ไทยนิยม ยั่งยืน
สู่

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

Model เศรษฐกิจฐานราก
กองทุนที่ พช. รับผิดชอบ

• กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 26,368 กลุ่ม
เงิน 29,804,505,000 บาท
• โครงการ กข.คจ. 29,232 กองทุน
เงิน 8,694,393,657 บาท
• กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
เงิน 8,406,651,930 บาท
• กองทุนแม่ของแผ่นดิน 20,253 กองทุน
เงิน 526,015,877 บาท
• กองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ
เงิน 186,596,062 บาท

เป้าหมาย
ร่วมมือกัน, เครือข่าย
Inter-dependent
รวมกลุ่ม
Independent

SE

กองทุนอื่น ๆ

• กทบ. 79,595 กองทุน
เงิน 272,503,000,000 บาท
• กองทุนสวัสดิการชุมชน
3,338 กองทุน
เงิน 638,000,000 บาท

ช่องทาง
การตลาด

วิสาหกิจเพื่อสังคม

ร่วมมือ ร่วมทุน ร่วมค้า

บุคคล, ครัวเรือน
Dependent

สัมมาชีพ

OTOP / SME / CE : ผู้ประกอบการชุมชน
รวมกลุ่ม รวมซื้อ รวมขาย

เศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า

ลดการพึ่งพา ลดความฟุ่มเฟือย เลิกอบายมุข

เศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐาน

เศรษฐกิจ
ชุมชนเข้มแข็ง
ประชาชน
มีรายได้เพิ่มขึ้น

พัฒนาการของ OTOP ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจฐานราก
2561
2557 - 2560

2546 - 2556

นวัตวิถี ร่วมสุข ร่วมวิถี ร่วมสมัย
(Happiness Oriented)

หลำกเสน่ห์ หลำยผลิตภัณฑ์
(Community – base Oriented)

หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
(Product Oriented)

มั่งมี ศรีสุข

ผ่ำนเกณฑ์
23 ตัวชี้วัด

อยู่ดี กินดี

ผ่ำนเกณฑ์
17 – 22 ตัวชี้วัด

พออยู่ พอกิน

ผ่ำนเกณฑ์
10 – 16 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ : เกณฑ์ประเมินหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง ของกระทรวงมหำดไทย (4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด)

รายได้ OTOP ทั้งประเทศ

เป้าหมายปี 62
200,000 ล้านบาท

รำยได้ (ล้ำนบำท)

153,510 ล้านบาท

160,000
140,000

2547 - 2556

10 ปี

11.03 %
125,208 ล้านบาท
109,781 ล้านบาท
14.05%

120,000

97,592 ล้านบาท

100,000

22.60%

12.48%

OTOP นวัตวิถี

80,000

OTOP แบบดั้งเดิม

40,000

มั่งมี ศรีสุข

OTOP

60,000

อยู่ดี กินดี

พออยู่ พอกิน

อัตราเติบโตเฉลี่ย 11.03%

20,000
0

ปี

2546

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

ปี 2561 วางเป้าหมายไว้ 20% ขณะนี้ (มี.ค.61) ผ่าน 6 เดือน เติบโตโดยเฉลี่ย 24%

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

ทาไมต้องเป็น OTOP นวัตวิถี
เปลี่ยนจำกผลักดันสินค้ำ OTOP โดยรัฐ
เป็นกำรกระจำยรำยได้ ตามความต้องการของชุมชน
ให้ชุมชนเรียนรู้ พึ่งตนเองได้อย่างแท้จริง

ร่วมสุข ร่วมวิถี ร่วมสมัย

ยอดขำยเติบโตต่อเนื่อง

ปี 2557 ยอดขาย 97,592 ล.บ.
ปี 2560 ยอดขาย 153,510 ล.บ. สูงขึ้น 57.33 %

รำยได้ส่วนใหญ่ อยู่กับผู้ประกอบกำรกลุ่มน้อย
- 1-5 ดาว 14,360 ผลิตภัณฑ์ หรือ 17 %
- กลุ่ม D 69,178 ผลิตภัณฑ์ หรือ 83 %

ช่องทำงตลำดอยู่ภำยนอกชุมชน ซึ่งมีจำกัด
- รัฐสนับสนุนเป็น Event, ต้องเป็น OTOP 3-5 ดาว
- จานวนวันที่ขายมีน้อย ไม่ต่อเนื่อง

ค้ำขำยแข่งขันในระบบได้ยำก

- ขาดความรู้ ทักษะการตลาด
- มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ที่พัก เดินทาง ค่าจ้างอื่น

เปลี่ยนผ่าน

OTOP นวัตวิถี
พัฒนา OTOP ด้วยนวัตกรรม
เพิ่มมูลค่าผสานวิถีชีวิตชุมชน
สร้างสรรค์ สร้างเสน่หอ์ ัตลักษณ์
วิถีชีวิตชุมชนให้มีคุณค่า
ตลาดใหม่ในชุมชนเชื่อมโยงท่องเที่ยว

เป้าหมาย 
สร้ำงตลำดที่ชุมชน ดึงคนเข้ำหมู่บ้ำน ด้วยชุมชนท่องเที่ยว
พัฒนำคุณภำพ ยกระดับมำตรฐำน OTOP กลุ่ม D 64,570 ผลิตภัณฑ์ ให้พร้อมขำย
สร้ำงรำยได้มำกขึ้น

พัฒนำ 3,273 ชุมชนท่องเที่ยว ให้มีกำรกระจำยรำยได้ (Local Economy)
หมุนเวียนเพิ่มขึ้น
งบประมำณที่ได้รับ

9,328,118,200 บำท
ส่วนกลำง 983.86 ล้ำนบำท จังหวัด 8,344.26 ล้ำนบำท

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ส่วนภูมิภาค จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย
วงเงินรวม 8,344,258,200 บาท
งบลงทุน
286,055,500 บาท
(3.43%)

งบดาเนินงาน
8,058,202,700 บาท
(96.57%)
งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบลงทุนในส่วนภูมิภาค วงเงินรวม 286,055,500 บาท
ครุภัณฑ์สานักงาน
50,365,290 บาท
(17.61%)

ครุภัณฑ์สนับสนุน
และอานวยความสะดวก
139,651,745 บาท
(48.82%)

ครุภัณฑ์วิชาชีพ
96,038,465บาท
(33.57%)

1. ครุภัณฑ์วิชาชีพ
2. ครุภัณฑ์สนับสนุนและอานวยความสะดวก
3. ครุภัณฑ์สานักงาน

งบดาเนินงานในส่วนภูมิภาค วงเงินรวม 8,058,202,700 บาท
1,333,671,200 บาท
(16.55%)
401,765,400 บาท
(4.99%)

714,420,800 บาท
(8.87%)

2,023,759,000 บาท
(25.11%)

1. พัฒนาบุคลาการด้านการท่องเที่ยว
2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอานวยความสะดวก
3. พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
4. เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวแต่ละท้องถิ่น

5. ส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว

3,584,586,300 บาท
(44.48%)

กลไกการดาเนินงาน
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนราชการ/หน่วยงาน/
ภาคี/สถาบันการศึกษา

พช.
สานัก กอง ศูนย์
ที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์ประสานงาน
OTOP นวัตวิถี
ส่วนกลาง

ศูนย์ประสานงาน
OTOP นวัตวิถี
ภูมิภาค 11 แห่ง
OTOP กลุ่ม D
นอกพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยว

76 จังหวัด
คณะอนุ กก. นตผ.
จังหวัด

คณะอนุ กก. นตผ.
อาเภอ
ชุมชนท่องเที่ยว
3,273 แห่ง

หน่วยงาน/ ภาคี/
ภาคเอกชนในพื้นที่

OTOP กลุ่ม D

กลไกการดาเนินงาน
ส่วนกลาง
งปม. รวม 983.86 ล้านบาท

อธิบดี

รองอธิบดี

กผ.

สพช.

สภว.

กง.ติดตามฯ

หน.ผต.

รองอธิบดี

18 กจว. 76 จว.

สสช. สทอ. สกส.

กค.

6 กจว. 26 จว.

กง.ประสานแผนฯ

ภูมิภาค 76 จังหวัด
งปม. รวม 8,344.2582 ล้านบาท

9,328.1182 ล้านบาท

รองอธิบดี

ศสท.

กง.นโยบายฯ

งปม. รวม

6 กจว. 25 จว.

6 กจว. 25 จว.

กง.ประสานแผนฯ

กง.ประสานแผนฯ
กง.บริหาร
งบประมาณ

ศูนย์ประสานงาน OTOP นวัตวิถี
บทบาทหน้าที่
 รวบรวมข้อมูล ติดตามภาพรวม สรุปผลความ ก้าวหน้า การดาเนินงาน
(Monitoring)
 ประสานการปฏิบัติร่วมกับ/ ระหว่าง สานัก กอง ศูนย์ ที่เกี่ยวข้อง
(Cross Functional)

ศพช.
อุดรธานี
นครนายก

กปชส.

ผต.ปรีชา
ผต.ศันสนีย์ นครราชสีมา
สระบุรี
ยะลา

อุบลฯ
ผต.อรษา

การติดตามภาพรวม
ผต.ไพบูลย์

ชลบุรี
ลาปาง
เพชรบุรี
พิษณุโลก
นครศรีฯ

เขตตรวจฯ /
ผู้ตรวจ
ผต.สินชัย
ผต.สินชัย
ผต.วิไลวรรณ
ผต.วิไลวรรณ
ผต.ปราณี
ผต.อัจฉราวรรณ
ผต.อัจฉราวรรณ
ผต.ก่อพงษ์
ผต.อาจณรงค์
ผต.ไพศาล
ผต.วิฑูรย์

การดาเนินการของส่วนกลาง
พ.ค. 61
1. สัมมนาการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว
OTOP นวัตวิถี
2. ประชาสัมพันธ์และตลาดออนไลน์
2.1 สร้างการรับรู้ใหม่ทุกภาคส่วน
2.2 เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง
3. จัดตั้งศูนย์การจัดการและประเมินผล
OTOP นวัตวิถี

สร้างการรับรู้ใหม่ที่ถูกต้อง

มิ.ย. – ส.ค. 61
1. สัมมนาย่อยการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
2. ประชาสัมพันธ์
2.1 สร้างการรับรู้ใหม่ทุกภาคส่วน
2.2 เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง
2.3 ความก้าวหน้าในเรื่อง OTOP นวัตวิถี
3. ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสูก่ ารพัฒนา
ในชุมชนท่องเที่ยว
4. ยกระดับมาตรฐานสินค้าอาหาร OTOP รสไทยแท้ (OTOP Authentic)
5. พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยโรงเรียน OTOP
6. ประกวดชุมชนท่องเทีย่ ว OTOP นวัตวิถี
7. กระตุ้นรณรงค์กลุ่มเป้าหมายเดินทางท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
8. ติดตามประเมินผล การให้คาแนะนาและแนวทางแก้ไขปัญหา

ขับเคลื่อน/ติดตามความก้าวหน้า

งบประมาณ 983.86 ล้านบาท

ก.ย. 61
1. ประชาสัมพันธ์
1.1 สร้างการรับรู้ใหม่ทุกภาคส่วน
1.2 เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง
1.3 ความก้าวหน้า OTOP นวัตวิถี
1.4 ความสาเร็จ OTOP นวัตวิถี
2. จัดแสดงผลงานประกาศความสาเร็จ
ของชุมชนท่องเทีย่ ว OTOP นวัตวิถี
3. นา Tourism Platform ซึ่งเป็น
Big Data เจาะลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

ประกาศผลสาเร็จ
และสร้างความยั่งยืน

1เตรียมควำมพร้
อม 2
ชุมชน
เตรียมข้อมูลพื้นฐำน
ของชุมชน
เตรียมคน
ผู้นำ แกนนำ
เจ้ำบ้ำนที่ดี

ชุมชน ตั้งกฎ
กติกำ ที่จำเป็น

งานของจังหวัดที่ต้องทา
สร้ำงเสน่ห์
ของชุมชน

ศึกษำและดึงเสน่ห์
ของชุมชนออกมำ
ปรับปรุงและพัฒนำ
ร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม
ควำมสะอำด
และควำมปลอดภัย

ทำสโลแกนและออกแบบ
อัตลักษณ์ชุมชน
สร้ำงสิ่งอำนวยควำม
สะดวก ทั้งที่เป็นป้ำยข้อมูล
ป้ำยบอกทำง จุดถ่ำยภำพ
เชื่อมโยงเส้นทำง
ท่องเที่ยวชุมชน
กับเมืองหลัก เมืองรอง

5
นค้ำ 4
3 เพืพั่อฒสร้นำสิำงรำยได้
ประชำสัมพันธ์
ให้ชุมชน

เตรียมชุมชน
เข้ำร่วมงำน

OTOPนวัตวิถี

ยกระดับสินค้ำ
ให้มีมำตรฐำน
คุณภำพ ขำยได้

ออกแบบจัดทำ
แผ่นพับและคูม่ ือ
กำรท่องเที่ยวชุมชน

คัดเลือกชุมชน
จาก 3,273
เหลือ 160 และ 50

ออกแบบสินค้ำ
ของฝำก ของที่ระลึก
เพื่อกำรท่องเที่ยว

เตรียมข้อมูล
เพื่อประชำสัมพันธ์
ในสื่อต่ำงๆ

เตรียมควำมพร้อม
เข้ำร่วมงำน

พัฒนำสินค้ำ
ด้ำนวัฒนธรรม
และอำหำร

กำรเตรียม
นักเล่ำเรื่องชุมชน

เตรียมเป็น
“เจ้ำบ้ำนที่ด”ี
เมื่องำนจบ

ประชำสัมพันธ์
ทั้งสื่อ Online
และ Offline

งบประมาณ 8,344.2582 ล้านบาท 875 อาเภอ 3,273 หมู่บ้าน/ชุมชน
บนพื้นฐานของความโปร่งใส สุจริต ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์แท้จริงต่อประชาชน

Road Map การขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
พ.ค. 61
1

2

3

มิ.ย. – ส.ค. 61
4

5

6

ก.ย. 61
7

สัมมนาย่อย 4 ภาค

สัมมนาใหญ่

ประกวด คัดเลือกเพื่อพัฒนาต่อยอด

8

9

10

กระตุ้น รณรงค์
กลุ่มเป้าหมายเดินทาง
ท่องเที่ยวในชุมชน

จัดแสดงผลงาน
ความสาเร็จ
OTOP นวัตวิถี

พัฒนา OTOP รสไทยแท้ (OTOP Authentic Thai Taste)
ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่ม D
ส่งเสริมทุนชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
โรงเรียน OTOP พัฒนา OTOP กลุ่ม D รวม 5 แห่ง
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ใหม่ เข้าใจถูกต้อง กระจายข้อมูล เชื่อมโยง/ การตลาด
จัดตั้งศูนย์ประสานงาน OTOP นวัตวิถ/ี ประเมินผล ส่วนกลาง และ ศูนย์ประสานงานฯ 11 เขต ครอบคลุม 76 จังหวัด

จังหวัด

เตรียมกลไก
ขับเคลื่อน
ระดับชุมชน

76 จังหวัด 3,273 ชุมชน
พัฒนาภูมิทัศน์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ใช้ประโยชน์ทุนชุมชน
ส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว จัดทาแผนธุรกิจ สร้างรายได้หลากหลาย

ประชาสัมพันธ์และประเมินผล
ระดับพื้นที่

ผลสัมฤทธิ์โครงการ
เชิงปริมาณ
ผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่ม D ได้รับการพัฒนา
ไม่น้อยกว่า 64,570 ผลิตภัณฑ์
รายได้เฉพาะการจาหน่ายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น
เฉลี่ยร้อยละ 10
ชุมชน/หมู่บ้าน ได้รับการพัฒนาด้านการ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน จานวน 3,273
ชุมชน/หมู่บ้าน กระจายใน 76 จังหวัด
ชุมชน 3,273 หมู่บ้าน ผ่านการประเมินระดับ
มั่งมี ศรีสุข ตามเกณฑ์และตัวชี้วัดหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงของกระทรวงมหาดไทย

เชิงคุณภาพ
ลดความเหลื่อมล้าทางสังคม โดยมีการกระจายรายได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้าหมาย

ชุมชนเข้มแข็ง ยั่งยืน มีการเรียนรู้และมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาแบบบูรณาการทุกพื้นที่เป้าหมาย
ครอบครัวอบอุ่น ลูกหลานกลับบ้าน ประกอบอาชีพ
มีรายได้ อยู่ในชุมชนอย่างมีความสุข

สรุปปัจจัยแห่งความสาเร็จ
ผวจ. และทีมงานจังหวัด สาคัญทีส่ ุด เรากาลังทาเรื่องใหม่ เป็นครั้งเดียวที่จะทาให้เศรษฐกิจฐานราก
เคลื่อนไปได้แรงและเร็วที่สุด
•

ต้องมีการสื่อสารสร้างความเข้าใจวงกว้างอย่างถูกต้องของ OTOP นวัตวิถี
(พัฒนาด้วยนวัตกรรม ผสานวิถีชีวิตชุมชน สร้างสรรค์สร้างเสน่ห์ชมุ ชน ตลาดใหม่ชุมชนเชื่อมท่องเที่ยว)
•

ทาในลักษณะบูรณาการทุกภาคส่วน ลงไปช่วยเติมเต็มและให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกันเอง
ให้ชุมชนเรียนรู้พึ่งตนเองอย่างแท้จริง
•

•

ระยะเวลาค่อนข้างจากัด 5 เดือน ต้องวางแผนขับเคลื่อนให้ไปพร้อม ๆ กันทั้งส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง

•

งบประมาณลงไปมาก ขอให้บริหารให้เกิดผลสัมฤทธิ์และโปร่งใส

