แผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยวเขตมรดกโลกดานวัฒนธรรม
(ป! พ.ศ. 2560-2564)
ยุทธศาสตร-ที่ 1 ยกระดับมรดกวัฒนธรรมและแหลงทองเที่ยวธรรมชาติดวยการจัดการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
เป4าประสงค1) ยกระดับคุณภาพของการทองเที่ยวดานมรดกวัฒนธรรมและธรรมชาติเพื่อรองรับการกระจายตัวของนักทองเที่ยว
2) เพิ่มกิจกรรมการทองเที่ยวตามศักยภาพที่หลากหลายของเขตพื้นที่เพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ทองเที่ยวทั้งภายในและภายนอกเขตพื้นที่
3) พัฒนาและอนุรักษ1มรดกวัฒนธรรมและแหลงทองเที่ยวธรรมชาติของเขตพื้นที่ใหสมดุลยั่งยืน
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร1) คุณภาพของการทองเที่ยวดานมรดกวัฒนธรรมและธรรมชาติไดรับการพัฒนาและสามารถรองรับการขยายตัวของนักทองเที่ยวไดอยางสมดุล
2) กิจกรรมการทองเที่ยวเชื่อมโยงพื้นที่ทองเที่ยวทั้งภายในและภายนอกเขตพื้นที่ไดอยางเหมาะสมสอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่
3) มีการกระจายตัวของนักทองเที่ยวในเขตพื้นที่และนํามาซึ่งการกระจายรายไดในชุมชน
ประกอบดวย 3 กลยุทธ1 ไดแก
กลยุทธ-ที่ 1 พัฒนาเสนทางมรดกวัฒนธรรม“ถนนพระรวง-ทอปู;พญารวง” เพื่อสนับสนุนการทองเที่ยวเชื่อมโยงทั้ง ภายในและภายนอกเขตพื้นที่
กลยุทธ-ที่ 2 พัฒนาการทองเที่ยวทางธรรมชาติเชิงอนุรักษ1 เพื่อการทองเที่ยวที่ยั่งยืน
กลยุทธ-ที่ 3 เป>ดประตูตะวันตกเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษกระจายการทองเที่ยวสูพื้นที่ใกลเคียงทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบาน

แผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยวเขตมรดกโลกดานวัฒนธรรม

1

กลยุทธ-ที่ 1 พัฒนาเสนทางมรดกวัฒนธรรม“ถนนพระรวง-ทอปู;พญารวง” เพื่อสนับสนุนการทองเที่ยวเชื่อมโยงทั้ง ภายในและภายนอกเขตพื้นที่
งบประมาณ (ลานบาท)
เป4าหมาย
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ)
2560 2561 2562 2563
พัฒนาเสนทาง “ถนนพระรวง-ทอปู;พญารวง” เพื่อเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวและกิจกรรมการทองเที่ยวโดยรอบ
1 กําหนดแนวเสนทางและ
1. เพื่อศึกษาแนวเสนทางที่
1. ไดแนวทางและเสนทาง
1 ไดแนวทางการกําหนด 10
10
การกําหนดการสื่อความหมาย เหมาะสมกับการเชื่อมโยง
“ถนนพระรวง-ทอปู;พญา
เสนทางเพื่อการ
“ถนนพระรวง-ทอปู;พญารวง” อุทยานประวัติศาสตร1ที่ไดรับ รวง”
ทองเที่ยว
และเสนทางเลือกใกลเคียง
ขึ้นทะเบียนมรดกโลก
2. ไดแนวทางการออกแบบ 2. มีผลการศึกษาการ
2. เพื่อศึกษาการสื่อ
สื่อความหมายเพื่อการ
ออกแบบสื่อความหมาย
ความหมายของ
ทองเที่ยว
ตามจุดตางๆ ของ
“ถนนพระรวง-ทองปู;
เสนทางเนื่องจากเปDน
งานการทองพญารวง”
เสนทางประวัติศาสตร1
ตาม OUV
3. สนับสนุนใหเกิดการพัฒนา
เสนทางทองเที่ยว
“ถนนพระรวง-ทอปู;พญารวง”
เชื่อมโยง 3 เมืองมรดกโลกให
เปDนหนึ่งเดียว
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค-
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2564

หนวยงานรับผิดชอบ
1. สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด (หลัก)
2. องค1กรปกครองสวนทองถิ่น
(รวม)
3. สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
(รวม)
4. กรมศิลปากร (รวม)
5. สถาบันการศึกษา (รวม)

2

ที่
2

3

เป4าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ศึกษาออกแบบและปรับปรุง 1. เพื่อใหออกแบบเสนทาง
1. เกิดการเดินทางทองเที่ยว
เสนทาง “ถนนพระรวง-ทอปู; ทองเที่ยวโดยใชเสนทาง
เชื่อมโยงเมืองมรดกโลกดาน
พญารวง” และเสนทางเลือก “ถนนพระรวง-ทอปู;พญารวง” วัฒนธรรมโดยใชเสนทาง
ใกลเคียง (เปDนสวนหนึ่งของ
2. เพื่อปรับปรุงเสนทางการ
“ถนนพระรวง-ทอปู;พญา
แผนการจัดการพื้นที่มดรกโลก เดินทางทองเที่ยวภายในเขต รวง”
อุทยานประวัติศาสตร1 สุโขทัย พัฒนาการทองเที่ยวไดอยางมี 2. เกิดรูปแบบการเดินทางที่
กําแพงเพชร ศรีสัชนาลัย
ประสิทธิภาพ สะดวก
เปDนทางเลือกใหแก
ใหเปDนไปตาม Universal
ปลอดภัย และสามารถเลือก นักทองเที่ยวไดอยาง
Values ใน Criterion ที่ไดยื่น รูปแบบการเดินทางที่
หลากหลาย
เสนอตอ UNESCO)*
หลากหลาย อาทิเชน รถขนสง
สาธารณะ จักรยาน หรือระบบ
ราง
โครงการ/กิจกรรม

การปรับภูมิทัศน1เสนทาง
“ถนนพระรวง-ทอปู;พญารวง”
เพื่อการทองเที่ยว (ริมแนวทาง
เสนทาง “ถนนพระรวง-ทอปู;
พญารวง” ประมาณ 30
องค1การบริหารสวนตําบล)

วัตถุประสงค-

1. เพื่อปรับภูมิทัศน1ใหเกิด
ทัศนียภาพที่เหมาะแกการ
ทองเที่ยว
2. เพื่อใหนักทองเที่ยวใหไดรับ
ประสบการณ1และ
ความประทับใจในการเดินทาง
ทองเที่ยว

1. นักทองเที่ยวไดรับ
ประสบการณ1ที่ดีจากการ
เดินทางทองเที่ยว
2. นักทองเที่ยว
ประชาสัมพันธ1ทางออมโดย
ใชสื่อ social media ในการ
บอกตอใหแกบุคคลอื่น

แผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยวเขตมรดกโลกดานวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด
1. มีผลการศึกษาการ
ออกแบบที่ใชในการ
ปรับปรุงเสนทางที่ชัดเจน
2. เสนทาง “ถนนพระ
รวง-ทอปู;พญารวง”
ไดรับการปรับปรุงและ
พัฒนาเปDนเสนทาง
ทองเที่ยว

จํานวนและระยะทาง
ของเสนทางที่ไดรับการ
ปรับปรุงภูมิทัศน1
สอดคลองกับบริบทของ
พื้นที่และการทองเที่ยว

งบประมาณ (ลานบาท)
2560 2561 2562 2563
20
50
50

40

หนวยงานรับผิดชอบ
2564
50 1. กรมศิลปากร (หลัก)
2. สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด (รวม)
3. องค1กรปกครองสวนทองถิ่น
(รวม)
4. สมาคมอิโคโมสไทย (รวม)
5. สมาคมสถาปนิกสยาม(รวม)
6. หนวยงานวิชาชีพที่เกี่ยวของกับ
การออกแบบสถาป\ตยกรรม
(ออกแบบ)
7. องค1การบริหารการพัฒนาพื้นที่
พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยาง
ยั่งยืน (รวม)
1. องค1กรปกครองสวนทองถิ่น
(หลัก)
2. สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด (รวม)
3. องค1การบริหารการพัฒนาพื้นที่
พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยาง
ยั่งยืน (รวม)
4. องค1การสวนพฤกษศาสตร1
สุโขทัย (รวม)
5. สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศ
ไทย (รวม)

3

ที่

โครงการ/กิจกรรม

4

ศึกษาสํารวจจัดทําชุดขอมูล
ทางโบราณคดีตามแนว
เสนทาง “ถนนพระรวง-ทอปู;
พญารวง”

เป4าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อใหไดขอมูลทีเ่ ปDนประโยชน1 มีชุดขอมูลที่สามารถนําไปตอ
กับการปรับปรุงเสนทางมรดก ยอดองค1ความรูและเชื่อมโยง
วัฒนธรรมในการดึงดูด
เรื่องราวเพื่อการพัฒนาการ
นักทองเที่ยว
ทองเที่ยวในเขตมรดกโลก
ดานวัฒนธรรม
วัตถุประสงค-

รวม 4 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 240 ลานบาท

แผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยวเขตมรดกโลกดานวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด
ชุดขอมูลและขอมูลที่
จัดเก็บชี้ใหเห็นเสนทาง
มรดกวัฒนธรรมที่ชัดเจน
นําไปใชวางแผน
พัฒนาการทองเที่ยวตอ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

งบประมาณ (ลานบาท)
2560 2561 2562 2563
10

20

30

90

50

2564

หนวยงานรับผิดชอบ
1. กรมศิลปากร (หลัก)
2. (มีการกําหนดโครงการงบประมาณไวในแผนแมบท อพท.
5 ลานบาท)
3. สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด (รวม)

50

4

กลยุทธ-ที่ 2 พัฒนาการทองเที่ยวทางธรรมชาติเชิงอนุรักษ- เพื่อการทองเที่ยวที่ยั่งยืน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

เป4าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค-

ตัวชี้วัด

2560

งบประมาณ (ลานบาท)
2561 2562 2563

2564

หนวยงานรับผิดชอบ

พัฒนาการทองเที่ยวทางธรรมชาติเชิงอนุรักษ1 เพื่อการทองเที่ยวที่ยั่งยืน
5

6

ศึกษาแนวทางการจัดการและ
สนับสนุนการทองเที่ยวการ
เชื่อมโยงเสนทางทองเที่ยวและ
กิจกรรมการทองเที่ยวทั้งดาน
วัฒนธรรมและธรรมชาติกับ
ประเทศเมียนมา
กําหนดแนวทางและมาตรการ
การอนุญาต การควบคุม และ
การอํานวยความสะดวกให
นักทองเที่ยวเมียนมาใชรถ
สวนตัวเดินทางทองเที่ยวใน
เขตพัฒนาการทองเที่ยวมรดก
โลกดานวัฒนธรรม

1. เพื่อใหไดแนวทางการ
เชื่อมโยงการทองเที่ยวระหวาง
สองประเทศ
2. เพื่อการกระจายตัวและ
เพิ่มปริมาณนักทองเที่ยวของ
ทั้งสองประเทศ
1. เพื่อรองรับและเป>ดโอกาส
ในนักทองเที่ยวชาวเมียนมา
มาทองเที่ยวยังประเทศไทย
เพิ่มมากขึ้น
2. เพื่อใหเขตพัฒนาการ
ทองเที่ยวมีการบริหารจัดการ
กับนักทองเที่ยวที่ขับรถหรือใช
รถโดยสารจากตางประเทศ
รวม 2 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 15 ลานบาท

มีกิจกรรมการเชื่อมโยงและ
มีการทองเที่ยวที่เชื่อมโยง
ระหวางประเทศเมียนมาและเขต
พัฒนาการทองเที่ยวมรดกโลก
ดานวัฒนธรรม

กิจกรรมการ
ทองเที่ยวระหวาง 2
ประเทศไดรับการ
พัฒนาไปในทิศทางที่
ยั่งยืนขึ้น

มีรถสวนตัวและรถโดยสารจาก
ประเทศเมียนมาเขามาทองเที่ยว
ในเขตพัฒนาการทองเที่ยวมรดก
โลกดานวัฒนธรรม

กฎระเบียบ
เอื้ออํานวยตอการ
เดินทางทองเที่ยว
ระหวางสองประเทศ
มากขึ้น

แผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยวเขตมรดกโลกดานวัฒนธรรม

10

5

5

1. สํานักงานการทองเที่ยว
และกีฬาจังหวัด (หลัก)
2. องค1กรปกครองสวน
ทองถิ่น (รวม)
3. สภาอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว (รวม)
1. กรมขนสงทางบก (หลัก)
2. สํานักงานการทองเที่ยว
และกีฬาจังหวัด (รวม)
3. สํานักงานตรวจคนเขา
เมือง (รวม)

10

5

กลยุทธ-ที่ 3 เปDดประตูตะวันตกเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษกระจายการทองเที่ยวสูพื้นที่ใกลเคียงทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบาน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

สนับสนุนการเชื่อมโยงการทองเที่ยวไทยและเมียนมา
7 การจัดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ1 เพื่อกระตุนภาคสวนตางๆ ให
ดานการทองเที่ยวระหวางเขต ทราบถึงแนวทางการเชื่อมการ
พัฒนาการทองเที่ยวมรดกโลก ทองเที่ยวระหวางประเทศ
ดานวัฒนธรรมกับประเทศ
เมียนมากับเขตพัฒนาการ
เมียนมาเพื่อพัฒนากิจกรรม
ทองเที่ยวมรดกดานวัฒนธรรม
การทองเที่ยวรวมกัน
ของไทย
- อ.แมสอด จ.ตาก กับ เมือง
เมียวดี ประเทศเมียนมา

8

ศึกษาแนวทางปรับปรุง
กฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้ง
มาตรการตางๆ เพื่อสนับสนุน
การเดินทางทองเที่ยวระหวาง
ประเทศไทย-เมียนมา ผาน
ดานชายแดนแมสอดสําหรับ
นักทองเที่ยวไทย และ
นักทองเที่ยวตางชาติ

เป4าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค-

เพื่ออํานวยความสะดวกใหเกิด
การทองเที่ยวจากประเทศ
เพื่อนบานหรือนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติใชเปDนเสนทาง
เชื่อมตอไปยังแหลงทองเที่ยว
ประเทศเมียนมา

ตัวชี้วัด

2560

1. ประชาชนทั้งสองประเทศได
รับรูแนวทางการทองเที่ยวและ
แหลงทองเที่ยวของสองพื้นที่
2. ผูประกอบการสามารถ
เตรียมการรองรับและเตรียม
ธุรกิจเพื่อรองรับการทองเที่ยว

จํานวนกิจกรรมเชื่อม
สัมพันธ1ของสอง
ประเทศผานการ
ทองเที่ยวที่ยั่งยืน

10

1. กฎหมาย กฎระเบียบตางๆ
มีความเหมาะสม เปDนธรรมและ
เอื้อตอการพัฒนาการทองเที่ยว
2. เกิดความสะดวกรวดเร็วใน
การเขาออกพรมแดนและมีเวลา
การเป>ด-ป>ดพรมแดนตามความ
เหมาะสมกับกิจกรรมการ
ทองเที่ยว

การเดินทางผาน/
ขามแดนของ
นักทองเที่ยวมีความ
สะดวกและปลอดภัย
สรางความประทับใจ
ได

10

แผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยวเขตมรดกโลกดานวัฒนธรรม

งบประมาณ (ลานบาท)
2561 2562 2563
10

10

10

2564
10

หนวยงานรับผิดชอบ
1. สํานักงานการทองเที่ยว
และกีฬาจังหวัด (หลัก)
2. สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัด (รวม)
3. ภาคเอกชน เชน หอการคา
จังหวัด สภาอุตสาหกรรม
จังหวัด (รวม)
4. การทองเที่ยวแหงประเทศ
ไทย (รวม)
5. กระทรวงการตางประเทศ
(รวม)
1. สํานักงานตรวจคนเขา
เมือง (หลัก)
2. สํานักงานการทองเที่ยว
และกีฬาจังหวัด (รวม)
3. เทศบาลแมสอด จ. ตาก
(รวม)

6

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค-

9

ออกแบบกอสรางและปรับปรุง
เสนทางการคมนาคมเพื่อ
เชื่อมโยงการทองเที่ยวภายใน
เขตพัฒนาการทองเที่ยวกับ
ดานชายแดนประเทศเมียนมา

เพื่อใหเสนทางการเดินทาง
มีความสะดวก เหมาะสมและ
มีมาตรฐานรองรับการ
ทองเที่ยวในพื้นที่

10 ติดตั้งปgายและสื่อความหมาย
การทองเที่ยวภาษาเมียนมา
เพื่อรองรับนักทองเที่ยวในเขต
พัฒนาการทองเที่ยวมรดกโลก
ดานวัฒนธรรม

เป4าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เสนทางการเดินทางมีความ
สะดวก ปลอดภัย เปDนไปตาม
มาตรฐานทีด่ ีในการเดินทาง
ทองเที่ยว

1. เพื่อเตรียมความพรอมและ ใหนักทองเที่ยวชาวเมียนมา
อํานวยความสะดวกใหแก
ปฏิบตั ิตามกฎและปgายสัญญาณ
นักทองเที่ยวชาวเมียนมาที่จะ เตือนไดอยางถูกตอง
เดินทางมาทองเที่ยวในเขต
พัฒนาการทองเที่ยว
2. เพื่อใหนักทองเที่ยวเมียนมา
ปฏิบัติตามกฎและคําเตือน
ไดอยางถูกตอง

แผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยวเขตมรดกโลกดานวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด

2560

นักทองเที่ยว
มีเสนทางการเดินทาง
ที่สะดวก ปลอดภัย
และไดมาตรฐาน

มีมาตรฐานการ
รองรับนักทองเที่ยว
ที่ดี

10

งบประมาณ (ลานบาท)
2561 2562 2563
20

2564

หนวยงานรับผิดชอบ
1. กรมทางหลวงชนบท
(หลัก)
2. องค1กรปกครองสวน
ทองถิ่น (รวม)
3. สํานักงานการทองเที่ยว
และกีฬาจังหวัด (รวม)
4. สมาคมวิศวกรรมสถาน
แหงประเทศไทย (รวม)
1. สํานักงานการทองเที่ยว
และกีฬาจังหวัด (หลัก)
2. องค1กรปกครองสวน
ทองถิ่น (รวม)
3. สํานักงานจังหวัด (รวม)
4. องค1การบริหารการพัฒนา
พื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยว
อยางยั่งยืน (รวม)
5. สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
(รวม)

7

เป4าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
11 สนับสนุนใหหนวยงาน
เพื่อใหหนวยงานตางๆ
มีหนวยงานหรือองค1กร
การทองเที่ยวสามารถใหขอมูล สามารถสื่อสารและสามารถให การทองเที่ยวสามารถใหบริการ
และสื่อความหมายดวยภาษา ขอมูลแกนักทองเที่ยวชาว
ชาวเมียนมาได
เมียนมา
เมียนมาไดอยางถูกตอง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค-

รวม 5 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 100 ลานบาท

แผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยวเขตมรดกโลกดานวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด
หนวยงานที่เกี่ยวของ
พัฒนาระบบขอมูล
เพื่อการทองเที่ยวดี
ขึ้น

2560
10

40

งบประมาณ (ลานบาท)
2561 2562 2563

2564

หนวยงานรับผิดชอบ
1. สํานักงานการทองเที่ยว
และกีฬาจังหวัด (หลัก)
2. องค1กรปกครองสวน
ทองถิ่น (รวม)
3. สํานักงานจังหวัด (รวม)
4. องค1การบริหารการพัฒนา
พื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยว
อยางยั่งยืน (รวม)
5. สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
(รวม)

10

30

10

10

8

ยุทธศาสตร-ที่ 2: พัฒนาผลิตภัณฑ-ดานการทองเที่ยวเพื่อสนับสนุนการสงเสริมการตลาดและการกระจายตัวของนักทองเที่ยว
เป4าประสงค1) พัฒนาสินคาและบริการเพื่อรองรับการเชื่อมโยงกิจกรรมการทองเที่ยว
2) สงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยวใหมที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของชุมชน
3) พัฒนาทรัพยากรการทองเที่ยวใหสอดรับกับกระแสตลาดทองเที่ยวใหม เชน นักทองเที่ยวอิสระ (FIT) และนักทองเที่ยวเชิงอนุรักษ1
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร1) กิจกรรมในพื้นที่มีความหลากหลายและดึงดูดนักทองเที่ยวไดเพิ่มขึ้น
2) นักทองเที่ยวรับรูและตระหนักถึงคุณคาของการทองเที่ยวเชื่อมโยงมรดกวัฒนธรรม ธรรมชาติ และวิถีไทยไดอยางกลมกลืน
3) นักทองเที่ยวกระจายตัวทั้งในและนอกเขตพื้นที่
ประกอบดวย 3 กลยุทธ1 ไดแก
กลยุทธ-ที่ 1 พัฒนาสินคาและบริการการทองเที่ยวใหมีมาตรฐานอยางเปDนระบบ
กลยุทธ-ที่ 2 พัฒนาทรัพยากรการทองเที่ยวอยางมีคุณภาพเพื่อความยั่งยืน
กลยุทธ-ที่ 3 สนับสนุนการสงเสริมการตลาดใหเกิดการกระจายตัวของนักทองเที่ยวที่สอดรับกับการพัฒนาสินคาและบริการการทองเที่ยวของพื้นที่

แผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยวเขตมรดกโลกดานวัฒนธรรม

9

กลยุทธ-ที่ 1 ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาสินคาและบริการการทองเที่ยวอยางเปIนระบบ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

12 ศึกษาแนวทางการพัฒนา
กิจกรรมการทองเที่ยวพื้นที่
โดยรอบแหลงทองเที่ยวและ
เชื่อมโยงระหวางจังหวัด ไดแก
โครงการตามรอยสังคโลก
โครงการสัญจรตามรอยโซก
พระรวง และโครงการสัญจร
เถรวาท ฝ;ายอรัญวาสี
(พระป;า)

วัตถุประสงคเพื่อใหไดแนวทางการพัฒนา
กิจกรรมการทองเที่ยวของ
พื้นที่โดยรอบแหลงทองเที่ยว
และเชื่อมโยงระหวางจังหวัด
ในการสงเสริมดานการตลาด
การทองเที่ยวในกลุมจังหวัด

เป4าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีกิจกรรมการทองเที่ยวใหมๆ
ที่เหมาะสมกับพื้นที่โดยรอบ
แหลงทองเที่ยวและเชื่อมโยง
ระหวางจังหวัด

แผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยวเขตมรดกโลกดานวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด
แนวทางในการ
สงเสริมกิจกรรมใหมๆ
ที่สอดคลองกับ
ศักยภาพและแหลง
ทองเที่ยวที่เชื่อมโยง
ระหวางจังหวัด

2560
10

งบประมาณ (ลานบาท)
2561 2562 2563

2564

หนวยงานรับผิดชอบ
1. สํานักงานการทองเที่ยว
และกีฬาจังหวัด (หลัก)
2. องค1กรปกครองสวน
ทองถิ่น (รวม)
3. สถาบันการศึกษา (รวม)
4. การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย (รวม)

10

เป4าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1. เพื่อใหสามารถปรับใช
1. กําหนดบริเวณยานชุมชน
13 ศึกษา สํารวจสภาพการณ1
ทรัพยากรทองถิ่นดาน
ทองถิ่นดั้งเดิมไดชัดเจน สามารถ
และแนวทางการพัฒนา
นําไปใชอางอิงตอการกําหนด
เชิงอนุรักษ1ของพื้นที่ยานชุมชน วัฒนธรรมเพื่อสนับสนุน
ทองถิ่นดั้งเดิมเพื่อปรับใชและ การทองเที่ยวของพื้นที่ไดอยาง Zoning ยานชุมชนทองถิ่น
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ดั้งเดิมในกฎหมายผังเมือง
สนับสนุนการผลิตภัณฑ1
2. เพื่อใหเกิดเปDนตนแบบ
2. มีแบบสํารวจทางกายภาพ
การทองเที่ยวใหมีคุณภาพ
การทองเที่ยวเชิงวิถีถิ่นในพื้นที่ พื้นที่และมรดกสถาป\ตยกรรม
- บานตากฝ\mงตะวันออก
เขตทองเที่ยวอันจะนําไปสูการ (Vernadoc) ยานทองถิ่นดั้งเดิม
อ.บานตาก จ.ตาก
กระจายตัวของนักทองเที่ยว
ที่นําไปใชเปDนฐานขอมูลในการ
- ชุมชนตรอกบานจีน
อนุรักษ1พื้นที่ยานฯ และ
อ.เมือง จ.ตาก
- กลุมเรือนแพแมน้ํานาน
การออกเปDนเทศบัญญัติทองถิ่น
อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ตอไป
3. มีแนวทางการพัฒนาเชิง
- ตลาดศรีนคร อ.ศรีนคร
อนุรักษ1และแผนปรับปรุงหรือ
จ.สุโขทัย
- กลุมบานไมถนนรานุกูลกิจ
ฟrsนฟูพื้นที่ยานชุมชนฯ ใหมี
อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
คุณภาพและประสิทธิภาพ
โดยการรวมคิดรวมทําตั้งแต
- สถานีรถไฟและยานตลาด
เริ่มตนของทุกภาคสวน
อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
4. เกิดเปDนผลิตภัณฑ1ทาง
- ชุมชนนครชุม อ.เมือง
การทองเที่ยวรูปแบบยานเกา
จ.กําแพงเพชร
เพื่อสนับสนุนใหเกิดการกระจาย
ตัวและเพิ่มวันพักของ
นักทองเที่ยวในเขตการทองเที่ยว
ใหมากขึ้น
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค-

แผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยวเขตมรดกโลกดานวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด
พื้นที่ยานชุมชน
ทองถิ่นดั้งเดิมไดรับ
การพัฒนาเชิงอนุรักษ1
รักษาอัตลักษณ1ของ
ตนเองและรองรับ
นักทองเที่ยวได
เพิ่มขึ้น

2560

งบประมาณ (ลานบาท)
2561 2562 2563
20

2564

หนวยงานรับผิดชอบ
1. สํานักงานการทองเที่ยว
และกีฬาจังหวัด (หลัก)
2. องค1กรปกครองสวน
ทองถิ่น (รวม)
3. สมาคมอิโคโมสไทย
(รวม)
4. สมาคมสถาปนิกสยาม
(รวม)
5. สถาบันการศึกษา (รวม)
6. องค1การบริหารการ
พัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืน
(รวม)

11

ที่

โครงการ/กิจกรรม

14 ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ1
การทองเที่ยวโดยใชอัตลักษณ1
รวมของเขตพัฒนา
การทองเที่ยว

15 การวางแผนปรับใชแหลง
ทองเที่ยวดานวัฒนธรรม
เพื่อเพิ่มคุณคาทางการ
ทองเที่ยว

เป4าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อใหเขตพัฒนาการทองเที่ยว มีตราสัญลักษณ1หรือผลิตภัณฑ1
นี้มีสัญลักษณ1ทมี่ ีอัตลักษณ1
รวมกันในพื้นที่เพื่อกอใหเกิด
รวมกันเพื่อสื่อถึงความเปDน
อัตลักษณ1ของเขตพัฒนา
พื้นที่รวมในเขตพัฒนา
การทองเที่ยว
การทองเที่ยว
วัตถุประสงค-

เพื่อใหไดแนวทางการปรับใช
แหลงทองเที่ยวดานวัฒนธรรม
ที่จะสามารถเพิ่มคุณคาใหแก
พื้นที่การทองเที่ยว

ไดแนวทางการปรับใชแหลง
ทองเที่ยวดานวัฒนธรรมที่จะ
สามารถเพิ่มคุณคาใหแกพื้นที่
การทองเที่ยว

แผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยวเขตมรดกโลกดานวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด
มีผลิตภัณฑ1
การทองเที่ยวที่
สอดรับกับพื้นที่

เพิ่มนักทองเที่ยว
เชิงคุณภาพดาน
วัฒนธรรมไดมากขึ้น

2560
10

งบประมาณ (ลานบาท)
2561 2562 2563

2564

หนวยงานรับผิดชอบ
1. สํานักงานการทองเที่ยว
และกีฬาจังหวัด (หลัก)
2. องค1กรปกครองสวน
ทองถิ่น (รวม)
3. สถาบันการศึกษา (รวม)
4. องค1การบริหารการ
พัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืน
(รวม)

20

1. สํานักงานการทองเที่ยว
และกีฬาจังหวัด (หลัก)
2. องค1กรปกครองสวน
ทองถิ่น (รวม)
3. สถาบันการศึกษา (รวม)
4. องค1การบริหารการ
พัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืน
(รวม)

12

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค-

16 พัฒนาการทองเที่ยววิถีชีวิต
1. เพื่อสนับสนุนให
กลุมวัฒนธรรมสําหรับ
นักทองเที่ยวทุกกลุมสามารถ
นักทองเที่ยวที่หลากหลายให เดินทางทองเที่ยวภายในเขต
สามารถเดินทางทองเที่ยวได พัฒนาการทองเที่ยวได
อยางสะดวก ปลอดภัย
2. เพื่อสงเสริมใหผูพิการ
- อุทยานประวัติศาสตร1สุโขทัย สามารถทองเที่ยวไดตาม
- อุทยานประวัติศาสตร1
มาตรฐานการออกแบบเพื่อคน
ศรีสัชนาลัย
ทั้งมวล (Universal Design)
- อุทยานประวัติศาสตร1
กําแพงเพชร
รวม 5 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 110 ลานบาท

เป4าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1. พื้นที่สามารถรองรับการ
ทองเที่ยวทุกกลุม รวมทั้ง
นักทองเที่ยวกลุมผูสูงอายุและ
ผูพิการได
2. มีกิจกรรมการทองเที่ยวของ
กลุมผูสูงอายุและผูพิการในพื้นที่

แผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยวเขตมรดกโลกดานวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด
เพิ่มกลุมเปgาหมาย
นักทองเที่ยวสูงอายุ
และผูพิการอยางมี
คุณภาพ และ
ปลอดภัย

2560
10

30

งบประมาณ (ลานบาท)
2561 2562 2563
10
10
10

30

30

10

หนวยงานรับผิดชอบ
2564
10 1. สํานักงานการทองเที่ยว
และกีฬาจังหวัด (หลัก)
2. สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย1
(รวม)
3. กรมศิลปากร (รวม)
4. สถาบันการศึกษา (รวม)
5. สมาคมสถาปนิกสยามฯ
(รวม)
10

13

กลยุทธ-ที่ 2 พัฒนาทรัพยากรการทองเที่ยวอยางมีคุณภาพเพื่อความยั่งยืน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

เป4าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

1. ภูมิทัศน1ของเสนทางไดรับการ
ปรับปรุงใหเหมาะสมกับบริบท
ของพื้นที่และการทองเที่ยว (อาทิ
ความรมรื่น ทัศนียภาพ แสง
สวาง)
2. สิ่งอํานวยความสะดวก อาทิ
เชน หองน้ํา จุดพักคอย
จุดบริการน้ําดื่มทีไ่ ดมาตรฐาน
และรองรับการใชงานของ
นักทองเที่ยวทุกกลุม ทุกประเภท

1. เสนทางเขาสูแหลง
ทองเที่ยวมีภูมิทัศน1
ที่ดี
2. สิ่งอํานวยความ
สะดวกไดรับการ
กอสรางใหเหมาะสม
กับบริบทของพื้นที่
และสอดคลองกับ
ความจําเปDนของ
นักทองเที่ยว

วัตถุประสงค-

ปรับปรุงพัฒนาเสนทางเพื่อการทองเที่ยว
17 ออกแบบและปรับปรุง
1. เพื่อใหเกิดทัศนียภาพที่ดี
เสนทาง ภูมิทัศน1และ
ในบริเวณแหลงทองเที่ยว
สาธารณูปโภคสิ่งอํานวยความ 2. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหกับ
สะดวกที่จําเปDนเพิ่มเติม
เสนทางการเดินทางเขาสู
สําหรับเสนทางสาธารณะ
แหลงทองเที่ยว
เพื่อการทองเที่ยว โดยเฉพาะ 3. เพื่อใหเกิดความรมรื่น
เสนทางเชื่อมโยงสูแหลง
ในการเดินทางเขาสู
ทองเที่ยว อาทิ
แหลงทองเที่ยว
- เสนทางหลวงหมายเลข 101 4. เพื่อรองรับกลุมการ
(ชวงกําแพงเพชร-สุโขทัยทองเที่ยวที่หลากหลาย เชน
ศรีสัชนาลัย)
กลุมผูสูงอายุ กลุมผูพิการ และ
- เสนทางหลวงหมายเลข 12 กลุมผูดอยโอกาส เปDนตน
(ชวงพิษณุโลก-สุโขทัย)
5. เพื่อปรับปรุงสิ่งกอสรางให
- เสนทางหลวงหมายเลข 1
เปDนมาตรฐานโดยคํานึงถึง
(ชวงกําแพงเพชร-อุทุยาน
มาตรฐานการออกแบบเพื่อคน
ประวัติศาสตร1กําแพงเพชร)
ทั้งมวล (Universal Design)
- เสนทาง อ.แมสอด-ทางหลวง อาคารและสิ่งปลูกสรางที่
หมายเลข 1
เปDนไปตามมาตรฐาน
- เสนทาง อ.แมสอด-อ.อุมผาง

แผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยวเขตมรดกโลกดานวัฒนธรรม

2560
10

งบประมาณ (ลานบาท)
2561 2562 2563
10

10

10

2564
10

หนวยงานรับผิดชอบ
1. สํานักงานการทองเที่ยว
และกีฬาจังหวัด (หลัก)
2. องค1กรปกครองสวน
ทองถิ่น (รวม)
3. กรมทางหลวงและกรม
ทางหลวงชนบท (รวม)
4. สมาคมภูมิสถาปนิกแหง
ประเทศไทย (รวม)
5. สมาคมสถาปนิกสยาม
(รวม)
6. หนวยงานวิชาชีพที่
เกี่ยวของกับการออกแบบ
สถาป\ตยกรรม (ออกแบบ)

14

เป4าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
18 ออกแบบกอสรางและปรับปรุง 1. เพื่อรองรับกลุมป\mนจักรยาน มีการทองเที่ยวโดยจักรยาน
เสนทางจักรยานเพิ่มเติมเพื่อ เพื่อการทองเที่ยว
ในพื้นที่ที่ไดรับการพัฒนาและ
เชื่อมตอเสนทางเขาสูแหลง
2. เพื่อใหเกิดความปลอดภัย ปรับปรุง
ทองเที่ยว
แกกลุมนักป\mนจักรยานเพื่อ
- เสนทางริมคลองสวนหมาก- การทองเที่ยว
วัดพระบรมธาตุ
3. เพื่อใหแหลงทองเที่ยว
จ.กําแพงเพชร
สามารถเขาถึงไดโดยการใช
- เสนทางเลียบแมน้ําป>ง แมน้ํา จักรยานเปDนพาหนะ
ยมและแมน้ํานาน แมน้ําแคว
นอย
- เสนทางจักรยานรอบวัง
จันทน1
- เสนทางรอบกําแพงเมืองเกา
สุโขทัย
- เสนทางจักรยานในตัวเมือง
จังหวัดพิษณุโลก
- เสนทางรอบเมืองตาก
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค-

แผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยวเขตมรดกโลกดานวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด
เสนทางจักรยานเพื่อ
การทองเที่ยวที่มี
มาตรฐานเพิ่มขึ้นและ
เชื่อมตอกับจุดอื่นๆ
ได

2560
20

งบประมาณ (ลานบาท)
2561 2562 2563

2564

หนวยงานรับผิดชอบ
1. สํานักงานการทองเที่ยว
และกีฬาจังหวัด (หลัก)
2. องค1กรปกครองสวน
ทองถิ่น (หลัก)
3. สํานักงานจังหวัด (รวม)
4. สํานักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด (รวม)
5. สมาคมสถาปนิกสยาม
(รวม)
6. หนวยงานวิชาชีพที่
เกี่ยวของกับการออกแบบ
สถาป\ตยกรรม (ออกแบบ)

15

เป4าหมาย
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ)
19 การออกแบบและกอสราง
1. เพื่อรองรับกลุมป\mนจักรยาน แหลงทองเที่ยวตางๆ สามารถ
จํานวนจุดจอด
ที่จอดรถจักรยานที่มีมาตรฐาน เพื่อการทองเที่ยว
จอดจักรยานไดอยางเปDนระเบียบ จักรยานในแหลง
และเขากับพื้นที่เพื่อการ
2. เพื่อใหเกิดความปลอดภัย ปลอดภัย
ทองเทีย่ วที่มี
ทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยว
แกทรัพย1สินของกลุมนักป\mน
มาตรฐานมีจํานวน
ตางๆ ของเขตพัฒนาพื้นที่
จักรยาน
เพียงพอรองรับ
ทองเที่ยว อาทิเชน
นักทองเที่ยวกลุม
- ยานชุมชนเกา
จักรยาน
- แหลงทองเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร1
- แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ
20 ออกแบบปรับปรุงเสนทาง
1. เพื่อรองรับกลุมการ
1. แหลงทองเที่ยวมีทางเดินเทา ทางเดินเทาภายใน
ทางเดินเทาเขาสูแหลง
ทองเที่ยวที่หลากหลาย เชน
ที่ปลอดภัยตอชีวิตและทรัพย1สิน แหลงทองเที่ยวไดรับ
ทองเที่ยวหรือภายในแหลง
กลุมผูสูงอายุ กลุมผูพิการ
ของนักทองเที่ยว
การปรับปรุงใหมี
ทองเที่ยวใหมีมาตรฐาน
เปDนตน
2. แหลงทองเที่ยวมีทางเดินเทา มาตรฐาน
- ยานชุมชนเกา
2. เพื่อปรับปรุงเสนทางใหเปDน ที่มีมาตรฐาน สามารถรองรับ
- แหลงทองเที่ยวเชิง
มาตรฐานโดยคํานึงถึง
นักทองเที่ยวไดทุกกลุม
ประวัติศาสตร1
มาตรฐานการออกแบบเพื่อคน
- แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ทั้งมวล (Universal Design)
- เสนทางเดินเทาศึกษา
ธรรมชาติ อ.อุมผาง
- เสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ
อุทยาแหงชาติภูหินรองกลา
- เสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ
น้ําตกชาติตระการ
- เสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ
ทุงแสลงหลวง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค-

แผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยวเขตมรดกโลกดานวัฒนธรรม

2560

งบประมาณ (ลานบาท)
2561 2562 2563
20

20

2564

หนวยงานรับผิดชอบ
1. สํานักงานการทองเที่ยว
และกีฬาจังหวัด (หลัก)
2. องค1กรปกครองสวน
ทองถิ่น (รวม)
3. สภาอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว (รวม)
4. สถาบันการศึกษา (รวม)
5. สํานักงานโยธาธิการและ
ผังเมือง (รวม)
1. สํานักงานการทองเที่ยว
และกีฬาจังหวัด (หลัก)
2. องค1กรปกครองสวน
ทองถิ่น (หลัก)
3. กรมทางหลวงและกรม
ทางหลวงชนบท (รวม)
4. สมาคมสถาปนิกสยาม
(รวม)
5. หนวยงานวิชาชีพที่
เกี่ยวของกับการออกแบบ
สถาป\ตยกรรม (ออกแบบ)

16

ที่

โครงการ/กิจกรรม

21 พัฒนาโลจิสติกส1 (พาหนะเพื่อ
การขนสง) บริการแก
นักทองเที่ยวรองรับกลุมการ
ทองเที่ยวที่หลากหลาย
- เสนทางระหวางอุทยาน
ประวัติศาสตร1สโุ ขทัย-อุทยาน
ประวัติศาสตร1กําแพงเพชร

วัตถุประสงค1. เพื่อสนับสนุนใหเกิดการ
ทองเที่ยวทุกกลุมรวมถึงกลุม
ผูสูงอายุ ผูพิการและ
ผูดอยโอกาส ใหสามารถ
เดินทางทองเที่ยวในพื้นที่
2. เพื่อเชื่อมโยงการทองเที่ยว
ระหวางแหลงทองเที่ยวตางๆ
ใหนักทองเที่ยวสามารถ
เดินทางทองเที่ยวไดอยาง
สะดวกและปลอดภัย

เป4าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1. พื้นที่สามารถรองรับการ
ทองเที่ยวกลุมผูสูงอายุและ
ผูพิการได
2. มีกิจกรรมการทองเที่ยวของ
กลุมผูสูงอายุ ผูพิการ และ
ผูดอยโอกาสในพื้นที่

แผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยวเขตมรดกโลกดานวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด
มีพาหนะรองรับ
กิจกรรมและ
การเดินทางทองเที่ยว
ของนักทองเที่ยวที่
เหมาะสมกับบริบท
ของพื้นที่

2560

งบประมาณ (ลานบาท)
2561 2562 2563
10
10

2564

หนวยงานรับผิดชอบ
1. สํานักงานการทองเที่ยว
และกีฬาจังหวัด (หลัก)
2. สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย1
(รวม)
3. สภาอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว (รวม)

17

ที่

โครงการ/กิจกรรม

เป4าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อใหการกอสรางใดๆ
สิ่งกอสรางสิ่งตอเติมในพื้นที่เขา
ในพื้นที่เขากับบริบทของพื้นที่ รับบริบทของพื้นที่ เพื่อใหเกิด
ไมเกิดทัศนอุจาด สราง
บรรยากาศการทองเที่ยวที่ดี
บรรยากาศที่เหมาะสมในการ สรางความประทับใจใหแก
ทองเที่ยว สรางความ
นักทองเที่ยวที่เดินทางเขามา
ประทับใจใหแกนักทองเที่ยวที่ ทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยว
เดินทางมาเยีย่ มชมแหลง
ทองเที่ยว
วัตถุประสงค-

22 การออกแบบปรับปรุงและ
พัฒนายานเกาเพื่อการ
ทองเที่ยวใหสอดคลองกับ
แนวทางการอนุรักษ1
- บานตากฝ\mงตะวันออก
อ.บานตาก จ.ตาก
- ชุมชนตรอกบานจีน
อ.เมือง จ.ตาก
- กลุมเรือนแพแมน้ํานาน
อ.เมือง จ.พิษณุโลก
- ตลาดศรีนคร อ.ศรีนคร
จ.สุโขทัย
- กลุมบานไมถนนรานุกูลกิจ
อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
- สถานีรถไฟและยานตลาด
อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
- ชุมชนนครชุม อ.เมือง
จ.กําแพงเพชร
พัฒนาโดยชุมชน/ทองถิ่นเพื่อการทองเที่ยว
23 พัฒนาสื่อความหมาย
เพื่อใหมีสื่อความหมาย
มีสื่อความหมายตางๆ
โดยชุมชุน/ทองถิ่นเชิงพื้นที่
ที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ เพือ่ การทองเที่ยวที่เหมาะสมกับ
เพื่อการทองเที่ยว
และสรางความเขาใจใหแก
พื้นที่
- ยานชุมชนเกา
นักทองเที่ยว
- อุทยานประวัติศาสตร1
- แหลงทองเที่ยว
ประวัติศาสตร1
แผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยวเขตมรดกโลกดานวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด

2560

สิ่งปลูกสรางมีความ
สอดคลองกลมกลืน
กับสภาพบริบทของ
พื้นที่

ไดสื่อความหมายที่
เหมาะสมและสราง
ความเขาในที่ถูกตอง
ใหแกนักทองเที่ยว

10

งบประมาณ (ลานบาท)
2561 2562 2563
20

10

10

10

หนวยงานรับผิดชอบ
2564
20 1. สํานักงานการทองเที่ยว
และกีฬาจังหวัด (หลัก)
2. องค1กรปกครองสวน
ทองถิ่น (รวม)
3. สมาคมอิโคโมสไทย
(รวม)
4. สมาคมสถาปนิกสยาม
(รวม)
5. สถาบันการศึกษา (รวม)
6. องค1การบริหารการ
พัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืน (รวม)

10

1. องค1กรปกครองสวน
ทองถิ่น (หลัก)
2. สํานักงานการทองเที่ยว
และกีฬาจังหวัด (รวม)
3. สถาบันการศึกษา (รวม)
4. ศูนย1สรางสรรค1งาน
ออกแบบ (TCDC) (รวม)
18

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค-

24 ออกแบบผลิตภัณฑ1และบริการ 1. เพื่อใหมีผลิตภัณฑ1และ
การทองเที่ยวเพื่อเติมเต็มพื้นที่ บริการการทองเที่ยวใหมๆ
ทองเที่ยวที่มีอยู
เสริมจากที่มีอยูเดิม
2. เพื่อใหชุมชนมีสวนรวมใน
การออกแบบผลิตภัณฑ1และ
บริการการทองเที่ยว

25 สนับสนุนการออกแบบ
กิจกรรมการทองเที่ยวใหแก
ชุมชน/พื้นที่เพื่อให
นักทองเที่ยวไดรับ
ประสบการณ1การทองเที่ยวที่
ประทับใจ

1. เพื่อกระตุนเกิดกิจกรรม
การทองเที่ยวที่สรางเสริม
ประสบการณ1การทองเที่ยว
ใหนักทองเที่ยวเกิดความ
ประทับใจ
2. เพื่อใหชุมชนมีสวนรวมใน
การออกแบบกิจกรรมการ
ทองเที่ยว
26 จัดประกวดแขงขันการพัฒนา 1.เพื่อสนับสนุนใหเกิด
ผลิตภัณฑ1การทองเที่ยวจาก
ผลิตภัณฑ1การทองเที่ยวในพื้นที่
เยาวชน นักเรียน นิสติ
ที่มีความหลากหลายและมีอัต
นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ลักษณ1ของตนเอง
2. เพื่อใหเยาวชนและประชาชน
มีสวนรวมในการตอยอดสินคา
และบริการการทองเที่ยวรวม
สงเสริมการทองเที่ยวในเขต
พัฒนาการทองเที่ยว

เป4าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ไดผลิตภัณฑ1และบริการ
การทองเที่ยวใหมๆ ที่ตอบสนอง
ชุมชน/ทองถิ่นและนักทองเที่ยว

ตัวชี้วัด
นักทองเที่ยวไดรับ
ผลิตภัณฑ1และบริการ
ใหมๆ ที่สอดคลองกับ
พื้นที่

2560
5

งบประมาณ (ลานบาท)
2561 2562 2563
5
5
5

มีกิจกรรมการทองเที่ยวที่ชุมชน/
ทองถิ่นสามารถนําไปใชเพื่อสราง
ประสบการณ1และประทับใจ
ใหแกนักทองเที่ยวในพื้นที่

มีกิจกรรมการสอน
ทําอาหารทองถิ่น
โดยชุมชน/ทองถิ่นแก
นักทองเที่ยว

5

5

5

5

มีผลิตภัณฑ1การทองเที่ยวใหมๆ
ที่หลากหลายและมีอัตลักษณ1ที่มี
คุณคาของพื้นที่

ผลิตภัณฑ1ทางการ
ทองเที่ยวเสริมสราง
คุณคาของพื้นที่
ไดมากขึ้น

5

5

5

5

แผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยวเขตมรดกโลกดานวัฒนธรรม

หนวยงานรับผิดชอบ
2564
5 1. สํานักงานการทองเที่ยว
และกีฬาจังหวัด (หลัก)
2. องค1กรปกครองสวน
ทองถิ่น (รวม)
3. โครงการประชารัฐ (รวม)
4. มูลนิธิสัมมาชีพ (รวม)
5. ศูนย1สรางสรรค1งาน
ออกแบบ (TCDC) (รวม)
6. สถาบันการศึกษา (รวม)
5 1. สํานักงานการทองเที่ยว
และกีฬาจังหวัด (หลัก)
2. องค1กรปกครองสวน
ทองถิ่น (รวม)
3. สภาอุตสาหกรรม
การทองเที่ยว (รวม)
5

1. สํานักงานการทองเที่ยว
และกีฬาจังหวัด (หลัก)
2. องค1กรปกครองสวน
ทองถิ่น (รวม)
3. สภาอุตสาหกรรม
การทองเที่ยว (รวม)

19

ที่

โครงการ/กิจกรรม

พัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว
27 พัฒนาศักยภาพบุคลากรดาน
การทองเที่ยวใหสอดรับกับ
กระแสการทองเที่ยวแนวใหม
อาทิ การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ1
หรือการทองเที่ยวเชิง
ธรรมชาติ
28 การฝvกอบรมมัคคุเทศก1และ
ผูใหบริการการทองเที่ยว
- กิจกรรมอบรมมัคคุเทศก1
เฉพาะพื้นที่
- กิจกรรมอบรมจิตวิทยาการ
บริการ
- กิจกรรมการอบรมเจาบาน
นอย

เป4าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค-

ตัวชี้วัด

2560

งบประมาณ (ลานบาท)
2561 2562 2563

2564

เพื่อเตรียมความพรอมของ
บุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ทองเที่ยวดานการทองเที่ยว
รองรับการพัฒนากิจกรรมการ
ทองเที่ยวใหมๆ

มีบุคลากรที่มีจํานวนและ
คุณภาพเพียงพอในการรองรับ
การขยายตัวของตลาด
การทองเที่ยวในเขตพื้นที่

จํานวนบุคลากร
ทางการทองเที่ยวที่
ผานการอบรมและ
ไดรับการพัฒนา
ความรูและทักษะ

10

10

10

10

10

1. เพื่อใหคนในพื้นที่สามารถ
เปDนมัคคุเทศก1อยางถูกตอง
ตามกฎหมาย
2. เพื่อใหคนในพื้นที่เขาใจ
บริบทการทองเที่ยว

มีจํานวนมัคคุเทศก1เพียงพอตอ
การนําชมแหลงทองเที่ยวในพื้นที่
บุคลากรที่เกีย่ วเนื่องกับการ
ทองเที่ยวสามารถใหบริการได
อยางมีประสิทธิภาพสรางความ
ประทับใจใหแกนักทองเที่ยว

นักทองเที่ยวไดรับ
ความรูความเขาใจ
แหลงทองเที่ยวใน
พื้นที่

10

10

10

10

10

แผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยวเขตมรดกโลกดานวัฒนธรรม

หนวยงานรับผิดชอบ
1. สํานักงานการทองเที่ยว
และกีฬาจังหวัด (หลัก)
2. การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย (รวม)
3. สภาอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว (รวม)
4. สมาคมไทยทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ1และผจญภัย (รวม)
1. สํานักงานการทองเที่ยว
และกีฬาจังหวัด (หลัก)
2. องค1กรปกครองสวน
ทองถิ่น (รวม)
3 สถาบันการศึกษา (รวม)
4. สมาคมมัคคุเทศก1อาชีพ
แหงประเทศไทย (รวม)

20

ที่

โครงการ/กิจกรรม

29 การอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ
และภาษาตางประเทศอื่นๆ
ที่จําเปDนเพื่อการสื่อสารและ
ใหบริการแกนักทองเที่ยว
- อบรมภาษาอังกฤษเพื่อ
สื่อสารการทองเที่ยว
- อบรมภาษาแมนดารินเพื่อ
สื่อสารการทองเที่ยว
- อบรมภาษาเมียนมาเพื่อ
สื่อสารการทองเที่ยว
30 การอบรมและถายทอด
องค1ความรูดานการจัดการ
วัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยว

31 การอบรมสรางภูมิคุมกันทาง
วัฒนธรรมใหแกชุมชนและ
ทองถิ่นเพื่อใหสามารถบริหาร
จัดการวัฒนธรรมทางการ
ทองเที่ยวไดอยางถูกตอง
มีคุณคาและยั่งยืน

วัตถุประสงค1. เพื่อใหคนในพื้นที่/ชุมชน
สามารถสื่อสารกับ
นักทองเที่ยวตางชาติได
2. เพื่อใหนักทองเที่ยวตางชาติ
ไดรับการอธิบายแหลง
ทองเที่ยวไดอยางถูกตอง

1. เพื่อใหชุมชนที่เขารวม
โครงการการอบรมและ
ถายทอดองค1ความรูดาน
วัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยว
2. เพื่อใหเกิดองค1ความรูจาก
การอบรมไดถูกนํามาใชเพื่อ
การทองเที่ยวดานวัฒนธรรม
เพื่อใหชุมชน/ทองถิ่นมี
ความเขาใจและมีภมู ิ
วัฒนธรรมใหสามารถปรับใช
วัฒนธรรม เพื่อการทองเที่ยว
โดยไมสรางผลกระทบเชิงลบ
กับวัฒนธรรมเดิม

เป4าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จํานวนนักทองเที่ยวตางชาติเพิ่ม
มากขึ้นและมีนักทองเที่ยว
ตางชาติเดินทางมาเที่ยวซ้ํา

1. มีชุมชน/ทองถิ่นเขารวม
โครงการและถายทอดองค1ความรู
ในดานวัฒนธรรมเพื่อการ
ทองเที่ยว
2. องค1ความรูจากการอบรมได
ถูกนํามาปรับใชเพื่อการทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม
1. วัฒนธรรมที่มีอยูไมถูกทําลาย
เพิ่มมากขึ้น
2. วัฒนธรรมทองถิ่นที่มีสามารถ
นํามาปรับใชกับกิจกรรมการ
ทองเที่ยวไดอยางถูกตอง
เหมาะสม

แผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยวเขตมรดกโลกดานวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด
นักทองเที่ยวตางชาติ
เขาใจวัฒนธรรมและ
ประเพณี วิถีทองถิ่น
ผานการทองเที่ยว
เพิ่มขึ้น

2560
10

งบประมาณ (ลานบาท)
2561 2562 2563
10
10
10

หนวยงานรับผิดชอบ
2564
10 1. สํานักงานการทองเที่ยว
และกีฬาจังหวัด (หลัก)
2. องค1กรปกครองสวน
ทองถิ่น (รวม)
3 สถาบันการศึกษา (รวม)
4. องค1การบริหารการ
พัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืน (รวม)

ทองถิ่นสามารถ
จัดการแหลง
ทองเที่ยวของตนเอง
ไดอยางยั่งยืน

10

10

10

10

10

ทองถิ่นสามารถมี
ภูมิคุมกันที่พัฒนาได
อยางยั่งยืน

2

5

5

8

8

1. สํานักงานการทองเที่ยว
และกีฬาจังหวัด (หลัก)
2. องค1กรปกครองสวน
ทองถิ่น (รวม)
3 สถาบันการศึกษา (รวม)
4. สถาบันการทองเที่ยวโดย
ชุมชน (รวม)
1. สํานักงานการทองเที่ยว
และกีฬาจังหวัด (หลัก)
2. องค1กรปกครองสวน
ทองถิ่น (รวม)
3. สถาบันการศึกษา (รวม)
4. สถาบันการทองเที่ยวโดย
ชุมชน (รวม)

21

ที่

โครงการ/กิจกรรม

32 การอบรมสรางภูมิคุมกันทาง
สิ่งแวดลอมใหแกชุมชนและ
ทองถิ่นเพื่อใหสามารถบริหาร
จัดการสิ่งแวดลอมทางการ
ทองเที่ยวไดอยางถูกตอง
มีคุณคาและยั่งยืน

เป4าหมาย
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อใหชุมชน/ทองถิ่นมีความ 1. สิ่งแวดลอมที่มีอยูไมถูกทําลาย ทองถิ่นสามารถมี
เขาใจและมีภูมิทางสิ่งแวดลอม เพิ่มมากขึ้น
ภูมิคุมกันที่พัฒนาได
ใหสามารถปรับใชสิ่งแวดลอม 2. สิ่งแวดลอมที่มสี ามารถนํามา อยางยั่งยืน
เพื่อการทองเที่ยวโดยไมสราง ปรับใชกับกิจกรรมการทองเที่ยว
ผลกระทบเชิงลบกับ
ไดอยางถูกตองเหมาะสม
สิ่งแวดลอม
วัตถุประสงค-

รวม 16 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 551 ลานบาท

แผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยวเขตมรดกโลกดานวัฒนธรรม

2560
2

99

งบประมาณ (ลานบาท)
2561 2562 2563
5
5
8

135

95

111

หนวยงานรับผิดชอบ
2564
8 1. สํานักงานการทองเที่ยว
และกีฬาจังหวัด (หลัก)
2. สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (รวม)
3. องค1กรปกครองสวน
ทองถิ่น (รวม)
4. สถาบันการศึกษา (รวม)
111

22

กลยุทธ-ที่ 3 สนับสนุนการสงเสริมการตลาดใหเกิดการกระจายตัวของนักทองเที่ยวที่สอดรับกับการพัฒนาสินคาและบริการการทองเที่ยวของพื้นที่
ที่

โครงการ/กิจกรรม

สงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยว
33 สนับสนุนกิจกรรม
การทองเที่ยวงานเทศกาลและ
งานประเพณีทองถิ่นเพื่อ
สืบสานวัฒนธรรม เชน
ประเพณีเผาเทียนเลนไฟ
เปDนตน
34 พัฒนาและบูรณาการแผน
ประชาสัมพันธ1ดาน
การทองเที่ยวในเขตพัฒนาการ
ทองเที่ยว

35 ศึกษาแนวทางการขยายตลาด
นักทองเที่ยวกลุมประเทศ
อาเซียนใหตรงกับศักยภาพ
ของพื้นที่

งบประมาณ (ลานบาท)
2561 2562 2563

เป4าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

เพื่อสนับสนุนใหเกิดกิจกรรม
การทองเที่ยวมรดกวัฒนธรรม
ผานเทศกาลงานประเพณี
ทองถิ่น

มีนักทองเที่ยวกระจายตัวในเขต
พื้นที่ในชวงเทศกาล และ
เชื่อมโยงไปยังพื้นที่ใกลเคียง

จํานวนนักทองเที่ยว
และวันพํานักในเขต
พื้นที่เพิ่มขึ้น

10

10

10

10

10

1. เพื่อสงเสริมใหเกิดกิจกรรม
การตลาดการทองเที่ยว
2. เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวให
เขามาทองเที่ยวภายในเขต
พัฒนาการทองเที่ยวที่ทั่วถึง
3. เพื่อมุงเนนใหเกิดตลาด
นักทองเที่ยวใหมๆ สอดคลอง
กับแนวทางของ กก. เชน กลุม
นักทองเที่ยว CLMV
เพื่อใหสามารถกําหนด
กลุมเปgาหมายนักทองเที่ยว
และเตรียมการรองรับ
การขยายกลุมนักทองเที่ยว
ไดตรงตามความตองการ

มีการเผยแพรประชาสัมพันธ1
ที่เกิดจากความรวมมือและ
มีสวนรวมของทุกหนวยงานที่
เกี่ยวของ

มีแผนบูรณาการดาน
การประชาสัมพันธ1
การทองเที่ยวในเขต
พื้นที่ที่รับรูทั่วถึง

10

10

10

10

10

กําหนดกลุมเปgาหมาย
นักทองเที่ยวไดชัดเจนทําให
วางแผนการตลาดได

มีแผนการตลาด
ที่สอดคลองกับ
ความตองการของ
นักทองเที่ยว

20

วัตถุประสงค-

แผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยวเขตมรดกโลกดานวัฒนธรรม

2560

2564

หนวยงานรับผิดชอบ
1. การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย. (หลัก)
2. สํานักงานการทองเที่ยว
และกีฬาจังหวัด (รวม)
3. องค1กรปกครองสวน
ทองถิ่น (รวม)
1. การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย. (หลัก)
2. สํานักงานการทองเที่ยว
และกีฬาจังหวัด (รวม)
3. องค1กรปกครองสวน
ทองถิ่น (รวม)

1. การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย (หลัก)
2. สํานักงานการทองเที่ยว
และกีฬาจังหวัด (รวม)
3. องค1กรปรกครองสวน
ทองถิ่น (รวม)

23

ที่

โครงการ/กิจกรรม

36 ประชาสัมพันธ1ผลิตภัณฑ1
การทองเที่ยวที่เปDนอัตลักษณ1
และโดดเดนของพื้นที่

วัตถุประสงคสงเสริมใหเกิดการขยายตลาด
การทองเที่ยวและกระจาย
นักทองเที่ยวมายังเขตพื้นที่
มากขึ้น

เป4าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีการขยายตลาดการทองเที่ยว
ในเขตพื้นที่มากขึ้น

สงเสริมการทองเที่ยวผานกิจกรรมทางการตลาดในรูปแบบขององค1กรและกิจกรรมเพื่อสังคม
37 สงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยว เพื่อสงเสริมการขยายตลาด
ตลาดนักทองเที่ยวจากประเทศ
ตามการพัฒนาผลิตภัณฑ1ดาน นักทองเที่ยวและกระจาย
เพื่อนบานเพิ่มขึ้น
การทองเที่ยวที่มีการเชื่อมโยง นักทองเที่ยวจากประเทศ
ในเขตพื้นที่
เพื่อนบานใหเขามาทองเที่ยว
ในแหลงทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรม
รวมถึงทองถิ่น/ ชุมชนที่ไดรับ
การพัฒนาใหเปDนแหลง
ทองเที่ยว

แผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยวเขตมรดกโลกดานวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด
มีการกระจายตัวของ
นักทองเที่ยว

นักทองเที่ยว
มีการกระจายตัวและ
เชื่อมโยงในเขต
พัฒนาการทองเที่ยว

2560
10

10

งบประมาณ (ลานบาท)
2561 2562 2563
10
10
10

10

10

10

หนวยงานรับผิดชอบ
2564
10 1. การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย (หลัก)
2. สํานักงานการทองเที่ยว
และกีฬาจังหวัด (รวม)
3. องค1กรปกครองสวน
ทองถิ่น (รวม)
4. สภาอุตสาหกรรม
ทองเที่ยว (รวม)
10

1. การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย (หลัก)
2. สํานักงานการทองเที่ยว
และกีฬาจังหวัด (รวม)
3. องค1กรปกครองสวน
ทองถิ่น (รวม)
4. สภาอุตสาหกรรม
ทองเที่ยว (รวม)

24

ที่

โครงการ/กิจกรรม

38 การประกวดชุมชนอนุรักษ1
ยานชุมชนเกาที่มีการบริหาร
จัดการการทองเที่ยวที่ดีและ
มีการกําหนดแผนพัฒนาการ
ทองเที่ยวในพื้นที่ไดอยางโดด
เดนเปDนไปตามแนวการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืนใหแก
ทองถิ่น/ชุมชน

วัตถุประสงคเพื่อสรางจิตสํานึกในการ
อนุรักษ1ยานเกาใหแกเยาวชน
และบุคคลทั่วไปมีสวนรวมใน
การบริหารจัดการและเขาใจ
รับการปรับตัวใหเขากับการ
พัฒนาการทองเที่ยวไดอยาง
ยั่งยืน

เป4าหมาย
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ)
เยาวชนและประชาชนมีจิตสํานึก แหลงทองเที่ยวมี
ในการอนุรักษ1และรักษายานเกา การพัฒนาเพือ่ รองรับ
ใหเปDนแหลงทองเที่ยวอยางยั่งยืน การทองเที่ยวอยาง
ยั่งยืน

39 สนับสนุนใหสถาบันการศึกษา เพื่อใหเยาวชนไดเรียนรูถึง
เยาวชนรับรูถึงคุณคาความสําคัญ ทองถิ่นสามารถ
มีการศึกษานอกสถานทีภ่ ายใน ทรัพยากรในเขตพัฒนาการ
ของแหลงทองเที่ยวในเขต
มีภูมิคมกั
ุ นที่พัฒนาได
เขตพัฒนาการทองเที่ยว
ทองเทีย่ วจุดประกายรับรู
พัฒนาการทองเที่ยว
อยางยั่งยืน
คุณคาของแหลงทองเที่ยวและ
ซึมซับคุณคาแหลงทองเที่ยวที่
มีในพื้นที่เขตพัฒนาการ
ทองเที่ยว

แผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยวเขตมรดกโลกดานวัฒนธรรม

2560
10

10

งบประมาณ (ลานบาท)
2561 2562 2563
10
10
10

10

10

10

หนวยงานรับผิดชอบ
2564
10 1. สํานักงานการทองเที่ยว
และกีฬาจังหวัด (หลัก)
2. องค1กรปกครองสวน
ทองถิ่น (รวม)
3. สมาคมอิโคโมสไทย
(รวม)
4. สมาคมสถาปนิกสยาม
(รวม)
5. สถาบันการศึกษา (รวม)
6. องค1การบริหารการ
พัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืน
(รวม)
10 1. สํานักงานการทองเที่ยว
และกีฬาจังหวัด (หลัก)
2. การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย (รวม)
3. สถาบันการศึกษา (รวม)
4. สํานักงานเขตการศึกษา
(รวม)

25

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค-

เป4าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชนในพื้นที่รับรูถึงคุณคา
ความสําคัญของแหลงทองเที่ยว
ในเขตพัฒนาการทองเที่ยวและ
นําไปประยุกต1กับแหลงทองเที่ยว
ในพื้นที่ของตนเองได

ตัวชี้วัด

2560
10

งบประมาณ (ลานบาท)
2561 2562 2563
10
10
10

หนวยงานรับผิดชอบ
2564
10 1. สํานักงานการทองเที่ยว
และกีฬาจังหวัด (หลัก)
2. การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย (รวม)
3. สถาบันการศึกษา (รวม)
4. องค1กรปกครองสวน
ทองถิ่น (รวม)

40 สนับสนุนใหองค1กรสวน
ทองถิ่นจัดการศึกษาดูงาน
แหลงทองเที่ยวตนแบบภายใน
เขตพัฒนาการทองเที่ยวแหลง
ทองเที่ยวที่เปDนตนแบบการ
บริหารจัดการทีด่ ี มีผลิตภัณฑ1
การทองเที่ยวที่โดดเดนควร
เปDนแบบอยางในการ
พัฒนาการทองเที่ยว
41 สนับสนุนเยาวชนจิตอาสา
พัฒนาแหลงทองเที่ยวผาน
สถาบันการศึกษาหรือ
หนวยงานอื่นๆ

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่รับรู
และซึมซับแหลงทองเที่ยวที่มี
คุณคาในพื้นที่เขตพัฒนา
การทองเที่ยว

เพื่อปลูกฝ\งเยาวชนในพื้นที่ให
เพื่อใหเกิดความรัก หวงแหน
แหลงทองเที่ยวของตน

เยาวชนไดตระหนักถึงคุณคาของ เยาวชน คนรุนใหม
แหลงทองเที่ยวในพื้นที่
รูจักแหลงทองเที่ยว
และเขาใจแนว
ทางการอนุรักษ1
ชุมชน/ทองถิ่น
เพื่อการทองเที่ยว

5

5

5

5

5

42 สนับสนุนใหองค1กรธุรกิจจัด
โครงการกิจกรรมเพื่อสงเสริม
สังคมและสิ่งแวดลอม (CSR)
ในพื้นที่

เพื่อสนับสนุนใหองค1กรตางๆ
มาจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม
สังคมและสิ่งแวดลอมในพื้นที่

มีการจัดโครงการสงเสริมสังคม
และสิ่งแวดลอมในพื้นที่
โดยองค1กรเอกชน

5

5

5

5

5

100

80

80

80

80

รวม 10 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 420 ลานบาท

แผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยวเขตมรดกโลกดานวัฒนธรรม

ทองถิ่นสามารถรักษา
คุณคาและพัฒนาการ
ทองเที่ยวในพื้นที่ได
อยางยั่งยืน

ภาคเอกชนมีสวนรวม
ในการพัฒนา
การทองเที่ยวในพื้นที่

1. สํานักงานการทองเที่ยว
และกีฬาจังหวัด (หลัก)
2. องค1กรปกครองสวน
ทองถิ่น (รวม)
3. สถาบันการศึกษา (รวม)
4. สํานักงานเขตการศึกษา
(รวม)
1. ภาคเอกชน เชน
หอการคาจังหวัด สภา
อุตสาหกรรมทองเที่ยว
(หลัก)
2. สํานักงานการทองเที่ยว
และกีฬาจังหวัด (รวม)
3.องค1กรปกครองสวน
ทองถิ่น (รวม)

26

ยุทธศาสตร-ที่ 3: เชื่อมโยงและจัดการการทองเที่ยว ระหวางภายในและภายนอกเขตพื้นที่
เป4าประสงค1) บูรณาการการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงพื้นที่และเชิงภารกิจ
2) บริหารการพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อความยั่งยืน
3) เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการพัฒนาการทองเที่ยว
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร1) ชุมชนไดรั บการสรางความเขมแข็ งและประสานความรวมมือกับ หนวยงานตางประเทศในการพั ฒนาความเชื่ อมโยงสู การเปD นศู นย1 กลางการทองเที่ ย ว
แหงอาเซียน
2) ระบบการบริหารจัดการการทองเที่ยวในเขตพื้นที่ไดรับการปรับปรุงอยางมีประสิทธิภาพ
3) การกําหนดขีดความสามารถในการรองรับนักทองเที่ยวทั้งในแหลงทองเที่ยวสําคัญและในชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ประกอบดวย 3 กลยุทธ1 ไดแก
กลยุทธ-ที่ 1 บริหารการพัฒนาขอมูลการทองเที่ยวเพื่อสนับสนุนการกระจายตัวของการทองเที่ยวในเขตพื้นที่
กลยุทธ-ที่ 2 บริหารการพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อใหเกิดการเชื่อมโยงกับภายในและภายนอกเขตพื้นที่
กลยุทธ-ที่ 3 ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการทองเที่ยว แผนพัฒนาเมืองหลักเมืองรองทางการทองเที่ยว และแผนปฏิบัติการ
พัฒนาการทองเที่ยว

แผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยวเขตมรดกโลกดานวัฒนธรรม

27

กลยุทธ-ที่ 1 บริหารการพัฒนาขอมูลการทองเที่ยวเพื่อสนับสนุนการกระจายตัวของการทองเที่ยวในเขตพื้นที่
ที่

โครงการ/กิจกรรม

เป4าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค-

การจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรการทองเที่ยวในทองถิ่น
43 การจัดทําชุดขอมูลทรัพยากร 1. เพื่อใหชุมชน/ทองถิ่น
การทองเที่ยวในทองถิ่น
มีฐานขอมูลเพื่อบริหารจัดการ
การทองเที่ยว
2. เพื่อใหมีฐานขอมูลเพื่อการ
จัดการความรูของชุมชน/
ทองถิ่น
3. เพื่อใชประโยชน1ในการ
เผยแพรขอมูลใหนักทองเที่ยว
ไดรับทราบอยางทั่วถึงและ
ถูกตอง
44 การจัดเก็บขอมูลการทองเที่ยว 1. เพื่อใหชุมชน/ทองถิ่น
และพฤติกรรมนักทองเที่ยวใน มีขอมูลนักทองเที่ยวและ
พื้นที่
พฤติกรรม
2. เพื่อใชวิเคราะห1ขอมูล
ไปปรับปรุง พัฒนาการ
ทองเที่ยวในพื้นที่อยางเหมาะสม
ศึกษาการจัดการความเสี่ยงภายในเขตพัฒนาการทองเที่ยว
45 ศึกษาการจัดการป\ญหาการ
เพื่อสรางความเชื่อมั่นตอ
หลอกลวงและเอารัดเอา
ความสินคาและบริการที่ใหแก
เปรียบนักทองเที่ยวในเขต
นักทองเที่ยว
พัฒนาการทองเที่ยว

1. มีชุมชน/หมูบานที่จัดทํา
ฐานขอมูลทรัพยากรเพื่อการ
ทองเที่ยว
2. ฐานขอมูลที่จัดทําขึ้นจัดทํา
เปDนรูปแบบสารสนเทศหรือ
ดิจิทัล
3. ขอมูลจากฐานขอมูลฯ
ถูกนํามาใชเพื่อการพัฒนาการ
ทองเที่ยวของชุมชน/หมูบาน

ตัวชี้วัด

2564

หนวยงานรับผิดชอบ

10

10

10

10

10

1. สํานักงานการทองเที่ยว
และกีฬาจังหวัด (หลัก)
2. สํานักงานสถิติจังหวัด
(รวม)
3. องค1กรปกครองสวน
ทองถิ่น (รวม)

มีขอมูลการทองเที่ยวในพื้นที่ที่มี
ประสิทธิภาพสามารถนําไป
วิเคราะห1 สังเคราะห1 เพื่อการ
พัฒนาการทองเที่ยวได

10

10

10

10

10

1. สํานักงานการทองเที่ยว
และกีฬาจังหวัด (หลัก)
2. สํานักงานสถิติจังหวัด
(รวม)
3. องค1กรปกครองสวน
ทองถิ่น (รวม)

นักทองเที่ยวไดสินคาทีม่ ีคุณภาพ มีแนวปฏิบัตดิ านการ
และไดรับบริการทีด่ ีในราคาที่
จัดการและปgองกัน
เหมาะสม
การหลอกลวง
นักทองเที่ยว

5

5

5

5

5

1. สํานักงานการทองเที่ยว
และกีฬาจังหวัด (หลัก)
2. องค1กรปกครองสวน
ทองถิ่น (รวม)
3. สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ (รวม)

แผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยวเขตมรดกโลกดานวัฒนธรรม

สถิติ บทวิเคราะห1
บทสังเคราะห1ที่
เพียงพอในการ
สนับสนุนการ
ตัดสินใจในการ
พัฒนาการทองเที่ยว
ของเขตพัฒนาการ
ทองเที่ยว

2560

งบประมาณ (ลานบาท)
2561 2562 2563

28

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค-

46 การจัดการองค1ความรูจากภูมิ
ป\ญญาชาวบานจากปราชญ1
ในพื้นที่ ชุมชน/ทองถิ่น

1. เพื่อใหทราบถึงผูรูและผูให
ขอมูล (ปราชญ1ชาวบาน)
ในพื้นที่
2. เพื่อใหเกิดการจัดการ
ความรูของชุมชน/ทองถิ่น

47 การจัดการองค1ความรูจาก
ภูมิป\ญญาชาวบานจากปราชญ1
ในพื้นที่ ชุมชน/ทองถิ่น
- ยานชุมชนเกา
- ศูนย1ขอมูลของพื้นที่สถานี
รถไฟสวรรคโลก

1. เพื่อใหทราบถึงผูรูและผูให
ขอมูล (ปราชญ1ชาวบาน)
ในพื้นที่
2. เพื่อใหเกิดการจัดการ
ความรูของชุมชน/ทองถิ่น

เป4าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีการจัดการความรูชุมชน/
ทองถิ่น
ชุมชน/ทองถิ่นมีความรู

มีการจัดการความรูชุมชน/
ทองถิ่น
ชุมชน/ทองถิ่นมีความรู

รวม 5 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 200 ลานบาท

แผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยวเขตมรดกโลกดานวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด
บุคลากรทุกภาคสวน
ที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ทองเที่ยวสามารถ
เขาถึงแหลงเรียนรู
ที่เปDนวิถีชีวิตทองถิ่น
ไดมากขึ้น
บุคลากรทุกภาคสวน
ที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ทองเที่ยวสามารถ
เขาถึงแหลงเรียนรู
ที่เปDนวิถีชีวิตทองถิ่น
ไดมากขึ้น

2560
5

งบประมาณ (ลานบาท)
2561 2562 2563
5
5
5

10

10

10

10

40

40

40

40

หนวยงานรับผิดชอบ
2564
5 1. สํานักงานการทองเที่ยว
และกีฬาจังหวัด (หลัก)
2. องค1กรปกครองสวน
ทองถิ่น (รวม)
3. สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ (รวม)
10 1. สํานักงานการทองเที่ยว
และกีฬาจังหวัด (หลัก)
2. องค1กรปกครองสวน
ทองถิ่น (รวม)
3. สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด (รวม)
4. สมาคมอิโคโมสไทย
(รวม)
40

29

กลยุทธ-ที่ 2 บริหารการพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อใหเกิดการเชื่อมโยงกับภายในและภายนอกเขตพื้นที่
ที่

โครงการ/กิจกรรม

เป4าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค-

พัฒนาความรวมมือของเขตพัฒนาการทองเที่ยว
48 สงเสริมการมีสวนรวมและ
เพื่อใหภาคีในเขตพัฒนาการ มีเครือขายการทองเที่ยวภายใน
พัฒนาความรวมมือภายในเขต ทองเที่ยวและพื้นที่ใกลเคียง
เขตพัฒนาการทองเที่ยว
พัฒนาการทองเที่ยวและ
ไดทําความรูจักเพื่อพัฒนา
ระหวางพื้นที่ใกลเคียง
เครือขายการทองเที่ยวรวมกัน
49 การพัฒนาความรวมมือ
การทองเที่ยวภายในเขต
พัฒนาการทองเที่ยวกับเขต
พัฒนาการทองเที่ยวอื่น
50 จัดทํา MOU ในการบริหาร
การพัฒนาการทองเที่ยว
รวมกับพื้นที่ใกลเคียงหรือเขต
พัฒนาการทองเที่ยวอื่นใหเกิด
การพัฒนาการทองเที่ยว
รวมกัน

การพัฒนาความรวมมือและ
การบูรณาการการจัดการ
รวมกันดานการทองเที่ยวของ
เขตพัฒนาพื้นที่และเขตพื้นที่
ใกลเคียง
เพื่อใหเขตพัฒนาการทองเที่ยว
สามารถขยายการทองเที่ยวกับ
พื้นที่และเขตพัฒนาการ
ทองเที่ยวใกลเคียง

ตัวชี้วัด
จํานวนโครงการความ
รวมมือกับหนวยงาน
ตางๆ ภายในเขต
พัฒนาการทองเที่ยว

มีเครือขายการทองเที่ยวกับพื้นที่ ภาครัฐ เอกชน และ
ใกลเคียงเขตพัฒนาการทองเที่ยว ชุมชนไดรวมมือจัด
เกิดขึ้น
กิจกรรมรวมกันทําใหเกิด
การพัฒนาที่
เทาเทียม
1. มีกิจกรรมหรือ MOU ที่ทํา
- จํานวนการพัฒนาการ
รวมกันกับพื้นที่หรือเขต
ทองเที่ยวกับพื้นที่
พัฒนาการทองเที่ยวใกลเคียง
ใกลเคียงตาม MOU
2. ขยายเครือขายและกิจกรรม - จํานวนกรอบและการ
การทองเที่ยวกับพื้นที่ที่อยู
ปฏิบัติตามกรอบที่ไดทํา
ภายนอกเขตพัฒนาการทองเที่ยว รวมกัน เพื่อการพัฒนา
กิจกรรมการทองเที่ยว

รวม 3 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 75 ลานบาท

แผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยวเขตมรดกโลกดานวัฒนธรรม

2560

งบประมาณ (ลานบาท)
2561 2562 2563 2564

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

15

15

15

15

15

หนวยงานรับผิดชอบ
1. สํานักงานการทองเที่ยว
และกีฬา (หลัก)
2. หนวยงานที่เกี่ยวของทั้ง
ภาครัฐ เอกชน และชุมชน
(รวม)
1. สํานักงานการทองเที่ยว
และกีฬา (หลัก)
2. หนวยงานที่เกี่ยวของทั้ง
ภาครัฐ เอกชน และชุมชน
(รวม)
1. สํานักงานการทองเที่ยว
และกีฬา (หลัก)
2. หนวยงานที่เกี่ยวของทั้ง
ภาครัฐ เอกชน และชุมชน
(รวม)

30

กลยุทธ-ที่ 3 ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการทองเที่ยว แผนพัฒนาเมืองหลักเมืองรองทางการทองเที่ยว และแผนปฏิบัติการ
พัฒนาการทองเที่ยว
เป4าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานภายในเขตพัฒนาการทองเที่ยว
51 การติดตามความกาวหนาการ เพื่อเพื่อใหคณะกรรมการ
1. จํานวนโครงการที่เปDนไปตาม
ดําเนินงานของโครงการตาม ทองเที่ยวประจําเขต
แผนปฏิบัติการฯ
แผนพัฒนาการทองเที่ยว
พัฒนาการทองเที่ยวและ
2. จํานวนโครงการที่ไมเปDนไป
แผนการพัฒนาเมืองหลัก
บุคลากรประจําสํานักงาน
ตามแผนปฏิบัติการฯ
เมืองรองทางการทองเที่ยว
การทองเที่ยวและกีฬาประจํา 3. มีแนวปฏิบัติสาํ หรับโครงการที่
และแผนปฏิบัติการพัฒนาการ จังหวัดภายในเขตพัฒนาการ ไมเปDนไปตามแผนปฏิบัติการฯ
ทองเที่ยว
ทองเที่ยวติดตาม
ความกาวหนาของโครงการ
และประเมินความสําเร็จของ
โครงการภายใตเขตพัฒนาการ
ทองเที่ยว
52 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
เพื่อใหคณะกรรมการทองเที่ยว 1. ไดทราบความกาวหนาของ
โครงการตามแผนพัฒนาการ ประจําเขตพัฒนาการ
โครงการตางๆ ของเขต
ทองเที่ยว แผนการพัฒนาเมือง ทองเที่ยวและบุคลากรประจํา พัฒนาการทองเที่ยว
หลัก เมืองรองทางการ
สํานักงานการทองเที่ยวและ
2. ไดทราบแนวทางการ
ทองเที่ยว และแผนปฏิบตั ิการ กีฬาประจําจังหวัดภายในเขต ดําเนินงานของเขตพัฒนาการ
พัฒนาการทองเที่ยว
พัฒนาการทองเที่ยวทราบผล ทองเที่ยว
การดําเนินงานและความ
คืบหนาของโครงการตางๆ
ภายในเขตพัฒนาการ
ทองเที่ยว
รวม 2 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 43 ลานบาท
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค-

แผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยวเขตมรดกโลกดานวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด
ผลการดําเนินการของ
โครงการตางๆ เปDนคา
รอยละเมื่อเทียบกับ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ

2560
5

การรับรูผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการไดอยางถูกตอง

5

งบประมาณ (ลานบาท)
2561 2562 2563 2564

หนวยงานรับผิดชอบ

5

5

5

5

สํานักงานการทองเที่ยว
และกีฬาจังหวัด

3

5

5

5

สํานักงานการทองเที่ยว
และกีฬาจังหวัด

8

10

10

10

31

1 กําหนดแนวเสนทางและการกําหนดการสื่อ
ความหมาย “ถนนพระรวง-ทอปู;พญารวง”
และเสนทางเลือกใกลเคียง
2 ศึกษาออกแบบและปรับปรุงเสนทาง
“ถนนพระรวง-ทอปู;พญารวง” และเสนทาง
เลือกใกลเคียง
3 การปรับภูมิทัศน1เสนทาง “ถนนพระรวง-ทอปู;
พญารวง” เพื่อการทองเที่ยว
4 ศึกษาสํารวจจัดทําชุดขอมูลทางโบราณคดีตาม
แนวเสนทาง “ถนนพระรวง-ทอปู;พญารวง”
5 การจัดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ1ดานการทองเที่ยว
ระหวางเขตพัฒนาการทองเที่ยวมรดกโลกดาน
วัฒนธรรมกับประเทศเมียนมาเพื่อพัฒนา
กิจกรรมการทองเที่ยวรวมกัน
6 ศึกษาแนวทางปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ
รวมทั้งมาตรการตางๆ เพื่อสนับสนุนการ
เดินทางทองเที่ยวระหวางประเทศไทย-เมียนมา
ผานดานชายแดนแมสอดสําหรับนักทองเที่ยว
ไทย และนักทองเที่ยวตางชาติ
7 ศึกษาแนวทางการจัดการและสนับสนุนการ
ทองเที่ยวการเชื่อมโยงเสนทางทองเที่ยวและ
กิจกรรมการทองเที่ยวทั้งดานวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติกับประเทศเมียนมา
8 ออกแบบกอสรางและปรับปรุงเสนทาง
การคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงการทองเที่ยวภายใน
เขตพัฒนาการทองเที่ยวกับดานชายแดน
ประเทศเมียนมา
9 กําหนดแนวทางและมาตรการการอนุญาต
การควบคุม และการอํานวยความสะดวกให
นักทองเที่ยวเมียนมาใชรถสวนตัวเดินทาง
ทองเที่ยวในเขตพัฒนาการทองเที่ยวมรดกโลก
ดานวัฒนธรรม
10 ติดตั้งปgายและสื่อความหมายการทองเที่ยว
ภาษาเมียนมาเพื่อรองรับนักทองเที่ยว
11 สนับสนุนใหหนวยงานการทองเที่ยวสามารถให
ขอมูลและสื่อความหมายดวยภาษาเมียนมา

หมายเหตุ
งบพื้นที่

งบรวมกับเอกชน

โครงการ

งบบูรณาการ

ที่

งบภารกิจ

รูปแบบงบประมาณ

/

เกี่ยวของกับหนวยงานภาครัฐหลาย
หนวยงาน

/

ภาระกิจหลักของกระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา หนวยงานที่
เกี่ยวของรวมสนับสนุน
เกี่ยวของกับหนวยงานภาครัฐหลาย
หนวยงาน
เกี่ยวของกับหนวยงานภาครัฐหลาย
หนวยงาน
ภาระกิจหลักของกระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา หนวยงานที่
เกี่ยวของรวมสนับสนุน

/
/
/

/
/

แผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยวเขตมรดกโลกดานวัฒนธรรม

/

เกี่ยวของกับหนวยงานภาครัฐหลาย
หนวยงาน

/

เกี่ยวของกับหนวยงานภาครัฐหลาย
หนวยงาน

/

/

เกี่ยวของกับภารกิจของภาครัฐหลาย
หนวยงาน ทองถิ่นรวมสนับสนุน

/

/

เกี่ยวของกับภารกิจของภาครัฐหลาย
หนวยงาน ทองถิ่นรวมสนับสนุน

ภาระกิจหลักของกระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา
ภาระกิจหลักของกระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา
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12 ศึกษาแนวทางการพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยว
พื้นที่โดยรอบแหลงทองเที่ยวและเชื่อมโยง
ระหวางจังหวัด
13 ศึกษา สํารวจสภาพการณ1 และแนวทาง
การพัฒนาเชิงอนุรักษ1ของพื้นที่ยานชุมชน
ทองถิ่นดั้งเดิมเพื่อปรับใชและสนับสนุน
การผลิตภัณฑ1การทองเที่ยวใหมีคณ
ุ ภาพ
14 ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ1การทองเที่ยวโดย
ใชอัตลักษณ1รวมของเขตพัฒนาการทองเที่ยว
15 การวางแผนปรับใชแหลงทองเที่ยวดาน
วัฒนธรรมเพื่อเพิ่มคุณคาทางการทองเที่ยว
16 พัฒนาการทองเที่ยววิถีชีวิตกลุมวัฒนธรรม
สําหรับนักทองเที่ยวที่หลากหลายใหสามารถ
เดินทางทองเที่ยวไดอยางสะดวก ปลอดภัย
17 ออกแบบและปรับปรุง เสนทาง ภูมิทัศน1และ
สาธารณูปโภคสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปDน
เพิ่มเติมสําหรับเสนทางสาธารณะเพื่อการ
ทองเที่ยว โดยเฉพาะเสนทางเชื่อมโยงสูแหลง
ทองเที่ยว
18 ออกแบบกอสรางและปรับปรุงเสนทางจักรยาน
เพิ่มเติมเพื่อเชื่อมตอเสนทางเขาสูแหลง
ทองเที่ยว
19 การออกแบบและกอสรางที่จอดรถจักรยานที่มี
มาตรฐานและเขากับพื้นที่เพื่อการทองเที่ยวใน
แหลงทองเที่ยวตางๆ ของเขตพัฒนาพื้นที่
ทองเที่ยว
20 ออกแบบปรับปรุงเสนทางทางเดินเทาเขาสู
แหลงทองเที่ยวหรือภายในแหลงทองเที่ยวใหมี
มาตรฐาน
21 พัฒนาโลจิสติกส1 (พาหนะเพื่อการขนสง)
บริการแกนักทองเที่ยวรองรับกลุมการ
ทองเที่ยวที่หลากหลาย
22 การออกแบบปรับปรุงและพัฒนายานเกาเพื่อ
การทองเที่ยวใหสอดคลองกับแนวทางการ
อนุรักษ1
23 พัฒนาสื่อความหมายโดยชุมชุน/ทองถิ่น
เชิงพื้นที่เพื่อการทองเที่ยว

หมายเหตุ
งบพื้นที่

งบรวมกับเอกชน

โครงการ

งบบูรณาการ

ที่

งบภารกิจ

รูปแบบงบประมาณ

/

แผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยวเขตมรดกโลกดานวัฒนธรรม

ภาระกิจหลักของกระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬา
/

/

เกี่ยวของกับภารกิจของภาครัฐหลาย
หนวยงาน ทองถิ่นรวมสนับสนุน

/

/

/

/

/

/

เกี่ยวของกับภารกิจของภาครัฐหลาย
หนวยงาน ทองถิ่นรวมสนับสนุน
เกี่ยวของกับภารกิจของภาครัฐหลาย
หนวยงาน ทองถิ่นรวมสนับสนุน
เกี่ยวของกับภารกิจของภาครัฐหลาย
หนวยงาน ทองถิ่นรวมสนับสนุน

/

/

เกี่ยวของกับภารกิจของภาครัฐหลาย
หนวยงาน ทองถิ่นรวมสนับสนุน

/

/

เกี่ยวของกับภารกิจของภาครัฐหลาย
หนวยงาน ทองถิ่นรวมสนับสนุน

/

/

เกี่ยวของกับภารกิจของภาครัฐหลาย
หนวยงาน ทองถิ่นรวมสนับสนุน

/

/

เกี่ยวของกับภารกิจของภาครัฐหลาย
หนวยงาน ทองถิ่นรวมสนับสนุน

/

เกี่ยวของกับภารกิจของภาครัฐหลาย
หนวยงาน ภาคเอกชนและทองถิ่นรวม
สนับสนุน
เกี่ยวของกับภารกิจของภาครัฐหลาย
หนวยงาน ทองถิ่นรวมสนับสนุน

/

/

/

/

/

/

เกี่ยวของกับภารกิจของภาครัฐหลาย
หนวยงาน ทองถิ่นรวมสนับสนุน
33

25 สนับสนุนการออกแบบกิจกรรมการทองเที่ยว
ใหแกชุมชน/พื้นที่เพื่อใหนักทองเที่ยวไดรับ
ประสบการณ1การทองเที่ยวที่ประทับใจ
26 จัดประกวดแขงขันการพัฒนาผลิตภัณฑ1การ
ทองเที่ยวจากเยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษา
และประชาชนทั่วไป
27 พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการทองเที่ยวให
สอดรับกับกระแสการทองเที่ยวแนวใหม
28 การฝvกอบรมมัคคุเทศก1และผูใหบริการ
การทองเที่ยว
29 การอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษและ
ภาษาตางประเทศอื่นๆ ที่จําเปDนเพื่อการสื่อสาร
และใหบริการแกนักทองเที่ยว
30 การอบรมและถายทอดองค1ความรูดานการ
จัดการวัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยว
31 การอบรมสรางภูมิคุมกันทางวัฒนธรรมใหแก
ชุมชนและทองถิ่นเพื่อใหสามารถบริหารจัดการ
วัฒนธรรมทางการทองเที่ยวไดอยางถูกตอง
มีคุณคาและยั่งยืน
32 การอบรมสรางภูมิคุมกันทางสิ่งแวดลอมใหแก
ชุมชนและทองถิ่นเพื่อใหสามารถบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมทางการทองเที่ยวไดอยางถูกตอง
มีคุณคาและยั่งยืน
33 สนับสนุนกิจกรรมการทองเที่ยวงานเทศกาล
และงานประเพณีทองถิ่นเพื่อสืบสานวัฒนธรรม
34 พัฒนาและบูรณาการแผนประชาสัมพันธ1ดาน
การทองเที่ยวในเขตพัฒนาการทองเที่ยว
35 ศึกษาแนวทางการขยายตลาดนักทองเที่ยวกลุม
ประเทศอาเซียนใหตรงกับศักยภาพของพื้นที่
36 ประชาสัมพันธ1ผลิตภัณฑ1การทองเที่ยวที่เปDนอัต
ลักษณ1และโดดเดนของพื้นที่

งบพื้นที่

24 ออกแบบผลิตภัณฑ1และบริการการทองเที่ยว
เพื่อเติมเต็มพื้นที่ทองเที่ยวที่มีอยู

งบรวมกับเอกชน

โครงการ

งบบูรณาการ

ที่

งบภารกิจ

รูปแบบงบประมาณ

/

/

/

หมายเหตุ

/

/

/

/

/
/
/
/

ภาระกิจหลักของกระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา
ภาระกิจหลักของกระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา

/

/

/
/
/
/

แผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยวเขตมรดกโลกดานวัฒนธรรม

เกี่ยวของกับภารกิจของภาครัฐหลาย
หนวยงาน ภาคเอกชนและทองถิ่นรวม
สนับสนุน
ภารกิจหลักของกระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา และทองถิ่นรวม
สนับสนุน
ภารกิจหลักของกระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา และทองถิ่นรวม
สนับสนุน
ภาระกิจหลักของกระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา
ภาระกิจหลักของกระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา
ภาระกิจหลักของกระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา

ภาระกิจหลักของกระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา
/

ภารกิจหลักของกระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา และทองถิ่นรวม
สนับสนุน
ภาระกิจหลักของกระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา
ภาระกิจหลักของกระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา
ภาระกิจหลักของกระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา

34

37 สงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยวตามการพัฒนา
ผลิตภัณฑ1ดานการทองเที่ยวที่มีการเชื่อมโยงใน
เขตพื้นที่
38 การประกวดชุมชนอนุรักษ1ยานชุมชนเกาที่มี
การบริหารจัดการการทองเที่ยวทีด่ ีและมีการ
กําหนดแผนพัฒนาการทองเที่ยวในพื้นที่ได
อยางโดดเดนเปDนไปตามแนวการทองเที่ยว
อยางยั่งยืนใหแกทองถิ่น/ชุมชน
39 สนับสนุนใหสถาบันการศึกษามีการศึกษานอก
สถานที่ภายในเขตพัฒนาการทองเที่ยว

/

40 สนับสนุนใหองค1กรสวนทองถิ่นจัดการศึกษา
ดูงานแหลงทองเที่ยวตนแบบภายในเขต
พัฒนาการทองเที่ยวแหลงทองเที่ยวที่เปDน
ตนแบบการบริหารจัดการทีด่ ี มีผลิตภัณฑ1
การทองเที่ยวที่โดดเดนควรเปDนแบบอยางใน
การพัฒนาการทองเที่ยว
41 สนับสนุนเยาวชนจิตอาสาพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวผานสถาบันการศึกษาหรือหนวยงาน
อื่นๆ
42 สนับสนุนใหองค1กรธุรกิจจัดโครงการกิจกรรม
เพื่อสงเสริมสังคมและสิ่งแวดลอม (CSR)
ในพื้นที่
43 การจัดทําชุดขอมูลทรัพยากรการทองเที่ยวใน
ทองถิ่น
44 การจัดเก็บขอมูลการทองเที่ยวและพฤติกรรม
นักทองเที่ยวในพื้นที่
45 ศึกษาการจัดการป\ญหาการหลอกลวงและ
เอารัดเอาเปรียบนักทองเที่ยวในเขตพัฒนาการ
ทองเที่ยว
46 การจัดการองค1ความรูจากภูมิปญ
\ ญาชาวบาน
จากปราชญ1ในพื้นที่ ชุมชน/ทองถิ่น
47 การจัดการองค1ความรูจากภูมิปญ
\ ญาชาวบาน
จากปราชญ1ในพื้นที่ ชุมชน/ทองถิ่น
48 สงเสริมการมีสวนรวมและพัฒนาความรวมมือ
ภายในเขตพัฒนาการทองเที่ยวและระหวาง
พื้นที่ใกลเคียง

หมายเหตุ
งบพื้นที่

งบรวมกับเอกชน

โครงการ

งบบูรณาการ

ที่

งบภารกิจ

รูปแบบงบประมาณ

ภาระกิจหลักของกระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา
/

/

เกี่ยวของกับภารกิจของภาครัฐหลาย
หนวยงาน ทองถิ่นรวมสนับสนุน

/

/

/

/

ภารกิจหลักของกระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา และทองถิ่นรวม
สนับสนุน
ภารกิจหลักของกระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา และทองถิ่นรวม
สนับสนุน

/

/
/

/

/

/
/
/
/

แผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยวเขตมรดกโลกดานวัฒนธรรม

/
/

/
/

/

ภารกิจหลักของกระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา และทองถิ่นรวม
สนับสนุน
เกี่ยวของกับภารกิจของภาครัฐหลาย
หนวยงาน ภาคเอกชนและทองถิ่นรวม
สนับสนุน
ภาระกิจหลักของกระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา
ภาระกิจหลักของกระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา
ภาระกิจหลักของกระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา
ภาระกิจหลักของกระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา
เกี่ยวของกับภารกิจของภาครัฐหลาย
หนวยงาน ทองถิ่นรวมสนับสนุน
เกี่ยวของกับภารกิจของภาครัฐหลาย
หนวยงาน ภาคเอกชนและทองถิ่นรวม
สนับสนุน
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49 การพัฒนาความรวมมือการทองเที่ยวภายใน
เขตพัฒนาการทองเที่ยวกับเขตพัฒนาการ
ทองเที่ยวอื่น
50 จัดทํา MOU ในการบนริหารการพัฒนา
การทองเที่ยวรวมกับพื้นที่ใกลเคียงหรือเขต
พัฒนาการทองเที่ยวอื่นใหเกิดการพัฒนาการ
ทองเที่ยวรวมกัน
51 การติดตามความกาวหนาการดําเนินงานของ
โครงการตามแผนพัฒนาการทองเที่ยว
แผนการพัฒนาเมืองหลัก เมืองรองทาง
การทองเที่ยว และแผนปฏิบัติการพัฒนาการ
ทองเที่ยว
52 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการตาม
แผนพัฒนาการทองเที่ยว แผนการพัฒนา
เมืองหลัก เมืองรองทางการทองเที่ยว และ
แผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยว

หมายเหตุ
งบพื้นที่

งบรวมกับเอกชน

โครงการ

งบบูรณาการ

ที่

งบภารกิจ

รูปแบบงบประมาณ

/

ภาระกิจหลักของกระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา

/

ภาระกิจหลักของกระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา

/

ภาระกิจหลักของกระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา

/

ภาระกิจหลักของกระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา

แผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยวเขตมรดกโลกดานวัฒนธรรม
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