาเนินงาน
2. จัดสรรงบประมาณให้พื้นที่จังหวัดรับผิดชอบโรงเรียน OTOP ทั้ง 5 แห่ง ได้แก่
1) จังหวัดสระบุรี 2) จังหวัดอ่างทอง 3) จังหวัดพัทลุง 4) จังหวัดเชียงใหม่ และ 5) จังหวัดขอนแก่น งบประมาณ
42,120,000 บาท (สี่สิบสองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) (ตามทะเบียนการจัดสรรงบประมาณและพื้นที่
ดาเนินการ)
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3. จังหวัดที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียน (หน่วยดาเนินการ) ร่วมกับจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ คัดเลือก
กลุ่มเป้าหมายผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) อยู่นอกชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี แต่มีพื้นที่
เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวหรืออื่นๆ ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา และมีความต้องการและความพร้อมในการเข้าสู่
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และต้องไม่ซ้ากับกลุ่มเป้าหมายในแนวทางที่ 1 , 2 และ 4 ของโครงการชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และจัดทาคาสั่งคณะทางานและคณะติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
4. โรงเรียน OTOP ทั้ง 5 แห่ง ดาเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) แห่งละ 20 รุ่น รวม 100 รุ่น จานวน 5,000 คน (5,000 ผลิตภัณฑ์)
โดยพิจารณาจัดกลุ่มรุ่นการฝึกอบรมตามประเภทผลิตภัณฑ์
มีขอบเขตในการดาเนินงาน ดังนี้
1) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มเป้าหมาย ค้นหาสภาพปัญหา จุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อใช้ในการ
วางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามโครงการ
2) จัดทาแผนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ และส่งแผนให้กรมฯ ทราบ เพื่อกรมฯ จะได้
ประสานแจ้งจังหวัดพื้นที่กลุ่มเป้าหมายและประสานเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนในพื้นที่ เพื่อดาเนินการต่อไป
3) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ และให้ความรู้ให้คาปรึกษาด้านการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ รูปแบบ บรรจุภัณฑ์ จานวนผลิตภัณฑ์ตามเป้าหมายที่กรมฯ กาหนด
4) สรุปผลการดาเนินงานการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ รวมทั้งผลการประเมินผลจากผู้เข้าร่วม
อบรม เป็นเอกสารรูปเล่ม ส่งให้กรมฯ หลังจากดาเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
เนื้อหา/หลักสูตร
การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร
ประเภทเครื่องดื่ม ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ประเภทของใช้ ของประดับตกแต่ง และของที่ระลึก
จังหวัดสามารถปรับเปลี่ยนกาหนดการและวิทยากรในการอบรมได้ตามความเหมาะสม
โดยยึดผลลัพธ์ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด ทั้ง 6 ด้าน
เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย เป็นกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ๕ เขตตรวจ จานวน 20 จังหวัด แยกเป็น
1. กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์ที่ปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) จากพื้นที่
๕ เขตตรวจ (1. สระบุรี,นนทบุรี,ปทุมธานี และ พระนครศรีอยุธยา) , (2.อ่างทอง,ชัยนาท,ลพบุรี และสิงห์บุรี),
(๓. พัทลุง,ชุมพร,นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี), (๔. ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และร้อยเอ็ด) และ
(๕. เชียงใหม่ ลาปาง แม่ฮ่องสอน และ ลาพูน) จานวน 5 เขตตรวจ รวม 5,000 คน
2. วิทยากรโรงเรียน จานวน 5 แห่ง ๆ ละ 10 คน
3. เจ้าหน้าที่โครงการ รุ่นละ 3 คน
4. คณะทางานฯ ประกอบด้วย เครือข่าย KBO จังหวัด และเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน
ในพื้นที่ รุ่นละ 3 คน
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รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
พื้นที่ดาเนินการ โรงเรียน OTOP 5 แห่ง ได้แก่ 1) ศูนย์ OTOP คอมเพล็กซ์พุแค จังหวัดสระบุรี
2)กลุ่มจักสานบางเจ้าฉ่า จังหวัดอ่างทอง 3) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง จังหวัดพัทลุง 4) ศูนย์ OTOP ข่วง
สันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ และ 5)กลุ่มหัตถกรรมคุ้มสุขโข บ้านดอนข่า ตาบลชนบท อาเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
งบประมาณ 42,120,000 บาท (สี่สิบสองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) จัดสรรงบประมาณ
ให้จังหวัดรับผิดชอบงานโรงเรียน OTOP จานวน 5 จังหวัด ได้แก่ 1) จังหวัดสระบุรี 2) จังหวัดอ่างทอง 3) จังหวัด
พัทลุง 4) จังหวัดเชียงใหม่ และ 5) จังหวัดขอนแก่น (อบรมโรงเรียนละ 20 รุ่น รวม 100 รุ่น จานวน 5,000 คน)
หน่วยดาเนินการ 1) จังหวัดสระบุรี 2) จังหวัดอ่างทอง 3) จังหวัดพัทลุง 4) จังหวัดเชียงใหม่
5) จังหวัดขอนแก่น
ระยะเวลาดาเนินการ ไตรมาส 3 – 4 รุ่นละ 3 วัน
กิจกรรมย่อยที่ 1.4 ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานโรงเรียน OTOP และการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์
กลุ่ม D (จนท.ส่วนกลาง)
งบประมาณ 328,300 บาท (สามแสนสองหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)
ดาเนินการโดย สานักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
ระยะเวลาดาเนินการ ไตรมาส 3 – 4
กิจกรรมย่อยที่ 1.5 จัดทาเอกสารสรุปผลการดาเนินงาน
งบประมาณ 480,000 บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
จัดพิมพ์เอกสารสรุปผลการดาเนินงาน จานวน 2,400 เล่ม ๆ ละ 200 บาท
ดาเนินการโดย สานักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
ระยะเวลาดาเนินการ ไตรมาส 4
กิจกรรมที่ 2 พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) โดยโรงเรียน OTOP
งบประมาณ 82,900,000 บาท (แปดสิบสองล้านเก้าแสนบาทถ้วน)
กิจกรรมย่อยที่ 2.1 พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D)
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (หลักเกณฑ์การยกระดับ
ผลิตภัณฑ์)
วิธีดาเนินการ จัดสรรงบประมาณ ให้พื้นที่จังหวัดในพื้นที่ ๕ เขตตรวจ จานวน 20 จังหวัด
รวม 5,000 ผลิตภัณฑ์ ๆ ละ 16,500 บาท รวมเป็นเงิน 82,500,000 บาท (1. สระบุรี,นนทบุรี,ปทุมธานี
และ พระนครศรีอยุธยา) , (2.อ่างทอง,ชัยนาท,ลพบุรี และสิงห์บุรี), (๓. พัทลุง,ชุมพร,นครศรีธรรมราช และ
สุราษฎร์ธานี), (๔. ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และ ร้อยเอ็ด) และ (๕. เชียงใหม่ ลาปาง แม่ฮ่องสอน และ
ลาพูน) (ตามทะเบียนการจัดสรรงบประมาณและพื้นที่ดาเนินการ)
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กลุ่มเป้าหมาย จานวน 5,000 ผลิตภัณฑ์ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผ่านการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) โดยโรงเรียน OTOP
ทั้ง 5 แห่ง (กิจกรรมย่อยที่ 1.3)
งบประมาณ 82,500,000 บาท (แปดสิบสองล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยจัดสรรให้พื้นที่
20 จังหวัด ในพื้นที่ ๕ เขตตรวจ
หน่วยดาเนินการ จานวน 20 จังหวัด ได้แก่ พื้นที่จังหวัด ในพื้นที่ ๕ เขตตรวจ
ระยะเวลาดาเนินการ ไตรมาส 3 – 4
กิจกรรมย่อยที่ 2.2 ติดตามสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
จัดสรรงบประมาณ ให้พื้นที่จังหวัด ใน๕ เขตตรวจ จานวน 20 จังหวัด ๆ ละ 20,000 บาท
สาหรับคณะทางานและคณะติดตามประเมินผลการดาเนินงานติดตามสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย
จนท.จังหวัด/อาเภอ/คณะกรรมการเครือข่าย KBO/วิทยากรโรงเรียน OTOP ในพื้นที่/เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและ
พัฒนาชุมชนในพื้นที่
คณะทางานและคณะติดตามประเมินผลการดาเนินงาน มีขอบเขตในการดาเนินงาน ดังนี้
1) สนับสนุนการดาเนินงานกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัว
สู่การพัฒนา (กลุ่มD)
2) ดาเนินการให้คาแนะนาปรึกษาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของแต่ละผลิตภัณฑ์
3) พัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย ตามแผนปฏิบัติการที่กาหนดไว้
4) ติดตามผลการดาเนินงานและประเมินผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามตัวชี้วัดที่กรมฯ กาหนด
(ตัวชี้วัด 6 ข้อ)
5) สรุปผลการดาเนินงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการประเมินผลโครงการเป็นเอกสารรูปเล่ม
และจัดส่งให้กรมฯ ตามระยะเวลาที่กาหนด
งบประมาณ 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) โดยจัดสรรให้พื้นที่ 20 จังหวัด ในพื้นที่ ๕ เขตตรวจ
หน่วยดาเนินการ จานวน 20 จังหวัด ได้แก่ พื้นที่จังหวัด ในพื้นที่ ๕ เขตตรวจ
ระยะเวลาดาเนินการ ไตรมาส 3 – 4
ตัวชี้วัดกิจกรรม : ผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) จานวน 5,000 ผลิตภัณฑ์ จะต้อง
ได้รับการพัฒนาให้ผ่านอย่างน้อย 4 ใน 6 ข้อ และตัวชี้วัดที่ 2 จะต้องผ่านทุกผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปนี้
1. เข้าสู่กระบวนการขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับในระดับพื้นฐานและท้องถิ่น
2. มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ที่มีคุณภาพ
3. เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถผลิตซ้าได้ในปริมาณและคุณภาพใกล้เคียงกัน
4. เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว โดยนาเสนอเรื่องราวที่สร้างสรรค์และน่าสนใจ
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5. เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน และมีตลาดการจาหน่ายที่ถาวรในช่องทางใด ช่องทางหนึ่ง
6. เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีแบรนด์สินค้า ที่สามารถนาไปใช้ส่งเสริมการตลาด
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ : นางสาวเหมือนจันทร์ พัฒโร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
กลุ่มงานประสานแผนและข้อมูล โทร 0 2141 6076

2.7 ยกระดับมาตรฐานสินค้าอาหาร OTOP รสไทยแท้ (OTOP Authentic)
วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อยกระดับและให้การรับรองมาตรฐานอาหารถิ่นรสไทยแท้ (OTOP Authentic Thai Taste)
ให้กับผู้ประกอบการเป็นการสร้างอัตลักษณ์ของอาหารถิ่นรสไทยแท้ อันเป็นจุดขายของอาหารไทย ซึ่งเป็นที่นิยม
ของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ
๒. เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นที่มีคุณภาพมาผลิตเป็นอาหารถิ่นรสไทยแท้
อันเป็นการสร้างมูลค่าให้กับอาหารไทยสู่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ
๓. เพื่อให้อาหารไทยได้รับการพัฒนาด้วยเทคโนโลยี โดยการส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์
ทดสอบกลิ่นและรสชาติ เพื่อเชื่อมโยงรองรับมาตรฐานอาหารถิ่นรสไทยแท้ (OTOP Authentic Thai Taste)
๔. เพื่อสร้ า งการรั บ รู้ แ ก่ผู้ บ ริ โ ภคทั้ งในและต่า งประเทศในการบริโ ภคอาหารถิ่นรสไทยแท้ (OTOP
Authentic Thai Taste) อันเป็นการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

รายละเอียดกิจกรรม
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ
๑. กรมการพัฒนาชุมชน กาหนดกรอบแนวทางการดาเนินงาน และรูปแบบการพัฒนาอาหารถิ่น
รสไทยแท้ (OTOP Authentic Thai Taste)
๒. กรมฯ ดาเนินการจ้างผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ประเภทอาหารดาเนินการพัฒนาอาหารตามกรอบ
แนวทางโครงการ ดังนี้
กิจกรรมย่อยที่ ๑ ยกระดับมาตรฐานอาหารถิ่นรสไทยแท้ (OTOP Authentic Thai Taste)
ประกอบด้วย ๓ กิจกรรมย่อย ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑.๑ จัดทามาตรฐานอาหารถิ่นรสไทยแท้ (OTOP Authentic Thai Taste)
๑) จัดทาร่างมาตรฐานอาหารถิ่นรสไทยแท้ โดยมีร ายละเอียด ดังนี้
(๑) จัด ประชุม หน่ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ งเพื่อ ร่ว มกาหนดคณะกรรมการ และแนวทางในการ
จัดทามาตรฐานสาหรับผู้ประกอบการ OTOP เพื่อยกระดับมาตรฐานอาหาร OTOP ให้เป็นอาหารถิ่นรสไทยแท้
(OTOP Authentic Thai Taste) ดังนี้
(๑.๑) กาหนดคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทามาตรฐาน
อาหารถิ่นรสไทยแท้ (OTOP Authentic Thai Taste)
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(๑.๒) กาหนดแนวทางในการคัดเลือกสินค้า OTOP ประเภทอาหาร เพื่อเป็นสินค้าต้นแบบ
ในการจัด ทามาตรฐานอาหารถิ่น รสไทยแท้ (OTOP Authentic Thai Taste) โดยทาการสารวจอาหาร
OTOP ที่ได้รับความนิย มในแต่ล ะภูมิภาค
(2) ผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทาร่างมาตรฐานและกระบวนการขอรับรองสินค้า
อาหารที่มีรสไทยแท้ OTOP Authentic โดยในร่างเอกสารต้องประกอบด้วย รายละเอียด ดังนี้
(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
(๓) จั ด ประชุ ม หน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชน รวมถึ ง ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย เพื่ อ ทบทวนร่ า ง
กระบวนการขอรับรองสินค้าอาหารถิ่นรสไทยแท้ (OTOP Authentic Thai Taste) และทบทวนร่างเอกสาร
ให้สอดคล้องตามมติที่ประชุมเพื่อเตรียมจัดทามาตรฐานฉบับจริง
๒) จัดทามาตรฐานอาหารถิ่นรสไทยแท้ (OTOP Authentic Thai Taste) มีรายละเอียด ดังนี้
(๑) จัดประชุมหน่วยงานภาครัฐและเอกชน คณะกรรมการจัดทามาตรฐานและผู้ที่ เกี่ยวข้อง
เพื่อกาหนดแนวทางในการตรวจรับรองมาตรฐานอาหารถิ่นรสไทยแท้ (OTOP Authentic Thai Taste) พร้อมทั้ง
กาหนดคณะกรรมการการตรวจรับรองผล
(๒) จัดทามาตรฐานอาหารถิ่นรสไทยแท้ (OTOP Authentic Thai Taste) ฉบับจริง โดยนา
รายละเอี ย ดจากการประชุ ม ผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย และรายละเอีย ดการให้ ก ารรั บ รอง รวมถึ ง คณะกรรมการ
ในการตรวจรับรองจัดทาเป็นมาตรฐานอาหารถิ่นรสไทยแท้ (OTOP Authentic Thai Taste)
๓) จัดทาสัญลักษณ์อ าหารถิ่นรสไทยแท้ (OTOP Authentic Thai Taste) พร้อมกาหนด
เงื่อนไขการใช้ตราสัญลักษณ์
กิจกรรมที่ ๑.๒ ยกระดับผู้ประกอบการสินค้าอาหาร OTOP สู่อาหารถิ่นรสไทยแท้ (OTOP Authentic Thai
Taste)
1) ให้ความรู้กับผู้ประกอบการ OTOP ถึงมาตรฐานที่กาหนดขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกาหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่เข้าร่วม
โครงการฯ
(2) จังหวัดจั ดส่ งรายชื่อผู้ ประกอบการที่มีศักยภาพ มีความพร้อมเข้าสู่กระบวนการพัฒ นา
และสมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ จานวนทั้งสิ้น ๒,๐๐๐ ราย/ร้าน
(๓) ให้ความรู้ผู้ประกอบการที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ จานวน ๒,๐๐๐ ราย/ร้าน เกี่ยวกับ
มาตรฐานอาหารถิ่นรสไทยแท้ (OTOP Authentic Thai Taste)
๒) คณะกรรมการตรวจรับ รอง ผู้ เชี่ยวชาญและผู้ที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการตรวจรับรองคัดเลือก
ผู้ประกอบการเข้าร่ว มโครงการฯ จ านวน ๖๐๐ ราย/ร้าน จาก ๒,๐๐๐ ราย/ร้าน ตามมาตรฐานอาหารถิ่น
รสไทยแท้ (OTOP Authentic Thai Taste)
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๓) ผู้ เ ชี่ ย วชาญก าหนดสู ต รมาตรฐานทางวิ ท ยาศาสตร์ / กรรมวิ ธี ก ารผลิ ต /การทดสอบ
ทางห้องปฏิบัติการ (Food Safety) จานวน ๖๐๐ สูตร/ผลิตภัณฑ์
๔) คณะกรรมการให้ การรั บรองผู้ ประกอบการที่เ ข้า ร่ว มโครงการฯ ที่ มีผ ลการประเมิ นผ่ า น
ตามมาตรฐานอาหารถิ่นรสไทยแท้ (OTOP Authentic Thai Taste)
กิจกรรมที่ ๑.3 สร้างความเชื่อมโยงหน่วยงานร่วมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสาหรับสินค้าอาหารถิ่น
รสไทยแท้ (OTOP Authentic Thai Taste)
๑) จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อกาหนดแนวทางในการเชื่อมโยง
และส่งเสริ มการท่องเที่ยวสาหรับสินค้าอาหารถิ่นรสไทยแท้ (OTOP Authentic Thai Taste) โดยจัด
กิจกรรมสร้างการรับรู้ทั้งในและต่างประเทศ
๒) จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ต่อนักท่องเที่ยวผ่าน Social Media
๓) ประชาสัมพันธ์สินค้าอาหารถิ่นรสไทยแท้ (OTOP Authentic Thai Taste) ผ่านสื่อโทรทัศน์
กิจกรรมย่อยที่ ๒ กรมการพัฒนาชุมชน ติดตามสนับสนุนการดาเนินงาน
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม / OTOP ชวนชิม หรือผู้ประกอบการในภาค
การบริการอาหาร เช่น ร้านอาหารริมทาง ร้านอาหารไทย ภัตตาคาร โรงแรม ฯลฯ จาก ๗๖ จังหวัด ประกอบด้วย
๑. ผู้ประกอบการอาหาร OTOP จานวน ๒,๐00 ราย/ร้าน เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
มาตรฐานอาหารถิ่นรสไทยแท้ (OTOP Authentic Thai Taste)
๒. ผู้ประกอบการ OTOP จานวน ๖๐๐ ราย/ร้าน ที่คัดเลือกจาก ๒,๐๐๐ ราย เพื่อเข้าร่วม
กิจกรรมตามมาตรฐานอาหารถิ่นรสไทยแท้ (OTOP Authentic Thai Taste)
งบประมาณ จานวน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน)
หน่วยดาเนินการ ส่วนกลาง กรมการพัฒนาชุมชน
พื้นที่ดาเนินการ ณ สถานที่เอกชน
ระยะเวลาดาเนินการ ไตรมาส ๓ – ๔ (เดือนมิถุนายน – กันยายน ๒๕๖๑)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑) ผู้ประกอบการ ได้รับการพัฒนาศักยภาพและได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารถิ่นรสไทยแท้
(OTOP Authentic Thai Taste) เป็นการสร้างอัตลักษณ์ของอาหารรสไทยแท้อันเป็นจุดขายซึ่งเป็นที่นิยม
ของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ
๒) ผู้ประกอบการมีการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นมาผลิตเป็นอาหารถิ่นรสไทยแท้ (OTOP Authentic
Thai Taste) เป็นการสร้างมูลค่าให้กับอาหารไทยสู่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ
๓) อาหารไทยได้รับการพัฒนาด้วยเทคโนโลยี โดยการส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์
ทดสอบกลิ่นและรสชาติ เพื่อเชื่อมโยงรองรับมาตรฐานอาหารถิ่นรสไทยแท้ (OTOP Authentic Thai Taste)
๔) อาหารถิ่นรสไทยแท้ (OTOP Authentic Thai Taste) ได้รับการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้
แก่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ อันเป็นการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
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ตัวชี้วัดกิจกรรม
๑) ผู้ประกอบการ OTOP ได้รับความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานอาหารถิ่นรสไทยแท้ (OTOP Authentic
Thai Taste) จานวนไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ราย
๒) ร้อยละ 90 ของผูป้ ระกอบการ OTOP จานวน ๖๐๐ ราย ได้รับการพัฒนาศักยภาพผ่านการรับรอง
มาตรฐานอาหารถิ่นรสไทยแท้ (OTOP Authentic Thai Taste) และมียอดจาหน่ายเพิ่มขึ้น
๓) เกิ ด การกระตุ้ น การบริ โ ภคอาหารไทยรสไทยแท้ อั น เป็ น การกระตุ้ น ระบบเศรษฐกิ จ และ
การท่องเที่ยว โดยการสร้างการรับรู้การบริโภคอาหารถิ่นรสไทยแท้ให้กับผู้บริโภคทั่วไปไม่น้อยกว่า 2๕,000 ราย
ผู้รับผิดชอบ นางสาวภูษณิษา สุวงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ โทร 02 141 6080

๒.8 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D)
วัตถุประสงค์: 1. เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ในกลุ่ม Quadrant D ให้เพิ่มมูลค่า
และมีความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดได้
2. ผลิตภัณฑ์ OTOP ในกลุ่ม Quadrant มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์ สร้างความมั่นใจและสร้าง
แรงดึงดูดให้กับลูกค้า 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 ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม
(ประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร)
กลุ่มเป้าหมายเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP จานวน 10,000 ผลิตภัณฑ์ โดยมีกิจกรรมดังนี้
๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมาย เรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และ
มาตรฐาน การพัฒนายกระดับให้ผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน
๒. นาผลิตภัณฑ์เข้าสู่ห้องปฏิบัติการ เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์
หรือบรรจุภัณฑ์หรือแก้ไขข้อบกพร่องอื่นๆ หากไม่ผ่านเกณฑ์พัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่เพื่อให้คาแนะนา
ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเข้าห้องปฏิบัติการอีกครั้งและนาเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
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๓. การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ และนา
ผลิตภัณฑ์เข้าสู่กระบวนการรับรองทางมาตรฐานผลิตภัณฑ์
๔. สรุปผลการดาเนินงานและรายงานผลการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 2 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกาย
จานวน 5,000 ผลิตภัณฑ์ โดยมีกิจกรรมดังนี้
๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมาย เรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และมาตรฐาน
การพัฒนายกระดับให้ผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมกลุ่มเป้าหมายเข้าสู่
กระบวนการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
๒. พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ หรือแก้ไขข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์เพื่อเข้าสู่กระบวนการ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
๓. การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ โดยกลุ่มเป้าหมายนาผลิตภัณฑ์เข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์
๔. สรุปผลการดาเนินงานและรายงานผลการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 3 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มของใช้ฝากของที่ระลึก
จานวน 5,000 ผลิตภัณฑ์ โดยมีกิจกรรม ดังนี้
๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้กับกล่มเป้าหมายเรื่องคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
การพัฒนาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และเพื่อเตรียมความพร้อม
กลุ่มเป้าหมายให้เข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง
๒. พัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือบรรจุภัณฑ์ หรือแก้ไขข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์เพื่อเข้าสู่กระบวนการ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
๓. การเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยกลุ่มเป้าหมายนาผลิตภัณฑ์ เข้าสู่
กระบวนการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
๔. สรุปผลการดาเนินงานและรายงานผลการดาเนินงาน
กลุ่มเป้าหมาย ผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) จานวน 20,000 ผลิตภัณฑ์ ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 ผลิตภัณฑ์กลุ่ม 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
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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
พื้ น ที่ ด าเนิ น การ ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร ณ สถานที่ เ อกชน และการตรวจสอบวิ เ คราะห์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
ณ ห้องปฏิบัติการ หรือสถานที่ตรวจสอบวิเคราะห์เพื่อขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
ระยะเวลาดาเนินการ ไตรมาส 3 – 4
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลิตภัณฑ์ OTOP ในกลุ่ม Quadrant D ได้รับการพัฒนา มีมูลค่าเพิ่มและมีความสามารถในการแข่งขัน
ทางการตลาด
ตัวชี้วัดกิจกรรม : ผลิตภัณฑ์ จานวน 20,000 ผลิตภัณฑ์ ได้รับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวมยุรี ภิรมย์โคร่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ โทร 02 141 6067
นางสาวรมณ ณะรังษี นักวิชการพัฒนาชุมชนชานาญการ โทร 02 141 6085

๓๐

2.9 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 6รุ่น ๆ ละ 1 ครั้ง
ครั้งละ 3 วัน
2. ถอดบทเรียนขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยวตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จากการปฏิบัติ
ในพื้นที่ ตามขั้นตอนในคู่มือการขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีในหัวข้อการเตรียม
ความพร้อมของชุมชน การค้นหาเสน่ ห์ของชุมชน การจัด การด้านการท่องเที่ยว การบริหารจัดการข้อมูลชุมชน
การจั ดท าแผนธุ ร กิ จชุ มชน การจั ดการเส้ นทางท่ องเที่ ยว การออกแบบสิ นค้ าของที่ ระลึ กเพื่ อการท่ องเที่ ยว
การออกแบบสัญลักษณ์และสโลแกนของชุมชน การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ทั้ง online & offline
3. ให้คาแนะนา ปรึกษา การขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยวตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พัฒนา
สู่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ และเส้นทางชุมชนท่องเที่ยว
กลุ่มเป้าหมาย : จานวน 1,312 คน ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการกรม พัฒ นาการจังหวัด หั วหน้ากลุ่ มงาน
จั ง หวั ด นั ก วิช าการจั งหวัด ที่ ป รึ ก ษาจั ง หวัด พัฒ นาการอาเภอ ผู้ อ านวยการศูน ย์ ศึก ษาและพัฒ นาชุม ชน
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนส่วนกลาง
งบประมาณ
4,863,000บาท (สี่ล้านแปดแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)
หน่วยดาเนินงาน กรมการพัฒนาชุมชน
พื้นที่ดาเนินการ
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน กาหนดตามภูมิภาค จานวน 6 แห่ง
ระยะเวลาดาเนินการ ดาเนินการในไตรมาส 4 (กรกฎาคม – สิงหาคม 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
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2.๑0 การประชาสัมพันธ์และตลาดออนไลน์
วัตถุประสงค์: 1. เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนได้รู้จักชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
2. เพื่อจัดทาฐานข้อมูลท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์พื้นที่ชุมชนได้อย่างทันสมัยและยั่งยืน
๓. เพื่อเป็นช่องทางแนะนา ประกอบการตัดสินใจแก่กลุ่มเป้าหมายในการเดินทางสู่ชุมชน
ท่องเที่ยว 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, Instagram, @ Line และ Website)
1) จัดทารายการทีวีบนสื่อออนไลน์
2) ผลิตคลิปประชาสัมพันธ์บนสื่อออนไลน์
3) ผลิตภาพ Infographic ประชาสัมพันธ์บนสื่อออนไลน์
4) เขียนบทความประชาสัมพันธ์เผยแพร่บนสื่อออนไลน์
๕) ประชาสัมพันธ์ผ่าน Influencer และ Blogger บนสื่อออนไลน์
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4.3 จัดทาฐานข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่การบริการนักท่องเที่ยว
เพื่อเป็นช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อาทิ ภาพชุมชน วิถีชีวิต ทิวทัศน์
เส้นทางท่องเที่ยว สินค้าและบริการ เป็นต้น ใน 4 กิจกรรม ดังนี้
1) การเตรียมความพร้อมเครื่องมือ อุปกรณ์ ด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างการรับรู้สู่การบริการ
นักท่องเที่ยว
2) การสนับสนุน การจัดทาฐานข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่การบริการนักท่องเที่ยวและการบริการ
วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบเพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลของหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
บริหารจัดการโครงการ ในพื้นที่ จานวน 3,273 หมู่บ้าน และการประเมินผลโครงการ
3) การบริหารและสร้างตัวแทนในการให้ความรู้สาหรับการจัดเก็บข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว
OTOP นวัตวิถี
4) กิจกรรมสร้างการรับรู้ การจัดทาฐานข้อมูล พัฒนาทักษะเพื่อการใช้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์
และเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับฐานข้อมูลจังหวัด
5) กากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน
6) สรุปผลการดาเนินงานและรายงานผลการดาเนินงาน
กลุ่มเป้าหมาย
1. ผู้รับชมรายการทางสถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ และป้ายโฆษณา (Billboard)
ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว กลุ่มนักท่องเที่ยวในลักษณะต่างๆ และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
และชาวไทยที่สนใจท่องเที่ยวในประเทศไทย
2. ผู้ศึกษาข้อมูลท่องเที่ยวในสื่อ Online
๓. ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จานวน 3,273 หมู่บ้าน
งบประมาณ
1๙๗,000,000 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านบาทถ้วน)
หน่วยดาเนินงาน ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
พื้นที่ดาเนินการ ส่วนกลาง / สพจ. / สพอ. / ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จานวน 3,273 หมู่บ้าน
ระยะเวลา
ดาเนินการในไตรมาส 3 และ 4 (พฤษภาคม – กันยายน 2561)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑. สาธารณชนรับรู้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
๒. สาธารณชนสามารถเข้าถึงและส่งต่อข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
๓. ชุมชนมีระบบให้บริการแก่นักท่องเที่ยวในลักษณะของตลาดออนไลน์
ตัวชี้วัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ Offline ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อย่างน้อย ๔ ช่องทาง

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

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. มีการประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ผ่านสื่อ Offline และสื่อ Online เพื่อเชิญชวน
นักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวในชุมชน
2. มีช่องทางที่สามารถเข้าถึงข้อมูลและส่งต่อข้อมูลได้ง่ายเพื่อสร้างการรับรู้สู่การบริการนักท่องเที่ยว

๓๓

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
๔. นายมนตรี อาพันทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 0 2141 62๘๙
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2.๑1 การประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนตื่นตัวในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีศักยภาพ และมีความพร้อมในการ
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวและพัฒนาเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีอย่างสร้างสรรค์ แบบมีส่วนร่วม
2. เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี แสดงขีดความสามารถด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
OTOP เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว และเป็นต้นแบบให้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อื่น
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับจังหวัด และนวัตวิถี ต้นแบบ ให้มีความ
สมบูรณ์แบบ
รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
กิจกรรมประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ประกอบด้วย 3 กิจกรรมย่อย ดังนี้
กิจกรรมย่อยที่ 1 ประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ดาเนินการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด
ตามขั้นตอนดังนี้
ขั้นเตรียมการ
1. ศึกษาทาความเข้าใจ คู่มือบริหารโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และเกณฑ์การประกวดชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัดที่กรมฯ จัดส่งให้โดยละเอียด
2. ชี้แจงแนวทางการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด ให้อาเภอรับทราบ เพื่อเตรียม
ความพร้อมสาหรับการประกวดโดยสิ่งที่ชุมชนท่องเที่ยว ฯ จะต้องจัดทาและส่งให้จังหวัดเพื่อนาเสนอคณะกรรมการ
ประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด พิจารณาคัดเลือกเป็น “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ระดับจังหวัด” ประกอบด้วย
1) เอกสารประกอบการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัดขนาด เอ 4 ไม่น้อยกว่า
20 หน้า จานวน 11เล่ม
2) สื่อวีดิทัศน์ประกอบการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOPนวัตวิถีระดับจังหวัดความยาวไม่น้อยกว่า
3 นาที จานวน 1 สื่อ
3. แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกชุมชนท่องเที่ยว
OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด ตามวิธีการและเกณฑ์ที่กาหนดประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคราชการ
สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จานวน 11 คน(ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัด
ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด พาณิชย์จังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด
ผู้แทนสถานบันการศึกษาประธานหอการค้าจังหวัด ประธานกรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจ
เพื่อสังคม) จากัด สื่อมวลชน หรือหน่วยงาน องค์กร ชมรม สมาคมที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการพัฒนาการจังหวัด
เป็นกรรมการและเลขานุการ และหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนหรือหัวหน้ากลุ่มงานที่ได้รับมอบหมาย
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ)
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รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
ขั้นตอนการคัดเลือกชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับจังหวัด
4. ประชุมคณะกรรมการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับจังหวัด (ครั้งที่ 1 : จานวน 1 วัน)
เพื่อชี้แจงและทาความเข้าใจแนวทางการดาเนินการประกวดฯ เกณฑ์การคัดเลือกและจัดทาแผนปฏิบัติการดาเนินการ
ประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับจังหวัด
5. คัดเลือกชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับจังหวัด โดยคณะกรรมการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP
นวัตวิถีระดับจังหวัดดาเนินการพิจารณาเอกสารและสื่อวีดิทัศน์ประกอบการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ของชุมชนเป้าหมาย และคัดเลือกให้ได้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับจังหวัด ตามจานวนที่กรมฯ กาหนด
6. ประชุมคณะกรรมการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับจังหวัด (ครั้งที่ 2 : จานวน 1 วัน)
เพื่อสรุปผลการประกวดและประกาศผลชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด
7. จังหวัด รายงานผลการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับจังหวัด และส่งผลการประกวดฯ
พร้อมเอกสารและสื่อวีดิ ทัศน์ประกอบการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOPนวัตวิถี ระดับจังหวัด ชุมชนละ 7 ชุด
ถึงกรมฯ ภายในวันที่ ๑๐ สิงหาคม 2561 (ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ หรือ จังหวัดนาส่งด้วยตนเอง)
ขั้นตอนการสรุปและรายงานผล
8. รายงานผลการดาเนินงานกิจกรรมประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับจังหวัด ต่อผู้บริหาร
กรมการพัฒนาชุมชน โดยจัดทาเป็นเอกสารสรุปผลฯ (พร้อมบันทึกเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในสื่อ CD หรือ DVD)
ส่งให้กรมฯภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561
9. บันทึกผลการดาเนินงานในระบบบริหารงบประมาณและบริหารกิจกรรม/โครงการ (BPM)
กลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณ
หน่วยดาเนินงาน
พื้นที่ดาเนินการ
ระยะเวลาดาเนินการ
ตัวชี้วัดกิจกรรม
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จานวน 3,273 ชุมชน
จานวน 33,478,000 บาท
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ดาเนินการระดับจังหวัด 76 จังหวัด
ดาเนินการในไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม 2561)
จานวนชุมชนที่ได้รับการประกาศเป็น “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด” (160 ชุมชน)
ชุมชนมีความพร้อมและมีศักยภาพในการเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด
จานวน 160 ชุมชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นางวรรณา ลิ่มพานิชย์
ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน
โทรศัพท์ 0 2141 6110, 08 11710573
กิจกรรมย่อยที่ 2 ประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ต้นแบบ
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
ส่วนกลางโดยสานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
ขั้นเตรียมการ
1. รวบรวมผลการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด เอกสารและสื่อวีดิ ทัศน์ประกอบการ
ประกวดฯ ที่จังหวัดส่งให้ตรวจสอบความครบถ้วน และจัดทาทะเบียนผลการประกวดก่อนส่งมอบให้คณะกรรมการ
ประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ
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รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
2. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ต้นแบบ เพื่อคัดเลือกชุมชนท่องเที่ยว
OTOP นวั ต วิ ถี ร ะดั บ ต้ น แบบ ตามวิ ธี ก ารและเกณฑ์ ที่ ก าหนด จ านวน 11 คณะ ๆ ละ ๗ คน ประกอบด้ ว ย
ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยวและ/หรือที่เกี่ยวข้อง (3 คน) ผู้อานวยการศูนย์ศึกษา
และพัฒนาชุมชน ทาหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จานวน 1 คน
และผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ขั้นตอนการคัดเลือกชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ต้นแบบ
3. ประชุมคณะกรรมการประกวด ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ต้นแบบ (ครั้งที่ 1: จานวน 1 วัน)
เพื่อชี้แจงและทาความเข้าใจแนวทางการดาเนินการประกวดฯ เกณฑ์การคัดเลือกและจัดทาแผนปฏิบัติการดาเนินการ
ประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับต้นแบบ
4. คัดเลือกชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบโดยคณะกรรมการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP
นวัตวิถี ต้นแบบดาเนินการคัดเลือกชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ต้นแบบ ดังนี้
4.1 ลงพื้นที่ เพื่อประเมินศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับจังหวัด ตามเกณฑ์ที่กาหนด
4.2 คัดเลือกเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ต้นแบบ โดยประมวลผลการพิจารณาจาก
1) เอกสารและสื่อวีดิทัศน์ประกอบการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด
2) ผลการประเมินศักยภาพจากการลงพื้นที่
3) ผลการแสดงความเห็นจากบุคคลสาธารณะที่แสดงความชื่นชอบหรือพอใจต่อสื่อวีดิทัศน์
ประกอบการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด โดยนับจากการกดไลค์ กดแชร์ สื่อดังกล่าวในระบบ
สังคมออนไลน์ (Social network)
5. ประชุมคณะกรรมการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ต้นแบบ (ครั้งที่ 2 :จานวน 1 วัน)
เพื่อสรุปผลการประกวดและประกาศผล “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ต้นแบบ”
6. กรมฯ ลงพื้นที่ติดตามการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ต้นแบบ
ขั้นตอนการสรุปและรายงานผล
7. สรุปและรายงานผลการดาเนินงานประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับต้นแบบต่อผู้บริหาร
8. บันทึกผลการดาเนินงานในระบบบริหารงบประมาณและบริหารกิจกรรม/โครงการ (BPM)
กลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณ
หน่วยดาเนินการ
พื้นที่ดาเนินการ
ระยะเวลาดาเนินการ
ตัวชี้วัดกิจกรรม
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีที่ผ่านการคัดเลือกในระดับจังหวัด 160 ชุมชน
จานวน 5,522,000 บาท
ส่วนกลาง
ส่วนกลาง ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน 11 แห่ง และชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด
ดาเนินการในไตรมาส 4 (เดือนสิงหาคม 2561)
จานวนชุมชนฯ ที่ได้รับการประกาศเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ (50 ชุมชน)
ชุมชนสามารถนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
และเป็นต้นแบบให้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีอื่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นางสาวพิมพ์ชนา พิชาพันธ์โภคิน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
โทรศัพท์ 0 2141 2676, 08 3089 8816
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กิจกรรมย่อยที่ 3 ต่อยอดการพัฒนาของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับจังหวัด และนวัตวิถี ต้นแบบ
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
1. ส่ วนกลางจัดสรรงบประมาณให้จังหวัด ดาเนินกิจกรรมต่อยอดการพัฒนาของชุมชนท่องเที่ยว OTOP
นวัตวิถี ระดับจังหวัด และนวัตวิถี ต้นแบบ ดังนี้
1.1 ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด จานวน 110 ชุมชนๆ ละ 200,000 บาท
1.2 ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบจานวน 50 ชุมชนๆ ละ 500,000 บาท
2. จังหวัด ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
2.1 แจ้งชุมชนเป้าหมาย ทั้ง 2 ระดับ (ตามข้อ 1) ให้จัดทาแผนการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ และความต้องการของชุมชน
เพื่อนาไปพัฒนาต่อยอดให้เป็นชุมชนที่มีความพร้อมต่อการรองรับนักท่องเที่ยวและส่งแผนการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวฯ
ให้จังหวัดพิจารณา (โดยพิจารณาการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบฯ)
2.2 จัดสรรงบประมาณให้กับชุมชนเป้าหมาย (ตามข้อ 1)
2.3 ติดตามและให้การสนับสนุนการดาเนินงานในการพัฒนาต่อยอดกิจกรรมของชุมชนท่องเที่ยว OTOP
นวัตวิถี ทั้ง 2 ระดับ อย่างต่อเนื่อง
2.4 สรุปและรายงานผลการดาเนินกิจกรรมต่อผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน
2.5 บันทึกผลการดาเนินงานในระบบบริหารงบประมาณและบริหารกิจกรรม/โครงการ (BPM)
เงื่อนไข
1. โครงการ/กิจกรรม ต้องไม่เป็นลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน และการจัดซื้อครุภัณฑ์
2. แผนการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด และนวัตวิถีต้นแบบ ควรมุ่งเน้นให้เกิด
ความยั่งยืน
กลุ่มเป้าหมาย ชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด จานวน 110 ชุมชน
และ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบจานวน 50 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 160 ชุมชน
งบประมาณ
จานวน 47,000,000 บาท
หน่วยดาเนินการ
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
พื้นที่ดาเนินการ
ดาเนินการใน 160 ชุมชน
ระยะเวลาดาเนินการ ดาเนินการในเดือนสิงหาคม - กันยายน 2561
ตัวชี้วัดกิจกรรม
จานวนแผนการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีที่ผ่านการคัดเลือกมีการนาไปใช้
ประโยชน์เพื่อพัฒนาต่อยอดให้เป็นชุมชนที่มีความพร้อมต่อการรองรับนักท่องเที่ยว
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสมบูรณ์แบบ
และพร้อมต่อการรองรับนักท่องเที่ยว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นางสาวธวัลรัตน์ เดชบุญมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
โทรศัพท์ 0 2141 6111, 08 7091 0923
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2.12 กระตุ้นรณรงค์กลุม่ เป้าหมายเดินทางท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนท่องเที่ยวรับรู้มองเห็นเสน่ห์ในชุมชนตัวเอง
2. เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวในชุมชนท่องเที่ยว
OTOP นวัตวิถี
3. เพื่อกระตุ้นและรณรงค์ให้เกิดการสร้างรายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เชื่อมโยงกับ
การท่องเที่ยวในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในทุกภูมิภาค
รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
1. ตั้งคณะกรรมการและคณะทางานรับผิดชอบดาเนินกิจกรรม
2. กาหนดแนวทาง/รูปแบบการดาเนินกิจกรรม Rally OTOP ชุมชน และ กิจกรรม Blogger พาทัว ร์
ท่องเที่ยว OTOP
3. ค้นหากลุ่มเป้าหมาย/กาหนดหลักเกณฑ์กลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
4. ดาเนิ น กิจ กรรม โดยการด าเนิ น การจัด หาผู้ รั บจ้างดาเนิ นการกระตุ้น รณรงค์กลุ่ ม เป้าหมายเดินทาง
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย
4.1 กิจกรรม Rally OTOP ชุมชน (ผู้รับจ้างต้องดาเนินการ)
(1) จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจแก่กลุ่มเป้าหมายก่อนลงพื้นที่
(2) ประสานชุมชน/อาเภอ/จังหวัด ให้เตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย
และกิจกรรมสันทนาการในพื้นที่
(3) ดาเนินกิจกรรม Rally OTOP ชุมชน นากลุ่มเป้าหมายลงพื้นที่ชุมชน โดยกลุ่มเป้าหมาย
ที่ลงพื้นที่ชุมชนต้องเรียนรู้การท่องเที่ยวที่บริหารจัดการโดยชุมชน 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 จากข้อมูลชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ)
ระยะเวลาดาเนินการ ดาเนินการในไตรมาส 4 (สิงหาคม - กันยายน 2561)

๓๙

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, 08 1919 0179
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2.13 การจัดแสดงผลงานความสาเร็จของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
วัตถุประสงค์:
1. เพื่อประชาสัมพันธ์วิถีชุมชนที่มีระบบบริหารจัดการเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP
และให้บริการเสน่ห์ ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
2. เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวไปเที่ยวบ้านฉัน (ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี) เพื่อ
ส่งเสริมการตลาดในชุมน
3. เพื่อสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มอาชีพและประชาชนในชุมชนท่องเที่ยว 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 กลุ่มเป้าหมายชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 50 ชุมชน ที่ผ่านการคัดเลือกของคณะกรรมการฯ
รอบสุดท้ายจัดเตรียมกิจกรรมที่เป็นเสน่ห์ของชุมชนดาเนินการสาธิต และถ่ายทอดความรู้ต่อผู้เข้าร่วมงาน และ
เตรียมข้อมูลเด่นของชุมชน สาหรับให้ผู้รับจ้างจัดงานออกแบบและตกแต่งพื้นที่
5.2 กลุ่มเป้าหมายชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 110 ชุมชน ที่ผ่านการคัดเลือกของคณะกรรมการฯ
ระดับจังหวัด เตรียมข้อมูลเด่นของชุมชนสาหรับให้ผู้รับจ้างจัดงานออกแบบและตกแต่งพื้นที่
5.3 กลุ่มเป้าหมายชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 3,113 ชุมชน เตรียมข้อมูลเด่นของชุมชน สาหรับ
ให้ผู้รับจ้างจัดงานออกแบบและจัดทาข้อมูลเพื่อนาเสนอในโซนนิทรรศการ
6. กาหนดช่วงระยะเวลาการจัดแสดงผลงานความสาเร็จของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
7. จัดแสดงผลงานความสาเร็จของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยนาเสนอให้เห็นถึงเสน่ห์ของชุมชน
การแสดงและจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนเป้าหมาย โดยแบ่งการนาเสนอผลงาน ดังนี้
7.1 ส่วนที่ 1 นิทรรศการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ 50 ชุมชน ซึ่งจาลองสภาพของชุมชน
ที่ได้รับคัดเลือกเป็นชุมชนต้นแบบ ซึ่งต้องแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของชุมชน ด้วยการจาลองวิถีชีวิต
ชุมชน ให้ ผู้ เข้า ร่ ว มชมงานได้ สั มผั ส บรรยากาศเสมือนจริงของหมู่ บ้านด้ว ยข้ าวของเครื่องใช้ วิ ถีชีวิ ตประจา วั น
พร้อมทั้ง จัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถิ่น (OTOP) ที่ได้รับการพัฒนาภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP
นวัตวิถี
7.2 ส่วนที่ 2 นิทรรศการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 4 ภาค จัดแสดงเอกลักษณ์และอัตลั กษณ์
ของชุมชน ด้วยการจาลองวิถีชีวิตชุมชน 4 ภาค ซึ่งประกอบด้วย 110 ชุมชน ให้ผู้เข้าร่วมชมงานได้สัมผัสบรรยากาศ
หมู่บ้านเสมือนจริงด้วยข้าวของเครื่องใช้ วิถีชีวิตประจาวัน พร้อมทั้งการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถิ่น (OTOP)
ที่ได้รับการพัฒนาภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

๔๑

7.3 ส่วนที่ 3 นิทรรศการข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 3,113 ชุมชน โดยนาเสนอในรูปแบบ
นิทรรศการภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว มีความน่าสนใจกระตุ้นการรับรู้
7.4 ส่วนที่ 4 จุดจาหน่ายอาหารถิ่นรสไทยแท้ (OTOP Authentic Thai taste ) เป็นจุดจัดจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์อาหาร OTOP ที่เป็นอาหารพื้นถิ่นหาทานได้เฉพาะในชุมชน และมีความเป็นเอกลักษณ์
8. ประเมินผลการดาเนินกิจกรรม
9. สรุปผลการดาเนินกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว 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 ได้รับการประชาสัมพันธ์ผลงานความสาเร็จ ให้นักท่องเที่ยว
มีความต้องการไปท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อย่างน้อย 160 ชุมชน
2. มีการจัดแสดงผลงานความสาเร็จของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
อย่างน้อย 160 ชุมชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นายรังสรรค์ หังสนาวิน ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน
สานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน โทรศัพท์ 0 2141 6109
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2.14 ส่งเสริมทุนชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กิจกรรมย่อยที่ 1 จัดตั้งและพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นแหล่งทุนสาหรับประชาชนในหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
2. เพื่อส่งเสริมการออมของชุมชน
รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
1.1 จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
วิธีการ/ขั้นตอนดาเนินการ/เงื่อนไขของกิจกรรม
1. จังหวัดคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายในหมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่ยังมิได้มีการจัดตั้งและขับเคลื่อนการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
2. จังหวัดแจ้งอาเภอในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อเตรียมความพร้อมในการดาเนินการ
3. อาเภอดาเนินการจัดประชุมฯ ประชาชนในหมู่บ้าน กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้นาชุมชน ผู้แทนกลุ่ม องค์กรต่าง ๆ
และประชาชนทัว่ ไป รวม 20 คน ระยะเวลาดาเนินการ 2 วัน เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2561
โดยมีเนื้อหาการประชุม ดังนี้
3.1 แนวคิดหลักการการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
3.2 การดาเนินงานกลุม่ ออมทรัพย์เพื่อการผลิต ตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน
3.3 กระบวนการขั้นตอนในการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
3.4 คัดเลือกคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
3.5 ร่างระเบียบกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
3.6 จัดทาแผนการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
4. อาเภอสรุปผลการดาเนินงานและรายงานผลให้จังหวัดทราบ (ภายใน 1 สัปดาห์ หลังการดาเนินกิจกรรมเสร็จสิ้น)
5. จังหวัดรวบรวมและสรุปรายงานผลการดาเนินกิจกรรมในระบบ BPM (Budget and Project Management)
ภายในเดือน สิงหาคม 2561
กลุ่มเป้ าหมาย ผู้ นาชุมชนและประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จานวน 1,866 หมู่บ้าน ๆ
ละ 20 คน รวมทั้งสิ้น 37,320 คน
งบประมาณ จานวน 11,569,200 บาท
หน่วยดาเนินการ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
พื้นที่ดาเนินการ ที่ทาการหมู่บ้าน ในหมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จานวน 1,866 หมู่บ้าน
ระยะเวลาดาเนินการ ดาเนินการในไตรมาส 3 - 4 (เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2561) จานวน 2 วัน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ครัวเรือนในชุมชนมีส่วนร่วมและมีแหล่งทุนในการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว
2. ประชาชนมีวินัยในการใช้จ่ายและเกิดการออมเพิ่มมากขึ้น
ตัวชี้วัดกิจกรรม
ร้อยละ 80 ของหมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป้าหมาย มีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ที่ดาเนินการตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน

๔๓

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
1. นางสาวจีรารัตน์ พัฒนคูหะ ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ เบอร์โทรศัพท์ 09 1838 7241
2. นางสาวมยุรี เย็นประเสริฐ ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ เบอร์โทรศัพท์ 09 6896 4851
1.2 พัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
วิธีการ/ขั้นตอนดาเนินการ/เงื่อนไขของกิจกรรม
1. จังหวัดคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายในหมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ดาเนินงาน ที่มีการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
2. จังหวัดแจ้งอาเภอในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อเตรียมความพร้อมในการดาเนินการ
3. อาเภอดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการและสมาชิกกลุม่ ออมทรัพย์เพื่อการผลิต เพื่อพัฒนากลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต รวม 15 คน ระยะเวลาดาเนินการ 1 วัน เดือนมิถุนายน - กรกฏาคม 2561
โดยมีเนื้อหาในการประชุม ดังนี้
3.1 การใช้เครื่องมือแบบประเมินผลการจัดระดับการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 4 ด้าน 32 ตัวชี้วัด
3.2 จัดทาแผนการพัฒนาตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านการประเมิน 4 ด้าน 32 ตัวชี้วัด
4. อาเภอสรุปผลการดาเนินงานและรายงานผลให้จังหวัดทราบ (ภายใน 1 สัปดาห์หลังการดาเนินกิจกรรมเสร็จสิ้น)
5. จังหวัดรวบรวมและสรุปรายงานผลการดาเนินกิจกรรมในระบบ BPM (Budget and Project Management)
ภายในเดือน สิงหาคม 2561
กลุ่มเป้าหมาย
คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ในหมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
จานวน 1,407 กลุ่ม ๆ ละ 15 คน รวมทั้งสิ้น 21,105 คน
งบประมาณ
จานวน 2,814,000 บาท
หน่วยดาเนินการ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
พื้ น ที่ ด าเนิ น การ
ที่ ท าการกลุ่ มออมทรั พย์ เพื่ อการผลิ ต ในหมู่ บ้ าน/ชุ มชนท่ องเที่ ยว OTOP
นวั ตวิ ถี
จานวน 1,407 กลุ่ม
ระยะเวลาดาเนินการ ดาเนินการในไตรมาส 3 - 4 (เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2561) จานวน 1 วัน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในหมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ได้รับการพัฒนา
ตามแนวทางของกรมฯ
2. ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีวินัยในการใช้จ่ายและเกิดการออม
เพิ่มมากขึ้น
ตัวชี้วัดกิจกรรม ร้อยละ 80 ของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในหมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ได้รับการพัฒนา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
1. นางสาวจีรารัตน์ พัฒนคูหะ ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ เบอร์โทรศัพท์ 09 1838 7241
2. นางสาวมยุรี เย็นประเสริฐ ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ เบอร์โทรศัพท์ 09 6896 4851

๔๔

กิจกรรมย่อยที่ 2 พัฒนาศูนย์สาธิตการตลาด
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศูนย์สาธิตการตลาด ให้เป็นจุดแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิธีการ/ขั้นตอนดาเนินการ/เงื่อนไขของกิจกรรม
1. จังหวัดคัดเลือกพื้นทีเ่ ป้าหมายในหมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่มีการดาเนินงานศูนย์สาธิตการตลาด
2. จังหวัดแจ้งอาเภอในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อเตรียมความพร้อมในการดาเนินการ
3. อาเภอดาเนินการจัดเวที เพื่อจัดทาแผนพัฒนาศูนย์สาธิตการตลาดให้เป็นจุดแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
4. อาเภอสนับสนุนการดาเนินงานตามแผนพัฒนาศูนย์สาธิตการตลาด ตามข้อ 3 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการ
ให้บริการที่เข้มแข็ง (ปรับปรุงจุดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน พร้อมให้บริการ) สนับสนุนงบประมาณเป็นค่าวัสดุ
สาหรับการพัฒนาปรับปรุงศูนย์สาธิตการตลาดให้สามารถเป็นจุดแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนได้
5. อาเภอสรุปผลการดาเนินงานและรายงานผลให้จังหวัดทราบ (ภายใน 1 สัปดาห์หลังการดาเนินกิจกรรมเสร็จสิ้น)
6. จังหวัดรวบรวมและสรุปรายงานผลการดาเนินกิจกรรมในระบบ BPM (Budget and Project Management)
ภายในเดือน สิงหาคม 2561
กลุ่มเป้าหมาย
ศูนย์สาธิตการตลาด ในหมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จานวน 70 แห่ง
งบประมาณ
จานวน 1,400,000 บาท
หน่วยดาเนินการ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
พื้นที่ดาเนินการ ศูนย์สาธิตการตลาด ในหมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จานวน 70 แห่ง
ระยะเวลาดาเนินการ ดาเนินการในไตรมาส 3 - 4 (เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2561)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ศูนย์สาธิตการตลาดในหมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป้าหมายได้รับการพัฒนา
และมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
ตัวชี้วัดกิจกรรม ร้อยละ 80 ของศูนย์สาธิตการตลาดในหมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป้าหมายได้รับ
การพัฒนาให้เป็นจุดแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
1. นางสาวจีรารัตน์ พัฒนคูหะ ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ เบอร์โทรศัพท์ 09 1838 7241
2. นางสาวมยุรี เย็นประเสริฐ ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ เบอร์โทรศัพท์ 09 6896 4851

๔๕

2.15 เสวนาการพัฒนาเส้นทางชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีสู่ความยั่งยืน และเผยแพร่
ผลการประเมินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อประเมินผลสาเร็จการดาเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
2. เพื่อเผยแพร่ผลการประเมินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
กิจกรรม เสวนาการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สู่ความยั่งยืน 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 21416272

๔๖

2.16 การประเมินผลสาเร็จโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อประเมินผลสาเร็จการดาเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
2. เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และข้อเสนอเชิงนโยบาย
ต่อผู้บริหารระดับกรม 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 และข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว 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 (มิถุนายน 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

๔๗

ส่วนที่ ๓
แนวทางการดาเนินกิจกรรม(ทางเลือก)
ส่วนภูมิภาค

หมายเหตุ : เมื่อจั งหวัดได้รับ แจ้งจัดสรร-โอนเงินงบประมาณและแจ้งอนุมัติโ ครงการในภาพรวม
จากกรมการพั ฒ นาชุ มชนแล้ ว ให้ จั ง หวั ด จั ดท ารายละเอี ย ดกิ จ กรรมตามวั ตถุ ป ระสงค์โ ครงการในภาพรวม
และแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณที่สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่และแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ
ระบุหน่วยงานดาเนินการและเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด

๔๘

ส่วนที่ ๓ แนวทางการดาเนินกิจกรรม(ทางเลือก) ส่วนภูมิภาค
กิจกรรมที่ดาเนินงานในส่วนภูมิภาคให้สอดคล้องกับที่กรมการพัฒนาชุมชนได้แบ่งกระบวนงาน ออกเป็น
5 กระบวนงาน เพื่อขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่ม D และ
ผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ร ะลึกสาหรั บให้นั กท่องเที่ยวได้ชื้อกลับ โดยจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ห น่ว ยดาเนินงาน
ในระดับจังหวัดได้ขับเคลื่อนกิจกรรมตามประเด็นสาคัญของกระบวนงานให้เกิดผลประโยชน์ด้านการสร้างอาชีพ
และรายได้ต่อประชาชนและชุมชนอย่างแท้จริง มีกิจกรรมที่เป็นแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
๓.1 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
๑) เตรียมความพร้อมการเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (แหล่งทุน คณะกรรมการบริหาร
จัดการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กฎ กติกา)
๒) พัฒนาและบริหารจัดการข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (ระดับจังหวัด/ชุมชน)
๓) จัดทาแผนธุรกิจชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
๔) สร้างนักเล่าเรื่องชุมชน
๕) การเป็น“เจ้าบ้านที่ดี”
๓.2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอานวยความสะดวก
1) พัฒนาศักยภาพด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว (ป้ายข้อมูล ป้ายบอกทาง
จุดถ่ายภาพ ความสะอาดความปลอดภัย)
2) ส่งเสริม/พัฒนาเสน่ห์ ประเพณี วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ชุมชน
3) ออกแบบตราสัญลักษณ์และสโลแกนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
๓.3 พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
1) พัฒนาผู้ประกอบการชุมชน
๒) พัฒนาสินค้าและบริการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
- ยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน เพิ่มมูลค่า ขายได้
- ออกแบบของฝากของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว
- สินค้าวัฒนธรรมและอาหาร
๓.4 เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวแต่ละท้องถิ่น
1) ออกแบบและเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวของหมู่บ้านเป้าหมาย
2) การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเมืองหลักและเมืองรอง
๓.5 ส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว
1) ประชาสัมพันธ์ Online/Offline/Platform
2) เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
3) จับคู่ธุรกิจ (Business Matching)
4) จัดแสดง/จาหน่ายสินค้าและบริการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

๔๙

๓.1 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
กิจกรรมหลัก ๓.1.1 เตรียมความพร้อมการเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
(แหล่งทุน คณะกรรมการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กฎกติกา)
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาคณะกรรมการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ผู้นาชุมชน ผู้ที่เกี่ยวข้อง
(ไม่รวมพัฒนาผู้ประกอบการ) ให้มีความเข้มแข็ง
2. เพื่อเตรียมความพร้อมคณะกรรมการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สู่การเป็น
ผู้ประกอบการของกิจกรรมที่สร้างรายได้ให้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
3. เพื่อสร้างความเข้มแข็ง สร้างความร่วมมือและความสามัคคีของคนในชุมชน
รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
เตรียมความพร้อมการเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยมีขั้นตอนและวิธีการ ดังนี้
๑. จัดประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจแนวทาง หลักการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการและเงื่อนไขในการ
ดาเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่จะดาเนินการในพื้นที่ ให้แก่ผู้นาชุมชน แกนนาชุมชน
องค์กรชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มผู้ประกอบการ ตัวแทนกองทุนต่างๆ ในชุมชน รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วม
กิจกรรมตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
๒. สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้ทราบและเข้าใจถึงประโยชน์ที่จะได้รับการจากการ
ขับเคลื่อน รวมทั้งเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ หลังจากมีการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ตามกระบวนเสร็จ
สิ้นแล้ว
๓. ร่วมกันจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อเป็น
ตัวแทนของหมู่บ้านในการบริหารจัดการกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
การพัฒนาอาชีพอื่น ๆ การพัฒนาด้านที่พัก การพัฒนาด้านการจาหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม สนับสนุนการท่องเที่ยว
การพั ฒ นากิ จ กรรมบริ ก ารท่ อ งเที่ ย ว และการขับ เคลื่ อนกระบวนการพั ฒ นาตามโครงการฯ โดย การจัด ตั้ ง
คณะกรรมการฯ สามารถจัดตั้ง โดยกาหนดจานวน บทบาทหน้าที่ ได้ตามความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่
เพื่อให้การดาเนินงานของกรรมการฯ มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
๔. เตรียมความพร้อมคณะกรรมการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยการพัฒนา เพิ่มพูน
ทักษะ ให้ความรู้ สนับสนุนสื่อหรือตามวิธีการที่เหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการฯ มีความรู้ในด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว รูปแบบการท่องเที่ยวในปัจจุบัน แนวโน้มหรืออนาคตของการท่องเที่ยว รวมทั้งให้ความรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวที่เหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการฯ สามารถปรับตัวสู่การเป็นผู้ประกอบการกิจกรรมที่สร้างรายได้ให้
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
๕. จัดเก็บข้อมูลทั่วไปของชุมชน ข้อมูลด้านแหล่งท่องเที่ยว และข้อมูลเพื่อการพัฒนา อื่นๆ เช่น
๑) ข้อมูลการรวมกลุ่มอาชีพ/กลุ่ม OTOP
๒) ข้อมูลผู้ประกอบการ พัฒนาและบริการข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว
๓) ข้อมูลทุนชุมชน แหล่งทุนสาหรับประชาชนและกลุ่มอาชีพ/กลุ่ม OTOP การจัดสวัสดิการชุมชน
๔) ข้อมูลสินค้า การตลาด และบริการด้านการท่องเที่ยว

๕๐

๕) ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอานวยความสะดวก ในด้านกายภาพ ภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม ประเพณี
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา อัตลักษณ์ และเสน่ห์ของชุมชน
๖) ข้อมูลเส้นทางการท่องเที่ยวเมืองหลักและเมืองรอง
๗) ข้อมูลแผนชุมชน
๘) ข้อมูลเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน จากหน่วยงานต่างๆ
๙) ข้อมูลด้านควบคุม ดูแลรักษาวัสดุ/ครุภัณฑ์ของชุมชน
๖. คณะกรรมการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล นาเข้าเวที
ประชาคม ร่วมกันกาหนดร่างกฎเกณฑ์ ระเบียบหรือกฎชุมชนในการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
๗. ทบทวนร่างกฎเกณฑ์ ระเบียบ หรือกฎชุมชนในการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จัดทาเป็น
กฎเกณฑ์ ระเบียบ หรือกฎชุมชน ฉบับจริง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
๘. คณะกรรมการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ส่งเสริม สนับสนุน สร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการร่วมกันจัดทาแผนธุรกิจชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
กิจกรรมหลักที่ ๓.1.2 พัฒนาและบริหารจัดการข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (จังหวัด/ชุมชน)
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาระบบข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การจัดทาฐานข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
2. เพื่อบริหารจัดการข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
ขั้นตอนและวิธีดาเนินการ
1. หมู่บ้านนาโดยคณะกรรมการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่ได้รับการคัดเลือก
ร่วมกับพัฒนากร ดาเนินการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม (กระบวนการ AIC)
2. แบ่งกลุ่ม เป็น 3 กลุ่ม เพื่อจัดเก็บข้อมูล 3 ด้าน 1) ข้อมูลทั่วไปของชุมชน 2) ข้อมูลด้านแหล่ง
ท่องเที่ยวเกี่ยวกับภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม ลักษณะทางธรรมชาติ เช่น ภูเขา, แม่น้า 3) ลักษณะทางภูมิปัญญา
วัฒ นธรรม ประวัติ/ตานาน ข้อมูลอัตลักษณ์ชุมชน วัฒนธรรม ประเพณีพื้นบ้าน การสร้างสิ่ งดึงดูดให้ เป็น
แลนด์มาร์คประจาชุมชนจากชื่อหมู่บ้าน เช่น บ้านหนองหัวแรต ศึกษาประวัติหมู่บ้าน จากผู้เฒ่าผู้แก่ ว่าประวัติ
เป็น มาอย่างไร ก็ส ร้างสัญลักษณ์ เป็ นหนองน้าและมีหัว ของแรต โผล่ มาจากน้า เป็นต้น นาข้อมูล ทั้งหมด
มาจัดเก็บให้เป็นระบบ
3. จัดทาผังชุมชน กาหนดจุดที่สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้
กลุ่มเป้าหมาย : คณะกรรมการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
หน่วยดาเนินงาน
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อาเภอ
พื้นที่ดาเนินการ
หมู่บ้านเป้าหมาย 3,273 หมู่บ้าน
ระยะเวลาดาเนินการ
ดาเนินการในไตรมาส 3 (มิถุนายน ๒๕๖๑)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีฐานข้อมูลชุมชน ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวชุมชนตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ได้
2. มีผังชุมชน ที่สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ได้
ตัวชี้วัด : ร้อยละ 90 ของหมู่บ้าน มีฐานข้อมูล ไว้สาหรับบริหารจัดการเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
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กิจกรรมหลัก ๓.1.3 จัดทาแผนธุรกิจชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อส่งเสริมให้หมู่บ้าน/ชุมชน สามารถจัดทาแผนธุรกิจชุมชนท่องเที่ยว
และสามารถนาไปใช้ประโยชน์จากแผนฯ ในการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
2. เพื่อสร้างรูปแบบการจัดการด้านการท่องเที่ยวที่เหมาะสมแก่ชุมชน OTOP นวัตวิถี
รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิธีการ/ขั้นตอนดาเนินการ/เงื่อนไขของกิจกรรม ดังนี้
1. พัฒนา เพิ่มพูนทักษะคณะกรรมการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ด้านการจัดทา
แผนธุรกิจชุมชน โดยวิธีการที่เหมาะสมของแต่ละพื้นที่
๒. จัดเวทีระดมความคิดเห็น โดยคณะกรรมการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ส่งเสริม
ให้ประชาชน ผู้แทนกลุ่ม ผู้ได้รับประโชน์จากการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนธุรกิจ
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
๓. แผนธุรกิจชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นแผนธุกิจชุมชนที่จัดทาขึ้นโดยการมีส่วนร่วมของคน
ในชุมชน โดยสามารถเลือกใช้เครื่องมือสนับสนุนการจัดทาแผนธุรกิจชุมชน รวมทั้งกาหนดองค์ประกอบของแผน
ธุรกิจชุมชนท่องเที่ยว ได้ตามความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ ยกตัวอย่าง เช่น
๑) ตัวอย่างเครื่องสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดทาแผนธุรกิจชุมชนท่องเที่ยว
- เครื่องมือ Business Model Canvas
- เครื่องมือ SWOT Analysis
- เครื่องมือการวางแผนการตลาด (Marketing Plan) 4P / 5P /๘P
- หลักการการบริหารงาน 4M
๒) ตัวอย่างองค์ประกอบของแผนธุรกิจชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
- ข้อมูลทั่วไปของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
- การวิเคราะห์สถานการณ์ของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
- แผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้า ของที่ระลึก และอาชีพ สนับสนุนการท่องทีย่ ว
- แผนพัฒนาด้านกายภาพ โครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุนการท่องเที่ยว
- แผนพัฒนาด้านที่พักสนับสนุนการท่องที่ยว
- แผนพัฒนาด้านการจาหน่ายอาหาร/เครื่องดื่ม สนับสนุนการท่องที่ยว
- แผนพัฒนากิจกรรมบริการนักท่องเที่ยว
- แผนพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อม การจัดการขยะ รองรับปริมาณการท่องเที่ยว
- แผนบริหารจัดการการท่องเที่ยว การเงิน การส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์
- แผนพัฒนาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว
- แผนรับมือภาวะฉุกเฉินต่างๆ
- และแผนด้านอื่นๆ ตามความเหมาะสม
๔. คณะกรรมการบริ ห ารจั ด การชุ ม ชนท่ อ งเที่ ย ว OTOP นวั ต วิ ถี ก าหนดมอบหมายภารกิ จ
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- แผนพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อม การจัดการขยะ รองรับปริมาณการท่องเที่ยว
- แผนบริหารจัดการการท่องเที่ยว การเงิน การส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์
- แผนพัฒนาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว
- แผนรับมือภาวะฉุกเฉินต่างๆ
- และแผนด้านอื่นๆ ตามความเหมาะสม
๔. คณะกรรมการบริ หารจั ด การชุม ชนท่ องเที่ ยว OTOP
นวัต วิ ถี กําหนดมอบหมายภารกิ จ
การขับเคลื่อนแผนการพัฒนาแต่ละด้านให้มีผู้รับผิดชอบรายด้าน ตามความเหมาะสม
๕. คณะกรรมการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ประสาน สนับสนุน ภาคีการพัฒนา
เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนธุรกิจชุมชนท่องเที่ยว
๖. ในห้วงเวลาหลังการขับเคลื่อนตามแผนธุรกิจชุมชนแล้ว เป็นเวลา 2-4 เดือน ควรจัดเวทีสรุปผลการ
ดําเนินงานตามแผน การปรับแผนธุรกิจชุมชนท่องเที่ยวให้มีความเหมาะสมต่อไป
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรด้านการท่องเที่ยวในชุมชนท่องเทีย่ ว OTOP นวัตวิถี จํานวน 3,273 หมู่บ้าน
หน่วยดําเนินการ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อําเภอ
พื้นที่ดําเนินการ สถานทีท่ เี่ หมาะสมในพืน้ ที่เป้าหมาย 3,273 หมู่บ้าน
ระยะเวลาเนินการ ไตรมาส 3-4 (มิถุนายน – กันยายน 2561)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีแผนธุรกิจชุมชนท่องเที่ยวเพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการด้านการท่องเที่ยว
2. ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีรายได้จากการจําหน่ายสินค้าและบริการท่องเที่ยว
ที่เพิ่มขึ้น
ตัวชีว้ ัดกิจกรรม : ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีแผนธุรกิจชุมชนท่องเที่ยวและนําแผนธุรกิจฯ
ไปใช้ประโยชน์ จํานวน 3,273 หมู่บ้าน
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กิจกรรมหลัก ๓.1.๔ สร้างนักเล่าเรื่องชุมชน
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ชุมชนมีบุคคลที่ทาหน้าที่นาเสนอและถ่ายทอดเรื่องราว เส้นทางการท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์เด่นของชุมชนให้แก่บุคคลอื่น ได้อย่างน่าประทับใจ (นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน ฯลฯ)
รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
สามารถกาหนดวิธีการ/ขั้นตอนดาเนินการ ในแต่ละพื้นที่ตามความเหมาะสม โดยมีกิจกรรมทางเลือกในการสร้าง
นักเล่าเรื่องชุมชน ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ ค้นหานักเล่าเรื่องชุมชน
๑. คณะกรรมการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ร่วมกับชุมชน คัดเลือกนักเล่าเรื่องชุมชน
โดยกาหนดจานวนตามความเหมาะสมกับกิจกรรมบริการท่องเที่ยว จานวนนักท่องเที่ยว จานวนจุดท่องเที่ยว ให้มี
ความพร้อมสาหรับรองรับนักท่องเที่ยว
๒. นักเล่าเรื่องชุมชน คือ คนที่สามารถบรรยาย ให้ข้อมูล นาเที่ยว สาธิต นาเสนอ แบ่งปัน แลกเปลี่ยนและ
แสดงความคิดเห็นกับนักท่องเที่ยวได้ รวมทั้งมีความรู้ และสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน ประวัติศาสตร์ที่มาของ
เรื่องราวและกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดในชุมชนได้เป็นอย่างดี
๓. อาจแต่งตั้งนักเล่าเรื่องชุมชนเป็ นส่ ว นหนึ่งของคณะกรรมการบริห ารจัดการชุมชนท่องเที่ยว OTOP
นวัตวิถี เพื่อกาหนดบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน รวมทั้งสามารถกาหนดเป็นระเบียบ กฏเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ทางานในบทบาทหน้าที่นักเล่าเรื่องชุมชนให้ชัดเจน
คุณสมบัติของนักเล่าเรื่องชุมชน
 รู้จักชุมชนของตนเองเป็นอย่างดี
 สามารถอธิบาย และเชื่อมโยงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกันในชุมชนได้เป็นอย่างดี
 สามารถสร้างความเข้าใจและสร้างความดึงดูดใจของนักท่องเที่ยวต่อเอกลักษณ์และวัฒนธรรม
ของชุมชนนั้นๆ ได้
 มีทักษะการสื่อสาร (การพูดจูงใจ/กระตุ้นความสนใจ)
 มีไหวพริบปฏิภาณ สามารถประเมินความต้องการของนักท่องเที่ยวได้
คุณลักษณะของนักเล่าเรื่องชุมชน
 มนุษยสัมพันธ์ดี อารมณ์ดี เป็นกันเอง
 มีบุคลิกดี กระตือรือร้น มีความเป็นผู้ใหญ่ แต่งกายเหมาะสม และสุภาพ
 มีความรู้ ช่างสงสัย ช่างสังเกต มีความมั่นใจ
 พูดจาเสียงดังชัดเจน เข้าใจง่าย และสื่อสารได้อย่างเป็นระบบ
 มีความภาคภูมิในงานของตนเอง และอยากที่จะพัฒนาตนเอง
กิจกรรมที่ ๒ ฝึกอบรมสร้างทักษะในการเป็นนักเล่าเรื่องชุมชน
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการเป็นนักเล่าเรื่องชุมชน
กลุ่มเป้าหมาย: นักเล่าเรื่องชุมชน และ คนในชุมชน (ร่วมกัน)
รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม จานวน 5 กิจกรรมย่อย ดังนี้
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กิจกรรมย่อยที่ ๒.๑ ค้นหาเรื่องราว
- สารวจชุมชน ค้นหาอัตลักษณ์ (สถานที่/กิจกรรม/ สินค้า) ที่มีความโดดเด่น
- ค้นหาเรื่องราวของสถานที่ ท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ในชุมชน คนในชุมชน คนที่เคยได้มาเที่ยวในชุมชน (รีวิว
การแชร์ประสบการณ์ตรงของนักท่องเที่ยว)
- ค้นหาความเป็นตัวตน เรื่องราวของชุมชนที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ (น่าสนใจ/เป็นที่จดจา/สัมผัสอารมณ์/
สร้างทัศนคติใหม่/เข้าถึงจิตใจของผู้ฟัง)
- Case studies
กิจกรรมย่อยที่ ๒.๒ สร้างเรื่องราว
- สร้างเรื่องอย่างไรให้มีความน่าสนใจ/เป็นที่จดจา/สัมผัสอารมณ์/สร้างทัศนคติใหม่/เข้าถึงจิตใจของผู้ฟัง
การวางโครงเรื่อง
o การขึ้นต้น
o เนื้อเรื่อง (5W 1H)
o สรุปจบ
กิจกรรมย่อยที่ ๒.๓ เล่าเรื่อง
- การสร้าง Brand Storytelling
- ทักษะและเทคนิคการเล่าเรื่องโดยวิธีการพูดและการเขียน
- การเล่าเรื่องผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Network)
- ทักษะการสร้าง Marketing Material (การถ่ายภาพ/ การถ่ายวิดีโอ/ การเขียนบล็อก)
- Key success factor ในการเล่าเรื่อง (สัมผัสอารมณ์/มีประเด็นเดียว/ทาให้ผู้ฟังรู้สึกถึงคุณค่า/เรื่อง
จริง/เข้าถึงผู้ฟัง)
กิจกรรมย่อยที่ ๒.๔ เรียนรู้จากประสบการณ์
- Case studies: การเล่าเรื่องผ่านคุมะมง (Kumamon) เพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวในจังหวัดคุมาโมโตะ
ประเทศญี่ปุ่น
o คุมะมงไม่ใช่มาสคอตธรรมดา แต่เป็นมาสคอที่มีเรื่องราว มีที่มาที่ไปเกี่ยวโยงกับจังหวัดคุมาโม
โตะ https://www.marketingoops.com/zfeature/kumamon-story/
o https://www.youtube.com/watch?v=H_4K7wxbSPE
- ตัวอย่างของการเล่าเรื่อง ผ่านสถานที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนของเมืองคุมาโมโตะ
https://the-way-of-japan.com/fruits/th/2017/10/03/1982/
กิจกรรมย่อยที่ ๒.๕ ฝึกปฏิบัติจริง (Workshop) ฝึกปฏิบัติโดยเลือกเรื่องที่ต้องการจะเล่ามาเพียงหนึ่งเรื่อง
วางโครงเรื่อง และลองเล่าเรื่อง
ทั้งนี้จังหวัด/อาเภอ อาจมีการจัดกิจกรรมอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความสาคัญ เพิ่มความรู้ และเป็นการพัฒนา
นั ก เล่ า เรื่ อ งชุ ม ชน เช่ น จั ด กิ จ กรรมประกวดนั ก เล่ า เรื่ อ งของชุ ม ชน กิ จ กรรมอบรมพั ฒ นาทั ก ษะ
ด้านภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสาร หรือกิจกรรมพัฒนารูปแบอื่นๆ ที่มีความเหมาะสม
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กิจกรรมหลัก ๓.1.5 การเป็น”เจ้าบ้านที่ดี”
วัตถุประสงค์ : ๑) เพื่อการเตรียมตัวเป็นเจ้าบ้านที่ดี
๒) เพื่อระบุความคาดหวังของลูกค้ากลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศและและกลุ่มลูกค้าที่ต้องการซื้อ
OTOP ที่เป็นของฝาก ของชาร่วย ได้ รวมทั้งคาดการณ์ความต้องการของผู้มาเยือนล่วงหน้าได้
อย่างถูกต้อง
3) ประยุกต์ทักษะในการให้การบริการและสื่อสารกับลูกค้าทั้งภายในและภายนอก ได้อย่างน่าประทับใจ
และยังคงรักษาเอกลักษณ์ภายในพื้นที่และวัฒนธรรมได้อย่างมั่นใจ
รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
ความหมายของการเป็นเจ้าบ้านที่ดี
เจ้าบ้าน หมายถึงบุคคลผู้เป็นเจ้าของบ้านเรือน ในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และหมายรวมถึง
ประชาชน และผู้ประกอบการอาชีพใด ๆ ที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่น/ชุมชน ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ ดังนั้น
เจ้าบ้านที่ดี จึงหมายถึงกลุ่มบุคคลที่เป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เหล่านี้
ที่มีความเป็นมิตร มีความเชื่อมั่น รอบรู้เรื่องราวในท้องถิ่น ให้การตอบรับ ดูแลผู้มาเยือนหรือนักท่องเที่ยวให้มี
ความสุข และรู้สึกปลอดภัย เพราะเมื่อผู้มาเยือนได้รับความมีอัธยาศัยไมตรี และเจ้าบ้านให้การตอบรับอย่าง
อบอุ่น ย่อมทาให้ผู้มาเยือนเกิดความประทับใจ
ปัจจัยสาคัญของการเป็นเจ้าบ้านที่ดี
ปัจจัยที่ทาให้ลูกค้าเดิมของเรา กลับมาเป็นลูกค้าอีก มีด้วยกันหลายปัจจัย แต่ฐานะเจ้าบ้านแล้ว ปัจจัย
ที่เ ราสามารถควบคุม ได้ คือ การเตรี ย มตนเองให้ พ ร้อ มส าหรั บการเป็ นเจ้า บ้ านที่ ดีแ ละให้ บ ริ การแก่ ลู ก ค้ า
ด้วยความเต็มใจ
1) บุคลิกภาพ ได้แก่ รูปร่างหน้าตา กิริยาท่าทาง น้าเสียง การพูดจาความยิ้มแย้มแจ่มใสความเห็นอกเห็น
ใจผู้อื่น ความกระตือรือร้น ความซื่อสัตย์ ความจริงใจ ความเชื่อมั่นในตัวเอง ความรอบรู้ ชุมชนใดมีพนักงาน
ทีท่ าหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ดี และมีบุคลิกภาพดีย่อมได้เปรียบคู่แข่งทั้งหลาย
2) ความรู้ ผู้ที่เป็นเจ้าบ้านต้องมีความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับสถานที่และสิ่งต่าง ๆ ในขอบเขตความรับผิดชอบ
ของตนเอง ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์/สินค้า/บริการ ที่เสนอให้กับลูกค้า ความรู้ที่เกี่ยวกับเทคนิคการขาย
ความรู้เกี่ยวกับตลาดและคู่แข่งขัน ความรู้รายละเอียดและขั้นตอนงาน ฯลฯ
3) ทักษะ ความชานาญหรื อประสบการณ์จะช่ว ยให้การเป็นเจ้าบ้านมีความเชื่อมั่นสูงขึ้น โดยทักษะ
จะเกิดขึ้นได้จากการฝึกฝน
4) ทัศนคติ เจ้าบ้านที่ดีต้องมีทัศนคติที่ดีในการเป็นเจ้าของบ้าน มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความสุขในการ
ทางาน มองโลกในแง่ดีตระหนักถึงความสาคัญของการบริการ คือ มีความเป็นเจ้าบ้านที่มีจิตใจของการบริการ
ปัจจัยทั้ง 4 ประการข้างต้น ช่วยทาให้ผู้เป็ นเจ้าบ้านประสบความสาเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ คือ ถ้ามี
คุณสมบัติครบถ้วนย่อมส่งผลให้เป็นเจ้าบ้านที่สร้างความรู้สึกที่ดีแก่ลูกค้า ผลงานเป็นที่น่าพอใจ ตนเองก็จะได้รับ
ความภาคภูมิใจเกิดความสุขและความพอใจ
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หน้าที่ของเจ้าบ้านที่ดี
1. ให้คะแนะนาเกี่ยวกับสินค้า ผลิตภัณฑ์ สถานที่ และอื่น ๆ
2. ช่วยเหลือลูกค้า เมื่อเขาต้องการบริการ
3. แก้ไขข้อขัดข้องและความไม่พึงพอใจของลูกค้า
4. ช่วยแนะนาและแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้กับลูกค้า
5. ช่วยบอกทิศทางในสถานที่ของเรา
คุณสมบัติที่ดีของผู้ให้บริการในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
1. เจ้าบ้านที่ดีต้องมีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ปรับปรุงบุคลิกภาพ เตรียมการต้อนรับ เตรียมการเสนอ
บริการต่าง ๆ รู้จักวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าเลือกใช้คาพูดที่เหมาะสม รู้วิธีขจัดข้อโต้แย้งหรื อรับฟังคาบ่น
ของลูกค้า ตลอดจนให้บริการต่าง ๆ เพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าที่มาเยือน
๒. รักงานบริการและความต้องการที่จะก้าวหน้าในงานบริการที่ทา
๓. มีบุคลิกภาพที่ดี และมีสุขภาพที่ดี คือสุขภาพแข็งแรง ใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสสดชื่นและน่าไว้วางใจ
น่ า เชื่ อถื อ น่ าเข้า ใกล้ ท างานรวดเร็ ว คล่ อ งแคล่ ว การแต่ง กายเป็ นระเบีย บสวยงาม สะอาด เหมาะสมกั บ
ลักษณะงาน
๔. มีจิตใจชอบให้บริการ ชอบส่งเสริมช่วยเหลือผู้อื่น สนใจผู้อื่น ห่วงใยผู้อื่น สุภาพ เป็นมิตร และให้เกียรติ
ผู้อื่น
๕. มีความเต็มใจที่ปฏิบัติงานตามที่ลูกค้าร้องขอ อดกลั้นต่อการไม่มีมารยาท การเซ้าซี้ การไม่ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ การเอาแต่ใจตนเอง หรือการเปลี่ยนแปลงไปมาของลูกค้า เช่น ขอลัดคิว ชอบของแถม ขอลดราคา
ผิดนัด เลือกนาน เลือกแล้วไม่ซื้อ หรือซื้อแล้วเปลี่ยนใจ และกรณี ที่ไม่สุดวิสัย ไม่ขัดต่อระเบียบ และไม่ขัดต่อ
ลูกค้ารายอื่นเราต้องเชื่อว่าความต้องการของลูกค้านั้นถูกเสมอ
๖. รู้ ข้ อ มู ล ในงานและข่ า วสารที่ ทั น ต่ อ เหตุ ก ารณ์ มี ค วามรู้ ดี เ กี่ ย วกั บ งานที่ ท า รู้ ก ว้ า งและรู้ ลึ ก
มีความสามารถ ที่จะให้ข้อมูลลูกค้า หรือให้คาแนะนาลูกค้าได้
๗. มีนิสัยขยันทางาน มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบมีการตรวจสอบงาน มีสมาธิขณะทางาน
มีความประณีตในงาน
๘. มีความเฉลียวฉลาด มีปฏิภาณไหวพริบ รู้จักสังเกตความต้องการของลูกค้า มีความจาดีรู้จักแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้ า พุ ดเป็ น ฟังเป็ น เข้ าใจเรื่ องราวสามารถยื ดหยุ่ นการปฏิบั ติงานตามความต้อ งการของลู กค้ าได้
หากบริษัทหรือลูกค้าอื่น ๆ ไม่เสียหาย
๙. ซื่อสัตย์สุจริตในเรื่องเงินทองเวลานัดหมาย และคาพูดที่ให้กับลูกค้า คือ มีความจริงใจ
ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา ไม่โกหกหลอกลวง ไม่เอาเปรียบผู้อื่น รักษาความลับได้ ไม่นินทาผู้อื่น ไม่นินทาสินค้า
๑๐. ทางานเป็นทีม มีการให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการบริการ ให้ความช่วยเหลือ
และให้กาลังใจผู้ร่วมงาน
๑๑. อากัปกิริยาวาจาอ่อนน้อม ต่อลูกค้าทุกคนและทุกเวลา
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๑๒. ขยันและตั้งใจทางานให้ดีที่สุดตามความต้องการของลูกค้าทุกครั้งตรวจสอบจานวนและคุณภาพงาน
ก่อนส่งมอบ ระมัดระวังและถนอมการใช้เอกสารของลูกค้า และส่งมอบคืนเอกสารหรือสิ่งของอุปกรณ์เครื่องใช้
ให้กับลูกค้าอย่างให้เกียรติและระมัดระวัง
๑๓. รักษาความลับของลูกค้า
การวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า
หลังจากที่ได้ต้อนรับลูกค้าทั้งด้วยวาจาและท่าทางที่เหมาะสมแล้วเจ้าบ้านต้องสามารถเข้าใจว่าลูกค้า
มีความต้องการอะไร ซึ่งวิธีรับทราบความต้องการของลูกค้าแต่ละคนทาได้โดย
๑. การรับฟัง
๒. การสอบถามเมื่อไม่แน่ใจ
๓. การสังเกตและจาในสิ่งที่ลูกค้าเคยขอรับบริการมาก่อน
๔. การใช้หลักเกณฑ์ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ลูกค้ามักต้องการสิ่งต่าง ๆ ดังนี้
1) ลูกค้าอยากได้ของฟรี ของแถม หรือของราคาถูก โดยได้ของจานวนมากและคุณภาพดี
2) ลูกค้าอยากได้ของในช่วงที่ตนต้องการหรืออยากได้ลัดคิวก่อนผู้อื่น
3) ลูกค้าต้องการความสะดวกสบาย ได้นั่งไม่ต้องออกแรง ไม่ต้องกรอกแบบฟอร์ม มีแอร์เย็นๆ มีน้าดื่ม
มีขั้นตอนการขอรับบริการไม่ยุ่งยาก ฯลฯ
4) ลู ก ค้า ต้อ งการได้ รั บ การให้ บริ ก ารที่สุ ภ าพ มี ไ มตรีจิ ต จริง ใจ ได้ รั บเกีย รติ ได้ รั บความเกรงใจ
ความเชื่อถือ ต้องการให้ผู้บริการจาชื่อลูกค้าได้ ต้องการผู้ให้ บริการจาได้ว่าครั้งที่แล้วลูกค้าเคยมาขอรับการ
บริการเมื่อใด ยิ่งกว่านั้นต้องการได้รับการต้อนรับที่มีลักษณะดีกว่าหรือไม่ยิ่งหย่อนกว่าผู้อื่น
5) ลูกค้าต้องการได้พบเห็นและได้อยู่ในที่สะอาดสวยงาม เป็นระเบียบและปลอดภัย
6) ลูกค้าต้องการได้รับข้อมูลข่าวสารที่ระเอียดครบถ้วน เข้าใจง่ายและทันเวลา
7) ลูกค้าต้องการได้ซักถาม ได้แสดงความคิดเห็น ได้แสดงอารมณ์ตามที่ตนต้องการเชื่อว่าความคิดเห็น
และความต้องการของตนถูกต้องและเป็นไปได้

หากความต้องการของลูกค้าคนหนึ่งคนใด เจ้าบ้านผู้ให้บริการไม่อาจสนองตอบได้ เพราะสุดวิสัย ขัดต่อ
กฎระเบียบ หรือทาให้ลูกค้าคนอื่นไม่พอใจห้ามตาหนิหรือทาสีหน้าไม่พอใจต่อลูกค้าคนนั้น ควรกระทาโดยบอก
ข้อมูลหรือเหตุผลอย่างสุภาพ ด้วยใบหน้าที่มีไมตรีจิต และอาจเพิ่มเติมว่าจะพยายามให้บริการที่ดีที่สุดเท่าทีจะทา
ได้ให้กับลูกค้าผู้นั้น แต่หากเกินความสามารถหรือขอบเขตความรับผิดชอบของตน ให้ขอร้องหัวหน้าหรือผู้บริหาร
เป็นผู้ชี้แจงและจัดการปัญหาให้กับลูกค้าแทน
ภาษาและคาพูดที่ควรใช้
ความสาเร็จหรือล้ มเหลวในการบริการของผู้ ที่เป็นเจ้าบ้านขึ้นอยู่กับถ้อยคาและกิริยาที่แสดงต่อลูกค้า
ไม่ว่าจะเป็นการอธิบาย การให้รายละเอียด หรือการให้คาแนะนาต่าง ๆ
เจ้ า บ้ า นมี ห น้ า ที่ที่ จ ะให้ บ ริ ก ารและสร้า งความพอใจให้ กั บลู ก ค้า ที่ เ ข้า มาขอค าแนะนาหรือ ใช้ บริ ก าร
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ในสถานที่ด้วยความระมัดระวัง ความจริงใจและความซื่อสัตย์ ระมัดระวังในการใช้คาพูด รู้ว่าอะไรควรพูดอะไร
ไม่ควรพูด รู้ว่าควรใช้คาพูดอย่างไรที่จะทาให้ลูกค้าที่รู้สึกว่าเขาได้รับการยกย่อง ไม่ใช้คาพูดหรือกิริยาดูถูกลูกค้า
ในด้านของผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าบ้านด้วยกันต้องระมั ดระวังการพูดจาสนทนาระหว่างกัน ระมัดระวังคาพูด
ที่หยาบคาย คาพูดที่สามารถสร้างความรู้สึกที่ไม่ดีต่อลูกค้า ซึ่งจะเป็นการลดค่าของบุคคลและชื่อเสียงของสถานที่
เพราะชื่อเสียงของบริษัท เราไม่ได้วัดกันที่ขนาด แต่ชื่อเสียงที่ดีได้มาจากการวัดที่ความรู้สึกของลูกค้า ดังนั้น
ผู้ที่เป็นเจ้าบ้านจะต้องระมัดระวังไว้เสมอในการใช้กิริยาท่าทางและคาพูดกับลูกค้าและระหว่างผู้เป็นเจ้าของ
สถานที่ด้วยกันเอง
การบริการที่สร้างความประทับใจไม่รู้ลืม
การสร้างความประทับใจยามแรกพบ มีความสาคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่องานบริการ ฉะนั้นเราจึงควร
สร้างความรู้สึกที่ดีตั้งแต่วินาทีแรกพบกับลูกค้า มีผู้กล่าวว่า “ความประทับใจเกิดขึ้นได้ภายใน 6 วินาทีแรกที่พบ
กัน” เป็นที่กล่าวกันว่าความประทับใจเมื่อแรกพบคือความประทับใจที่จะคงอยู่ไปอีกนานซึ่งโดยมากความ
ประทับใจแรกพบจะเกิดจากการสื่อสารด้วยภาษาท่าทางและการแสดงออกทางสีหน้าที่เหมาะสม บ่อยครั้งที่เรา
อาจทราบว่าความประทับใจของลูกค้าที่มีต่อเรานั้นเกิดขึ้นจากจุดใด แต่เราก็ต้องพยายามต้อนรับลูกค้าด้วยความ
เป็นมิตร อบอุ่น และจริงใจ ดังนั้นหากภาพความประทับใจแรกพบที่เกิดขึ้นกับลูกค้าที่มีต่อตัวเราไม่ดีแม้เพียง
เล็กน้อย ก็เป็นเรื่องยากที่ต้องใช้ทั้งเวลาและความอดทนที่จะเปลี่ยนแปลงความรู้สึกเหล่านั้นให้ดีขึ้น
ภาษาตาและรอยยิ้ม
“รอยยิ้ม” คือส่วนหนึ่งของการบริการที่ ดีเลิศ การประเมินคุณภาพของการบริการที่ได้รับนั้นลูกค้าไม่ได้
คานึงถึงเฉพาะสิ่งที่เป็นรูปธรรมอย่างสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ของสถานที่เท่านั้น แต่สิ่งที่เป็นนามธรรม
ได้แก่ ความรู้สึกดี ๆ ที่ได้ความสุภาพอ่อนโยนของผู้ให้บริการ โดยเฉพาะรอยยิ้มมีความสาคัญไม่น้อย เราต้อง
คานึงถึงกาลเทศะ เช่น ไม่ควรยิ้มขณะกล่าวขอโทษ เป็นต้น เราต้องยิ้มอย่างจริงใจ เพราะจะสร้างความรู้สึกที่ดี
ให้กับผู้ที่พบเห็น ต่างกับรอยยิ้มที่จงใจให้ดูสวยหรือแสร้งทา และการเป็นเจ้าบ้านที่ดีคือการฝึกควบคุมอารมณ์
เพื่อสามารถให้บริการแก่ลูกค้าด้วยรอยยิ้มที่เป็นธรรมชาติได้
“ภาษาตา” เป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เกิดการสื่อสารระหว่างบุคคล ดังนั้น เราต้องให้ความสาคัญกับภาษาตา
“สายตาที่อ่อนโยนจะสร้างความไว้วางใจและความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการได้ ” เจ้าบ้านควรใช้สายตาที่แสดง
ความอ่อนโยนกับลูกค้าเป็นระยะ เพื่อให้ ลูกค้ารู้สึกว่าสามารถขอใช้บริการได้โดยสะดวก เมื่อเจ้าบ้านให้บริการ
ด้วยสายตาอย่างอ่อนโยนจะช่วยให้ลูกค้ารู้สึกผ่อนคลายและเกิดทัศนคติที่ดี
สื่อสารกับลูกค้าด้วยความเข้าใจและใส่ใจ (Effective Communication)
ในการสื่อสารโดยตรงหน้าต่อหน้า (face-to-face communication) ให้มีประสิทธิภาพนั้น จาเป็นต้อง
อาศัยทักษะทั้งหมด 3 ประการ คือ
๑) คาพูด Words ซึ่งหมายถึงเนื้อหาของข้อมูลที่ต้องจะสื่อสาร ทั้งนี้ต้องมีความชัดเจน ตรงประเด็น และ
สร้างความประทับใจ ทั้งนี้ต้องเลือกคาพูดและคาศัพท์ที่เหมาะสม คนในชุมชนควรระมัดระวังคาแสลง หรือคา
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เฉพาะที่ใช้ในภาษาท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งลูกค้า/นักท่องเที่ยว อาจไม่เข้าใจว่าหมายถึงอะไร ขณะเดียวกันก็ควร
ระวังเรื่องคาศัพท์ที่เป็นภาษาอังกฤษ กับลูกค้า ในกรณีที่บางคนที่ไม่ถนัดพูดภาษาอังกฤษ
๒) น้าเสียง Voice ซึ่งจะมีผลต่อการรับรู้ของผู้ที่เราสื่อสารด้วยถึง 38% ทั้งนี้ น้าเสียงที่เปล่งออกไปจะทา
ให้ลูกค้าสามารถรับรู้ถึงความรู้สึกที่เรามีต่อลูกค้าได้ว่า เรายินดีและจริงใจต่อการให้บริการหรือไม่ ทั้งนี้น้าเสียงที่
เหมาะสม อาจรวมไปถึงการออกเสียง สาเนียง ระดับเสียงเบา - ดัง ความเร็วในการพูด ระดับเสียงสูง - ต่า เป็น
ต้น
๓) ภาษากาย Body Language เป็นองค์ประกอบหลักของความประทับใจครั้งแรก และแสดงถึงความรู้สึก
ว่าเราเต็มใจให้บริการลูกค้า จากผลของงานวิจัย ภาษากายมีผลต่อการรับรู้ของผู้ที่เราจะสื่อสารด้วยมากที่สุดถึง
55% ทั้งนี้ภาษากายหมายถึง การแสดงสีหน้า การสบตา กริยาท่าทาง ระยะห่าง การแต่งกาย การวางท่าทาง
รวมทั้งการยืนและการเดินอีกด้วย ทั้งหมดนี้มีผลต่อการรับรู้ถึงความเป็นมืออาชีพของคนในชุมชน
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๓.2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอานวยความสะดวก
กิจกรรมหลัก ๓.2.1 พัฒนาศักยภาพด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว
(ป้ายข้อมูล ป้ายบอกทาง จุดถ่ายภาพ ความสะอาดความปลอดภัย)
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ชุมชนในการออกแบบและพัฒนาภูมิทัศน์ของชุมชนในบริบท
ทางสังคมที่หลากหลาย
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ให้มีอัตลักษณ์โดดเด่น และพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิธีการ/ขั้นตอนดาเนินการ/เงื่อนไขของกิจกรรม ดังนี้
1 . ก ร ม ก า ร พั ฒ น า ชุ ม ช น แ จ้ ง จั ด ส ร ร ง บ ป ร ะ ม า ณ ใ ห้ จั ง ห วั ด ที่ มี ห มู่ บ้ า น เ ป้ า ห ม า ย
2. จังหวัดจัดทารายละเอียดโครงการเพื่อเสนอขอใช้งบประมาณ แจ้งอาเภอที่มี หมู่บ้านเป้าหมายเพื่อ
ดาเนินการตามโครงการ
3. จังหวัด/อาเภอ จัดจ้างสถาบันการศึกษา/หน่วยงาน/องค์กร /เอกชน ที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหาร
จัดการออกแบบและพัฒนาภูมิทัศน์ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยดาเนินการออกแบบการจัดกิจกรรมให้มีการ
นาอัตลักษณ์ ความโดดเด่นของหมู่บ้าน ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลของพื้นที่ สภาพปัญหา ทุนทางธรรมชาติ อัตลักษณ์
และจุดแข็งของหมู่บ้านเพื่อนามาใช้ในการออกแบบและพัฒนาภูมิทัศน์ของหมู่บ้าน จัดทาเวทีประชาคมการมี
ส่วนร่วมของชุมชน ประกอบไปด้วย ผู้นาชุมชน องค์กรชุมชน ประชาชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชน เพื่อร่วมกันพิจารณาข้อมูล และวางแผนการออกแบบและพัฒนาภูมิทัศน์ร่วมกัน จัดทาแนวคิดในการวางผัง
(Concept Design) และการเขียนภาพทัศนียภาพ (Perspective) ในการพัฒนาภูมิทัศน์หมู่บ้าน OTOP เพื่อการ
ท่องเที่ยว และดาเนินกิจกรรมตามความเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมาย และให้สอดคล้องกับการ
นาเสนออัตลักษณ์ที่โดดเด่นของหมู่บ้าน โดยดาเนินการใช้จ่ายในลักษณะของงบดาเนินงาน ดังนี้
๓.๑ ออกแบบงานภูมิทัศน์ จัดสวน ปลูกต้นไม้ให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของหมู่บ้าน
๓.๒ การประดับ ต้น ไม้ที่เป็ น ไม้ดอก ไม้ ประดับ ไม้พุ่ม ให้ ส วยงามเพื่อจัดทาเป็นจุดถ่ายภาพ เพื่ อ
ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
๓.๓ การจั ดทาข้อมูล เส้น ทางเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวภายในและภายนอกหมู่บ้าน OTOP
เพื่อการท่องเที่ยว เช่น การจัดทาป้ายบอกทาง ป้ายเล่าเรื่อง แผนที่เส้นทางเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยว
ของหมู่บ้าน ป้ายแสดงข้อมูลกิจกรรมที่ดาเนินการของหมู่บ้าน
๓.๔ การจั ดระเบี ย บสภาพแวดล้ อมชุมชนให้ มีความสะอาด สวยงาม เป็ นระเบียบเรียบร้อย เช่ น
การจั ดทาป้ ายบ้ านเลขที่ครั วเรื อน การจั ดหาและจัดวางถังขยะในพื้นที่ของครัว เรือนและภายในหมู่บ้านให้
เหมาะสม การทาความสะอาดถนนสายหลัก -สายรองภายในหมู่บ้านและเส้นทางเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยว
การจัดทารั้วกินได้ รั้วพูดได้ ฯ
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4. สรุปผลการดาเนินงานกิจกรรมออกแบบและพัฒนาภูมิทัศน์ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน จัดทาเอกสาร
รูปเล่มพร้อมภาพถ่ายและ/หรือภาพเคลื่อนไหวในการดาเนินงาน ก่อน – ระหว่าง – หลัง รวมทั้งประเมินผล
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของคนในชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชม
ทั้งนี้ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ โดยประยุกต์กิจกรรมชุมชนเกื้อกูล(หน้าบ้านน่ามอง
หลังบ้านน่าดู ในบ้านน่าอยู่ ฯลฯ ) มาดาเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปรับภูมิทัศน์และการเป็นเจ้าบ้านที่ดี
ที่แท้จริง
หน่วยดาเนินการ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อาเภอ
พื้นที่ดาเนินการ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ระยะเวลาเนินการ ไตรมาส 3 - 4 (มิถุนายน – กันยายน 2561)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีการพัฒนาภูมิทัศน์ของหมู่บ้าน
2. เกิดกระบวนการเรียนรู้และมีส่วนร่วมของชุมชน ในกิจกรรมออกแบบและพัฒนา
ภูมิทัศน์ชุมชน
ตัวชี้วัดกิจกรรม : มีชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่มีการพัฒนาภูมิทัศน์ของหมู่บ้านให้มีอัตลักษณ์
และสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย จานวน 3,273 หมู่บ้าน
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กิจกรรมหลัก ๓.2.2 ส่งเสริม/พัฒนาเสน่ห์ ประเพณี วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ชุมชน
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับทีมขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ให้สามารถ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนได้ สามารถวิเคราะห์อัตลักษณ์ และสร้างเสน่ห์ให้กับ
ชุมชนท่องเที่ยวได้
2. เพื่อให้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงประเพณี และอัตลักษณ์
ของชุมชน
รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิธีการ/ขั้นตอนดาเนินการ/เงื่อนไขของกิจกรรม ดังนี้
1. ค้นหาจุดเด่นใน 3 มิติประกอบด้วย
1.1 สถานที่ท่องเที่ยว/กิจกรรมเด่น เพื่อดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมสถานที่ในชุมชน
1.2 เมนูเด็ด เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชิมอาหารอันเป็นลักษณะของพื้นถิ่น
1.3 สุดยอดผลิตภัณฑ์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน
2. ค้นหาทุนของชุมชน ประกอบด้วย
2.1 ทุนทางประวัติศาสตร์ เมื่อนามาใช้ต้องมีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอย่างลึกซึ้ง
2.2 ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อนามาใช้ต้องมีมาตรการดูแลรักษา
2.3 ทุนศิลปวัฒนธรรมและประเพณี เมื่อนามาใช้ ต้องเข้าใจการรักษาสมดุลระหว่างการอนุ รักษ์
กับการพัฒนา
2.4 ทุ น ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ความคิ ด สร้า งสรรค์ ส ามารถต่ อ ยอดทุ น เดิ ม ให้ ก ลายเป็ น ทุน ใหม่
เกิดความตระหนักในคุณค่าและส่งต่อคุณค่า
2.5 ทุนนวัตกรรม การบูรณาการความรู้เก่า-ใหม่ เพื่อลดความสูญเสีย และเพิ่มมูลค่า
3. จัดทาแผนงานพัฒนาด้วยหลัก 5P ประกอบด้วย
3.1 Place พั ฒ นาศั ก ยภาพ สร้ า งแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว สถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว เพื่ อ ดึ ง ดู ด ความสนใจ
ของนักท่องเที่ยว
3.2 Preserve ดู แ ลรั ก ษาทรั พ ยากรที่ เ ป็ น อั ต ลั ก ษณ์ ท้ อ งถิ่ น ชุ ม ชน และสิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ ให้
นักท่องเที่ยวประทับใจและเป็นต้นทุนที่ยั่งยืนของชุมชน
3.3 People พัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้ประกอบการชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง เก่งไปด้วยกัน
3.4 Product พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการให้โดดเด่น ผลิตแบบรู้ใจคนซื้อ
3.5 Promotion ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ สนับสนุน กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง รู้จักพลังสื่อ เลือกใช้สื่อ
ที่ประหยัดและให้ผลกว้าง
4. สร้างเสน่ห์ชุมชนด้วยหลัก 5S ประกอบด้วย
4.1 Smile ชุมชนเจ้าของบ้านยิ้มแย้มแจ่มใส
4.2 Story ชุมชนมีเรื่องราว เรื่องเล่าที่น่าสนใจ
4.3 Secret มีความลับเล็ก ๆ ที่เป็นเสน่ห์ เช่น สูตรลับอาหารพื้นบ้าน
4.4 Surprise สิ่งที่ทาให้ประหลาดใจในเชิงบวก เช่น แหล่งท่องเที่ยว ชุมชนสะอาด มีความปลอดภัย
4.5 Spirit ชุมชนเจ้าของบ้านมีอัธยาศัยไมตรี โอบอ้อมอารี
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กลุ่มเป้าหมาย ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
หน่วยดาเนินการ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อาเภอ
พื้นที่ดาเนินการ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ระยะเวลาเนินการ ไตรมาส 3-4 (มิถุนายน – กันยายน 2561)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ทีมขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการดาเนิน
โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สามารถวิเคราะห์ศักยภาพ และวางแผนกาหนดทิศทางการท่องเที่ยว
โดยชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ทีมขับเคลื่อนฯ ได้รับการพัฒนาฝึกทักษะการสื่อสาร การแสดงเพื่อการต้อนรับ
นักท่องเที่ยว และมีกิจกรรมการแสดงเพื่อการต้อนรับนักท่องเที่ยว
ตัวชี้วัดความสาเร็จ 1. ทีมขับเคลื่อนฯ ใน 3,273 หมู่บ้าน มีทักษะในการต้อนรับนักท่องเที่ยว
2. ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 3,273 หมู่บ้าน มีรูปแบบ แนวทางการต้อนรับ
นักท่องเที่ยวของหมู่บ้าน ที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ชุมชน
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กิจกรรมหลักที่ 2.3 ออกแบบตราสัญลักษณ์และสโลแกนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อจัดทาตราสัญลักษณ์และสโลแกนชุมชนท่องเที่ยว เพื่อเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน
2. เพื่อเป็นอัตลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว ง่ายต่อการจดจา และบอกต่อ
รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
ขั้นตอนและวิธีดาเนินการ
1. จัดเวทีประชาคม เพื่อร่ วมกันค้นหาอัตลักษณ์ของชุมชน เพื่อร่วมกันกาหนดตราสัญลักษณ์และ
ร่วมกันกาหนดสโลแกนที่เป็นอัตลักษณ์ความโดดเด่นของชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายในชุมชน
2. จัดทาตราสัญลักษณ์ และสโลแกนของชุมชน ในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละชุมชน
3. ใช้ตราสัญลักษณ์ และสโลแกนของชุมชน ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและการให้บริการ
ด้านการท่องเที่ยวของชุมชน หรืออื่น ๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละชุมชน ที่สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามา
เยี่ยมชมได้
4. อาเภอและจังหวัดติดตามสนับสนุน ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงาน
กลุ่มเป้าหมาย
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
หน่วยดาเนินการ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อาเภอ
พื้นที่ดาเนินการ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ระยะเวลาดาเนินการ ไตรมาส 3 – 4 (มิถุนายน - กันยายน 2561)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีตราสัญลักษณ์ และมีสโลแกน ที่บ่งบอกถึงความเป็นอัตลักษณ์ ความโดดเด่นของชุมชน
ที่สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมได้
ตัวชี้วัดกิจกรรม มีตราสัญลักษณ์และสโลแกนที่บ่งบอกถึงความเป็นอัตลักษณ์และความโดดเด่นของชุมชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอหรือสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
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๓.3 พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
กิจกรรมหลัก ๓.3.1 พัฒนาผู้ประกอบการชุมชน
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในชุมชน ให้มีองค์ความรู้ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและ
การบริการด้านการท่องเที่ยวของชุมชน
รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
ขั้นตอนและวิธีดาเนินการ
1) จังหวัดคัดเลือก ผู้ประกอบการ OTOP ที่ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนที่อยู่ในกลุ่มปรับตัวสู่การ
พัฒนา (กลุ่ม Quadrant D) ที่มีศักยภาพ
2) จังหวัดจัดทา MOU ร่วมกับหน่วยงาน/องค์กรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านพัฒนาผู้ประกอบการ
3) จังหวัดฯ ดาเนินการจ้างหน่วยงาน/ผู้เชี่ยวชาญ ดาเนินกิจกรรมตามโครงการฯ
กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน
การพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการด้าน
การผลิต การบริหารจัดการ การตลาด เช่น
๑) แนวทางการพัฒนาเพื่อยกระดับสินค้า OTOP
๒) เสริมสร้างองค์ความรู้ส่วนประสมทางการตลาด 4 P
๓) เรียนรู้บทเรียน OTOP ตัวอย่าง
๔) การเรียนรู้กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP
4.1) การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
4.2) การพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐาน/ผลิตภัณฑ์
4.3) การพัฒนาบรรจุภัณฑ์
๕) ให้ความรู้ด้านส่วนประสมทางการตลาด
๖) ฝึกปฏิบัตกิ ารจัดทาแผนธุรกิจอย่างง่าย
๗) ฝึกปฏิบัตกิ ารวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เพื่อวางแผนพัฒนา
๘) การนาเสนอคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เกิดความประทับใจ
๙) การให้บริการที่สร้างความประทับใจ
๑๐) การขายสินค้า เก็บหลักฐานเพื่อการพัฒนาต่อยอด
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการในชุมชน หมู่บ้านเป้าหมาย
หน่วยดาเนินการ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอหรือสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
พื้นที่ดาเนินการ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ณ สถานที่เอกชน หรือ ณ สถานที่ของกลุ่มเป้าหมาย หรือ
สถานทีอ่ ื่น ๆ ตามความเหมาะสม
ระยะเวลาดาเนินการ ไตรมาส 3 – 4 (มิถุนายน - กันยายน 2561)
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้ประกอบการชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพ โดยได้รับความรู้ ประสบการณ์ จากการ
ฝึกอบรมหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทั้งในด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
การตลาด การส่งเสริมการขาย และด้านการให้บริการด้านการท่องเที่ยวของชุมชน
ตัวชี้วัดกิจกรรม ผู้ประกอบการชุมชน ได้รับความรู้ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และการให้บริการด้านการท่องเที่ยวชุมชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอหรือสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
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กิจกรรมหลัก ๓.3.2 พัฒนาสินค้าและบริการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นสินค้าที่จาหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว
2. เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ในหมู่บ้าน สร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชน
3. เพื่อพัฒนาด้านการให้บริการชุมชนท่องเที่ยว
รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
ขั้นตอนและวิธีดาเนินงาน ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 ยกระดับสินค้าให้มีมาตรฐานคุณภาพ ขายได้
1) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมาย เรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์และมาตรฐาน
การพัฒนายกระดับให้ผลิตภัณฑ์ให้ผ่านการรับรองมาตรฐาน
2) พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์หรือแก้ไขข้อบกพร่องอื่น ๆ เพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์
3) การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ โดยกลุ่มเป้าหมายนาผลิตภัณฑ์เข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
๔) สรุปผลการดาเนินงานและรายงานผลการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ ๒ ออกแบบของฝากของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว
๑) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย ในการออกแบบผลิตภัณฑ์
๒) ดาเนินการจัดกิจกรรมออกแบบของฝากของที่ระลึก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(๑) นักออกแบบ ลงพื้นที่ให้คาแนะนากระบวนร่างแบบผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแบบ
ที่ร่างร่วมกับผู้ประกอบการ
(๒) จัดทาคาอธิบายการ จัดทาต้นแบบเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนาไปเป็นคาแนะนาและคู่มือ
ในการจัดทาต้นแบบ
(๓) ให้คาแนะนาด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย การตั้งราคา นาเสนอจุดขาย
เรื่องเล่าที่มีคุณค่าของผลิตภัณฑ์
(๔) ออกแบบ โลโก้ ชื่อแบรนด์ของที่ระลึก
กิจกรรมที่ ๓ สินค้าวัฒนธรรมและอาหาร
๑) สินค้าประเภทอาหาร
(๑) สารวจพื้นที่ดาเนินการในหมู่บ้าน เพื่อค้นหาและทาความเข้าใจกับชุมชน
(๒) คัดเลือกเมนูอาหารพื้นถิ่น 1 สารับ (ประกอบด้วยอาหารคาว 4 เมนู หวาน 1 เมนู) โดย
คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อย 5 คน ตัดสินจากเกณฑ์ทางด้านรสชาติ วัตถุดิบที่ใช้ในชุมชน วิธีการปรุง
ในวิถีพื้นบ้าน อายุยาวนาน และเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น
(๓) สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาอาหารให้เป็นสารับมาตรฐาน แบ่งเป็นการฝึกอบรม
• สาธิตการทาอาหารโดยใช้สูตรมาตรฐาน (ส่วนผสม น้าหนัก ปริมาณ วิธีการเตรียม วิธีการปรุง)
• การคิดคานวณต้นทุน ราคาขาย
• สุขลักษณะในการปรุงอาหารให้สะอาด
• สอนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการปรุงและผลิตอาหาร เพื่อสร้างวิทยากรในชุมชน
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(4) ให้คาแนะนาด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย การตั้งราคา การนาเสนอพรีเซ้นท์จุดขาย เทคนิค
การถ่ายรูปผลิตภัณฑ์เพื่อนาเสนอสินค้า
ผลผลิต
1. แหล่งเยี่ยมชมการสาธิตการผลิตอาหารพื้นถิ่น (OTOP รสไทยแท้) 1 แหล่งต่อหมู่บ้าน
๒. บุคลากรที่ผ่านการอบรมในเรื่องมาตรฐานอาหารพื้นถิ่น จานวนไม่น้อยกว่า 25 คนต่อหมู่บ้าน
๓. Train the Trainer ที่ผ่านการอบรมจานวนไม่น้อยกว่า 10 คนต่อหมู่บ้าน
๒) สินค้าวัฒนธรรม
(๑) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย ในการออกแบบผลิตภัณฑ์
(๒) ดาเนินการจัดกิจกรรมออกแบบสินค้าวัฒนธรรม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๒.๑ นักออกแบบ ลงพื้นที่ให้คาแนะนากระบวนร่างแบบผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตาม
แบบที่ร่างร่วมกับผู้ประกอบการ
๒.๒ จัดทาคาอธิบายการจัดทาต้นแบบ เพื่อนาไปเป็นคาแนะนาและคู่มือในการจัดทาต้นแบบ
๒.๓ ให้คาแนะนาด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย การตั้งราคา เทคนิคการส่งเสริมการขาย
นาเสนอจุดขาย เรื่องเล่าที่มีคุณค่าของผลิตภัณฑ์
๒.๔ ออกแบบ โลโก้ ชื่อแบรนด์ของสินค้าวัฒนธรรม
ผลผลิต
๑. มีผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
๒. ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจในการสร้างแบรนด์
๓. ผลิตภัณฑ์สามารถเข้าถึงตลาดได้
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ OTOP / กลุ่มอาชีพ ในหมู่บ้าน/ชุมชน
หน่วยดาเนินการ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอหรือสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
พื้นที่ดาเนินการ ณ สถานที่หมู่บ้าน/ชุมชน ของกลุ่มเป้าหมาย
ระยะเวลาดาเนินการ ไตรมาส 3 – 4 (มิถุนายน - กันยายน 2561)
ตัวชี้วัดกิจกรรม : มีผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ที่ได้รับการพัฒนาเป็นสินค้าสาหรับ
จาหน่ายให้นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป จานวน 32,730 ผลิตภัณฑ์
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๓.4 เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวแต่ละท้องถิ่น
กิจกรรมหลักที่ ๓.4.1 ออกแบบและเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวของหมู่บ้านเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว และเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว
2. เพื่อจัดแผนรองรับนักท่องเที่ยว และแผนพัฒนาความเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว
ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่
รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
1. กรมการพัฒนาชุมชนแจ้งจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดที่มีหมู่บ้านเป้าหมาย
2. จังหวัดจัดทารายละเอียดโครงการ แจ้งอาเภอที่มีหมู่บ้านเป้าหมายเพื่อดาเนินโครงการ
3. จังหวัด/อาเภอ จ้างเหมาดาเนินการออกแบบและเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว ดาเนินการในกิจกรรม ดังนี้
3.1 ศึกษาข้อมูลการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
1) ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของแหล่งท่องเที่ยว
2) ศึกษาความเชื่อมโยงของแหล่งท่องเที่ยว ระหว่างแหล่งท่องเที่ยวอื่น
3.2 จัดเวทีวิเคราะห์ศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
3.3 ออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว และเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
3.4 พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เช่น
1) การบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
2) ออกแบบโปรแกรมการท่องเที่ยว และจัดทาเส้นทางการท่องเที่ยว
3) จัดทาคู่มือนาเที่ยว อาทิเช่น วันเดียวเที่ยวคุ้ม, สองวันเที่ยวคุ้มกว่า
4) จัดทาแผนที่เส้นทางนาเที่ยวตามเส้นทางการท่องเที่ยว
5) ติดตั้งแผ่นป้ายและแผนผังบอกเส้นทาง/สถานที่ท่องเที่ยว
6) การปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว
6.1) ส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเรื่องราวประวัติศาสตร์ของสถานที่
6.2) จุดถ่ายภาพ จัดจุดนั่งพัก และรับประทานอาหารที่ร่มรื่นเป็นธรรมชาติ เป็นต้น
3.5 จัดทาแผนการรองรับนักท่องเที่ยว และแผนพัฒนาการความเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว
4. ติดตามและประเมินผลในทุกขั้นตอน และจัดทาสรุปผลการดาเนินงาน
ระยะเวลาเนินการ ไตรมาส 3 - 4 (มิถุนายน – กันยายน 2561)
หน่วยดาเนินการ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. มีกิจกรรมการท่องเที่ยว และโปรแกรมการท่องเที่ยว
2. มีการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
3. มีข้อมูลสรุปผลการดาเนินงาน การออกแบบและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบ
เอกสาร และวีดีโอ
ตัวชี้วัดกิจกรรม
1. รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม
2. รูปแบบและเส้นทางการท่องเที่ยวของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ไม่น้อยกว่า 1 รูปแบบ
3. มีแผนการรองรับนักท่องเที่ยว และแผนพัฒนาการความเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว
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กิจกรรมหลักที่ 3.4.2 เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเมืองหลักและเมืองรอง
วัตถุประสงค์

1. เพื่อออกแบบการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเมืองหลักเมืองรอง+
2. เพื่อกาหนดเส้นทางการท่องเที่ยวเมืองหลักเมืองรอง และชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
3. เพื่อจัดทาแผนพัฒนาการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเมืองหลักเมืองรองให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่

รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
1. กรมการพัฒนาชุมชนแจ้งจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดที่มีหมู่บ้านเป้าหมาย
2. จังหวัดจัดทารายละเอียดโครงการ แจ้งอาเภอที่มีหมู่บ้านเป้าหมายเพื่อดาเนินโครงการ
3. จังหวัด/อาเภอ จ้างเหมาดาเนินการกิจกรรมการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเมืองหลักเมืองรอง ดาเนินการ
ในกิจกรรม ดังนี้
3.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวสาคัญเมืองหลักเมืองรอง
3.2 จัดเวทีวิเคราะห์ศักยภาพการท่องเที่ยวเมืองหลักเมืองรอง และการเชื่อมโยงชุมชนท่องเที่ยว OTOP
นวัตวิถี
3.3 ออกแบบความเชื่อมโยงของแหล่งท่องเที่ยวเมืองหลักเมืองรอง และการเชื่อมโยงชุมชนท่องเที่ยว
OTOP นวัตวิถี เช่น 1) มิติด้านวิถีชีวิตชุมชน 2) มิติด้านวัฒนธรรม 3) มิติด้านประวัติศาสตร์ 4) มิติด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
3.4 พัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเมืองหลักเมืองรอง อาทิเช่น
1) การบริหารจัดการการท่องเที่ยว เชิงระบบ
2) การปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน
3) พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวและสิ่งอานวยความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยว
3.5 ออกแบบโปรแกรมการท่องเที่ยวเมืองหลักเมืองรอง และชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
3.6 จัดแคมเปญส่งเสริมการการท่องเที่ยวเมืองหลักเมืองรอง และชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
3.7 จัดทาแผนการรองรับนักท่องเที่ยว และแผนการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเมืองหลักเมืองรอง
4. ติดตามและประเมินผลในทุกขั้นตอน และจัดทาสรุปผลการดาเนินงาน
ระยะเวลาเนินการ ไตรมาส 3 - 4 (มิถุนายน – กันยายน 2561)
หน่วยดาเนินการ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อาเภอ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. มีการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวระหว่างแหล่งการท่องเที่ยวเมืองหลักเมืองรอง และ
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
2. เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยว และมีเครือข่ายการพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองหลักเมืองรอง
3. มีผลการออกแบบและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบเอกสารและวีดีโอ
ตัวชี้วัดกิจกรรม
1. รูปแบบการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเมืองหลักเมืองรอง ไม่น้อยกว่า 1 รูปแบบ
2. เส้นทางการท่องเที่ยวเมืองหลักเมืองรอง และชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
3. มีแผนการพัฒนาการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเมืองหลักเมืองรอง
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3.5 ส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว
กิจกรรมหลักที่ 3.5.1 ประชาสัมพันธ์ Online/Offline/Platform
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้จักชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และเชิญชวนให้
ประชาชนท่องเที่ยวในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
2. เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ตลาดออนไลน์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ผ่านช่องทางที่
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายเพื่อสร้างการรับรู้สู่การบริการนักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
1. จังหวัดจัดทาแผนการดาเนินงานประชาสัมพันธ์และตลาดออนไลน์ระดับจังหวัด
2. จัดทาโครงการการประชาสัมพันธ์และตลาดออนไลน์ระดับจังหวัด โดยมีแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
2.1 จั ง หวั ด จั ด จ้ า งสถาบั น การศึ ก ษา/หน่ ว ยงาน/องค์ ก ร /เอกชน ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในด้ า นการ
ประชาสั มพันธ์ โดยดาเนิ นการออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่ อใช้ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อภายในจังหวัด
เช่น สื่อโทรทัศน์ท้องถิ่น วิทยุชุมชน หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น การเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ของจังหวัด เป็นต้น
2.2 จังหวัดออกแบบ/จัดทาระบบ (Platform) การจัดเก็บข้อมูลเส้นทางการท่องเที่ยวภายในจังหวัด
เพือ่ เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างจังหวัดกับกรมการพัฒนาชุมชน ดาเนินงาน ดังนี้
2.2.1 จังหวัดดาเนินการจัดจ้างออกแบบ/จัดทาระบบ (Platform) 1 ระบบ
2.2.2 จังหวัดออกแบบกลไกและวางแผนการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลระดับจังหวัด
2.2.3 ออกแบบและจัดเก็บข้อมูลเส้นทางการท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวภายในจังหวัด เพื่อบันทึก
ลงใน Platform
2.2.4 ออกแบบและจั ดเก็บข้อมูล ผลิตภัณฑ์ OTOP ของชุมชนภายในจังหวัด เพื่อบันทึกลงใน
Platform
2.2.5 จังหวัดให้ผู้รับจ้างนาข้อมูลที่จัดเก็บได้ใส่ในระบบ และสามารถเชื่อมโยงระหว่าง Platform
ของจังหวัด และ Platform ของกรมการพัฒนาชุมชน
3. จังหวัดติดตาม สนับสนุน และประเมินผล
4. สรุปรายงานผลการดาเนินกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

1. ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จานวน 3,273 หมู่บ้าน ในพื้นที่ 875 อาเภอ 76 จังหวัด
2. ผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จานวน 32,730 ผลิตภัณฑ์
3. กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่สนใจท่องเที่ยวในจังหวัด
4. ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว การซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน และการศึกษาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน
ผ่านทางสื่อ Multimedia และช่องทางต่าง ๆ รวมทั้งสื่อ Online
หน่วยดาเนินงาน สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อาเภอ
พื้นที่ดาเนินการ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ระยะเวลา
ดาเนินการในไตรมาส 3 และ 4 (มิถุนายน – กันยายน 2561)

๗๒

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ประชาชนได้รู้จักชมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และสามารถเชิญชวนให้นักท่องเที่ยว
เข้ามาท่องเที่ยวได้
2. มีการประชาสัมพันธ์ตลาดออนไลน์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลสู่การบริการนักท่องเทีย่ วอย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีผ่านสื่อท้องถิ่น
อย่างน้อย 1 ช่องทาง
2. ประชาชนในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีช่องทางที่สามารถใช้ประโยชน์และบริหาร
จัดการข้อมูลชุมชนได้ อย่างน้อย 1 ช่องทาง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. มีการประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้เข้ามา
ท่องเที่ยวในชุมชน
2. มีช่องทางที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายเพื่อสร้างการรับรู้สู่การบริการนักท่องเที่ยว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อาเภอ

๗๓

ตารางเปรียบเทียบการดาเนินงาน Platform
กิจกรรมส่วนกลาง

กิจกรรมจังหวัด

โครงการจั ด ท าฐานข้ อ มู ล เพื่ อ สร้ า งการรั บ รู้ สู่ ก ารบริ ก าร
นักท่องเที่ยว แบ่งออกเป็น 4 ส่วน
ส่วนที่ 1 จัดทาฐานข้อมูลบนระบบแอพพลิเคชั่น สาหรับบริการ
นักท่องเที่ยว มีขั้นตอนดังนี้
- เช่าบริการระบบซอฟท์แวร์ ระบบคลาวด์ เพื่อใช้ในการเก็บ
ข้อมูลจากหมู่บ้าน จานวน 3,273 หมู่บ้าน
- ออกแบบและพั ฒ นาระบบการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ในระบบ
แอพพลิเคชั่น
ส่วนที่ 2 สร้างทีม (วิทยากร ครู ก) ให้ความรู้การจัดเก็บข้อมูล
และนาเข้าข้อมูล และบริหารการจัดเก็บข้อมูล ชุมชนท่องเที่ยว
OTOP นวัตวิถี มีขั้นตอนดังนี้
- จั ด ฝึ ก อบรมการใช้ ง านระบบให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล บน Mobile
Application และระบบจัดการเนื้อหา
- จั ด ฝึ ก อบรม การใช้ ง านระบบรายงานส าหรั บ ผู้ บ ริ ห าร
(Management Report)
- จัดฝึกอบรมการดูแลระบบด้านเทคนิค
- ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการงานเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยว
OTOP นวัตวิถี
ส่วนที่ 3 กิจกรรมสร้างการรับรู้ การจัดทาฐานข้อมูล และพัฒนา
ทักษะเพื่อการใช้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ มีขั้นตอนดังนี้
- ชุดปฏิบัติการ (วิทยากร ครู ข) สร้างการรับรู้จัดทาฐานข้อมูล
และพั ฒ นาทั ก ษะเพื่ อ การใช้ ป ระโยชน์ ใ นการประชาสั ม พั น ธ์
พร้ อ มจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล หมู่ บ้ า น 3,273 หมู่ บ้ า น (ที ม ละ 3 คน
จานวน 410 ทีม)
- จั ด เวที ส ร้ า งการรั บ รู้ ที ม พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล และพั ฒ นา
ทักษะเพื่อการใช้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวชุมชน
OTOP นวัตวิถี (วิทยากร ครู ค) (แกนนาหมู่บ้าน ๆ ละ 5 คน
จานวน 16,365 คน)
- ค่ า จั ด ท าสื่ อ เพื่ อ การเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ และการสร้ า ง
ความรู้ความเข้าใจแก่ชุมชน ตลอดจนกลุ่มเป้าหมาย
ส่วนที่ 4 การติดตาม ประเมินผลการจัดเก็บข้อมูลและพัฒนา
ฐานข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์

โครงการสร้างฐานข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์
ชุมชนท่ องเที่ ยว OTOP นวัต วิถี แบ่งเป็ น
2 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 การออกแบบฐานข้ อมูล เพื่อการ
ประชาสั ม พั น ธ์ สู่ ก ารบริ ก าร นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
มีขั้นตอนดังนี้
- ออกแบบจัดทาฐานข้อมูล (แอพพลิเคชั่น) เพื่อ
รองรับข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเมืองหลัก เมืองรอง
ภายในจังหวัด
- ฐานข้อมูล (แอพพลิเคชั่น) ที่จังหวัดจัดทาจะนา
ขึ้นเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลหลักของส่วนกลาง
ซึ่งข้อมูลที่จังหวัดจัดทาเป็นข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
อื่นภายในจังหวัดซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ที่เชื่อมโยงกับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลระบบ
ด้านเทคนิค
- กลุ่ ม เป้ าหมาย เจ้ า ห น้ า ที่ พั ฒ นาชุ ม ช น
ที่รับผิดชอบหมู่บ้าน/ชุมชน
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กิจกรรมหลักที่ 3.5.2 เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
(หมายเหตุ กิจกรรมหลักที่ 3.5.2 – 3.5.4 อาจดาเนินการร่วมกันในครั้งเดียวกัน หรือ แยกกันก็ได้)
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อประชาสัมพันธ์เสน่ห์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีกับองค์กรธุรกิจด้านการท่องเที่ยว
3. เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวไปเที่ยวบ้านฉัน (ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี)
รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิธีการ/ขั้นตอนดาเนินการ/เงื่อนไขของกิจกรรม ดังนี้
1. จังหวัดและอาเภอ ทาความเข้าใจและเตรียมความพร้อมของชุมชนในการนาเสนออัตลักษณ์ของหมู่บ้าน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
2. จังหวัด หรือ อาเภอ จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ให้น่าสนใจ ให้แก่บุคคลภายนอกและนักท่องเที่ยว เพื่อสร้าง
ความประทับใจ เกิดความต้องการเข้าเที่ยวชมในหมู่บ้านเป้าหมาย ในรูปแบบการจัดงานที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
ซึ่งอาจจัดรวมในระดับจังหวัด หรือ ระดับอาเภอ หรือ รายหมู่บ้าน รายละเอียดของกิจกรรมขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่และ
ลักษณะเฉพาะของชุมชน
กลุ่มเป้าหมาย แกนนาและประชาชนในชุมชนท่องเที่ยว ผู้ประกอบการที่สนับสนุนหรือมีธุรกิจในการดาเนินการ
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวด้านต่าง ๆ นิสิต นักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว สื่อมวลชน ประชาชนที่สนใจ
พื้นที่ดาเนินการ จังหวัด หรือ อาเภอ หรือ หมู่บ้าน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หมู่บ้านได้ประชาสัมพันธ์เสน่ห์ชุมชน เกิดการสื่อสารสร้างการรับรู้ด้านการท่องเที่ยว
อย่างกว้างขวาง
ระยะเวลาดาเนินการ ไตรมาส 3-4 (มิถุนายน 2561 – กันยายน 2561)
ตัวชี้วัดกิจกรรม มีการเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จานวน 3,273 ชุมชน

๗๕

กิจกรรมหลักที่ 3.5.3 จับคู่ธุรกิจ (Business Matching)
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเชื่อมโยงการตลาดท่องเที่ยวกับภาคธุรกิจระดับจังหวัด
2. เพื่อประชาสัมพันธ์การดาเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับจังหวัด
รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิธีการ/ขั้นตอนดาเนินการ/เงื่อนไขของกิจกรรม ดังนี้
1. จังหวัด หรือ อาเภอ จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีกับองค์กร
ภาครัฐและภาคเอกชนที่สนับสนุนหรือมีธุรกิจในการดาเนินการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวด้านต่าง ๆ เช่น โรงแรม
บริษัทนาเที่ยว เป็นต้น โดยให้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีเป้าหมาย นาเสนอศักยภาพ ความสามารถ เสน่ห์
อัตลักษณ์ สินค้าและบริการของชุมชนให้องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนที่สนับสนุนหรือมีธุรกิจในการดาเนินการ
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวด้านต่าง ๆ ได้รับทราบ และเกิดความประทับใจอยากสร้างความสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว
OTOP นวัตวิถีเป้าหมายในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการท่องเที่ยว การขายสินค้าและบริการ เป็นต้น
2. ชุมชนท่องเที่ย ว OTOP นวัตวิถี และองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชนที่ส นับสนุนหรือมีธุรกิจในการ
ดาเนินการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวด้านต่าง ๆ ร่วมกันทาข้อตกลงความร่วมมือ ในการจัดระบบธุรกิจการในด้านต่าง ๆ
เช่น ด้านการท่องเที่ยว สินค้า บริการของชุมชน เป็นต้น เพื่อสร้างอาชีพและรายได้กับหมู่บ้านร่วมกัน
กลุ่มเป้าหมาย แกนนาและประชาชนในชุมชนท่องเที่ยว ผู้ประกอบการที่สนับสนุนหรือมีธุรกิจในการดาเนินการ
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวด้านต่าง ๆ นิสิต นักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว สื่อมวลชน ประชาชนที่สนใจ
พื้นที่ดาเนินการ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีการเจรจาสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีกับองค์กรภาครัฐ และ
ภาคเอกชนที่สนับสนุนหรือมีธุรกิจในการดาเนินการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวด้านต่าง ๆ
หน่วยดาเนินการ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อาเภอ
ระยะเวลาเนินการ ไตรมาส 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2561)
ตัวชี้วัดกิจกรรม ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีช่องทางการตลาดเพื่อสร้างรายได้ เพิ่มขึ้น 1 ช่องทาง

๗๖

กิจกรรมหลักที่ 3.5.4 จัดกิจกรรมแสดง/จาหน่ายสินค้าและบริการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อประชาสัมพันธ์การดาเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
2. เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิธีการ/ขั้นตอนดาเนินการ/เงื่อนไขของกิจกรรม ดังนี้
1. จั งหวัดวางแผนกาหนดแนวทาง/รูปแบบการจัด กิจกรรมแสดงและจาหน่าย สิ นค้าและบริการชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานของหมู่บ้าน แสดงจุดเด่น อัต
ลักษณ์ของชุมชน รวมทั้งนาเสนอสินค้าเด่น บริการที่น่าประทับใจ จัดแสดงให้เห็ นถึงเสน่ห์ชุมชน การแสดง และ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนเป้าหมาย อาจดาเนินการในรูปแบบ ดังนี้ 1) การจาลองสภาพชุมชนที่แสดงให้เห็น
เอกลั ก ษณ์ และอัต ลั ก ษณ์ใ ห้ ผู้ เ ข้า ร่ ว มงานได้ สั มผั ส บรรยากาศเสมื อ นจริ งของหมู่บ้ านด้ ว ยข้ าวของเครื่อ งใช้ วิ ถี
ชีวิตประจ าวัน 2) การจั ดนิทรรศการภาพนิ่ง ภาพเคลื่ อนไหว มีความน่าสนใจกระตุ้นการรับรู้ 3) การจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถิ่น (OTOP) ที่ได้รับการพัฒนาภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ทั้งนี้ พื้นที่
ดาเนินกิจกรรมโดยอาจกาหนดดาเนินการในพื้นที่จังหวัด หรือต่างจังหวัด หรือ ตามเส้นทางการท่องเที่ยวก็ได้ (หากชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีที่เป็นเป้าหมาย มีศูนย์สาธิตการตลาด/ร้านค้าชุมชน จะต้องจัดกิจกรรมนาเสนอผลการ
ดาเนินงานของศูนย์ฯ และมีการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของศูนย์ฯ ด้วย)
2. จังหวัดประสานอาเภอและชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่เป็นเป้าหมาย ให้เตรียมความพร้อมเข้าร่วม
จัดกิจกรรมแสดงและจาหน่าย สินค้าและบริการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตามแผนการดาเนินงาน แนวทาง/
รูปแบบที่จังหวัดกาหนดโดยละเอียด
3. อาเภอร่วมกับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่เป็นเป้าหมาย วางแผน กาหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมแสดง
และจาหน่าย สินค้าและบริการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตามแนวทาง/รูปแบบกิจกรรมที่ได้รับจากจังหวัด เช่น
การเตรี ยมบุคลากรในการจั ดแสดงผลงาน การออกแบบจัดทาโบว์ชัวร์นาเสนอข้อมูลชุมชน โปรแกรมการท่องเที่ยว
การออกแบบและตกแต่งสินค้า ของที่ระลึกให้มีความน่าสนใจ เป็นต้น ให้มีความพร้อมในการจัดแสดงและจาหน่าย
4. จังหวัดประชาสัมพันธ์กิจกรรมจัดแสดง/จาหน่ายสินค้าและบริการผ่านสื่อต่าง ๆ
5. จังหวัดจัดกิจกรรม เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีเป้าหมาย แสดงจุดเด่น
ลักษณะเฉพาะของชุมชน รวมทั้งสินค้าเด่น บริการที่น่าประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามระยะเวลาที่กาหนด
6. ประเมินผลการดาเนินกิจกรรม
7. สรุปผลการดาเนินกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านการท่องเที่ยว สื่อมวลชน ประชาชนที่สนใจ
พื้นที่ดาเนินการ จังหวัด หรือ อาเภอ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ เกิดการรับรู้เสน่ห์ของชุมชน และมีความต้องการไปท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
หน่วยดาเนินการ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ระยะเวลาเนินการ ไตรมาส 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2561)
ตัวชี้วัดกิจกรรม ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ได้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานแสดงผลงานความสาเร็จ

๗๗

ส่วนที่ 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
-

78

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
-

79

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

80

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

๘๑
การดาเนินงานเกี่ยวกับครุภณ
ั ฑ์ที่ได้จากการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
1.เมื่ อ ด าเนิ น การเบิ ก จ่ า ยในระบบ GFMIS เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ครุ ภั ณ ฑ์ ใ นระบบ GFMISให้ เ จ้ า หน้ า ที่
ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามคู่มือการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS ผ่าน GFMIS Web online
(ตามหลักการและนโยบายบัญชีสาหรับหน่วยงานภาครัฐ สินทรัพย์ถาวร หมายถึง สินทรัพย์อันมีลักษณะคงทน
ที่ ใ ช้ ใ นการด าเนิ น กิ จ การและใช้ ไ ด้ น านกว่ า หนึ่ ง รอบระยะเวลาการด าเนิ น งานตามปกติ มิ ไ ด้ มี ไ ว้ เ พื่ อ ขาย
โดยมีมูลค่าขั้นต่าที่บันทึกรับรู้เป็นสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS คือ 5,000 บาท กรณีที่มีมูลค่าไม่ถึง
5,000 บาท ให้บันทึกควบคุมไว้ในทะเบียนคุมทรัพย์สิน)
2.ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ ต ามข้ อ 1 ให้ พิ จ ารณาว่ า เป็ น ครุ ภั ณ ฑ์ ป ระเภทใด รวมถึ ง การก าหนดรหั ส ครุ ภั ณ ฑ์
อายุการใช้งาน ราคาที่ได้มาแล้วนาไปบันทึกลงในช่องต่างๆ ของทะเบียนคุมทรัพย์สินให้ครบถ้วน (การกาหนดรหัส
ครุภัณฑ์ อายุการใช้งาน ปฏิบัติตามคู่มือทะเบียนสินทรัพย์ของกรมฯ ปี 2557 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่
กค 0423.3/ว.234 ลงวัน ที่ 9 กันยายน 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์การคานวณค่าเสื่อมราคาสิ นทรัพย์ถาวร
สาหรับหน่วยงานภาครัฐ)
3.ทะเบี ย นคุ ม ทรั พ ย์ สิ น ปฏิ บั ติ ต ามหนั ง สื อ คณะกรรมการว่ า ด้ ว ยการพั ส ดุ (กวพ) ด่ ว นที่ สุ ด
ที่ กค (กวพ) 0408.4/ว.129 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2549 เรื่อง การลงทะเบียนพัสดุของทางราชการ
4.เขี ย นรหั ส ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ตั ว ครุ ภั ณ ฑ์ ใ นต าแหน่ ง ที่ เ ห็ น ชั ด เจน ส าหรั บ ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ มี มู ล ค่ า เกิ น กว่ า
5,000 บาท ให้เขียนหมายเลขสินทรัพย์จากระบบ GFMIS ที่ตัวครุภัณฑ์ด้วย เพื่อสามารถควบคุมและตรวจสอบได้
5.การส่ ง มอบครุ ภั ณ ฑ์ ให้ จั ด ท าหลั ก ฐานการยื ม ครุ ภั ณ ฑ์ ระยะเวลาเริ่ ม วั น ที่ ไ ด้ รั บ ครุ ภั ณ ฑ์ จนถึ ง
วัน ที่ 30 กัน ยายน ของทุกปี (ให้ จั ดทาใบยืมครุภัณฑ์/ใบคืนครุภัณฑ์ทุกปีเมื่อมีการตรวจสอบพัสดุประจาปี)
ป้องกันครุภัณฑ์สูญหายและการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
6.ใบยืมครุภัณฑ์/ใบคืนครุภัณฑ์
7.เมื่อมีการซ่ อมแซมบารุงรั กษา ให้ลงรายการซ่อมแซมและบารุงรักษานั้นลงในประวัติการซ่อมแซม
ด้านหลังทะเบียนคุมทรัพย์สินรายการนั้นๆ
8.ให้ มี ก ารตรวจสอบพั ส ดุ ป ระจ าปี ทุ ก ปี ก่ อ นสิ้ น ปี ง บประมาณ กรมฯ จะมี ห นั ง สื อ แจ้ ง เพื่ อ สั่ ง การ
ให้ จั ง หวั ด ด าเนิ น การตรวจสอบพั ส ดุ ป ระจ าปี ต ามระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
9.หากพบว่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ช ารุ ด เสื่ อ มสภาพ หมดความจ าเป็ น ในการใช้ ง านราชการ หรื อ ซ่ อ มแซมแล้ ว
ไม่ คุ้ มค่ า ให้ แ จ้ ง กรมฯ เพื่ อ ขออนุ มัติ จ าหน่ า ยฯ ตามระเบี ย บกระทรวงการคลั งว่ า ด้ ว ยการจั ด ซื้ อจั ด จ้ างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
**********************

๘๒
ใบยืมครุภัณฑ์/ใบคืนครุภัณฑ์
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด....................................
วันที่...................เดือน.............................พ.ศ......................
ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ยืม)....................................................ตาแหน่ง................................................................................................
ที่อยู่......................................................................................................................................................................................................
มีความประสงค์ยมื ครุภัณฑ์ดังรายการต่อไปนี้ เพื่อใช้ประจาที่............................................................................................................
ตั้งแต่วันที่...............เดือน.............................พ.ศ.................ถึงวันที่.......................เดือน.......................................พ.ศ.........................
ลาดับ
รหัสครุภัณฑ์
รายการ
จานวน หน่วยนับ
ราคาต่อหน่วย
ที่

(ลงชื่อ)...................................................................ผู้ยมื ครุภัณฑ์
(...................................................................)
วันที่.................เดือน...............................พ.ศ...............
(ลงชื่อ).................................................................เจ้าหน้าที/่ ผู้ให้ยมื
(.................................................................)
วันที่.................เดือน...............................พ.ศ................
(ลงชื่อ)...................................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(...................................................................)
วันที่.................เดือน................................พ.ศ................
ได้รับของตามรายการข้างต้น ครบถ้วน เมื่อวันที่...................เดือน.............................................พ.ศ.......................
(ลงชื่อ)................................................................ผู้รับของ
(.................................................................)
วันที่.................เดือน................................พ.ศ................
ได้ส่งครุภณ
ั ฑ์คืน ถูกต้อง ครบถ้วน เมื่อวันที่...................เดือน.............................................พ.ศ.......................
(ลงชื่อ)................................................................ผู้ส่งคืนครุภณ
ั ฑ์
(.................................................................)
ได้รับครุภณ
ั ฑ์ ถูกต้อง ครบถ้วน เมื่อวันที่....................เดือน..............................................พ.ศ.........................
(ลงชื่อ).................................................................เจ้าหน้าที/่ ผูร้ ับคืน
(.................................................................)
(ลงชื่อ).................................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(.................................................................)

๘๓

๘๔

๘๕

คาอธิบายแบบฟอร์ม ทะเบียนคุมทรัพย์สิน
การบันทึกทะเบียนคุมทรัพย์สิน ให้บันทึกทะเบียน 1 ใบต่อทรัพย์สิน 1 รายการ
1 ส่วนราชการ
ให้ระบุชื่อส่วนราชการต้นสังกัด
2 หน่วยงาน

ให้ระบุชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบทรัพย์สิน

3 ประเภท

ให้ระบุประเภททรัพย์สิน เช่น อาคาร สิ่งปลูกสร้างหรือครุภัณฑ์
ตามการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของสานักงบประมาณ

4 รหัส

ให้ระบุหมายเลขประจาทรัพย์สิน

5 ลักษณะ / คุณสมบัติ
6 รุ่น / แบบ

ให้ระบุรายละเอียดหรือคุณสมบัติของทรัพย์สิน
ให้ระบุรุ่นหรือแบบของทรัพย์สิน

7 สถานที่ตั้ง/หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ให้ระบุสถานที่ตั้งของทรัพย์สินหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบทรัพย์สินนั้น
เช่น กองฝึกอบรม เป็นต้น

8 ชื่อผู้ขาย / ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค

ให้ระบุชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้างหรือผู้บริจาคทรัพย์สิน

9 ที่อยู่

ให้ระบุที่อยู่ของผู้ขายหรือผู้รับจ้างหรือผู้บริจาคทรัพย์สิน

10 โทรศัพท์

ให้ระบุหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ขายหรือผู้รับจ้างหรือผู้บริจาคทรัพย์สิน

11 วัน เดือน ปี

ให้ระบุวัน เดือน ปี ที่ได้รับทรัพย์สิน

12 ที่เอกสาร

ให้ระบุเลขที่เอกสารแสดงการได้มาของทรัพย์สิน

13 รายการ

ให้ระบุชื่อหรือชนิดของทรัพย์สิน เช่น อาคารสานักงาน เครื่องปรับอากาศ
เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น

14 จานวนหน่วย

ให้ระบุจานวนหน่วยของทรัพย์สินต่อหนึ่งรายการ

15 ราคาต่อหน่วย/ชุด/กลุ่ม

ให้ระบุถึงจานวนเงินที่แสดงถึงราคาต่อหน่วย หรือต่อชุด หรือต่อกลุ่ม
ของทรัพย์สิน
ให้ระบุจานวนเงินรวมของทรัพย์สินทั้งหมด

16 มูลค่ารวม
17 อายุการใช้งาน

ให้ระบุอายุการใช้งานของทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ส่วนราชการ
ได้เลือกกาหนดภายใต้หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังประกาศ

18 อัตราค่าเสื่อมราคา

ให้ระบุอัตราค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน

19 ค่าเสื่อมราคาประจาปี
20 ค่าเสื่อมราคาสะสม

ให้ระบุจานวนเงินค่าเสื่อมราคาต่อปี
ให้ระบุจานวนเงินค่าเสื่อมราคาที่สะสมตั้งแต่ปีที่เริ่มใช้ทรัพย์สินจนถึงปี
ปัจจุบัน

๘๖

21 มูลค่าสุทธิ
22 หมายเหตุ
23
24
25
26
27

ครั้งที่
วัน เดือน ปี
รายการ
จานวนเงิน
หมายเหตุ

หมายเหตุ :

ให้ระบุมูลค่าทรัพย์สินหลังจากหักค่าเสื่อมราคา ตั้งแต่ปีที่เริ่มใช้
ทรัพย์สินจนถึงปีปัจจุบัน
ให้แสดงข้อความอื่นที่จาเป็น เช่น การจาหน่ายทรัพย์สินออกจากบัญชี
เป็นต้น
ให้ระบุลาดับครั้งที่มีการซ่อมบารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้ระบุวัน เดือน ปี ที่ซ่อมบารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้ระบุคาอธิบายรายการซ่อมบารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้ระบุจานวนเงินที่ใช้ในการซ่อมหรือบารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้แสดงข้อความอื่นที่จาเป็น เช่น การซ่อมแซมที่ถือเป็นค่าใช้จ่ายหรือ
การซ่อมแซมที่ถือเป็นการเพิ่มทุนของทรัพย์สิน เป็นต้น

กรณีการจัดทาใบยืมครุภัณฑ์/ใบคืนครุภัณฑ์ ควรจัดทาอย่างน้อย 2 ชุด
สาหรับเก็บไว้ที่ชุมชน จานวน 1 ชุด
สาหรับเก็บไว้ที่สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ จานวน 1 ชุด
และสาเนาใบยืมครุภัณฑ์/ใบคืนครุภัณฑ์ ในรูปแบบของไฟล์ .pdf ส่งให้จังหวัด / กรม ต่อไป

๘๗

- ตัวอย่าง กฎระเบียบหมู่บ้าน
บ้านแม่กาปอง หมู่ที่ 3 ตาบลห้วยแก้ว
อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

จัดทาร่างโดยคณะกรรมการหมู่บ้านแม่กาปอง
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2560
ปรับแก้ตามมติที่ประชุมใหญ่ของหมู่บ้าน
วันที่ 4 มิถุนายน 2560

๘๘
กฎระเบียบหมู่บ้านแม่กาปอง หมู่ 3 ตาบลห้วยแก้ว อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านแม่กาปอง
ชื่อชุมชนหมู่บ้านแม่กาปอง มีที่มาจากการตั้งชื่อตามดอกไม้ชนิดหนึ่ง เกิดขึ้นในหมู่บ้านเป็นจานวนมาก
คือ “ดอกกาปอง” ประกอบกับในบริเวณที่ตั้งชุมชนมีแม่น้าไหลผ่าน จึงมีคาว่า แม่อยู่ข้างหน้าตามสภาพแวดล้อม
ทางภูมิศาสตร์ จึงกลายมาเป็นชื่อชุมชนว่า “บ้านแม่กาปอง” หมู่บ้านนี้ ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ของ จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนชื่อของ ตาบลห้วยแก้ว นั้นก็ได้มาจากชื่อ แม่น้าหรือลาน้า โดยบริเวณริมลาน้าดังกล่าว
นั้น มีทรายที่มีเนื้อสีขาวละเอียดเหมือนแก้ว จึงได้นาไปใช้เป็นชื่อของตาบลห้วยแก้ว
ส่ว นความเป็ นมาของหมู่บ้านแม่กาปองนั้น ได้มีผู้ คนเข้ามาอาศัยในช่ว งแรกของการก่อตั้งชุมชน คือ
พ่ออุ๊ยปา กิ้งแก้ว เป็นชาวบ้านจากบ้านดอกแดง อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการอพยพมานั้น ครั้งแรก
มาจากที่บ้านปางโตน จากนั้นโยกย้ายมาจนถึงบริเวณที่ตั้งชุมชนบ้านแม่กาปองในปัจจุบัน สาเหตุที่มีการอพยพ
มานั้น เนื่องจากต้องการมาทาสวนเมี่ยง หรือ สวนชา เพราะในสมัยชาวล้านนานิยมนาใบชามาทาเป็นเมี่ยงบริโภค
กันจนกลายเป็นวัฒนธรรม จึงมีชาวบ้านบางส่วนในพื้นที่อาเภอดอยสะเก็ดที่มีอาชีพปลูกเมี่ยงทาเมี่ยงอยู่แล้ว
อพยพมาปลูกชาทาเมี่ยงในบริเวณบ้านแม่กาปอง ซึ่งหลังจากที่พ่ออุ๊ยปาได้ขึ้นมา ทาสวนชาแล้ว ก็มีญาติพี่น้อง
อพยพโยกย้ า ยตามมาด้ ว ย จากนั้ น จึ งมี ก ารขยายชุ มชนออกไปเรื่ อย ๆ ชาวบ้ านที่ อาศั ย อยู่ โ ดยมาก จึง เป็ น
ชาวล้านนาในพื้นที่อาเภอดอยสะเก็ด ตามประวัติศาสตร์ของการอพยพย้ายถิ่นตามที่ได้กล่าวมา จบจนปัจจุบันนี้
หมู่บ้านแม่กาปองมีการก่อตั้งมาแล้วมากกว่า 200 ปี
ปัจ จุบั น หมู่บ้านแม่กาปอง แบ่งออกเป็น 6 กลุ่ ม ประกอบด้ว ย 1) ปางโตน 2) ปางห่ าง 3) ปางใน
4) ปางกลาง 5) ปางนอก และ 6) ปางขอน โดยในยุคเริ่มต้นการตั้งหมู่บ้านมีจานวนประชากรในหมู่บ้านทั้งหมด
417 คน 130 ครัวเรือน มีระบบการปกครองโดยมีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นาชุมชนจากอดีตจนถึงปัจจุบันมีจานวน
ทั้งสิ้น 14 คน ได้แก่ 1) นายแก้ว จันทะวัน 2) นายตา 3) นายคา สิงโต 4) นายตา กันทา 5) นายสี พาจรทิตย์
6) นายปัน พวงมาลา 7) นายอ้าย จิโน 8) นายจันคา วงศ์แสน 9) นายคา อุ่นเรือน 10) นายนวล พวงย้อยแก้ว
11) นายบุ ญ รั ต น์ อุ่ น ค าเมื อ ง 12) นายพรมมิ น ทร์ พวงมาลา 13) นายสมศั ก ดิ์ พวงเรื อ นแก้ ว
14) นายประทีป นงค์ยา 15) นายประดิษฐ์ ถมมา
ภายในชุมชนมีวัดประจาหมู่บ้าน คือ วัดแม่กาปอง เริ่มสร้างในราวปี พ.ศ. 2473 ชาวบ้านส่วนใหญ่
นับถือศาสนาพุทธเป็นหลัก และมีโรงเรียนในระดับประถมศึกษา ชื่อ โรงเรียนวัดแม่กาปอง ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.
2490
นอกจากนี้ชุมชนบ้านแม่กาปองยังมีประวัติศาสตร์ของชุมชนที่น่าสนใจอีกด้านหนึ่ง คือ ในช่วงปี พ.ศ.
2519 ที่เกิดเหตุการณ์พรรคคอมมิวนิส ต์ในบริเวณหมู่บ้านแม่กาปอง จนกลายเป็นพื้นที่สีชมพู เพราะมีกลุ่ ม
นักศึกษาจากมหาวิทยาลั ยเชีย งใหม่และในแถบภาคเหนือเข้ามาตั้งให้ ห ลบซ่อนอยู่ในพื้นที่แถวบนี้ และเคยมี
เหตุการณ์ปะทะกันกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐในช่วงปี พ.ศ. 2521 ซึ่งชาวบ้านก็อยู่กันอย่างปกติไม่ได้มีการเข้าร่วมกับ
พรรคคอมมิว นิส ต์แต่อย่างใด นักศึกษาบางคนก็ยั งเคยมาช่วยชาวบ้านเก็บเมี่ยง ทั้งนี้ภ ายหลั งเหตุการณ์สงบ
ช่วงเวลาผ่านไปนับ 10 ปี ก็ยังมีนักศึกษาบางคนกลับมาเที่ยวและเยี่ยมเยียนในหมู่บ้านแม่กาปอง
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ในปี พ.ศ. 2524 ถือเป็นช่วงเวลา เหตุการณ์ที่สาคัญยิ่งของชาวบ้านแม่กาปอง เมื่อพระบาทสมเด็จ
พระเจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ 9 เสด็ จ พระราชดาเนิ นมาทรงเยี่ ยมราษฎร ณ หมู่บ้ านแม่ ก าปอง ทรงติด ตามงาน
และทรงไถ่ถามทุกข์สุขของชาวบ้านอย่างเป็นกันเอง นับว่าเป็นสิริมงคลแก่ผู้ได้เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จอย่างใกล้ชิด นามา
ซึ่งความปลาบปลื้มปิติในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแก่ชาวบ้านแม่กาปองอันหาที่สุดมิได้ ตราบถึงปัจจุบัน
นอกจากนี้ ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญในบริเวณบ้าน ได้แก่ โครงการหลวงตีนตก ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้กับ
ชุม ชน โดยมี โ ครงการส่ งเสริ ม อาชี พ ทางด้ า นเกษตรกรให้ กั บ ชาวบ้า น อาทิ เ ช่ น การส่ ง เสริ ม การปลู ก กาแฟ
การส่งเสริมการสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้าให้ชุมชน ทาให้ชุมชนมีไฟฟ้าใช้ตลอดทั้งปีจากโรงไฟฟ้าพลังน้า
ดั ง นั้ น จากที่ ไ ด้ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น ประกอบกั บ ต้ น ทุ น ทางสั ง คมของชุ ม ชนที่ มี ค วามหลากหลายและ
แปรเปลี่ยนไป ประกอบกับเพื่อให้การดาเนินชีวิตของสมาชิกในชุมชนเป็นไปโดยปกติสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีและให้
การบริหารจัดการของหมู่บ้านเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ที่ประชุมใหญ่ของหมู่บ้าน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม
2560 จึงได้มีมติแต่งตั้งและรับรองคณะกรรมการหมู่บ้านขึ้น เพื่อเป็นผู้แทนและผู้นาในการปฏิบัติหน้าที่และ
ภารกิจต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุม อีกทั้งยังได้ร่วมกันกาหนดและรับรองกฎระเบียบของหมู่บ้าน
โดยมีสาระสาคัญอยู่ทั้งหมด 7 หมวด ดังนี้
1. หมวดที่ 1 ด้านการปกครอง ประกอบด้วยคณะทางานทั้งหมด 7 ด้าน ดังนี้
1. คณะทางานด้านอานวยการ
1.1 นายประดิษฐ์
ถมมา
1.2 นายนฤปนาถ
ลุมพล
1.3 นายธีรเมศร์
ขจรพัฒนภิรมย์
1.4 นายสุเทพ
กิติคุณ
1.5 นางสาวพิกุล
กิ่งแก้ว
2. คณะทางานด้านปกครอง
2.1 นายนฤปนาถ
ลุมพล
2.2 นายดวงจันทร์
ไทยตัน
2.3 นายประภัทร
พวงย้อยแก้ว
2.4 นายณรงค์พล
เรือนคามูล
2.5 นายสุพล
สุนันดา
3. คณะทางานด้านแผนพัฒนาหมู่บ้าน
3.1 นายสุเทพ
กิติคุณ
3.2 นายดวงจันทร์
ไทยตัน
3.3 นายประดิษฐ์
ถมมา
3.4 นายเทอดทัน
ต๊ะอุด
3.5 นายใบ
พวงเรือนแก้ว

ผู้ใหญ่บ้านประธานกรรมการ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ทรงคุณวุฒิประธานคณะกรรมการ
เหรัญญิก
เลขานุการ
ประธานคณะทางาน

ประธานคณะทางาน
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4. คณะทางานด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ
4.1 นายจานงค์
อุ่นเรือน
ประธานคณะทางาน
4.2 นางมาลี
ไชยพล
4.3 นางสาวจันทริกา หล้าเจริญ
4.4 นางสาวโสพิศ
พวงเรือนแก้ว
4.5 นายสมจิต
บุญเลิศ
5. คณะทางานด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และสาธารณสุข
5.1 นางดาเรศ
ถมยา
ประธานคณะทางาน
5.2 นางพัชรินทร์
อาจหาญ
5.3 นายแก้ว
พวงอินไหล
5.4 นางสาวจิราพรรณ เสทธะยะ
5.5 นางนิภาพร
สุนันดา
6. คณะทางานด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
6.1 นางอนันต์
ไทยกรณ์
ประธานคณะทางาน
6.2 นายบุญเลื่อน
พวงมาลา
6.3 นายใบ
พวงเรือนแก้ว
6.4 นางดารินทร์
ธรรมวงศ์
6.5 นายจานงค์
อุ่นเรือน
7. คณะกรรมการสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน
7.1 นายประดิษฐ์
ถมยา
ประธาน
7.2 นายธีรเมศร์
ขจรพัฒนภิรมย์ รองประธาน
7.3 นายประทีป
นงค์ยา
รองประธาน
7.4 นางมาลี
ไชยพล
เหรัญญิก
7.5 นางสาวพิกุล
กิ่งแก้ว
เหรัญญิก
7.6 นางสาวจันทริกา หล้าเจริญ
เหรัญญิก
7.7 นางสาวจิราพรรณ เสทธะยะ
เลขานุการ
7.8 นายโยธิน
พรอินตา
เลขานุการ
7.9 นายสุเทพ
กิติคุณ
ฝ่ายจัดการหนี้
7.10 นายดวงจันทร์ ไทยตัน
ฝ่ายจัดการหนี้
7.11 นายสุริยา
เตชะบุตร
ฝ่ายจัดการหนี้
7.12 นางนงลักษณ์
สมมุติ
ฝ่ายกิจการประชาสัมพันธ์
7.13 นางพัชรินทร์
อาจหาญ
ฝ่ายกิจการประชาสัมพันธ์
7.14 นางดารินทร์
ธรรมวงศ์
ฝ่ายกิจการประชาสัมพันธ์
7.15 นายนฤปนาถ
ลุมพล
ฝ่ายติดตามผล
7.16 นายสุพล
สุนันตา
ฝ่ายติดตามผล
7.17 นางสาวโสพิศ
พวงเรือนแก้ว ฝ่ายติดตามผล
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8. คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต (มีวาระการทางาน 2 ปี)
8.1 นายประดิษฐ์
ถมยา
ประธาน (ผู้มีสิทธิ์ลงนามเบิกจ่าย)
8.2 นายธีรเมศร์
ขจรพัฒนภิรมย์ รองประธาน (ผู้มีสิทธิ์ลงนามเบิกจ่าย)
8.3 นายประทีป
นงค์ยา
รองประธาน (ผู้มีสิทธิ์ลงนามเบิกจ่าย)
8.4 นายสุเทพ
กิติคุณ
8.5 นายดวงจันทร์
ไทยตัน
8.6 นายนฤปนาถ
ลุมพล
8.7 นางสาวพิกุล
กิ่งแก้ว
เลขานุการ
8.8 นางพัชรินทร์
อาจหาญ
8.9 นางสาวโสพิศ
พวงเรือนแก้ว เหรัญญิก (ผู้มีสิทธิ์ลงนามเบิกจ่าย)
8.10 นายสมจิต
บุญเลิศ
8.11 นางชฎาพร
ถมมา
8.12 นายสุพล
สุนันตา
8.13 นางนงลักษณ์
สมมุติ
8.14 นางสาวจันทริกา หล้าเจริญ
8.15 นางสมศรี
ไทยกรณ์
โดยให้คณะกรรมการชุดที่ 1-7 ให้มีวาระการทางานตามวาระการดารงตาแหน่งของผู้ใหญ่บ้าน และเมื่อ
คณะกรรมการชุดที่ 1-7 ได้หมดวาระลง ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ปฏิบัติหน้าที่ รักษาการแทนผู้ใหญ่บ้าน จนกว่าจะมีการ
แต่ ง ตั้ ง ผู้ ใ หญ่ บ้ า นคนต่ อ ไป ส่ ว นคณะกรรมการชุ ด ที่ 8 นั้ น ให้ มี ว าระการท างานคราวละ 2 ปี และเมื่ อ
คณะกรรมการชุดที่ 8 ได้หมดวาระลง ให้ผู้ใหญ่บ้าน หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ ปฏิบัติหน้า ที่ รักษาการแทนประธาน
คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เพื่อสรรหาคณะทางานชุดใหม่มาปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ซึ่งกรรมการ
ทั้ง 8 ชุดนี้ อาจจะหมดวาระลงตามสาเหตุต่าง ๆ ได้ดังนี้
1) ตาย
2) ลาออก
3) ขาดการประชุมเกิน 2 ครั้ง โดยไม่มีสาเหตุ และไม่แจ้งการลาต่อประธานกรรมการหมู่บ้าน
4) มีการทุจริต และประพฤติมิชอบในการบริหารจัดการเงินกองทุนต่าง ๆ ของหมู่บ้าน และที่ประชุมมีมติ
ให้ออกจากการเป็นคณะกรรมการหมู่บ้าน
5) ประสบอุบัติเหตุจนพิการ ทาให้สติฟั่นเฟือน หรือไม่สามารถจาความได้ หรือไม่สามารถมาปฏิบัติงาน
ได้ตามปกติ
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ มีข้อกาหนด ดังนี้
1. คณะกรรมการหมู่บ้าน มีการประชุม อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือ มีเหตุจาเป็นต้องมีการเรียก
ประชุมเป็นการเร่งด่วน
2. หมู่บ้านมีการจัดประชุมใหญ่ อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง มีเหตุจาเป็นต้องมีการเรียกประชุมเป็นการ
เร่งด่วน
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2. หมวดที่ 2 ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของชุมชน
ส่วนที่ 1 ด้านสังคม
1) ห้ า มเสพและค้ า ยาเสพติ ด ทุ ก ชนิ ด หากผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น มี บ ทโทษ คื อ การตั ด สิ ท ธิ์ ส วั ส ดิ ก ารชุ ม ชน
เป็นระยะเวลา 1-5 ปี บทลงโทษนี้ให้บังคับใช้เฉพาะ ผู้เสพ ผู้ค้า เป็นรายบุคคล ไม่รวมถึงครอบครัว
2) ห้ามลักทรัพย์ ฉกชิงวิ่งราว บังคับขู่เข็ญ เพื่อเอาทรัพย์สินของผู้อื่น หรือ กระทาการใด ๆ ให้ทรัพย์สิน
ของผู้อื่นได้รับความเสียหาย ทั้งนี้ผู้ก่อเหตุจะต้องชดใช้ค่าเสียหายที่ตนเองได้ก่อขึ้น และมีบทโทษ คือ การตัดสิทธิ์
สวัส ดิการชุมชน เป็น ระยะเวลา 1-5 ปี และทั้งนี้ห ากเป็นกรณีที่ร้ายแรงและไม่ส ามารถหาข้อยุติในชุมชนได้
ทางคณะกรรมการหมู่บ้านจะต้องแจ้งประสานไปยังเจ้าพนักงานตารวจท้องที่ เพื่อดาเนินการตามกฎหมายต่อไป
3) ห้ามทะเลาะวิวาท ชกต่อย ทาร้ายร่างกาย จนทาให้ได้รับบาดเจ็บ หากผู้ใดฝ่าฝืน มีบทโทษ คือ กรณีที่
มีการก่อเหตุทะเลาะวิวาทจากทั้งสิงฝ่าย ให้แต่ละฝ่ายจ่ายค่าปรับเข้ากองทุนหมู่บ้าน 500 บาท เป็น รายบุคคล
และในกรณี ที่ มี ก ารกระท าความผิ ด เพี ย งฝ่ า ยเดี ย ว ให้ ผู้ ก ระท าความผิ ด จ่ า ยค่ า ปรั บ เข้ า กองทุ น หมู่ บ้ า น
1,000 บาท เป็นรายบุคคล ทั้งนี้ให้ผู้กระทาความผิด จะต้องชดใช้ค่าเสียหาย และค่ารักษาพยาบาลแก่คู่กรณีด้วย
4) ห้ามส่งเสียงรบกวน หรือ ใช้เครื่องเสียง หรือ ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวน สร้างความราคาญให้แก่เพื่อน
บ้านหรือชุมชน เพื่อความบันเทิง ในช่วงเวลายามวิกาล และต้องไม่เกินเวลา 21.00 น. กรณีที่มีผู้ ฝ่าฝืนและ
กระทาผิดตามระเบียบ ให้คระกรรมการหมู่บ้าน มีอานาจในการตัดเตือนและสั่งระงับกิจกรรมได้ทันที หากยังมีการ
ฝ่าฝืน จะมีบทลงโทษ คือ การตัดสิทธิ์การใช้ทรัพยากรน้าของหมู่บ้าน ทั้งนี้มีข้อยกเว้นที่คณะกรรมการหมู่บ้าน
จะขออนุญาตให้ใช้เครื่องเสียงได้ในกิจกรรมที่จาเป็น ดังนี้
- งานเทศกาลประเพณีทางวัฒนธรรม หรือศาสนา งานขึ้นบ้านใหม่ งานแต่งงาน หรือ งานเฉลิมฉลอง
แสดงความยินดีแก่สมาชิกในชุมชน อนุญาตให้ใช้เครื่องเสียงได้ แต่ไม่เกินเวลา 24.00 น.
- วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ อนุญาตให้ใช้เครื่องเสียงได้ ตั้ งแต่วันที่ 30 ธ.ค. – 3 ม.ค. ของทุกปี
แต่ไม่เกินเวลา 24.00 น.
- เทศกาลสงกรานต์ อนุญาตให้ใช้เครื่องเสียงได้ ตั้งแต่วันที่ 13 – 17 เมษายน ของทุกปี แต่ไม่เกิน
เวลา 24.00 น.
- ห้ามยิงปืนโดยไม่มีสาเหตุอันควรในชุมชน หากมีการฝ่าฝืน ให้ผู้กระทาความผิดจะต้องจ่ายค่าปรับ
เข้ากองทุนหมู่บ้าน นัดละ 500 บาท
5) ห้ามเล่นการพนันทุกชนิดในชุมชน หากมีการฝ่าฝืน คณะกรรมการหมู่บ้านจะมีการว่ากล่าวตักเตือน
เป็นเบื้องต้น และหากยังฝ่าฝืน ทางคณะกรรมการหมู่บ้านจะแจ้งประสานไปยังเจ้าพนักงานตารวจท้องที่ เพื่อ
ดาเนินการตามกฎหมายต่อไป
6) หากครัวเรือนใดมีสัตว์เลี้ย ง เจ้าของสั ตว์เลี้ยง จะต้องดูแลมิให้ สัตว์เลี้ยงไปสร้างความราคาญหรือ
รบกวนให้แก่เพื่อนบ้านและชุมชน อีกทั้งห้ามนาสัตว์เลี้ยงลงมาอาบน้าในลาน้า และหากสัตว์เลี้ยงมีการถ่ายมูล
นอกพื้นที่บ้านของตนเอง ให้มีการเก็บกวาดมูลสัตว์ และนามูลสัตว์ไปฟังกลบหรือกาจัดในพื้นที่ของตนเอง
7) ห้ามบุคคลภายนอกที่เข้ามาอาศัยอยู่เป็นการถาวร หรือ มาเช่าบ้าน นาสัตว์เลี้ยง

๙๓
ส่วนที่ 2 การมีส่วนร่วมในชุมชน
1) การเข้าร่วมการประชุมใหญ่ของหมู่บ้านนั้น สมาชิกของหมู่บ้าน จะต้องส่งผู้แทนของครัวเรือนเข้าร่ วม
การประชุมใหญ่ของหมู่บ้านทุกครั้ง หากไม่เข้าร่วมการประชุม จะต้องแจ้งการลาประชุมต่อคณะกรรมการหมู่บ้าน
ทุกครั้ง และถ้าขาการเข้าร่วมการประชุมใหญ่ โดยไม่มีการแจ้งลา ถือว่ามีความผิด และจะมีบทลงโทษ คือ การตัด
สิทธิ์สวัสดิการชุมชนทุกข้อในระดับครัวเรือน เป็นระยะเวลา 1 รอบการประชุมใหญ่ นับตั้งแต่วันที่ขาดประชุม
2) เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒ นาหมู่บ้านนั้น สมาชิกของหมู่บ้าน จะต้องส่งผู้แทนของครัวเรือนเข้าร่ว ม
กิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านทุกกิจกรรมที่ทางคณะกรรมการหมู่บ้านกาหนดทุกกิจกรรม ได้แก่ การทาแนวกันไฟ
ถางหญ้าริมถนน การล้างฝาย มื้ อหมุนเวียน งานพัฒนาวัดวาอาราม หรือกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ
หมู่บ้านกาหนด หากขาดการมีส่วนร่วมในกิจกรรม จะมีบทลงโทษตามที่ประชุมใหญ่พิจารณาเป็นครั้งๆไป เช่น
การจ่ายค่าปรับ ทั้งกรณีที่ไม่จ่ายค่าปรับ ทางคณะกรรมการจะพิจารณา ตัดสิทธิ์สวัสดิการชุมชน กรณีนอนรักษา
ตัวในโรงพยาบาล จานวน 5 วัน ต่อกิจกรรม หากในปีปฏิทิน ไม่มีวันพอที่จะหัก ให้ทาการหักวันเพิ่มในปีปฏิทิน
ถัดไป
3) บุ ค คลภายนอกชุ ม ชนที่ เ ข้ า มาอยู่ อ าศั ย หรื อ เข้ า มาประกอบธุ ร กิ จ ในชุ ม ชน โดยมี ก ารใช้
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมในการพัฒนาต่าง ๆ ที่ทางชุ มชน และคณะกรรมการหมู่บ้าน
กาหนด หากขาดการมีส่วนร่วมในกิจกรรม จะมีบทลงโทษตามที่ประชุมใหญ่พิจารณาเป็นครั้งๆไป เช่น การจ่าย
ค่าปรับ ทั้งนี้กรณีที่ไม่จ่ายค่าปรับ ทางคณะกรรมการจะพิจารณาตัดสิทธิ์การใช้ทรัพยากรน้าของหมู่บ้าน
4) สมาชิกของหมู่บ้าน จะต้องเคารพกฎกติกา ระเบียบของหมู่บ้านทุกข้อ ถ้าบุคคลใดฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตาม
จะมีบทลงโทษ ตามที่ประชุมใหญ่พิจารณาเป็นครั้งๆไป โดยจะถูกพิจารณาตัดสิทธิ์สวัสดิการชุมชนทุกข้อ และ
คณะกรรมการหมู่บ้านจะมอบสิทธิ์สวัสดิการต่าง ๆ คืนให้ ก็ต่อเมื่อสมาชิกผู้นั้น มีพฤติกรรมหรือมีการประพฤติตน
ที่แสดงออกถึงการเคารพกฎกติกาและกฎระเบียบของหมู่บ้านทุกข้อและจะต้องมีการบันทึกข้อความแสดงถึงความ
ตั้งใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่จะเคารพกฎกติกาของหมู่บ้าน โดยมีการลงลายมือชื่อต่อหน้าคณะกรรมการ
หมู่บ้านไว้เป็นหลักฐาน
5) การจ่ายค่าปรับ จะต้องชาระค่าปรับภายใน 7 วั น นับจากวันที่จัดกิจกรรม ทั้งนี้ ค่าปรับให้เป็นไป
ตามที่คณะกรรมการหมู่บ้านกาหนดไว้
6) ให้ที่ประชุมของหมู่บ้าน เป็นผู้ลงมติในรายละเอียดการตัดสิทธิ์สวัสดิการชุมชนต่าง ๆ และให้การลงมติ
นี้ถือเป็นที่สิ้นสุดลง
3. หมวดที่ 3 ด้านการบริหารจัดการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ส่วนที่ 1 การบริหารจัดการที่ดินสาธารณะ
1) ห้ามบุคคล หรือกลุ่มบุคคล ถือครองที่ดิน หรือ สร้างสิ่งปลูกสร้างรุกล้าเขตพื้นที่สาธารณะ เช่น ถนน
ลาน้า ที่ดินว่างเปล่า ฯลฯ โดยนาไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หากมีการฝ่าฝืน จะมีบทลงโทษตามที่คณะกรรมการ
หมู่บ้านพิจารณาเป็น ครั้งๆไป เช่น การสั่งรื้อถอนสิ่ งปลูกสร้างต่าง ๆ หรือสิ่ งอื่นใดออกไปจากพื้นที่สาธารณะ
ดังกล่าว ทั้งนี้กรณีที่ไม่ปฏิบัติตามคาสั่ง ทางคณะกรรมการหมู่บ้านจะพิจารณาตัดสิทธิ์สวัสดิการชุมชนทุกข้อ
จนกว่าการปรับปรุงให้เป็นไปตามคาแนะนาหรือคาสั่งของคณะกรรมการหมู่บ้าน

๙๔
ส่วนที่ 2 การบริหารจัดการที่ดิน
1) การทาธุรกรรมในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือครองในกรรมสิทธิ์
ที่ดิน หรือ การเช่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างใด ๆ ให้ถือแนวปฏิบัติตามข้อตกลงของที่ประชุมใหญ่หมู่บ้าน เมื่อวันที่
1 เมษายน 2559 เป็นหลัก โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- การเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้น ให้ดาเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ
ณ ที่ทาการผู้ใหญ่บ้ านเท่านั้น เพื่อให้ ผู้ใหญ่บ้านได้ชี้แจงข้อมูลกฎระเบียบของหมู่บ้านให้ผู้ ถือครองกรรมสิทธิ์
รายใหม่ได้ทราบ ทั้งนี้ ผู้ถือครองที่ดินรายใหม่จะต้องทาสัญญาบันทึกข้อตกลงเงื่อนไขการใช้ที่ดินเพื่ออยู่อาศัย และ
เงื่ อนไขการห้ ามประกอบธุร กิจ ในชุ มชน กั บคณะกรรมการหมู่ บ้า นอีก ฉบั บ โดยให้ มี ค ณะกรรมการหมู่บ้ า น
จานวน 5 คน ร่วมเป็นพยานในการเปลี่ยนแปลงการถือครองในกรรมสิทธิ์ที่ดิน
- ห้ามมิให้บุคคลภายนอกชุมชน เช่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างใด ๆ หรือ มีการถือครองที่ดินหลังวันที่
1 เมษายน 2559 เพื่อประกอบธุรกิจใด ๆ ก็ตาม เช่น ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม, ที่พักแรม, จาหน่ายสินค้า,
เพาะเลี้ยงสัตว์ รวมถึงการประกอบธุรกิจทุกประเภท ฯลฯ ทั้งนี้ หากต้องการจัดทาสัญญาเช่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
ใด ๆ เพื่อการอยู่ อาศัย ให้ดาเนิน การทาสัญญา ณ ที่ทาการผู้ ใหญ่บ้านเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ เช่าและผู้ให้เช่าจะต้อง
ทาสัญญาบันทึกข้อตกลงเงื่อนไขการใช้ที่ดินเพื่ออยู่อาศัยและการห้ามประกอบธุรกิจในชุมชนกับคณะกรรมการ
หมู่บ้านอีกฉบับ โดยให้มีคณะกรรมการหมู่บ้าน จานวน 5 คน ร่วมเป็นพยานในการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
ในกรรมสิทธิ์ที่ดิน
- สมาชิกในหมู่บ้าน ที่เปิดบริการให้เช่าที่พักหรือสิ่งปลู กสร้างใด ๆ หรือพื้นที่ใด ๆ ทั้งแบบรายวันหรือ
รายเดือน จะต้องแจ้งให้ผู้เช่าทราบถึงเงื่อนไขและกฎระเบียบของชุมชน รวมถึงเงื่อนไขข้อห้ามการประกอบธุรกิจ
ในชุมชนด้วย
2) ห้ามปิดกั้นทางเดินสาธารณะ หรือ ทางเดินที่เคยใช้เดินสัญจรผ่านที่ดินในสวนของสมาชิกในหมู่บ้าน
ส่วนที่ 3 การบริหารจัดการสิ่งปลูกสร้าง
1) กรณีผู้ก่อสร้าง หรือ การก่อสร้างเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเป็นบุคคลในพื้นที่ที่เคยอยู่อาศัยมาแต่กาเนิด
นั้น จะสามารถสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อการอยู่อาศัยได้ แต่ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการหมู่บ้านตามความ
เหมาะสมต่อไป
2) กรณีผู้ก่อสร้างบ้านเพื่ออยู่อาศัย เป็นบุคคลภายนอกชุมชนที่มิได้อาศัยมาแต่กาเนิด จะสามารถสร้าง
สิ่งปลูกสร้างเพื่อการอยู่อาศัยได้ แต่ไม่สามารถก่อสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว หรือ เพื่อประกอบธุรกิจ
อื่นใดได้ หากมีการฝ่าฝืน จะมีบทลงโทษ คือการตัดสิทธิ์การใช้ทรัพยากรน้าของหมู่บ้าน
3) ห้ ามก่อสร้ างบ้ านเรือน หรื อ สิ่งปลู กสร้างใด ๆ ติดลาน้า โดยต้องให้ ฐ านเสาบ้าน หรือ ผนังบ้าน
ห่างจากขอบตลิ่งน้า ไม่น้อยกว่า 2 เมตร หากเป็นแนวระเบียงบ้าน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการหมู่บ้าน
ตามความเหมาะสมต่อไป
4) ห้ ามก่อสร้างบ้านเรือน หรือ สิ่งปลู กสร้างใด ๆ ติดถถนน โดยต้องให้ฐ านเสาบ้าน หรือ ผนังบ้าน
ห่างจากแนวเส้นขอบถนน ไม่น้อยกว่า 2 เมตร
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5) ห้ามก่อสร้างบ้านเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างใด ๆ ที่มีความสูงเกิน 10 เมตร
6) ห้ามต่อเติม ดัดแปลง ขยายขนาดที่พักอาศัย หรือ สิ่งปลูกสร้างใด ๆ หากต้องการดาเนินการปรับปรุง
ที่อยู่อาศัยและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการหมู่บ้านตามความเหมาะสมต่อไป
7) การก่อสร้างหรือการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างใด ๆ ต้องเลือกใช้วัสดุที่มาจากธรรมชาติ หรือ ใช้วัสดุ ไม้เทียม
ที่มีลวดลายเหมือนไม้จริงเป็นหลัก และต้องออกแบบสิ่งปลูกสร้างให้มีความกลมกลืนกับรูปแบบสถาปัตยกรรม
พื้น ถิ่ น เดิ ม อี ก ทั้ง ยั ง ต้ อ งใช้ สี ทาบ้ า นที่ มี ก ลุ่ ม หรื อ โทนสี ที่ ก ลมกลื น กั บ ธรรมชาติ หากมี ก ารฝ่ า ฝื น จะต้ อ งรื้ อ
สิ่งปลูกสร้างหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ออกทั้งหมด หากยังคงฝ่าฝืน จะมีบทลงโทษ คือ การตัดสิทธิ์การใช้ทรัพยากรน้า
ของหมู่บ้าน
ส่วนที่ 4 ด้านการใช้เครื่องจักรกลหนัก
1) ห้ามใช้เครื่องจักรกลหนักเข้ามาบุกเบิกที่ดิน หรือ การก่อสร้างถนน หรือ เพื่อสร้างสิ่งปลูกสร้างอื่นใด
ในพื้นที่ดินส่วนตัว ที่จะส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หากมีการ
ฝ่าฝืน จะมีการตักเตือนโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน แต่หากยังคงฝ่ าฝื นต่อ จะมีบทลงโทษ คือ ตัดสิ ทธิ์การใช้
ทรัพยากรน้าของหมู่บ้าน ยกเว้นกรใช้เครื่องจักรกลหนักในพื้นที่ของวัด หรือ ในพื้นที่สาธารณะ และในกรณีที่เกิด
เหตุแผ่นดินถล่ม หรือ ต้นไม้ใหญ่โค่นล้ม
4. หมวดที่ 4 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส่วนที่ 1 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
1) ผู้ใช้น้าในระดับครัวเรือน สามารถซื้อสิทธิ์การใช้น้าแรกใช้ได้ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 จุดประปา และต้องจ่ายค่า
บ ารุ งรั ก ษาระบบประปาหมู่บ้ านเป็ น ประจ าทุกเดือ น โดยค่าบารุง รักษารายเดือนเพื่อการดูแลระบบประปา
ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน ให้สิทธิ์
การใช้น้าเดิมเป็นอันยกเลิกไป ให้เจ้าของบ้านรายใหม่ซื้อสิทธิ์การใช้น้าใหม่
2) การใช้น้าเพื่ออุปโภคและบริโภค จะต้องใช้น้าจากระบบประปาหมู่บ้านจากส่วนกลางเท่านั้น ห้ามใช้
เครื่องสูบน้า หรือ ใช้อุปกรณ์ผันน้าอื่นใด ทาการผันน้าจากลาห้วยเข้าไปใช้ในครัวเรือนโดยเด็ดขาด หากมีการ
ฝ่าฝืน จะมีการตักเตือนโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน แต่หากยังคงฝ่าฝืน จะมีบทลงโทษ คือ ตัดสิทธิ์การใช้ทรัพยากร
น้าของหมู่บ้าน
3) ท่อน้าที่ใช้ต่อน้าจากท่อประปาสายหลักเข้าไปใช้ในครัวเรือน ให้มีขนาดของท่อประปาไม่เกิน 6 หุน
4) ห้ ามใช้ เ ครื่ องสู บ น้ า หรื อใช้ อุป กรณ์ผั นน้ าอื่น ใด เพื่ อผั นน้ าโดยตรงจากท่ อ ประปาหลั กเข้า ไปใช้
ในครั ว เรื อ นโดยเด็ ด ขาด ทั้ ง นี้ หากต้ อ งการติด ตั้ ง เครื่ อ งสู บน้ า หรื อ ใช้ อุ ป กรณ์ ผั น น้ าอื่ น ใด เพื่ อ น าน้ าไปใช้
ภายในบ้าน จะต้องผ่านถังพักน้าก่อน และถังพักน้าจะต้องมีระบบลูกลอยตัดการจ่ายน้าด้วย
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5) ห้ามก่อสร้างฝายกั้นน้า หรือ ติดตั้งอุปกรณ์ใด ๆ ขวางทางน้า หากมีการฝ่าฝืน จะต้องรื้อสิ่งปลูกสร้าง
หรื อ อุ ป กรณ์ ต่ า ง ๆ ออกทั้ ง หมด หากยั ง คงฝ่ า ฝื น ต่ อ จะมี บ ทลงโทษ คื อ การตั ด สิ ท ธิ์ การใช้ ท รั พ ยากรน้ า
ของหมู่บ้าน
6) ผู้ดูแลระบบน้าประปาภูเขาในหมู่บ้าน
- ดูแลและทาความสะอาดฝายเก็บน้าอย่างสม่าเสมอ
- ดูแลและทาความสะอาดถังเก็บน้าอย่างสม่าเสมอ
- ดูแลท่อส่งน้าหลักทั้งระบบ และอานวยความสะดวกผู้ใช้น้าในการเชื่อมต่อระบบน้าจากระบบ
ประปาหลักไปยังประปาในระดับครัวเรือน
- หากเกิดความเสียหายของระบบประปาในครัวเรือน ซึ่งเป็นระบบที่ต่อจากระบบประปาหลัก
ให้เจ้าของบ้านเป็นผู้รับผิดชอบในการซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
- ผู้ใช้น้าในระดับครัวเรือน จะต้องติดตั้งวาล์วน้าที่ต้นทางน้าก่อนเข้าบ้านทุกจุด
ส่วนที่ 2 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรหิน
1) ห้ามเก็บก้อนหินที่อยู่ในพื้นที่ลาห้วย หรือในพื้นที่สาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หากสมาชิกในหมู่บ้านต้องการนาหินไปใช้ ให้ขออนุญาตใช้ทรัพยากรกับคณะกรรมการหมู่บ้านก่อนการ
นาไปใช้ทุกครั้ง หากมีการฝ่าฝืน จะมีการตักเตือนโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน แต่หากเป็นบุคคลภายนอก ให้มีการ
ปรับเงินเข้ากองทุนหมู่บ้าน 500 – 5,000 บาท และต้องนาหินดังกล่าวกลับไปวางในพื้นที่เดิม
ส่วนที่ 3 ด้านการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสวนป่า
1) ไม่อนุญาตให้ บุ กรุ กพื้นที่ทากิน เกินขอบเขตครอบครองของตนเองตามกฎหมาย หรือตามสิ ทธิ์ที่มี
อยู่เดิม
2) ห้ามลักลอบตัดไม้ เช่น การตัดไม้เพื่อนามาสร้างบ้าน ฯลฯ
3) ห้ามผู้ใดตัดไม้ในที่ทากินของตนเอง แม้ว่าที่ดินแปลงนั้นจะมีเอกสารสิทธิหรือโฉนดก็ตาม และห้ามนา
เครื่องจักรกลหนักมาใช้ในการตัดหรือแปรรูปไม้โดยเด็ดขาดหากฝ่ าฝืนกฎระเบียบของหมู่บ้านทางคณะกรรมการ
หมู่บ้านจะตัดสิทธิ์การใช้ทรัพยากรน้าของหมู่บ้าน
4) หากมีความจ าเป็ นและต้องตัดไม้ยืนต้น ไม้ที่จะทาการตัดนั้นต้องมีขนาดเส้ นผ่ าศูนย์กลางไม่เกิน
70 ซม. โดยวัดเส้นผ่าศูนย์กลางจากโคนต้นสูงขึ้นมาไม่เกิน 1 เมตร ซึ่งไม้ที่ตัดจะต้องมาดจากไม้ในพื้นที่ทากิน
ของตนเอง และต้องแจ้งให้คณะกรรมการหมู่บ้านทราบทุกครั้ง หากมีการฝ่าฝืนให้มีการปรับเงินเข้ากองทุนหมู่บ้าน
1,000 – 10.000 บาท หากเป็นไม้ชุดให้มีการปรับเงินเข้าหมู่บ้านความสูงเมตรละ 5,000 บาท หากเป็น
ไม้แปรรูปให้การปรับเงินเข้ากองทุนหมู่บ้าน เป็นมูลค่าสองเท่าของราคาขาย
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5) หากมีการจาหน่ายไม้ หรือ จาหน่ายไม้แปรรูปให้กับนายทุน ทั้งที่อยู่ในหมู่บ้านหรือนอกหมู่บ้าน คือ
ทางคณะกรรมการหมู่บ้านจะแจ้งไปยังเจ้าพนักงานป่าไม้ต่อไป
6) ไม่เหยียบย่าทาลานพืชพันธุ์ไม้ทุกชนิด หรือตัดต้นไม้ทาลายป่า ยกเว้นต้นไม้ พรรณไม้ที่ปลูกทดแทน
ขึ้นได้ในเวลาอันรวดเร็ว เช่น ไม้ไผ่ ต้นกล้วย ต้นหวาย หรือกิ่งแขนงไม้ต่าง ๆ เพื่อนามาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจาหน่าย
แต่ต้องไม่กระทบต่อสภาพสิ่งแวดล้อม และต้องอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการหมู่บ้าน
7) หากมีก ารลั ก ลอบเผาป่ า จะด้ว ยความตั้ งใจหรื อไม่ ตั้ง ใจก็ ต าม จะมีบ ทลงโทษ คื อ การปรั บเงิ น
เข้ากองทุนหมู่บ้าน 500 – 1,000 บาท ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการหมู่บ้าน
8) หากมีการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายร้ายแรง ได้แก่ ยาฆ่าหญ้า จะมีบทลงโทษคื อ ไม่มีการ
ปรับเงินเข้ากองทุนหมู่บ้าน ตารางเมตรละ 500 บาท
ส่วนที่ 4 การหาของป่าและการล่าสัตว์
1) ห้ามบุคคลภายนอกลักลอบล่าสัตว์ป่า หาของป่า หรือ หากล้วยไม้ ในเขตพื้นที่หมู่บ้านหากมีการฝ่าฝืน
ให้มีการปรับเงินเข้ากองทุนหมู่บ้าน 500 – 5,000 บาท และต้องยึดของกลางทั้งหมดยกเว้นเพื่อการศึกษาวิจัย
โดยจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการหมู่บ้านทราบทุกครั้ง
2) ห้ามสมาชิกในหมู่บ้านชักชวนบุคคลภายนอกเข้าลักลอบล่าสัตว์ป่า หาของป่า หรือหากล้วยไม้ ในเขต
พื้นที่หมู่บ้าน หากมีการฝ่าฝืนให้มีการปรับเงินเข้ากองทุนหมู่บ้าน 1,000 – 10,000 บาท และต้องยึดของกลาง
ทั้งหมด ยกเว้นเพื่อการศึกษาวิจัย โดยจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการหมู่บ้านทราบทุกครั้ง
ส่วนที่ 5 ด้านการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล
1) ให้ทาการคัดแยกขยะในระดับครัวเรือน และจัดเก็บขยะในจุดรวบรวมขยะที่ชุมชนจัดไว้เพื่อให้ชุมชน
นาขยะไปกาจัดอย่างเหมาะสมต่อไป
2) ห้ามเผาขยะที่จะสร้างกลิ่นเหม็น เช่น ยางรถยนต์ ผ้าอ้อมเด็กแพมเพอร์ส หรือ สิ่งที่ทาให้ชุมชนได้รับ
ความเดือดร้อน หากมีการฝ่าฝืน ให้มีการปรับเงินเข้ากองทุนหมู่บ้าน 500 – 1,000 บาท
3) ห้ามทิ้งขยะมูลฝอยริมทางสัญจรโดยเด็ดขาด หากมีการฝ่าฝืนให้มีการปรับเงินเข้ากองทุนหมู่บ้าน
500 – 1,000 บาท
4) ห้ามทิ้งสิ่งปฏิกูล เช่นน้าเสียจากครัวเรือน สิ่งของเน่าเหม็น ซากสัตว์ มูลสัตว์ น้ามันเครื่องใช้แล้ว ฯลฯ
ลงในลาน้าโดยเด็ดขาด หากมีการฝ่าฝืน ให้มีการปรับเงินเข้ากองทุนหมู่บ้าน 500 – 1,000 บาท
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หมวดที่ 5 ด้านการบริหารจัดการกองทุนและสวัสดิการชุมชน
ส่วนที่ 1 ด้านการจัดการทุกกองทุนในหมู่บ้าน
1) กองทุนหมู่บ้านในทุกกองทุน ให้มีคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้ดูแลกองทุนโดยตาแหน่ง
2) การกู้เงินของหมู่บ้านในกองทุนใด ๆ ก็ตาม ถ้าหากวงเงินกู้นั้นครบสัญญาไปแล้ว แต่ผู้กู้ยังคงมีการ
ชาระเงินกู้ไม่ครบถ้วน เมื่อผู้กู้ถึงแก่กรรมไปแล้ว ทางคณะกรรมการหมู่บ้านจะหักเงินผลประโยชน์จากกองทุน
ฌาปนกิจ ของผู้ ตายนั้ นน ามาช าระหนี้ที่คงค้างช าระ แต่ถ้าหากนาเงิน จากกองทุนฌาปนกิจมาชาระยังไม่ครบ
ให้ผู้ค้าประกันร่วมรับผิดชอบในการชาระหนี้ลาดับต่อไป หรือให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการหมู่บ้าน
3) การกู้เงินจากกองทุนต่าง ๆ ในหมู่บ้านนั้น ให้มีขั้นตอนการกู้ยืม ดังนี้
- ให้ผู้ขอกู้ยื่นคาขอพิจารณาเงินกู้ต่อคณะกรรมการกองทุนต่าง ๆ
- เมื่อถึงวันที่จะต้องมารับฟังผลการพิจารณาการให้กู้เงินกองทุน ให้ผู้กู้กับผู้ค้าประกันมาร่วมรับฟังผล
การพิจารณาจากคณะกรรมการกองทุน เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายได้มีโอกาสรับฟัง พูดคุย ในเงื่อนไขระเบียบต่าง ๆ และ
ยังเป็นการสร้างความเข้าใจในระบบการกู้ยิมเงินกองทุนอีกด้วย
- หากผู้กู้และผู้ค้าประกันยอมรับในเงื่อนไข ก็ให้ดาเนินการทาสัญญากู้ยืมเงินกองทุนในวันที่รับฟังผล
การพิจารณาได้
- ทั้งนี้ หากผู้กู้ไม่สามารถชาระเงินกู้ได้ตามกาหนดสัญญา ทางคณะกรรมการกองทุนจะได้ดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป เช่น การส่งเรื่องให้ทางทนายความดาเนินการทางกฎหมายต่อไป
4) การชาระเงินกู้ในทุกกองทุน ให้เป็นไปตามรายละเอียดของแต่ละกองทุน
ส่วนที่ 2 ด้านการจัดสวัสดิการชุมชน
1) กาหนดให้มีการจ่ายเงินสวัสดิการชุมชน แก่สมาชิกในชุมชน ดังต่อไปนี้
- กรณีการเกิด จ่ายเงินรับขวัญสมาชิกใหม่ในชุมชน 2,000 บาท
- กรณี น อนรั ก ษาตั ว ในโรงพยาบาล จ่ า ยเงิ น ทดแทนการขาดรายได้ คื น ละ 150 บาท ไม่ เ กิ น
15 คืนต่อคนต่อปี
- กรณีเสียชีวิต จ่าย 2,000 บาท
- กรณีสาเร็จการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ ชั้น ม.6 หรือ ปวช. 1,000 บาท ปวส. 1,500 บาท
ปริญญาตรี 2,000 บาท ปริญญาโท 5,000 บาท และปริญญาเอก 10,000 บาท
- ทั้งนี้การรับสิทธิประโยชน์ข้างต้น ผู้รับผลประโยชน์จะต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านของหมู่บ้านและ
พานักอยู่ในพื้นที่มาไม่น้อยกว่า 180 วัน

๙๙
2) การบริหารจัดการกองทุนฌาปนกิจของหมู่บ้าน มีรายละเอียดดังนี้
- การเก็บค่าสมาชิก หมายถึง การเก็บค่าสมาชิกแบบรายครอบครัวเดี่ยว (พ่อ แม่ ลูก) และหากรุ่นลูก
มีครอบครัวใหม่ ให้แยกเป็นการเก็บค่าสมาชิกเพิ่มจากครอบครัวใหม่นั้น
- หากสมาชิกมีครอบครั ว แบบพหุ (มีห ลายภรรยา) ใน 1 สิทธิ จะสามารถเลื อกจ่ายให้ กับครัว ใด
ครอบครัวหนึ่งเท่านั้น
- บุตรของสมาชิกที่จะขอรับสิทธิประโยชน์ ต้องเป็นบุตรสายตรงเท่านั้น
- หากสมาชิกไม่มีการจ่ายเงินสมาชิกตามระยะเวลาที่กาหนด หลังจากมีการเรี ยกเก็บสมาชิกเกินกว่า
10 วัน จะทาให้ ความเป็น สมาชิกสภาพสิ้นสุดทันที และหากต้องการคืนความเป็นสมาชิกภาพ จะต้องชาระ
ค่าธรรมเนียมสมาชิก 500 บาท ในศพรายต่อไปโดยทันที
- ผู้รับผลประโยชน์ คือสมาชิกในครัวเรือน ที่จะต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับผลประโยชน์ และต้องพานั ก
อยู่ในพื้นที่มาไม่น้อยกว่า 180 วัน
3) การจัดสรรผลประโยชน์จากรายได้กลุ่มโฮมสเตย์ ให้มีการจัดสรรผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากรายได้
หลังหักค่าใช้จ่ายไปยังกองทุนต่าง ๆ ในสัดส่วน ดังนี้
- ค่าบริหารจัดการ การตลาดและประชาสัมพันธ์ 25%
- กองทุนสหกรณ์ไฟฟ้า 30%
- กองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้าน 20%
- กองทุนสวัสดิการชุมชน 15%
- กองทุนดาเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน 10%
4) การจัดสรรผลประโยชน์จากรายได้กลุ่มบ้านพัก ให้ดาเนินการจัดสรรเงินค่าบารุงจากนักท่องเที่ยว
50 บาทต่อคนต่อคืน ตามสัดส่วนดังนี้
- ค่าบริหารจัดการ สาหรับคณะทางานที่จัดเก็บเงินบารุง 20%
- กองทุนสหกรณ์ไฟฟ้า 10%
- กองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้าน 20%
- กองทุนสวัสดิการชุมชน 20%
- กองทุนดาเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน 15%
- กองทุนทรัพยากรธรรมชาตและสิ่งแวดล้อม 15%

๑๐๐
6. หมวดที่ 6 ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
1) ห้ามบุคคลภายนอกเข้ามาประกอบธุรกิจทุกประเภททุกประเภทโดยเด็ดขาด ยกเว้น การประกอบ
ธุรกิจด้านการเกษตรและการทาสวนแบบพอเพียงเท่านั้น เนื่องจากหมู่บ้านแม่กาปองเป็นหมู่บ้านการท่องเที่ยว
โดยชุมชน มีการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน และคณะกรรมการหมู่บ้านสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิ
ในการจัดการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้กับสมาชิกดั้งเดิมของชุมชนเท่านั้น หากผู้ใดฝ่าฝืนมีบทลงโทษ คือ
การตัดสิทธิ์ในการใช้ทรัพยากรน้าของหมู่บ้าน
2) ห้ า มบุ ค คลภายในหมู่ บ้ า น ร่ ม คิ ด หรื อ ร่ ว มท าธุ ร กิ จ กั บ บุ ค คลภายนอก หรื อ มี ส่ ว นรู้ เ ห็ น เป็ น ใจ
กับบุคคลภายนอก โดยการกระทาการใด ๆ ในทางที่ผิดกฎระเบียบของหมู่บ้าน หรือ เป็นการเอารัดเอาเปรียบ
สมาชิกในหมู่บ้ าน หากมีการฝ่ าฝืน จะมีการตักเตือนโดยคณะกรรมการหมู่ บ้าน แต่ห ากยังคงฝ่ าฝืน จะมีการ
ตักเตือนโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน แต่หากยังคงฝ่าฝืน จะมีบทลงโทษ คือตัดสิทธิ์การใช้ทรัพยากรน้าของหมู่บ้าน
หรือ ตัดสิทธิ์สวัสดิการของหมู่บ้านทุกข้อ หรือ ตามมติที่ประชุมใหญ่ของหมู่บ้าน
3) ห้ามนักท่องเที่ยว หรือเจ้าของบ้าน เล่นการพนั นในบ้านพักโฮมสเตย์ บ้านพักแบบส่วนตัว บ้านพัก
แบบเช่าแบบรายวัน หรือรายเดือน หรื อ ในเขตหมู่บ้าน หากมีการฝ่าฝื น จะมีการตักเตือนโดยคณะกรรมการ
หมู่บ้าน แต่หากยังคงฝ่าฝืน ทางคณะกรรมการหมู่บ้านจะดาเนินการแจ้งเจ้าพนักงานตารวจ เพื่อดาเนินคดีต่อไป
4) ห้ามสมาชิกในชุมชน หรือ เจ้าของบ้านโฮมสเตย์ หรือ บ้านพักแบบเช่ารายวันหรือรายเดือน ฉกฉวย
หรื อ ลั ก ทรั พ ย์ ข องมี ค่ า จากนั ก ท่ อ งเที่ ย ว หากนั ก ท่ อ งเที่ ย วลื ม ทรั พ ย์ สิ น ไว้ ห ากมี ผู้ ใ ดพบเห็ น ของมี ค่ า ของ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วให้ รี บ แจ้ ง ต่อ คณะกรรมการหมู่ บ้ า น หรื อ ผู้ ใ หญ่บ้ า น หรื อ ผู้ บ ริ ห ารจั ด การท่ อ งเที่ ยว เพื่ อ ติ ด ต่ อ
ประสานงานส่ งคืน ยั งเจ้ าของทรั พย์ สิ น ต่อไป หากมีการฝ่ าฝื น และมีห ลั กฐานพยานที่ชัดเจนเจ้าของบ้านนั้น
ต้องรับผิดชอบตามแต่ความประสงค์ของผู้เสียหาย
5) ห้ามนักท่องเที่ยวนาทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ต้นไม้สมุนไพร ต้นไม้ ไม้แปรรูป หิน หรือ ทรัพยากรทาง
ธรรมชาติอื่นใดภายในหมู่บ้าน ออกจากหมู่บ้านโดยเด็ดขาด หากมีการฝ่าฝืน ให้มีการปรับเงินเข้ากองทุนหมู่บ้าน
500 – 2,000 บาท
6) ห้ามบุคคลภายนอกชุมชน นาชื่อของหมู่บ้านแม่กาปองไปใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์ หรือเพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์ใด ๆ ทั้งนี้ เพราะอาจจะสร้างความเข้าใจผิดให้กับนักท่องเที่ยวและบ้านแม่กาปองได้รวมถึงเป็นการ
ส่งเสริมและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของหมู่บ้านต่อไป
7) ให้ ผู้ ป ระกอบการบ้ า นพัก โฮมสเตย์ แ ละบ้ า นพัก ส่ ว นบุ ค คลที่ ใ ห้ บ ริ การที่ พัก แรมกั บ นัก ท่ อ งเที่ ย ว
ต้องติดป้ายคู่มือแนะนาการปฏิบัติตนสาหรับนักท่องเที่ยว ในพื้นที่ของบ้านที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

๑๐๑
8) ผู้ประกอบการในชุมชน ต้องจ่ายเงินบารุงเพื่อพัฒนาหมู่บ้านเป็นรายเดือน ก่อนวันที่ 15 ของเดือน
ถัดไป ตามรายละเอียดดังนี้
- ผู้ประกอบการบ้านพักส่วนบุคคลที่ให้บริการที่พักสาหรับนักท่องเที่ยว ต้ องจ่ายเงินบารุง เพื่อพัฒนา
หมู่บ้าน ตามจานวนผู้เข้าพัก รายละ 50 บาทต่อครั้ง
- ผู้ประกอบการบ้านพักส่วนบุคคลที่ให้บริการที่พักแบบให้เช่ารายเดือน ต้องจ่ายเงินบารุงเพื่อพัฒนา
หมู่บ้าน ตามจานวนห้องพัก ห้องละ 200 บาทต่อเดือน
- ผู้ประกอบการร้านค้า ต้องจ่ายเงินบารุงเพื่อพัฒนาหมู่บ้าน ร้านละ 300 – 1,000 บาทต่อเดือน
ทั้งนี้อัตราการจัดเก็บเงินค่าบารุงหมู่บ้าน ให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการหมู่บ้าน
หมวดที่ 7 ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1) มีก ารจั ด ตั้ง ศูน ย์ ก ารเรี ย นรู้ เพื่ อถ่ ายทอดองค์ ค วามรู้ ให้ แก่ คนรุ่ น หลั ง และบอกเล่ าวิ ถีชี วิต ให้ กั บ
นักท่องเที่ยว
2) มีการจัดกิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม ในช่วงเทศกาลศาสนาสาคัญ เช่นโครงการสืบ
ชะตาป่าไม้ สามยน้า บวชป่า เลี้ยงผีปู่ย่า พิธีทาบุญและถวายทานเมี่ยงและกาแฟ พิธีถวายทานข้าวใหม่
3) มีการรณรงค์ให้สมาชิกในชุมชนแต่งกายในชุดพื้นเมืองทุกวันเสาร์และอาทิตย์

๑๐๒

มาตรการรักษาความปลอดภัยสาหรับชุมชนและนักท่องเที่ยว
1. ห้ามสมาชิกในหมู่บ้านหรือบุคคลภายนอก พกพาอาวะทุกชนิดเข้ามาในหมู่บ้าน
2. ให้ขับขี่ยานพาหนะในหมู่บ้าน ด้วยความเร็วไม่เกิน 35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และต้องปฏิบัติตามสัญลักษณ์
จราจรอย่างเคร่งครัด

คู่มือแนะนาการปฏิบัติตนสาหรับนักท่องเที่ยว
1. การเข้ามาพักค้างแรมโดยการกางเต๊นท์ เช่าบ้านพัก หรือพักอาศัยแบบโฮมสเตย์ จะต้องมาติดต่อ
คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือคณะกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนก่อนทุกครั้ง
2. ให้ทิ้งขยะหรือสิ่งปฏิกูล ในพื้นที่ที่จัดไว้ ห้ามทิ้งขยะในบริเวณพื้นที่สาธารณะ ลาห้วย หากฝ่าฝืน จะมี
ความผิดกฎหมาย
3. ไม่ยิงปืนหรือทาเสียงดังเป็นการรบกวนนักท่องเที่ยว หรือสัตว์ป่า
4. ห้ามเสพและค้าขายยาเสพติดทุกชนิด
5. ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด
6. ห้ามก่อกองไฟโดยเด็ดขาด
7. ห้ามส่งเสียงรบกวน หรือใช้เครื่องเสียง หรือ ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวน สร้างความราคาญให้แก่เพื่อนบ้าน
หรือชุมชน เพื่อความบันเทิง ในช่วงเวลายามวิกาล และต้องไม่เกินเวลา 21.00 น.
8. ไม่อนุญาตให้คิดเขียนทาสัญลักษณ์อื่นใดที่เป็นการทาลายทรัพย์กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9. ไม่กระทาการอั้นใดที่ผิดจารีตประเพณีอันดีงามของไทย
10. ห้ามนักท่องเที่ยวนาทรัพยากรธรรมชาติ หรือทรัพยากรอื่นใดของชุมชน ออกจากพื้นที่ก่อนได้รับอนุญาต
11. กิจกรรมการเดินป่าจะต้องมีมัคคุเทศก์หรือผู้นาทางของหมู่บ้านเข้าร่วมทุกครั้งที่โดยนักท่องเที่ยว 5 คน
จะต้องมีมัคคุเทศก์ควบคุมดูแลอย่างน้อย 1 คน และให้ใช้เส้นทางเดินป่าตามที่หมู่บ้านกาหนดไว้
12. เมื่อนักท่องเที่ยวจะเดินทางกลับออกจากหมู่บ้านกรุณาตรวจสอบของมีค่าก่อนออกจากที่พักทุกครั้ง
....................................................................

๑๐๓
แนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการชุมชน OTOP นวัตวิถี
กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดาเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖1 ในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมาย จานวน ๓,๒๗๓ หมู่บ้าน เพื่อเชื่อมโยงแอ่งท่องเที่ยวใน ๓ ระดับ (แอ่งใหญ่
แอ่งกลาง และแอ่งเล็ก) ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์
ของคนในชุมชน ดึงกาลังซื้อจากนักท่องเที่ยวเข้าสู่ชุมชน สร้างความสุขให้กับคนในชุมชนที่ได้อยู่ร่วมกันไม่ต้อง
ออกไปหางานทานอกพื้นที่
เพื่อให้ การดาเนินงานตามโครงการดังกล่าวเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในหมู่บ้าน และเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงให้อาเภอจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการชุมชน OTOP
นวัตวิถีในหมู่บ้านเป้ าหมาย ปี 2561 จ านวน ๑ คณะ ประกอบด้ว ย ผู้ นาชุมชน กลุ่ มผู้ ผลิต ผู้ ประกอบการ
OTOP กลุ่มอาชีพ กลุ่มต่าง ๆ ที่มีอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตามจานวนที่เหมาะสม โดยมี
บทบาทหน้าที่ในการสนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
จัดการชุมชน OTOP นวัตวิถี ดังนี้
1. จัดทากฎเกณฑ์/ ระเบียบ/ กฎชุมชน OTOP นวัตวิถี
๒. การรวมกลุ่มอาชีพ/กลุ่ม OTOP
๓. เตรียมพร้อมผู้ประกอบการ พัฒนาและบริการข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว
๔. การจัดตั้งและพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เพื่อส่งเสริมการออม และเป็นแหล่งทุนสาหรับ
ประชาชนและกลุ่มอาชีพ/กลุ่ม OTOP
5. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
5.1 พัฒนากองทุนชุมชน
5.2 พัฒนาศักยภาพคณะทางานขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
5.3 พัฒนาและบริหารจัดการข้อมูลชุมชน
5.4 จัดทาแผนธุรกิจชุมชน
5.5 สร้างนักเล่าเรื่อง
5.6 เป็นเจ้าบ้านที่ดี
6. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอานวยความสะดวก
6.1 พัฒนาศักยภาพด้านกายภาพสิ่งแวดล้อม
6.2 พัฒนาเสน่ห์ ประเพณี วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ชุมชน
6.3 ออกแบบตราสัญลักษณ์และสโลแกนชุมชน

๑๐๔
7. พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
7.1 สินค้ากลุ่ม D (ยกระดับ) : 10 P
7.2 สินค้ากลุ่ม D (สินค้าที่ระลึก) : 5 P
7.3 พื้นเมืองรสไทยแท้: 5 P
7.4 บริการ Home Stay
7.5 การเพิ่มทักษะการแสดง รา/บายศรี/ปู่ตา
7.6 บริการรถนาเที่ยว
7.7 การพัฒนาจุดเรียนรู้ ชาติพันธุ์/วิถีชุมชน
8. เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวแต่ละท้องถิ่น
8.1 พัฒนาเส้นทางชุมชนท่องเที่ยวและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
8.2 ออกแบบและเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวเมืองหลัก เมืองรอง และกิจกรรมพาเที่ยว
9. ส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว
9.1 ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบออนไลน์ ออฟไลน์
9.2 ส่งเสริมการเปิดตัวชุมชน การจัดงาน Expo
๑0. การจัดสวัสดิการชุมชน
ฯลฯ
--------------------------------------------------------------

