โครงการชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดมุกดาหาร
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
..............................................................................................................................................................................
๑.หลักการและเหตุผล
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) มีกรอบแนวคิด ด%านการสร%างความสามารถในการแข*งขันที่
มุ*งเน%นการพัฒนาภาคการผลิตและบริการให%สามารถแข*งขันได% เกิดความยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และมีรายได%ที่
ดีขึ้น รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห*งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที่ ๓ การสร%าง
ความเข%มแข็งทางเศรษฐกิจและแข*งขันได%อย*างยั่งยืน มีแนวทางเสริมสร%างขีดความสามารถการแข*งขันในเชิงธุรกิจ
ของภาคบริการ และพันธกิจกระทรวงมหาดไทย ข%อ ๔. เสริมสร%างความเข%มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก
โดยการมีส*วนร*วมของทุกภาคส*วนภายใต%หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนภารกิจอํานาจหน%าที่ของ
กรมการพั ฒ นาชุ มชน ในการส*งเสริ มกระบวนการเรี ย นรู% และการมีส* ว นร* ว มของประชาชน ส*งเสริ มและพัฒ นา
เศรษฐกิจชุมชนฐานรากให%มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ รวมทั้งเสริมสร%างความสามารถและความเข%มแข็งของ
ชุมชน
คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ให%ความเห็นชอบแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ*าย
เพิ่มเติมประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน ๑๕๐,๐๐๐ ล%านบาท โดยมีแนวทางการจัดทํา ๓ แนวทาง ได%แก*
๑) พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับสวัสดิการ ส*งเสริมและพัฒนาศักยภาพ สร%างโอกาสในอาชีพและการจ%างงาน
๒) พัฒนาเชิงพื้นที่ผ*านกระบวนการประชาคม การเข%าถึงแหล*งเงินทุนในการพัฒนาอาชีพและสร%างรายได%ในชุมชน
สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน และส*งเสริมการท*องเที่ยวชุมชนเชื่อมโยงเส%นทางการท*องเที่ยวในแต*ละท%องถิ่น ๓) การ
ปฏิรู ปโครงสร%า งการผลิตภาคการเกษตรทั้งระบบ ควบคู*การสร% างมูลค* าเพิ่มสิ นค%า ทางการเกษตร และส*งเสริ ม
การตลาดสมัยใหม* ดังนั้น โอกาสในการสร%างงาน สร%างอาชีพ สร%างรายได%ให%ชุมชนตามแนวทางดังกล*าว จําเปHนต%อง
ดําเนินการพัฒนาเชิงพื้นที่ผ*านกระบวนการประชาคม ให%ชุมชนเข%าถึงแหล*งเงินทุนในการพัฒนาอาชีพและสร%าง
รายได%ในชุมชน ด%วยการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน และส*งเสริมการท*องเที่ยวชุมชน เชื่อมโยงเส%นทางการท*องเที่ยวใน
แต*ละท%องถิ่น
รัฐบาลปจจุบัน มีนโยบายลดความเหลื่อมล้ําของสังคมที่มุงเน!นสร!างรายได!และความเจริญความเข!มแข็งทาง
เศรษฐกิจโดยให!ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข!ามามีสวนรวมดําเนินการรวมกับภาครัฐเพื่อให!บรรลุวิสัยทัศน/มั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งสอดคล!องกับการดําเนินงานโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ/ (OTOP) ที่เริ่มตั้งแตป; พ.ศ.๒๕๔๔
ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการระดับประเทศ คือ คณะกรรมการอํานวยการ หนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ/แหงชาติ (กอ.นตผ.) เป@นผู!ขับเคลื่อน และมอบหมายให!กรมการพัฒนาชุมชน เป@นผู!รับผิดชอบหลัก
สงเสริมการดําเนินงาน OTOP จนถึงปจจุบัน เป@นเวลา ๑๖ ป; โดยรวมกับหนวยงานตางๆ สนับสนุนสงเสริ ม
ยกระดับผลิตภัณฑ/ และพัฒนาชองทางการตลาดที่หลากหลายเพื่อให!ขายได! มุงปรับตัวสูการค!าแบบสากล ทําให!
ผลิตภัณฑ/ของคนในชุมชนสวนใหญไมสามารถแขงขันได! ต!องออกไปขายสินค!าตามที่ตางๆ ไมมีความสุข รายได!ไปตก
อยูแกผู!ประกอบการคนเดียว หรือบางกลุมเล็ก ไมกระจายถึงประชาชนกลุมใหญในชุมชนอยางแท!จริง ทําให!การ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานราก ไมประสบผลสัมฤทธิ์เทาที่ควร กอรปกับ รายได!จากการทองเที่ยวที่เป@นกระแสหลัก
ของประเทศ สวนใหญตกไปอยูในกลุมทุนเอกชน เชน โรงแรม ร!านอาหาร ห!างร!านใหญๆ กรุIปทัวร/ ไมลงไปถึงฐานราก
เชนเดียวกัน
ดังนั้น จําเป@นต!องมีการเปลี่ยนผานยุคการผลักดันขายสินค!า OTOP ออกจากชุมชนสูการสร!างรายได!ตาม
ความต!องการ (Demand Driven Local Economy)โดยการขายสินค!าอยูในชุมชน ที่มาจากการทองเที่ยว โดยใช!
เสนห/ ภูมิปญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร!างสรรค/ แปลงเป@นรายได! ทั้งนี้ครอบครัวและลูกหลานยังอยู
รวมกัน ไมต!องแขงขันนําผลิตภัณฑ/ออกไปขายนอกชุมชน เป@นชุมชนทองเที่ยว ที่เป@นเจ!าบ!านที่ดี ชวนกันคิด ชวนกันทํา
ผลิตสินค!าและบริการ รวมทั้งมีการเชื่อมโยงเส!นทางทองเที่ยวระดับชุมชน ที่มีเสนห/ดึงดูด และมีคุณคา

เพียงพอให!นักทองเที่ยวเข!ามาเยี่ยมเยือนและใช!จายเงินในทุกกิจกรรมของชุมชน ซึ่งรายได!จะกระจายอยูกับคนใน
ชุมชน ทุกคนมีความสุข เป@นการสร!างความเข!มแข็งให!กับชุมชน (Strength with in) และเป@นการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานราก (Local Economy) อยางแท!จริง
๒.วัตถุประสงค+
๒.๑ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให!เกิดรายได!กับชุมชน โดยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอยาง
ทั่วถึงกระตุ!นเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศให!มีความเข!มแข็ง
๒.๒ เพื่อเชื่อมโยงเส!นทางในการทองเที่ยว (กระแสหลั ก เมื องรอง ชุ มชน) ให!มีความโดดเด นมี ความพร!อม
บนอัตลักษณ/ของชุมชนทองเที่ยว
๒.๓ เพื่อสร!างและพัฒนาบุคลากร ผู!ประกอบการ และผู!ที่เกี่ยวข!องในชุมชนทองเที่ยวให!มีขีดความสามารถในการ
คิดเชิงสร!างสรรค/ และสามารถนํามาตอยอดในการบริหารจัดการชุมชนได!อยางเหมาะสม
๒.๔ เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพสินค!า OTOP เพื่อสร!างรายได!ให!กับชุมชน
๓.เป-าหมาย
หมูบ!านทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี จํานวน ๒๐ หมูบ!าน ตามบัญชีรายชื่อแนบ
๔. ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน
โครงการชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดมุกดาหาร มีขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน ๕ กิจกรรม และมีกิจกรรม
ยอย ดังนี้
๔.๑กิจกรรมที่ ๑พัฒนาบุคลากรด!านการทองเที่ยว
กิจกรรมยอยที่ ๑.๑ ฝaกอบรมแกนนําหมูบ!านและเจ!าหน!าที่เพื่อสร!างความรู!ความเข!าใจดําเนินการ 1 วัน
กลุ*มเปIาหมาย ได%แก* แกนนําหมู*บ%านท*องเที่ยวOTOP นวัตวิถี ๒๐ หมู*บ%านๆ ละ ๙ คน จํานวน ๑๘๐ คน
เจ%าหน%าที่พัฒนาชุมชน ๗ อําเภอๆละ ๒ คน จํานวน ๑๔ คน และเจ%าหน%าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด จํานวน ๖ คน รวม
๒๐๐ คน โดยสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จัดฝPกอบรมสร%างการมีส*วนร*วมในพื้นที่เพื่อสร%างแกนนําชุมชนในการ
ขับเคลื่อนหมู*บ%านท*องเที่ยวโดยชุมชน ดังนี้
๑) สร%างการมีส*วนร*วมและเรียนรู%การดําเนินงานโครงการ ดําเนินการ ๑ วันมีเนื้อหาประกอบด%วย
- แนวทางและกระบวนการดําเนินงานหมูบ!านทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
- กระบวนการรวบรวมอัตลักษณแหล*งท*องเที่ยวและเชื่อมโยงแหล*งท*องเที่ยว
- การบริหารจัดการทุนชุมชน
- เครื่องมือการวิเคราะหและวางแผนการท*องเที่ยวโดยชุมชน
- การค%นหาอัตลักษณที่โดดเด*นและสร%างมูลค*าเพิ่ม เปHนภูมิปQญญาที่แสดงถึงอัตลักษณของชุมชน/
ท%องถิ่น
- เนื้อหาอื่นๆตามความเหมาะสม
๒) สรุปประเมินผลการดําเนินกิจกรรม
กิ จ กรรมย อยที่ ๑.๒ สร! า งความรู! ความเข! าใจการมี ส วนร วมในชุ มชน/หมู บ! า นทองเที่ ย วและวิ เ คราะห/
เชื่อมโยงอัตลักษณ/หมูบ!านทองเที่ยวโดยชุมชน ดําเนินการ 5 วัน
กลุมเปeาหมาย ได!แก คณะกรรมการหมูบ!านทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีผู!ผลิต/ผู!ประกอบการ OTOP และผู!นํากลุม
องค/กร ๒๐ หมูบ!านๆละ 3๐ คน จํานวน 6๐๐ คน โดยสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจัดฝaกอบรมสร!างความรู!ความ
เข!าใจ รวบรวมเชื่อมโยงอัตลักษณ/ และสร!างการมีสวนรวมในชุมชน ดังนี้
๑) สร!างการมีสวนรวมและเรียนรู%การดําเนินงาน ดําเนินการ ๓ วัน มีเนื้อหาประกอบด%วย
- แนวทางและกระบวนการดําเนินงานหมูบ!านทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
- การพั ฒ นาและสร!า งความพร! อมของสถานที่ และภู มิทัศน/ ที่เ ป@ น อั ต ลั กษณ/ ชุ มชน ค! น หาและ
วิ เ คราะห/ ศัก ยภาพชุ มชน ทุ น ชุ ม ชน เสน ห/ วั ฒ นธรรม ภู มิป ญญาและวิ ถีชี วิ ต การประเมิ น หมู บ! า นตามเกณฑ/
กระทรวงมหาดไทย

- กระบวนการรวบรวมอัตลักษณแหล*งท*องเที่ยวและเชื่อมโยงแหล*งท*องเที่ยว
- การบริหารจัดการข!อมูลหมูบ!านทองเที่ยว OTOPนวัตวิถี
- การวิเคราะห/ผลิตภัณฑ/สินค!าภูมิปญญาที่เป@นอัตลักษณ/ให!สามารถพัฒนาเป@นสินค!าที่โดดเดนของ
ชุมชน
- การออกแบบกิจกรรมหมูบ!านทองเที่ยว OTOPนวัตวิถี
- เนื้อหาอื่นๆตามความเหมาะสม
๒) ศึกษาดูงานเพื่อจัดทําแผนพัฒนาหมูบ!านทองเที่ยว OTOPนวัตวิถี ดําเนินการ 2 วัน
๓) สรุปประเมินผลการดําเนินกิจกรรม
กิจกรรมยอยที่ ๑.3พัฒนาปราชญ/ชุมชนและเยาวชน OTOP สูการเป@นนักเลาเรื่องชุมชน ดําเนินการ ๓ วัน
กลุมเปeาหมาย ได!แก ปราชญ/ชุมชนและเยาวชน OTOP ๒๐ หมูบ!านๆละ 2๐ คน จํานวน 4๐๐ คน
โดยสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาปราชญ/ชุมชนและเยาวชน OTOP สูการเป@นนักเลา
เรื่องชุมชนโดยมีขอบเขตเนื้อหา ดังนี้
๑) การแลกเปลี่ยนเรียนรู! ดําเนินการ ๑ วัน
- เรียนรู%รากเหง%า วิถีชีวิต อัตลักษณ จุดเด*น จุดขายของชุมชน
- การสร%างเรื่องราวชุมชน (story)
- เนื้อหาอื่นๆตามความเหมาะสม
๒) การฝPกทักษะปราชญชุมชนและเยาวชน OTOP สู*การเปHนนักเล*าเรื่องชุมชน ดําเนินการ ๒ วัน
- ฝPกทักษะนักเล*าเรื่อง และฝPกการถ*ายทอดเพื่อใช%ในการต%อนรับนักท*องเที่ยว
- ฝPกทักษะพัฒนาภาษา (พื้นถิ่น/สากล) สําหรับนักเล*าเรื่องเพื่อใช%ในการต%อนรับนักท*องเที่ยว
- เนื้อหาอื่นๆตามความเหมาะสม
๓) สรุปประเมินผลการดําเนินกิจกรรม
กิจกรรมย*อยที่ ๑.๔ ติดตามสนับสนุนและประเมินผลการดําเนินงานหมู*บ%านท*องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดย
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอําเภอ ดําเนินการ ดังนี้
๑) จังหวัดแต*งตั้งและมอบหมายคณะทํางานขับเคลื่อนหมู*บ%านท*องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับจังหวัด และ
ระดับอําเภอ ประสานความร*วมมือจากคณะทํางานขับเคลื่อนหมู*บ%านท*องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับหมู*บ%าน เพื่อ
ติดตามความก%าวหน%าและส*งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานการพัฒนาหมู*บ%านท*องเที่ยวOTOP นวัตวิถี
๒) คณะทํางานขับเคลื่อนหมู*บ%านท*องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับจังหวัดและระดับอําเภอ จัดทําแผนปฏิบัติ
การติดตามการดําเนินงานหมู*บ%านท*องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยติดตามการดําเนินงานในหมู*บ%านเปIาหมายทั้งก*อน
ระหว*าง และหลังการดําเนินงาน
๓) สรุปประเมินผลและการรายงานผลการดําเนินกิจกรรมให%จังหวัดและกรมการพัฒนาชุมชนทราบตามห%วงเวลาที่
กําหนด
๔.๒ กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาแหลงทองเที่ยวและสิ่งอํานวยความสะดวก
กิจกรรมยอยที่ ๒.๑ ปรับปรุงภูมิทัศน/และสิ่งแวดล!อมชุมชนหมูบ!านทองเที่ยวOTOPนวัตวิถี
เพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนรู!ชุมชนในการออกแบบและพัฒนาภูมิทัศน/ของชุมชนในบริบททางสังคมที่
หลากหลาย เพื่อเป@นแหลงทองเที่ยวที่สวยงามและเป@นระเบียบเรียบร!อย สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
โดยสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ จัดจ!างสถาบันการศึกษา/หนวยงาน/องค/กร/เอกชนที่มีความเชี่ยวชาญ
ในการบริหารจั ดการออกแบบและพั ฒนาภูมิทัศน/ ด!วยการมีสวนร วมของชุ มชนโดยดํา เนิน การออกแบบการจั ด
กิจ กรรมให! มีการนํ า อั ต ลั กษณ/ ความโดดเดนของหมูบ! า น ศึกษาวิ เ คราะห/ ข!อมู ล ของพื้ น ที่ สภาพปญหา ทุ น ทาง
ธรรมชาติ อัตลักษณ/ และจุดแข็งของหมูบ!าน เพื่อนํามาใช!ในการออกแบบปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน/ของหมูบ!าน
จัดทําเวทีประชาคมการมีสวนรวมของชุมชน ประกอบไปด!วย ผู!นําชุมชน องค/กรชุมชน ประชาชน และผู!มีสวน
เกี่ยวข!องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อรวมพิจารณาข!อมูลและวางแผนการออกแบบปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน/รวมกัน
จัดทําแนวคิดในการวางผัง (Concept Design) และการเขียนภาพทัศนียภาพ (Perspective) ในการพัฒนาภูมิทัศน/

หมูบ!านทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี และดําเนินกิจกรรมตามความเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่หมูบ!านเปeาหมาย และ
ให!สอดคล!องกับการนําเสนออัตลักษณ/ที่โดดเดนของหมูบ!านโดยดําเนินการใช!จายในลักษณะของงบดําเนินงาน เชน
- ออกแบบงานภูมิทัศน/ จัดสวน ปลูกต!นไม!ให!สอดคล!องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของหมูบ!าน
- การประดั บ ต! น ไม! ที่เ ป@ น ดอกไม! ไม! ป ระดั บ ไม! พุม ให! ส วยงามเพื่ อจั ด ทํ า เป@ น จุ ด ถายภาพเพื่ อ
ให!บริการแกนักทองเที่ยว
- การจัดทําข!อมูลเส!นทางเชื่อมโยงกิจกรรมการทองเที่ยวทั้งภายในและภายนอกหมูบ!าน เชน การ
จัดทําปeายบอกทาง ปeายเลาเรื่อง แผนที่เส!นทางเชื่อมโยงกิจกรรมการทองเที่ยวของหมูบ!าน ปeายแสดงข!อมูลกิจกรรม
ที่ดําเนินการของหมูบ!าน
- การจัดระเบียบสภาพแวดล!อมชุมชนให!มีความสะอาด สวยงาม เป@นระเบียบเรียบร!อย เชน การ
จัดทําปeายบ!านเลขที่ครัวเรือน การจัดหาและจัดวางถังขยะในพื้นที่ของครัวเรือนและภายในหมูบ!านให!เหมาะสม การ
ทําความสะอาดถนนสายหลัก-สายรองภายในหมูบ!านและเส!นทางเชื่อมโยงกิจกรรมการทองเที่ยว การจัดทํารั้วกินได!
รั้วพูดได! ฯลฯ
สรุปประเมินผลและรายงานผลการดําเนินกิจกรรมให!จังหวัดและกรมการพัฒนาชุมชนทราบตาม
ห!วงเวลาที่กําหนด
๔.๓ กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาสินค!าและบริการด!านการทองเที่ยว
กิจกรรมยอยที่ ๓.๑ ฝaกอบรมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารพื้นถิ่น
เปeาหมาย แกนนําหมูบ!าน กลุมสตรีแมบ!าน หรือผู!เกี่ยวข!องกับการพัฒนาอาหารพื้นถิ่นในหมูบ!านเปeาหมาย จํานวน
20 หมูบ!านๆละ 10 คน รวมทั้งสิ้น 200 คน ค!นหาอัตลักษณ/เฉพาะด!า นอาหารพื้นถิ่นรสไทยแท!ที่มีความเป@ น
อัตลักษณ/โดดเดน มีมาตรฐาน สะอาด ปลอดภัยไว!สําหรับต!อนรับนักทองเที่ยว จํานวน หมูบ!านละ 1 สํารับ 5 เมนู
รวม 20 สํารับ 100 เมนู
โดยสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ จัดจ!างสถาบันการศึกษา/หนวยงาน/องค/กรเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนา
อาหารให!มีมาตรฐาน ได!คุณภาพ สะอาด และปลอดภัย โดยดําเนินการ คัดเลือกเมนูอาหาร
พื้นถิ่น (OTOP รสไทยแท!) อบรมให!ความรู! มาตรฐานการปรุง การจัดสํารับ ความสะอาด ปลอดภัย การคิดคํานวณ
ต!นทุน และอบรมการเป@นวิทยากรถายทอดภูมิปญญาท!องถิ่นในการปรุง การจัดสํารับ ความสะอาด เพื่อรองรับ
นักทองเที่ยว
- สรุปประเมินผลและรายงานผลการดําเนินกิจกรรมให!กรมการพัฒนาชุมชนทราบ ตามห!วงเวลาที่กําหนด
กิจกรรมย*อยที่ ๓.๒พัฒนาผลิตภัณฑ OTOP และผลิตภัณฑชุมชนอย*างน%อย ๑๐ ผลิตภัณฑต*อหมู*บ%าน
เปIาหมาย ผลิตภัณฑ OTOP และผลิตภัณฑชุมชน ๒๐ หมู*บ%านๆละ ๑๐ ผลิ ตภัณฑ จํา นวน ๒๐๐
ผลิตภัณฑ ได%รับการพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑให%มีคุณภาพ เพิ่มมูลค*า สามารถสร%างงานและสร%างรายได%ให%กับ
ชุมชน
โดยสํ า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั งหวั ด จั ด จ% า งสถาบั น การศึ กษา/หน วยงาน/องค/ กร/เอกชน ที่ มีความ
เชี่ยวชาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ/ ดําเนินการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ//บรรจุภัณฑ/ และการวางแผนการตลาดให!
เป@นสินค!าที่มีคุณภาพ สามารถนําไปจําหนายให!กับนักทองเที่ยวได! หมูบ!านละ ๑๐ ผลิตภัณฑ/
สรุปประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานให%กรมการพัฒนาชุมชนทราบตามห%วงเวลาที่กําหนด
๔.๔กิจกรรมที่ ๔ เชื่อมโยงเส!นทางการทองเที่ยวในท!องถิ่นหมูบ!าน/ชุมชน
กิจกรรมยอยที่ ๔.๑ ออกแบบและเชื่อมโยงเส!นทางการทองเที่ยวของหมูบ!านเปeาหมาย
เพื่อออกแบบกิจกรรมการทองเที่ยว และเชื่อมโยงเส!นทางการทองเที่ยว เพื่อจัดแผนรองรับนักทองเที่ยว
และแผนพัฒนาความเชื่อมโยงเส!นทางทองเที่ยวให!เหมาะสมกับพื้นที่

กลุมเปeาหมาย ได!แก คณะกรรมการหมูบ!านทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี ผู!ผลิต/ผู!ประกอบการ OTOP และผู!นํากลุม
องค/กร ๒๐ หมูบ!านๆ ละ 5 คน จํานวน 1๐๐ คน โดยสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จัดเวทีวิเคราะห/ศักยภาพ
ทางด!านการทองเที่ยวของชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี ดังนี้
๑) สร!างการมีสวนรวมและเรียนรู%การดําเนินงาน ดําเนินการ ๒ วัน มีเนื้อหาประกอบด%วย
- วิเคราะห/ศักยภาพทางด!านการทองเที่ยวของชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
- ออกแบบกิจกรรมการทองเที่ยว และเชื่อมโยงเส!นทางการทองเที่ยวชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัต
วิถี
- จัดทําแผนการรองรับนักทองเที่ยว และแผนพัฒนาการเชื่อมโยงเส!นทางการทองเที่ยว
- เนื้อหาอื่นๆตามความเหมาะสม
2) สรุปประเมินผลการดําเนินกิจกรรม
กิจกรรมยอยที่ 4.2 พัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวและเชื่อมโยงเส!นทางการทองเที่ยวชุมชนทองเที่ยว
OTOP นวัตวิถี
โดยสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จัดจ!างสถาบันการศึกษา/หนวยงาน/องค/กร/เอกชน ที่มีความ
เชี่ยวชาญดําเนินการออกแบบโปรแกรมการทองเที่ยว จัดทําเส!นทางการทองเที่ยว และจัดทําคูมือนําเที่ยวเชื่อมโยง
เส!นทางการทองเที่ยวชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
๔.๕กิจกรรมที่ ๕สงเสริมการตลาดชุมชนทองเที่ยว
กิจกรรมยอยที่ ๕.๑ ประชาสัมพันธ/หมูบ!านทองเที่ยวOTOP นวัตวิถี Online/OfFline/Platform
เพื่อให!หมูบ!านทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี ได!รับการประชาสัมพันธ/ผานสื่อ ไมน!อยกวา ๒ ชองทาง โดยสํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด จัดจ!างสถาบันการศึกษา/หนวยงาน/องค/กร/เอกชน ที่มีความเชี่ยวชาญด!านการออกแบบและสงเสริม
การตลาด โดยเน!นการประชาสัมพันธ/ในรูปของสื่อวัสดุที่คนในหมูบ!านทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี สามารถนําไปใช!เพื่อ
การสงเสริมการประชาสัมพันธ/และทําการตลาดด!วยตนเอง โดยนําเสนอกิจกรรมของหมูบ!าน แหลงทองเที่ยว ให!มีความ
โดดเดนนาสนใจ และทําให!เกิดการกระตุ!นนักทองเที่ยวให!เข!าไปในหมูบ!านอยางตอเนื่อง โดยกําหนดให!ดําเนินการใน 4
ลักษณะ ดังนี้
๑) วัสดุสงเสริมการตลาดการทองเที่ยว ได!แก โรลอัพ แผนไวนิล ดีวีดี ภาษาไทย – ตางประเทศ ไมน!อย
กวา ๒ ภาษา ชุดโมบายเคลื่อนที่ในการสงเสริมการตลาดตางๆ ฯลฯ
๒) การโฆษณาภาพแหลงทองเที่ยวเพื่อสงเสริมการตลาดทองเที่ยว ได!แก การจัดทําปeายประชาสัมพันธ/
การทองเที่ยวภายในหมูบ!านทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในแตละเส!นทาง ในระดับอําเภอ จังหวัด และตางจังหวัด ตาม
เส!นทางเชื่อมโยงการทองเที่ยวที่เกี่ยวข!อง โดยทําในรูปแบบแผนปeายประชาสัมพันธ/ขนาดใหญในทุกหัวมุมเมืองสําคัญ
และการทําโฆษณาภาพเคลื่อนไหวตามสนามบิน สถานที่สําคัญ และพื้นที่อื่นๆที่เหมาะสมในการประชาสัมพันธ/ในกลุม
นักทองเที่ยวทั้งในประเทศและตางประเทศ
3) การจัดทํา Platform เพื่อจัดเก็บข!อมูลหมูบ!านทองเที่ยว OTOPนวัตวิถี
4) การจัดทําสารคดีสั้นเพื่อใช!ประชาสัมพันธ/ผานสื่อโทรทัศน/ และสื่อออนไลน/
กิจกรรมยอยที่ ๕.๒ เปvดตัวหมูบ!านทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
เพื่อประกาศเป@นหมูบ!านทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี แกสาธารณะ ดึงดูดนักทองเที่ยวให!เข!าหมูบ!าน เกิดการ
สร!างรายได!ให!กับชุมชน ไมน!อยกวา ๑ ครั้ง โดยสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ จัดจ!างสถาบันการศึกษา/หนวยงาน/
องค/กร/เอกชน ที่มีความเชี่ยวชาญดําเนินการจัดกิจกรรมเปvดตัวหมูบ!านทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยดําเนินการ ดังนี้
๑) จัดประชุมออกแบบการจัดกิจกรรมเปvดตัวหมูบ!านทองเที่ยว OTOPนวัตวิถี
๒) จัดกิจกรรมการเปvดตัวหมูบ!านทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อแสดงและนําเสนอ ดังนี้
- การแสดงวิถีชีวิต อัตลักษณ/ของหมูบ!าน
- การแสดงศิลปวัฒนธรรมของหมูบ!าน
- จัดแสดงและจําหนายผลิตภัณฑ/ OTOP และผลิตภัณฑ/ชุมชน
- จัดกิจกรรมการทองเที่ยว

- จัดนิทรรศการหมูบ!านทองเที่ยว OTOPนวัตวิถี
๓) สรุปประเมินผลและรายงานผลการดําเนินกิจกรรมให!กรมการพัฒนาชุมชนทราบตามห!วงเวลา ที่กําหนด
กิจกรรมยอยที่ 5.3 สื่อมวลชนเยี่ยมชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดมุกดาหาร 4 เส!นทาง
(เส!นทางทองเที่ยวริมแมน้ําโขง เส!นทางทองเที่ยววัฒนธรรมชนเผา เส!นทางทองเที่ยวเชิงนิเวศธรรมชาติ และเส!นทาง
ทองเที่ยวธรรมะ) เพื่อให!สื่อมวลชน เป@นแกนนําในการเผยแพร ประชาสัมพันธ/โครงการชุมชนทองเที่ยวOTOP นวัตวิถี
และเพิ่ มช องทางการประชาสั มพั น ธ/ เ ส! น ทางท องเที่ ย วของชุ ม ชน โดยสํ า นั กงานพั ฒ นาชุ มชนจั ง หวั ด จั ด จ! า ง
สถาบันการศึกษา/หนวยงาน/องค/กร/เอกชน ที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวเพื่อดําเนินการ
จัดกิจกรรมชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
กิจกรรมยอยที่ 5.4 จัดกิจกรรมแสดง/จําหนายสินค!าและบริการชุมชนทองเที่ยวOTOP นวัตวิถี
เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ/ ทําให!เกิดการขยายผลการใช!สินค!าชุมชนและการทองเที่ยวโดยชุมชน
โดยสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจัดจ!างสถาบันการศึกษา/หนวยงาน/องค/กร/เอกชน ที่มีความเชี่ยวชาญในการจัด
กิจกรรมแสดง/จําหนายสินค!าและบริการชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี เชน ด!านการแสดง การละเลน การสาธิตทาง
วัฒนธรรม การจัดทําบูธการประชาสัมพันธ/ และอื่นๆ
๕. ระยะเวลาการดําเนินการ
ดําเนินการไตรมาสที่ ๓ – ๔ (เมษายน– กันยายน ๒๕๖๑)
๖. งบประมาณ
งบประมาณกรมการพัฒนาชุมชน จากงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
โครงการชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี จํานวน ๔๕,๗๕๖,๐๐๐ บาท (สี่สิบห!าล!านเจ็ดแสนห!าหมื่นหกพันบาท
ถ!วน) โดยแยกคาใช!จายตามรายละเอียดแนบ
๖.๑ กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาบุคลากรด!านการทองเที่ยว งบประมาณทั้งสิ้น จํานวน 4,40๖,๐๐๐ บาท (สี่ล!านสี่แสนหก
พันบาทถ!วน) ดังนี้
กิจกรรมที่ 1.1 ฝaกอบรมแกนนําหมูบ!านและเจ!าหน!าที่เพื่อสร!างความรู!ความเข!าใจงบประมาณ 144,880 บาท
(หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันแปดร!อยแปดสิบบาทถ!วน)
กิจ กรรมที่ 1.2 สร!า งความรู!ความเข!าใจการมี สวนร วมในชุ มชน/หมู บ!า นทองเที่ ยวและวิเ คราะห/
เชื่อมโยงอัตลักษณ/หมูบ!านทองเที่ยวโดยชุมชน งบประมาณ 3,297,120 บาท (สามล!านสองแสนเก!าหมื่นเจ็ดพัน
หนึ่งร!อยยี่สิบบาทถ!วน)
กิจกรรมที่ 1.3 พัฒนาปราชญ/ชุมชนและเยาวชน OTOP สูการเป@นนักเลาเรื่องชุมชนงบประมาณ
664,000 บาท (หกแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ!วน)
กิ จ กรรมที่ 1.4 ติ ดตามสนั บสนุ นและประเมิ นผลการดํ าเนิ นงานหมู* บ% านท* องเที่ ยว OTOPนวั ตวิ ถี งบประมาณ
300,000 บาท (สามแสนบาทถ!วน)
๖.๒ กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาแหลงทองเที่ยวและสิ่งอํานวยความสะดวกงบประมาณ ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสี่ล!านบาท
ถ!วน)
กิจกรรมที่ 2.1 ปรับปรุงภูมิทัศน/และสิ่งแวดล!อมชุมชนหมูบ!านทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี งบประมาณ
๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสี่ล!านบาทถ!วน)
๖.๓ กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาสินค!าและบริการด!านการทองเที่ยวงบประมาณ7,0๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล!านบาทถ!วน)
กิจกรรมที่ 3.1 ฝaกอบรมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารพื้นถิ่น.งบประมาณ 1,000,000.บาท
(หนึ่งล!านบาทถ!วน)
กิจกรรมที่ 3.2 พัฒนาผลิตภัณฑ OTOP และผลิตภัณฑชุมชนอย*างน%อย ๑๐ ผลิตภัณฑ ต*อหมู*บ%าน
งบประมาณ 6,000,000 บาท (หกล!านบาทถ!วน)
๖.๔ กิจกรรมที่ ๔ เชื่อมโยงเส!นทางการทองเที่ยวในท!องถิ่นหมูบ!าน/ชุมชน งบประมาณ700,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสน
บาทถ!วน)

กิจ กรรมที่ 4.1 ออกแบบและเชื่ อมโยงเส!น ทางการทองเที่ ยวของหมูบ! านเปeา หมาย งบประมาณ
200,000 บาท (สองแสนบาทถ!วน)
กิจกรรมที่ 4.2 พั ฒนากิจกรรมการทองเที่ย วและเชื่อมโยงเส! นทางการทองเที่ ยวชุมชนทองเที่ย ว
OTOP นวัตวิถี งบประมาณ 500,000 บาท (ห!าแสนบาทถ!วน)
๖.๕กิจกรรมที่ ๕ สงเสริมการตลาดชุมชนทองเที่ยว งบประมาณ ๑9,65๐,๐๐๐ บาท (สิบเก!าล!านหกแสนห!าหมื่น
บาทถ!วน)
กิ จ กรรมที่ 5.1 ประชาสั มพั น ธ/ ห มู บ! า นท องเที่ ย ว OTOP นวั ต วิ ถี Online/Ofline/Platform
งบประมาณ 7,000,000 บาท (เจ็ดล!านบาทถ!วน)
กิจกรรมที่ 5.2 เปvดตัวหมูบ!านทองเที่ยว OTOPนวัตวิถี งบประมาณ 6,000,000 บาท (หกล!านบาท
ถ!วน)
กิ จ กรรมที่ 5.3 สื่ อมวลชนเยี่ ยมชุ มชนท องเที่ ยว OTOP นวั ตวิ ถี จั งหวั ดมุ กดาหาร 4 เส! นทาง
งบประมาณ 1,200,000 บาท (หนึ่งล!านสองแสนบาทถ!วน)
กิ จ กรรมที่ 5.4 จั ด กิ จ กรรมแสดง/จํ า หน ายสิ น ค! า และบริ การชุ มชนท องเที่ ย วOTOP นวั ตวิ ถี
งบประมาณ 5,450,000 บาท (ห!าล!านสี่แสนห!าหมื่นบาทถ!วน)
๗. ตัวชี้วัดโครงการ
๗.๑ ชุมชน/หมูบ!าน ได!รับการพัฒนาด!านการจัดการทองเที่ยวจํานวน ๒๐ ชุมชน/หมูบ!าน
๗.๒ รายได!จากการทองเที่ยวของหมูบ!านเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร!อยละ ๑๐
๘. ผลคาดวาที่จะได9รับ
๘.๑ ผลผลิต (Output)
๘.๑.๑ มีกลไกขับเคลื่อนชุมชนทองเที่ยว
๘.๑.๒ มีแผนธุรกิจชุมชนทองเที่ยว
๘.๑.๓ มีการเชื่อมโยงชุมชนทองเที่ยวที่มีความโดดเดน/อัตลักษณ/
๘.๑.๔ มีการพัฒนารูปแบบ ผลิตภัณฑ/ และบริการการทองเที่ยวในชุมชนทองเที่ยว
๘.๒ ผลลัพธ/ (Outcome)
๘.๒.๑ มีการเชื่อมโยงชุมชนทองเที่ยวกับเส!นทางการทองเที่ยวกระแสหลัก และเมืองรอง
๘.๒.๒ มีรายได! ที่กระจายไปในผู!ประกอบการ และกลุมตางๆ ในชุมชน เพิ่มขึ้น
---------------------

