#แอ่งเล็ก...เช็คอิน
โดย อภิชาติ โตดิลกเวชช ์

ทาไมต้องมีชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

เป้าหมายปี 62
200,000 ล้านบาท

รายได้ (ล้านบาท)
160,000
140,000

153,510 ล้านบาท

2546 - 2557 11 ปี ไม่เกิน 1 แสนล้านบาท
125,208 ล้านบาท
109,781 ล้านบาท
14.05%

120,000

97,592 ล้านบาท

100,000

12.48%

อนาคต
OTOP ปัจจุบัน OTOP นวัตวิถี

80,000
60,000

OTOP แบบดั้งเดิม

40,000

มั่งมี ศรีสุข

อยู่ดี กินดี

พออยู่ พอกิน
อัตราเติบโตเฉลี่ย 11.03%

20,000

ปี

22.60%

0
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

16 ปี โครงการ OTOP
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ความคุ้มค่าของโครงการฯ กับงบ 9,328 ล้านบาท
OTOP แบบเดิมและปัจจุบัน
ช่องทางการตลาด

ผู้ซื้อ
ผู้ขาย

การกระจายรายได้

ขายแข่งเอกชน และขายนอกชุมชน
เป็น Event 1 ปี ขายจริงไม่เกิน 3 เดือน
รอคนที่มาในงาน Event เฉลี่ย
5,000 - 10,000 คน/ครั้ง
เป็นสมาชิก OTOP ที่ลงทะเบียนทั้งประเทศ
61,582 กลุ่ม/ราย รวม 817,056 คน
รายได้ส่วนใหญ่ กระจุกตัวอยู่ที่
ผู้ประกอบการส่วนน้อย 1-5 ดาว
14,350 ผลิตภัณฑ์ (17%)
ขณะที่ กลุ่มใหญ่ กลุ่ม D
69,178 ผลิตภัณฑ์ (83%) มีรายได้น้อย

OTOP นวัตวิถี (อนาคต)
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 1.64 ล้านคน
รายได้กระจายอยู่ที่ผู้ประกอบการทั่วไป
ทุกคนสามารถเรียนรู้ หรือเข้ามามีส่วนร่วม
ในกิจกรรมสร้างรายได้ทันที

ผลสัมฤทธิ์
ลดความเหลื่อมล้า
กระจายรายได้สู่

เศรษฐกิจฐานราก
คุณภาพชีวิตดีขึ้น
คนมีความสุข
ชุมชนเข้มแข็ง ยั่งยืน

สรุป เปลี่ยนผ่านผลักดันสินค้าโดยรัฐ ให้เป็นไปตามความต้องการของชุมชน พึ่งตนเองได้อย่างแท้จริง ไม่ต้องรอรัฐช่วยตลอด

ระบบกลไกขับเคลื่อนการบริหารจัดการ
กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ประสานงาน
OTOP นวัตวิถี ภูมิภาค
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

ส่วนราชการ/
หน่วยงาน/ภาคี/
สถาบันการศึกษา

พช.
อพช.

สานัก กอง ศูนย์
ที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์ประสานงาน
OTOP นวัตวิถี
ส่วนกลาง
รอง อพช. / หน.ศูนย์ฯ

รอง อพช. 3 ท่าน

ศูนย์ประสานงาน
OTOP นวัตวิถี
ภูมิภาค 11 แห่ง

76 จังหวัด

ผต.มท.

คณะอนุ กก. นตผ.จว.
ผู้ว่าฯจังหวัด ประธาน

คณะอนุ กก. นตผ. อ.
นายอาเภอ ประธาน

หน่วยงาน/ ภาคี/
ภาคเอกชนในพื้นที่

ผต.กรมฯ / หน.ศูนย์ฯ

OTOP กลุ่ม D
นอกพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยว
(เชื่อมโยงเป็นแอ่งท่องเที่ยว)

ชุมชนท่องเที่ยว
3,273 แห่ง

OTOP กลุ่ม D

ความโปร่งใสในการบริหารจัดการ
การจัดสรรงบประมาณ

ส่วนกลาง 983.86 ล้านบาท (10.55%)

ส่วนภูมิภาค (76 จังหวัด) 8,344.2582 ล้านบาท (89.45%)

1ปฏิบัติตามระเบียบ/ 2 เน้นกระบวนการมี 3 มีการตรวจสอบจาก 4 ประเมินผลสาเร็จของ
กฎหมาย
อย่างเคร่งครัด
• พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
• ระเบียบกระทรวงการคลัง,
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

ส่วนร่วม
ของประชาชน

หน่วยงานภาคเอกชนและ
ประชาชนที่เกี่ยวข้องใน
ทุกระดับ

• เสนอโครงการผ่านเวทีประชาคม
กลั่นกรองโครงการโดย คณะอนุกรรมการ
นตผ. ระดับอาเภอ/จังหวัด

โครงการ
โดยสถาบันการศึกษา

การขับเคลื่อนบริหารจัดการโดยส่วนกลาง
1. สร้างความเข้าใจ /เตรียมทีมขับเคลื่อน
2. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ใหม่ เข้าใจถูกต้อง กระจายข้อมูล เชื่อมโยงการตลาด
3. ส่งเสริมการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่ม D (58,330 ผลิตภัณฑ์)
4. ประกวด และ พัฒนาต่อยอดให้ยั่งยืน

5. ส่งเสริมการตลาด
6. แสดงผลความสาเร็จ OTOP นวัตวิถี

วิธีการ

ระยะเวลา

กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

1. สร้างความเข้าใจ /เตรียมทีมขับเคลื่อน
Kick off

สัมมนาใหญ่

สัมมนาย่อย

13 มิ.ย. 61

13-15 มิ.ย. 61

ปลาย ก.ค. 61

สร้างการเรียนรู้ / เข้าใจภาพรวม

สร้างความเข้าใจ / รู้ลึก / ทาได้

ทบทวน เรียนรู้ พัฒนางาน

1.รองผู้ว่าราชการจังหวัด/หัวหน้าส่วนจังหวัด
2.ผู้บริหารส่วนกลาง
3.ทีมปฏิบัติการจังหวัด/อาเภอ
4.สถาบันการศึกษา/ภาคี

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

1.ทีมปฏิบัติการจังหวัด/อาเภอ
2.สถาบันการศึกษา/ภาคี
3.ทีม monitoring ส่วนกลาง
11 จุด ณ ศพช. 11 แห่ง

จานวน 1,857 คน

จานวน 1,325 คน

จานวน 1,312 คน

1 วัน

3 วัน

3 วัน

 แถลงข่าว
 Big Speaker
 เวทีอภิปรายจากผู้มีประสบการณ์

 บรรยาย
 Case Study
 Handbook
 แลกเปลี่ยนได้ข้อสรุปการขับเคลื่อน

 ทบทวนผลการปฏิบัติ
 วิเคราะห์ปัญหา
 กาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา
 พัฒนางานต่อเนื่อง

2. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ใหม่ เข้าใจถูกต้อง กระจายข้อมูล เชื่อมโยงการตลาด
Off line

ผลิตสื่อ เอกสาร สิ่งพิมพ์
เผยแพร่ สร้างการรับรู้
OTOP นวัตวิถี 3,273
หมู่บ้าน

งบประมาณ 72,364,000 บาท

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

งบประมาณ 44,636,000 บาท

Plat form
บริการข้อมูล
เชื่อมโยงการตลาด
สร้างพื้นที่การสื่อสาร
ด้วยกระบวนการชุมชน
และสร้างระบบฐานข้อมูล
3,273 หมู่บ้านเชื่อมโยง
Online ผ่าน Webเชื่อมโยง
กับการท่องเที่ยวทั้งประเทศ

งบประมาณ 80,000,000 บาท

เป้าหมาย
กระจายข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว
และผลิตภัณฑ์ OTOP
สร้างการรับรู้อย่างกว้างขวาง
เข้าถึงข้อมูลเพื่อใช้บริการได้สะดวก
สื่อโทรทัศน์ 180 ครั้ง วิทยุ 4,800 ครั้ง สิ่งพิมพ์ 584 ครั้ง

Billboard 5 จุด
เรียกข้อมูลบนโทรศัพท์มือถือ 1 ล้านราย
 ยูทูป กูเกิลแอดเวิร์ด 5 ล้านวิว
 เฟสบุค ไลน์แอด ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม 380,000 ราย
 เว็บไซต์ 30 เว็บ
 รายงานข้อมูล นวัตวิถีโดยคนในชุมชน 3,273 หมู่บ้าน

BIG data ช่วยให้นักท่องเที่ยว “เช็คอิน” ในแอ่งเล็กทั่วประเทศตลอดทั้งปี
โดยการดาเนินงานในรูปแบบประชารัฐ

• แต่ละจังหวัดเป็นเจ้าภาพสร้าง application นาเสนอ “แอ่งเล็ก”
ของตนเอง ซึ่งมีการคัดเลือกแล้วจานวน 3,273 ชุมชน/หมู่บ้าน
• ส่วนกลางทาหน้าที่สร้าง platform ในการ link ทั้ง 3,000 กว่าแอ่ง
ให้กลายเป็น BIG Data
• เชื่อมโยงกับข้อมูลท่องเที่ยวของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

3. ส่งเสริมการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่ม D (58,330 ผลิตภัณฑ์)
ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
หมู่บ้านละ 10 ผลิตภัณฑ์ รวม 32,730 ผลิตภัณฑ์

ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์

• OTOP มีคุณภาพ ได้รับการรับรองพร้อมขอรับ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
• 20,000 ผลิตภัณฑ์ นอกพื้นที่และใกล้เคียง
ชุมชนท่องเที่ยว

โรงเรียน OTOP
พัฒนา OTOP

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

• พัฒนาอาหารพื้นถิ่น เน้นรสดั้งเดิม
มีการรับรองมาตรฐาน
(OTOP Authentic Thai Taste) • 600 ราย จากทั่วประเทศ

พัฒนา OTOP รสไทยแท้

300 ลบ.
131.74 ลบ.

50 ลบ.

ผลสัมฤทธิ์
OTOP กลุ่ม D
ได้รับการพัฒนา
มีโอกาสทาง
การตลาดมากขึ้น
ตรวจสอบรับรอง
คุณภาพ
พร้อมขอมาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบคุณภาพ
พัฒนาคุณภาพ

พัฒนาทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ

สร้างความเข้มแข็งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เสริมการลงทุนของชุมชน 16 ล้านบาท

4. กระตุ้น และ หา Model พัฒนาต่อยอดให้ยั่งยืน
คัดเลือกชุมชน
ท่องเที่ยวต้นแบบ

50

ทุนต่อยอด
50 หมู่ละ ๆ ละ 500,000 บาท

หมู่บ้าน
คัดเลือก
ชุมชนท่องเที่ยวดีเด่น
พัฒนาผลิตภัณฑ์
เสริมสร้างเสน่ห์ชุมชน
สร้างตลาดภายใน

160 หมู่บ้าน

ทุนต่อยอด
110 หมู่บ้านๆ ละ 200,000 บาท

3,273 หมู่บ้าน
จาแนกศักยภาพ เพื่อการพัฒนาต่อยอดได้ตรงเป้า และ ส่งเสริมการตลาดตามกลุ่มลูกค้า

งบประมาณ 86,000,000 บาท

พัฒนาต่อยอด
โดยกระทรวงการท่องเที่ยว

1,000 หมู่บ้าน

5. ส่งเสริมการตลาด

Rally OTOP ชุมชน
160 หมู่บ้าน

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

นา Blogger ท่องเที่ยว
OTOP นวัตวิถี
160 หมู่บ้าน

• วางทีม Blogger เข้าเยี่ยมพื้นที่ บันทึกเรื่องราวชุมชน/
ผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ประโยชน์
• สร้างสรรค์งานสือ่ เชิญเที่ยวชุมชน เผยแพร่ผ่านสื่อทุกชนิด

งบประมาณ 49,360,000 บาท

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

6. แสดงผลความสาเร็จ OTOP นวัตวิถี
จัดมหกรรม
วิถีชีวิต
เสนอคุณค่าเฉพาะ
(เสน่ห)์ ชุมชน
ให้ผู้เข้าชมและ
นักท่องเที่ยว
เกิดความมั่นใจ
ในสินค้าและ
บริการด้านการ
ท่องเที่ยว
ในหมู่บ้าน
(3,273 หมู่บ้าน)

แสดงหมู่บ้านเข้มแข็งดีเด่นพร้อม
ให้บริการด้านการท่องเที่ยว 50 หมู่บ้าน
(พร้อมที่เที่ยว ที่พัก ผลิตภัณฑ์ อาหาร)
แสดงหมู่บ้านเข้มแข็งพร้อมให้บริการ
ด้านการท่องเที่ยว 110 หมู่บ้าน

แสดงข้อมูลหมู่บ้านเข้มแข็งเชื่อมโยงเส้นทาง
การท่องเที่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวหลัก
3,113 หมู่บ้าน
เจรจาธุรกิจท่องเที่ยวกับหมู่บ้าน
เสนอผลิตภัณฑ์โอทอป
ที่มีการยกระดับมาตรฐาน
งบประมาณ 88,000,000 บาท ระยะเวลา 5 วัน

• ส่งเสริมการตลาด
การท่องเที่ยว
ชุมชน
• เชิญชวนไป
“เที่ยวบ้านฉัน”
• เพิ่มรายได้ชุมชน
ด้วยการเป็น
ผู้ประกอบการเอง

การขับเคลื่อนบริหารจัดการโดยจังหวัด เป็นไปตามข้อสั่งการของ รมว.มท.
1. เน้นย้าเรื่องการพัฒนาสินค้า/ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ สนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจาหน่าย
สินค้า/ผลิตภัณฑ์ OTOP โดยดาเนินการให้สอดคล้องกับการท่องเที่ยวในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน
2. ให้ระบุแผนงาน/กิจกรรม ที่จะดาเนินการใน 5 ประเด็น คือ พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอานวยความ
สะดวก พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวแต่ละท้องถิ่น และ ส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว
โดยมีที่มาจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน เป็นสาคัญ
3. สนับสนุนให้ประชาชนรวมกลุ่มเพื่อจาหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ OTOP (ไม่แข่งกันขาย)

4. คานึงถึงปัจจัยเรื่องความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อสร้างความน่าสนใจ
ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมและท่องเที่ยวในหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมาย และสร้างรายได้ให้ประชาชน
5. คานึงถึงผลลัพธ์/ผลกระทบระยะยาว (Impacts) ต่อประชาชนและหมู่บ้าน/ชุมชน โดยบริหารโครงการอย่างโปร่งใสและเกิดประโยชน์แท้จริง
ที่มา : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เมื่อวันอังคารที่ 15 พ.ค. 2561 ณ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

กระบวนการทางาน

๑

ดึงเสน่ห์ชุมชนที่มาจากต้นทุนต่างๆ เช่น แหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ ต้นทุนด้านวัฒนธรรม/ภูมิปัญญา

๒

ปรับปรุงสินค้าให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยว
สินค้า+บริการ+และอาหารรสชาติพื้นถิ่น

๓

เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน/จังหวัด
โดยสร้าง application ที่ให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงชุมชน

สรุปข้อมูลโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 3,273 ชุมชน ในส่วนภูมิภาค
งบประมาณตามกระบวนงาน
จานวนเงิน (ล้านบาท)

งบประมาณ

8,344,258,200
บาท

พัฒนาบุคลากรด้านท่องเที่ยว
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอานวยความสะดวก
พัฒนาสินค้าและบริการ
เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว
งบดาเนินงาน 8,058,202,700 บาท (96.57%)
ส่งเสริมการตลาด
งบลงทุน 286,055,500 บาท (3.43%)

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่ม D
เป้าหมาย 32,730 ผลิตภัณฑ์
15,409 47%
เครื่องดื่ม
1,175 4%
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
4,506 14%
ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก 9,560 29%
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
2,080 6%
อาหาร

การพัฒนาอาชีพ
เป้าหมาย 8,890 กลุ่ม
กลุ่มอาชีพปลูกพืช

2,951
กลุ่มอาชีพเลี้ยงสัตว์
1,580
กลุ่มอาชีพประมง
887
กลุ่มผลิตปุ๋ย/น้าหมักชีวภาพฯ 932
กลุ่มอื่นๆ
2,540

723.97 (8.68%)
2,193.91 (26.29%)
3,681.84

(44.12%)

409.69 (4.91%)
1,334.85 (16.00%)

ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2561

ผู้ได้รับประโยชน์ในชุมชนเป้าหมาย
รวมทั้งสิ้น 1,635,636 คน
730,456

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP
การพัฒนาอาชีพอื่นๆ

385,686

การจาหน่ายอาหาร

84,700
134,203

บริการด้านการท่องเที่ยว

300,591

ด้านที่พัก

Road Map การขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
มิ.ย. 61

1

2

3

สัมมนาใหญ่
และ Kick off

ก.ค. – ส.ค. 61

4

6

5

ก.ย. 61
7

สัมมนาย่อย 4 ภาค
ประกวด คัดเลือกเพื่อพัฒนาต่อยอด

ส่วนกลาง

8

9

10

ส่งเสริมการตลาด
กลุ่มเป้าหมายเดินทาง
ไปท่องเที่ยวในชุมชน

จัดแสดงผลงาน
ความสาเร็จ
OTOP นวัตวิถี

พัฒนา OTOP รสไทยแท้
ยกระดับมาตรฐาน OTOP กลุ่ม D
ส่งเสริมและพัฒนาทุนชุมชน
โรงเรียน OTOP

ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ใหม่ เข้าใจถูกต้อง กระจายข้อมูล เชื่อมโยง/ การตลาด
จัดตั้งศูนย์ประสานงาน OTOP นวัตวิถี/ 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
สร้างผู้ประกอบการใหม่เพิ่มขึ้นเป็น 1.64 ล้านคน จากเดิม
มีเฉพาะสมาชิก OTOP 60,000 กลุ่ม/ราย
ผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่ม D ได้รับการพัฒนา
ไม่น้อยกว่า 58,330 ผลิตภัณฑ์

เชิงคุณภาพ
ลดความเหลื่อมล้าทางสังคม โดยมีการกระจายรายได้และหมุนเวียน
ในชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง

รายได้จากการท่องเที่ยวของหมู่บ้าน เฉลี่ยเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10

คนในเมืองกลับชุมชนชนบท ครอบครัวอบอุ่น ลูกหลานกลับบ้าน ประกอบ
อาชีพ มีรายได้ อยู่ในชุมชนอย่างมีความสุข

ชุมชน/หมู่บ้าน ได้รับการพัฒนาด้านการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน จานวน 3,273 ชุมชน/
หมู่บ้าน กระจายใน 76 จังหวัด

ชุมชนเข้มแข็ง ยั่งยืน มีการเรียนรู้และมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาแบบบูรณาการทุกพื้นที่เป้าหมาย

ชุมชน 3,273 หมู่บ้าน ผ่านการประเมินระดับ มั่งมี ศรี
สุข ตามเกณฑ์และตัวชี้วัดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ของกระทรวงมหาดไทย

ขอบคุณคร ับ

