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เกณฑการประกวด
ชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี

คํานํา
กรมการพัฒนาชุมชนดําเนินกิจกรรมการประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใตโครงการชุมชนทองเที่ยว
OTOP นวั ต วิ ถี เพื่ อ กระตุ น ให ชุ ม ชนตื่ น ตั ว ในการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ OTOP และเพิ่ ม ขี ด ความสามารถชุ ม ชนด า นการ
ทองเทีย่ ว เปนการสงเสริ มการสรา งรายได ให ก ระจายอยูกับ ประชาชนในหมูบา น/ชุ มชน บนพื้นฐานเสนห ภูมิปญญา
วัฒ นธรรม และความคิด สรา งสรรคใ หเ กิด มูล คา เพิ่ม อัน จะนํา ไปสูความเขมแข็งของหมูบาน/ชุมชน และประชาชน
มีความสุข (Strength Within and Happiness oriented approach) ในทายที่สุด
เกณฑการประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี เลมนี้ จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหค ณะกรรมการ
ประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีและผูเกี่ยวของใชเปนแนวทางในการคัดเลือกชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับ
จังหวัดและชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีตนแบบ และชุมชนทองเที่ยว ฯ สามารถใชประโยชนเพื่อเปนแนวทางวางแผน
พัฒนา ปรับปรุงชุมชนทองเที่ยว ใหมีความพรอมและมีศักยภาพรับรองนักทองเที่ยวหรือผูมาเยือนตอไป
กรมการพัฒนาชุมชน
มิถุนายน 2561

สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
สวนที่ ๑ ความเปนมา
1
- แนวความคิด...........................................................................................................2
- โครงการชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี...................................................................5
- การประกวดชุมชนทองเทีย่ ว OTOP นวัตวิถี............................................................11
สวนที่ ๒ เกณฑการประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
22
- เกณฑการประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี..................................................22
ภาคผนวก
๓๖
- แบบบันทึกคะแนนเกณฑการประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถ…ี …………………..3๗
- ขอมูลชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี...................................................................... 4๙

สวนที่ 1
ความเปนมา
 กรอบแนวคิดเกณฑการประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
นโยบายของรัฐบาล
ลดความเหลือ่ มลํ้าทางสังคม สร้างโอกาส สร้างรายได้
การพัฒนา OTOP แบบเดิม

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

นําสินค้าออกขายนอกชุมชน

ขายสินค้าอยู่ในชุมชน

ขายสินค้าสูเ้ อกชนไม่ได้
 ช่องทางการตลาดเป็ น Event
 รายได้ไม่กระจาย


การประกวดชุมชนเท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
เกณฑ์การประกวด
1. ด้านการบริหารจัดการชุมชน
(40)
2. ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
(40)
3. ด้านการส่งเสริมการท่องเทีย่ วและบริการ (20)

50
160

 รายได้กระจาย

3,273

 สร้างแอ่งท่องเที่ยวเล็ก ๆ

 ชุมชนคงอยู่ เกิดวิถชี ุมชน

ดึงเสน่ห์
ชุมชนออกมา
พัฒนาสินค้า
OTOP

ต้นแบบ

 ใช้เสน่หส์ ร้างสรรค์รายได้

ผลสัมฤทธิ์

สิ่งที่ดาํ เนินการ
สร้างชุมชน
เข้มแข็ง

จํ านวนชุมชนเป้าหมาย

เชือมโยง
เส้นทางการ
ท่องเที่ยว

สร้างตลาด
ในชุมชน
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เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

 ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รบั การพัฒนา
 ประชาชนมีรายได้เพิม่ ขึ้ น
 ชุมชนได้รบั การพัฒนา
 ชุมชนผ่านการประเมินระดับมังมี
่ ศรีสุข

 ลดความเหลือ่ มลํ้าทางสังคม
 ครอบครัวอบอุ่น ช่วยเหลือเกื้ อกูลกัน
อยู่ในชุมชนอย่างมีความสุข
 ชุมชนเข้มแข็ง ยังยื
่ น

แนวความคิด
รัฐบาลปจจุบัน มีนโยบายลดความเหลื่อมล้ําของสังคม มุงเนนสรางรายได ความเจริญ และความเขมแข็ง
ทางเศรษฐกิจ โดยใหภาคเอกชนและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมดําเนินการรวมกับภาครัฐ เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ซึ่งสอดคลองกับการดําเนินงานโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (One Tambon One Product :
OTOP) ที่เริ่มตั้งแต ป พ.ศ.2544 ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งมีคณะกรรมการอํานวยการ หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ
แหงชาติ (กอ.นตผ.) เปนผูขับเคลื่อน และกรมการพัฒนาชุมชนเปนผูรับผิดชอบหลักในการสงเสริมการดําเนินงาน OTOP
จนถึงปจจุบัน เปนเวลา 16 ป โดยรวมกับหนวยงานตาง ๆ สนับสนุนสงเสริม ยกระดับผลิตภัณฑ และพัฒนาชองทาง
การตลาดที่หลากหลายเพื่อใหขายได มุงปรับตัวสูการคาแบบสากล

... ที่ผานมา ผลิตภัณฑของคนในชุมชนสวนใหญไมสามารถแขงขันได ตองออกไปขายสินคาตามที่ตาง ๆ รายได
ตกอยูกับผูประกอบการรายเดียว หรือบางกลุมเล็ก ๆ ไมกระจายถึงประชาชนกลุมใหญในชุมชนอยางแทจริง ทําให
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากไมประสบผลสัมฤทธิ์เทาที่ควร กอปรกับรายไดจากการทองเที่ยวที่กําลังเปนกระแสหลัก
ของประเทศสวนใหญก็ไปตกอยูในกลุมทุนเอกชน เชน โรงแรม รานอาหาร หางรานใหญ ๆ กรุปทัวร ยังลงไปไมถึง
ฐานรากเชนเดียวกัน
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ชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี : แนวคิดการพัฒนา OTOP รูปแบบใหม
ชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี

การพัฒนา OTOP แบบเดิม

การขายสินคาอยูในชุมชน

การขายสินคาออกจากชุมชน
1. เกิดการผลักดันสินคากวา 16 ป เพื่อให
ขายไดจากหนวยงานของรัฐ
2. พยายามใสทุกอยางเขาไปเพื่อยกระดับ
เปลี่ยนผานยุคการผลักดันสินคาใหขายได
พัฒนาสินคาและพัฒนาผูป ระกอบการ
โดยหนวยงานรัฐ สูการสรางรายไดตามความตองการ
3. ระบบมุงปรับตัวสูการคาแบบสากล
(Demand Driven Local Economy)
ชาวบานแขงไมได
4. ทดสอบสินคา พาออกงานตาง ๆ ออกจาก
ชุมชนไปขายของ ไมมีความสุข
5. รายไดตกแกคนเดียวหรือกลุมเล็ก ๆ
ไมกระจาย
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1. สรางรายไดเพิ่มของชุมชนที่มาจากการทองเทีย่ ว
2. ใชเสนห ภูมิปญญา วิถีชีวิตวัฒนธรรมและความคิด
สรางสรรค แปลงเปนรายได
3. ลูกหลานไมตองออกไปหารายไดจากภายนอกชุมชน
4. รายไดกระจาย/ตกอยูกับคนทั้งชุมชน
5. ชุมชนคงอยู เกิดวิถีชีวิตชุมชน ทุกคนมีความสุข
6. เปนการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน ทุกคน
พรอมเปนเจาบาน (Strength Within)

ดังนั้น จําเปนตองมีการเปลี่ยนผาน จากยุคการผลักดันขายสินคา OTOP ออกจากชุมชนเพียงดานเดียว สูการ
เพิ่มชองทางสรางรายไดตามความตองการ (Demand Driven Local Economy) โดยการขายสินคาอยูในชุมชนที่มาจาก
การทองเที่ยว โดยใชเสนหภูมิปญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสรางสรรค แปลงเปนรายได ทั้งนี้ครอบครัว
และลูกหลานยังอยูรวมกัน ไมตองแขงขันนําผลิตภัณฑออกไปขายนอกชุมชน เปนชุมชนทองเที่ยวที่เปนเจาบา นที่ ดี
ชวนกั น คิ ด ชวนกั น ทํ า ผลิ ต สิ น ค า และบริ ก าร รวมทั้ งมี การเชื่ อมโยงเส นทางท องเที่ ยวระดั บชุ มชนที่ มี เสน ห ดึ ง ดู ด
และมีคุณคาเพียงพอใหนั กท องเที่ยวเข ามาเยี่ยมเยื อนและใชจ ายเงินในทุกกิ จกรรมของชุมชน รายไดจะกระจายอยู กั บ
คนในชุมชน ทุกคนมีความสุข เปนการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน (Strength within) และเปนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
อยางแทจริง
เปลี่ยนจากผลักดันสินคา OTOP โดยรัฐ
 ยอดขายเติบโตตอเนื่อง
- ป 2557 ยอดขาย 97,592 ลานบาท
- ป 2560 ยอดขาย 157,510 ลานบาท สูงขึ้น 57.33%
 รายไดสวนใหญ อยูกับผูประกอบการกลุมนอย
- 1-5 ดาว 14,360 ผลิตภัณฑ หรือ 17%
- กลุม D 69,178 ผลิตภัณฑ หรือ 83%
 ชองทางตลาดอยูภายนอกชุมชน ซึ่งมีจํากัด
- รัฐสนับสนุนเปน Event, ตองเปน OTOP 3-5 ดาว
- จํานวนวันที่ขายมีนอย ไมตอเนื่อง
 คาขายแขงขันในระบบไดยาก
- ขาดความรู ทักษะ การตลาด
- มีคาใชจายเพิ่ม ที่พัก คาเดินทาง คาจางอื่น

เปนการกระจายรายได ตามความตองการของชุมชน
ใหชุมชนเรียนรู พึ่งตนเองไดอยางแทจริง

รวมสุข รวมวิถี รวมสมัย

OTOP นวัตวิถี

เปลี่ยนผาน

 พัฒนา OTOP ดวย นวัตกรรม
 เพิ่มมูลคาผสานวิถีชีวิตชุมชน
 สรางสรรค สรางเสนหอัตลักษณ วิถีชีวิต

ชุมชนใหมีคา
 ตลาดใหมในชุมชนเชื่อมโยงทองเที่ยว
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โครงการชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
กรมการพัฒนาชุมชน ไดรับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 9,328,118,200 บาท (เกาพันสามรอยยี่สิบแปดลานหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพัน
สองรอยบาทถวน) ใหดําเนินโครงการชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งมีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อมุงพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานราก สงเสริมใหเกิดรายไดกับชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอยางทั่วถึง กระตุนเศรษฐกิจและสัง คม
ภายในประเทศใหมีความเขมแข็ง
 เปาหมายการดําเนินโครงการ
๑) ประชาชนไดรับการพัฒนาอาชีพ มีรายไดเพิ่มขึ้น ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็ง โดยเชื่อมโยงชุมชน
ทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี กับเสนทางการทองเที่ยวกระแสหลักเมืองรอง และแองทองเที่ยว
๒) พัฒนาคุณภาพ ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ OTOP กลุมปรับตัวเขาสูการพัฒนา (กลุม D)
๓) สรางตลาดที่ชุมชน ดึงคนเขา หมูบ า น ดวยชุมชนทองเที่ย ว OTOP นวัตวิถี ใหเกิดการกระจายรายได
หมุนเวียนเพิ่มขึ้น (Local Economy)
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 กระบวนงานขับเคลื่อนโครงการชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อไปสูเปาหมาย
ประกอบดวย 5 กระบวนงาน ไดแก
1) การพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว ประกอบดวย 3 แนวทาง ไดแก
- เตรียมความพรอมการเปนผูประกอบการชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
- พัฒนาและบริหารจัดการขอมูลชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
- จัดทําแผนธุรกิจชุมชนทองเที่ยวOTOP นวัตวิถี
2) การพัฒนาแหลงทองเที่ยวและสิ่งอํานวยความสะดวก ประกอบดวย 2 แนวทาง ไดแก
- พัฒนาศักยภาพดานกายภาพของแหลงทองเที่ยว
- สงเสริม/พัฒนาเสนห ประเพณี วัฒนธรรม และอัตลักษณชุมชน
3) การพัฒนาสินคาและบริการดานการทองเที่ยว ประกอบดวย 3 แนวทาง ไดแก
- พัฒนาผูประกอบการชุมชน
- พัฒนาสินคาและบริการชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
- ออกแบบตราสัญลักษณและสโลแกนชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
6

4) การเชื่อมโยงเสนทางการทองเที่ยวแตละทองถิ่น ประกอบดวย 2 แนวทาง ไดแก
- ออกแบบและเชื่อมโยงเสนทางการทองเที่ยวของหมูบานเปาหมาย
- เชื่อมโยงแหลงทองเทีย่ วเมืองหลักและเมืองรอง
5) การสงเสริมการตลาดชุมชนทองเที่ยว ประกอบดวย 3 แนวทาง ไดแก
- ประชาสัมพันธ Online / offline
- เปดตัวชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
- จับคูธุรกิจ (Business Matching)
- จัดกิจกรรมแสดง/จําหนายสินคาและบริการชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
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 กิจกรรมภายใตโครงการชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี จํานวน ๑๘ กิจกรรม ดังนี้
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

กิจกรรม

มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน

การดําเนินงานศูนยกลางการจัดการและประเมินผล
การบริหารงานโครงการชุมชนทองเที่ยวOTOP นวัตวิถี
สนับสนุนคณะอนุกรรมการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ระดับจังหวัด
สนับสนุนคณะอนุกรรมการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ระดับอําเภอ
จัดงาน kick off โครงการชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
สัมมนาการขับเคลื่อนชุมชนทองเที่ยวภายใตโครงการชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี

การพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP ในชุมชนทองเที่ยว โดยโรงเรียน OTOP
อาหารถิ่นรสไทยแท (OTOP Authentic Thai Taste)
ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ OTOP กลุมปรับตัวสูการพัฒนา (กลุม D)
สัมมนายอยการขับเคลือ่ นชุมชนทองเทีย่ วภายใตโครงการชุมชนทองเทีย่ ว OTOP นวัตวิถี
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ที่

กิจกรรม

มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน

การประชาสัมพันธและตลาดออนไลน
การประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
กระตุนรณรงคกลุมเปาหมายเดินทางทองเทีย่ ว OTOP นวัตวิถี
การจัดแสดงผลงานความสําเร็จของชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
สงเสริมทุนชุมชนเพือ่ การพัฒนาอยางยั่งยืน
เสวนาการพัฒนาเสนทางชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีสูความยั่งยืน
และเผยแพรผลการประเมินโครงการชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
17 การประเมินผลสําเร็จโครงการชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
18 กิจกรรมการดําเนินงานในสวนภูมิภาค 76 จังหวัด 3, 273 หมูบาน
11
12
13
14
15
16

9

Road Map การขับเคลือ่ นโครงการชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี (สวนกลาง)
มิ.ย. 61
๑

๒

๓

ก.ค. – ส.ค. 61
๔

๖

๕

ก.ย. 61
๗

สัมมนายอย 4 ภาค

สัมมนาใหญ
และ Kick off

ประกวด คัดเลือกเพือ่ พัฒนาตอยอด

๘

๙
สงเสริมการตลาด
กลุมเปาหมายเดินทาง
ไปทองเที่ยวในชุมชน

พัฒนา OTOP รสไทยแท

สวนกลาง

10
จัดแสดงผลงาน
ความสําเร็จ
OTOP นวัตวิถี

ยกระดับมาตรฐาน OTOP กลุม D
สงเสริมและพัฒนาทุนชุมชน
โรงเรียน OTOP

ประชาสัมพันธสรางการรับรูใหม เขาใจถูกตอง กระจายขอมูล เชื่อมโยง การตลาด
จัดตั้งศูนยประสานงาน OTOP นวัตวิถี/ ประเมินผล สวนกลาง และ ศูนยประสานงานฯ 11 เขต ครอบคลุม 76 จังหวัด

จังหวัด

เตรียมกลไก
ขับเคลื่อน
ระดับชุมชน

76 จังหวัด 3,273 ชุมชน
พัฒนาภูมิทัศน พัฒนาผลิตภัณฑ OTOP ใชประโยชนทุนชุมชน
สงเสริมชุมชนทองเที่ยว จัดทําแผนธุรกิจ สรางรายไดหลากหลาย
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ประชาสัมพันธและประเมินผลระดับพื้นที่

การประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
การประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี เปน 1 ใน 18 กิจกรรม ที่กําหนดดําเนินการภายใตโครงการชุมชน
ทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกระตุนใหชุมชนตื่นตัวในการแสดงขีดความสามารถ โดยนําทุนชุมชน และ
เสนหอันเปนอัตลักษณของชุมชนมาสรางคุณคา และเชื่อมโยงกับการทองเที่ยวเพื่อใหเกิดรายไดอยางสรางสรรค
 กิจกรรมการประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี ประกอบดวย 3 กิจกรรมยอย ไดแก
กิจกรรมยอยที่ 1 ประกวดชุมชนทองเทีย่ ว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด
กิจกรรมยอยที่ 2 ประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีตนแบบ
กิจกรรมยอยที่ 3 ตอยอดการพัฒนาของชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด และนวัตวิถีตนแบบ
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 แนวทางการประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี

คัดเลือกชุมชน
ทองเทีย่ วตนแบบ

คัดเลือกชุมชน
ทองเที่ยวระดับจังหวัด

50
หมูบาน

160
หมูบาน

พัฒนาผลิตภัณฑ
เสริมสรางเสนหชุมชน
สรางตลาดภายใน

3,273
หมูบาน

ทุนตอยอด
50 หมูละ ๆ ละ 500,000 บาท
ทุนตอยอด
110 หมูบาน ๆ ละ 200,000 บาท
พัฒนาตอยอด
โดยกระทรวงการทองเที่ยว
1,000 หมูบาน

จําแนกศักยภาพเพื่อการพัฒนาตอยอดไดตรงเปา และสงเสริมการตลาดตามกลุมลูกคา
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 แนวทางการประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
ขั้นเตรียมการ
1. ศึกษาทําความเขาใจคูมือบริหารโครงการชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี และเกณฑการประกวดชุมชน
ทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัดที่กรมฯ จัดสงใหโดยละเอียด
2. ชี้แจงแนวทางการประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด ใหอําเภอรับทราบเพื่อเตรียม
ความพรอมสําหรับการประกวด โดยสิ่งที่ชุมชนทองเที่ยว ฯ จะตองจัดทําและสงใหจังหวัดเพื่อนําเสนอคณะกรรมการ
ประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด พิจารณาคัดเลือกเปน “ชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด”
ประกอบดวย
1) เอกสารประกอบการประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด ขนาด เอ 4 ไมนอยกวา
20 หนา จํานวน 11 เลม
2) สื่อวีดิทัศนประกอบการประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด ความยาว ไมนอยกวา
3 นาที จํานวน 1 สื่อ
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3. แตงตั้งคณะกรรมการประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกชุมชนทองเที่ยว
OTOP นวั ต วิ ถี ร ะดั บ จั ง หวั ด ตามวิ ธี ก ารและเกณฑ ที่ ก รมฯ กํ า หนด ประกอบด ว ย ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากภาคราชการ
สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จํานวน 11 คน (ผูวาราชการจังหวัดหรือรองผูวาราชการจังหวัด
ที่ไดรับมอบหมายเปนประธาน ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด พาณิชยจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด ประชาสัมพันธจังหวัด ผูแทน
สถานบันการศึกษา ประธานหอการคาจังหวัด ประธานกรรมการ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม)
จํากัด สื่อมวลชน หรือหนวยงาน องคกร ชมรม สมาคมที่เกี่ยวของเปนกรรมการ พัฒนาการจังหวัดเปนกรรมการ
และเลขานุการ และหัวหนากลุมงานสงเสริมการพั ฒนาชุมชนหรือหัวหนากลุมงานที่ไดรับมอบหมาย เปนกรรมการ
และผูชวยเลขานุการ)
ขั้นตอนการคัดเลือกชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด
4. ประชุมคณะกรรมการประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด (ครั้งที่ 1 : จํานวน 1 วัน)
เพื่อชี้แจงและทําความเขาใจแนวทางการดําเนินการประกวดฯ เกณฑการคัดเลือกและจัดทําแผนปฏิบัติการดําเนินการ
ประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด
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5. คัดเลือกชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด โดยคณะกรรมการประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP
นวัตวิถีระดับจังหวัด ดําเนินการพิจารณาเอกสารและสื่อวีดิทัศนประกอบการประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ของชุมชนเปาหมายและคัดเลือกชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด ตามจํานวนที่กรมฯ กําหนด
6. ประชุมคณะกรรมการประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด (ครั้งที่ 2 : จํานวน 1 วัน)
เพื่อสรุปผลการประกวดและประกาศผลชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด
ขั้นตอนการสรุปและรายงานผล
๗. จังหวัดรายงานผลการประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด และสงผลการประกวดฯ
พรอมเอกสารและสื่อวีดิทัศนประกอบการประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด ชุมชนละ 7 ชุด ใหกรมฯ
ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2561 (ทางไปรษณียดวนพิเศษ หรือ จังหวัดนําสงดวยตนเอง)
8. บันทึกผลการดําเนินงานในระบบบริหารงบประมาณและบริหารกิจกรรม/โครงการ (BPM)
กลุมเปาหมาย
ชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี จํานวน 3,273 ชุมชน
หนวยดําเนินงาน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
พื้นที่ดําเนินการ
ดําเนินการระดับจังหวัด 76 จังหวัด
ระยะเวลาดําเนินการ ดําเนินการในไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม 2561)
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ตัวชี้วัดกิจกรรม

จํานวนชุมชนที่ไดรับการประกาศเปน “ชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด”
จํานวน 160 ชุมชน
ผลที่คาดวาจะไดรับ ชุมชนมีความพรอมและมีศักยภาพในการเปนชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับ
จังหวัด จํานวน 160 ชุมชน

 แนวทางการประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีตนแบบ
กรมการพัฒนาชุมชนโดยสํานักเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
ขั้นเตรียมการ
1. รวบรวมผลการประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด เอกสารและสื่อวีดิทัศนประกอบ
การประกวดฯ ที่ จั ง หวั ด ส ง ให ตรวจสอบความครบถ ว น และจั ด ทํ า ทะเบี ย นผลการประกวดฯ ก อ นส ง มอบให
คณะกรรมการประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีตนแบบ
2. แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีตนแบบ เพื่อคัดเลือกชุมชนทองเที่ยว
OTOP นวัตวิถีตนแบบ ตามวิธีการและเกณฑท่ีกําหนด จํานวน 11 คณะ แตละคณะประกอบดวย ผูตรวจราชการกรม
เปนประธาน ผูทรงคุณวุฒิดานการทองเที่ยวและ/หรือที่เกี่ยวของ ผูอํานวยการศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชน ทําหนาที่
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เปนกรรมการและเลขานุการ โดยใหเจาหนาที่ศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชน จํานวน 1 คน และผูชวยผูตรวจราชการกรม
เปนผูชวยเลขานุการ
ขั้นตอนการคัดเลือกชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีตนแบบ
3. ประชุ ม คณะกรรมการประกวดชุ มชนท อ งเที่ ยว OTOP นวั ต วิ ถี ต น แบบ (ครั้ ง ที่ 1 : จํ า นวน 1 วั น)
เพื่อชี้แจงและทําความเขาใจแนวทางการดําเนินการประกวดฯ เกณฑการคัดเลือกและจัดทําแผนปฏิบัติการดําเนินการ
ประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีตนแบบ
4. คั ด เลื อ กชุ ม ชนท อ งเที่ ย ว OTOP นวั ต วิ ถี ต น แบบ โดยคณะกรรมการ ฯ ดํ า เนิ น การคั ด เลื อ กชุ ม ชน
ทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีตนแบบ ดังนี้
4.1 ลงพื้นที่ เพื่อประเมินศักยภาพชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด ตามเกณฑการประกวด ฯ
4.2 คัดเลือกเปนชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีตนแบบ โดยประมวลผลการพิจารณาจาก
1) เอกสารและสื่อวีดิทัศนประกอบการประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด
2) ผลการประเมินศักยภาพชุมชนทองเที่ยวฯ จากการลงพื้นที่
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3) ผลการแสดงความเห็น จากบุค คลสาธารณะที่แ สดงความชื่ นชอบหรื อ พอใจต อสื่ อวี ดิ ทั ศ น
ประกอบการประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด โดยนับจากการกดไลค กดแชร สื่อดังกลาวในระบบ
สังคมออนไลน (Social network)
5. ประชุมคณะกรรมการประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีตนแบบ (ครั้งที่ 2 : จํานวน 1 วัน) เพื่อสรุปผล
การประกวดและประกาศผล “ชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีตนแบบ”
6. กรมฯ ลงพื้นที่ติดตามการประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีตนแบบ
ขั้นตอนการสรุปและรายงานผล
7. สรุปและรายงานผลการดําเนินงานประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีตนแบบตอผูบริหาร
8. บันทึกผลการดําเนินงานในระบบบริหารงบประมาณและบริหารกิจกรรม/โครงการ (BPM)
กลุมเปาหมาย
หนวยดําเนินการ
พื้นที่ดําเนินการ

ชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีที่ผานการคัดเลือกในระดับจังหวัด 160 ชุมชน
สวนกลาง
สวนกลาง ศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชน 11 แหง และชุมชนทองเทีย่ ว OTOP นวัตวิถี
ระดับจังหวัด
ระยะเวลาดําเนินการ ดําเนินการในไตรมาส 4 (เดือนสิงหาคม 2561)
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ตัวชี้วัดกิจกรรม

จํานวนชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด ที่ไดรับการประกาศเปนชุมชน
ทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีตนแบบ จํานวน 50 ชุมชน
ผลที่คาดวาจะไดรับ ชุมชนสามารถนําศักยภาพและขีดความสามารถดานการทองเที่ยวมาใชอยางเต็มประสิทธิภาพ
และเปนตนแบบใหชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีอื่น
 ตอยอดการพัฒนาของชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัดและนวัตวิถีตนแบบ
สวนกลางและสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. สวนกลางจัดสรรงบประมาณใหจังหวัดดําเนินกิจกรรมตอยอดการพัฒนาของชุมชนทองเที่ยว OTOP
นวัตวิถีระดับจังหวัด และชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีตนแบบ ดังนี้
1.1 ชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด จํานวน 110 ชุมชน ๆ ละ 200,000 บาท
1.2 ชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีตนแบบ จํานวน 50 ชุมชน ๆ ละ 500,000 บาท
2. จังหวัด ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
2.1 แจงชุมชนเปาหมาย ทั้ง 2 ระดับ (ตามขอ 1) ใหจัดทําแผนการพัฒนาชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ตามขอเสนอของคณะกรรมการประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีตนแบบและความตองการของชุมชน เพื่อนําไป
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พัฒนาตอยอดใหเปนชุมชนที่มีความพรอมตอการรองรับนักทองเที่ยว และสงแผนการพัฒนาชุมชนทองเที่ยว ฯ ใหจังหวัด
พิจารณา (โดยพิจารณาการใชงบประมาณใหเปนไปตามระเบียบฯ)
2.2 จัดสรรงบประมาณใหกับชุมชนเปาหมาย (ตามขอ 1)
2.3 ติดตามและใหการสนับสนุนการดําเนินงานในการพัฒนาตอยอดกิจกรรมของชุมชนทองเที่ยว
OTOP นวัตวิถี ทั้ง 2 ระดับ อยางตอเนื่อง
2.4 สรุปและรายงานผลการดําเนินกิจกรรมตอผูบริหารกรมการพัฒนาชุมชน
2.5 บันทึกผลการดําเนินงานในระบบบริหารงบประมาณและบริหารกิจกรรม/โครงการ (BPM)
เงื่อนไข

กลุมเปาหมาย

หนวยดําเนินการ

1. โครงการ/กิจกรรม ตองไมเปนลักษณะโครงสรางพื้นฐานและการจัดซื้อครุภัณฑ
2. แผนการพัฒนาชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด และชุมชนทองเที่ยว
OTOP นวัตวิถีตนแบบ ควรมุงเนนใหเกิดความยั่งยืน
ชุมชนที่ผานการคัดเลือกเปนชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด จํานวน
110 ชุมชน และชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีตนแบบ จํานวน 50 ชุมชน
รวมทั้งสิ้น 160 ชุมชน
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
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พื้นที่ดําเนินการ
ดําเนินการใน 160 ชุมชน
ระยะเวลาดําเนินการ ดําเนินการในเดือนสิงหาคม - กันยายน 2561
ตัวชี้วัดกิจกรรม
จํานวนกิจกรรมตามแผนธุรกิจชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่ผานการคัดเลือก
มีการนําไปใชประโยชนเพื่อพัฒนาตอยอดใหเปนชุมชนที่มีความพรอมตอการรองรับ
นักทองเที่ยว
ผลที่คาดวาจะไดรับ ชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี เปนแหลงทองเที่ยวที่มีความสมบูรณแบบ และพรอม
ตอการรองรับนักทองเที่ยว
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สวนที่ 2
เกณฑการประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
 เกณฑการประกวดชุมชนทองเทีย่ ว OTOP นวัตวิถี 3 ดาน 18 ตัวชี้วัด

1

การบริหารจัดการชุมชน
1. มีคณะกรรมการบริหารจัดการชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
และขับเคลื่อนการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. คนในชุมชนทําหนาที่เปนเจาบานที่ดี มีสวนรวมในการจัดการ
ชุมชนทองเที่ยว
3. มีขอมูลของชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่ชัดเจนและรอบคลุม
4. มีการนําทุนชุมชน ๕ ประเภท และทุนทางวัฒนธรรม ๘ เสนห
มาสรางมูลคาเพิ่ม
5. มีแผนธุรกิจชุมชนและมีการดําเนินงานตามแผน
6. มีการจัดระเบียบสภาพแวดลอมชุมชน ภูมิทัศน จุดถายภาพ
(Land mark) รวมถึงเสนทางคมนาคม/ทองเที่ยว ใหมคี วามสะอาด
สวยงาม ชวนชม สะดวกและปลอดภัย
7. มีการประชาสัมพันธ และสงเสริมการตลาดอยางนาสนใจ
“เชิญมาเที่ยวบานฉัน”

2

การพัฒนาผลิตภัณฑ

๒

1. มีเอกลักษณโดดเดนเฉพาะตัว โดยนําเสนอ
เรื่องราวที่สรางสรรคและนาสนใจ
2. มีรูปแบบผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑที่มีคุณภาพ
3. มีความพรอมเขาสูก ารรับรองมาตรฐาน
4. ผลิตภัณฑสามารถผลิตซ้ําไดในปริมาณ
และคุณภาพใกลเคียงกัน
5. มีชองทางการตลาดพรอมขอมูลของสินคา
ที่จําหนายในชุมชน นอกชุมชน หรือออนไลน
6. มีเมนูอาหารทองถิ่นบริการนักทองเที่ยว
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3

การสงเสริมการทองเที่ยวและบริการ
1. มีกิจกรรมการทองเที่ยวและโปรแกรม
การทองเที่ยวที่นาสนใจ
2. มีการเชื่อมโยงเสนทางทองเที่ยวกับชุมชนอื่น
3. มีการจัดการที่พักและสิ่งอํานวยความสะดวก
ดานการทองเที่ยวอยางเพียงพอ
4. มีนักเลาเรื่องชุมชนที่สามารถสราง
ความประทับใจ
5. คนในชุมชนมีรายไดเพิ่มขึ้น

เกณฑการประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
เกณฑการประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี ประกอบดวย 3 ดาน 18 ตัวชี้วัด 100 คะแนน ดังนี้
1. ดานการบริหารจัดการชุมชน
2. ดานการพัฒนาผลิตภัณฑ
3. ดานการสงเสริมการทองเที่ยวและบริการ

ประกอบดวย 7 ตัวชี้วัด 40 คะแนน
ประกอบดวย 6 ตัวชี้วัด 40 คะแนน
ประกอบดวย 5 ตัวชี้วัด 20 คะแนน
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 รายละเอียดเกณฑการประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
๑. ดานการบริหารจัดการชุมชน ประกอบดวย ๗ ตัวชี้วัด ๔๐ คะแนน ดังนี้
ตัวชี้วัด

คาคะแนน

1. มีคณะกรรมการบริหารจัดการชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี และขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

7

2. คนในชุมชนทําหนาที่เปนเจาบานที่ดี มีสวนรวมในการจัดการชุมชนทองเที่ยว

7

3. มีขอมูลของชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่ชัดเจนและครอบคลุม

5

4. มีการนําทุนชุมชน ๕ ประเภท และทุนทางวัฒนธรรม ๘ เสนห มาสรางมูลคาเพิ่ม

5

5. มีแผนธุรกิจชุมชนและมีการดําเนินงานตามแผน

5

6. มีการจัดระเบียบสภาพแวดลอมชุมชน ภูมิทัศน จุดถายภาพ (Land mark) รวมถึง
เสนทางคมนาคม/ทองเที่ยว ใหมีความสะอาด สวยงาม ชวนชม สะดวกและปลอดภัย

6

7. มีการประชาสัมพันธ และสงเสริมการตลาดอยางนาสนใจ “เชิญมาเที่ยวบานฉัน”

5
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ตัวชี้วัด
1. มีคณะกรรมการบริหารจัดการชุมชน
ทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี และขับเคลื่อน
การดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

ขอพิจารณา
 มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
 มีโครงสรางคณะกรรมการฯ และแบงอํานาจหนาทีช
่ ัดเจน
 มี ก ฎเกณฑ ระเบี ย บหรื อ ข อ ตกลง ที่ ใ ช ใ นการบริ ห ารจั ด การชุ ม ชน
ทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
 มีรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ขับเคลื่อนชุมชนทองเที่ยว OTOP
นวัตวิถี
2. คนในชุมชนทําหนาที่เปนเจาบานทีด่ ี  สมาชิกในชุมชนโดยรวมแสดงออกถึงความเปนมิตร
มีสวนรวมในการจัดการชุมชนทองเที่ยว  สมาชิกในชุมชนโดยรวมใหการตอนรับและ/หรือบริการดวยความเต็มใจ
 สมาชิ ก ในชุ ม ชนมี ส ว นร ว มในการวิ เ คราะห ตั ด สิ น ใจ วางแผน ดํ า เนิ น
กิจกรรม และประเมินผลการดําเนินงาน
 สมาชิ ก ในชุ ม ชนมี โ อกาสในการมี ร ายได จ ากการค า ขายสิ น ค า และ
ใหบริการแกนักทองเที่ยวภายใตการจัดการที่เปนระบบ มีการหมุนเวียนการ
ใหบริการ
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ตัวชี้วัด
3. มีขอมูลของชุมชนทองเที่ยว OTOP
นวัตวิถี ที่ชัดเจนและครอบคลุม

4. มีการนําทุนชุมชน 5 ประเภท และ
ทุนทางวัฒนธรรม 8 เสนห มาสราง
มูลคาเพิ่ม

ขอพิจารณา
 มีการจัดทําขอมูลของชุมชน ประกอบดวย
- ขอมูลทั่วไปของชุมชน
- ขอมูลดานแหลงทองเที่ยว
- ขอมูลดานภูมิปญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีพื้นบาน ผลิตภัณฑ
และสินคาชุมชน
 มีการนําขอมูลชุมชนมาใชใหเกิดประโยชนตอการทองเที่ยวชุมชนไดอยาง
เต็มประสิทธิภาพ
 ทุนชุมชน 5 ประเภท ประกอบดวย ทุนมนุษย ทุนทางสังคม ทุนกายภาพ
ทุนทางธรรมชาติ และทุนการเงิน
 ทุ น ทางวั ฒ นธรรม หมายถึ ง 8 วิ ถี วั ฒ นธรรมที่ เ ป น เสน ห ชุ ม ชน ได แ ก
อาหาร การแตงกาย ที่อยูอาศัย ประเพณี ภาษา อาชีพ ความเชื่อ และ
ศิลปะพื้นถิน่
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ตัวชี้วัด

5. มีแผนธุรกิจชุมชนทองเที่ยว OTOP
นวัตวิถี และมีการดําเนินการตามแผน

ขอพิจารณา
 มีการคนหา พัฒนา ปรับปรุง ทุนชุมชนและทุนทางวัฒนธรรม สรางเสริม
ใหเปนเอกลักษณ จุดเดน หรือความงามที่สามารถสรางความประทับใจ
สรางความตื่นตาตืน่ ใจ นาจดจํา ดึงดูดนักทองเที่ยวอยากกลับมาอีก
 มี ก ารจั ด ทํ า แผนธุ ร กิ จ ชุ ม ชนท อ งเที่ ย ว OTOP นวั ต วิ ถี ที่ เ กิ ด จากการ
มีสวนรวมของสมาชิกในชุมชน ผูแทนกลุมและผูมีสวนไดสวนเสียจากการ
พัฒนาดานการทองเที่ยว
 ตัวอยาง องคประกอบแผนธุรกิจชุมชนทองเที่ยว ฯ ประกอบดวย
- ขอมูลทั่วไปของชุมชน
- การวิเคราะหสถานการณของชุมชน
- แผนพัฒนาผลิตภัณฑ สินคา ของที่ระลึก และอาชีพ
- แผนพัฒนาดานกายภาพ โครงสรางพืน้ ฐานสนับสนุนการทองเที่ยว
- แผนพัฒนาดานที่พัก
- แผนพัฒนาดานการจําหนายอาหาร เครื่องดืม่
- แผนพัฒนากิจกรรมบริการนักทองเที่ยว
27

ตัวชี้วัด

6. มีการจัดระเบียบสภาพแวดลอม

ชุมชน ภูมิทัศน จุดถายภาพ (Land
mark) รวมถึงเสนทางคมนาคม/
ทองเที่ยว ใหมีความสะอาด สวยงาม
ชวนชม สะดวกและปลอดภัย

ขอพิจารณา
- แผนพัฒนาสภาพแวดลอม
- แผนบริหารจัดการการทองเที่ยว (การเงิน การตลาด การประชาสัมพันธ)
- แผนรับมือภาวะฉุกเฉินตาง ๆ
 คณะกรรมการบริหารจัดการชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี ขับเคลือ
่ น
กิจกรรมตามแผนการพัฒนาแตละดาน
 มีการประสานภาคีการพัฒนาสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมตาม
แผนการพัฒนาธุรกิจชุมชนทองเที่ยว
 สภาพแวดลอมชุมชนสะอาด เปนระเบียบ ภูมิทัศนสวยงาม นามอง
 มีจุดถายภาพ (Land mark) ที่แสดงเอกลักษณหรือสัญลักษณของชุมชน
โดดเดน สวยงาม และสื่อความหมาย
 มีถนนหนทางเขาถึงแหลงทองเที่ยวที่สะดวกและปลอดภัย
 มี ก ารจั ดระบบ/ระเบีย บการเดิ นทางสู แหลง ทองเที่ย วไดอยางเหมาะสม
โดยคํานึงถึงความปลอดภัย และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอนักทองเที่ยว
สิ่งแวดลอมและชุมชน
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ตัวชี้วัด
7. มีการประชาสัมพันธและสงเสริม
การตลาดไดอยางนาสนใจ “เชิญมา
เที่ยวบานฉัน”

ขอพิจารณา
 มี แ ละใชสื่อ เพื่ อการประชาสัม พั นธ เชิญ ชวนทองเที่ย ว “ชุ ม ชนทองเที่ยว
OTOP นวัตวิถี” ประเภทตา ง ๆ เชน สื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเ ล็กทรอนิกส หรือ
สื่อพิเ ศษ (cutout mascot) ไดอยา งเหมาะสมและเพียงพอ ทั้งในลักษณะ
Online และ Offline
 มีและใชสื่อเฉพาะที่สามารถสะทอนถึงความเปนเอกลักษณของ “ชุมชน
ทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี” เชน ตราสัญลักษณ สโลแกนชุมชนทองเที่ยว ฯ
หรือการแตงกาย เปนตน
 มีการจัดทําปฏิทินกิจกรรมการทองเที่ยวของชุมชนและเผยแพร
 มี การจั ดทํ าแคมเปญส งเสริ มการท องเที่ ยวชุ มชนท องเที่ ยว OTOP นวั ตวิ ถี
เชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวเมืองหลัก เมืองรอง
 มี ก ารจั ด กิ จ กรรมพิ เ ศษ (Special Event) ส ง เสริ ม การตลาดในลั ก ษณะ
แปลก ใหม ใหญ ดัง
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๒. ดานการพัฒนาผลิตภัณฑ ประกอบดวย ๖ ตัวชี้วัด ๔๐ คะแนน ดังนี้
ตัวชี้วัด

คาคะแนน

1. มีเอกลักษณโดดเดนเฉพาะตัว โดยนําเสนอเรื่องราวที่สรางสรรคและนาสนใจ

7

2. มีรูปแบบผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑที่มีคุณภาพ

7

3. มีความพรอมเขาสูการรับรองมาตรฐาน (มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ)

8

4. ผลิตภัณฑสามารถผลิตซ้ําไดในปริมาณและคุณภาพใกลเคียงกัน

5

5. มีชองทางการตลาดพรอมขอมูลของสินคาที่จําหนายในชุมชน นอกชุมชน หรือออนไลน

8

6. มีเมนูอาหารทองถิ่น บริการนักทองเที่ยว

5
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ตัวชี้วัด

ขอพิจารณา

1. มีเอกลักษณโดดเดนเฉพาะตัว
 มีความเชื่อมโยงกับอัตลักษณ วิถีชีวิต วัฒนธรรมของชุมชนทองเที่ยว
โดยนําเสนอเรื่องราวที่สรางสรรค
 มีความโดดเดนเฉพาะถิ่น
และนาสนใจ
 มีการนําเสนอเรือ
่ งราวผลิตภัณฑไดอยางสรางสรรค นาสนใจ
2. มีรูปแบบผลิตภัณฑ และบรรจุภณ
ั ฑ  รูปแบบของผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑมีความหลากหลาย ดึงดูดความ
ที่มีคณ
ุ ภาพ
สนใจของนักทองเทีย่ ว
 มีขอมูลสําคัญของสินคา/ผลิตภัณฑชุมชน ครบถวน และชัดเจน
 ผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละบรรจุ ภั ณ ฑ สามารถสร า งความพอใจให กั บ ลู ก ค า และ
ยอมจายตามราคาเพื่อซื้อความพอใจนั้น
 ผลิตภัณฑและบรรจุภณ
ั ฑ มีตนทุนการดําเนินงานที่เหมาะสม
 ผลิตภัณฑสามารถเปนของฝาก หรือของที่ระลึกได
3. มีความพรอมเขาสูการรับรองมาตรฐาน  ผลิตภัณฑ มีคณ
ุ ภาพ สะอาด ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ
 พรอมเขาสูการรับรองมาตรฐาน หรือผานการรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวของ
อยางใดอยางหนึ่ง
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ตัวชี้วัด

4. ผลิตภัณฑสามารถผลิตซ้ําได
ในปริมาณและคุณภาพใกลเคียงกัน
5. มีชองทางการตลาด พรอมขอมูล
ของสินคา/ผลิตภัณฑ ที่จาํ หนาย
ในชุมชน นอกชุมชน หรือออนไลน
เงื่อนไข

ขอพิจารณา

มีความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑไดตอเนื่อง
 ผลิตภัณฑแตละชิ้นมีคณ
ุ ภาพเทาเทียมหรือใกลเคียงกัน
 มีชองทางการตลาดหลากหลาย
 สามารถเขาถึงสินคาหรือผลิตภัณฑไดงา
ย
 มีขอมูลสินคา/ผลิตภัณฑชุมชน เพื่อนําเสนอลูกคา/นักทองเที่ยว


การพิจารณาใหคะแนน ขอ 1-5 แตละขอตอง
ผาน 7 ผลิตภัณฑ ไดคะแนนเต็ม
ผาน 5-6 ผลิตภัณฑ ไดคะแนน 50%
ผาน 1-4 ผลิตภัณฑ ไดคะแนน 0

6. มีเมนูอาหารทองถิ่นบริการ
นักทองเที่ยว

เปนเมนูอาหารพื้นบาน/ทองถิ่นที่เชื่อมโยง กับวิถีชุมชน
 มีคุณภาพ สด สะอาด ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ
 มีบริการจําหนายทุกวัน/ในวันเปดใหบริการ/หรือสั่งได (Order)
 มีสถานที่จา
ํ หนายหรือใหบริการที่เปนกิจจะลักษณะ สะอาด อาจจะเปน
บริเวณบานผูประกอบการ รานอาหาร หรือสถานทีท่ ี่จัดไวสําหรับบริการ
ของชุมชน เชน จุดตอนรับ หรือ ศูนยอาหาร
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๓. ดานการสงเสริมการทองเที่ยวและบริการ

ประกอบดวย ๕ ตัวชี้วัด ๒๐ คะแนน ดังนี้

ตัวชี้วัด

คาคะแนน

1. มีกิจกรรมการทองเที่ยวและโปรแกรมการทองเที่ยวทีน่ าสนใจ

5

2. มีการเชื่อมโยงเสนทางทองเที่ยวกับชุมชนอื่น

3

3. มีการจัดการที่พักและสิ่งอํานวยความสะดวกดานการทองเที่ยวอยางเพียงพอ

4

4. มีนักเลาเรื่องชุมชนที่สามารถสรางความประทับใจ

3

5. คนในชุมชนมีรายไดเพิ่มขึ้น

5
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ตัวชี้วัด

1. มีกิจกรรมการทองเที่ยวและโปรแกรม
การทองเที่ยวที่นาสนใจ

2. มีการเชื่อมโยงเสนทางทองเที่ยวกับ
ชุมชนอืน่
๓. มีการจัดการที่พัก และสิ่งอํานวย
ความสะดวกดานการทองเที่ยวอยาง
เพียงพอ

ขอพิจารณา

มีกิจกรรมการทองเที่ยวภายในชุมชนที่นาสนใจ
 มีกิจกรรมใหนักทองเที่ยวมีโอกาสไดสัมผัสเสนหชม
ุ ชนดวยการลงมือปฏิบัติ
 มีโปรแกรมการทองเที่ยว “พาเที่ยวบานฉัน” ที่เชื่อมโยงแหลงทองเที่ยว
กับสินคาและบริการของชุมชนทองเที่ยว ฯ ครบวงจร (ชม/ชิม/ชอป)
 มี โ ปรแกรมการท อ งเที่ ย วเชื่ อ มโยงกั บ ภายนอก ทั้ ง ชุ ม ชนท อ งเที่ ย วอื่ น
และ/หรือแหลงทองเที่ยวเมืองหลัก เมืองรอง
 มีที่พักภายในชุมชน
- จํานวนเพียงพอตอการรองรับนักทองเที่ยว
- หลากหลายรู ป แบบที่ นั ก ท อ งเที่ ย วสามารถเลื อ กพั ก ได ต ามความ
ตองการ เชน Home Stay เต็นท หรือหองพัก
- มีสิ่งอํานวยความสะดวก
- สะอาด ปลอดภัย และราคาเหมาะสม
 สามารถจัดหาที่พักใหนักทองเที่ยวได กรณีไมมีที่พักภายในชุมชน
 มีสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐาน ไดแก
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ตัวชี้วัด

ขอพิจารณา

- จุดรับรองนักทองเที่ยว เชน จุดตอนรับ ที่จอดรถ ที่นั่งพัก
- มีรานคา รานอาหาร ใหบริการในชุมชน
- มีหองน้ํา-หองสุขา สะอาดและเพียงพอ
- มีปายสื่อความหมายและชี้แจงการใชพื้นที่ (ปายบอกทาง ปายชื่อหมูบาน
แผนผังชุมชน ปายแสดงรายละเอียดหรือขอมูลของจุดทองเที่ยวตาง ๆ ภายใน
ชุมชน ปายแนะนําหรือปายเตือนขณะทํากิจกรรมดานการทองเที่ยว) ที่ชัดเจน
และมองเห็นงาย
๔. มีนักเลาเรื่องชุมชนที่สามารถสราง  มีความรอบรูขอมูลชุมชนอยางถูกตอง ชัดเจน
ความประทับใจ
 นําเสนอและถายทอดเรื่องราวไดอยางนาประทับใจ
(นั ก เล า เรื่ อ งชุ ม ชน หมายถึ ง ผู ที่ ทํ า หน า ที่  มีบุคลิกดี แตงกายเหมาะสม
นําเสนอและถายทอดเรื่องราวชุมชน เสนทาง  มีอัธยาศัยไมตรีที่ดี
การทองเที่ยว ผลิตภัณฑเดนของชุมชนใหแก  มีไหวพริบปฏิภาณ และการตัดสินใจทีด่ ี
นักทองเที่ยวและผูมาเยือน)

๕. คนในชุมชนมีรายไดเพิม่ ขึ้น



ประเมินจากการสอบถามผูประกอบการในชุมชนทองเที่ยวฯ
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ภาคผนวก
แบบบันทึกคะแนน
เกณฑการประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี

แบบบันทึกคะแนน
เกณฑการประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ระดับจังหวัด/ตนแบบ

คาคะแนน คะแนน
ตัวชี้วัด
ขอพิจารณา
1. มีคณะกรรมการบริหาร
 มี ก ารแต ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารจั ด การ
7
จัดการชุมชนทองเที่ยว OTOP ชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
นวัตวิถี และขับเคลื่อนการ
 มีโครงสรางคณะกรรมการฯ และแบงอํานาจ
หนาที่ชัดเจน
(7 ตัวชี้วัด 40 คะแนน) ดําเนินงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
 มีกฎเกณฑ ระเบียบ หรือขอตกลงทีใ่ ชในการ
บริหารจัดการชุมชนทองเทีย่ ว OTOP นวัตวิถี
 มีรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ
ขับเคลื่อนชุมชนทองเทีย่ ว OTOP นวัตวิถี
2. คนในชุมชนทําหนาที่
 สมาชิ ก ในชุ ม ชนโดยรวมแสดงออกถึ ง
7
เปนเจาบานทีด่ ี มีสวนรวม
ความเปนมิตร
ในการจัดการชุมชนทองเที่ยว  สมาชิ ก ในชุ ม ชนโดยรวมให ก ารต อ นรั บ
และ/หรือบริการดวยความเต็มใจ

ดาน
1. การบริหารจัดการ
ชุมชน
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ดาน

ตัวชี้วัด
(เจาบาน หมายถึง ผูคนที่เปน
เจาของบานเรือนในชุมชน
ทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี และ
หมายรวมถึง ประชาชนและ
ผูประกอบการอาชีพใด ๆ
ที่อาศัยอยูในทองถิ่น/ชุมชน
ที่เปนแหลงทองเที่ยวนั้น ๆ)

3. มีขอมูลของชุมชน
ทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ที่ชัดเจนและครอบคลุม

คาคะแนน คะแนน
ขอพิจารณา
 สมาชิกในชุมชนมีสวนรวมในการวิเคราะห
ตัดสินใจ วางแผน ดําเนินกิจกรรมและประเมิน
ผลการดําเนินงาน
 สมาชิกในชุมชนมีโอกาสในการมีรายไดจาก
การคาขายสินคาและใหบริการแกนักทองเที่ยว
ภายใตการจัดการที่เปนระบบ มีการหมุนเวียน
การใหบริการ
 มีการจัดทําขอมูลของชุมชน ประกอบดวย
6
- ขอมูลทั่วไปของชุมชน
- ขอมูลดานแหลงทองเที่ยว
- ขอมูลดานภูมิปญญา วิถชี ีวิต วัฒนธรรม
ประเพณีพื้นบาน ผลิตภัณฑ และสินคาชุมชน
 มีการนําขอมูลชุมชนมาใชใหเกิดประโยชน
ตอการทองเที่ยวชุมชนไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
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ดาน

คาคะแนน คะแนน
ตัวชี้วัด
ขอพิจารณา
4. มีการนําทุนชุมชน 5 ประเภท  ทุนชุมชน 5 ประเภท ประกอบดวย ทุนมนุษย
6
และทุนทางวัฒนธรรม 8 เสนห ทุนทางสังคม ทุนกายภาพ ทุนทางธรรมชาติ
มาสรางมูลคาเพิ่ม
และทุนการเงิน
 ทุนทางวัฒนธรรม หมายถึง 8 วิถีวัฒนธรรม
ที่เปนเสนหชุมชน ไดแก อาหาร การแตงกาย
ที่อยูอาศัย ประเพณี ภาษา อาชีพ ความเชื่อ
และศิลปะพื้นถิ่น
 มีการคนหา พัฒนา ปรับปรุง ทุนชุมชน และ
ทุนทางวัฒนธรรม สรางเสริมใหเปนเอกลักษณ
จุ ด เด น หรื อ ความงามที่ส ามารถสร า งความ
ประทั บ ใจ สร า งความตื่ น ตาตื่ น ใจ น า จดจํ า
ดึงดูดนักทองเที่ยวอยากกลับมาอีก
5. มีแผนธุรกิจชุมชน
 มีการจัดทําแผนธุรกิจชุมชนทองเที่ยว OTOP
5
ทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
นวั ต วิถี ที่เ กิ ด จากการมี ส ว นร ว มของสมาชิ ก
และมีการดําเนินการตามแผน ในชุ ม ชน ผู แ ทนกลุ ม และผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย
จากการพัฒนาดานการทองเทีย่ ว
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ดาน

ตัวชี้วัด

คาคะแนน คะแนน
ขอพิจารณา
 ตัวอยาง องคประกอบแผนธุรกิจชุมชน
ทองเที่ยว ฯ ประกอบดวย
- ขอมูลทั่วไปของชุมชน
- การวิเคราะหสถานการณของชุมชน
- แผนพัฒนาผลิตภัณฑ สินคา ของที่ระลึก
และอาชีพ
- แผนพัฒนาดานกายภาพ โครงสรางพื้นฐาน
สนับสนุนการทองเที่ยว
- แผนพัฒนาดานที่พัก
- แผนพัฒนาดานการจําหนายอาหาร เครือ่ งดื่ม
- แผนพัฒนากิจกรรมบริการนักทองเที่ยว
- แผนพัฒนาสภาพแวดลอม
- แผนบริหารจัดการการทองเที่ยว
(การเงิน การตลาด การประชาสัมพันธ)
- แผนรับมือภาวะฉุกเฉินตาง ๆ
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คาคะแนน คะแนน
ขอพิจารณา
 คณะกรรมการบริหารจัดการชุมชนทองเที่ยว
OTOP นวัตวิถี ขับเคลือ่ นกิจกรรมตามแผน
การพัฒนาแตละดาน
 มีการประสานภาคีการพัฒนาสนับสนุน
การขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนการพัฒนา
ธุรกิจชุมชนทองเที่ยว
6. มีการจัดระเบียบ
 สภาพแวดลอมชุมชนสะอาด เปนระเบียบ
6
สภาพแวดลอมชุมชน ภูมิทัศน ภูมิทัศนสวยงาม นามอง
จุดถายภาพ (Land mark)
 มีจุดถายภาพ (Land mark) ที่แสดงเอกลักษณ
รวมถึงเสนทางคมนาคม/
หรือสัญลักษณของชุมชน โดดเดน สวยงาม
ทองเที่ยว ใหมีความสะอาด และสื่อความหมาย
สวยงาม ชวนชม สะดวกและ  มีถนนหนทางเขาถึงแหลงทองเที่ยวทีส่ ะดวก
ปลอดภัย
และปลอดภัย
 มีการจัดระบบ/ระเบียบการเดินทางสูแหลง
ทองเที่ยวเหมาะสม คํานึงถึงความปลอดภัย

ตัวชี้วัด
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ดาน

ตัวชี้วัด

7. มีการประชาสัมพันธและ
สงเสริมการตลาดไดอยาง
นาสนใจ
“เชิญมาเที่ยวบานฉัน”

คาคะแนน คะแนน
ขอพิจารณา
และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอนักทองเทีย่ ว
สิ่งแวดลอม และชุมชน
 มีและใชสอ
ื่ เพือ่ การประชาสัมพันธเชิญชวน
5
ทองเที่ยว “ชุมชนทองเทีย่ ว OTOP นวัตวิถี”
ประเภทตาง ๆ เชน สือ่ สิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส
หรือสื่อพิเศษ (cutout mascot) ไดอยางเหมาะสม
และเพียงพอ ทัง้ ในลักษณะ Online และ Offline
 มีและใชส่อ
ื เฉพาะที่สามารถสะทอนถึง
ความเปนเอกลักษณของ “ชุมชนทองเที่ยว
OTOP นวัตวิถี” เชน ตราสัญลักษณ สโลแกน
ชุมชนทองเที่ยว ฯ หรือการแตงกาย เปนตน
 มีการจัดทําปฏิทินกิจกรรมการทองเที่ยว
ของชุมชนและเผยแพร
 มีการจัดทําแคมเปญสงเสริมการทองเที่ยว
ชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี เชื่อมโยง
แหลงทองเที่ยวเมืองหลัก เมืองรอง
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ดาน

2. ดานการพัฒนา
ผลิตภัณฑ
(6 ตัวชี้วัด 40 คะแนน)

ตัวชี้วัด

1. มีเอกลักษณโดดเดน
เฉพาะตัว โดยนําเสนอ
เรื่องราวที่สรางสรรคและ
นาสนใจ
2. มีรูปแบบผลิตภัณฑ และ
บรรจุภัณฑที่มีคุณภาพ

คาคะแนน คะแนน
ขอพิจารณา
 มีการจัดกิจกรรมพิเศษ (Special Event)
สงเสริมการตลาดในลักษณะ แปลก ใหม ใหญ ดัง
 มีความเชื่อมโยงกับอัตลักษณ วิถีชีวิต
7
วัฒนธรรมของชุมชนทองเที่ยว
 มีความโดดเดนเฉพาะถิ่น
 มีการนําเสนอเรื่องราวผลิตภัณฑไดอยาง
สรางสรรค นาสนใจ
 รูปแบบของผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑมีความ
7
หลากหลาย ดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยว
 มีขอมูลสําคัญของสินคา/ผลิตภัณฑชุมชน
ครบถวน และชัดเจน
 ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ สามารถสราง
ความพอใจใหกับลูกคา และยอมจายตามราคา
เพื่อซื้อความพอใจนั้น
 ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ มีตนทุนการ
ดําเนินงานที่เหมาะสม
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ดาน

คาคะแนน คะแนน
ขอพิจารณา
 ผลิตภัณฑสามารถเปนของฝาก ของที่ระลึกได
3. มีความพรอมเขาสูการ
 ผลิตภัณฑ มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย
8
รับรองมาตรฐาน
และถูกสุขลักษณะ
 พรอมเขาสูการรับรองมาตรฐาน หรือผานการ
รับรองมาตรฐานที่เกี่ยวของ อยางใดอยางหนึ่ง
4. ผลิตภัณฑสามารถผลิตซ้าํ  มี ค วามสามารถในการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ
5
ไดในปริมาณและคุณภาพ
ไดตอเนือ่ ง
ใกลเคียงกัน
 ผลิ ต ภั ณ ฑ แ ต ล ะชิ้ น มี คุ ณ ภาพเท า เที ย ม
หรือใกลเคียงกัน
5. มีชองทางการตลาด
 มีชองทางการตลาดหลากหลาย
8
พรอมขอมูลของสินคา/
 สามารถเขาถึงสินคาหรือผลิตภัณฑไดงา
ย
ผลิตภัณฑที่จําหนายในชุมชน  มีขอมูลสินคา/ผลิตภัณฑชุมชน เพื่อนําเสนอ
นอกชุมชน หรือออนไลน
ลูกคา/นักทองเทีย่ ว
6. มีเมนูอาหารทองถิ่น
 เปนเมนูอาหารพื้นบาน/ทองถิ่นที่เชื่อมโยง
5
บริการนักทองเที่ยว
กับวิถีชุมชน

ตัวชี้วัด
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ตัวชี้วัด

1. มีกิจกรรมการทองเที่ยว
3. ดานการสงเสริม
การทองเที่ยวและบริการ และโปรแกรมการทองเทีย่ ว
ที่นาสนใจ
(๕ ตัวชี้วัด 20 คะแนน)

คาคะแนน คะแนน
ขอพิจารณา
 มีคุณภาพ สด สะอาด ปลอดภัย
และถูกสุขลักษณะ
 มีบริการจําหนายทุกวัน/ในวันเปด ใหบริการ/
หรือสั่งได (Order)
 มี ส ถานที่ จํ า หน า ยหรื อ ให บ ริ ก ารที่ เ ป น
กิจจะลักษณะ สะอาด อาจจะเปนบริเวณบาน
ผูประกอบการ รานอาหาร หรือสถานที่ที่จัดไว
สําหรับบริการของชุมชน เชน จุดตอนรับ หรือ
ศูนยอาหาร
 มี กิ จ กรรมการท อ งเที่ ย วภายในชุ ม ชน
๕
ที่นาสนใจ
 มี กิ จ กรรมให นั ก ท องเที่ ย วมีโอกาสไดสัมผัส
เสนหชุมชนดวยการมีสวนรวมลงมือปฏิบัติ
 มีโปรแกรมการทองเที่ยว “พาเที่ยวบานฉัน”
ที่เชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวกับสินคาและบริการ
ของชุมชนทองเที่ยว ฯ ครบวงจร (ชม/ชิม/ชอป)

45

ระบุเหตุผล

ดาน

ตัวชี้วัด
2. มีการเชื่อมโยงเสนทาง
ทองเที่ยวกับชุมชนอืน่
๓. มีการจัดการที่พัก
และสิง่ อํานวยความสะดวก
ดานการทองเที่ยว
อยางเพียงพอ

คาคะแนน คะแนน
ขอพิจารณา
 มี โ ปรแกรมการท อ งเที่ ย วเชื่ อ มโยงกั บ
๓
ภายนอก ทัง้ ชุมชนทองเที่ยวอื่น และ/หรือแหลง
ทองเที่ยวเมืองหลัก เมืองรอง
 มีที่พักภายในชุมชน
๔
- จํานวนเพียงพอตอการรองรับนักทองเที่ยว
- หลากหลายรูปแบบที่นักทองเที่ยวสามารถ
เลือกพักไดตามความตองการ เชน Home Stay
เต็นท หรือหองพัก
- มีสิ่งอํานวยความสะดวก
- สะอาด ปลอดภัย และราคาเหมาะสม
 สามารถจัดหาที่พักใหนักทองเที่ยวได กรณีที่
ไมมีที่พักภายในชุมชน
 มีสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐาน ไดแก
- จุ ด รั บ รองนั ก ท อ งเที่ ย ว เช น จุ ด ต อ นรั บ
ที่จอดรถ ที่นั่งพัก
- มีรานคา รานอาหาร ใหบริการในชุมชน
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ตัวชี้วัด

๔. มีนักเลาเรื่องชุมชนที่สามารถ
สรางความประทับใจ
(นักเลาเรื่องชุมชน หมายถึง ผูที่ทํา
หน าที่ นํ าเสนอและถ ายทอด
เรื่ องราวชุ มชน เส นทางการ
ทองเที่ยว ผลิตภัณฑเดนของชุมชน
ใหแกนักทองเที่ยวและผูมาเยือน)

๕. คนในชุมชนมีรายไดเพิ่มขึน้

คาคะแนน คะแนน
ขอพิจารณา
- มีหองน้ํา-หองสุขา สะอาดและเพียงพอ
- มีปายสื่อความหมายและชี้แจงการใชพื้นที่
(ป า ยบอกทาง ป า ยชื่อ หมู บ า น แผนผั ง ชุ ม ชน
ป า ยแสดงรายละเอี ย ด หรื อ ข อ มู ล ของจุ ด
ทองเที่ยวตาง ๆ ภายในชุมชน ปายแนะนําหรือ
ปายเตือนขณะทํากิจกรรมดานการทองเที่ยว)
ที่ชัดเจนและมองเห็นงาย
 มีความรอบรูขอมูลชุมชนอยางถูกตอง ชัดเจน
๓
 นําเสนอและถายทอดเรื่องราวไดอยางนาประทับใจ
 มีบุคลิกดี แตงกายเหมาะสม
 มีอัธยาศัยไมตรีที่ดี
 มีไหวพริบปฏิภาณ และการตัดสินใจที่ดี

ประเมิ น จากการสอบถามผู ป ระกอบการ
ในชุมชนทองเที่ยว ฯ
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ระบุเหตุผล

ภาคผนวก
ขอมูลชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
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ขอมูลชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

จังหวัด
กระบี่
กาญจนบุรี
กาฬสินธุ
กําแพงเพชร
ขอนแกน
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ชัยนาท
ชัยภูมิ
ชุมพร
เชียงราย

เมืองหลัก/
เมืองรอง

จํานวน
อําเภอ

จํานวน
ตําบล

เมืองหลัก
เมืองหลัก
เมืองรอง
เมืองรอง
เมืองหลัก
เมืองรอง
เมืองหลัก
เมืองหลัก
เมืองรอง
เมืองรอง
เมืองรอง
เมืองรอง

8
13
18
11
26
10
11
11
8
16
8
18

35
28
49
30
92
29
20
32
17
37
17
55
49

จํานวนเปาหมาย
จํานวน
การประกวดระดับ
ชุมชนทองเที่ยว ฯ
จังหวัด
39
2
32
2
63
3
38
2
114
5
41
2
35
2
37
2
24
1
61
3
29
1
70
4

ที่
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

จังหวัด
เชียงใหม
ตรัง
ตราด
ตาก
นครนายก
นครปฐม
นครพนม
นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
นครสวรรค
นนทบุรี
นราธิวาส
นาน

เมืองหลัก/
เมืองรอง

จํานวน
อําเภอ

จํานวน
ตําบล

เมืองหลัก
เมืองรอง
เมืองรอง
เมืองรอง
เมืองรอง
เมืองหลัก
เมืองรอง
เมืองหลัก
เมืองรอง
เมืองรอง
เมืองหลัก
เมืองรอง
เมืองรอง

25
10
7
9
4
7
12
32
23
15
6
13
15

29
28
21
28
15
21
39
85
65
30
19
37
50
50

จํานวนเปาหมาย
จํานวน
การประกวดระดับ
ชุมชนทองเที่ยว ฯ
จังหวัด
42
2
40
2
28
1
43
2
20
1
21
1
50
3
87
4
82
4
36
2
30
1
52
2
63
3

ที่
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

จังหวัด
บึงกาฬ
บุรีรัมย
ปทุมธานี
ประจวบคีรีขันธ
ปราจีนบุรี
ปตตานี
พระนครศรีอยุธยา
พะเยา
พังงา
พัทลุง
พิจิตร
พิษณุโลก
เพชรบุรี

เมืองหลัก/
เมืองรอง

จํานวน
อําเภอ

จํานวน
ตําบล

เมืองรอง
เมืองรอง
เมืองหลัก
เมืองหลัก
เมืองรอง
เมืองรอง
เมืองหลัก
เมืองรอง
เมืองหลัก
เมืองรอง
เมืองรอง
เมืองรอง
เมืองหลัก

8
23
7
8
7
12
16
8
8
11
12
9
8

26
65
22
16
26
34
45
23
30
31
35
47
27
51

จํานวนเปาหมาย
จํานวน
การประกวดระดับ
ชุมชนทองเที่ยว ฯ
จังหวัด
37
2
98
5
27
1
26
1
34
2
64
3
45
2
35
2
33
2
52
2
48
2
72
3
30
2

ที่
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

จังหวัด
เพชรบูรณ
แพร
ภูเก็ต
มหาสารคาม
มุกดาหาร
แมฮองสอน
ยโสธร
ยะลา
รอยเอ็ด
ระนอง
ระยอง
ราชบุรี
ลพบุรี

เมืองหลัก/
เมืองรอง

จํานวน
อําเภอ

จํานวน
ตําบล

เมืองรอง
เมืองรอง
เมืองหลัก
เมืองรอง
เมืองรอง
เมืองรอง
เมืองรอง
เมืองรอง
เมืองรอง
เมืองรอง
เมืองหลัก
เมืองรอง
เมืองรอง

11
8
3
13
7
7
9
8
20
5
8
10
11

30
30
5
34
18
26
43
24
60
18
22
44
29
52

จํานวนเปาหมาย
จํานวน
การประกวดระดับ
ชุมชนทองเที่ยว ฯ
จังหวัด
31
2
32
2
11
1
41
2
20
1
35
2
49
2
28
1
68
3
28
1
40
2
50
2
34
2

ที่
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

จังหวัด

เมืองหลัก/
เมืองรอง

จํานวน
อําเภอ

จํานวน
ตําบล

ลําปาง
ลําพูน
เลย
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สงขลา
สตูล
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สระแกว
สระบุรี
สิงหบุรี

เมืองรอง
เมืองรอง
เมืองรอง
เมืองรอง
เมืองรอง
เมืองหลัก
เมืองรอง
เมืองหลัก
เมืองรอง
เมืองหลัก
เมืองรอง
เมืองหลัก
เมืองรอง

13
8
14
22
18
16
7
6
3
3
9
13
6

24
20
45
75
49
36
29
12
11
9
25
41
17
53

จํานวนเปาหมาย
จํานวน
การประกวดระดับ
ชุมชนทองเที่ยว ฯ
จังหวัด
30
2
33
2
55
3
85
4
54
2
39
2
31
2
18
1
15
1
12
1
39
2
42
2
24
1

ที่
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

จังหวัด
สุโขทัย
สุพรรณบุรี
สุราษฎรธานี
สุรินทร
หนองคาย
หนองบัวลําภู
อางทอง
อํานาจเจริญ
อุดรธานี
อุตรดิตถ
อุทัยธานี
อุบลราชธานี
รวม

เมืองหลัก/
เมืองรอง

จํานวน
อําเภอ

จํานวน
ตําบล

เมืองรอง
เมืองรอง
เมืองหลัก
เมืองรอง
เมืองรอง
เมืองรอง
เมืองรอง
เมืองรอง
เมืองรอง
เมืองรอง
เมืองรอง
เมืองรอง

9
10
17
17
9
6
7
7
20
9
8
25
875

33
25
14
68
28
23
27
24
67
24
28
64
2,536
54

จํานวนเปาหมาย
จํานวน
การประกวดระดับ
ชุมชนทองเที่ยว ฯ
จังหวัด
47
2
42
2
25
1
85
4
40
2
30
1
29
1
34
2
81
4
28
1
35
2
75
4
3,273
160

ผูจัดทํา
ทีป่ รึกษา
นายอภิชาติ โตดิลกเวชช
นายโชคชัย แกวปอง
นายอุทัย ทองเดช

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ผูอํานวยการสํานักเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน

คณะทํางานดานการประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
คณะผูจัดทํา
นางวรรณา ลิ่มพานิชย
ผูอํานวยการกลุม งานสงเสริมสัมมาชีพชุมชน
นางสาวธวัลรัตน เดชบุญมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นางสมพิศ ปูนจัตุรัส
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นางสาวพิมพชนา พิชาพันธโภคิน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
ออกแบบปก
นายอรรถวิทย สุนทรพานิชกิจ
เจาพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน
ปที่พิมพ
มิถุนายน 25๖1
จํานวนที่พิมพ
5,000 เลม
ผูพิมพ
บริษัท บีทีเอส เพรส จํากัด
สถานที่พิมพ
กรุงเทพมหานคร
55

เกณฑการประกวด
ชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
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