สรุปการดาเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
เดือนกรกฎาคม 2562
1.1 โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
1.1.1 การติดตามผลการการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (1 เขตตรวจ 1 ชุมชน )
1) โครงการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การสื บ สานวั ฒ นธรรมประเพณี แ ละวิ ถี ชี วิ ต เศรษฐกิ จ
พอเพียง
บ้านพุนาร้อน หมู่ที่ 4 ตาบลด่านช้าง อาเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี งบประมาณ
500,000 บาท
เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 500,000 บาท
2) การประเมินจัดประเภทชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และหมู่บ้าน OTOP เพื่อการ
ท่องเที่ยว ระดับจังหวัด
จังหวัดสุ พรรณบุ รี ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัด
สุพรรณบุรี วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เพื่อพิจารณารับรองการประเมินจัดประเภทชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัต
วิถี และหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว 2 หมู่บ้าน รวม 44 หมู่บ้าน จาก 10 อาเภอ ณ ห้องประชุมขุนช้าง ศาลา
กลางจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีผลการรับรองการประเมินจัดประเภทชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และ
หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ดังนี้
(1) ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับ A จานวน 1 ชุมชน
(2) ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับ B จานวน 10 ชุมชน
(3) ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับ C จานวน 20 ชุมชน
(4) ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับ D จานวน 13 ชุมชน

3) การรายงานผลการดาเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (Google
sheet)
1. ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จานวน 126 กลุ่ม สมาชิก 1,312 คน 428 ผลิตภัณฑ์
จาแนกตามประเภทผลิตภัณฑ์ได้ ดังนี้
ประเภทผลิตภัณฑ์
1) อาหาร
2) เครื่องดื่ม
3) ผ้าและเครื่องแต่งกาย
4) ของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึก
5) สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
6) ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก(หมู่บ้านละ 5 ผลิตภัณฑ์)

จานวน (รายการ)
199
18
58
120
34
210

2. ชุมชนมีเสน่ห์อัตลักษณ์ จาแนกเป็น
ประเภทเสน่ห์/อัตลักษณ์
จานวน (ชุมชน)
1) ด้านอาหาร
30
2) ด้านการแต่งกาย
19
3) ด้านสถาปัตยกรรมพื้นบ้าน
11
4) ด้านประเพณี
34
5) ด้านภาษา
15
6) ด้านอาชีพ
18
7) ด้านความเชื่อ
25
8) ด้านศิลปะพื้นถิ่น
19
9) ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
29
10) ด้านอื่นๆ
2
*หมายเหตุ ชุมชนแต่ละชุมชน มีเสน่ห์และอัตลักษณ์ได้หลายด้าน
3. ข้อมูลด้านที่พักสนับสนุนการท่องเที่ยว
ประเภทที่พัก
1) โรงแรม
2) โฮมสเตย์
3) ลานกางเต้นท์
4) อื่นๆ
*อื่น ๆ สถานที่พักเอกชนที่เชื่อมโยงในพื้น

จานวน
12
320
7
169*

4. ผลการพัฒนาตาม Value Chain
รายละเอียดการพัฒนา/กิจกรรม
1) การจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนฯ
2) การจัดตั้งระเบียบชุมชนฯ
3) การจัดทาแผนธุรกิจชุมชนฯ
4) ออกแบบตราสัญลักษณ์ /สโลแกนชุมชน
5) จานวนนักเล่าเรื่อง
6) จานวนครัวเรือนที่มีส่วนร่วมรับประโยชน์
กับโครงการ
7) จานวนผู้ที่มีส่วนได้เสียโดยตรง ได้รับประโยชน์
8) การพัฒนาผลิตภัณฑ์

จานวน
42
คณะ/ชุมชน
42
ชุมชน
42
ชุมชน
42
ชุมชน
110
คน
10,578
ครัวเรือน
27,031
คน
1. กลุ่ม 126 กลุ่ม
2. สมาชิกกลุ่มรวม 1,312 คน
3. ผลิตภัณฑ์ รวม 428 ผลิตภัณฑ์
4. ที่พัก 508 แห่ง
5. ร้านอาหาร 301 แห่ง
6. กิจกรรมการท่องเที่ยว 35 กิจกรรม
7. ผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมท่องเที่ยว
2,138 คน

5. การจัดตังกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ประเภทกลุ่ม
1) กลุ่มเดิม
2) กลุ่มใหม่
รวม

จานวน(กลุ่ม)

จานวนสมาชิก(คน)

เงินสัจจะสะสม(บาท)

2
33
35

200
756
956

211,480
32,700
244180

6. ผลสาเร็จของการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสุพรรณบุรี (เชิง
ปริมาณ)
1) จานวนนักท่องเที่ยว
2) รวมรายได้ทังหมด
3) รวมรายได้แยกตามประเภท
(1) รายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์
(2) รายได้จากการบริการที่พัก
(3) รายได้จากการจาหน่ายอาหารพื้นถิ่น
(4) รายได้จากการบริการท่องเที่ยว

49,320 คน
11,351,639 บาท
6,270,319 บาท
754,100บาท
2,978,930 บาท
1,348,290 บาท

**รายได้จากการดาเนินกิจกรรมตามโครงการ แยกเป็นรายอาเภอ
รวมรายได้ทุกเดือน แยกตามประเภท
จังหวัดสุพรรณบุรี
11,351,639 บาท

ผลิตภัณฑ์
6,270,319 บาท

ที่พัก

อาหาร

754,100 บาท 2,978,930 บาท

การบริการท่องเที่ยว
1,348,290 บาท

1. อาเภอเมืองสุพรรณบุรี

702,600

59,000

289,100

44,900

2. อาเภอด่านช้าง

793,839

449,400

350,140

247,500

3. อาเภอศรีประจันต์

317,400

208,200

687,200

80,800

4. อาเภอสามชุก

212,340

4,000

183,500

68,700

43,200

0

35,800

26,300

6. อาเภอหนองหญ้าไซ

259,000

11,000

187,300

55,700

7. อาเภอสองพี่น้อง

457,300

22,500

92,700

100,500

1,045,240

0

633,990

239,990

977,200

0

201,500

130,400

1,462,200

0

317,700

353,500

5. อาเภอดอนเจดีย์

8. อาเภอเดิมบางนางบวช
9. อาเภออู่ทอง
10. อาเภอบางปลาม้า

1.1.2 การเตรียมพร้อม กรณี สตง. สุ่มตรวจ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
สานักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรี แจ้งหนังสือเปิดการตรวจสอบโครงการชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยกาหนดลงพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป
โดยได้รับมอบหมายจาก สตง.ภาค จังหวัดนครปฐม ให้ดาเนินการตรวจสอบเฉพาะในส่วนกิจกรรมพัฒนา
สินค้า (พัฒนา OTOP กลุ่ม D หมู่บ้าน ละ 10 รายการ) และ การปรับปรุงภูมิทัศน์ ทุกหมู่บ้าน จานวน 42
หมู่บ้าน
รายการที่ สตง. แจ้ง ประสงค์เข้าตรวจ
โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
จานวน 42 หมู่บ้าน
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาสินค้าและบริการ
ด้านการท่องเที่ยว
1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์
หมู่บ้านละ 10 รายการ

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและ
สิ่งอานวยความสะดวก
2. ออกแบบและพัฒนาภูมิทัศน์
ชุมชนท่องเที่ยว

การเตรียมความพร้อมรับการตรวจ
โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
1) จัดทาข้อมูลทะเบียน OTOP กลุ่ม D จานวน
10 รายการ/หมู่บ้าน ที่พัฒนาตามโครงการ พร้อม
แสดงรายการพัฒนา บรรจุภัณฑ์ตามโครงการ และ
ภาพเปรียบเทียบ ก่อน/และหลังการพัฒนาตาม
โครงการ รวมถึง บรรจุภัณฑ์ต้นแบบ ไฟล์ข้อมูล
แผ่น CD
2) ให้เจ้าหน้าที่ พัฒนาชุมชน ผู้รับผิดชอบหมู่บ้าน/ นวช.
อาเภอ ที่รับผิดชอบงาน OTOP ประชุม สร้างความ
เข้าใจ สร้างการรับรู้ และย้า ผลการดาเนินกิจกรรม
ตามโครงการ และสิ่งที่กลุ่มได้จากโครงการ เพื่อพร้อม
รับการตรวจ
3) จัดทาแผนรับการตรวจและส่งแผนฯให้จังหวัด
1) จัดทาข้อมูลตามรายการจ้าง พร้อมภาพแสดงผล
การดาเนินงานตามข้อตกลงการจ้าง
2) ให้เจ้าหน้าที่ พัฒนาชุมชนทุกอาเภอ ลงพื้นที่ดูสภาพจริง
ที่ยังคงอยู่ รวมถึง แจ้ง/ประชุม ทาความเข้าใจ
คณะกรรมการชุมชนท่องเที่ยว ให้รับทราบ และพร้อม
รับการตรวจ
3) จัดทาแผนรับการตรวจและส่งแผนฯให้จังหวัด พร้อม
แจ้งรายชื่อ จนท.นา สตง.ลงพื้นที่ ให้ จังหวัด

1.1.3 ปัญหา - อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
 ปัญหา อุปสรรค ที่พบจากการลงพืนที่เพื่ออานวยความสะดวกแก่ สตง.ในการเข้าตรวจ
โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 42 หมู่บ้าน
1. ด้วยระยะเวลาของการดาเนินกิจกรรมตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ผ่านมาเป็ นระยะเวลา กว่า 10 เดือน ทาให้ หลายๆพื้นที่ ผู้ที่มีส่ วนได้เสี ยตามโครงการ หรือผู้ ที่เคยร่ว ม
กิจกรรมการพัฒนาตามโครงการ ไม่สามารถจาข้อมูล/การพัฒนาตามโครงการที่ได้รับไป ประกอบกับการขาด
การติดต่อสนั บสนุน จากเจ้าหน้ าที่ในการสร้างการรับรู้ และผลการพัฒ นาตามโครงการ ทาให้ส่วนใหญ่ไม่
สามารถตอบคาถาม สตง.ได้
2. บุคลากรไม่มีความเชี่ยวชาญ หรือชานาญงานในการจัดจ้าง ตามโครงการ และด้วย
ข้อจากัดของระยะเวลา ทาให้การตรวจรับงานจ้างในหลายๆพื้นที่ ไม่ตรงตามข้อกาหนดงานจ้าง จน
ระยะเวลาล่วงเลยส่งผลต่อการรับการตรวจสอบของ สตง.
 ข้อเสนอแนะ
1. เจ้าหน้าที่ควรส่งเสริมสร้างการรับรู้ต่อการดาเนินกิจกรรมภายใต้โครงการชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในพื้นที่ อย่างต่อเนื่อง
2. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ การดาเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง

