ข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project Brief) สาหรับโครงการภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมตามบัญชีท้าย พ.ร.ก. ให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563
1. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการพัฒนาสินค้าชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อสนับสนุนการบริโภคสินค้า
ชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือ (Lanna Creativity Tourism)
พื้นที่ดาเนินการ
เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปำง ลำพูน เชียงรำย พะเยำ แพร่ และน่ำน
ระยะเวลาดาเนินการ 12 เดือน (เริ่มต้นเดือน เริ่มกรกฎำคม 2563
)
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ (หน่วยรับงบประมาณ) (กรม/จังหวัด/หน่วยงำนรัฐ)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx กระทรวง xxxxxxxxxxxxxxx
3. วงเงินงบประมาณ
10,000,000 (สิบล้ำนบำทถ้วน) ล้านบาท
4. ความสอดคล้องกับกรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
☐ 4.1 แผนงำนหรือโครงกำรลงทุนและกิจกรรมกำรพัฒนำที่สำมำรถพลิกฟื้นกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ
เพิ่มศักยภำพและยกระดับกำรค้ำ กำรผลิ ต และกำรบริ กำรในสำขำเศรษฐกิจ ที่ส ำคัญของ
ประเทศ โดยครอบคลุมภำคเกษตร อุตสำหกรรม กำรค้ำและกำรลงทุน ท่องเที่ยวและบริกำร
☐ เป้าหมาย สร้ำงรำยได้จำกภำคกำรผลิตและภำคบริกำรที่ทันสมัย ในพื้นที่เป้ำหมำย
โปรดระบุ
☐ ภำคเกษตรกรรม
☐ ภำคอุตสำหกรรม กำรค้ำ/กำรลงทุน
☐ ภำคท่องเที่ยวและบริกำร
☐ อื่นๆ ระบุ ..........................
☒ 4.2 แผนงำนฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่ำนกำรดำเนินโครงกำรหรือกิจกรรมเพื่อสร้ำงงำน
สร้ำงอำชีพ โดยกำรส่งเสริมตลำดสำหรับผลผลิต และผลิตภัณฑ์ของธุรกิจชุมชนที่เชื่อมโยง
กับกำรท่องเที่ยวหรือภำคบริกำรอื่น กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนในชุมชน กำรจัดหำปัจจัย
กำรผลิ ตและสิ่งอำนวยควำมสะดวกที่จำเป็นสำหรับกำรพัฒ นำผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน
รวมทั้งกำรสร้ำงกำรเข้ำถึงช่องทำงกำรตลำด พร้อมทั้งยกระดับมำตรฐำนคุณภำพและมูลค่ำเพิ่ม
ของสินค้ำและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน
☒ เป้าหมาย กระตุ้น เศรษฐกิจฐำนรำกเพื่อสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้
โปรดระบุ
☒พัฒนำสินค้ำและบริกำรของชุมชน ☐ พัฒนำกำรตลำดและสิ่งอำนวยควำมสะดวก
☐ พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและส่งเสริมสำธำรณะประโยชน์ระดับชุมชน
☐ ส่งเสริมและพัฒนำทักษะฝีมือแรงงำน☐เกิดกำรฟื้นฟูและพัฒนำท้องถิ่นของตนเอง
☐ อื่นๆ ระบุ

☐ 4.3 แผนงำนหรือโครงกำรเพื่อส่ งเสริมและกระตุ้นกำรบริโ ภคภำคครัว เรือนและเอกชน รวมถึง
กำรลงทุนต่ำงๆของภำคเอกชน เพื่อให้สภำวะกำรบริโภคและกำรลงทุนกลับเข้ำสู่ระดับปกติ
ได้โดยเร็ว
☐ เป้าหมาย กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยกำรบริโภคและกำรใช้จ่ำยภำยในประเทศ
โปรดระบุ
☐ ส่งเสริมและกระตุ้นกำรบริโภค
☐ ส่งเสริมและกระตุ้นกำรลงทุน
☐ อื่นๆ ระบุ ..........................
☐ 4.4 แผนงำนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนผ่ำนกำรดำเนินโครงกำรหรือกิจกรรมเพื่อสร้ำงควำมมั่นคงทำง
เศรษฐกิจ ยกระดับโครงสร้ำงพื้นฐำนและสนับสนุนกระบวนกำรผลิตเพื่อกำรพัฒนำประเทศใน
ระยะต่อไป
☐ เป้าหมาย สร้ำงระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อสนับสนุนภำคกำรผลิตและบริกำรที่ทันสมัย
และเศรษฐกิจฐำนรำก
โปรดระบุ
☐ กำรพัฒนำแหล่งเก็บกักน้ำและระบบชลประทำน
☐ กำรพัฒนำ/ปรับปรุงโครงข่ำยคมนำคม
☐ กำรพัฒนำสิ่งอำนวยควำมสะดวก
☐ กำรพัฒนำดิจิทัลแพลตฟอร์ม
☐ อื่นๆ ระบุ ..........................
5. ความสาคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล
(โปรดอธิบำยให้เห็นว่ำโครงกำรที่เสนอสำมำรถตอบสนองวัตถุประสงค์แผนงำนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ภำยใต้ พ.ร.ก.ฯ อย่ำงไร)
5.1 กำรท่องเที่ยวของภำคเหนือโดดเด่นด้ำนวัฒนธรรมและธรรมชำติโดยมีจุดแข็งอยู่ที่สภำพภูมิสังคมซึ่ง
เป็ น ภูเขำสู ง ทัศนี ย ภำพสวยงำม อำกำศเย็นสบำย มีควำมหลำกหลำยทำงชำติพันธุ์โ ดยเฉพำะ
วัฒนธรรมที่งดงำมเป็นเอกลักษณ์ ผู้คนมีควำมเป็นมิตร รวมทั้งเป็นประตูเชื่อมโยงกำรท่องเที่ยว
สู่ ป ระเทศเพื่อนบ้ ำน และยั งมีแหล่ งมรดกโลกทั้งด้ำนประวัติศำสตร์และเชิงนิเวศน์ จึงดึงดูดให้
นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ำมำอย่ำงต่อเนื่อง และเริ่ มขยำยตลำดท่องเที่ยวเฉพำะกลุ่ มมำกขึ้น เช่น
MICE กำรท่องเที่ยวเพื่อสุขภำพ กำรท่ องเที่ยวชุมชน กีฬำ/กำรผจญภัย พำนักระยะยำว และกำร
ท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ำโขง โดยมีเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวหลักที่มีชื่อเสียง
ระดับโลก อย่ำงไรก็ตำมสภำพโดยรวมของทรัพยำกรธรรมชำติ และแหล่งท่องเที่ยวหลักมีควำมเสื่อม
โทรม กำรบริหำรจัดกำรด้ำนแผนพัฒนำภำคเหนือกำรท่องเที่ยว และระบบขนส่งสำธำรณะยังขำด
ประสิทธิภ ำพ และปั ญหำหมอกควันที่ส่ งผลกระทบต่อกำรตัดสินใจมำท่องเที่ยว เป็นประเด็นที่
ท้ำทำยต่อกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวของภำคเหนือ

5.2 เพื่อให้กำรท่องเที่ยวในพื้นที่ภำคเหนือเกิดประโยชน์ต่อชุมชนโดยรวมและมีควำมยั่งยืน รวมทั้งพัฒนำ
ต่อยอดรูปแบบกำรท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับสภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน กำรพัฒนำ
สินค้ำชุมชนเชิงสร้ำงสรรค์ จึงเป็นทำงเลือกหนึ่งสำหรับกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน
6. ที่มาของโครงการ
☐ แผนหมู่บ้ำน/ชุมชน
☐ แผนท้องถิ่น
☐ แผนพัฒนำอำเภอ
☐ แผนพัฒนำจังหวัด
☒ ริเริ่มใหม่
☐ ข้อเสนอของมูลนิธิ องค์กรอิสระ สหกรณ์ วิสำหกิจชุมชน
☐ อื่นๆ โปรดระบุ ____________________________________________________________
7. กลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการดาเนินแผนงาน/โครงการโดยตรง (โปรดระบุ
กลุ่มเป้ำหมำยที่ชัดเจน อำทิ ประชำชนผู้ตกงำน ผู้ประกอบกำรกลุ่มท่องเที่ยว )
☒ ประชำชนในชุมชน 10,000

รำย

☐ เกษตรกร

รำย

☐ ผู้ประกอบกำร

รำย

☐ อื่นๆ

รำย

8. ขอบเขตการดาเนินงาน/กิจกรรมที่สาคัญของโครงการ
(โปรดอธิบำยให้เห็นถึงกิจกรรม-วิธีกำรดำเนินงำน)
ดำเนินกำรร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เป้ำหมำยเพื่อ โฆษณำประชำสัมพันธ์สร้ำงกำรรับรู้
สินค้ำและบริกำรทำงกำรท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับสินค้ำในชุมชน มีกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้
8.1 คัดเลือกสินค้ำตัวอย่ำงจำกชุมชนต่ำงๆ เพื่อประเมินควำมน่ำสนใจ รวมถึงให้ ควำมรู้/ ข้อเสนอแนะ
ในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เชิงสร้ำงสรรค์ต่ำงๆ
8.2 ร่วมมือกับสถำบัน กำรศึกษำในท้องที่เพื่อเปิดโอกำสให้นักศึกษำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสินค้ำชุมชน
เชิงสร้ำงสรรค์
8.3 จัดทำมำตรฐำนเพื่อแสดงให้ผู้บริโภครับรู้ถึงมำตรฐำนสินค้ำในชุมชน (Creativity Score)
8.4 จัดทำแพลตฟอร์มสำหรับกำรซื้อขำยสินค้ำชุมชนออนไลน์
8.5 โฆษณำประชำสั มพัน ธ์ผ่ำนสื่อออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อสร้ำงกำรรับรู้ผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ในชุมชน
ให้แก่ผู้ประกอบกำรธุร กิจท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว และประชำชนทั่วไป รวมถึงกระตุ้นให้เกิดกำร
บริโภคสินค้ำชุมชน
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เป้าหมายและตัวชี้วัด
1. อัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยของรำยได้จำกกำรเดินทำงท่องเที่ยวในภูมิภำคภำคเหนือเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ xx
2. เกิดกำรพัฒนำต่อยอดสินค้ำ/ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีมูลค่ำเพิ่ม ขึ้นร้อยละ xx รวมทั้งกำรเพิ่มโอกำส/ช่องทำงกำรเสนอ
ขำยให้กับผู้ประกอบกำรพื้นถิ่น อันจะนำไปสู่กำรเพิ่มกำรกระจำยรำยได้สู่ชุมชน

10. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ
1 ชื่อ-สกุล
นำย/นำงสำว xxxxx xxxxxxxxxx
ตำแหน่ง

xxxxx

กอง/สำนัก xxxxx xx

โทรศัพท์ (สำนักงำน/มือถือ) xxxxxxxxx
E-mail

DUMMY@gmail.com

โทรสำร
Line ID

xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx

2 ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

กอง/สำนัก

โทรศัพท์ (สำนักงำน/มือถือ)
E-mail

โทรสำร
Line ID

