ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea)
แนวทางของแผนพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) บนเส้นทางท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้าโขง
หัวข้อ
๑. ชื่อโครงการ
๒. ความส้าคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล

๓. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ
4. ตัวชีวัดความส้าเร็จ
ของโครงการ
5. ผลผลิต/ผลลัพธ์

6. ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

รายละเอียด
พัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) บนเส้นทางท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้าโขง
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) มีกรอบแนวคิด ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ที่
มุ่งเน้นการพัฒนาภาคการผลิตและบริการให้สามารถแข่งขันได้เกิดความยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และมีรายได้
ที่ดีขึ้น และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน มีแนวทางเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจ
ของภาคบริการ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายลดความเหลื่อมล้้าของสังคมที่มุ่งเน้นสร้างรายได้และความเจริญความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ โดยให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้าเนินการร่วมกับภาครัฐเพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ รับทราบการแต่งตั้ง
คณะกรรมการภาครัฐและภาคเอกชน ๑๒ คณะ ซึ่ง 1 ใน 12 คณะนั้น มีคณะท้างานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ
ประชารัฐ มีเป้าหมาย “สร้างรายได้ให้ชุมชน ประชาชนมีความสุข” โดยมุ่งเน้นพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ใน 3 กลุ่ม
งาน (เกษตร แปรรูป และท่องเที่ยวโดยชุมชน) ซึ่งเกิดประโยชน์ในวงกว้าง จ้าเป็นจะต้อ งน้าอัตลักษณ์ชุมชนมาสร้าง
มูลค่าเพิ่ม การท่องเที่ยวชุมชน โดยการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) บนเส้นทาง
ท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้าโขง เป็นจุดเริ่มต้นของการดึงอัตลักษณ์ชุมชนมาขยายผลให้เกิดการสร้างรายได้และความ
ยั่งยืนให้กับพื้นที่ เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวได้รับความนิยม เป็นที่รู้จัก สามารถท้าให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น จากอาชีพ
ทั้งการผลิต การค้าขาย และการบริการของชุมชน รวมถึงสินค้า OTOP ที่เป็นแรงกระตุ้น ให้นักท่องเที่ยวสนใจที่จะ
เดินทางไปสู่การท่องเที่ยวในหมู่บ้าน ท้าให้ประชาชนมีรายได้ที่ดีขึ้น กระตุ้นเศรษฐกิจที่เห็นผลในวงกว้าง
ด้วยเหตุผลนี้ การจัดท้าโครงการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) บนเส้นทาง
ท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้าโขง จึงเป็นโครงการที่ส้าคัญ ที่เชื่อมโยงแผนการพัฒนาการท่องเที่ยว ภายใต้อัตลักษณ์ของ
ชุมชน ท้าให้เกิดการรวมตัวกันของประชารัฐที่พร้อมสร้างความโดดเด่น บนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
เชื่อมโยงงานระหว่างภาค โดยอาศัยกลไกความร่วมมือจากทุกภาคส่วนท้างานแบบบูรณาการ จนสามารถพัฒนา
ประเทศไทยให้ก้าวสู่ “ไทยแลนด์ 4.0”
1) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชน โดยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง
2) เพื่อเชื่อมโยงแผนการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้าโขงให้มีความโดดเด่นบนอัตลักษณ์ของชุมชน
3) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง
รายได้จากการท่องเที่ยวโดยชุมชนในหมู่บ้าน OTOP พื้นที่เป้าหมาย เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
ผลผลิต 1. มีการเชื่อมโยงอัตลักษณ์ชุมชนในเส้นทางท่องเที่ยว 1 เครือข่าย
2. มีการพัฒนารูปแบบและสิ่งบริการการท่องเที่ยวในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village)
เพิ่มขึ้นระดับหมู่บ้าน จ้านวน ๑2 หมู่บ้าน ในพื้นที่ 5 จังหวัดริมแม่น้าโขง
3. มีการจัดท้ากระดานสินค้าที่มีสินค้ าและบริการแหล่งท่องเที่ยว"
ผลลัพธ์ 1. มีการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวโดยชุมชนในระดับจังหวัด ระดับเส้นทางการท่องเที่ยว และระดับภาค
2.เกิดช่องทางการตลาดสินค้าชุมชน ที่เกิดจากกระบวนการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
3. ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพ มีผลิตภัณฑ์ และมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น "
O แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง : ยึดมั่นในเอกลักษณ์และศัยภาพของพื้นที่ และชุมชนรู้สึกเป็นเจ้าของโครงการ
O นโยบายส้าคัญของรัฐบาล : ด้านการลดความเหลื่อมล้้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการ
ของรัฐ ซึ่งระยะเฉพาะหน้าได้มุ่งเน้นการเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคง
O แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ 3 สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน แนวทางการเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขั นในเชิงธุรกิจของภาคบริการ
O ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี :ด้านความสามารถในการแข่งขันที่มุ่งเน้นการพัฒนาภาคการผลิตและบริการ
O ประเทศไทย 4.0 : การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามรูปแบบการด้าเนินงานโครงการ สานพลัง
ประชารัฐพัฒนาการท่องทเยวโดยชุมชน
O พลังประชารัฐ เป็นพลังหลักขับเคลื่อนกิจกรรมที่ส่วนที่ราชการไม่สามารถด้าเนินการได้

(Project idea รายโครงการ)

๒
หัวข้อ
7. ระยะเวลา
8. กิจกรรมหลักของ
โครงการ
8.๑ กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
ด้าเนินการ 1 มิถุนายน 2560 – 30 กันยายน 2560
งบประมาณ 130,405,200 บาท

สร้างความรู้ความเข้าใจ รวบรวมเชื่องโยงอัตลักษณ์ และสร้างการมีส่วนร่วมในชุ มชน บนเส้นทางท่องเที่ยววิถีชีวิต
ลุ่มแม่น้าโขง
งบประมาณ 2,155,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ ส่วนกลาง (กรมการพัฒนาชุมชน) และส่วนภูมิภาค
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/คณะกรรมการ คสป./ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ้ากัด
8.๒ กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาศักยภาพและความพร้อมรับนักท่องเที่ยวเส้นทางท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้าโขง
งบประมาณ
งบประมาณกิจกรรมที่ 2 รวม 35,159,100 บาท
ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมที่ 2.1 พัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จ้านวน 4
หน่วยงานที่
หมู่บ้าน
เกี่ยวข้อง
- สร้างวิถีชีวิตลุ่มแม่น้าโขงอ้าเภอโพธิ์ไทร
- ปรับปรุงหมู่บ้านวิถีชีวิตลุ่มแม่น้าโขงอ้าเภอเขมราฐ
- พัฒนารูปแบบการล่องเรือยาวบ้านปากลา นอนไม้ฝา กินปลาโขง ชมทุ่งฝ้าย รับตะวันก่อนใครในสยาม
- เยือนถิ่นไทบรู บ้านท่าล้ง
- พัฒนาการท่องเที่ยวหมู่บ้านฝ้าย (ESAN COTTON VILLAGE)
- พัฒนาสภาพแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยวอ้าเภอนาตาล
- พัฒนาและส่งเสริมการล่องแพสิรินธร
งบประมาณ ๑๓,๕๒๖,๔๐๐ บาท
ผู้รับผิดชอบ ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ท้าการปกครองอ้าเภอโพธิ์ไทร/อ้าเภอเขมราฐ/อ้าเภอโขงเจียม/อ้าเภอนาตาล/อ้าเภอ
สิรินธร/คณะกรรมการ คสป./ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ้ากัด
กิจกรรมที่ 2.๒ พัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวพื้นที่จังหวัดหนองคาย จ้านวน ๒ หมู่บ้าน
- เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จ้านวน 2 กลุ่ม
- พัฒนาศักยภาพแกนน้าหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวด้านการบริหารจัดการ
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และบรรจุภัณฑ์ให้ได้รับมาตรฐาน จ้านวน 4 ผลิตภัณฑ์
- สร้างอาคารแปรรูปผลิตภัณฑ์ จ้านวน 1 แห่ง
- สร้างศูนย์ OTOP เป็นศูนย์แสดงจ้าหน่ายและกระจายสินค้าลุ่มน้้าโขงสู่ตลาดอาเซียน จ้านวน 1 แห่ง
- จัดซื้อร้านจ้าหน่ายสินค้า OTOP ชุมชน ส้าเร็จรูป จ้านวน ๑ หลัง
งบประมาณ 6,506,200 บาท
ผู้รับผิดชอบ ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส้านักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย/ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย/ส้านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย/องค์การบริหารส่วนต้าบลสีกาย/องค์การบริหารส่วนต้าบลผาตั้ง/คณะกรรมการ
คสป./ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีหนองคาย(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ้ากัด
กิจกรรมที่ 2.3 พัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวพื้นที่จังหวัดอ้านาจเจริญ จ้านวน ๒ หมู่บ้าน
- พัฒนากิจกรรมการเบิ่งวัฒนธรรมหมอล้าบ้านปลาค้าว
- พัฒนารูปแบบเยือนถิ่นภูไทด้วยใจฮักแพง
งบประมาณ 3,126,500 บาท
ผู้รับผิดชอบ ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ้านาจเจริญ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ้านาจเจริญ/ส้านักงานท้องถิ่นจังหวัดอ้านาจเจริญ/ส้านักงาน
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ้านาจเจริญ/ส้านักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ้านาจเจริญ/คณะกรรมการ คสป./ บริษัท
ประชารัฐรักสามัคคีอ้านาจเจริญ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ้ากัด

(Project idea รายโครงการ)

๓
หัวข้อ

รายละเอียด
กิจกรรมที่ 2.4 พัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ จ้านวน 4 หมู่บ้าน
- พัฒนาศักยภาพการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวด้วยบุคลากรในพื้นที่
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ในพื้นที่หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
- พัฒนาคุณภาพและเมนูอาหารรองรับนักท่องเที่ยว
งบประมาณ 3,000,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด/ประชาสัมพันธ์จังหวัด/พาณิชย์จังหวัด/เกษตรและสหกรณ์จังหวัด/
คณะกรรมการ คสป./ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีบึงกาฬ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ้ากัด
กิจกรรมที่ 2.๕ พัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวพื้นที่จังหวัดเลย จ้านวน 5 หมู่บ้าน
- พัฒนาศักยภาพด้านการบริการท่องเที่ยวให้กับคณะกรรมการบริหารหมู่บ้าน กลุ่ม องค์กร ผู้น้าชุมชน
- ประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์และความโดดเด่นของหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
- สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์การพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีความโดดเด่นเป็นจุดขาย
งบประมาณ ๙,000,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด/ประชาสัมพันธ์จังหวัด/พาณิชย์จังหวัด/เกษตรและสหกรณ์จังหวัด/
คณะกรรมการ คสป./ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีบึงกาฬ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ้ากัด

8.๓ กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
8.๔ กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
8.๕ กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ส่งเสริมช่องทางการตลาดการท่องเที่ยวเส้นทางท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้าโขง
งบประมาณ 22,600,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ ส่วนกลาง (กรมการพัฒนาชุมชน) และส่วนภูมิภาค
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/คณะกรรมการ คสป./ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ้ากัด
สื่อสารสร้างการรับรู้เส้นทางท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้าโขง
งบประมาณ 70,050,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ ส่วนกลาง (กรมการพัฒนาชุมชน)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/ส้านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด/ส้านักงานท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัด/คณะกรรมการ คสป./ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ้ากัด
ติดตามขยายผลการด้าเนินงานเส้นทางท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้าโขง
งบประมาณ 441,100 บาท
ผู้รับผิดชอบ ส่วนกลาง (กรมการพัฒนาชุมชน)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/คณะกรรมการ คสป./ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ้ากัด

