ไทยนิยม ยั่งยืน
สู่

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ทำไมต้องมีชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

เป้ำหมำยปี 62
200,000 ล้ำนบำท

รายได้ (ล้านบาท)

160,000

140,000

153,510 ล้ำนบำท

2546 - 2557 11 ปี ไม่เกิน 1 แสนล้ำนบำท
125,208 ล้ำนบำท
109,781 ล้ำนบำท
14.05%

120,000

97,592 ล้ำนบำท

100,000

12.48%

อนาคต
OTOP ปัจจุบัน OTOP นวัตวิถี

80,000
60,000

OTOP แบบดั้งเดิม

40,000

22.60%

มั่งมี ศรีสุข

อยู่ดี กินดี

พออยู่ พอกิน

อัตรำเติบโตเฉลี่ย 11.03%

20,000
0

ปี

2546

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

ปี 2561 วางเป้าหมายไว้ 20% ขณะนี้ (พ.ค.61) ผ่าน 7 เดือน เติบโตโดยเฉลี่ย 24.31%

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

ควำมคุ้มค่ำของโครงกำรฯ กับงบ 9,328 ล้ำนบำท
ช่องทำงกำรตลำด

ผู้ซื้อ
ผู้ขำย

กำรกระจำยรำยได้

OTOP แบบเดิมและปัจจุบัน

OTOP นวัตวิถี(อนำคต)

ขายแข่งเอกชน และออกไปขายนอกชุมชน
เป็น Event 1 ปี ขายจริงไม่เกิน 3 เดือน

นโยบายรัฐเรื่องท่องเที่ยว สร้างโอกาสคนซื้อ
(นักท่องเที่ยว)มาพบคนขาย(ชาวบ้าน)
ในชุมชน 3,273 แห่งที่มีศักยภาพ
สร้างโอกาสให้มีผู้ซื้อใหม่จานวนมากกว่าเดิม
หลายเท่า
 นักท่องเที่ยวต่างชาติ 35 ล้านคน/ปี
 นักท่องเที่ยวไทย 60 ล้านคน/ครั้ง/ปี
ผู้ขายใหม่เฉพาะในชุมชน 3,273 หมู่บ้าน
รวม 1.18 ล้านคน
รายได้ส่วนใหญ่อยู่ที่ผู้ประกอบการทั่วไป
กระจาย ไม่กระจุก ทุกคนสามารถเรียนรู้
เป็นผู้ประกอบการ หรือเข้ามามีส่วนร่วม
ในกิจกรรมสร้างรายได้ทันที

รอคนที่มาในงาน Event ที่จัดขึ้นเฉลี่ย
5,000 - 10,000 คน/ครั้ง
เป็นสมาชิก OTOP ที่ลงทะเบียนทั้งประเทศ
61,582 กลุ่ม/ราย รวม 817,056 คน
รายได้ส่วนใหญ่ 1.5 แสนล้านบาทจาก
ยอดขาย OTOP อยู่ที่ผู้ประกอบการส่วนน้อย
1-5 ดาว 14,350 ผลิตภัณฑ์(17%)
กลุ่มใหญ่ กลุ่ม D 69,178 ผลิตภัณฑ์
(83%) รายได้น้อย

ผลสัมฤทธิ์
ลดควำมเหลื่อมล้ำ
กระจำยรำยได้สู่

เศรษฐกิจฐำนรำก
คุณภำพชีวิตดีขึ้น
คนมีควำมสุข
ชุมชนเข้มแข็ง ยั่งยืน

สรุป เปลี่ยนผ่ำนผลักดันสินค้ำโดยรัฐ ให้เป็นไปตำมควำมต้องกำรของชุมชน พึ่งตนเองได้อย่ำงแท้จริง ไม่ต้องรอรัฐช่วยตลอด

ระบบกลไกขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำร
กระทรวงมหำดไทย
ศูนย์ประสำนงำน
OTOP นวัตวิถี ภูมิภำค
ศพช.

ผต.พช.

อุดรธานี

ผต.สินชัย

นครนายก

ผต.ไพบูลย์

นครราชสีมา

ผต.ศันสนีย์

สระบุรี

ผต.วิไลวรรณ

ยะลา

ผต.ปราณี

อุบลราชธานี

ผต.อัจฉราวรรณ

ชลบุรี

ผต.อรษา

ลาปาง

ผต.ก่อพงษ์

เพชรบุรี

ผต.อาจณรงค์

พิษณุโลก

ผต.ไพศาล

นครศรีธรรมราช

ผต.วิฑูรย์

ส่วนรำชกำร/
หน่วยงำน/ภำคี/
สถำบันกำรศึกษำ

พช.
อพช.

สำนัก กอง ศูนย์
ที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์ประสำนงำน
OTOP นวัตวิถี
ส่วนกลำง
รอง อพช. / หน.ศูนย์ฯ

รอง อพช. 3 ท่ำน

ศูนย์ประสำนงำน
OTOP นวัตวิถี
ภูมิภำค 11 แห่ง

76 จังหวัด

ผต.มท.

คณะอนุ กก. นตผ.จว.
ผู้ว่ำฯจังหวัด ประธำน

คณะอนุ กก. นตผ. อ.
นำยอำเภอ ประธำน

หน่วยงำน/ ภำคี/
ภำคเอกชนในพื้นที่

ผต.กรมฯ / หน.ศูนย์ฯ

OTOP กลุ่ม D
นอกพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยว
(เชื่อมโยงเป็นแอ่งท่องเที่ยว)

ชุมชนท่องเที่ยว
3,273 แห่ง

OTOP กลุ่ม D

ควำมโปร่งใสในกำรบริหำรจัดกำร
การจัดสรรงบประมาณ

ส่วนกลำง จำนวน 983,860,000 บำท (10.55%)
ส่วนภูมิภำค (76 จังหวัด) จำนวน 8,344,258,200 บำท (89.45%)

1. ปฏิบัติตำมระเบียบ/กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ระเบียบกระทรวงการคลัง, มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

2. เน้นกระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน

เสนอโครงการผ่านเวทีประชาคม
กลั่นกรองโครงการโดยคณะอนุกรรมการ นตผ. ระดับอาเภอ/จังหวัด

3. ประเมินผลสำเร็จของโครงกำรโดยสถำบันกำรศึกษำ
4. มีกำรตรวจสอบจำกหน่วยงำน ภำคเอกชนและประชำชนที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ

กำรขับเคลื่อนบริหำรจัดกำรโดยส่วนกลำง
1. สร้ำงควำมเข้ำใจ /เตรียมทีมขับเคลื่อน
2. ประชำสัมพันธ์สร้ำงกำรรับรู้ใหม่ เข้ำใจถูกต้อง กระจำยข้อมูล เชื่อมโยงกำรตลำด
3. ส่งเสริมกำรผลิต พัฒนำผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่ม D (57,730 ผลิตภัณฑ์)

4. ประกวด และ พัฒนำต่อยอดให้ยั่งยืน
5. ส่งเสริมกำรตลำด

6. แสดงผลควำมสำเร็จ OTOP นวัตวิถี

วิธีการ

ระยะเวลา

กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

1. สร้ำงควำมเข้ำใจ /เตรียมทีมขับเคลื่อน

Kick off

สัมมนำใหญ่

สัมมนำย่อย

13 มิ.ย. 61

13-15 มิ.ย. 61

ปลำย ก.ค. 61

สร้างการเรียนรู้ / เข้าใจภาพรวม

สร้างความเข้าใจ / รู้ลึก / ทาได้

ทบทวน เรียนรู้ พัฒนางาน

1.ผู้ว่าราชการจังหวัด /หัวหน้าส่วนจังหวัด
2.ผู้บริหารส่วนกลาง
3.ทีมปฏิบัติการจังหวัด /อาเภอ
4.สถาบันการศึกษา/ภาคี
5.สื่อมวลชน
จำนวน 1,857 คน

1 วัน
 แถลงข่าว
 Big Speaker
 เวทีอภิปรายจากผู้มีประสบการณ์

1.ผู้บริหารส่วนกลาง
2.ทีมปฏิบัติการ จังหวัด/อาเภอ
3.สถาบันการศึกษา/ภาคี

1.ทีมปฏิบัติการจังหวัด /อาเภอ
2.สถาบันการศึกษา/ภาคี
3.ทีม monitoring ส่วนกลาง

จำนวน 1,325 คน

11 จุด ณ ศพช. 11 แห่ง
จำนวน 1,312 คน

3 วัน

3 วัน

 บรรยาย
 Case Study
 Handbook
 แลกเปลี่ยนได้ข้อสรุปการขับเคลื่อน

 ทบทวนผลการปฏิบัติ
 วิเคราะห์ปัญหา
 กาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา
 พัฒนางานต่อเนื่อง

2. ประชำสัมพันธ์สร้ำงกำรรับรู้ใหม่ เข้ำใจถูกต้อง กระจำยข้อมูล เชื่อมโยงกำรตลำด
Off line

ผลิตสื่อ เอกสาร สิ่งพิมพ์
เผยแพร่ สร้างการรับรู้
OTOP นวัตวิถี 3,273
หมู่บ้าน

งบประมำณ 72,364,000 บำท

On line
ผลิตสื่อ เผยแพร่
เชื่อมโยงเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตต่อเนื่องและ
บรรจุข้อมูลทันสมัย
ทั้งหมดโดยคนในชุมชน
เชื่อมโยงการสร้างการรับรู้
และการตลาด ผ่านการเรียก
ข้อมูลบนโทรศัพท์มือถือ

งบประมำณ 44,636,000 บำท

Plat form
บริกำรข้อมูล
เชื่อมโยงกำรตลำด
สร้างพื้นที่การสื่อสาร
ด้วยกระบวนการชุมชน
และสร้างระบบฐานข้อมูล
3,273 หมู่บ้านเชื่อมโยง
Online ผ่าน Webเชื่อมโยง
กับการท่องเที่ยวทั้งประเทศ

งบประมำณ 80,000,000 บำท

เป้ำหมำย
กระจำยข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว
และผลิตภัณฑ์ OTOP
สร้ำงกำรรับรู้อย่ำงกว้ำงขวำง
เข้ำถึงข้อมูลเพื่อใช้บริกำรได้สะดวก
สื่อโทรทัศน์ 180 ครั้ง วิทยุ 4,800 ครั้ง สิ่งพิมพ์ 584 ครั้ง

Billboard 5 จุด
เรียกข้อมูลบนโทรศัพท์มือถือ 1 ล้ำนรำย
 ยูทูป กูเกิลแอดเวิร์ด 5 ล้ำนวิว
 เฟสบุค ไลน์แอด ทวิตเตอร์ อินสตำแกรม 380,000 รำย
 เว็บไซต์ 30 เว็บ
 รำยงำนข้อมูล นวัตวิถีโดยคนในชุมชน 3,273 หมู่บ้ำน

3. ส่งเสริมกำรผลิต พัฒนำผลิตภัณฑ์กลุ่ม D (57,730 ผลิตภัณฑ์)
ยกระดับมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ OTOP ในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
หมู่บ้ำนละ 10 ผลิตภัณฑ์ รวม 32,730 ผลิตภัณฑ์
ยกระดับมำตรฐำนผลิตภัณฑ์

• OTOP มีคุณภำพ ได้รับกำรรับรองพร้อมขอรับ
มำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง
• 20,000 ผลิตภัณฑ์ นอกพื้นที่และใกล้เคียง
ชุมชนท่องเที่ยว

โรงเรียน OTOP
พัฒนำ OTOP

• โอทอป 5 ดำว สอนน้อง
• 5 โรงเรียน 5,000 ผลิตภัณฑ์ใน 20 จังหวัด

• พัฒนำอำหำรพื้นถิ่น เน้นรสดั้งเดิม
มีกำรรับรองมำตรฐำน
(OTOP Authentic Thai Taste) • 600 รำย จำกทั่วประเทศ

พัฒนำ OTOP รสไทยแท้

300 ลบ.
131.74 ลบ.

50 ลบ.

ผลสัมฤทธิ์
OTOP กลุ่ม D
ได้รับกำรพัฒนำ
มีโอกำสทำง
กำรตลำดมำกขึ้น

ตรวจสอบรับรอง
คุณภำพ
พร้อมขอมำตรฐำน
ที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบคุณภำพ
พัฒนำคุณภำพ
พัฒนำทักษะกำรเป็น
ผู้ประกอบกำร

สร้ำงควำมเข้มแข็งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต เสริมกำรลงทุนของชุมชน 16 ล้ำนบำท

4. กระตุ้น และ หำ Model พัฒนำต่อยอดให้ยั่งยืน
คัดเลือกชุมชน
ท่องเที่ยวต้นแบบ

50

ทุนต่อยอด
50 หมู่ละ ๆ ละ 500,000 บำท

หมู่บ้ำน
คัดเลือก
ชุมชนท่องเที่ยวดีเด่น
พัฒนำผลิตภัณฑ์
เสริมสร้ำงเสน่ห์ชุมชน
สร้ำงตลำดภำยใน

160 หมู่บ้ำน

ทุนต่อยอด
110 หมู่บ้ำนๆ ละ 200,000 บำท

3,273 หมู่บ้ำน
จำแนกศักยภำพ เพื่อกำรพัฒนำต่อยอดได้ตรงเป้ำ และ ส่งเสริมกำรตลำดตำมกลุ่มลูกค้ำ

งบประมำณ 86,000,000 บำท

พัฒนำต่อยอด
โดยกระทรวงกำรท่องเที่ยว

1,000 หมู่บ้ำน

5. ส่งเสริมกำรตลำด

Rally OTOP ชุมชน
160 หมู่บ้ำน

• เชิญสื่อมวลชน ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว นิสิต
นักศึกษา ท่องเที่ยวแนะนาจากข้อมูลชุมชนสู่สาธารณะ
• ชม ชิม ช็อป พัก ใช้ แชะ แชร์ ทีห่ มู่บ้าน สร้างรายได้ทันที

นำ Blogger ท่องเที่ยว
OTOP นวัตวิถี
160 หมู่บ้ำน

• วางทีม Blogger เข้าเยี่ยมพื้นที่ บันทึกเรื่องราวชุมชน/
ผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ประโยชน์
• สร้างสรรค์งานสือ่ เชิญเที่ยวชุมชน เผยแพร่ผ่านสื่อทุกชนิด

งบประมำณ 49,360,000 บำท

สื่อสาร
สร้างการรับรู้
สาธารณะ
รายพื้นที่
สร้างกระแส
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวโดย
ชุมชน
ส่งเสริมการ
เรียนรู้
การจัดการ
ท่องเที่ยว
โดยชุมชน

6. แสดงผลควำมสำเร็จ OTOP นวัตวิถี
จัดมหกรรม
วิถีชีวิต
เสนอคุณค่ำเฉพำะ
(เสน่ห)์ ชุมชน
ให้ผู้เข้ำชมและ
นักท่องเที่ยว
เกิดควำมมั่นใจ
ในสินค้ำและ
บริกำรด้ำนกำร
ท่องเที่ยว
ในหมู่บ้ำน
(3,273 หมู่บ้ำน)

แสดงหมู่บ้านเข้มแข็งดีเด่นพร้อม
ให้บริการด้านการท่องเที่ยว 50 หมู่บ้าน
(พร้อมที่เที่ยว ที่พัก ผลิตภัณฑ์ อาหาร)
แสดงหมู่บ้านเข้มแข็งพร้อมให้บริการ
ด้านการท่องเที่ยว 110 หมู่บ้าน
แสดงข้อมูลหมู่บ้านเข้มแข็งเชื่อมโยงเส้นทาง
การท่องเที่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวหลัก
3,113 หมู่บ้าน
เจรจาธุรกิจท่องเที่ยวกับหมู่บ้าน
เสนอผลิตภัณฑ์โอทอป
ที่มีการยกระดับมาตรฐาน
งบประมำณ 88,000,000 บำท ระยะเวลำ 5 วัน

• ส่งเสริมกำรตลำด
กำรท่องเที่ยว
ชุมชน
• เชิญชวนไป
“เที่ยวบ้ำนฉัน”
• เพิ่มรำยได้ชุมชน
ด้วยกำรเป็น
ผู้ประกอบกำรเอง

กำรขับเคลื่อนบริหำรจัดกำรโดยจังหวัด เป็นไปตำมข้อสั่งกำรของ รมต.มท.
1. เน้นย้ำเรื่องกำรพัฒนำสินค้ำ/ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ได้มำตรฐำนและมีคุณภำพ สนับสนุนให้ประชำชนมีรำยได้เพิ่มขึ้น
จำกกำรจำหน่ำยสินค้ำ/ผลิตภัณฑ์ OTOP โดยดำเนินกำรให้สอดคล้องกับกำรท่องเที่ยวในพื้นที่หมู่บ้ำน/ชุมชน
2. ให้ระบุแผนงำน/กิจกรรมที่จะดำเนินกำรใน 5 ประเด็นให้ชัดเจน โดยมีที่มำจำกควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นที่
หมู่บ้ำน/ชุมชน เป็นสำคัญ

3. สนับสนุนให้ประชำชนรวมกลุ่มเพื่อจำหน่ำยสินค้ำ/ผลิตภัณฑ์ OTOP (ไม่แข่งกันขำย)
4. คำนึงถึงปัจจัยเรื่องควำมสะอำด ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่หมู่บ้ำน/ชุมชน เพื่อสร้ำงควำมน่ำสนใจให้
นักท่องเที่ยวเข้ำมำเยี่ยมชมและท่องเที่ยวในหมู่บ้ำน/ชุมชนเป้ำหมำย และสร้ำงรำยได้ให้ประชำชน
5. คำนึงถึงผลลัพธ์/ผลกระทบระยะยำว (Impacts) ต่อประชำชนและหมู่บ้ำน/ชุมชน โดยบริหำรโครงกำรอย่ำง
โปร่งใส และเกิดประโยชน์แท้จริง
ที่มำ : รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย ประธำนกำรประชุมผ่ำนระบบวีดิทัศน์ทำงไกล (Video Conference)
เมื่อวันอังคำรที่ 15 พ.ค. 2561 ณ อำคำรศำลำว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย

สรุปข้อมูลควำมก้ำวหน้ำผลกำรดำเนินกำรของจังหวัด
ในโครงกำรชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ของ 76 จังหวัด 3,273 หมู่บ้ำน

ข้อมูลกิจกรรมและผู้รับประโยชน์ 3,273 หมู่บ้ำน
ผู้รับประโยชน์รวม 1,825,381 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 3 มิถุนำยน 2561 เวลำ 18.00 น.

ข้อมูลกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ OTOP

• เป้ำหมำยกำรพัฒนำ
32,730 ผลิตภัณฑ์

• บันทึกข้อมูลแล้ว
32,730 ผลิตภัณฑ์

ข้อมูล ณ วันที่ 3 มิถุนำยน 2561
เวลำ 18.00 น.

Road Map กำรขับเคลื่อนโครงกำรชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
มิ.ย. 61

1

2

3

สัมมนำใหญ่
และ Kick off

ก.ค. – ส.ค. 61
4

6

5

ก.ย. 61
7

สัมมนำย่อย 4 ภำค
ประกวด คัดเลือกเพื่อพัฒนำต่อยอด

ส่วนกลาง

8

9

10

ส่งเสริมกำรตลำด
กลุ่มเป้ำหมำยเดินทำง
ไปท่องเที่ยวในชุมชน

จัดแสดงผลงำน
ควำมสำเร็จ
OTOP นวัตวิถี

พัฒนำ OTOP รสไทยแท้
ยกระดับมำตรฐำน OTOP กลุ่ม D
ส่งเสริมและพัฒนำทุนชุมชน
โรงเรียน OTOP

ประชำสัมพันธ์สร้ำงกำรรับรู้ใหม่ เข้ำใจถูกต้อง กระจำยข้อมูล เชื่อมโยง/ กำรตลำด

จัดตัง้ ศูนย์ประสำนงำน OTOP นวัตวิถ/ี ประเมินผล ส่วนกลำง และ ศูนย์ประสำนงำนฯ 11 เขต ครอบคลุม 76 จังหวัด

จังหวัด

เตรียมกลไก
ขับเคลื่อน
ระดับชุมชน

76 จังหวัด 3,273 ชุมชน
พัฒนำภูมิทัศน์ พัฒนำผลิตภัณฑ์ OTOP ใช้ประโยชน์ทุนชุมชน
ส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว จัดทำแผนธุรกิจ สร้ำงรำยได้หลำกหลำย

ประชำสัมพันธ์และประเมินผล
ระดับพื้นที่

ผลสัมฤทธิ์โครงกำร
เชิงปริมำณ
สร้ำงผู้ประกอบกำรใหม่เพิ่มขึ้นเป็น 1.7 ล้ำนคน
จำกเดิมมีเฉพำะสมำชิก OTOP60,000 กลุ่ม/รำย
ผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่ม D ได้รับกำรพัฒนำ
ไม่น้อยกว่ำ 57,730 ผลิตภัณฑ์
รำยได้เฉพำะกำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น
เฉลี่ยร้อยละ 10
ชุมชน/หมู่บ้ำน ได้รับกำรพัฒนำด้ำนกำร
จัดกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน จำนวน 3,273
ชุมชน/หมู่บ้ำน กระจำยใน 76 จังหวัด
ชุมชน 3,273 หมู่บ้ำน ผ่ำนกำรประเมินระดับ
มั่งมี ศรีสุข ตำมเกณฑ์และตัวชี้วัดหมู่บ้ำน
เศรษฐกิจพอเพียงของกระทรวงมหำดไทย

เชิงคุณภำพ
ลดควำมเหลื่อมล้ำทำงสังคม โดยมีกำรกระจำยรำยได้และ
หมุนเวียนในชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐำนรำกอย่ำงแท้จริง
คนในเมืองกลับชุมชนชนบท ครอบครัวอบอุ่น ลูกหลำนกลับบ้ำน
ประกอบอำชีพ มีรำยได้ อยู่ในชุมชนอย่ำงมีควำมสุข
ชุมชนเข้มแข็ง ยั่งยืน มีกำรเรียนรู้และมีส่วนร่วม
ในกำรพัฒนำแบบบูรณำกำรทุกพื้นที่เป้ำหมำย

ควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินงำน

13
พ.ค.61
18
พ.ค.61

พรบ.งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม
ประจำปี พ.ศ.2561 ประกำศใช้
อนุมัติโครงกำร
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
เริ่มดำเนินกำรส่วนกลำง

21
พ.ค.61

กำรดำเนินงำนระดับพื้นที่

13
มิ.ย.61

กำหนดกำร Kick off
และสัมมนำใหญ่
พร้อมเคลื่อนโครงกำรทั่วประเทศ

กำรดำเนินงำนในส่วนกลำง

ส่วนกลำงจัดทำและเสนอโครงกำร
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
แจ้งจังหวัดเตรียมกำรดำเนินโครงกำร

จัดทำข้อมูลรำยละเอียดโครงกำร
-วงเงินงบประมาณตามกิจกรรม
-จัดทาแผนปฏิบัติงาน
-ทะเบียนพื้นที่และผลิตภัณฑ์เป้าหมาย

ด่วนที่สุด มท 0404.3/ว1016 ลว. 16 พ.ค.61
จัดทำคู่มือกำรบริหำรโครงกำร

แจ้งจังหวัดจัดสรรงบประมำณ
ด่วนที่สุด มท0404.2/ว1039.1 ลว 18 พ.ค.61

จัดเก็บข้อมูลระดับพื้นที่
ด่วนที่สุด มท 0404.2/ว2572 ลว 21 พ.ค.61

ออกแบบจัดเก็บข้อมูลระดับพื้นที่
-ONW_1 แนวทางการดาเนินกิจกรรม
-ONW_2 ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ OTOP และ
การพัฒนาอาชีพอื่นๆ
-ONW_3 กิจกรรมตามกระบวนงาน

วำงระบบสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน
-ระบบรายงาน
-ช่องทางการสื่อสาร
-ระบบการติดตามประเมินผล

สรุปข้อมูลโครงกำรชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ส่วนภูมิภำค
งบประมำณตำมกระบวนงำน
จำนวนเงิน (ล้ำนบำท)

งบประมำณ

8,344,258,200
บำท
งบดาเนินงาน 8,058,202,700 บาท (96.57%)
งบลงทุน 286,055,500 บาท (3.43%)

ข้อมูล ณ วันที่ 3 มิถุนำยน 2561 เวลำ 18.00 น.

กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่ม D

กำรพัฒนำอำชีพ

ผู้ได้รับประโยชน์

เป้ำหมำย 32,730 ผลิตภัณฑ์

เป้ำหมำย 8,890 กลุ่ม

รวมทั้งสิ้น 1,825,381 คน

อำหำร
เครื่องดื่ม
ผ้ำและเครื่องแต่งกำย
ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก
สมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำร

15,409
1,175
4,506
9,560
2,080

กลุ่มอำชีพปลูกพืช
2,951
กลุ่มอำชีพเลี้ยงสัตว์
1,580
กลุ่มอำชีพประมง
887
กลุ่มผลิตปุ๋ย/น้ำหมักชีวภำพฯ 932
กลุ่มอื่นๆ
2,540

ช่องทำงกำรสือ่ สำร

@otop_nawatwithi
คือ ช่องทำงกำรสื่อสำรภำยใน สำหรับเจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมชน/บุคลำกร ของกรมกำรพัฒนำชุมชน
เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจ เน้นย้ำ ถำม-ตอบ เรื่องสำคัญในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ADMIN

Follower
กลุ่มเป้ำหมำย

ผอ.กลุ่มงำน/ผู้ได้รับมอบหมำย
จำก สำนัก กอง ศูนย์
บุคลำกร ศปน. ส่วนกลำง
พัฒนำกำรจังหวัด
หัวหน้ำกลุ่มงำน/ฝ่ำย ที่เกี่ยวข้อง
พัฒนำกำรอำเภอ
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน สพจ. / สพอ.

Admin ของระบบ Line@ @otop_nawatwithi
Admin ของระบบ @otop_nawatwithi มำจำก สำนัก กอง ศูนย์ ละ 1 ท่ำน
Admin สำมำรถอ่ำนและตอบ ทุกข้อควำมที่สมำชิกใน line@ ถำมมำในระบบ chat
Admin ที่ตอบข้อควำม chat > จะตอบในนำมของ @otop_nawatwithi
คำถำม ที่กำหนดคำตอบกลำงไว้เรียบร้อยแล้ว admin สำมำรถตอบคำถำมแทนกันได้
คำถำม-คำตอบ จะถูกรวบรวม ไว้บนหน้ำ time line ของ Line@ เพื่อสื่อสำรต่อไป
admin ต้อง download application LINE@ เพื่อใช้ในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล

