สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สำนักส่งเสริมภูมิปัญญำท้องถิ่นและวิสำหกิจชุมชน
กลุ่มงานส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี

ยุทธศำสตร์ส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ชุมชนสำมำรถบริหำรจัดกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวและสร้ำงรำยได้อย่ำงยั่งยืน
ชุมชนท่องเที่ยวรักษำอัตลักษณ์
และสร้ำงคุณค่ำได้อย่ำงยั่งยืน

สินค้ำและบริกำรในชุมชนท่องเที่ยว
ได้รับกำรพัฒนำและเพิ่มมูลค่ำ

นักท่องเที่ยวเข้ำมำท่องเที่ยว
และสัมผัสวิถีชีวิตของคนในชุมชน

เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
ชุมชนท่องเที่ยว

พัฒนำและยกระดับมำตรฐำน
สินค้ำและบริกำรในชุมชนท่องเที่ยว

ส่งเสริมกำรตลำด
และเชื่อมโยงธุรกิจกำรท่องเที่ยว

ตัวชี้วัด
ยุทธศำสตร์

1. รำยได้ที่เพิ่มขึ้นจำกกำรจำหน่ำยสินค้ำและกิจกรรมบริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว
2. ควำมสุขของคนในชุมชนเพิ่มขึ้น
3. ควำมพึงพอใจของนักท่องเที่ยวผ่ำนเกณฑ์ที่กำหนด

ยุทธศำสตร์ส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

กิจกรรม/โครงกำร

กระบวนงำน

กลยุทธ์ : 1 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรชุมชนท่องเที่ยว
กำรบริหำรจัดกำรข้อมูล
เพื่อพัฒนำชุมชนท่องเที่ยว

พัฒนำบุคลำกร
ด้ำนกำรท่องเที่ยว

ประสำนควำมร่วมมือ
ภำคีพัฒนำ

สร้ ำ งคุ ณ ค่ ำ
และพั ฒ นำ
ชุมชนท่องเที่ยว

• พัฒนำระบบฐำนข้อมูล • สร้ำงควำมเข้มแข็งของ • ประสำนควำมร่วมมือกับ • กำรดูแลและอนุรักษ์
ชุมชนท่องเที่ยว
กรรมกำรชุมชนท่องเที่ยว
หน่วยงำนภำครัฐและ
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
• จัดประเภทชุมชนท่องเทีย่ ว • พัฒนำกลุม่ ผูป้ ระกอบกำร
ภำคเอกชน
สิ่งแวดล้อม
• พัฒนำระบบรำยงำนและ
ด้ำนกำรท่องเทีย่ ว
• สร้ ำ งระบบสนั บ สนุ น • กำรคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์
กำรวิเครำะห์ข้อมูล
• ส ร้ ำ ง นั ก เ ล่ ำ เ รื่ อ ง /
กำรท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชน
ของชุมชนและเพิ่มมูลค่ำ
ชุมชนท่องเที่ยว
นักสื่อควำมหมำยในชุมชน
ทั้งกิจกรรม ที่พัก
ด้ำนกำรท่องเที่ยว
• ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
ร้ำนอำหำร และกำรเดินทำง • กำรสืบสำนภูมปิ ัญญำ
ของคนทุกกลุ่มในชุมชน
ท้องถิ่น
เช่น กลุ่มเยำวชน กลุ่ม
ผู้สูงอำยุ
• ส่งเสริมกำรเป็นเจ้ำบ้ำนทีด่ ี
• ส่งเสริมและพัฒนำ
เครือข่ำยชุมชนท่องเที่ยว

ชุมชนท่องเที่ยว
รักษำอัตลักษณ์
และสร้ำงคุณค่ำ
ได้อย่ำงยั่งยืน

ตัวชี้วัด
จานวนชุมชน
ท่องเที่ยวที่พร้อม
รองรับนักท่องเที่ยว

ยุทธศำสตร์ส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

กิจกรรม/โครงกำร

กระบวนงำน

กลยุทธ์ : 2 พัฒนำและยกระดับมำตรฐำนผลิตภัณฑ์และบริกำรในชุมชนท่องเที่ยว
เพิ่มมูลค่าและยกระดับ
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์
• พั ฒ น ำ รู ป แ บ บ
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้
สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของนักท่องเที่ยว
• พั ฒ นำยกระดั บ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ มี คุ ณ ภำพ
และมำตรฐำน

ยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการบริการ
• พัฒนำกิจกรรม/โปรแกรม
กำรท่องเที่ยว
• พัฒนำกำรบริกำรชุมชน
ท่องเที่ยวแบบครบวงจร
• พัฒนำยกระดับกำรบริกำร
เข้ำสู่มำตรฐำนกำรบริกำร
ที่เกี่ยวข้อง

เชื่อมโยงกิจกรรมบริการ
และผลิตภัณฑ์ชุมขน
• สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของ
นักท่องเที่ยวในกิจกรรม
กำรผลิตสินค้ำที่ระลึก
เพื่อสร้ำงคุณค่ำของ
ผลิตภัณฑ์
• นำผลิตภัณฑ์ตำมอัตลักษณ์
ของชุมชนหรืออำหำรพื้นถิ่น
เข้ ำ มำใช้ เ พื่ อ กำรบริ ก ำร
และกำรต้อนรับ
นักท่องเที่ยว

สินค้ำและบริกำร
ในชุมชนท่องเที่ยว
ได้รับกำรพัฒนำ
และเพิ่มมูลค่ำ

ตัวชี้วัด
จานวนสินค้าและ
บริการในชุมชน
ท่องเที่ยว มีคุณภาพ
และมาตรฐาน

ยุทธศำสตร์ส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

กิจกรรม/โครงกำร

กระบวนงำน

กลยุทธ์ : 3 ส่งเสริมกำรตลำดและเชื่อมโยงธุรกิจกำรท่องเที่ยว
ประสานภาคี
การตลาด
ด้านการท่องเที่ยว
• ประสำนหน่วยงำนภำครัฐ
ที่ประชำสัมพันธ์และทำกำรตลำด
ด้ำนกำรท่องเที่ยว เช่น ททท.
อพท. สสปน. บริษัท ประชำรัฐ
รั ก สำมั ค คี จั ง หวั ด (วิ ส ำหกิ จ
เพื่อสังคม) จำกัด
• ประสำนสภำอุตสำหกรรมท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย และสมำคม
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเชื่อมโยงบริษัททัวร์
กับชุมชนท่องเที่ยว
• ประสำนบริษัท/องค์กรเข้ำร่วม
กิจกรรม CSR ในชุมชนท่องเที่ยว

พัฒนาช่องทาง
สื่อประชาสัมพันธ์
ชุมชนท่องเที่ยว
• สื่อสำรสร้ำงกำรรับรู้และ
กระตุ้นกำรท่องเที่ยว โดยกำร
ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อต่ำง ๆ
ทั้งออนไลน์และออฟไลน์
• ส่งเสริมให้ชุมชนแสวงหำ
ช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์
เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ำสู่
ชุมชน
• ประชำสัมพันธ์เชื่อมโยงกับ
แหล่งท่องเที่ยวหลักที่อยู่ใน
เส้นทำงกำรท่องเที่ยว

จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการตลาด
• เข้ ำ ร่ ว มจั ด แสดงและ
ส่ ง เสริ ม กำรขำยชุ ม ชน
ท่ อ งเที่ ย วในกำรจั ด งำน
OTOP Fair
• เข้ำร่วมงำน Tourism Fair
ของภำคีที่เกี่ยวข้อง
• ส่งเสริมกำรตลำดผ่ำนระบบ
ดิจิทัล (Digital Marketing)

นักท่องเที่ยวเข้ำมำ
ท่องเที่ยวและสัมผัส
วิถีชีวิตของคน
ในชุมชน

ตัวชี้วัด
จำนวน
นักท่องเที่ยว
ในชุมชนเพิ่มขึ้น

กำรจัดประเภทชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

A

ชุมชนท่องเที่ยวดำวเด่น “Attractive”
(พร้อมรองรับนักท่องเที่ยว)

มีค่ำคะแนน 90 คะแนนขึ้นไป
(มีคะแนนในด้ำนที่ 1 ตั้งแต่ 40 คะแนนขึ้นไป)

B

ชุมชนท่องเที่ยวดำวรุ่ง“Brighten Star”
(มีแวว มีอนำคต ในกำรพัฒนำต่อยอด)

มีค่ำคะแนน 80 – 89 คะแนน
(มีคะแนนในด้ำนที่ 1 ตั้งแต่ 40 คะแนนขึ้นไป)

C

ชุมชนโดดเด่นเฉพำะด้ำน “Case Study”
(มีควำมโดดเด่นเฉพำะทำง)

มีค่ำคะแนนน้อยกว่ำ 90 (ค่ำคะแนนในด้ำนที่ 1 น้อยกว่ำ 40 คะแนน)
แต่มีควำมโดดเด่นเฉพำะทำงด้ำนอื่น พร้อมรองรับกำรศึกษำดูงำน

D

ชุมชนสินค้ำ OTOP “Delivery Products”
(นำสินค้ำออกขำย)

มีค่ำคะแนนน้อยกว่ำ 80
(ค่ำคะแนนในด้ำนที่ 1 น้อยกว่ำ 40 คะแนน)

กรอบกำรพิจำรณำจัดประเภทชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
คะแนนรวม

50%
ศักยภาพ
ในการดึงดูด
นักท่องเที่ยว

30%
ด้านความพร้อม
ของชุมชนและ
สิ่งอานวยความสะดวก

A
90

80
สินค้าและบริการ

20%

B

C
D

ชุมชนท่องเที่ยวดำวเด่น
“Attractive”
ชุมชนท่องเที่ยวดำวรุ่ง
“Brighten Star”
ชุมชนโดดเด่นเฉพำะ
ด้ำน “Case Study”
ชุมชนสินค้ำ OTOP
“Delivery Products”

40

คะแนนด้ำนที่ 1
(ศักยภำพในกำรดึงดูดนักท่องเที่ยว)

1. ด้ำนศักยภำพในกำรดึงดูดนักท่องเที่ยว (50 คะแนน)
ด้ำน
1. ด้ำนศักยภำพ
ในกำรดึงดูด
นักท่องเที่ยว

ตัวชี้วัด

แบบประเมินกำรจัดประเภทชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ข้อพิจำรณำ

คะแนนเต็ม

1) กำรเชื่อมโยง
แหล่งท่องเที่ยวหลัก

• การดึงดูดนักท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวหลัก
• การเดินทางจากแหล่งท่องเที่ยวหลักถึงชุมชน ระยะเวลา ระยะทาง และความสะดวกในการเดินทาง ได้แก่ สภาพเส้นทาง การบริการ
ยานพาหนะ

10

2) จุดดึงดูดกำรท่องเที่ยว
ในชุมชน และกำรเป็นที่รู้จัก
ในวงกว้ำง

• สถานที่มีความความโดดเด่น มีจุดดึงดูด มีจุดขายที่ชัดเจน เช่น ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมอัตลักษณ์
กิจกรรมการท่องเที่ยว
• การเป็นที่รู้จักในวงกว้าง และการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ

10

3) สถิตินักท่องเที่ยว

•
•
•
•
•

10

4) กำรสร้ำงรำยได้และกำร
กระจำยรำยได้จำกกำร
ท่องเที่ยว

• รายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยว ได้แก่ รายได้จากสินค้าและบริการ กิจกรรมการท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร การให้บริการ
ด้านการเดินทาง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• มีการสร้างรายได้ที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้ของคนในชุมชนเพิ่มขึ้น
และมีการกระจายรายได้และผูร้ ับประโยชน์ในชุมชน
• พิจารณาสัดส่วนของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยว

10

5) เครือข่ำยกำรท่องเที่ยวที่
ประสำน
นำนักท่องเที่ยวเข้ำสู่ชุมชน

• มีเครือข่ายการท่องเที่ยว เช่น ททท. อพท หรือ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว บริษัททัวร์
โดยได้เคยมีการนานักท่องเที่ยวเข้าสูช่ ุมชน หรือเป็นชุมชนที่อยู่ในแพ็คเกจทัวร์
หรืออยู่ในสื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยว
• มีการประสานเผยแพร่เชื่อมโยงปฏิทินท่องเที่ยวของชุมชน ปฏิทินกิจกรรมเชื่อมต่อกับการท่องเที่ยวหลัก
มีช่วงที่ดึงดูดการท่องเที่ยวที่ชัดเจน

10

จานวนนักท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อเดือน (จาแนกนักท่องเที่ยวทั่วไปและคณะศึกษาดูงาน)
สถิติ ความสม่าเสมอและความถี่ของการเข้ามาของนักท่องเที่ยว (ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน ตามฤดูกาล หรือเทศกาลประจาปี)
สามารถวิเคราะห์จาแนก (identify) กลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวหลักและรองได้ (การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทางต่าง ๆ)
แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในชุมชน
จานวนนักท่องเที่ยวสอดคล้องกับขีดความสามารถในการรองรับของชุมชน

คะแนนรวมด้ำนที่ 1

50

ค่ำคะแนน

ระบุเหตุผล
ประกอบ

2. ด้ำนควำมพร้อมของชุมชนและสิ่งอำนวยควำมสะดวก (30 คะแนน)
คะแนน
เต็ม

ด้ำน

ตัวชี้วัด

ข้อพิจำรณำ

2. ด้ำนควำมพร้อม
ของชุมชน
และสิ่งอำนวย
ควำมสะดวก

1) ควำมพร้อมขององค์กร
และบุคลำกร

• มีองค์กรในชุมชนเพื่อการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว (พัฒนาต่อเนื่อง) ทั้งการบริหารจัดการ
ในภาพรวมของชุมชนท่องเที่ยว และการบริหารของกลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
• มีบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของชุมชน ในการประสานงานด้านการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์
รวมทั้งนักเล่าเรื่องชุมชน นักสื่อความหมาย หรือมัคคุเทศน์ท้องถิ่น
• การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน มีความเข้าใจและเห็นชอบร่วมกันในการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว
เป็นเจ้าบ้านที่ดี

10

2) กำรจัดระบบบริหำร
จัดกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว

• มีกติกาของชุมชนด้านการท่องเที่ยว เช่น การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ
การจัดสรรและกระจายรายได้ โดยมุ่งเน้นให้เกิดความยั่งยืนของชุมชนท่องเที่ยว
• มีมาตรการด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว การดูแลชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงกรณีเจ็บป่วย
อุบัติเหตุ
• มีแผนธุรกิจด้านการท่องเที่ยวชุมชน หรือแผนชุมชนด้านการท่องเที่ยว

10

3) สิ่งอำนวยควำมสะดวก
ในกำรรองรับนักท่องเที่ยว

•
•
•
•
•

มีจุดบริการให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว แผ่นพับ แผนที่
ป้ายบอกทาง ป้ายข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ความสะดวกและสะอาดของเส้นทางในชุมชน ห้องน้า เป็นต้น
มีบริการอานวยความสะดวกในด้านการเดินทาง ทั้งการเดินทางในชุมชน และการเดินทางเข้าออกชุมชน
มีที่พักในชุมชนหรือที่พักใกล้เคียงที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการเลือกพัก
มีร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านของฝาก/ของระลึก ร้านค้าใกล้เคียง ที่นักท่องเที่ยวสามารถซื้ออาหาร
เครื่องดื่ม และสิ่งของที่จาเป็นได้

10

คะแนนรวมด้ำนที่ 2

30

ค่ำ
เหตุผล
คะแนน ประกอบ

3. ด้ำนสินค้ำและบริกำร (20 คะแนน)
ด้ำน
3. ด้ำนสินค้ำ
และบริกำร

ตัวชี้วัด
1) ควำมโดดเด่น
ของผลิตภัณฑ์เฉพำะถิ่น

ข้อพิจำรณำ

คะแนนเต็ม

• การเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเฉพาะถิ่น เช่น ต้องใช้วัตถุดิบเฉพาะถิ่น เฉพาะฤดูกาล หรืออาหาร/
ผลไม้ ที่โดดเด่นในพื้นที่ หรือของฝากที่แสดงถึงการได้มาถึงสถานที่นั้น ๆ
เช่น โปสการ์ด/เสื้อ/แมคเน็ต ที่มีรูปสถานที่ท่องเที่ยว
• ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและมาตรฐาน
• ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ ที่สามารถดึงดูดให้คนเข้าไปซื้อ ชมการผลิตที่ชุมชน มีจุดที่สามารถ
สร้างการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวได้

10

2) บริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว • มีกิจกรรมบริการการท่องเที่ยว เช่น กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม/ประเพณี/
ประวัติศาสตร์/วิถีชีวิต/ธรรมชาติ/ผจญภัย/นิเวศน์/เกษตร เป็นต้น รวมทั้งการจัด
โปรแกรมรองรับนักท่องเที่ยวในหลากหลายรูปแบบให้เลือกตามความต้องการ
ของนักท่องเที่ยว และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• มีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อจองแพ็คเกจ
ขอข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง สามารถรองรับการติดต่อได้ทุกช่องทาง เช่น ช่องทาง
ออนไลน์ที่หลากหลาย การประสานงานทางโทรศัพท์

คะแนนรวมด้ำนที่ 3

คะแนนรวมทั้งสิ้น

10

20

100

ค่ำคะแนน

ระบุเหตุผล
ประกอบ

คำอธิบำยรำยละเอียดข้อพิจำรณำตำมเกณฑ์กำรจัดประเภทชุมชนท่องเที่ยว
1. ด้ำนศักยภำพในกำรดึงดูดนักท่องเที่ยว (50 คะแนน)
ตัวชี้วัด

คำอธิบำยรำยละเอียดข้อพิจำรณำ

ข้อมูลอ้ำงอิง

1) กำรเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวหลัก
(10 คะแนน)

• ความสามารถในการดึงดูดนักท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวหลัก โดยพิจารณาว่าแหล่งท่องเที่ยว
หลักมีชื่อเสียงระดับใด ได้แก่ 1) ระดับนานาชาติ (มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ)
2) ระดับประเทศ (นักท่องเที่ยวชาวไทยโดยมาจากทุกภาค) 3) ระดับภาค/จังหวัดใกล้เคียง
4) ระดับจังหวัด หรือ 5) ระดับอาเภอ/ท้องถิ่น
• การเดินทางจากแหล่งท่องเที่ยวหลักถึงชุมชน ระยะทาง และความสะดวกในการเดินทาง ได้แก่
สภาพเส้นทาง โดยอาจพิจารณาจากระยะเวลา หากสามารถเดินทางจากแหล่งท่องเที่ยวหลัก
ถึงชุมชนได้ภายใน 30 นาที หรือ 1 ชั่วโมง ถือว่าอยู่ในช่วงที่นักท่องเที่ยวตัดสินใจได้ง่าย
ในการเข้าไปท่องเที่ยวในชุมชน
• ลักษณะการเดินทาง และการบริการยานพาหนะ มีกี่ช่องทางให้เลือก เช่น เดินทางโดยรถยนต์
ส่วนตัว รถโดยสารประจาทาง รถรับจ้าง หรือมีบริการรถให้เช่าในตัวเมือง เป็นต้น

• การสืบค้นข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวหลัก มีข้อมูลที่แสดงถึง
คุณลักษณะของแหล่งท่องเที่ยวหลัก หรือมีผู้กล่าวถึง
แหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ จานวนมาก
• ระยะทางและสภาพเส้นทาง สามารถบ่งบอกถึงระยะเวลา
ในการเดินทางได้ หรือมีข้อมูลอ้างอิงจากประสบการณ์
ในการเดินทางที่ผ่านมา
• สามารถสอบถาม/ตรวจสอบราคาของการบริการยานพาหนะ
ในแต่ละรูปแบบได้

2) จุดดึงดูดกำรท่องเที่ยว
ในชุมชนและกำรเป็นที่รู้จัก
ในวงกว้ำง
(10 คะแนน)

• จุดดึงดูดการท่องเที่ยวในชุมชนมีความโดดเด่น มีจุดขายที่ชัดเจน เช่น ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ • การสืบค้นข้อมูลของชุมชนท่องเที่ยว มีข้อมูลจุดดึงดูด
วัฒนธรรม อัตลักษณ์ กิจกรรมการท่องเที่ยว สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชน
การท่องเที่ยวในชุมชน ปรากฏในหลายเว็บไซต์หรือ
• การเป็นที่รู้จักในวงกว้าง มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ สามารถสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย
หลายแหล่งข้อมูล รวมทั้งแสดงข้อมูลที่ดึงดูดความสนใจ
ของนักท่องเที่ยว และมีผู้กล่าวถึงจานวนมาก

1. ด้ำนศักยภำพในกำรดึงดูดนักท่องเที่ยว (ต่อ)
ตัวชี้วัด

คำอธิบำยรำยละเอียดข้อพิจำรณำ

ข้อมูลอ้ำงอิง

3) สถิตินักท่องเที่ยว
(10 คะแนน)

• จานวนนักท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อเดือน (จาแนกนักท่องเที่ยวทั่วไปและคณะศึกษาดูงาน)
• สถิติ ความสม่าเสมอและความถี่ของการเข้ามาของนักท่องเที่ยว (ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน ตาม
ฤดูกาล หรือเทศกาลประจาปี)
• สามารถวิเคราะห์จาแนก (identify) กลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวหลักและรองได้
(การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทางต่าง ๆ)
• แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในชุมชน
• จานวนนักท่องเที่ยวสอดคล้องกับขีดความสามารถในการรองรับของชุมชน

• สามารถอ้างอิงการจัดเก็บข้อมูลได้ เช่น การจัดเก็บข้อมูลตาม
ระบบรายงานของกรมการพัฒนาชุมชนผ่าน Google Sheet
การสอบถามจากผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

4) กำรสร้ำงรำยได้และกำร
กระจำยรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว
(10 คะแนน)

• รายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยว ได้แก่ การจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ของที่ระลึก อาหาร ผลไม้ • สามารถอ้างอิงการจัดเก็บข้อมูลได้ เช่น การจัดเก็บข้อมูลตาม
เครื่องดื่ม รวมถึงรายได้ของร้านอาหาร ที่พัก การบริการยานพาหนะ กิจกรรมการท่องเที่ยว
ระบบรายงานของกรมการพัฒนาชุมชนผ่าน Google Sheet
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
การสอบถามจากผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
• มีการสร้างรายได้ที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้ของ
คนในชุมชนเพิ่มขึ้น และมีการกระจายรายได้และผู้รับประโยชน์ในชุมชน
• พิจารณาสัดส่วนของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยว

1. ด้ำนศักยภำพในกำรดึงดูดนักท่องเที่ยว (ต่อ)
ตัวชี้วัด
5) เครือข่ำยกำรท่องเที่ยว
ที่ประสำนนำนักท่องเที่ยวเข้ำสู่
ชุมชน (10 คะแนน)

คำอธิบำยรำยละเอียดข้อพิจำรณำ

ข้อมูลอ้ำงอิง

• มีเครือข่ายการท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สานักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(องค์การมหาชน) (อพท.) สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) สภา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) บริษัทประชารัฐรักสามัคคี หรือสมาคมธุรกิจ
ท่องเที่ยว บริษัททัวร์ โดยได้เคยมีการนานักท่องเที่ยวเข้าสู่ชุมชน หรือเป็นชุมชนที่อยู่ใน
แพ็คเกจทัวร์ หรืออยู่ในสื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยว
• มีการประสานเผยแพร่เชื่อมโยงปฏิทินท่องเที่ยวของชุมชน ปฏิทินกิจกรรมเชื่อมต่อกับการ
ท่องเที่ยวหลัก มีช่วงที่ดึงดูดการท่องเที่ยวที่ชัดเจน

• ข้อมูลที่แสดงถึงการเป็นเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว
เช่น การประชุมร่วมกัน กิจกรรมที่ทาร่วมกัน
• เส้นทางการท่องเที่ยวในสื่อประชาสัมพันธ์ของภาคีเครือข่าย
ด้านการท่องเที่ยว
• ปฏิทินการท่องเที่ยว ปฏิทินกิจกรรม ของภาคีเครือข่าย
ด้านการท่องเที่ยว
• แพ็คเกจทัวร์ที่ปรากฏกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชน
ของบริษัททัวร์ต่างๆ
• ข้อมูลการเข้ามาของนักท่องเที่ยวที่มีการประสานงานผ่านภาคี
เครือข่ายด้านการท่องเที่ยว

2. ด้ำนควำมพร้อมของชุมชนและสิ่งอำนวยควำมสะดวก (30 คะแนน)
ตัวชี้วัด

คำอธิบำยรำยละเอียดข้อพิจำรณำ

ข้อมูลอ้ำงอิง

1) ควำมพร้อมของ
องค์กรและบุคลำกร
(10 คะแนน)

• มีองค์กรในชุมชนเพื่อการบริหารจัดการด้านการ
ท่องเที่ยว (พัฒนาต่อเนื่อง) ทั้งการบริหารจัดการ
ในภาพรวมของชุมชนท่องเที่ยว และการบริหาร
ของกลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
• มีบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของชุมชน ในการ
ประสานงานด้านการท่องเที่ยว การ
ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งนักเล่าเรื่องชุมชน นักสื่อ
ความหมาย หรือมัคคุเทศน์ท้องถิ่น
• การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน มีความเข้าใจและ
เห็นชอบร่วมกันในการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว
เป็นเจ้าบ้านที่ดี

• ข้อมูลที่แสดงโครงสร้างและการทางานขององค์กรด้านการท่องเที่ยวโดย เช่น คณะกรรมการบริหารชุมชนท่องเที่ยว
ชมรมด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน คณะกรรมการกลุ่มอาชีพ กลุ่ม OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มกิจกรรม
ด้านการท่องเที่ยวต่างๆ
• ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เช่น ผู้ประสานงานของชุมชนท่องเที่ยว ผู้ประสานงานของกิจกรรมด้านการ
ท่องเที่ยว ผู้ประสานงานการจัดโฮมสเตย์ รวมทั้งบุคลากรที่ทาหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์ เช่น Feeder ของ
Application ที่เกี่ยวข้อง ผู้ดูแลเว็บไซต์หรือเพจ หรือการจัดการข้อมูลออนไลน์ของชุมชน หรือผู้ทาหน้าที่เก็บภาพของ
ชุมชนท่องเที่ยว ทั้งเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ กิจกรรม สินค้าและบริการต่างๆ เพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ หรือ
เชือมโยงข้อมูลกับเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว
• ข้อมูลเกี่ยวกับนักเล่าเรื่อง นักสื่อความหมาย มัคคุเทศก์น้อย มัคคุเทศก์ท้องถิ่น หรือผู้ทาหน้าที่เกี่ยวข้องกับการต้อนรับ
นักท่องเที่ยว และสามารถให้ข้อมูลที่น่าสนใจแก่นักท่องเที่ยวได้
• ข้อมูลที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการจัดการด้านการท่องเที่ยว เช่น การดูแลรักษาความสะอาดและปรับ
ภูมิทัศน์บริเวณบ้านการเข้าร่วมประชุม ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมกิจกรรม และร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดี ยิ้มแย้ม พูดคุย
อย่างเป็นมิตร และให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

2) กำรจัดระบบ
บริหำรจัดกำร
ด้ำนกำรท่องเที่ยว
(10 คะแนน)

• มีกติกาของชุมชนด้านการท่องเที่ยว เช่น การ
• ระเบียบ กติกา ข้อตกลง ข้อกาหนด ในด้านการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยว โดยมีการประกาศให้ทราบ และมี
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มาตรการในการปฏิบัติ โดยบังคับใช้กับผู้เกี่ยวข้อง เช่น กรรมการ สมาชิก ผู้ประกอบการ คนในชุมชน หรือนักท่องเที่ยว
การจัดการขยะ การจัดสรรและกระจายรายได้
เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของชุมชนท่องเที่ยว
โดยมุ่งเน้นให้เกิดความยั่งยืนของชุมชนท่องเที่ยว • มาตรการด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว เช่น การเดินทางในชุมชน ความปลอดภัยทางน้า (คุณภาพมาตรฐานของ
• มีมาตรการด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว การ
อุปกรณ์/พาหนะ/ผู้ให้บริการ และมีเสื้อชูชีพ) ความปลอดภัยในการทากิจกรรมแต่ละกิจกรรมในชุมชน และมาตรการ
ดูแลชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงกรณีเจ็บป่วย อุบัติเหตุ
รองรับกรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน
• มีแผนธุรกิจของชุมชนท่องเที่ยว หรือแผนชุมชน • ข้อมูลแผนธุรกิจด้านการท่องเที่ยวชุมชน หรือแผนชุมชนด้านการท่องเที่ยว รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินงานเพื่อให้
ด้านการท่องเที่ยว
บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ในแผนได้ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ

2. ด้ำนควำมพร้อมของชุมชนและสิ่งอำนวยควำมสะดวก (ต่อ)
ตัวชี้วัด
3) สิ่งอำนวยควำมสะดวก
ในกำรรองรับนักท่องเที่ยว
(10 คะแนน)

คำอธิบำยรำยละเอียดข้อพิจำรณำ

ข้อมูลอ้ำงอิง

• มีจุดบริการให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว แผ่นพับ แผนที่
• ป้ายบอกทาง ป้ายข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ความสะดวก
และสะอาดของเส้นทางในชุมชน ห้องน้า เป็นต้น
• มีบริการอานวยความสะดวกในด้านการเดินทาง
ทั้งการเดินทางในชุมชน และการเดินทางเข้าออกชุมชน
• มีที่พักในชุมชนหรือที่พักใกล้เคียงที่ได้มาตรฐาน
มีความสะดวกในการเลือกพัก
• มีร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านของฝาก/ของระลึก
ร้านค้าใกล้เคียง ที่นักท่องเที่ยวสามารถซื้ออาหาร
เครื่องดื่ม และสิ่งของที่จาเป็นได้

• สถานที่ซึ่งกาหนดให้เป็นจุดบริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น แผ่นพับ
แผนที่ ข้อมูลโปรแกรม แพ็คเกจ ที่พัก การเดินทาง สินค้าและบริการในชุมชน รวมถึงช่องทางใน
การติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
• ป้ายบอกทาง ซึ่งช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปยังชุมชน รวมถึงสถานที่ที่น่าสนใจ จุด
บริการต่างๆ ในชุมชน
• ความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของเส้นทางและภูมิทัศน์ในชุมชน
• ห้องน้าทีส่ ามารถให้บริการนักท่องเที่ยวในจุดต่างๆ ได้อย่างเพียงพอ และมีความสะอาด (รวมถึง
ห้องน้าในร้านอาหาร หรือบ้านเรือนใกล้เคียงกับสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วของชุมชนที่ยนิ ดีให้บริการกับ
นักท่องเที่ยว)
• ข้อมูลเกี่ยวกับยานพาหนะในการเดินทางเข้าออกชุมชน และการเดินทางภายในชุมชน ได้แก่ รถ
โดยสาร รถยนต์รับจ้าง รถจักรยานยนต์รับจ้าง รถสามล้อ รถราง จักรยาน เรือรับจ้าง เรือข้ามฟาก
การบริการรถเช่า การบริการพาหนะที่เชื่อมโยงไว้ในกิจกรรมบริการอื่นๆ
• ข้อมูลที่พักภายในชุมชน หรือที่พักภายนอกชุมชนที่มีความสะดวกในการเดินทาง ระยะทาง
ระยะเวลาในการเดินทาง ที่สามารถเลือกพักได้โดยสอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว
เช่น โฮมสเตย์ รีสอร์ท โรงแรม ลานกางเต็นท์ ฯลฯ
• ข้อมูลร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านของฝาก ร้านสะดวกซื้อ ร้านของชาในชุมชน หรือตู้กดเครื่องดื่ม
อัตโนมัติ ฯลฯ ซึ่งอยู่ในชุมชน หรือชุมชนใกล้เคียง ที่นักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้ออาหาร เครื่องดื่ม
ของฝาก หรือสิ่งของจาเป็นอื่นๆ ได้

3. ด้ำนสินค้ำและบริกำร (20 คะแนน)
ตัวชี้วัด

คำอธิบำยรำยละเอียดข้อพิจำรณำ

ข้อมูลอ้ำงอิง

• การเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเฉพาะถิ่น เช่น ต้องใช้
วัตถุดิบเฉพาะถิ่น เฉพาะฤดูกาล หรืออาหาร/
ผลไม้ ที่โดดเด่นในพื้นที่ หรือของฝากที่แสดงถึง
การได้มาถึงสถานที่นั้น ๆ เช่น โปสการ์ด/เสื้อ/
แมคเน็ต ที่มีรูปสถานที่ท่องเที่ยว
• ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและมาตรฐาน
• ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ ที่สามารถดึงดูดให้คนเข้าไป
ซื้อ ชมการผลิตที่ชุมชน มีจุดที่สามารถสร้างการมี
ส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวได้

• ข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์ภายในชุมชน ที่มีความโดดเด่น แสดงถึงอัตลักษณ์ของชุมชน โดยอาจใช้วัตถุดิบ
เฉพาะถิ่น เฉพาะฤดูกาล หรือเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมา รวมถึงผลไม้ที่มีความโดดเด่นของพื้นที่นั้น หรือ
อาหารถิ่น หรืออาหารที่มีชื่อเสียงในพื้นที่
• ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่ผลิตขึ้นมาเพื่อสื่อถึงเอกลักษณ์ของชุมชนท่องเที่ยว มีรูปหรือข้อความปรากฏอยู่บน
สินค้า หรือพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นของที่ระลึก เช่น เสื้อ หมวก พวงกุญแจ โปสการ์ด แมคเน็ต แก้ว
เซรามิค สมุดที่ปกหุ้มด้วยผ้าพื้นเมือง ฯลฯ
• ข้อมูลการรับรองคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ เช่น OTOP 3 – 5 ดาว มผช. มาตรฐาน อย. เกษตรอินทรีย์
เกษตรปลอดภัย ฯลฯ
• ข้อมูลผลิตภัณฑ์เด่นที่สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปซื้อ หรือชมการผลิต ที่แหล่งผลิตในชุมชนได้

2) บริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว • มีกิจกรรมบริการการท่องเที่ยว เช่น กิจกรรม
(10 คะแนน)
ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม/ประเพณี/
ประวัติศาสตร์/วิถีชีวิต/ธรรมชาติ/ผจญภัย/
นิเวศน์/เกษตร เป็นต้น รวมทั้งการจัดโปรแกรม
รองรับนักท่องเที่ยวในหลากหลายรูปแบบให้
เลือกตามความต้องการของนักท่องเที่ยว และ
บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• มีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อจองแพ็คเกจ
ขอข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง สามารถรองรับ
การติดต่อได้ทุกช่องทาง เช่น ช่องทางออนไลน์ที่
หลากหลาย การประสานงานทางโทรศัพท์

• ข้อมูลกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว เช่น การฟ้อนราต้อนรับ การบายศรีสู่ขวัญ การนาชมเส้นทาง
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เชิงเกษตร เส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ การนาชมโบราณสถาน โบราณวัตถุ
การไหว้พระ รถรางนาเที่ยว ล่องแพ พายเรือคายัค พาปั่นจักรยานชมจุดต่างๆ ของเส้นทางในชุมชน การตักบาตร
ตอนเช้า การชมหิ่งห้อยยามค่าคืน ฯลฯ
• ข้อมูลการบริการที่มีรองรับนักท่องเที่ยว เช่น นวดแผนไทย โฮมสเตย์ ฯลฯ
• ข้อมูลกิจกรรมที่บรรจุไว้ในโปรแกรม หรือแพ็คเกจการท่องเที่ยวโดยชุมชน
• ข้อมูลกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสามารถร่วมผลิตสินค้า ร่วมทาอาหาร ร่วมดานา/เกี่ยวข้าว เก็บผลไม้ แปรรูปอาหาร
ทอผ้า เย็บผ้าด้วยมือ เพ้นท์เสื้อ/กระเป๋า ฯลฯ ซึ่งทาให้นักท่องเที่ยวได้ทดลองทา ได้เห็นคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ
และสามารถนากลับไปเป็นของที่ระลึกได้
• ข้อมูลที่แสดงถึงช่องทางการติดต่อที่มีประสิทธิภาพ ที่ปรากฏข้อมูลการประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว โดยมีชื่อผู้
ประสานงาน หมายเลขโทรศัทพ์ติดต่อ หรือติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ก ไลน์ ฯลฯ เพื่อรองรับการจอง
แพ็คเกจ การขอข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมบริการต่าง ๆ

1) ควำมโดดเด่นของ
ผลิตภัณฑ์เฉพำะถิ่น
(10 คะแนน)

ขั้นตอนกำรดำเนินกำรจัดประเภทชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
คณะกรรมกำรบริหำร
ชุมชนท่องเที่ยวดำเนินกำร
ประเมินตนเองเบื้องต้น

ฝ่ำยเลขำนุกำร (สพอ.)
เตรียมข้อมูลประกอบ
กำรประชุม

อนุกรรมกำร นตผ. อำเภอ
ประเมิน/จัดประเภท
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หมายเหตุ
* พิจารณาปรับปรุงเพิ่มเติมคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ นตผ. ให้ครอบคลุมตามความเหมาะสม
* ชุมชนท่องเที่ยว หมายถึง ชุมชน/หมู่บ้าน ที่กรมการพัฒนาชุมชน/สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน เช่น ชุมชนท่องเที่ยว OTOP
นวั ต วิ ถี หมู่ บ้ า น OTOP เพื่ อ การท่อ งเที่ ย ว ชุ ม ชนท่ อ งเที่ ย วตามกลไกวิ ส าหกิ จ เพื่ อ สั ง คม
(Social Enterprise : SE) ที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณจากแผนบู ร ณาการ
(แผนภาค ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วและบริ ก าร ฯลฯ)

กรมกำรพัฒนำชุมชน
ใช้ข้อมูลเพื่อกำรพัฒนำและส่งเสริม
กำรใช้ประโยชน์ของข้อมูล

ตัวอย่ำงแบบประเมินกำรจัดประเภทชุมชนท่องเที่ยว

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
สานักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ชุมชนสามารถบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
ชุมชนท่องเที่ยวรักษาอัตลักษณ์และ
สร้างคุณค่าได้อย่างยั่งยืน

สินค้าและบริการในชุมชนท่องเที่ยว
ได้รับการพัฒนาและเพิ่มมูลค่า

นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยว
และสัมผัสวิถีชีวิตของคนในชุมชน

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ชุมชนท่องเที่ยว

พัฒนาและยกระดับมาตรฐาน
สินค้าและบริการในชุมชนท่องเที่ยว

ส่งเสริมการตลาด
และเชื่อมโยงธุรกิจการท่องเที่ยว

จำนวนชุมชนท่องเที่ยว
ที่พร้อมรองรับนักท่องเที่ยว

จำนวนสินค้ำและบริกำร
ในชุมชนท่องเที่ยวมีคุณภำพและมำตรฐำน

จานวนนักท่องเที่ยว
ในชุมชนเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์

1. รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการจาหน่ายสินค้าและกิจกรรมบริการด้านการท่องเที่ยว
2. ความสุขของคนในชุมชนเพิ่มขึ้น
3. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวผ่านเกณฑ์ที่กาหนด

การจัดประเภทชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

A

ชุมชนท่องเที่ยวดาวเด่น “Attractive”
(พร้อมรองรับนักท่องเที่ยว)

มีค่าคะแนน 90 คะแนนขึ้นไป
(มีคะแนนในด้านที่ 1, 40 คะแนนขึ้นไป)

B

ชุมชนท่องเที่ยวดาวรุ่ง“Brighten Star”
(มีแวว มีอนาคต ในการพัฒนาต่อยอด)

มีค่าคะแนน 80 – 89 คะแนน
(มีคะแนนในด้านที่ 1, 40 คะแนนขึ้นไป)

C

ชุมชนโดดเด่นเฉพาะด้าน “Case Study”
(มีความโดดเด่นเฉพาะทาง)

มีค่าคะแนนน้อยกว่า 90 (ค่าคะแนนในด้านที่ 1 น้อยกว่า 40 คะแนน)
แต่มีความโดดเด่นเฉพาะทางด้านอื่น พร้อมรองรับการศึกษาดูงาน

D

ชุมชนสินค้า OTOP “Delivery Products”
(นาสินค้าออกขาย)

มีค่าคะแนนน้อยกว่า 80
(ค่าคะแนนในด้านที่ 1 น้อยกว่า 40 คะแนน)

กรอบการพิจารณาจัดประเภทชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
คะแนนรวม

50%
ศักยภาพในการ
ดึงดูดนักท่ องเที่ยว

30%
90
ด้ านความพร้ อม
ของชุมชนและสิ่ง
อานวยความสะดวก
80
สินค้ าและบริการ

20%

A

B

C
D

ชุมชนท่องเที่ยวดาวเด่น
“Attractive”
ชุมชนท่องเที่ยวดาวรุ่ง
“Brighten Star”
ชุมชนโดดเด่นเฉพาะ
ด้าน “Case Study”
ชุมชนสินค้า OTOP
“Delivery Products”

40

คะแนนด้านที่ 1
(ศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยว)

แนวทางการส่งเสริมและพัฒนา “ชุมชนท่องเที่ยวดาวเด่น”

A

ชุมชนท่องเที่ยวดาวเด่น “Attractive”
(พร้อมรองรับนักท่องเที่ยว)
“สร้างเครือข่าย เพิ่มการเชื่อมโยง
เป็นหุ้นส่วนกับภาคเอกชน”

แนวคิด ชุมชนมีศักยภำพในกำรดึงดูดนักท่องเที่ยว มีควำมสำมำรถในกำร
บริหำรจัดกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวได้ด้วยตนเอง มีกำรกำหนดแผนและทิศทำงกำร
พัฒนำ มีสิ่งอำนวยควำมสะดวก และมีสินค้ำและบริกำรที่พร้อมรองรับ
นักท่องเที่ยว ควรสนับสนุนให้มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์สร้ำงกำรรับรู้และ
ส่งเสริมกำรตลำดเชื่อมโยงธุรกิจท่องเที่ยว กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเข้ำมำสัมผัสวิถี
ชีวิตและเสน่ห์ของชุมชน ทั้งชำวไทยและชำวต่ำงชำติ

แนวทางการพัฒนา
o ส่งเสริมกำรประชำสัมพันธ์กระตุ้นนักท่องเที่ยวทั้งภำยในประเทศ และต่ำงประเทศ
o ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ำสู่ช่องทำงกำรตลำดออนไลน์ แพลตฟอร์ม แอพพลิเคชั่น
o ส่งเสริมกำรตลำดเชื่อมโยงธุรกิจท่องเที่ยว ได้แก่ แพคเกจทัวร์ โปรแกรมกำรท่องเที่ยว
o บูรณำกำรทำงำนร่วมกับหน่วยงำนภำคีด้ำนกำรตลำด เช่น กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
(ททท) สภำอุตสำหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย/จังหวัด สมำคมด้ำนกำรท่องเที่ยว
สำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร ฯลฯ และร่วมงำนส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
เช่น งำนเที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก
o ส่งเสริมให้เกิดควำมยั่งยืนของกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยใช้หลักกำรและแนวคิดตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อ
สร้างการรับรู้และกระตุ้น
นักท่องเที่ยวเข้าสู่ชุมชน
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

แนวทางการส่งเสริมและพัฒนา “ชุมชนท่องเที่ยวดาวรุ่ง”

B

ชุมชนท่องเที่ยวดาวรุ่ง“Brighten Star”
(มีแวว มีอนาคต ในการพัฒนาต่อยอด)
“ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและ
บริการ ชุมชนมึความสะอาด สะดวก ปลอดภัย”

แนวคิด ชุมชนมีศักยภำพในกำรดึงดูดนักท่องเที่ยว สำมำรถพัฒนำต่อยอด
ยกระดับให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวที่พร้อมรองรับนักท่องเที่ยว โดยวิเครำะห์
ศักยภำพชุมชนท่องเที่ยวและกำหนดแนวทำงในกำรพัฒนำตำมศักยภำพ
และคุณลักษณะของชุมชน

แนวทางการพัฒนา
o วิเครำะห์ศักยภำพชุมชนท่องเที่ยวทั้ง 3 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนศักยภำพในกำรดึงดูดนักท่องเที่ยว ด้ำนควำมพร้อมและ
สิ่งอำนวยควำมสะดวก รวมทั้งด้ำนสินค้ำและบริกำร โดยแต่ละชุมชนนำผลกำรวิเครำะห์มำกำหนดแผนและ
แนวทำงในกำรพัฒนำยกระดับชุมชนท่องเที่ยวให้มีควำมพร้อมในกำรรองรับนักท่องเที่ยว
o เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว โดยมีกรรมกำรบริหำรชุมชนท่องเที่ยว กลุ่ม/องค์กรที่
ร่วมกันขับเคลื่อนแผนพัฒนำชุมชนท่องเที่ยวให้เป็นไปตำมแนวทำงและทิศทำงที่กำหนด มีกำรกำหนดกฎเกณฑ์
กติกำ เพื่อสร้ำงควำมยั่งยืนของชุมชนท่องเที่ยว
o ยกระดับสินค้ำ/ผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภำพมำตรฐำน สอดคล้องกับควำมต้องกำรของนักท่องเที่ยว
o พัฒนำกิจกรรมกำรท่องเที่ยวและบริกำร โปรแกรมกำรท่องเที่ยว แพ็คเกจทัวร์ รวมถึงมำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง เช่น
มำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัย มำตรฐำนโฮมสเตย์
o ส่งเสริมกำรตลำด โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้ำหมำยนักท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับควำมดึงดูดด้ำนกำรท่องเที่ยวของชุมชน

เพื่อ
ยกระดับเป็นชุมชนท่องเที่ยว
ที่พร้อมรองรับนักท่องเที่ยว

แนวทางการส่งเสริมและพัฒนา “ชุมชนโดดเด่นเฉพาะด้าน”

C

ชุมชนโดดเด่นเฉพาะด้าน “Case Study”
(มีความโดดเด่นเฉพาะทาง)

แนวคิด ชุมชนมีศักยภำพในกำรดึงดูดนักท่องเที่ยวค่อนข้ำงน้อย แต่มีควำมโดด
เด่นเฉพำะด้ำนในกำรเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษำดูงำน จึงควรส่งเสริมให้เกิดกำร
สร้ำงรำยได้จำกจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้รองรับกำรศึกษำดูงำน เพื่อขยำยผล
ควำมสำเร็จในกำรพัฒนำด้ำนต่ำงๆ ตำมควำมโดดเด่นของชุมชน

“เชื่อมโยงเครือข่ายประชารัฐ สาธารณสุข เกษตร
ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้พร้อมรองรับ
การศึกษาดูงานเฉพาะด้าน ”
แนวทางการพัฒนา
o จำแนกควำมโดดเด่นแต่ละด้ำน เพื่อให้สำมำรถพัฒนำไปสู่แหล่งเรียนรู้ที่มีกระบวนกำร
จัดกิจกรรมเรียนรู้ที่เหมำะสม สอดคล้องกับเนื้อหำองค์ควำมรู้ และตัวอย่ำงควำมสำเร็จ
ของชุมชน
o พัฒนำเป็นแหล่งเรียนรู้ ในกำรรองรับกำรศึกษำดูงำน โดยสำมำรถกำรบริหำรจัดกำร
สร้ำงรำยได้จำกกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ของชุมชน และอำจมีรำยได้เสริมจำกสินค้ำ
และบริกำรที่มีอยู่ในชุมชน
o ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องที่มีภำรกิจเฉพำะด้ำนในกำรส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ เช่น
เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัย กำรบริหำรจัดกำรกองทุน ฯลฯ

เพื่อ
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่พร้อมรองรับ
กำรศึกษำดูงำนเฉพำะด้ำน ตำม
ควำมโดดเด่นของชุมชน

แนวทางการส่งเสริมและพัฒนา “ชุมชนสินค้า OTOP”

D

ชุมชนสินค้า OTOP “Delivery Products”
(นาสินค้าออกขาย)

แนวคิด ชุมชนมีศักยภำพในกำรดึงดูดนักท่องเที่ยวค่อนข้ำงน้อย และไม่ได้มี
ควำมโดดเด่นเฉพำะด้ำนในกำรเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษำดูงำน จึงควร
ส่งเสริมกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกตำมกระบวนกำรพัฒนำ OTOP รวมถึง
กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งชุมชนภำยใต้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

“ส่งเสริมภูมิปัญญาพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ OTOP
เชื่อมต่อตลาดประชารัฐ, OTOP Mobile Unit
และ OTOP Online ”
แนวทางการพัฒนา
o พัฒนำตำมแนวทำงกระบวนกำร OTOP ได้แก่ พัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกลุ่ม
พัฒนำกระบวนกำรผลิต พัฒนำผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมกำรตลำด เชื่อมโยงกับ ตลำด
ประชำรัฐ, OTOP Mobile Unit และ OTOP Online,
o ใช้หลักกำรพื้นฐำนตำมแนวคิด OTOP คือ ภูมิปัญญำท้องถิ่นสู่สำกล กำรพึ่งพำตนเอง
และควำมคิดสร้ำงสรรค์ และกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่
เป็นอัตลักษณ์ ใช้ภูมิปัญญำและวัตถุดิบในท้องถิ่น สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ สร้ำงอำชีพและ
รำยได้
o ใช้กระบวนกำรชุมชนในกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรชุมชน ภำยใต้หลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นให้ชุมชนพึ่งตนเองได้

เพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโดย
การสนับสนุนและพัฒนาตาม
กระบวนการ OTOP

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
แผนงานการส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี / หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP VILLAGE) / หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน (SE)
จังหวัด .........................................
จานวน
ที่

ประเภทชุมชนท่องเที่ยว

1

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีประเภท A
: ชุมชนท่องเที่ยวดาวเด่น “Attractive”

2

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีประเภท B
: ชุมชนท่องเที่ยวดาวรุ่ง “Brighten Star”

3

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีประเภท C
: ชุมชนโดดเด่นเฉพาะด้าน “Case Study”

4

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีประเภท D
: ชุมชนสินค้า OTOP “Delivery Products”

ชุมชน

ปัญหา/ความต้องการ
ของชุมชน

แผนการส่งเสริมชุมชน

เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

การดาเนินงาน

การบูรณาการ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

ลงชื่อ ........................................................... ผู้รายงาน
(.....................................................)
ตาแหน่ง พัฒนาการจังหวัด ..........................................

