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คำนำ
กรมการพัฒนาชุมชน ดาเนินงานโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) มาตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2549 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเชื่อมโยงสินค้า OTOP ที่สะท้อนอัตลักษณ์ ศิลปวัฒธรรม และวิถีชีวิต
ในท้องถิ่นนั้น ๆ เข้ากับแหล่งท่องเที่ยวและบริการ โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชน เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน และจากการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง พบว่าโครงการนี้ เป็นกลยุทธ์ในการส่งเสริมให้
ชุมชนได้ตื่นตัวและเกิดการรวมพลังชุมชนในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทรัพยากรของชุมชนให้มีคุณค่า
ช่วยสร้างงานและรายได้แก่ชุมชน และสามารถจูง ใจให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้และท่องเที่ ยวใน
ชุ ม ชน นั บ เป็ น การสร้ า งรายได้ กั บ คนในชุ ม ชน ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนอย่า งทั่ วถึ ง กระตุ้ น
เศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 ให้ความเห็นชอบงบประมาณรายจ่า ยเพิ่มเติม
ประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการค่าใช้ จ่ ายส่ง เสริม และสร้ างความเข้ มแข็ง เศรษฐกิ จ
ภายในประเทศ ครั้งที่ 3 โดยอนุมัติและจัดสรรงบประมาณให้กรมการพัฒนาชุมชนดาเนินงานโครงการหมู่บ้าน
OTOP เพื่ อ การท่ อ งเที่ ย ว (OTOP Village) 8 เส้ น ทาง งบประมาณเป็ น เงิ น 583,486,000 บาท
(ห้าร้อยแปดสิบสามล้านสี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
คู่มือการบริหารโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง ฉบับนี้ ใช้เป็น
คู่มือสาหรับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ในการดาเนินกิจกรรมตามโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP
Village) นอกจากนี้ ยังเป็น เครื่องมือในการวางแผนปฏิบัติงาน การติดตามและประเมินการทางานในระดับ
พื้นที่ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ มีสาระสาคัญ 2 ส่วน ประกอบไปด้วย
ส่วนที่ 1 กรอบการดาเนินงาน
ส่วนที่ 2 แนวทางการดาเนินกิจกรรม
หวัง เป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกท่าน เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการจัดกิจกรรม วางแผน ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน ให้เกิดประโยชน์มีประสิทธิภาพ
สูงสุดในการบริหารงานและงบประมาณ
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1. ความสาคัญของโครงการ
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) มี ก รอบแนวคิ ด ด้ า นการสร้ า งความสามารถใน
การแข่ง ขัน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาภาคการผลิตและบริการให้สามารถแข่ง ขันได้ เกิดความยั่ง ยืน ประชาชน
มีคุณภาพชีวิต และมีรายได้ที่ดีขึ้น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิ จและแข่ง ขันได้อย่างยั่ง ยืน มีแนวทางเสริมสร้า งขี ด
ความสามารถการแข่ง ขันในเชิงธุรกิ จของภาคบริก าร และพันธกิจกระทรวงมหาดไทย ข้อ 4 เสริมสร้า ง
ความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนภายใต้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนภารกิจอานาจหน้าที่ของกรมการพัฒนาชุมชน ในการส่ งเสริมกระบวนการเรียนรู้
และการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ
รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถและความเข้มแข็งของชุมชน
คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 ให้ความเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติ ม
ประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ ายส่ง เสริม และสร้างความ เข้ม แข็ง เศรษฐกิ จ
ภายในประเทศ ครั้งที่ 3 วงเงิน 2,105,967,560 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย จานวน 7 โครงการ 7 หน่วยงาน
ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการในการขอรับการสนับสนุนงบกลาง ได้พิจารณากลั่น กรองโครงการและ
ให้ความเห็นชอบแล้ว
คณะกรรมการนโยบายการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ชาติ ได้ มี ก ารประกาศเขตพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วตาม
กฎกระทรวงกาหนดเขตพัฒนาการการท่องเที่ยว พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27
มีนาคม 2558 ประกาศเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 5 เขต ประกอบด้วย (1) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเล
ตะวันตก (2) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก (3) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน (4) เขต
พัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา และ (5) เขตพัฒนาการการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ และเมื่อวันที่
12 พฤษภาคม 2559 ได้ มี ก ารประกาศเขตพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วเพิ่ ม เติ ม อี ก 3 เขต ได้ แ ก่
(1) เขตพัฒนาการท่องเที่ย วมรดกโลกด้ านวัฒนธรรม (2) เขตพัฒนาการท่ องเที่ ยววิ ถี ชีวิ ต ลุ่ม แม่น้ าโขง
(3) เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาตอนกลาง
คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบมาตรการภาษี เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ จึงเกิด
เป็นโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด หักภาษี 1.5 หมื่นบาท ได้แก่ เชียงราย พิษณุโลก
ตาก เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ สุโขทัย ลาพูน อุตรดิตถ์ ลาปาง แม่ฮ่องสอน พิจิตร แพร่ น่าน กาแพงเพชร
อุทัยธานี พะเยา อุดรธานี อุบลราชธานี หนองคาย เลย มุกดาหาร บุรีรัมย์ ชัยภูมิ ศรีสะเกษ สุรินทร์ สกลนคร
นครพนม ร้อยเอ็ด มหาสารคาม บึงกาฬ กาฬสินธุ์ ยโสธร หนองบัวลาภู อานาจเจริญ ลพบุรี สุพรรณบุรี
นครนายก ราชบุรี สมุทรสงคราม ชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี สระแก้ว ตราด จันทบุรี ปราจีนบุรี นครศรีธรรมราช
พัทลุง ตรัง สตูล ชุมพร ระนอง นราธิวาส ยะลา ปัตตานี ภายใต้แคมเปญ “Amazing Thailand Go Local
หรือ เที่ยวท้องถิ่นไทย ชุมชนเติบใหญ่ เมืองไทยเติบโต” เพื่อกระจายโอกาสในเชิงพื้นที่ คือ การเพิ่มจานวน
นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ข้ า สู่ เ มื อ ง ร อ ง แ ล ะ ชุ ม ช น ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า 10 ล้ า น ค น แ ล ะ ก ร ะ จ า ย โ อ ก า ส ใ น
เชิงรายได้จากการท่องเที่ยวให้ลงสู่เศรษฐกิจฐานรากไม่ต่ากว่า 10,000 ล้านบาท คาดว่าจะสร้างบรรยากาศ
การเดินทางท่องเที่ยวไปยังเมืองรองและชุมชนอย่างคึกคักและต่อเนื่อง เพื่อให้การตลาดเป็นเครื่องมือกระตุ้น
ให้เกิดการเตรียมความพร้อมและพัฒนาพื้นที่สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสมดุลในทุกมิติ
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แผนภาพที่ 1 การแบ่งเขตพื้นที่ 8 เขตพัฒนาการท่องเที่ยว
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รัฐบาลปัจจุบัน มีนโยบายลดความเหลื่อมล้าของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ มุ่งเน้น
การสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคง โดยการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) ให้เกิด
ความเข้ ม แข็ ง โดยการใช้ ค วามหลากหลาย ใช้ อั ต ลั ก ษณ์ ข องท้ อ งถิ่น มาสร้ า งมู ล ค่ า และคุ้ มค่ า ผ่ า นการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ภายใต้การบูรณาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่ดาเนินการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
เชื่อมโยงระหว่างชุมชน จังหวัด หรือภาค โดยการพัฒนาหมู่ บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village)
บนเส้นทางตามเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 8 เส้นทาง มุ่งเน้นการสร้างอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิม สร้างความโดดเด่นของชุมชน เน้นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนให้ดึงดูดใจ
นักท่องเที่ยว และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP หรือผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีอัตลักษณ์โดดเด่ น ยกระดับให้เป็น
สินค้าที่ระลึก เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมและใช้จ่ายในหมู่บ้าน โดยนักท่องเที่ยวจักได้รับประสบการณ์ ที่
อบอุ่น ประทับใจด้วยวิธีการเชื่อมโยงสินค้า OTOP ให้สอดคล้องกับท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต แหล่ง
ท่องเที่ยวและบริการ โดยยึดกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในหมู่บ้าน
การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 8 เส้นทาง 31 จังหวัด 125 หมู่บ้าน จัก
อยู่ บ นพื้ น ฐานของอั ตลั ก ษณ์ และภู มิ ปัญ ญาพื้ นถิ่ น วั ฒ นธรรมประเพณี ดั้ ง เดิ ม ของคนในชุ ม ชน ตลอดจน
ทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามและมีชื่อเสียง สู่การเป็นแหล่ง ท่องเที่ยวที่สามารถดึง ดูดใจนักท่องเที่ยวเข้า สู่
ชุมชนได้ เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชน เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน การเสริมสร้างอาชีพ
และรายได้จากการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การให้บริการลูกค้าในการท่องเที่ยว
โดยชุมชน โดยเครือข่ายผู้ผลิต/ชุมชน/การให้บริการ จะมีโอกาสมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรม และ ที่
สาคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) จานวน 8 เส้นทาง 31 จังหวัด 125
หมู่บ้าน จาเป็นต้องสร้างความเป็นต้นแบบการพัฒนา และสร้างเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวกับโครงการ
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จานวน 3,273 ชุมชนในพื้นที่ 76 จังหวัด ทั้งนี้ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากให้เกิดรายได้กับคนในชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง กระตุ้นเศรษฐกิจและ
สังคมภายในประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน (Strength
with in) และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างแท้จริง

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชน โดยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
อย่างทั่วถึง กระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง
2.2 เพื่อเชื่อมโยงแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเส้นทางท่องเที่ยวตามเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
8 เส้นทาง ให้มีความโดดเด่นบนอัตลักษณ์ของชุมชน
2.3 เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากร ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
ให้มขี ีดความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์ และสามารถนามาต่อยอดในการจัดการหมู่บ้านได้อย่างเหมาะสม

3. เป้าหมาย
ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง โดยเชื่อมโยง
หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวบนเส้นทางท่องเที่ยวตามเขตพัฒนาการท่องเที่ยวทั้ง 8 เส้นทาง ให้มีความ
โดดเด่นบนอัตลักษณ์ของชุม ชน จานวน 31 จัง หวัด 99 อาเภอ 125 หมู่บ้านกับเส้นทางการท่องเที่ ย ว
ส่ง ผลให้ผู้นาชุมชน/คณะกรรมการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว มีศักยภาพในการบริหารแผนธุรกิจ
การท่องเที่ยว จานวน 125 คณะ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ กลุ่มต่างๆ ในชุมชนและประชาชนเกิดการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ OTOP เพิ่มขึ้น จานวน 1,875 ผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาและสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมส่งเสริม
การท่องเที่ยวในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว จานวน 625 กิจกรรม รวมถึงมีสารับอาหารพื้นถิ่น ที่
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มีคุณภาพและได้มาตรฐานอาหาร จานวน 125 สารับ 625 เมนู ให้เป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน (Strength with in) และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งอย่างแท้จริง

4. กรอบคิดการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มีบทบาทในการขับ เคลื่อนการพัฒนาหมู่ บ้าน OTOP
เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village)
4.1 ส่ ง เสริ ม ให้ ชุ ม ชนร่ ว มกั น คิ ด วิ เ คราะห์ และพั ฒ นากลไกการบริ ห ารจั ด การ กิ จ กรรมการ
ท่องเที่ยวและบริการ
4.2 สนับสนุน ให้หมู่บ้านร่วมกันพัฒนาแผนธุรกิจการท่องเที่ยว ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
4.3 เสริมศักยภาพ ให้หมู่บ้านพัฒนาขีดความสามารถการสร้างพันธมิตรในการบูรณาการความร่วมมื อ
จากทุกภาคส่วน
โดยสนับสนุนหมู่บ้านให้มีความพร้อมในการพัฒนา 5 ด้าน (5 P) ได้แก่
Product - การพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีอัตลักษณ์โดดเด่นเป็นสินค้ า
ที่ระลึก
Place -การพัฒนาด้านสถานที่ท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดใจ
Preserve - การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรมประเพณี
People - การพัฒนาด้านผู้นาชุมชนให้มีวิสัยทัศน์ ประชาชนมีความรักและความสามัคคี
Public Relations /Promotion - การพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมช่องทางการตลาด

5. การจัดสรรงบประมาณก่อน – หลัง ได้รับงบประมาณ
5.1 รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ
คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 ให้ความเห็นชอบงบประมาณรายจ่ า ย
เพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ ครั้งที่ 3 วงเงิน 2,105,967,560 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย จานวน 7 โครงการ 7 หน่วยงาน
ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการในการขอรับการสนับสนุนงบกลาง ได้พิจารณากลั่นกรองโครงการและ
ให้ความเห็นชอบแล้ว ดังนี้
1) โครงการเมืองเก่า 24 เมือง ของกระทรวงมหาดไทย วงเงินงบประมาณ 110,405,460 บาท
2) โครงการการน านวั ต กรรมมหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ เ พื่ อ ขั บ เคลื่ อ น ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วงเงินงบประมาณ 1,106,024,800 บาท
3) โครงการนวั ต กรรมเพื่ อ ความยั่ ง ยื น ของอี ส านทางด้ า นการศึ ก ษา เศรษฐกิ จ สุ ข ภาพ
และสังคมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น วงเงินงบประมาณ 484,262,600 บาท
4) โครงการศูนย์วิจัยพัฒนา ทดสอบและถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงของประเทศไทย
ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วงเงินงบประมาณ 289,930,600 บาท
5) โครงการจั ด ซื้ อ ระบบ X-RAY ตรวจหาวั ต ถุ ร ะเบิ ด แบบมาตรฐาน ANSLN จ านวน
1 ระบบ ของสานักงานตารวจแห่งชาติ วงเงินงบประมาณ 183,000,000 บาท
6) โครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง ของกรมการ
พัฒนาชุมชน วงเงินงบประมาณ 641,537,300 บาท
7) โครงการก่ อ สร้ า งทางจั ก รยานรอบบึ ง สี ไ ฟของจั ง หวั ด พิ จิ ต ร วงเงิ น งบประมาณ
65,000,000 บาท
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5.2 การจัดสรรงบประมาณหลังการได้รับงบประมาณ
กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทาโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village)
เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการ
ค่าใช้จ่ายส่ง เสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ จานวน 641,537,300 บาท โดยมี
เป้าหมายให้ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและเสริม สร้ า ง
ศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง ในการพัฒนาอาชีพ และสร้างอาชีพ
ในชุมชน สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนให้เป็นเครือข่าย และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กั บ ศั ก ยภาพของพื้ น ที่ ส ร้ า งความเชื่ อ มโยงเส้ น ทางการท่ อ งเที่ ย วในแต่ ล ะท้ อ งถิ่ น และมี ก ารเชื่ อ มโยง
แผนการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเส้นทางท่องเที่ยวตามเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 8 เส้นทาง ให้มีความโดดเด่น
บนอัตลักษณ์ของชุมชน อันจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นระยะยาว
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชนได้ รั บ การอนุ มั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยเพิ่ ม เติ ม ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการค่ า ใช้ จ่ า ยส่ ง เสริ ม และสร้ า งความเข้ ม แข็ ง เศรษฐกิ จ ภายในประเทศ
จานวน 583,486,000 บาท (ห้าร้อยแปดสิบสามล้านสี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) แบ่ง งบประมาณ
ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ งบประมาณที่ดาเนินการโดยส่วนกลาง และงบประมาณที่ดาเนินการโดยส่วนภูมิภาค
ตามแผนภาพที่ 2 โดยดาเนินการใน 5 กระบวนงาน ตามแผนภาพที่ 3
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แผนภาพที่ 2 งบประมาณในการดาเนินงานในระดับส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
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6. กระบวนการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง

แผนภาพที่ 3 กระบวนการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง 5 กระบวนงาน
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7. กลไกการดาเนินงาน
กลไกการบริหาร

คณะกรรมการอานวยการ
หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ (กอ.นตผ)

นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
ปมท. เลขานุการ

กลไกการขับเคลื่อน

คณะอนุกรรมการ
หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ภูมิภาค

ปมท. เป็นประธาน
อพช. เลขานุการ

คณะอนุกรรมการ
หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัด

ผวจ. เป็นประธาน
พจ. เลขานุการ

คณะอนุกรรมการ
หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ อาเภอ

นอ. เป็นประธาน
พอ. เลขานุการ

กลไกการติดตาม ประเมินผล

ผู้แทนหน่วยงาน
ภาคเอกชน

ผู้แทนหน่วยงาน
ภาครัฐ

ผู้แทนหน่วยงานภาค
ประชาสังคม

แผนภาพที่ 4 กลไกในการดาเนินงานโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
(OTOP Village) 8 เส้นทาง
กลไกหลักในการดาเนินงานขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village)
8 เส้นทาง ได้แก่
7.1 ในระดับส่วนกลาง กรมการพัฒนาชุมชนโดยสานักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการดาเนินงาน โดยการแต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้าน
OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง โดยมีการบูรณาการการทางานร่วมกับสานักฯ กองต่างๆ
เพื่อทาหน้าที่ในการบริหารจัดการโครงการ ขับเคลื่อนการดาเนินงานและติดตามสนับสนุนการดาเนินงานให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยบูรณาการในการดาเนินงานร่วมกับคณะทางานผู้รับผิดชอบ
โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
7.2 ในระดั บ ภู มิ ภ าค ให้ ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด และส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนอ าเภอ
เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการดาเนินงาน แต่ง ตั้ง คณะทางานติดตามสนับ สนุนและประเมิ น ผล
การด าเนิ น งานการพั ฒ นาหมู่ บ้ า น OTOPเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย ว (OTOP Village) โดยกลไกส าคั ญ คื อ
คณะอนุกรรมการหนึ่งต าบล หนึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จั ง หวัด /อ าเภอ ขั บ เคลื่ อ นงาน โดยมี ก ารบู รณาการร่วมกับ
หน่วยงานภาคีร่วมพัฒนา ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน บริษัทประชารัฐรักสามัคคี และผู้นาท้องถิ่น ในพื้นที่
ดาเนินการ
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8. หลักเกณฑ์การพิจารณาพื้นที่ดาเนินงานโครงการ
พื้นที่เป้าหมายดาเนินงานโครงการ จานวน 125 หมู่บ้าน ได้ดาเนินการคัดเลือกกาหนดขึ้นจาก
การประชุมคัดเลือกในระดับอาเภอ และระดับจังหวัด พิจารณาพื้นที่โดดเด่นในศักยภาพและความพร้อมของ
หมู่บ้าน ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาพื้นที่ดาเนินงานโครงการ ดังนี้

8.1 หลักเกณฑ์การพิจารณาหมูบ่ ้าน
1) พิจารณาศักยภาพของชุมชน ประกอบด้วย จานวนนักท่องเที่ยวที่เข้าไปชุมชน ต้นทุนด้าน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้นทุนด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เป็นต้น
2) พิจารณาความเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว โดยยึดโยงพื้นที่เขตพัฒนาการท่องเที่ยว 8 เขต
ประกอบด้วย (1) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก (2) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก
(3) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน (4) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา และ (5) เขตพัฒนาการ
การท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ (6) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม (7) เขตพัฒนาการ
ท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้าโขง (8) เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิต ลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาตอนกลาง
3) ดาเนินการโดยไม่เริ่มต้นจากศูนย์ หมายถึง
- ต่อยอดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (111 หมู่บ้าน และหมู่บ้านที่ได้รับการสนับสนุน
การดาเนินงาน โดยใช้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
- ต่อยอดหมู่บ้านที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จังหวัด
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
- ต่อยอดหมู่บ้านที่ได้รับการสนับสนุนจาก อพท.
- ต่อยอดหมู่บ้านที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรม
- ต่อยอดหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV)
4) เน้นการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ประกอบด้วย
- พิจารณาให้ผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว
- พิจารณาการคัดเลือกภูมิปัญญาต่อยอดพัฒนาให้เป็นสินค้าที่ระลึก จานวน 5 ผลิตภัณฑ์
ต่อ 1 หมู่บ้าน เพื่อรองรับบริการนักท่องเที่ยว
- พิจารณาดาเนินการเลือกพัฒนาและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP /ผลิตภัณฑ์ชุมชน
จานวน 10 ผลิตภัณฑ์ ต่อ 1 หมู่บ้าน
5) พัฒนาอาหารพื้นถิ่น (OTOP รสไทยแท้) ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน เพื่อบริการนักท่องเที่ยว
และเพิ่มเสน่ห์ในการบริการของหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
- พิจารณาคัดเลือกเมนูอาหารพื้นถิ่นที่มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น มีความโดดเด่น หรือ มีชื่อเสียง
หรือ หารับประทานยาก นามาพัฒนาให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน และจัดทาเป็นสารับเมนู
อาหารพื้นถิ่น (OTOP รสไทยแท้) จานวน 1 สารับ 5 เมนู ต่อ 1 หมู่บ้าน
6) เสน่ห์ที่เป็นจุดขาย ประกอบด้วย
- ลักษณะทางธรรมชาติ เช่น ภูเขา แม่น้า ความสวยงามของธรรมชาติ เป็นต้น
- ลักษณะทางภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประวัติ/ตานาน เป็นต้น
7) ความเข้มแข็งของชุมชน ประกอบด้วย
- ความร่วมมือและความสามัคคีของคนในชุมชน
- ความเข้มแข็งของผู้นา มีปราชญ์ภูมิปัญญา เยาวชน OTOP (Young OTOP) เป็นต้น
8) ต้องมีกิจกรรมการแสดงที่สื่อถึงอัตลักษณ์ของชุมชน/ท้องถิ่น หรือ อัตลักษณ์ของภูมิภาค หรือ
กลุ่มชาติพันธุ์ หรือวิถีชีวิตบนพื้นฐานความโดดเด่นในเชิงพื้นที่ของเส้นทางท่องเที่ยวใน 8 เขตพัฒนาการท่องเที่ยว
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เน า

เขต ั นาการ อ เ ่
เส้นทางที่

อารย รรมอีสานใต้

จานวน จังหวัด
ประกอบด้วย นครรา สีมา
บุรีรัมย์ ศรีสะเก
อุบลรา านี
จังหวัด อาเภอ
ตาบล หมู่บ้าน ุม น

จานวน จังหวัด ประกอบด้วย
เ ียงใหม่ เ ียงราย
ลาปาง พะเยา
จังหวัด อาเภอ ตาบล
หมู่บ้าน ุม น

2
เส้นทางที่

งทะเลตะวันออก

4

3
เส้นทางที่

จานวน จังหวัด ประกอบด้วย
จันทบุรี ตราด ลบุรี ระยอง
จังหวัด อาเภอ ตาบล
หมู่บ้าน ุม น

3 ตาบล

อาเภอ

เส้นทางที่

เส้นทางที่

อารย รรมล้านนา

1

จังหวัด

งทะเลตะวันตก

จานวน จังหวัด ประกอบด้วย
เพ รบุรี ุมพร ระนอง
จังหวัด อาเภอ ตาบล
5 หมู่บ้าน ุม น

เส้นทางที่

วิถี ีวิตลุ่มแม่น้า
เจ้าพระยาตอนกลาง

จานวน จังหวัด
ประกอบด้วย อยุ ยา นนทบุรี
อ่างทอง สิงห์บุรี
จังหวัด อาเภอ ตาบล
หมู่บ้าน ุม น

6

5
เส้นทางที่

อันดามัน

จานวน จังหวัด ประกอบด้วย
ภูเกต กระบี่ ตรัง สตูล
จังหวัด อาเภอ 8 ตาบล
9 หมู่บ้าน ุม น

วิถี ีวิตริมแม่น้าโขง

จานวน จังหวัด ประกอบด้วย
เลย หนองคาย บงกา
อุบลรา านี อานาจเจริญ
นครพนม มุกดาหาร
จังหวัด อาเภอ ตาบล
หมู่บ้าน ุม น

8

7
เส้นทางที่

มรดกโลกด้านวัฒน รรม

จานวน 2 จังหวัด ประกอบด้วย
กาแพงเพ ร ตาก
จังหวัด อาเภอ ตาบล
หมู่บ้าน ุม น

:

แผนภาพที่ 5 พื้นที่เป้าหมายดาเนินงาน โครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
(OTOP Village) 8 เส้นทาง จานวน 125 หมู่บ้าน

หมู่บ้าน

12

งบหน้าสรุปจานวนหมู่บ้าน OTOP เพือ่ การท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง
จานวน 125 หมู่บ้าน
เส้นทางที่
ื่อจังหวัด
จังหวัด
อาเภอ
ตาบล
หมู่บ้าน
1
เชียงใหม่
3
3
3
เชียงราย
9
12
12
พะเยา
1
1
2

2

3

4

5

6

ลาปาง
รวม
ชลบุรี
จันทบุรี
ตราด
ระยอง
รวม
อุบลราชธานี
นครราชสีมา
ศรีสะเกษ
บุรีรัมย์
รวม
เพชรบุรี
ชุมพร
ระนอง
รวม
นนทบุรี
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
สิงห์บุรี
รวม
กระบี่
ภูเก็ต
ตรัง
สตูล
รวม

4

4

4

3

4

4

4
17
1
6
4
1
12
3
5
3
3
14
1
1
2
4
1
4
1
1
7
8
3
5
2
18

4
20
1
9
4
1
15
3
6
3
3
15
1
1
3
5
1
4
1
1
7
8
3
5
2
18

4
21
1
9
4
1
15
5
8
3
3
19
1
1
3
5
3
4
2
1
10
8
3
5
3
19

13

เส้นทางที่
7

8

ื่อจังหวัด
บึงกาฬ
เลย
หนองคาย
นครพนม
มุกดาหาร
อานาจเจริญ
อุบลราชธานี
รวม
กาแพงเพชร
ตาก
รวม

จังหวัด

อาเภอ

7

รวม 8 เส้นทาง

2
31

2
3
2
7
2
2
4
22
2
3
5
99

ตาบล
3
4
2
9
2
2
5
27
3
3
6
113

หมู่บ้าน
5
5
2
9
2
2
5
30
3
3
6
125
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ราย ื่อหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง
รวม 31 จังหวัด 99 อาเภอ 113 ตาบล 125 หมู่บ้าน
เส้นทาง

จังหวัด

1. อารย รรมล้านนา

อาเภอ
17 อาเภอ

ตาบล
20 ตาบล

หมู่บ้าน
21 หมู่บ้าน

หมู่บ้าน
หลัก

หมู่บ้าน
เ ื่อมโยง

1

เชียงใหม่

สันกาแพง

ต้นเปา

ต้นเปา

1

2

เชียงใหม่

แม่อาย

มะลิกา

ปางต้นฆ้อง

1

3

เชียงใหม่

ไชยปราการ

หนองบัว

ถ้าง๊อบ

6

4

เชียงราย

เมืองเชียงราย

ท่าสุด

สันต้นกอก

2

5

เชียงราย

เมืองเชียงราย

ห้วยชมภู

ปางขอน

7

6

เชียงราย

เมืองเชียงราย

นางแล

ป่าซางวิวัฒน์

10

7

เชียงราย

เวียงแก่น

ปอ

ผาตั้ง

14

8

เชียงราย

เวียงป่าเป้า

บ้านโป่ง

โป่งเทวี

2

5

9

เชียงราย

เชียงของ

ศรีดอนชัย

ศรีดอนชัย

14

7,12,15

10

เชียงราย

เชียงของ

ครึ่ง

ครึ่งใต้

3

11

เชียงราย

เชียงแสน

บ้านแซว

ท่าขันทอง

3

12

เชียงราย

พาน

ทรายขาว

ห้วยทรายขาว

5

13

เชียงราย

ป่าแดด

โรงช้าง

โป่งศรีนคร

11

14

เชียงราย

แม่สาย

เกาะช้าง

ปางห้า

1

15

เชียงราย

แม่จัน

จันจว้า

สันทางหลวง

12

16

พะเยา

เมืองพะเยา

สันป่าม่วง

สันป่าม่วง

4

17

พะเยา

เมืองพะเยา

สันป่าม่วง

สันป่าม่วง

8

18

ลาปาง

แม่ทะ

นาครัว

หลุกใต้

12

19

ลาปาง

เกาะคา

ท่าผา

ศาลาบัวบก

8

20

ลาปาง

วังเหนือ

วังทอง

ปงถ้า

3

21

ลาปาง

เมืองปาน

แจ้ซ้อน

ป่าเหมี้ยง

7

3,6

15

15

เส้นทาง

จังหวัด

2. งทะเลตะวันออก

อาเภอ
12 อาเภอ

ตาบล
15 ตาบล

หมู่บ้าน
15 หมู่บ้าน

หมู่บ้าน
หลัก

22

ชลบุรี

เกาะสีชัง

ท่าเทววงษ์

ท่าภาณุรังษี

6

23

จันทบุรี

เมืองจันทบุรี

หนองบัว

เสม็ดงาม

10
16

24

จันทบุรี

เมืองจันทบุรี

วัดใหม่

ตลาดพลอยบ้าน
ญวน

25

จันทบุรี

ท่าใหม่

คลองขุด

เจ้าหลาว

5

26

จันทบุรี

ท่าใหม่

ราพัน

ต้นเลียบ

6

27

จันทบุรี

ท่าใหม่

ตะกาดเง้า

ตะกาดเง้า

1

28

จันทบุรี

นายายอาม

สนามไชย

ท่าแคลง

7

29

จันทบุรี

แหลมสิงห์

หนองชิ่ม

ใหม่พัฒนา

10

30

จันทบุรี

ขลุง

ตะปอน

ตะปอนใหญ่

2

31

จันทบุรี

เขาคิชฌกูฏ

จันทเขลม

คลองชีพ

4

32

ตราด

เมืองตราด

ห้วงน้าขาว

เปร็ดใน

2

33

ตราด

เกาะกรูด

เกาะกรูด

อ่าวสลัด

6

34

ตราด

บ่อไร่

ช้างทูน

คลองขวาง

1

35

ตราด

คลองใหญ่

ไม้รูด

ไม้รูด

1

36

ระยอง

แกลง

ทางเกวียน

ทะเลน้อย

6

14 อาเภอ

15 ตาบล

19 หมู่บ้าน

3.อารย รรมอีสานใต้
37

อุบลราชธานี

น้ายืน

โดมประดิษฐ์

โนนสูง

7

38

อุบลราชธานี

น้ายืน

โดมประดิษฐ์

หนองขอน

5

39

อุบลราชธานี

น้ายืน

โดมประดิษฐ์

หนองขอนพัฒนา

21

40

อุบลราชธานี

บุณฑริก

หนองสะโน

สมพรรัตน์

10

41

อุบลราชธานี

นาจะหลวย

นาจะหลวย

แก้งเรือง

15

หมู่บ้าน
เ ื่อมโยง

11

16

หมู่บ้าน
หลัก

หมู่บ้าน
เ ื่อมโยง

42

จังหวัด
นครราชสีมา

อาเภอ
วังน้าเขียว

ตาบล
ไทยสามัคคี

หมู่บ้าน
สุขสมบูรณ์

43

นครราชสีมา

วังน้าเขียว

ไทยสามัคคี

บุไทร

4

44

นครราชสีมา

โชคชัย

ด่านเกวียน

ด่านชัย

7

45

นครราชสีมา

โชคชัย

ท่าอ่าง

หนองโสน

8

46

นครราชสีมา

โนนสูง

ธารปราสาท

ธารปราสาท

17

47

นครราชสีมา

โนนสูง

ธารปราสาท

ปราสาทใต้

7

48

นครราชสีมา

พิมาย

รังกาใหญ่

สามัคคี

16

49

นครราชสีมา

บัวใหญ่

ด่านช้าง

หนองเม็ก

9

50

ศรีสะเกษ

อุทุมพรพิสัย

สระกาแพงใหญ่

สระกาแพงใหญ่

14

51

ศรีสะเกษ

ภูสิงห์

ไพรพัฒนา

ไพรพัฒนา

3

10

52

ศรีสะเกษ

กันทรารมย์

ละทาย

ละทาย

8

8

53

บุรีรัมย์

เฉลิมพระเกียรติ

เจริญสุข

เจริญสุข

1

12,14

54

บุรีรัมย์

ประโคนชัย

จรเข้มาก

โคกเมือง

9

6,10,18

55

บุรีรัมย์

ห้วยราช

สนวน

สนวนใน

3

4 อาเภอ

5 ตาบล

5
หมู่บ้าน
7

เส้นทาง

4 . งทะเลตะวันตก

2

56

เพชรบุรี

บ้านแหลม

บางแก้ว

57

ชุมพร

ท่าแซะ

สลุย

ร่องใหญ่
ชุมชนพ่อตาหิน
ช้าง

58

ระนอง

สุขสาราญ

กาพวน

ทะเลนอก

1

59

ระนอง

เมืองระนอง

หงาว

หงาว

1

60

ระนอง

เมืองระนอง

หาดส้มแป้น

หาดส้มแป้น

3

3

17

จังหวัด

เส้นทาง

5. วิถี ีวิตลุ่มแม่น้า
เจ้าพระยาตอนกลาง

อาเภอ
7 อาเภอ

ตาบล
7 ตาบล

หมู่บ้าน
10 หมู่บ้าน

หมู่บ้าน
หลัก

61

นนทบุรี

ปากเกร็ด

เกาะเกร็ด

มอญ

1

62

นนทบุรี

ปากเกร็ด

เกาะเกร็ด

วัดเสาธงทอง

6

63

นนทบุรี

ปากเกร็ด

เกาะเกร็ด

โอ่งอ่าง

7

64

พระนครศรีอยุธยา มหาราช

บ้านใหม่

ใหม่

4

65

พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน

สามเรือน

คุ้งระกา

7

66

พระนครศรีอยุธยา บางไทร

กระแชง

หนองสรวง

1

67

พระนครศรีอยุธยา บ้านแพรก

สาพะเนียง

สาพะเนียง

6

68

อ่างทอง

โพธิ์ทอง

บางเจ้าฉ่า

สามเรือน

7

69

อ่างทอง

โพธิ์ทอง

บางเจ้าฉ่า

ยางทอง

8

70

สิงห์บุรี

เมืองสิงห์บุรี
18 อาเภอ

จักรสีห์
18 ตาบล

พระนอน
19 หมู่บ้าน

2

6. อันดามัน
71

กระบี่

เมืองกระบี่

เขาคราม

ไหนหนัง

3

72

กระบี่

อ่าวลึก

แหลมสัก

แหลมสัก

3

73

กระบี่

ปลายพระยา

คีรีวง

บางเหลียว

2

74

กระบี่

คลองท่อม

คลองท่อมเหนือ

บางเตียว

2

75

กระบี่

เกาะลันตา

คลองยาง

คลองยาง

2

76

กระบี่

ลาทับ

ดินแดง

นาปู

1

77

กระบี่

เหนือคลอง

เกาะศรีบอยา

คลองเตาะ

1

78

กระบี่

เขาพนม

เขาดิน

ยวนสาว

6

79

ภูเก็ต

เมืองภูเก็ต

วิชิต

บ่อแร่

6

80

ภูเก็ต

ถลาง

ไม้ขาว

ไม้ขาว

4

81

ภูเก็ต

กะทู้

กมลา

หัวควร

5

หมู่บ้าน
เ ื่อมโยง

18

หมู่บ้าน
หลัก

เส้นทาง

จังหวัด

อาเภอ

ตาบล

หมู่บ้าน

82

ตรัง
ตรัง

ย่านตาขาว
นาโยง

นาชุมเห็ด
นาหมื่นศรี

ลาขนุน
ควนสวรรค์

8

ตรัง
ตรัง
ตรัง
สตูล
สตูล
สตูล

ห้วยยอด
สิเกา
รัษฎา
ละงู
ละงู
มะนัง

เขากอบ
บ่อหิน
หนองบัว
ปากน้า
ปากน้า
ปาล์มพัฒนา

เขากอบ
พรุจูด
หน้าเขา
ปากบารา
บ่อเจ็ดลูก
ควนดินดา

1

83
84
85
86
87
88
89

7. วิถี ีวิตริมแม่น้าโขง

22 อาเภอ

27 ตาบล

หมู่บ้าน
เ ื่อมโยง

8
2
4
2
1
9

30 หมูบ่ ้าน

บึงกาฬ
บึงกาฬ
บึงกาฬ
บึงกาฬ
บึงกาฬ

เมืองบึงกาฬ
บุ่งคล้า
บุ่งคล้า
บุ่งคล้า
บุ่งคล้า

หอคา
หนองเดิ่น
หนองเดิ่น
หนองเดิ่น
บุ่งคล้า

สะง้อ
ห้วยเล็บมือ
หนองคังคา
หนองเดิ่นท่า
บุ่งคล้าเหนือ

2

ปากชม
เชียงคาน

หากคัมภีร์
เชียงคาน

ห้วยเหียม
น้อย

4

96

เลย
เลย

97

เลย

เชียงคาน

ปากตม

ท่าดีหมี

5

98

เลย

ท่าลี่

อาฮี

อาฮี

1

6

99

เลย

ท่าลี่

อาฮี

ปากห้วย

7

6

100

หนองคาย

เมืองหนองคาย

สีกาย

จอมแจ้ง

1

101

หนองคาย

สังคม

ผาตั้ง

ผาตั้ง

1

102

นครพนม

เมืองนครพนม

อาจสามารถ

อาจสามารถ

5

103

นครพนม

เมืองนครพนม

หนองญาติ

นาจอก

5

104

นครพนม

ธาตุพนม

นาถ่อน

นาถ่อน

12

105

นครพนม

ธาตุพนม

ดอนนางหงส์

หนองสะโน

6

90
91
92
93
94
95

5
4
1
3
4

6

1,2,14

19

เส้นทาง

จังหวัด

อาเภอ

ตาบล

หมู่บ้าน

หมู่บ้าน
หลัก

106

นครพนม

เรณูนคร

โคกหินแฮ่

นาบัว

5

107

นครพนม

ท่าอุเทน

ไชยบุรี

ไชยบุรี

7

1,3

108

นครพนม

นาหว้า

ท่าเรือ

ท่าเรือ

1

2,8

109

นครพนม

นาแก

หนองสังข์

หนองสังข์

1

2,7,8,10,11

110

นครพนม

บ้านแพง

โพนทอง

โคกสวาท

6

111

มุกดาหาร

หนองสูง

บ้านเป้า

ภู

1

112

มุกดาหาร

ดอนตาล

โพธิ์ไทร

หนองหล่ม

4

113

อานาจเจริญ

หัวตะพาน

จิกดู่

โพนขวาว

4

10

114

อานาจเจริญ

ปทุมราชวงศา

โคกพระ

3

10

115

อุบลราชธานี

สิรินธร

นาแซง
นิคมสร้างตนเองลา
โดมน้อย

โนนหินกอง

11

116

อุบลราชธานี

โขงเจียม

ห้วยไผ่

ตามุย

4

117

อุบลราชธานี

โพธิ์ไทร

สองคอน

สองคอน

1

118

อุบลราชธานี

นาตาล

พะลาน

ปากแซง

3

119

อุบลราชธานี

โขงเจียม
5 อาเภอ

นาโพธิ์กลาง
6 ตาบล

ปากลา
6 หมู่บ้าน

5

ไตรตรึงษ์

วังพระธาตุ

4
2

8. มรดกโลกด้าน
วัฒน รรม
120

กาแพงเพชร

เมือง
กาแพงเพชร

121

กาแพงเพชร

คลองลาน

สักงาม

122

กาแพงเพชร

คลองลาน

โป่งน้าร้อน

เพชรนิยม
ชุมนุมไทร
(ป่าคา)

123

ตาก

บ้านตาก

เกาะตะเภา

ท่าพระธาตุ

3

124

ตาก

แม่ระมาด

พระธาตุ

ป่าไร่เหนือ

3

125 ตาก
แม่สอด
ด่านแม่ละเมา
ห้วยปลาหลด
หมายเหตุ จังหวัดอุบลรา านี อยูใ่ น 2 เส้นทาง คือ เส้นทางที่ 3 และ 7

8

8

หมู่บ้าน
เ ื่อมโยง

2

6

20

8.2 หลักเกณฑ์ตรวจสอบความพร้อมของโครงการ
ส่วนที่ 1 ความเหมาะสมของโครงการ หมายถึง โครงการมีความชัดเจน สอดคล้องตาม
แนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณฯ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเชิงพื้นที่
1) โครงการมี อ งค์ ป ระกอบครบทุ ก ประเด็ น ในแบบสรุปโครงการ (Project Idea)
2) กิจกรรมหลักมีความสอดคล้องกับแนวทางจัดทางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ
3) หลั ก การและเหตุ ผ ลแสดงถึ ง อั ต ลั ก ษณ์ แ ละเชื่ อ มโยง เส้นทางการท่องเที่ยวในแต่ละ
เส้นทาง ทั้ง 8 เส้นทาง
ส่วนที่ 2 ความพร้อมของโครงการ หมายถึง โครงการสามารถดาเนินการได้ตามห้วงเวลาที่
รัฐบาลกาหนด และมีการบูรณาการการทางาน หน่วยงาน/ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
1) โครงการมีระยะเวลาดาเนินการแล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เมษายน –
กันยายน 2561)
2) มี ก ารบู ร ณาการหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และภาคส่วนต่าง ๆ

8.3 ข้อห้ามการดาเนินงานโครงการ
๑) หมู่ บ้ า นเป้ า หมายไม่ เ ป็ น หมู่บ้ า นที่ ซ้ากั บ หมู่ บ้ า นที่ รั บ การสนั บ สนุน งบประมาณจาก
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2561 โครงการพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว
เชิงธรรมชาติ นิเวศและอนุรักษ์
2) หมู่บ้านเป้าหมายไม่เป็นหมู่บ้านที่ซ้ากับหมู่บ้านที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
3) เป็นงบดาเนินงาน ไม่เป็นงบลงทุน

21

9. แผนปฏิบัติการ

แผนภาพที่ 6 กรอบระยะเวลาแผนปฏิบัติงานการดาเนินงานโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง

22

23

แผนภาพที่ 7 แผนการดาเนินงานโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง

24

ส่วนที่ 2
แนวทางการดาเนินกิจกรรม

25

ส่วนที่ 2 แนวทางการดาเนินกิจกรรม
กิจกรรมหลักที่ 1 การวิเคราะห์ศักยภาพและสร้างการมีส่วนร่วม
ลัก ณะการดาเนินงาน
- สร้างความรู้ ความเข้าใจ รวบรวม เชื่อมโยงอัตลักษณ์ และสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน เตรียมความ
พร้อมของชุมชน การค้นหาเสน่ห์ การบริหารจัดการข้อมูล การจัดทาแผนธุรกิจชุมชน และปรับแนวคิด การ
พัฒนาสินค้าและบริการในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
- ออกแบบพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยการศึกษาวิเคราะห์อัตลักษณ์ชุมชน ตามกรอบ
แนวทาง 5 P ออกแบบวางผังกิจกรรมและกาหนดรูปแบบการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว

กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาศักยภาพเพื่อการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว
ลัก ณะการดาเนินงาน
- พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว แกนนา ปราชญ์ชุมชน
เยาวชน OTOP ผู้ประกอบการ ในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ในการบริหารจัด การด้านการพัฒนา
คณะกรรมการบริหารหมู่บ้าน ปราชญ์ชุมชนและเยาวชน OTOP สู่การเป็นนักเล่าเรื่องชุมชน การจัดกิจกรรม
การแสดงเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว และการจัดทาสื่ออัตลักษณ์ของชุมชน อันจะทาให้เกิดทักษะ
ความ
เชี่ยวชาญ ในการดาเนินกิจกรรมของหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
- พั ฒนาผลิต ภัณ ฑ์ OTOP ผลิ ตภั ณฑ์ ชุม ชน ผลิต ภัณ ฑ์จ ากภูมิ ปัญ ญา ให้เ ป็น สิน ค้า ที่ร ะลึ ก และ
อาหารพื้นถิ่น (OTOP รสไทยแท้) ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
- ออกแบบและพัฒนาภูมิทัศน์ด้วยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน โดยการพัฒนาสภาพแวดล้อม
ชุมชนให้มีความเป็นระเบียบ สะอาด สวยงาม และปลอดภัย

กิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริม ่องทางการตลาดท่องเที่ยว
ลัก ณะการดาเนินงาน
- ออกแบบ และการใช้งานระบบเว็บไซต์ เพื่อสนับสนุนข้อมูลหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ ย ว
โดยการสร้าง Plat formระบบ IT online เพื่อบรรจุข้อมูลของหมู่บ้าน ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว อาทิ
ภาพชุมชน วิถีชีวิต ทิวทัศน์ เส้นทางท่องเที่ยว สินค้าและบริการ วีดีโอแนะนาชุมชน เป็นต้น และมีการสร้าง
กระดานสินค้าและบริ การระบบ online เพื่อเป็นการสร้ างช่ องทางการตลาด รวมทั้ง เป็นการเสริ ม สร้ า ง
ภาพลักษณ์ของโครงการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว โดยที่สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูล ได้
โดยชุมชนหรือจังหวัดผู้ดูแลรับผิดชอบ
- ออกแบบและจั ด พิ ม พ์ แ ผ่ น พั บ ประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล สิ น ค้ า และบริ ก ารของหมู่ บ้ า น OTOP
เพื่อการท่องเที่ยว
- ออกแบบและจัดทาสื่อส่ง เสริมการตลาดการท่องเที่ ยว โดยการออกแบบการนาเสนอกิจ กรรม
ของหมู่บ้าน สินค้าและบริการ ที่มีความโดดเด่น น่าสนใจ และทาให้เกิดการกระตุ้นนักท่องเที่ยวให้เข้าไป
ในหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง โดยจัดทาวัสดุส่งเสริมการตลาด ได้แก่ โรลอัพ แผ่นไวนิล ดีวีดี ภาษาไทย –
ต่างประเทศ ชุดโมบายเคลื่อนที่ การจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวภายในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการ
ท่องเที่ยว และการทาการโฆษณาภาพเคลื่อนไหวตามสนามบิน สถานที่สาคัญ และพื้นที่อื่นๆ ที่เหมาะสม
- เชื่อมโยงการตลาดท่องเที่ยวกับภาคธุรกิจ โดยการจัดงานกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าและบริการ
ของหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวในเชิงธุรกิจสร้างสรรค์ สร้างโอกาสในการนาเสนอกิจกรรม เรื่องราว
อัตลักษณ์ สินค้าและบริการ ให้แก่ภาคธุรกิจ ได้แก่ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวต่างๆ กลุ่มธุรกิจโรงแรม กลุ่ม
บริษัทธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ บริษัทประชารัฐรักสามัคคี จากัด (จังหวัด) และกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน
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กิจกรรมหลักที่ 4 การสื่อสารสร้างการรับรู้
ลัก ณะการดาเนินงาน
- ประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว 8 เส้นทาง ผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์
สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ สื่อออนไลน์ ประกวดภาพถ่าย และจัดพิมพ์หนังสือประชาสัมพันธ์
- จัดกิจกรรมสื่อมวลชนเยี่ยมชมหมู่บ้าน (Press Tour) ในแต่ละเส้นทางการท่องเที่ยว 8 เส้นทาง
โดยก าหนดการออกแบบการจัด กิ จ กรรมที่ แสดงให้ เ ห็ นถึ ง อัต ลั ก ษณ์ ความโดดเด่ น ของหมู่ บ้ า น/จัง หวัด
แต่ ล ะเส้ น ทาง เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ โ ครงการหมู่ บ้ า น OTOP เพื่ อ การท่ อ งเที่ ย ว ให้ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก และเข้ า ใจ
ในการดาเนินงานโครงการ โดยใช้สื่อมวลชนเป็นตัวเชื่อมต่อ
- จัดแสดง จาหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว โดยการจัดแสดงให้เห็น
ถึงอัตลักษณ์ของชุมชน ด้วยการจาลองวิถีชีวิตชุมชน 4 ภาค ให้ผู้เข้าร่วมชมงานได้สัมผัสบรรยากาศหมู่บ้าน
ที่แสดงประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมเสมือนจริง ด้วยข้าวของเครื่องใช้ วิถีชีวิตประจาวัน อาหารพื้นถิ่น
(OTOP รสไทยแท้) การจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ตามเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
8 เส้นทาง โดยการเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวกับโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
- จัดกิจกรรมเปิดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว เพื่อประกาศการเป็นหมู่บ้าน OTOP เพื่อการ
ท่องเที่ยว เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และกระตุ้นให้เกิดความสนใจดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้าหมู่บ้านเกิดการ
สร้างรายได้ให้กับชุมชน

กิจกรรมหลักที่ 5 ประเมินผลและขยายผล
ลัก ณะการดาเนินงาน
- ติดตามสนับสนุน และประเมินผลการดาเนินงาน โดยสนับสนุนงบประมาณให้กับคณะทางานติดตาม
การดาเนินงานหมู่บ้าน ฯ
- จัดการความรู้และถอดบทเรียน โดยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนกระบวนการส่งเสริม
และพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว และจัดทาเอกสารรายงานผลการดาเนินงาน โดยจัดทาเอกสาร
ประเมินผลการดาเนินงานหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
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2.1 การดาเนินงานโดยส่วนกลาง
จานวน 7 กิจกรรม งบประมาณรวม 135,623,500 บาท ประกอบด้วย
2.1.1 ประ ุมเ ิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจ รวบรวม เ ื่อมโยงอัตลัก ณ์ และ
สร้างการมีส่วนร่วมใน ุม น
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับทีมขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางการดาเนินโครงการ
หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
2. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ศักยภาพ และวางแผนกาหนดทิศทางส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิ ีการ/ขั้นตอนดาเนินการ/เงื่อนไขของกิจกรรม ดังนี้
1. กรมฯ กาหนดแนวทางการดาเนินงาน หลักสูตร
2. กรมฯ แจ้งจังหวัดคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 791 คน
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโดยมีขอบเขตเนื้อหา ดังนี้
- นโยบายการดาเนินงานโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village)
- ยุทธศาสตร์และสถานการณ์การท่องเที่ยวไทย (8 เขตพัฒนาการท่องเที่ยว และ 55 เมืองรอง)
- การขับเคลื่อน OTOP Village เชื่อมโยง OTOP นวัตวิถี
- การเตรียมความพร้อมของชุมชนและการค้นหาเสน่ห์ของชุมชน การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์
- การออกแบบกิจกรรมหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวและการจัดทาแผนธุรกิจชุมชน
- การออกแบบสินค้าของที่ระลึก การพัฒนาผลิตภัณฑ์
- การพัฒนาอาหารพื้นถิ่น (OTOP รสไทยแท้)
- การออกแบบและเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวตามเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 8 เส้นทาง
4. ประเมินผลการดาเนินกิจกรรม
5. สรุปผลการดาเนินงาน
กลุ่มเป้าหมาย 791 ราย ประกอบด้วย
5.1 พัฒนาการจังหวัด หัวหน้ากลุ่มงานที่ได้รับมอบหมาย นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดผู้รับผิดชอบงานหมู่บ้าน OTOP
เพื่อการท่องเที่ยว จานวน 31 จังหวัดๆ ละ 3 คน รวม 93 คน
5.2 พัฒนาการอาเภอและพัฒนากรผู้ประสานงานตาบลของหมู่บ้านเป้าหมาย จานวน 99 อาเภอๆ ละ 2 คน
รวม 198 คน
5.3 ผู้นาหมู่บ้านเป้าหมาย 125 หมู่บ้านๆ ละ 4 คน รวม 500 คน
งบประมาณ
5,635,800 บาท (ห้าล้านหกแสนสามหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
หน่วยดาเนินการ สานักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
พื้นที่ดาเนินการ สถานที่เอกชน
ระยะเวลาดาเนินการ ไตรมาส 3 (เมษายน 2561) ดาเนินการ 3 วัน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ทีมขับเคลื่อนมีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแนวทางการดาเนินโครงการหมู่บ้าน
OTOP เพื่อการท่องเที่ยว และสามารถนานโยบายแปลงไปสู่การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
2. สามารถวิเคราะห์ศักยภาพ และวางแผนกาหนดทิศทางส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ตัว ี้วัดความสาเรจ ทีมขับเคลื่อนได้รับการพัฒนาศักยภาพการบริหารการจัดการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
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2.1.2 ออกแบบและการใ ้งานระบบเวบไซต์หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อออกแบบและพัฒนารูปแบบเว็บไซต์หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว เป็นรูปแบบ
web – responsive
2. เพื่อสร้างช่องทางการตลาดด้วยการสร้างกระดานสินค้าและบริการแหล่งท่องเที่ยวด้วย
ระบบออนไลน์
3. เพื่อพัฒนาบุคลากรมการพัฒนาชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้สามารถใช้งานระบบ
เว็ปไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการดาเนินงานหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว เพื่อให้บริการและ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ของโครงการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิ ีการ/ขั้นตอนดาเนินการ/เงื่อนไขของกิจกรรม ดังนี้
จ้างเหมาดาเนินการบริหารจัดการออกแบบและการใช้งานระบบเว็บไซต์หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
จานวน 1 ระบบ ดาเนินการในกิจกรรมหลัก ดังนี้
1. ออกแบบ พัฒนาและติดตั้งเว็บไซต์หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ภายใต้ชื่อโดเมนที่กรมฯ กาหนด
โดยดาเนินการในขอบเขตเบื้องต้น ดังนี้
1.1 จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของระบบเว็บไซต์ฯ และนโยบายจากผู้บริหาร
1.2 ออกแบบและจัดทาต้นแบบของเว็บไซต์ฯ นาเสนอต่อคณะกรรมการที่กรมฯ กาหนด โดยการออกแบบ
ต้องสนับสนุนภาพลักษณ์ที่ดีของโครงการฯ
1.3 การออกแบบระบบเว็บไซต์ให้สามารถรองรับเทคโนโลยี symmetric website ได้
1.4 ใช้โปรแกรมที่ถูกต้องตามกฎหมายในการพัฒนาและบริหารจัดการระบบเว็บไซต์
1.5 จัดทาคู่มือการใช้งานเว็บไซต์
1.6 จัดทาแผนประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ฯ
1.7 พัฒนาระบบเว็บไซต์ บริหารจัดการเนื้อหา และบารุงรักษาเว็บไซต์
2. จัดการฝึกอบรมบุคลากรของกรมฯ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งด้านวิชาการและด้านปฏิบัติการ ให้มีความรู้
และความเข้าใจ ในการใช้เครื่องมือการจัดการเว็บ (Web Portal Management) และการใช้เครื่องมือในการออกแบบ
พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ รวมถึงการแก้ไขปัญหา หรือวิธีการที่จะแก้ไขงานบนเว็บไซต์ฯ
3. ติดตามและประเมินผลในทุกขั้นตอน และจัดทาสรุปผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของกรมการพัฒนาชุมชน จานวน 31 จังหวัด 125 หมู่บ้าน
งบประมาณ งบประมาณทั้งสิ้น 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน)
ระยะเวลาเนินการ ไตรมาส 3 - 4 (มิถุนายน – กันยายน 2561)
หน่วยดาเนินการ สานักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
ตัว ี้วัดกิจกรรม : 1. เว็บไซต์หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ในรูปแบบ web – responsive จานวน 1 ระบบ
2. มีข้อมูลหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว จานวน 8 เส้นทาง 31 จังหวัด 125 หมู่บ้าน
ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
3. มีการพัฒนาช่องทางการตลาดด้วยการสร้างกระดานสินค้าและบริการแหล่งท่องเที่ยวด้วยระบบ
ออนไลน์ จานวน 1 ช่องทาง
4. มีจานวนผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมการใช้งานระบบเว็ปไซต์ จานวนไม่น้อยกว่า 80 คน
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2.1.3 ประ าสัมพัน ์หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
วัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ
รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิ ีการ/ขั้นตอนดาเนินการ/เงื่อนไขของกิจกรรม ดังนี้
จ้างเหมาดาเนินการประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ดาเนินการ ดังนี้
๑. จัดทาและประชาสัมพันธ์สปอตวิทยุและโทรทัศน์หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวและสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ
เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ในบริเวณที่มีผู้คนสัญจรจานวนมาก ป้ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่สนามบิน เป็นต้น
๒. จัดทาสกู๊ปข่าวหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว รวม 8 เส้นทาง 312 จังหวัด 125 หมู่บ้าน
3. ผลิตสื่อโทรทัศน์เรื่องราวของหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว รวม 8 เส้นทาง 312 จังหวัด 125 หมู่บ้าน
และออกอากาศ
4. ประชาสัมพันธ์ผ่านนิตยสารการท่องเที่ยว กาหนดให้มีการนาเสนอเรื่องราวหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
รวม 8 เส้นทาง 312 จังหวัด 125 หมู่บ้าน
5. จัดทาหนังสือหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว รวม 8 เส้นทาง 312 จังหวัด 125 หมู่บ้าน
จานวนไม่น้อยกว่า 1,000 ชุด
6. ประกวดภาพถ่ายหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
เป้าหมาย หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของกรมการพัฒนาชุมชน จานวน 31 จังหวัด 125 หมู่บ้าน
งบประมาณ 66,907,500 บาท (หกสิบหกล้านเก้าแสนเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
หน่วยดาเนินการ สานักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
พื้นที่ดาเนินการ ดาเนินการในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมาย
ระยะเวลาดาเนินการ ไตรมาส 3 - 4 (มิถุนายน – สิงหาคม 2561)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ได้รับการประชาสัมพันธ์เป็นที่รู้จัก
ตัว ี้วัดกิจกรรม หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว จานวน 125 หมู่บ้าน 31 จังหวัด
ได้รับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อจานวนไม่น้อยกว่า 6 ช่องทาง
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2.1.4 จัดกิจกรรมสื่อมวล นเยี่ยม มหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (Press Tour)
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างการรู้จัก ความเข้าใจ ตลอดจนสร้างความแตกต่างและกระตุ้นให้เห็นความสาคัญ
ของการดาเนินงานของ โครงการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว โดยใช้สื่อมวลชนเป็นตัวเชื่อมต่อ
2. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์เชิงบวก ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้มีทัศนคติที่ดีและมีความเชื่อมั่น
ไว้วางใจในด้านภาพลักษณ์ของกรมการพัฒนาชุมชนและภาพลักษณ์การดาเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้าน
OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ตลอดจนเชื่อมโยงเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในอันจะทาให้เกิดการ
สนับสนุนหรือเกิดความร่วมมือกับองค์กรในการพัฒนาการท่องเที่ยวตามโครงการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP
เพื่อการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืนในลักษณะต่างๆ ต่อไป
4. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการดาเนินงานหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิ ีการ/ขั้นตอนดาเนินการ/เงื่อนไขของกิจกรรม ดังนี้
จ้างเหมาดาเนินการบริหารจัดการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนเยี่ยมชมหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (Press Tour)
ดาเนินการในกิจกรรมหลัก ดังนี้
1. จัดทาแผนการดาเนินการบริหารจัดการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนเยี่ยมชมหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
(Press Tour) ดังนี้
1.1 จัดทาเนื้อหาและออกแบบกิจกรรมในแต่ละเส้นทางการท่องเที่ยว 8 เส้นทาง
1.2 จัดทาแผนการบริหารจัดการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนเยี่ยมชมหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
(Press Tour) ในห้วงระยะเวลาก่อน ระหว่าง และหลังดาเนินการ
1.3 ประสานงานการจัดกิจกรรม Press Tour โดยนาผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง สื่อมวลชน ไปดาเนิน
กิจกรรม Press Tour 8 เส้นทาง
2. จัดทาการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม Press Tour โดยการนาเสนอทางหนังสือพิมพ์/นิตยสาร/วารสาร/
สิ่งตีพิมพ์ และสื่อออนไลน์ ตลอดระยะเวลาการดาเนินงานตามโครงการฯ
3. ติดตามและประเมินผลในทุกขั้นตอน และจัดทาสรุปผลการดาเนินงานในรูปแบบเอกสารและวีดีโอภาพ
หรือวีดีโอ อินโฟกราฟฟิก (VDO Infographic)
งบประมาณ งบประมาณทั้งสิ้น 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน)
ระยะเวลาเนินการ ไตรมาส 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2561)
หน่วยดาเนินการ สานักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โครงการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ได้รับการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักและเข้าใจ
ในการดาเนินงานโครงการ โดยใช้สื่อมวลชนเป็นตัวเชื่อมต่อ
2. กรมการพัฒนาชุมชนมีภาพลักษณ์ที่ดีในเชิงบวกผ่านการดาเนินงานโครงการ
3. มีการเชื่อมโยงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการท่องเที่ยวและเกิดความร่วมมือกับองค์กรอื่นๆที่
ดาเนินงานด้านการท่องเที่ยว
ตัว ี้วัดกิจกรรม 1. มีการจัดกิจกรรม Press Tour จานวน 8 เส้นทาง
2. ข้อมูลของหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว จานวน 8 เส้นทาง 31 จังหวัด 125 หมู่บ้าน ได้รับ
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง จานวนข่าวไม่น้อยกว่า 50 ข่าว
3. มีข้อมูลสรุปผลการดาเนินงานกิจกรรมสื่อมวลชนเยี่ยมชมหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
(Press Tour) ในรูปแบบเอกสารและวีดีโอ
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2.1.5 การจัดแสดง จาหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อประชาสัมพันธ์การดาเนินงานหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
2. เพื่อประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
3. เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิ ีการ/ขั้นตอนดาเนินการ/เงื่อนไขของกิจกรรม ดังนี้
1. กรมการพัฒนาชุมชนกาหนดกรอบแนวทางการดาเนินงาน
2. แจ้งจังหวัดประสานกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม จานวน 125 หมู่บ้าน
3. จ้างเหมาดาเนินการจัดแสดงผลงานความสาเร็จ หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว โดยการจัดแสดงเอกลัก ษณ์
และอัตลักษณ์ของชุมชน ด้วยการจาลองวิถีชีวิตชุมชน 4 ภาค ให้ผู้เข้าร่วมชมงานได้สัมผัสบรรยากาศหมู่บ้านที่แ สดง
ประเพณี แ ละวั ฒ นธรรมดั้ ง เดิ ม เสมื อ นจริ ง ด้ ว ยข้ า วของเครื่ อ งใช้ วิ ถี ชี วิ ต ประจ าวั น อาหารท้ อ งถิ่ น ร้ า นค้ า ชุ ม ชน
การจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถิ่น (OTOP) ตามเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 8 เส้นทาง 31 จังหวัด 125 หมู่บ้าน
4. ประเมินผลการดาเนินกิจกรรม
5. สรุปผลการดาเนินกิจกรรม และรายงานผลให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบ
กลุ่มเป้าหมาย หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของกรมการพัฒนาชุมชน จานวน 31 จังหวัด 125 หมู่บ้าน
งบประมาณ 40,000,000 บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน)
หน่วยดาเนินการ สานักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
พื้นที่ดาเนินการ ดาเนินการ ณ สถานที่เอกชน/ราชการ พื้นที่ กรุงเทพฯ/ปริมณฑล หรือสถานที่ที่กรมการพัฒนาชุมชน
กาหนด
ระยะเวลาดาเนินการ ไตรมาส 4 (สิงหาคมม – กันยายน 2561) จานวน 1 ครั้งๆ ละ 5 วัน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑. หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว 125 หมู่บ้าน ได้รับการประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะ
2. หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวมีรายได้จากการจาหน่ายสินค้าและบริการการท่องเที่ยว
ทาให้เศรษฐกิจฐานรากมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ตัว ี้วัดกิจกรรม หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ได้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานแสดงผลงาน
ความสาเร็จ จานวน 125 หมู่บ้าน
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2.1.6 ติดตามสนับสนุนการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์ เพื่อติดตามสนับสนุนและประเมินผลการดาเนินงานการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP
เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village)
รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิ ีการ/ขั้นตอนดาเนินการ/เงื่อนไขของกิจกรรม ดังนี้
1. กรมการพัฒนาชุมชนแต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village)
8 เส้นทาง
2. กรมฯ มอบหมายคณะทางานฯ ติดตามการดาเนินงานในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมาย ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการ
ดาเนินงาน
3. สรุปประเมินผลและรายงานผลการดาเนินกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย คณะทางานขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง
งบประมาณ

1,856,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

หน่วยดาเนินการ สานักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
พื้นที่ดาเนินการ หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ในพื้นที่ 31 จังหวัด
ระยะเวลาดาเนินการ ไตรมาส 3-4 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2561)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) สามารถพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพ
ตามคาแนะนาของผู้ติดตามสนับสนุนและประเมินผลได้
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว สามารถพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพตามคาแนะนา
ของคณะทางานฯ
ตัว ี้วัดกิจกรรม

1. กรมฯ ติดตามสนับสนุนและประเมินผลการดาเนินงานฯ ในพื้นที่หมู่บ้าน OTOP
เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) ไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง
2. มีเอกสารสรุปผลกิจกรรมเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
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2.1.7 ประเมินผลโครงการ จัดการความรู้ ถอดบทเรียน และจัดทาเอกสารรายงานผลการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อประเมินผลการดาเนินโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village)
8 เส้นทาง
2. เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ ทาความเข้าใจในการจัดการความรู้และถอดบทเรียน
3. เพื่ อ สรุ ป บทเรี ย น และจั ด การความรู้ ที่ ไ ด้ จ ากการด าเนิ น โครงการหมู่ บ้ า น OTOP
เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) ที่ประสบผลสาเร็จ
4. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการดาเนินโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการ
ท่องเที่ยว (OTOP Village)
รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิ ีการ/ขั้นตอนดาเนินการ/เงื่อนไขของกิจกรรม ดังนี้
จัดจ้างสถาบันการศึกษา/หน่วยงาน/องค์กร /เอกชน ที่มีความเชี่ยวชาญในการดาเนินกิจกรรมจัดการความรู้
และถอดบทเรียน ประกอบด้วย
1. กาหนดรูปแบบการจัดการความรู้และถอดบทเรียน และกาหนดกลุ่มเป้าหมายในการดาเนินกิจกรรม
2. สร้างกระบวนการเรียนรู้ ทาความเข้าใจในการจัดการความรู้และถอดบทเรียน
3. จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนกระบวนการส่งเสริมการดาเนินการท่องเที่ยวชุมชน
4. อื่นๆ ตามความจาเป็นและเหมาะสมต่อการส่งผลความสาเร็จในการดาเนินโครงการหมู่บ้าน OTOP
เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village)
5. จัดทาเอกสารรายงานผลการดาเนินงาน
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนกรม/จังหวัด/อาเภอ ผู้นาหมู่บ้านเป้าหมาย
งบประมาณ

5,224,200 บาท (ห้าล้านสองแสนสองหมื่นสีพันสองร้อยบาทถ้วน)

พื้นที่ดาเนินการ หมู่บ้านเป้าหมาย/ 31 จังหวัด และส่วนกลาง
ระยะเวลาดาเนินการ ไตรมาส 3 - 4 (มิถุนายน –กันยายน 2561)
หน่วยดาเนินการ สานักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะในการจัดการความรู้ และถอดบทเรียนการดาเนินงานด้านการ
ท่องเที่ยวชุมชน
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนาองค์ความรู้ที่ได้รับไปขยายผลต่อยอดการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
ชุมชนได้
ตัว ี้วัดกิจกรรม

1. มีการจัดการความรู้การพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village)
125 หมู่บ้าน
2. จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะในการจัดการความรู้ และถอดบทเรียนการดาเนินงาน
ด้านการท่องเที่ยวชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. มีเอกสารรายงานผลการดาเนินงานโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
(OTOP Village) 8 เส้นทาง
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2.2 การดาเนินงานโดยส่วนภูมภิ าค
จานวน 15 กิจกรรม งบประมาณ 447,862,500 บาท ประกอบด้วย
2.2.1 ึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ รวบรวม เ ื่อมโยงอัตลัก ณ์ และสร้างการมีส่วนร่วมใน ุม น
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและให้แนวทางการดาเนินโครงการฯ แก่คณะกรรมการบริหาร
หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว และผู้นากลุ่มองค์กร
2. เพื่อให้คณะกรรมการบริหารหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว และผู้นากลุ่มองค์กร
สามารถวิเคราะห์ศักยภาพ และวางแผนกาหนดทิศทางส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิ ีการ/ขั้นตอนดาเนินการ/เงื่อนไขของกิจกรรม ดังนี้
1. กรมการพัฒนาชุมชนแจ้งจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดที่มีหมู่บ้านเป้าหมาย จานวน 125 หมู่บ้าน
2. จังหวัดจัดทารายละเอียดโครงการเพื่อเสนอขอใช้งบประมาณ แจ้งอาเภอที่มีหมู่บ้านเป้าหมายเพื่อดาเนินการ
ตามโครงการ
3. จังหวัด/อาเภอ จัดฝึกอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ รวบรวม เชื่อมโยงอัตลักษณ์ และสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน
ดังนี้
3.1 สร้างการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้การดาเนินงาน เนื้อหาการฝึกอบรม ประกอบด้วย
- แนวทางการดาเนินงานหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
- รวบรวม วิเคราะห์อัตลักษณ์ และเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
- การบริหารจัดการข้อมูลหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
- การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ชุมชน
- การออกแบบกิจกรรมหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
- เนื้อหาอื่นๆ ตามความเหมาะสม
3.2 ศึกษาดูงาน เพื่อจัดทาแผนการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
4. สรุปประเมินผลการดาเนินกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย
คณะกรรมการบริหารหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว และผู้นากลุ่มองค์กร หมู่บ้านละ 45 คน
งบประมาณ
หมู่บ้านละ 166,600 บาท จานวน 125 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 20,825,000 บาท
(ยี่สิบล้านแปดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
หน่วยดาเนินการ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อาเภอ
พื้นที่ดาเนินการ

หมู่บ้านเป้าหมายและสถานที่ศึกษาดูงาน

ระยะเวลาดาเนินการ ไตรมาส 3 (พฤษภาคม 2561) ดาเนินการ 5 วัน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ การดาเนินงานหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
และสามารถเป็นแกนนาในการสื่อสารสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนได้
2. สามารถรวบรวมอัตลักษณ์ชุมชน เพื่อใช้ในการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว
3. มีแผนการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
ตัว ี้วัดกิจกรรม
จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทาแผนการพัฒนาหมู่บ้าน
OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
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2.2.2 ออกแบบพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวโดย ุม น
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อค้นหาอัตลักษณ์ชุมชน ตามกรอบแนวทาง 5 P
2. เพื่อออกแบบวางผังกิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยวและกาหนดรูปแบบการพัฒนา
รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิ ีการ/ขั้นตอนดาเนินการ/เงื่อนไขของกิจกรรม ดังนี้
1. กรมการพัฒนาชุมชนแจ้งจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดที่มีหมู่บ้านเป้าหมาย จานวน 125 หมู่บ้าน
2. จังหวัดจัดทารายละเอียดโครงการเพื่อเสนอขอใช้งบประมาณ แจ้งอาเภอที่มีหมู่บ้านเป้าหมายเพื่อดาเนินการ
ตามโครงการ
3. จังหวัดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยดาเนินการ จานวน 2 เวที
ระยะเวลา 3 วัน กลุ่มเป้าหมาย 80 คน ดังนี้
3.1 เวทีที่ 1 ศก าวิเคราะห์อัตลัก ณ์ ุม น ดาเนินการ 1 วัน
- ให้ความรู้เรื่องอัตลักษณ์ชุมชนตามกรอบแนวทาง 5 P
- แบ่งกลุ่มวิเคราะห์อัตลักษณ์ชุมชนตามกรอบแนวทาง 5 P
- เนื้อหาอื่นๆ ตามความเหมาะสม
3.2 เวทีที่ 2 ออกแบบวางผังกิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยวและกาหนดรูปแบบการพัฒนา ดาเนินการ 2 วัน
- ให้ความรู้การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว
- แบ่งกลุ่มวางผังกิจกรรมการท่องเที่ยว
- ให้ความรู้เรื่องรูปแบบการพัฒนา (Model การท่องเที่ยว)
- แบ่งกลุ่มจัดทารูปแบบการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
- เนื้อหาอื่นๆ ตามความเหมาะสม
4. สรุปประเมินผลการดาเนินกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย
หมู่บ้านละ 80 คน ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการบริหาร หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว/ผู้นาชุมชน/กลุ่ม องค์กร จานวน 40 คน
2. ภาคีเครือข่ายการพัฒนา (อปท./สถาบันการศึกษา/หน่วยงานภาครัฐระดับอาเภอ/จังหวัด/
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว) จานวน 40 คน
งบประมาณ
แสนบาทถ้วน)

หมู่บ้านละ 332,000 บาท จานวน 125 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 41,500,000 บาท (สี่สิบเอ็ดล้านห้า

หน่วยดาเนินการ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อาเภอ
พื้นที่ดาเนินการ สถานที่เอกชน
ระยะเวลาดาเนินการ ไตรมาส 3 (พฤษภาคม 2561) ดาเนินการ 3 วัน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ได้อัตลักษณ์ชุมชนตามกรอบแนวทาง 5 P
2. ได้ผังกิจกรรมและรูปแบบการพัฒนาและเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
ตัว ี้วัดกิจกรรม

มีผังกิจกรรมและรูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวระดับหมู่บ้าน จานวนไม่นอ้ ยกว่า 1 รูปแบบ
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2.2.3 พัฒนาคณะกรรมการบริหารหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
วัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการบริหารจัดการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิ ีการ/ขั้นตอนดาเนินการ/เงื่อนไขของกิจกรรม ดังนี้
1. กรมการพัฒนาชุมชนแจ้งจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดที่มีหมู่บ้านเป้าหมาย จานวน 125 หมู่บ้าน
2. จังหวัดจัดทารายละเอียดโครงการเพื่อเสนอขอใช้งบประมาณ แจ้งอาเภอที่มีหมู่บ้านเป้าหมายเพื่อดาเนินการ
ตามโครงการ
3. จังหวัด/อาเภอ ดาเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคณะกรรมการบริหารหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
ให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว โดยมีขอบเขตเนื้อหา ดังนี้
3.1 การบริหารจัดการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
- ด้านการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์
- ด้านการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว
- ด้านการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ “การเป็นเจ้าบ้านที่ดี”
- เนื้อหาอื่นๆ ตามความเหมาะสม
3.2 การจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
4. สรุปประเมินผลการดาเนินกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการบริหารหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว 125 หมู่บ้านๆ ละ 30 คน
งบประมาณ

หมู่บ้านละ 68,800 บาท จานวน 125 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 8,600,000 บาท (แปดล้านหกแสนบาทถ้วน)

พื้นที่ดาเนินการ หมู่บ้านเป้าหมาย
ระยะเวลาดาเนินการ ไตรมาส 3 (พฤษภาคม 2561 ) ดาเนินการ 3 วัน
หน่วยดาเนินการ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. คณะกรรมการบริหารหมู่บ้าน OTOPเพื่อการท่องเที่ยว มีความรู้ความเข้าใจ ในการบริหาร
จัดการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
2. คณะกรรมการบริหารหมู่บ้าน OTOPเพื่อการท่องเที่ยว สามารถจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้าน
OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
ตัว ี้วัดกิจกรรม

มีแผนพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
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2.2.4 พัฒนาปรา ญ์ ุม นและเยาว น OTOP สู่การเป็นนักเล่าเรื่อง ุม น
วัตถุประสงค์ 1. พัฒนา ฝึกทักษะ ให้ปราชญ์ชุมชนและเยาวชน สู่การเป็นนักเล่าเรื่องชุมชน
2. เพื่อสร้างทีมในการต้อนรับ และถ่ายทอดเรื่องราวภายในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิ ีการ/ขั้นตอนดาเนินการ/เงื่อนไขของกิจกรรม ดังนี้
1. กรมการพัฒนาชุมชนแจ้งจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดที่มีหมู่บ้านเป้าหมาย จานวน 125 หมู่บ้าน
2. จังหวัดจัดทารายละเอียดโครงการเพื่อเสนอขอใช้งบประมาณ แจ้งอาเภอที่มีหมู่บ้านเป้าหมายเพื่อดาเนินการ
ตามโครงการ
3. จังหวัด/อาเภอ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาปราชญ์ชุมชนและเยาวชน OTOP สู่การเป็นนักเล่าเรื่องชุมชน
โดยมีขอบเขตเนื้อหา ดังนี้
3.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดาเนินการ 1 วัน
- เรียนรู้รากเหง้า วิถีชีวิต อัตลักษณ์ จุดเด่น จุดขายของชุมชน
- การสร้างเรื่องราวชุมชน (story)
- เนื้อหาอื่นๆ ตามความเหมาะสม
3.2 การฝึกทักษะปราชญ์ชุมชนและเยาวชน OTOP สู่การเป็นนักเล่าเรื่องชุมชน ดาเนินการ 3 วัน
- ฝึกทักษะเป็นนักเล่าเรื่อง และฝึกการถ่ายทอดเพื่อใช้ในการต้อนรับนักท่องเที่ยว
- ฝึกทักษะพัฒนาภาษา (พื้นถิ่น/สากล) สาหรับนักเล่าเรื่องเพื่อใช้ในการต้อนรับนักท่องเที่ยว
- ฝึกปฏิบัติจัดทาสื่อเล่าเรื่องและผลิตสื่อประกอบการเล่าเรื่อง
- เนื้อหาอื่นๆ ตามความเหมาะสม
* ในการจัดซื้อวัสดุสา ิตประกอบการ ึกทัก ะในการเล่าเรื่อง ให้ดาเนินการในงบดาเนินงาน
4. สรุปประเมินผลการดาเนินกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย ปราชญ์ชุมชนและเยาวชน OTOP จานวนหมู่บ้านละ 20 คน
งบประมาณ หมู่บ้านละ 221,200 บาท จานวน 125 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 27,650,000 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านหกแสน
ห้าหมื่นบาทถ้วน)
หน่วยดาเนินการ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อาเภอ
พื้นที่ดาเนินการ หมู่บ้านเป้าหมาย
ระยะเวลาดาเนินการ ไตรมาส 3 (พฤษภาคม 2561) ดาเนินการ 4 วัน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑. ปราชญ์ชุมชนและเยาวชนมีทักษะการเป็นนักเล่าเรื่องชุมชน
2. หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวมีทีมนักเล่าเรื่องถ่ายทอดเรื่องราวภายในหมู่บ้าน
ตัว ี้วัดกิจกรรม จานวนปราชญ์ชุมชนและเยาวชน OTOP ที่มีทักษะการเป็นนักเล่าเรื่องชุมชน
หมู่บ้านละ 20 คน
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2.2.5 ึกอบรมเพิ่มทัก ะการแสดงต้อนรับนักท่องเที่ยว
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างทีมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวด้านการแสดง ศิลปวัฒนธรรมภายในหมู่บ้าน OTOP
เพื่อการท่องเที่ยว
2. เพื่อให้มีกิจกรรมด้านการแสดง ศิลปวัฒนธรรมภายในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิ ีการ/ขั้นตอนดาเนินการ/เงื่อนไขของกิจกรรม ดังนี้
1. กรมการพัฒนาชุมชนแจ้งจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดที่มีหมู่บ้านเป้าหมาย จานวน 125 หมู่บ้าน
2. จังหวัดจัดทารายละเอียดโครงการเพื่อเสนอขอใช้งบประมาณ แจ้งอาเภอที่มีหมู่บ้านเป้าหมายเพื่อดาเนินการ
ตามโครงการ
3. จังหวัด/อาเภอ ดาเนินการจัดฝึกอบรมเพิ่มทักษะการแสดงต้อนรับนักท่องเที่ยว โดยมีขอบเขตเนื้อหา ดังนี้
3.1 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อกาหนดรูปแบบกิจกรรมชุดการแสดง จานวนไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม
3.2 จัดทาแผนชุดการแสดงไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม เพื่อใช้ต้อนรับนักท่องเที่ยว
3.3 ฝึกอบรมทักษะการแสดงเพื่อการต้อนรับนักท่องเที่ยวตามแผนที่กาหนด
* ในการจัดซื้อวัสดุสา ิตประกอบกิจกรรมการแสดง ให้ดาเนินการในงบดาเนินงาน
4. สรุปประเมินผลการดาเนินกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย ทีมต้อนรับนักท่องเที่ยว หมู่บ้านละ 20 คน
งบประมาณ หมู่บ้านละ 318,900 บาท จานวน 125 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 39,862,500 บาท (สามสิบเก้าล้าน
แปดแสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
หน่วยดาเนินการ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อาเภอ
พื้นที่ดาเนินการ หมู่บ้านเป้าหมาย
ระยะเวลาดาเนินการ ไตรมาส 3 (มิถุนายน 2561) ดาเนินการ 5 วัน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. มีทีมในการต้อนรับในหมู่บ้านได้รับการพัฒนาฝึกทักษะการแสดงเพื่อการต้อนรับนักท่องเที่ยว
2. มีกิจกรรมการแสดงเพื่อการต้อนรับนักท่องเที่ยว
ตัว ี้วัดกิจกรรม
1. มีทีมงานที่มีทักษะในการแสดงเพื่อการต้อนรับนักท่องเที่ยว
2. จานวนกิจกรรมการแสดง จานวนไม่น้อยกว่า 3 ชุดการแสดง
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2.2.6 ึกอบรมจัดทาสื่อเรียนรู้อัตลัก ณ์ ภูมิปญญา าติพัน ุ์ และวิถี ุม น
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีสื่อเรียนรู้อัตลักษณ์ ภูมิปัญญา ชาติพันธุ์ และวิถีชุมชนของหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิ ีการ/ขั้นตอนดาเนินการ/เงื่อนไขของกิจกรรม ดังนี้
1. กรมการพัฒนาชุมชนแจ้งจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดที่มีหมู่บ้านเป้าหมาย จานวน 125 หมู่บ้าน
2. จังหวัดจัดทารายละเอียดโครงการเพื่อเสนอขอใช้งบประมาณ แจ้งอาเภอที่มีหมู่บ้านเป้าหมายเพื่อดาเนินการ
ตามโครงการ
3. จังหวัด/อาเภอ ดาเนินการฝึกอบรมจัดทาสื่อเรียนรู้อัตลักษณ์ ภูมิปัญญา ชาติพันธุ์ และวิถีชุมชน โดยมีขอบเขต
เนื้อหา ดังนี้
3.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- การบันทึกตานาน เรื่องเล่าประวัติศาสตร์ชุมชน
- การจัดทาสื่อภาพประกอบเล่าเรื่องแสดงผ่านภาพวาด ภาพถ่ายวิถีชุมชน
- การจัดทาสื่อวีดิทัศน์อัตลักษณ์ ภูมิปัญญา ชาติพันธุ์ และวิถีชุมชน
- การจัดทาสื่อผลิตภัณฑ์ชุมชน
- การจัดทาสื่อของเก่าเล่าเรื่อง
3.2 การฝึกปฏิบัติจัดทาสื่อเรียนรู้อัตลักษณ์ ภูมิปัญญา ชาติพันธุ์ และวิถีชุมชน
- สื่อภาพประกอบเล่าเรื่องแสดงผ่านภาพวาด ภาพถ่ายวิถีชุมชน
- สื่อวีดิทัศน์อัตลักษณ์ ภูมิปัญญา ชาติพันธุ์ และวิถีชุมชน
- สื่อผลิตภัณฑ์ชุมชน
- สื่อของเก่าเล่าเรื่อง
* ในการจัดซื้อวัสดุจัดทาเรียนรู้อัตลัก ณ์ ภูมิปญญา าติพัน ุ์ และวิถี ุม น ให้ดาเนินการในงบดาเนินงาน
ดังนี้
- ค่าวัสดุสาธิตสื่อภาพประกอบเล่าเรื่องแสดงผ่านภาพวาด ภาพถ่ายวิถีชุมชน
- ค่าวัสดุสาธิตสื่อวีดิทัศน์อัตลักษณ์ ภูมิปัญญา ชาติพันธุ์ และวิถีชุมชน
- ค่าวัสดุสาธิตสื่อผลิตภัณฑ์ชุมชน
- ค่าวัสดุสาธิตสื่อของเก่าเล่าเรื่อง
4. สรุปประเมินผลการดาเนินกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย ผู้แทนหมู่บ้านเป้าหมาย จานวน 20 คน
งบประมาณ หมู่บ้านละ 217,600 บาท จานวน 125 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 27,200,000 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้าน
สองแสนบาทถ้วน)
หน่วยดาเนินการ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อาเภอ
พื้นที่ดาเนินการ หมู่บ้านเป้าหมาย
ระยะเวลาดาเนินการ ไตรมาส 3 (มิถุนายน 2561) ดาเนินการ 2 วัน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑. กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ในการจัดทาสื่อเรียนรู้อัตลักษณ์ ภูมิปัญญา ชาติพันธุ์ และวิถีชุมชน
2. หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวเป้าหมายมีสื่อเรียนรู้อัตลักษณ์ ภูมิปัญญา ชาติพันธุ์
และวิถีชุมชน เพื่อใช้ในการต้อนรับนักท่องเที่ยว
ตัว ี้วัดกิจกรรม มีสื่อเรียนรู้อัตลักษณ์ ภูมิปัญญา ชาติพันธุ์ และวิถีชุมชน ไม่น้อยกว่า 4 สื่อ
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2.2.7 ยกระดับภูมิปญญาให้เป็นสินค้าที่ระลก
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อยกระดับสินค้าภูมิปัญญาให้เป็นสินค้าที่ระลึก สามารถจาหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว
2. เพื่อเพิ่มมูลค่าให้สินค้าภูมิปัญญา สามารถสร้างงานสร้างรายได้
รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิ ีการ/ขั้นตอนดาเนินการ/เงื่อนไขของกิจกรรม ดังนี้
1. กรมการพัฒนาชุมชนแจ้งจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดที่มีหมู่บ้านเป้าหมาย จานวน 125 หมู่บ้าน
2. จังหวัดจัดทารายละเอียดโครงการเพื่อเสนอขอใช้งบประมาณ แจ้งอาเภอที่มีหมู่บ้านเป้าหมายเพื่อดาเนินการ
ตามโครงการ
3. จังหวัด/อาเภอ จัดจ้างสถาบันการศึกษา/หน่วยงาน/องค์กร /เอกชน ที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ดาเนินการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาให้เป็นสินค้าที่ระลึก หมู่บ้านละ 5 ผลิตภัณฑ์ และผลิตเป็นผลิตภัณฑ์
ต้นแบบที่สามารถจาหน่ายได้
4. สรุปประเมินผลและรายงานผลการดาเนินกิจกรรมให้กรมฯ ทราบ ภายในวันที่ 10 กันยายน 2561
เป้าหมาย สินค้าภูมิปัญญาในหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 5 ผลิตภัณฑ์ จานวน 125 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 625 ผลิตภัณฑ์
งบประมาณ หมู่บ้านละ 500,000 บาท (หมู่บ้านละ 5 ผลิตภัณฑ์ๆ ละ 100,000 บาท) จานวน 125 หมู่บ้าน
รวมทั้งสิ้น 62,500,000 บาท (หกสิบสองล้านห้าแสนบาทถ้วน)
หน่วยดาเนินการ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อาเภอ
พื้นที่ดาเนินการ หมู่บ้านเป้าหมาย
ระยะเวลาดาเนินการ ไตรมาส 3 -4 (มิถุนายน –สิงหาคม 2561)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สินค้าภูมิปัญญาได้รับการยกระดับเป็นสินค้าที่ระลึก สามารถจาหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวได้
2. สินค้าภูมิปัญญา ได้รับการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่ม
ตัว ี้วัดกิจกรรม : จานวนสินค้าภูมิปัญญา ได้รับการพัฒนาเป็นสินค้าที่ระลึก หมู่บ้านละ 5 ผลิตภัณฑ์
รวมจานวน 625 ผลิตภัณฑ์
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2.2.8 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ ุม น
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เพื่อเป็นสินค้าที่จาหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว
2. เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ในหมู่บ้าน สร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชน
รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิ ีการ/ขั้นตอนดาเนินการ/เงื่อนไขของกิจกรรม ดังนี้
1. กรมการพัฒนาชุมชนแจ้งจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดที่มีหมู่บ้านเป้าหมาย จานวน 125 หมู่บ้าน
2. จังหวัดจัดทารายละเอียดโครงการเพื่อเสนอขอใช้งบประมาณ แจ้งอาเภอที่มีหมู่บ้านเป้าหมายเพื่อดาเนินการ
ตามโครงการ
3. จังหวัด/อาเภอจัดจ้างสถาบันการศึกษา/หน่วยงาน/องค์กร /เอกชน ที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ดาเนินการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์และการวางแผนการตลาดให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ สามารถ
จาหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวได้ หมู่บ้านละ 10 ผลิตภัณฑ์
4. สรุปประเมินผลและรายงานผลการดาเนินกิจกรรมให้กรมฯ ทราบ ภายในวันที่ 10 กันยายน 2561
เป้าหมาย ผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน หมู่บ้านละ 10 ผลิตภัณฑ์ จานวน 125 หมู่บ้าน
รวมทั้งสิ้น 1,250 ผลิตภัณฑ์
งบประมาณ หมู่บ้านละ 500,000 บาท (หมู่บ้านละ 10 ผลิตภัณฑ์ๆ ละ 50,000 บาท) จานวน 125 หมู่บ้าน
รวมทั้งสิ้น 62,500,000 บาท (หกสิบสองล้านห้าแสนบาทถ้วน)
หน่วยดาเนินการ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อาเภอ
พื้นที่ดาเนินการ หมู่บ้านเป้าหมาย
ระยะเวลาดาเนินการ ไตรมาส 3 -4 (มิถุนายน – สิงหาคม 2561)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ สามารจาหน่าย
ให้กับนักท่องเที่ยวได้
2. ผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้รับการพัฒนา ยกระดับ เพิ่มมูลค่า สามารถสร้างงานสร้างรายได้
ให้กับชุมชน
ตัว ี้วัดกิจกรรม : จานวนผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์
ให้มีคุณภาพ หมู่บ้านละ 10 ผลิตภัณฑ์ รวมจานวน 1,250 ผลิตภัณฑ์
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2.2.9 พัฒนาอาหารพื้นถิ่น (OTOP รสไทยแท้)
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อค้นหาอัตลักษณ์เฉพาะ ด้านอาหารพื้นถิ่นของหมู่บ้านเป็นเมนูสาหรับต้อนรับ
นักท่องเที่ยว
2. เพื่อพัฒนาอาหารพื้นถิ่นของหมู่บ้านให้มีมาตรฐานสะอาดปลอดภัย และมีความเป็นอัตลักษณ์
สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว
รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิ ีการ/ขั้นตอนดาเนินการ/เงื่อนไขของกิจกรรม ดังนี้
1. กรมการพัฒนาชุมชนแจ้งจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดที่มีหมู่บ้านเป้าหมาย จานวน 125 หมู่บ้าน
2. จังหวัดจัดทารายละเอียดโครงการเพื่อเสนอขอใช้งบประมาณ แจ้งอาเภอที่มีหมู่บ้านเป้าหมายเพื่อดาเนินการ
ตามโครงการ
3. จังหวัด/อาเภอ จัดจ้างสถาบันการศึกษา/หน่วยงาน/องค์กร /เอกชน ที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาอาหารให้มี
มาตรฐาน ได้คุณภาพ สะอาด และปลอดภัย โดยดาเนินการ คัดเลือกเมนูอาหารพื้นถิ่น (OTOP รสไทยแท้) อบรมให้
ความรู้ มาตรฐานการปรุง การจัดสารับ ความสะอาด ปลอดภัย การคิดคานวณต้นทุน และอบรมการเป็นวิทยากร
ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการปรุง การผลิตอาหาร เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
4. สรุปประเมินผลและรายงานผลการดาเนินกิจกรรมให้กรมฯ ทราบ ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2561
กลุ่มเป้าหมาย แกนนาหมู่บ้าน กลุ่มแม่บ้านหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอาหารพื้นถิ่น จานวนหมู่บ้านละ 30 คน
งบประมาณ หมู่บ้านละ 200,000 บาท (หมู่บ้านละ 1 สารับ 5 เมนู) จานวน 125 หมู่บ้าน
รวมทั้งสิ้น 25,000,000 บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน)
หน่วยดาเนินการ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อาเภอ
พื้นที่ดาเนินการ หมู่บ้านเป้าหมาย
ระยะเวลาดาเนินการ ไตรมาส 3 – 4 ( มิถุนายน –กรกฎาคม 2561)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เมนูอาหารพื้นถิ่นรสไทยแท้ที่มีความเป็นอัตลักษณ์โดดเด่นไว้สาหรับต้อนรับนักท่องเที่ยว
2. อาหารพื้นถิ่นของหมู่บ้านมีมาตรฐานสะอาดปลอดภัย และมีความเป็นอัตลักษณ์สร้างความประทับใจ
ให้แก่นักท่องเที่ยว
ตัว ี้วัดกิจกรรม : มีเมนูอาหารพื้นถิ่นที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน จานวนหมู่บ้านละ 1 สารับ 5 เมนู
จานวน 125 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 125 สารับ 625 เมนู
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2.2.10 ออกแบบและพัฒนาภูมิทัศน์ด้วยการมีส่วนร่วมของ ุม น
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรูช้ ุมชนในการออกแบบและพัฒนาภูมิทัศน์ของชุมชนในบริบท
ทางสังคมที่หลากหลาย
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ให้มีอัตลักษณ์โดดเด่น
พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิ ีการ/ขั้นตอนดาเนินการ/เงื่อนไขของกิจกรรม ดังนี้
1. กรมการพั ฒ นาชุ ม ชนแจ้ ง จั ด สรรงบประมาณให้ จั ง หวั ด ที่ มี ห มู่ บ้ า นเป้ า หมาย จ านวน 125 หมู่ บ้ า น
2. จัง หวัดจัดทารายละเอียดโครงการเพื่อเสนอขอใช้ง บประมาณ แจ้ง อาเภอที่มี หมู่บ้านเป้าหมายเพื่อดาเนินการ
ตามโครงการ
3. จัง หวัด/อาเภอ จัดจ้างสถาบันการศึกษา/หน่วยงาน/องค์กร /เอกชน ที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ
ออกแบบและพัฒนาภูมิทัศน์ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยดาเนินการออกแบบการจัดกิจกรรมให้มีการนาอัตลักษณ์
ความโดดเด่นของหมู่บ้าน ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลของพื้นที่ สภาพปัญ หา ทุนทางธรรมชาติ อัตลักษณ์และจุดแข็งของ
หมู่ บ้ า นเพื่ อ นามาใช้ ใ นการออกแบบและพั ฒนาภู มิทั ศ น์ ของหมู่บ้ า น จั ด ท าเวที ป ระชาคมการมี ส่ วนร่ วมของชุมชน
ประกอบไปด้วย ผู้นาชุมชน องค์กรชุมชน ประชาชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมกันพิจารณา
ข้อมูล และวางแผนการออกแบบและพัฒนาภูมิทัศน์ร่วมกัน จัดทาแนวคิดในการวางผัง (Concept Design) และการเขียน
ภาพทัศนียภาพ (Perspective) ในการพัฒนาภูมิทัศน์หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว และดาเนินกิจกรรมตามความ
เหมาะสมกั บ บริ บ ทของพื้ น ที่ ห มู่ บ้ า นเป้ า หมาย และให้ ส อดคล้ อ งกั บ การน าเสนออั ต ลั ก ษณ์ ที่ โ ดดเด่ น ของหมู่ บ้ า น
โดยดาเนินการใช้จ่ายในลักษณะของงบดาเนินงาน เช่น
- ออกแบบงานภูมิทัศน์ จัดสวน ปลูกต้นไม้ให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของหมู่บ้าน
- การประดับต้นไม้ที่เป็นไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้พุ่ม ให้สวยงามเพื่อจัดทาเป็นจุดถ่ายภาพ เพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
- การจัดทาข้อมูลเส้นทางเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวภายในและภายนอกหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว เช่น
การจัดทาป้ายบอกทาง ป้ายเล่าเรื่อง แผนที่เส้นทางเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวของหมู่บ้าน ป้ายแสดงข้อมูลกิจกรรม
ที่ดาเนินการของหมู่บ้าน
- การจัดระเบียบสภาพแวดล้อมชุมชนให้มีความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น การจัดทาป้ายบ้านเลขที่
ครัวเรือน การจัดหาและจัดวางถังขยะในพื้นที่ของครัวเรือนและภายในหมู่บ้านให้เหมาะสม การทาความสะอาดถนน
สายหลัก-สายรองภายในหมู่บ้านและเส้นทางเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยว การจัดทารั้วกินได้ รั้วพูดได้ ฯลฯ
4. สรุปประเมินผลและรายงานผลการดาเนินกิจกรรมให้กรมฯ ทราบ ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2561
งบประมาณ หมู่บ้านละ 400,000 บาท จานวน 125 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน)
ระยะเวลาเนินการ ไตรมาส 3 (มิถุนายน 2561)
หน่วยดาเนินการ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อาเภอ
พื้นที่ดาเนินการ หมู่บ้านเป้าหมาย
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ประชาชนในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ตระหนักและมีส่วนร่วมในการออกแบบและ
พัฒนาภูมิทัศน์ของหมู่บ้านให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงามและปลอดภัย
2. หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาออกแบบ และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ตัว ี้วัดกิจกรรม : จานวนหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว มีการออกแบบและพัฒนาภูมิทัศน์ของหมู่บ้านให้มี
อัตลักษณ์และสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย
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2.2.11 ออกแบบและจัดพิมพ์แผ่นพับประ าสัมพัน ์หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อออกแบบและพัฒนารูปแบบแผ่นพับประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
2. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ผ่านสื่อพิมพ์แผ่นพับ
รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิ ีการ/ขั้นตอนดาเนินการ/เงื่อนไขของกิจกรรม ดังนี้
1. กรมการพัฒนาชุมชนแจ้งจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดที่มีหมู่บ้านเป้าหมาย จานวน 125 หมู่บ้าน
2. จังหวัดจัดทารายละเอียดโครงการเพื่อเสนอขอใช้งบประมาณ แจ้งอาเภอที่มีหมู่บ้านเป้าหมายเพื่อดาเนินการ
ตามโครงการ
3. จังหวัด/อาเภอ จัดจ้างสถาบันการศึกษา/หน่วยงาน/องค์กร /เอกชน ที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อจ้างเหมาดาเนินการ
ออกแบบและจัดพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว โดยดาเนินการ ดังนี้
- จัดทาข้อมูล สัมภาษณ์บุคคลและถ่ายภาพเกี่ยวกับหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว เพื่อประกอบการจัดทา
แผ่นพับ
- ออกแบบแผ่นพับ โดยจัดวางเนื้อหาและรูปภาพ ให้มีความเหมาะสม สวยงาม และมีความน่าสนใจ
จานวนไม่น้อยกว่า 3 รูปแบบ
- จัดพิมพ์แผ่นพับตามรูปแบบที่กาหนด จานวนไม่น้อยกว่า 5,000 แผ่น/หมู่บ้าน
เป้าหมาย

แผ่นพับหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว หมู่บ้านละ 5,000 แผ่น จานวน 125 หมู่บ้าน
รวมจานวนทั้งสิ้น 625,000 แผ่น

งบประมาณ

หมู่บ้านละ 100,000 บาท จานวน 125 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 12,500,000 บาท
(สิบสองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ระยะเวลาดาเนินการ ไตรมาส 4 (กรกฎาคม 2561)
หน่วยดาเนินการ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อาเภอ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีสื่อแผ่นพับสาหรับประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
ตัว ี้วัดกิจกรรม มีสื่อแผ่นพับประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว หมู่บ้านละ 5,000 แผ่น
จานวน 125 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 625,000 แผ่น
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2.2.12 ออกแบบและจัดทาสื่อส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว
วัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบและจัดทาสื่อส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวของหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิ ีการ/ขั้นตอนดาเนินการ/เงื่อนไขของกิจกรรม ดังนี้
1. กรมการพัฒนาชุมชนแจ้งจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดที่มีหมู่บ้านเป้าหมาย จานวน 125 หมู่บ้าน
2. จังหวัดจัดทารายละเอียดโครงการเพื่อเสนอขอใช้งบประมาณ แจ้งอาเภอที่มีหมู่บ้านเป้าหมายเพื่อดาเนินการ
ตามโครงการ
3. จังหวัด/อาเภอ จัดจ้างสถาบันการศึกษา/หน่วยงาน/องค์กร /เอกชน ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและ
ส่งเสริมการตลาดโดยเน้นการประชาสัมพันธ์ในรูปของสื่อวัสดุที่คนในชุมชน หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
สามารถนาไปใช้เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และทาการตลาดได้ด้วยตนเอง โดยนาเสนอกิจกรรมของหมู่บ้าน
แหล่งท่องเที่ยวให้มีความโดดเด่น น่าสนใจ และทาให้เกิดการกระตุ้นนักท่องเที่ยวให้เข้าไปในหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง
โดยกาหนดให้ดาเนินการ ใน 2 ลักษณะ ดังนี้
- วัสดุส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว ได้แก่ โรลอัพ แผ่นไวนิล ดีวีดี ภาษาไทย –ต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2
ภาษา ชุดโมบายเคลื่อนที่ในการส่งเสริมการตลาดต่างๆ ฯลฯ
- การโฆษณาภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว ได้แก่ การจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวภายในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวในแต่ละเส้นทาง ในระดับจังหวัด อาเภอ และต่างจังหวัด ตามเส้นทาง
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง โดยทาในรูปแบบแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ ในทุกหัวมุมเมืองสาคัญ และการ
ทาการโฆษณาภาพเคลื่อนไหวตามสนามบิน สถานที่สาคัญ และพื้นที่อื่นที่เหมาะสมในการประชาสัมพันธ์ในกลุ่ม
นักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เป้าหมาย หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว จานวน 125 หมู่บ้าน
งบประมาณ หมู่บ้านละ 232,000 บาท จานวน 125 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 29,000,000 บาท (ยี่สิบเก้าล้านบาทถ้วน)
หน่วยดาเนินการ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อาเภอ
พื้นที่ดาเนินการ หมู่บ้านเป้าหมาย
ระยะเวลาดาเนินการ ไตรมาส 4 (กรกฎาคม 2561)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีสื่อประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ และสามารถดึงดูด
ความสนใจของนักท่องเที่ยว
ตัว ี้วัดกิจกรรม หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ได้รับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง
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2.2.13 การเ ื่อมโยงการตลาดท่องเที่ยวกับภาค ุรกิจ
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเชื่อมโยงการตลาดท่องเที่ยวกับภาคธุรกิจระดับจังหวัด
2. เพื่อประชาสัมพันธ์การดาเนินงานหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ระดับจังหวัด
รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิ ีการ/ขั้นตอนดาเนินการ/เงื่อนไขของกิจกรรม ดังนี้
1. กรมการพัฒนาชุมชนแจ้งจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดที่มีหมู่บ้านเป้าหมาย จานวน 125 หมู่บ้าน
2. จังหวัดจัดทารายละเอียดโครงการเพื่อเสนอขอใช้งบประมาณ แจ้งอาเภอที่มีหมู่บ้านเป้าหมายเพื่อดาเนินการ
ตามโครงการ
3. จังหวัด/อาเภอ จัดจ้างสถาบันการศึกษา/หน่วยงาน/องค์กร /เอกชน ที่มีความเชี่ยวชาญดาเนินการจัดกิจกรรม
เชื่อมโยงการตลาดท่องเที่ยวกับภาคธุรกิจระดับจังหวัด โดยจัดแสดงนิทรรศการ แสดงอัตลักษณ์ ขายแพ็คเก็ต
การท่องเที่ยว ขายสินค้าและบริการ เจรจาธุรกิจระหว่างหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวกับภาคเอกชน
และจัดพิธีลงนามความร่วมมือกับภาคธุรกิจ เช่น หอการค้า บริษัทท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ฯลฯ
โดยมีขอบเขตการดาเนินงาน ดังนี้
- ออกแบบการจัดงาน การจัดแสดงนิทรรศการผลการดาเนินงานหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวของชุมชน จานวน 1 ครั้ง
- จัดกิจกรรมการนาเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวของหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวต่อภาคธุรกิจ
- จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจให้ข้อเสนอแนะและร่วมออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อพร้อมขาย
- จัดกิจกรรมการเจรจาธุรกิจระหว่างหมู่บ้าน กับ ภาคธุรกิจ
- จัดทาสรุปผลการจัดกิจกรรมและผลการจัดเจรจาธุรกิจ
- ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการจัดกิจกรรม (ก่อน-ระหว่าง-หลัง)
- สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการของหมู่บ้านในกิจกรรมเชื่อมโยงการตลาดท่องเที่ยว
กับภาคธุรกิจ หมู่บ้านละ 42,400 บาท
4. สรุปประเมินผลและรายงานผลการดาเนินกิจกรรมให้กรมฯ ทราบ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2561
เป้าหมาย หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
งบประมาณ จัดสรรงบประมาณให้ 31 จังหวัด จานวน 14,600,000 บาท (สิบสี่ล้านหกแสนบาทถ้วน) แยกเป็น
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฯ จานวน 31 จังหวัดๆ ละ 300,000 บาท เป็นเงิน 9,300,000 บาท
- สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการของหมู่บ้านฯ จานวน 125 หมู่บ้านๆ ละ 42,400 บาท
เป็นเงิน 5,300,000 บาท
หน่วยดาเนินการ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
พื้นที่ดาเนินการ สถานที่เอกชน
ระยะเวลาเนินการ ไตรมาส 4 (สิงหาคม 2561)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวได้มีช่องทางการตลาดเพิ่มมากขึ้นและเกิดการเชื่อมโยง
การท่องเที่ยวกับภาคธุรกิจ
ตัว ี้วัดกิจกรรม

จานวนหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น
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2.2.14 กิจกรรมเปิดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อประกาศการเป็นหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
2. เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้าหมู่บ้านเกิดการสร้างรายได้ให้กับชุมชน
รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิ ีการ/ขั้นตอนดาเนินการ/เงื่อนไขของกิจกรรม ดังนี้
1. กรมการพัฒนาชุมชนแจ้งจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดที่มีหมู่บ้านเป้าหมาย จานวน 125 หมู่บ้าน
2. จังหวัดจัดทารายละเอียดโครงการเพื่อเสนอขอใช้งบประมาณ แจ้งอาเภอที่มีหมู่บ้านเป้าหมายเพื่อดาเนินการ
ตามโครงการ
3. จังหวัด/อาเภอ จัดจ้างสถาบันการศึกษา/หน่วยงาน/องค์กร /เอกชน ที่มีความเชี่ยวชาญดาเนินการจัดกิจกรรม
เปิดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว โดยดาเนินการ ดังนี้
3.1 จัดประชุมออกแบบการจัดกิจกรรมเปิดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
3.2 จัดกิจกรรมการเปิดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว เพื่อแสดงและนาเสนอ เช่น
- การแสดงวิถีชีวิต อัตลักษณ์ของหมู่บ้าน
- การแสดงศิลปวัฒนธรรมของหมู่บ้าน
- จัดแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน
- จัดกิจกรรมการท่องเที่ยว
- จัดนิทรรศการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
- กิจกรรมอื่นๆ ตามความเหมาะสม
4. สรุปประเมินผลและรายงานผลการดาเนินกิจกรรมให้กรมฯ ทราบ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561
เป้าหมาย หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวพื้นที่เป้าหมาย 125 หมู่บ้าน
งบประมาณ หมู่บ้านละ 200,000 บาท จานวน 125 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 25,000,000 บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน)
หน่วยดาเนินการ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อาเภอ
พื้นที่ดาเนินการ หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวพื้นที่เป้าหมาย 125 หมู่บ้าน
ระยะเวลาดาเนินการ ไตรมาส 4 (กรกฎาคม 2561)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีการประกาศและเปิดตัวหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
ตัว ี้วัดกิจกรรม : มีกิจกรรมการประกาศและเปิดตัวหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว แก่สาธารณะไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง
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2.2.15 ติดตามสนับสนุนและประเมินผลการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์ เพื่อติดตามสนับสนุนและประเมินผลการดาเนินงานการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP
เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village)
รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิ ีการ/ขั้นตอนดาเนินการ/เงื่อนไขของกิจกรรม ดังนี้
การติดตามสนับสนุนและประเมินผลการดาเนินงานโดยจังหวัด
1. กรมการพัฒนาชุมชนแจ้งจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดที่มีหมู่บ้านเป้าหมาย จานวน 125 หมู่บ้าน
2. จังหวัดแต่งตั้งคณะทางานติดตามสนับสนุนและประเมินผลการดาเนินงานการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP
เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village)
3. จังหวัดมอบหมายคณะทางาน ติดตามสนับสนุนและประเมินผลการดาเนินงานการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP
เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) โดยติดตามการดาเนินงานในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมาย ทั้งก่อน ระหว่าง
และหลังการดาเนินงาน
4. สรุปประเมินผลและรายงานผลการดาเนินกิจกรรมให้กรมฯ ทราบ ภายในวันที่ 10 กันยายน 2561
กลุ่มเป้าหมาย คณะทางานติดตามประเมินผลหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
งบประมาณ

หมู่บ้านละ 9,000 บาท จานวน 125 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 1,125,000 บาท (ตามทะเบียนจัดสรร)

หน่วยดาเนินการ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อาเภอ
พื้นที่ดาเนินการ หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว 125 หมู่บ้าน
ระยะเวลาดาเนินการ ไตรมาส 3-4 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2561)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) สามารถพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพ
ตามคาแนะนาของผู้ติดตามสนับสนุนและประเมินผลได้
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว สามารถพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพตามคาแนะนา
ของคณะทางานฯ
ตัว ี้วัดกิจกรรม

1. จังหวัดติดตามสนับสนุนและประเมินผลการดาเนินงานฯ ในพื้นที่หมู่บ้าน OTOP
เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) ไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง
2. มีเอกสารสรุปผลกิจกรรมเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว

คณะผู้จดั ทำ
คู่มือกำรบริหำรโครงกำร
หมูบ่ ้ำน OTOP เพื่อกำรท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทำง
ทีป่ รึกษำ
นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์
นายทวีป บุตรโพธิ์
นายสมหวัง พ่วงบางโพ
นายโชคชัย แก้วป่อง
นายศุภกร มูลสุวรรณ
นางสาววรพันธุ์ รุ่งกรุด

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
และวิสาหกิจชุมชน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ

คณะผู้จัดทำ
นายสุทธิรักษ์ ศรีสุเลิศ
นางพัชรินทร์ สมหอม
นางสาวปราณี ทองแท่ง
นางสาวณัฐพัชร์ แสงทอง

ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

