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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญ
ประเทศไทยเป( น ประเทศที่ มี ท รั พ ยากรทางธรรมชาติ อุ ดมสมบู ร ณ0 แ ละทุ น ทางสั ง คมที่
มีขุม ทรั พย0ดานการทองเที่ยวจํานวนมาก เนื่ องจากแตละภูมิภาคของประเทศมีแหลงทองเที่ ยวทาง
ธรรมชาติที่หลากหลาย ไดแก ภูเขา ทะเล โบราณสถาน แหลงเรียนรูภูมิป5ญญาทองถิ่น ฯลฯ ประเทศ
ไทยไดสั่งสมอารยธรรมที่ไดรับการสืบทอดตอกันมาเป(นระยะเวลาอยางยาวนาน โดยมีการขุดคนพบ
หลักฐานทางประวัติศาสตร0ที่มีความเกาแกในยุคหินเกาซึ่งเป(นยุคแรกของมนุษย0อาศัยอยูเมื่อ 5 แสน
ปมาแลว นอกจากนี้พื้นที่ของประเทศไทยใน ป5จจุบันยังเคยเป(นที่ตั้งของเมืองโบราณจํานวนหลายแหงที่
มีคุณคาทางประวั ติศาสตร0 สิ่ งเหลานี้ไดกลายเป(นทรั พ ยากรที่ ส รางคุ ณคาใหกับ ประเทศไทยอยาง
มหาศาลทั้งทางดานความเป(นสมบัติของชาติและทางการทองเที่ยว ไมวาจะเป(นกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ประเพณีและเทศกาล ที่สะทอนใหเห็นถึงความเจริญรุงเรืองในอดีต รวมไปถึงทรัพยากรทางธรรมชาติ
อันมีความหลากหลาย ที่ไดรับความดึงดูดใจทางดานการทองเที่ยว1 สงผลใหประเทศไทยมีรายไดสวน
ใหญจากอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ตั้งแต ป 2561 ไปจนกระทั่งถึงป 2565 กรมการทองเที่ยว คาดวา
จํานวนนักทองเที่ยวในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟ@กจะเติบโตขึ้นเฉลี่ย (CAGR) รอยละ 3.3 ตอป โดยการ
เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวนี้เป(นผลมาจากทั้งการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและสังคมที่แข็งแกรงในภูมิภาค
พรอมทั้ งการเชื่ อมตอระหวางประเทศจากการเดินทางโดยสายการบิ นที่ สะดวกมากขึ้ น การพั ฒนา
โครงสรางพื้นฐานที่สําคัญ ตางๆ ซึ่งทําใหคาใชจายในการเดินทางต่ําลงการเดินทางเร็วขึ้น และความ
สะดวกจากการจองผานแพลตฟอร0ม การทองเที่ยวออนไลน0 ซึ่ง ทั้งหมดนี้ อํานวยความสะดวกในการ
เดิ น ทางอยางมี นั ย สํ า คั ญ 2 แตดวยภาวะวิ ก ฤตครั้ ง ใหญทางดานสาธารณสุ ข สงผลใหโครงสราง
ทิศทางการทองเที่ยวและการคาดการณ0แนวโนมการทองเที่ยวเกิดการผันผวนเป(นอยางมาก
ในป พ.ศ. 2563 ทั่วทั้งโลกเกิดโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สงผลใหอุตสาหกรรม
การทองเที่ยวของไทยไดรับผลกระทบและตองชะลอตัวลง รายงานสถิตินักทองเที่ ยวตางชาติที่เดิ น
ทางเขาประเทศไทย ผลกระทบจากสถานการณ0แพรระบาดของไวรัสโควิด-19 พบวา ภาพรวมลดลงทั้ง
ในแงจํ านวนนั ก ทองเที่ ย วและรายไดทั้ ง นี้ในแงของจํ านวนนั ก ทองเที่ ยวตางชาติ พบวา มี จํ านวน
1

ธนรัตน0 รัตนพงศ0ธร,เสรี วงษ0มณฑา2 , ชุษณะ เตชคณา และ ณัฐพล ประดิษฐผลเลิศ. (2559). แนวทางการพัฒนาการทองเทีย่ วเชิงมรดก
วัฒนธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม.4:2(8).หนา34-45.
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นักทองเที่ยวตางชาติในเดือนมกราคม – สิงหาคม 2563 อยูที่ 147,408 คน ลดลง 49.79% จากชวง
เดียวกันของป 2562 อยูที่ 2,631,311 คน ดังตารางแสดงจํานวนนักทองเที่ยวรายจังหวัดดานลาง
ตาราง 1 เปรียบเทียบจํานวนผูเยี่ยมเยียนคนไทยและชาวตางชาติรายจังหวัด
เดือนมกราคม – เดือนสิงหาคม ป( พ.ศ. 2562 – 2563

จังหวัด
พิษณุโลก
ตาก
สุโขทัย
กําแพงเพชร
เขตพัฒนาการทองเที่ยว
มรดกโลกดานวัฒนธรรม

นักทองเที่ยวไทย
2562
2563
2,184,267
1,141,737
1,512,450
757,418
699,198
349,511
457,192
235,237
4,853,107

2,483,903

หนวย : คน
นักทองเที่ยวตางชาติ
2562
2563
122,009
44,981
28,582
11,295
264,288
86,526
17,137
4,606
432,016

147,408

ที่มา : กองเศรษฐกิจการทองเที่ยวและกีฬา กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (ขอมูล ณ เดือนสิงหาคม 2563)

ขณะที่รายไดจากการทองเที่ยวก็ลดลงตามจํานวนนักทองเที่ยวที่ไมสามารถเขามาทองเที่ยว
ภายในประเทศได ซึ่งพบวา รายไดจากการทองเที่ยวในระดับมหภาคเดือนมกราคม – สิงหาคม 2563
มีรายไดอยูที่ 6,341 ลานบาท ลดลง 46.57% จากชวงเดียวกันของป 2562 อยูที่ 13,615 ลานบาท
ขณะที่รายไดจากการทองเทีย่ วของนักทองเที่ยวตางชาติเดือนมกราคม – สิงหาคม 2563 ก็ลดลงเชนกัน
โดยมี ร ายไดอยู ที่ 485.16 ลานบาท ลดลงถึ ง 34.22% จากป 2562 ที่ มี ร ายไดอยู ที่ 1,417.81
ลานบาท3 ซึ่งสงผลกระทบตอรายไดจากการทองเที่ยวของจังหวัดเขตพัฒนาการทองเที่ยวมรดกโลก
ดานวัฒนธรรม ประกอบดวยจังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก ตาก และกําแพงเพชร เชนเดียวกัน โดยมีรายได
จากการทองเที่ยวลดลงกวารอยละ 30 - 40 ดังจะเห็นไดจากตารางตอไปนี้

3

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (2563)
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ตาราง 2 รายไดผูเยี่ยมเยียนคนไทยและชาวตางชาติรายจังหวัด
เดือนมกราคม – เดือนสิงหาคม ป( พ.ศ. 2562 – 2563
จังหวัด
พิษณุโลก
ตาก
สุโขทัย
กําแพงเพชร
เขตพัฒนาการทองเที่ยว
มรดกโลกดานวัฒนธรรม

นักทองเที่ยวไทย
2562
2563
5,084.11
2,619.10
4,745.85
2,163.27
1,398.62
627.45
968.12
445.69

หนวย : ลานบาท
นักทองเที่ยวตางชาติ
2562
2563
458.23
148.62
92.26
39.63
828.98
282.01
38.34
14.90

12,196.70

1,417.81

5,855.51

485.16

การกําหนดยุทธศาสตร0การทองเที่ยวรายกลุมจังหวัดเพื่อพัฒนาองค0ประกอบในหวงโซอุปทาน
ทั้งหนวยงานรัฐ ธุรกิจในสาขาตางๆ สถาบันการศึกษา ชุมชนทองถิ่น ฯลฯ อยางสมดุลและยั่งยืนและ
นํามาสรางเป(นอัตลัก ษณ0ของแตละพื้นที่ใหเป(นที่รูจักมากขึ้น จึงมีความเหมาะสมยิ่งในแงเศรษฐกิ จ
สัง คมและสิ่ งแวดลอม คณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ (ท.ท.ช.) จึง ไดกําหนดเขต
พัฒนาการทองเที่ยว โดย กระทรวงการทองเทีย่ วและกีฬา (กก.) ไดดําเนินการจัดทํายุทธศาสตร0 (25592563) เพื่อใหท.ท.ช. ใชเป(นฐานขอมูลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการการทองเที่ยวไปแลว 5 เขต ไดแก
เขตพั ฒ นาการทองเที่ ยวชายฝ5^ ง ทะเลตะวั นตก เขตพั ฒ นาการทองเที่ ย วชายฝ5^ ง ทะเลตะวั นออก
เขตพัฒ นาการทองเที่ ยวอั นดามั นเขตพั ฒนาการทองเที่ ยวอารยธรรมลานนา และเขตพั ฒ นาการ
ทองเที่ยวอารยธรรมอีสานใต
การประชุม ท.ท.ช. ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558 ไดมติเห็นชอบในหลักการ
กําหนดเขตพัฒนาการทองเที่ยวเพิ่มเติมอีก 3 เขต ประกอบดวย (1) เขตพัฒนาการทองเที่ยวมรดกโลก
ดานวัฒนธรรม ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด ไดแก พิษณุโลก สุโขทัย กําแพงเพชร และตาก (2) เขตพัฒนา
การทองเที่ยววิถีชีวิตลุมแมน้ําโขง ครอบคลุม 5 จังหวัด ไดแก เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม และ
มุกดาหาร และ (3) เขตพัฒนาการทองเที่ยววิถีชีวิตลุมแมน้ําเจาพระยาตอนกลาง ครอบคลุม 5 จังหวัด
ไดแก นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อางทอง และสิงห0บุรี และมอบหมายใหกระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬาจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยวใน 3 เขตดังกลาว ภายใตโครงการจัดทํา
และขับเคลื่อนแผนปฏิบัติ การพัฒนาการทองเที่ยวในเขตพัฒนาการทองเที่ยวของเขตมรดกโลกดาน
วัฒนธรรม เขตวิถีชีวิตลุมแมน้ําโขงและเขตวิถีชีวิตลุมแมน้ําเจาพระยาตอนกลาง และจัดทําแผนที่กลุม
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เมื องทองเที่ยว โดยยึดถือ การมี สวนรวมของทุ กภาคสวน ทั้ งหนวยงานภาครัฐภาควิชาการ และ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวของ รวมทั้งชุมชนในทองที่ เป(นแรงขับเคลื่อนสําคัญ
การพั ฒนาภาคเหนื อ ตามแผนพั ฒนาเศรษฐกิ จสัง คมแหงชาติ ฉบับ ที่ 12 กํ าหนดใหพัฒนา
ภาคเหนือใหเป(นฐานเศรษฐกิจสรางสรรค0มูลคาสูง โดยเฉพาะการพัฒนาการทองเที่ยวใหมีคุณภาพและ
ความยั่งยืน มีธุรกิจบริการตอเนื่อง กับการทองเที่ยวบริการสุขภาพ และการศึกษาที่ไดมาตรฐาน ทั้ง 4
จังหวัด (จังหวัดสุโขทัย จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัดตาก) ซึ่งอยูภายในเขตการ
พัฒนาการทองเที่ ยวเมือ งมรดกโลกดานวั ฒนธรรม เป(นจั งหวัดกลุ มทองเที่ยวมรดกโลกศัก ยภาพที่ มี
ความจําเป(นในการพัฒนา รักษา ฟ`aนฟูแหลงทองเที่ยวมรดกโลก เชื่อมโยงระหวางอุทยานประวัติศาสตร0
สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย กําแพงเพชร เชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวในพื้นที่ใกลเคียงจะเป(นการเพิ่มศักยภาพดาน
การทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร0ไดมากกวาภาคอื่น ทั้งนี้ เนื่องจากทั้ง 4 จังหวัดมีพื้นที่ หลักฐาน และ
รองรอยทางกายภาพที่เหลืออยู ซึ่งอาจบงบอกถึงสภาพความเป(นมาและพัฒนาการของสิ่งมีชีวิตทั้งในยุค
กอนประวั ติศาสตร0 และยุ คประวั ติศาสตร0 ทั้ งนี้ รวมถึ ง วัตถุตางๆที่ม นุษย0 สรางหรือ ประดิ ษฐ0ขึ้นดวย
มีความสําคัญและคุณคาทางประวัติศาสตร0 โบราณคดี และศาสนา รวมถึงสถานที่หรืออาคารสิ่งกอสราง
ที่ มี อ ายุ เ กาแกหรื อ เคยมี เ หตุ ก ารณ0 สํ า คั ญ เกิ ด ขึ้ น ในประวั ติ ศ าสตร0 เชน โบราณสถาน อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร0 ชุมชนโบราณ กําแพงเมือง คูเมือง พิพิธภัณฑ0 วัด ศาสนสถาน และสิ่งกอสรางที่มีคุณคา
ทางศิลปะและสถาป5ตยกรรมที่คลายคลึงกันและมีชวงระยะเวลาการลําดับทางประวัติศาสตร0ที่รอยเรียง
เกี่ยวพันกัน รวมไปถึงการมีแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร0เป(นแหลงทองเที่ยวประเภทที่มนุษย0สราง
ขึ้ น แตมี ค วามแตกตางจากแหลงทองเที่ ย วที่ ม นุ ษ ย0 ส รางขึ้ น ประเภทอื่ น เนื่ อ งจากมี คุ ณ คาทาง
ประวัติศาสตร0วัฒนธรรม และสังคม รวมถึงความผูกพันทางจิตใจตอชนรุนหลัง ประเทศไทยมีแหลง
ประวัติศาสตร0จํานวนมาก กระจายอยูตามภาคตางๆ ทั่วประเทศไทย และมีความเป(นเอกลักษณ0ทาง
สถาป5ตยกรรมและศิลปกรรมเฉพาะในแตละทองถิ่น ซึ่งเป(นจุดดึงดูดสําคัญดานการทองเที่ยว แตการ
เป@ ดแหลงประวัติศาสตร0เ พื่อ เป( นแหลงทองเที่ ยวโดยขาดการจัดการที่ ดีอ าจทําใหโบราณสถานและ
สภาพแวดลอมของแหลงประวัติศาสตร0เกิดความ เสื่อมโทรมไดจนบางครั้ งยากตอการฟ`aนฟูแกไขให
กลั บ คื นสู สภาพเดิ ม ขาดการเชื่ อ มโยงทางประวั ติศาสตร0 และแหลงทองเที่ ยวตามลํ าดั บ เวลาทาง
ประวัติศาสตร0 ขาดการพัฒ นาที่ผสานการบูร ณาการความรวมมื อของหนวยงานตางๆทั้งภาครัฐและ
เอกชนแบบบูรณาการความรวมมือ อันสงผลกระทบทางลบตอการทองเที่ยวในที่สุด ดังนั้น การกําหนด
กรอบหรือเกณฑ0มาตรฐานคุณภาพแหลงทองเที่ยวที่ชัดเจนสําหรับใหหนวยงานและผูที่มีสวนเกี่ยวของ
ในการดูแลแหลงทองเที่ยวไดนําไปใชเป(นแนวทางในการพัฒนาแหลงทองเที่ยว และเป(นเครื่องมือในการ
ตรวจสอบมาตรฐานแหลงทองเที่ ยว เพื่ อ ยกระดั บ มาตรฐานในการพั ฒ นาแหลงทองเที่ ยว จึ ง เป( น
สิ่งสําคัญตอการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
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จากสถานการณ0ดังกลาว ป พ.ศ.2563 เป(นปแหงความทาทายของตลาดนักทองเที่ยวตางชาติ
เที่ยวไทยทิศทางของตลาดนักทองเที่ยวตางชาติเที่ยวไทย โรคระบาดไวรัสโควิด-19 เป(นตัวแปรสําคัญที่
ทํ าใหอุ ตสาหกรรมการทองเที่ ยวผั นผวน ดั ง นั้ น จึ ง ควรพลิ ก วิ ก ฤตโควิ ด-19 ใหเป( นโอกาสในการ
ปรับเปลี่ยน และยกเครื่องกลยุทธ0ในการดึงดูดนักทองเทีย่ ว โดยปรับเปลี่ยนจากการทองเที่ยวแบบที่เนน
การเพิ่มจํานวนนักทองเที่ยวเป(นการทองเที่ยวเชิงคุณภาพ (Quality Tourism) เพราะในชวงป พ.ศ.
2563 เป(นชวงวิก ฤตรุนแรงของการทองเที่ยวไทย มีโ จทย0ที่ ยากขึ้นทั้ง ในดานของการเพิ่ มจํ านวน
นักทองเที่ยวและการใชจายของนักทองเที่ยวตางชาติ เมื่อตลาดยังไมมีป5จจัยใหมๆ ขณะที่ป5จจัยเสี่ยง
ยังคงอยูและมีความทาทายมากขึ้น อาทิ ป5จจัยดานเศรษฐกิจที่ไมเอื้อตอการทองเที่ยว การแขงขันใน
ภาคการทองเที่ยวระหวางประเทศที่เขมขนขึ้น สงผลกระทบตอจํานวนนักทองเที่ยวและรายไดจากการ
ทองเที่ยวในเขตพัฒนาการทองเที่ยวมรดกโลกดานวัฒนธรรม ดังนั้น ชุมชนทองเที่ยว ผูประกอบการ
สถานประกอบการและนักทองเที่ยวในเขตเมืองมรดกโลก จึงมีความจําเป(นที่จะตองเตรียมพรอมรับ
ความปกติใหมของการทองเที่ยว (Travel New Normal) ในระยะยาวใหสอดคลองกับสถานการณ0
ป5จจุบันและควบคูกับการพัฒนาอยางยั่งยืนตอไป
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บทที่ 2
การวิเคราะหBความสอดคลองของแผนการพัฒนาการทองเทีย่ วในเขตเมืองมรดกโลก
ความสอดคลองกับนโยบายและแผนพัฒนาการทองเที่ยวระดับชาติและระดับพื้นที่
อุตสาหกรรมทองเที่ ยวถือเป(นหนึ่ง ในอุ ตสาหกรรมหลัก ของโลกที่ชวยขับเคลื่อ นการพั ฒนา
เศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศ โดยเป( น อุ ต สาหกรรมที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอยู ตลอดเวลาตาม
สภาวการณ0โลกและพฤติกรรมของผูบริโภค อุตสาหกรรมทองเที่ยวของไทยจึงตองมีการปรับตัวตาม
กระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงไป และวางแผนการพัฒนาใหสอดคลองกับความตองการของตลาดเพื่อรักษา
และพัฒนาขีดความสามารถดานการทองเที่ยวของประเทศ จากการประเมินสถานการณ0และแนวโนม
ของอุ ตสาหกรรมทองเที่ ยวทั้ งในตลาดโลกและในประเทศ เมื่อ พิจ ารณานโยบายและยุ ทธศาสตร0 ที่
เกี่ ยวของจากกรอบยุท ธศาสตร0ชาติ 20 ป แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คมแหงชาติ ฉบั บที่ 12 และ
คําแถลงนโยบายที่ เ กี่ ยวของ มี นโยบายและยุ ท ธศาสตร0ที่ สํ าคั ญ ในการพั ฒ นาการทองเที่ ยวไทยใน
แนวทางตางๆ ดังนี้
1. กรอบยุทธศาสตรBชาติ 20 ป( พ.ศ. 2560-2579
ตามแนวทางพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร0ชาติ พุทธศักราช 2560 มีวิสัยทัศน0 "ประเทศ
ไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป(นประเทศที่พัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง" เพื่ อใหประเทศมี ขีดความสามารถในการแขงขัน มีร ายไดสู งอยูในกลุมประเทศพั ฒนาแลว
ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร0 ไดแก
(1) ยุทธศาสตร0ดานความมั่นคง
(2) ยุทธศาสตร0ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
(3) ยุทธศาสตร0การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
(4) ยุทธศาสตร0ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม
(5) ยุทธศาสตร0ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป(นมิตรกับสิ่งแวดลอม และ
(6) ยุทธศาสตร0ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เมื่อวิเคราะห0แลว
มียุทธศาสตร0ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการทองเที่ยวโดยตรงดังนี้
ยุทธศาสตร0ที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
หัวขอ 2.1 การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ
ขอยอย 2.1.4 พัฒนาความหลากหลาย คุณภาพ และสรางเอกลักษณ0การทองเที่ยว
ไทย เพื่อใหประเทศไทยเป(นจุดหมายปลายทางที่สําคัญของการทองเที่ยวโลก ที่มีความเป(นมืออาชีพ
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และสรางความประทับใจที่คุมคากับนักทองเที่ยวทั่วโลก โดยตองเนนการทองเที่ยวที่มีคุณภาพ สามารถ
สรางรายได จากการทองเที่ยวที่สูงขึ้นใหกับประเทศ

ภาพ 1 แสดงภาพการพัฒนาความหลากหลาย คุณภาพ และสรางเอกลักษณBการทองเที่ยวไทย
ที่มา : สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. (2563). รางยุทธศาสตร0ชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ2560 2579) จาก www.nesdc.go.th

2. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรBชาติ ประเด็นการทองเที่ยว (พ.ศ. 2561-2580)
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตร0ชาติประเด็นการทองเที่ยว ใหความสําคัญกับการรักษาการเป(น
จุดหมายปลายทางของการทองเที่ยวระดับโลกจึงเป(นสิ่งสําคัญยิ่ง โดยจะตองพัฒนาการทองเที่ยวทั้ง
ระบบ มุงเนนนักทองเที่ยวกลุมคุณภาพ สรางความหลากหลายดานการทองเที่ยวใหสอดคลองกับความ
ตองการของนักทองเทีย่ ว และมุงเนนการพัฒนาการทองเที่ยวในสาขาที่มีศักยภาพ แตยังคงรักษาจุดเดน
ของประเทศ ดานขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อัตลักษณ0ความเป(นไทย ตลอดจนใหคุณคากับ
สิ่งแวดลอมไวได ทั้งนี้ การกําหนดเปxาหมายของการพัฒนาการทองเที่ยวในระยะ 20 ป ในระยะแรกให
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ความสําคัญ กับการสรางรายไดจากการทองเที่ยวอยางตอเนื่อง วางรากฐานดานการทองเที่ยวที่เนน
มาตรฐานและคุณภาพระดับสากล สิ่งสําคัญที่สุดคือการสรางความเชื่อมั่นในเรื่องความปลอดภัยใหแก
นักทองเที่ยว การบังคับใชกฎหมายใหเกิดความปลอดภัย และไมใหนักทองเที่ยวถูกเอารัดเอาเปรียบ
แลวจึงกระจายการทองเที่ยวทั้งในมิติของพื้นที่ และรายไดสูชุมชน ตลอดจนการใหความสําคัญกับการ
พัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน เพื่อมุงสูเปxาหมายสูงสุดของการทองเที่ยวในการเป(นเครื่องมือในการลด
ความเหลื่อมลาของสังคมไทย โดยแผนแมบทดาน การทองเที่ยวประกอบดวย 6 แผนยอย ดังนี้
1) การทองเที่ ย วเชิงสรางสรรคBแ ละวั ฒนธรรม สรางสรรค0คุณคาสิ นคาและบริ การการ
ทองเที่ ย ว มุ งเนนการใชองค0 ความรู และนวั ตกรรม ผนวกกั บ จุ ดแข็ ง ในดานความหลากหลายทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต เพื่อสรางคุณคาใหกับสินคาและบริการดานการทองเที่ยวที่
ตอบสนองพฤติกรรม ความตองการนักทองเที่ยว และสรางทางเลือกของประสบการณ0ใหม ๆ ใหกับ
นักทองเที่ยว
2) การทองเที่ ยวเชิงธุรกิจ สงเสริ มใหไทยเป(นจุดหมายปลายทางการทองเที่ยวเชิ งธุ รกิ จ
ครอบคลุม การจัดประชุมและนิทรรศการ การจัดงานแสดงสินคา การจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเป(น
รางวัล การจัด การแขงขันกีฬาระดับนานาชาติ การทองเที่ยวเชิงกีฬา รวมถึงการพักผอนระหวางหรือ
หลั งการประกอบธุ ร กิจ หรื อการทํ ากิ จกรรมตาง ๆ อั นเป(นการดึง ดูดกลุมนัก เดิ นทางเพื่อ ธุ รกิ จและ
นักทองเที่ยวที่มีคุณภาพ อีกทั้งสงเสริมใหการจัดงานธุรกิจและกิจกรรมตาง ๆ เป(นการสนับสนุนการ
พัฒนากลุมอุตสาหกรรมเปxาหมายของประเทศ เป(นเวทีแลกเปลี่ยนองค0ความรูและเทคโนโลยีที่นําไปสู
การสรางสรรค0นวัตกรรม รวมถึ งการสรางเวทีเ จรจาการคาและการลงทุนของธุรกิ จที่เ กี่ยวเนื่อ งกั บ
อุตสาหกรรมเปxาหมาย
3) การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทยBแผนไทย พัฒนาและยกระดับมาตรฐาน
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย0แผนไทย ทั้งสินคา บริการ บุคลากร ผูประกอบการ และ
แหลงทองเที่ยวที่ เกี่ ยวของตลอดหวงโซคุณคาการทองเที่ ยว เนนสรางความแตกตางและความเป( น
เอกลักษณ0จาก การใหบริการตามแบบอยางความเป(นไทยที่โดดเดนในระดับสากล รวมกับการใชองค0
ความรูและภูมิป5ญญาไทยที่พัฒนาตอยอดกับความคิดสรางสรรค0 วิทยาศาสตร0 เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการ
4) การทองเที่ยวสําราญทางน้ํา สงเสริมการทองเที่ยวทางน้ําใหเป(นอีกทางเลือกหนึ่งของ
การทองเที่ยวไทย เป(นแหลงสรางรายไดใหมใหกับประเทศ โดยคํานึงถึงความยั่งยืนของแหลงทองเที่ยว
และการมีสวนรวมของชุมชน ครอบคลุมการทองเที่ยวทางทะเลและชายฝ5^ง และการทองเที่ยวในลุมน้ํา
สําคัญ โดยการปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสิ่งอํานวยความสะดวกในการ
ทองเที่ยวทางน้ําใหไดมาตรฐาน สรางสรรค0กิจกรรมการทองเที่ยวที่หลากหลาย ตอบสนองความตองการ
ของนักทองเที่ยว รวมถึงบริบทของพื้นที่และชุมชนในพื้นที่
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5) การทองเที่ ย วเชื่ อมโยงภู มิ ภาค ยกระดั บใหประเทศไทยเป( นศู นย0 กลางการเชื่ อ มโยง
เสนทาง การทองเที่ยวภายในภูมิภาคอาเซียน โดยใชประโยชน0จากที่ตั้งทางภูมิศาสตร0 แผนการลงทุน
พัฒนาโครงขายคมนาคมทั้งทางถนน ราง น้ํา และอากาศ และกรอบความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน
เพื่ อการเชื่ อมโยงเสนทางการทองเที่ ยวภายในประเทศ อนุ ภูมิ ภาค และอาเซี ยน บนฐานอัตลัก ษณ0
เดียวกัน เพื่อสงเสริมใหเป(นจุดหมายปลายทางการทองเที่ยวรวมกัน
6) การพั ฒนาระบบนิ เ วศการทองเที่ ย ว พั ฒ นาป5 จ จั ยแวดลอมใหเอื้ อ ตอการยกระดั บ
ขีดความสามารถในการแขงขันดานการทองเทีย่ วและการจัดการทองเที่ยวอยางยั่งยืนเพือ่ สรางมูลคาเพิม่
ใหกับการทองเที่ยวไทย
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564
คณะรัฐ มนตรี ไดพิ จ ารณาประกาศใชแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแหงชาติ ฉบั บ ที่ 12
ซึ่งเป(นแผนที่สอดคลองกับยุทธศาสตร0ชาติ 20 ป และแผนการปฏิรูปประเทศดานตางๆ ใหประกาศใช
ตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 จนถึง 30 กันยายน 2564 โดยมีเปxาหมายดานการทองเที่ยวในชวงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเทศไทยมีรายไดจากการทองเที่ยวไม
ต่ํากวา 3 ลานลานบาท และอันดับความสามารถในการแขงขัน ดานการทองเที่ยว (The Travel &
Tourism Competitiveness Index : TTCI) ไมต่ํากวาอันดับที่ 30 ซึ่งกําหนดยุทธศาสตร0การพัฒนา
ประเทศไว 10 ยุทธศาสตร0 เมื่อวิเคราะห0แลวมียุทธศาสตร0ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการทองเที่ยวดังนี้
ยุทธศาสตรBที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย0
หัวขอที่ 3 แนวทางการพัฒนา
ขอยอย 3.5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบ
การเงินการคลังดานสุขภาพ โดยระบุในขอ 3.5.3) ใหมีการพัฒนาระบบประกันสุขภาพของแรงงาน
ตางชาติและนักทองเที่ยวใหสามารถใชบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการควบคุมการใชบริการอยาง
เหมาะสม โดยไมกระทบตอความมั่นคงของประเทศทั้งในดานการคลังและสาธารณสุข
ยุทธศาสตรBที่ 2 การสรางความเป(นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
หัวขอที่ 3 แนวทางการพัฒนา
ขอยอย 3.3 เสริมสรางศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสรางความ
เขมแข็งการเงินฐานรากตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ อใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได
มี สิ ท ธิในการจั ดการทุ น ที่ ดิน และทรั พ ยากรภายในชุ ม ชม โดยระบุในขอ 3.3.3) ใหมี ก ารพั ฒ นา
เศรษฐกิ จ ชุ ม ชนโดยสงเสริ ม การทองเที่ ยวทองถิ่ นและการทองเที่ ยวเชิ ง อนุ รั ก ษ0ในชุ ม ชนที่ มี แหลง
ทองเที่ยว
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ยุทธศาสตรBที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
หัวขอที่ 3 แนวทางการพัฒนาที่มีความสําคัญสูงและสามารถผลักดันสูการปฏิบัติ
ขอยอย 3.2 การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิต
และบริการ โดยระบุในขอ 3.2.3) การพัฒนาภาคบริการและการทองเที่ยว มีรายละเอียดขอยอยโดยยอ
ดังนี้
1) เสริมสรางขีดความสามารถการแขงขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการที่มีศักยภาพทั้งฐาน
บริการเดิมและฐานบริการใหมเพื่อสงเสริมใหเศรษฐกิจของประเทศเติบโตไดอยางเขมแข็ง
2) พัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยวเชิงบูรณาการ
3) พัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาอยางครบวงจร
ยุทธศาสตรBที่ 4 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
หัวขอที่ 3 แนวทางการพัฒนาที่มีความสําคัญสูงและสามารถผลักดันสูการปฏิบัติ
ขอย อย 3.1 การรัก ษาฟ`a นฟูท รั พ ยากรธรรมชาติ สรางสมดุ ลของการอนุ รัก ษ0 และใช
ประโยชน0อยางยั่งยืนและเป(นธรรม โดยระบุในขอ 3.1.1) อนุรักษ0ฟ`aนฟูทรัพยากรป}าไมเพื่อสรางสมดุล
ธรรมชาติ เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวอยางยั่งยืน และขอ 3.1.4) ปกปxองทรัพยากรทางทะเลและปxองกัน
การกั ดเซาะตลิ่ ง และชายฝ5^ ง เพื่ อ พั ฒ นาแหลงทองเที่ ยวธรรมชาติใหคงความสมบู ร ณ0 และสวยงาม
ตลอดไป โดยใชแนวคิดการจัดการระบบกลุมหาด (Littoral Cell)
ขอยอย 3.3 แกไขป5ญหาวิกฤตสิ่งแวดลอม โดยระบุในขอ 3.3.4) ปรับปรุงกฎหมายและ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเมืองเพื่อรองรับการเติบโตที่เป(นมิตรกับสิ่งแวดลอม เป(นการพัฒนาเมืองสีเขียว
ที่ ดํ า เนิ น การอยู แลวในลั ก ษณะนํ า รอง อาทิ เมื อ งนาอยู เมื อ งคาร0 บ อนต่ํ า เมื อ งอั จ ฉริ ย ะ เมื อ ง
อุตสาหกรรมนิเวศ เมืองเกษตรสีเขียว หรือเมืองทองเที่ยวอยางยั่งยืน
ขอยอย 3.4 สงเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป(นมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยระบุในขอ
3.4.3) สงเสริมการทองเที่ยวที่ยั่งยืน โดยคํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ
ยุทธศาสตรBที่ 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส0
หัวขอที่ 3 แนวทางการพัฒนา
ขอย อย 3.1 การพั ฒ นาโครงสรางพื้ นฐานดานขนสง โดยระบุในขอ 3.1.3) พั ฒ นา
โครงขายทางถนน เพื่ อ เชื่ อ มโยงการเดินทางและการขนสงสินคาไปยั ง แหลงทองเที่ ยวที่ สําคั ญของ
ประเทศ
ขอยอย 3.3 การพั ฒนาระบบโลจิ สติ กส0 โดยระบุในขอ 3.3.1) พั ฒนาและยกระดั บ
มาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส0และโซอุปทานใหไดมาตรฐานสากลและสนับสนุนการสราง
มูลคาเพิ่มตลอดหวงโซอุปทาน เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของทั้งดานการผลิตและการทองเที่ยว
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ขอยอย 3.6 การพัฒนาระบบน้ําประปา โดยระบุในขอ 3.6.1) พัฒนาระบบน้ําประปาให
ครอบคลุ มและทั่ วถึง ใหสามารถรองรั บกับปริ มาณความตองการใชน้ํ าที่จะเพิ่ มขึ้นในอนาคต โดยให
ความสํ า คั ญ กั บ พื้ นที่ ใ นเขตภู มิ ภ าคที่ มี ค วามพรอมดานแหลงน้ํ า แตประชาชนยั ง ไมไดรั บ บริ ก าร
น้ําประปาสําหรับใชอุปโภคบริโภคอยางเพียงพอในพื้นที่ทองเที่ยวและพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ยุทธศาสตรBที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร0 เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
หัวขอที่ 3 แนวทางการพัฒนา
ขอยอย 3.3 พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร0 เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม โดยระบุในขอ 3.3.3) ดานการบริหารจัดการ สนับสนุนการจัดทําแผนที่นําทางดานเทคโนโลยี
(Technology Roadmap) และแผนปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรมรายสาขา รวมถึงสาขาการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรBที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นทีเ่ ศรษฐกิจ
หัวขอที่ 3 แนวทางการพัฒนา
ขอย อย 3.1 การพัฒนาภาค เพื่อสรางโอกาสทางเศรษฐกิจ ใหกระจายตั วอยางทั่ วถึ ง
โดยระบุรายละเอียดเป(นการพัฒนาโดยรวมในแตละภาครวมถึงการพัฒนาดานการทองเที่ยว
4. แผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 – 2564
คณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ (ท.ท.ช.) มีอํานาจและหนาที่หลักในการสงเสริม
การบริ ห ารและพั ฒ นาการทองเที่ ย ว รวมทั้ ง จั ด ทํ า แผนพั ฒ นาการทองเที่ ย วแหงชาติ เ สนอตอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ ซึ่งที่ผานมา ไดมีการจัดทําแผนพัฒนาฉบับแรกของประเทศไปแลว คือ
แผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ พ.ศ. 2555 – 2559 เพื่อใชเป(นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อน
การทองเที่ยวของประเทศในระยะ 5 ป โดยแผนพัฒนาการทองเที่ยวฉบับดังกลาวจะสิ้นสุดลงในป พ.ศ.
2559 ซึ่งผลการดําเนินงานในระยะที่ผานมา แมจะประสบผลสําเร็จในการเพิ่มจํานวน และรายไดจาก
การทองเที่ยว แตยังประสบป5ญหาและอุปสรรคสําคัญหลายประการ ที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรม
ทองเที่ยวมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทั้งป5จจัยภายใน เชน สถานการณ0การเมืองของประเทศ นโยบาย
ของภาครัฐ การปรั บตัวของภาคเอกชน และป5จจั ยภายนอก เชน สภาวะการแขงขันในอุ ตสาหกรรม
ทองเที่ยว การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความคาดหวังของนักทองเที่ยว แนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ความรวมมือและความสัมพันธ0ระหวางประเทศ จึงนับเป(นโอกาสอันดีที่ประเทศไทยจะ
ไดกํ าหนดวิ สัยทัศน0 การพัฒ นาการทองเที่ยว 20 ป และแผนพัฒ นาการทองเที่ ยวแหงชาติ ฉบับ ที่ 2
(พ.ศ. 2560 – 2564) ใหสอดคลองกับสถานการณ0 และกาวทันการเปลี่ยนแปลงดังกลาว เพื่อใหการ
ทองเที่ยวไทยยัง คงบทบาทการเป(นสาขาหลัก ในการรั กษาเสถี ยรภาพ และขับ เคลื่ อนเศรษฐกิจ ของ
ประเทศ
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1. ดานศักยภาพและโอกาสของการทองเที่ยวไทย
ในป5จจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงสูงทั้งทางดานเทคโนโลยี ดานสังคมที่มีจํานวนประชากร
ผูสู งอายุม ากขึ้ นและการไดรั บขาวสารความรู ดานการทองเที่ ยวอยางรวดเร็ ว ทํ าใหมี การวิเ คราะห0
แนวโนมการเปลี่ยนแปลงสําคัญของโลก 5 ประการ ที่จะเป(นป5จจัยขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรม
การทองเที่ยวของไทยอยางมีนัยสําคัญ

ภาพ 2 แสดงปIจจัยสนับสนุนการเติบโตและแนวโนมดานการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
นักทองเที่ยว
แผนพัฒนาการทองเที่ยวเขตมรดกโลกดานวัฒนธรรม ประจําป 2565

หนา 12

5. วิสัยทัศนBการทองเที่ยวไทย พ.ศ. 2579 (วิสัยทัศนB 20 ป()
“ประเทศไทยเป(นแหลงทองเที่ยวคุณภาพชั้นนําของโลกที่เติบโตอยางมีดุลยภาพบนพื้นฐาน
ความเป(นไทยเพื่อสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และกระจายรายไดสูประชาชนทุกภาคสวนอยาง
ยั่งยืน” โดยมีแนวคิดหลักในการพัฒนาตามองค0ประกอบ 5 ประการ ดังนี้
1. ประเทศไทยเปนแหลงทองเที่ยวคุณภาพชั้นนาของโลก ดวยการยกระดับคุณภาพและเพิ่ม
ความหลากหลายของสินคาและบริการดานการทองเที่ยวใหมีมาตรฐานเป(นที่ยอมรับ ในระดั บสากล
มุงเพิ่มรายไดจากการทองเที่ยว และเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันดานการทองเที่ยวของ
ประเทศ
2. การเติบโตอยางมีดุลยภาพโดยสงเสริมดุลยภาพการเติบโตของพื้นที่ทองเที่ยว โดยเนนการ
กระจายการพัฒนาการทองเที่ ยวในเมืองรองและพื้นที่ชุมชนทองถิ่น สงเสริ มดุลยภาพ การเติบโต
ระหวางชวงเวลาและสงเสริมการทองเที่ยวในรูปแบบตาง ๆ ที่มีศักยภาพ
3. การเติบโตบนพื้นฐานความเปนไทย โดยเนนการพัฒนาสินคาและบริการดานการทองเที่ยว
และแหลงทองเที่ยวใหสอดคลองกับอัตลักษณ0และวิถีไทย เสริมสรางความเขาใจแกนักทองเที่ยวและ
ประชาชน ถึงอัตลักษณ0ความเป(นไทย สรางความภาคภูมิใจในความเป(นไทย และการเป(นเจาบานที่ดีแก
ประชาชน
4. การส งเสริมการพั ฒนาเศรษฐกิ จ สังคม และกระจายรายไดสูประชาชนทุกภาคสวน
โดยมุงพัฒนาการทองเที่ยวใหเป(นแหลงเพิ่มรายไดและกระจายรายได แกประเทศ พัฒนาการทองเที่ยว
ใหเป(นหนึ่งในกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศ และสรางโอกาสเพื่อการ
พัฒ นาเศรษฐกิจ และสั ง คมของชาติ พั ฒนาการทองเที่ ยวในภู มิ ภาคและเขตพั ฒ นาการทองเที่ ยว
โดยเฉพาะพื้นที่ เมืองรองและชนบท และสนั บสนุนภาคเอกชนลงทุ นในอุตสาหกรรมทองเที่ยวและ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
5. การพัฒนาอยางยั่งยืน ดวยการสงเสริมความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โดยการอนุรักษ0 และฟ`aนฟู แหลงทองเที่ยวที่เสี่ยงตอการเสื่อมโทรม การบริห ารความสามารถในการ
รองรับนักทองเที่ยว และการปลูกฝ5งจิตสานึกความเป(นมิตรตอสิ่งแวดลอม สงเสริมความยั่งยืนของ
วัฒนธรรม โดยการเชิดชูและรักษาไวซึ่งเอกลักษณ0ของไทยคุณคาดั้งเดิมและภูมิป5ญญาทองถิ่น
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ภาพ 3 แสดงวิสัยทัศนBการทองเที่ยวไทย พ.ศ. 2579 (วิสัยทัศนB 20 ป()
6. คําแถลงนโยบายของ พลเอกประยุทธB จันทรBโอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันศุกรBที่ 12 กันยายน
2557
คณะรั ฐ มนตรี ไ ดแถลงนโยบายกอนเขาบริ ห ารราชการแผนดิ น ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แหง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 โดยมีหัวขอที่เกี่ยวของดานการทองเที่ยว ดังนี้
หัวขอที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ
ขอยอยที่ 3.2 ปxองกันและแกไขป5ญหาการคามนุษย0 รวมถึงป5ญหาผูหลบหนีเขาเมือง การ
ทารุณกรรมตอแรงงานขามชาติ การทองเที่ยวที่เนนบริการทางเพศและเด็ก และป5ญหาคนขอทานโดย
การปรับปรุงกฎหมายขอบังคับที่จําเป(นและเพิ่มความเขมงวดในการระวังตรวจสอบ
หัวขอที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
ขอย อยที่ 6.6 ชั ก จู ง ใหนั ก ทองเที่ ยวตางชาติ เ ขามาเที่ ยวในประเทศไทย โดยพิ จ ารณา
มาตรการลดผลกระทบจากการประกาศใชกฎอัยการศึกในบางพื้นที่ที่มีตอการทองเที่ยวในโอกาสแรกที่
จะทําได และสรางสิ่งจูงใจและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เกื้อกูลตอบรรยากาศการทองเที่ยวสงเสริมการ
ทองเที่ยวที่ครอบคลุมแหลงทองเที่ยวอันมีลักษณะโดดเดนรวมกันหรือจัดเป(นกลุมไดเชน กลุมธรรมชาติ
ประวัติศาสตร0 ศิลปวัฒนธรรม ภูมิป5ญญาทองถิ่น กลุมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ทั้งจะใหเชื่อมโยงกับ
ผลิตภัณฑ0ที่พัฒนาจากวิถีชีวิตชุมชน รวมทั้งพัฒนาแหลงทองเที่ยวในประเทศทั้งที่เป(นแหลงทองเที่ยว
เดิ ม และแหลงทองเที่ ย วใหม โดยเนนการใหความรู และเพิ่ ม มาตรฐานความปลอดภั ยในชี วิตและ
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ทรัพย0สิน การควบคุมสินคาและบริการใหมีคุณภาพราคาเป(นธรรม ตลอดจนการอํานวยความสะดวกใน
ดานตางๆ แกนักทองเที่ยว
7. แผนพัฒนาการทองเที่ยวภาคเหนือ (พ.ศ. 2560 - 2564)
ภาคเหนือเป(นแหลงผลิตหัตถอุตสาหกรรมทีส่ ําคัญของประเทศ เป(นผลิตภัณฑ0 ที่มีอัตตลักษณ0
ของศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือและมีความหลากหลาย อาทิ ผาทอ เครื่องเงิน เฟอร0นิเจอร0ไม ผลิตภัณฑ0
ตกแตงบาน เป(นตน แหลงผลิตสวนใหญกระจายในจังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยมีจังหวัดเชียงใหมเป(น
แหลงจําหนายหลัก และเป(นเมือง UNESCO’s Creative City Network (สาขา Crafts and Folk Art)
ซึ่ ง ป5 จ จุ บั น มี ก ารพั ฒ นายกระดั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ0 ใ หมี คุ ณ ภาพสู ง ขึ้ น โดยไดรั บ การสนั บ สนุ น จาก
สถาบันการศึกษา และศูนย0สรางสรรค0การออกแบบ (TCDC ภาคเหนือ) นอกจากนี้ ตั้งแตแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 10 เป(นตนมา ไดมีการพัฒนาอุตสาหกรรมสรางสรรค0ในกลุมซอฟต0แวร0 และดิจิทัลคอนเทนต0
ซึ่งในชวงป 2555 - 2558 โครงการที่ไดรับอนุมัติสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมซอฟท0แวร0 และดิจิทัล
คอนเทนต0 มีการขยายตัวเฉลี่ยของจํานวนผูประกอบกิจการสูงถึงรอยละ 29.4 ตอป โดยเฉพาะในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหมซึ่งเป(นเมืองสําหรับนักพัฒนางานดิจิทัล (Best City for Digital Nomads) ซึ่งป5จจุบันมี
การพั ฒ นาธุ ร กิ จ Startup โดยสํ า นั ก งานสงเสริ ม เศรษฐกิ จ ดิ จิ ตั ล (DEPA ภาคเหนื อ ) และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดใหการสนับสนุน
นอกจากนี้ ยังมีดานชายแดนภาคเหนือเป(นประตูการคากับประเทศเพื่อนบาน ทั้งเมียนมา
และ สปป.ลาว และสามารถเชื่อมโยงการคากับประเทศจีนตอนใต การคาชายแดนเติบโตอยางตอเนื่อง
ป 2559 การคาผานดานศุลกากร (การคาชายแดนและผานแดน) มีมูลคารวม 151,686.64 ลานบาท
สวนใหญเป(นการสงออกจึงไดดุลการคาสูงมาโดยตลอด ในชวงป 2555 - 2559 มูลคาการคาชายแดน
ภาคเหนือขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 23 ตอป ตามการคากับประเทศเมียนมาจากการเป@ดประเทศทาใหมี
ความตองการสินคา เพื่ออุปโภคบริโภคสูง และการนาเขาพลังงานไฟฟxาที่โรงไฟฟxาพลังงานความรอนหง
สา ของ สปป.ลาว ผานทางดานทุงชาง อยางไรก็ตาม ภาคเหนือ เป( นเพี ยงทางผานของสินคาออกสู
ประเทศเพื่อนบานและจีนตอนใตเทานั้น โดยสินคาสวนใหญมาจากสวนกลาง ดานชายแดนหลัก ไดแก
ดานแมสอด จั งหวั ดตาก สัดสวนรอยละ 55.8 และดานในจั งหวัดเชียงรายรวมประมาณรอยละ 35
ไดแก ดานเชียงของ เชียงแสน และดานแมสาย สินคาสงออกที่สําคัญ อาทิ น้ํามันเชื้อเพลิง วัสดุและ
อุปกรณ0กอสราง น้ํ าตาลทราย เครื่อ งโทรสารพรอมอุป กรณ0 สินคาอุปโภคบริโภค สินคานําเขา อาทิ
พลั งงานไฟฟxา โคกระบือ มีชีวิต ผลิตภัณฑ0อื่ นๆ จากสัตว0 ผัก และผลไม พืชนามัน และสินคาเกษตร
สําหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในภาคเหนือ มี 2 แหง ไดแก อําเภอแมสอด จังหวัดตาก และอําเภอ
แมสาย เชียงแสน เชียงของ ในจังหวัดเชียงราย ป5จจุบันอยูระหวาง การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมและ
โครงสรางพื้นฐาน
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สําหรับศักยภาพดานการทองเที่ยวในเขตภาคเหนือนั้น การทองเที่ยวของภาคเหนือโดดเดน
ดานวัฒ นธรรมและธรรมชาติ โดยมี จุ ดแข็ งอยู ที่ สภาพภูมิ สั งคมซึ่ งเป( นภูเ ขาสูง ทัศนี ยภาพสวยงาม
อากาศเย็นสบาย มีความหลากหลายทางชาติพันธุ0 โดยเฉพาะวัฒนธรรมที่งดงามเป(นเอกลักษณ0 ผูคนมี
ความเป(นมิตร รวมทั้งเป(นประตูเชื่อมโยงการทองเที่ยว สูประเทศเพื่อนบาน และยังมีแหลงมรดกโลกทั้ง
ดานประวัติศาสตร0และเชิงนิเวศน0 จึงดึงดูดใหนักทองเที่ยวหลั่งไหลเขามาอยางตอเนื่อง และเริ่มขยาย
ตลาดทองเที่ยวเฉพาะกลุมมากขึ้น เชน MICE การทองเที่ยว เพื่อสุขภาพ การทองเที่ยวชุมชน กีฬา/การ
ผจญภัย พํานักระยะยาว และการทองเที่ยวในกลุมประเทศ อนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง โดยมีเชียงใหมเป(น
เมืองทองเที่ยวหลักที่ มีชื่อเสียงระดับโลก อยางไรก็ตาม สภาพโดยรวมของทรัพ ยากรธรรมชาติ และ
แหลงทองเที่ยวหลักมีความเสื่อมโทรม การบริหารจัดการดานการทองเที่ยว และระบบขนสงสาธารณะ
ยังขาดประสิทธิภาพ และป5ญหาหมอกควันที่สงผลกระทบตอ การตัดสินใจมาทองเที่ยว เป(นประเด็นที่
ทาทายตอการพัฒนาการทองเที่ยวของภาคเหนือ นอกจากนี้ รายไดจากการทองเที่ยวยังคงกระจุกตัวใน
เมืองทองเที่ยวหลักแตมีแนวโนมกระจายสูเมืองรองมากขึ้น
จากขอมูลดังกลาวสามารถวิเคราะห0สภาพแวดลอมในการดําเนินกิจกรรมการทองเที่ยวใน
เขตภาคเหนือไดดังนี้
จุดแข็ง
1. ภาคเหนื อ มี ค วามพรอมตอการพั ฒ นา
เชื่อมโยงดานการคาและบริการกับนานาชาติ และ
กลุมประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
2. สิ น คาเกษตรและเกษตรแปรรู ป ของ
ภาคเหนือมีความหลากหลาย
3.ภาคเหนือเป(นฐานการผลิตหัตถอุตสาหกรรม
เชิง สรางสรรค0โดยใชฐานความรู ดานเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบรวมสมัย
4. เป( น ฐานทรั พ ยากรดานการทองเที่ ย วที่
หลากหลาย รายไดจากการทองเที่ ยวเป(นรายได
สําคัญของภาค
5. สภาพภูมิเศรษฐกิจ-สังคมเอื้อตอการพัฒนา
ภาคธุรกิจบริการ
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จุดออน
1. ทรั พ ยากรธรรมชาติ เ สื่ อ มโทรมลง และ
ประสบป5ญหาหมอกควัน
2. การขยายตั วของพื้ น ที่ เ มื อ ง ชุ ม ชน และ
อุ ต สา หกรร มที่ ข า ดการ บริ ห า รจั ด ก ารที่ มี
ประสิทธิภาพ
3. ภาคเหนื อ มี ข อจํ า กั ดดานแรงงานทั้ ง เชิ ง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ
4. การเขาสูสังคมผูสูงอายุ
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โอกาส

ภัยคุกคาม

1. การเชื่ อ มโยงโครงขายเสนทางคมนาคม
1. การเป@ดเสรีทางการคาและการรวมกลุมทาง
สงผลใหเกิ ด โอกาสในการขยายตลาดการคา เศรษฐกิ จ ในอนุ ภู มิ ภ าคตางๆ โดยเฉพาะ GMS
การทองเที่ ย ว และบริ ก ารการศึ ก ษานานาชาติ และประชาคมอาเซียน (AEC)
ธุรกิจบริการสุขภาพและการแพทย0
2. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสงผลตอ
2. นโยบายภาครั ฐ ในการจั ด ตั้ ง เขตพั ฒ นา การผลิตภาคเกษตร
เศรษฐกิจพิเศษ
3. ภัยธรรมชาติมีแนวโนมรุนแรงขึ้น
3. ยุทธศาสตร0ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
4. ภาคเหนือไดประโยชน0จากการใชขอตกลง
การผลิตสินคาเกษตร (Contract Farming) กับ
ประเทศเพื่อนบาน
5. ตลาดการทองเที่ยวขยายตัว
นอกจากนี้ ภาคเหนือยังคงมีประเด็นป5ญหาและประเด็นทาทายในการพัฒนาระยะยาว ไดแก
7.1 เป(นแหลงทองเที่ยวเปxาหมายระดับสากล มีทุนทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ
โดดเดน แตพื้นที่ทองเที่ยวคอนขางกระจุกตัว
7.2 มี ฐ านภู มิ ป5 ญ ญาทองถิ่ น ที่ มี อั ต ตลั ก ษณ0 และมี อ งค0 ค วามรู /เทคโนโลยี / นวั ต กรรม
ของสถาบันการศึกษาจานวนมาก แตยังไมสามารถนามาใชประโยชน0เชิงพาณิชย0ไดอยางคุมคา
7.3 ยังไมสามารถใชประโยชน0จากการเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับอนุภูมิภาคตางๆ ไดอยางเต็มที่
ผูประกอบการในพื้นที่สวนใหญยังไมมีสวนรวมในหวงโซการผลิต/การคาในอนุภูมิภาค และสินคาสงออก
ชายแดนสวนใหญมาจากนอกภาค จึงไมสรางมูลคาเพิ่มและรายไดใหกับภาค
7.4 โครงสรางพื้นฐานของเมืองศูนย0กลางยังไมสมบูรณ0 โดยเฉพาะระบบขนสงสาธารณะและ
สนามบิน
7.5 พื้นที่เกษตรสวนใหญอยูนอกเขตชลประทาน การบริหารจัดการน้ําในพื้นที่เกษตรยังไม
ทั่วถึง การทาการเกษตรสวนใหญยังเป(นเกษตรเคมี สินคาเกษตรยังเป(นขั้นปฐมภูมิและแปรรูปขั้นตน
7.6 ประชาชนสวนใหญยั ง ยากจน สั ดสวนคนจนของภาคสู งกวาระดับ ประเทศ และดอย
โอกาส ในการเขาถึงบริการภาครัฐ
7.7 ประชากรสูงอายุมีสัดสวนสูงที่สุดในประเทศ ขณะที่ขาดแคลนแรงงานทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ
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7.8 พื้ น ที่ ป} า ตนน้ํ าบางสวนมี ส ภาพเสื่ อ มโทรม มี ป5 ญ หาบุ ก รุ ก และใชประโยชน0 พื้ น ที่ ป} า
ผิดประเภท และยังคงเผชิญป5ญหามลพิษหมอกควันรุนแรง
สําหรับแนวโนมและทิศทางการพัฒนาภาคเหนือ มีเปxาหมายเปxาหมายเชิงยุทธศาสตร0 ระบุ
ทิศทางการพัฒนาไววา ภาคเหนือมีทุนทางสังคมและวัฒนธรรมประเพณีที่มีอัตลักษณ0โดดเดน ที่มีการ
ฟ`aนฟู สืบสานและสรางสรรค0พัฒนาสูการผลิตสินคาและบริการ โดยเฉพาะเป(นแหลงทองเที่ยวที่มีบริการ
สุขภาพและผลิตภัณฑ0หัตถกรรมที่มีชื่อเสียงระดับสากล พื้นที่เกษตรของภาคเหนือมีขนาดเล็กเหมาะสม
ตอการปรั บ ระบบการผลิ ตเพื่ อ สรางคุ ณคาตามแนวทางเกษตรอิ นทรี ย0 นอกจากนี้ ทํ า เลที่ ตั้ง ของ
ภาคเหนือมีศักยภาพในการขยายการคาการลงทุนและบริการเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบานใน
กลุมอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง และสามารถขยายไปสูจีนตอนใตและกลุมประเทศเอเชียใตตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจ เหนือ-ใต และ ตะวั นออก-ตะวันตก รวมถึ งเป(นพื้ นที่ ป}าตนน้ําที่ สําคัญ ของประเทศ ดั งนั้ น
การพัฒ นาภาคเหนื อสู ความ “มั่ นคง มั่ง คั่ง ยั่ งยื น” ตามแนวทางการพั ฒนายุ ทธศาสตร0ชาติ 20 ป
จึง จํ าเป( นจะตองนํ าศั ก ยภาพทางภูมิ สั งคมประกอบกั บป5 จ จัยสนับ สนุ นดานโครงสรางพื้ นฐาน และ
องค0 ความรู ของสถาบั นการศึ ก ษาและองค0 ก รในพื้ นที่ มาใชในการตอยอดการผลิ ตและบริ ก ารที่ มี
ศักยภาพและโอกาสเพื่อสรางมูลคาสูงตามแนวทางเศรษฐกิจสรางสรรค0 รวมทั้งการใชประโยชน0จากการ
เชื่ อ มโยงกั บ ประเทศเพื่ อ นบานในการเสริ ม สรางขี ด ความสามารถของธุ ร กิ จ ทองถิ่ น เพื่ อ ขยาย
ฐานเศรษฐกิจของภาค ภาคเหนือจึงมีเปxาหมายที่จะ “พัฒนาเปนฐานเศรษฐกิจสรางสรรคBมูลคาสู ง
เชื่ อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ มอนุ ภูมิ ภาคลุ มแมน้ํ าโขง” ในป งบประมาณ 2562 ไดมีก าร
ทบทวนยุ ท ธศาสตร0 ก ารพั ฒ นาภาคเหนื อ และปรั บ เปลี่ ย นเป( น “ศู นย0 ก ลางเศรษฐกิ จ สรางสรรค0
นวั ต กรรมเกษตรและอาหารสุ ขภาพ ศู น ย0 ก ลางธุ ร กิ จ ขาว ศู นย0 ก ลางการทองเที่ ยวที่ เ ป( นมิ ต รกั บ
สิ่งแวดลอม การคาการบริการสี่แยกอินโดจีน ประตูสู อนุภูมิ ภาคลุ มน้ําโขงและอาเซียน + 3” โดยมี
เปxาหมายในระดับมหภาค คือ “ฐานเศรษฐกิจสรางสรรค0มูลคาสูง” ประกอบดวยยุทธศาสตร0 ดังนี้
ยุทธศาสตร0ที่ 1 จํานวนคนจนลดลงและมีการกระจายรายไดที่เหมาะสม
ยุทธศาสตร0ที่ 2 เมืองศูนย0กลางของจังหวัดเป(นเมืองนาอยูของทุกกลุมในสังคมเพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตร0ที่ 3 การลงทุนใน SEZ เพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตร0ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ
ยุทธศาสตร0ที่ 5 ป}าตนน้ําเพิ่มขึ้น การกักเก็บน้ํา/แหลงน้ําใหมเพิ่มขึ้นและคุณภาพสิ่งแวดลอม
ดีขึ้น
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8. แผนพัฒนากลุมจังหวัด
8.1 แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 (พ.ศ. 2561 – 2564) (จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดตาก)
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 มีจุดเดนในเรื่องของแหลงทองเที่ยวที่คอนขางหลากหลาย
อาทิเชน แหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร0 วัฒนธรรมและประเพณี แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งกระจาย
อยูตามพื้นที่จังหวัดตางๆ ในแตละปจะมีนักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยวในพื้นที่กลุมจังหวัดเป(นจํานวน
มาก และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป โดยกลุมจังหวัดฯ มีแนวทางในการพัฒนาดานการทองเที่ยวโดยมุงเนน
การสรางคุณคา (Value Creation) การทองเที่ยวและผลิตภัณฑ0ทองถิ่นของกลุมจังหวัดเพื่อยกระดับ
การทองเที่ยวและผลิตภัณฑ0ทองถิ่นใหเป(นแหลงรายไดที่สาคัญของกลุมจังหวัด โดยการฟ`aนฟูและพัฒนา
ทรัพยากรการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดใหเป(นเอกลักษณ0และเป(นที่รูจักของนักทองเที่ยวทั้งไทยและ
ตางชาติ สงเสริมพัฒนาดานการบริหารจัดการการทองเที่ยวทั้งการพัฒนาและเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยว
การตลาดและบุคลากร สรางความปลอดภัยและมาตรฐานของการทองเที่ยวดานที่พัก อาหาร และการ
เดินทาง รวมทั้ง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพ ย0สินของนั กทองเที่ยว รวมถึง การพัฒ นาองค0 ความรู
การศึกษาวิจัยเพื่อสรางคุณคาของทรัพยากรการทองเที่ยวและผลิตภัณฑ0ทองถิ่น
สถานการณ0การทองเที่ยวของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 ในป 2561 มีผูเขามาเยี่ยม
เยือน จานวน 10,414,421คน เพิ่มขึ้นตอเนื่องจากป 2560 โดยเป(นชาวไทย จํานวน 9,732,258 คน
(รอยละ 93.44) เป(นชาวตางชาติ 682,163 คน (รอยละ 6.55) และรายไดจากการทองเที่ยวในพื้นที่กลุม
จังหวัดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเชนกัน
กลุ มจั ง หวั ดภาคเหนื อ ตอนลาง 1 มี แนวทางในการพั ฒ นาดานการทองเที่ ยวโดยมุ งเนน
การสรางคุณคา (Value Creation) การทองเที่ยวและผลิตภัณฑ0ทองถิ่นของกลุมจังหวัดเพื่อยกระดับ
การทองเที่ยวและผลิตภัณฑ0ทองถิ่นใหเป(นแหลงรายไดที่สาคัญของกลุมจังหวัด โดยการฟ`aนฟูและพัฒนา
ทรัพยากรการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดใหเป(นเอกลักษณ0และเป(นที่รูจักของนักทองเที่ยวทั้งไทยและ
ตางชาติ สงเสริมพัฒนาดานการบริหารจัดการการทองเที่ยวทั้งการพัฒนาและเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยว
การตลาดและบุคลากร สรางความปลอดภั ยและมาตรฐานของการทองเที่ยวดานที่พั ก อาหารและ
การเดินทาง รวมทั้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย0สินของนักทองเที่ยว รวมถึงการพัฒนาองค0ความรู
การศึกษาวิจัยเพื่อสรางคุณคาของทรัพยากรการทองเที่ยวและผลิตภัณฑ0ทองถิ่น
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนเหนือลาง 1 ประกอบดวย 5 จังหวัด คือ พิษณุโลก ตาก อุตรดิตถ0
สุโขทัย และเพชรบูรณ0 มีศักยภาพเป(นแหลงผลิตทางการเกษตร คือ ขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว0 ออยโรงงาน
มันสําปะหลัง ถั่วเหลือง และไมผลที่จังหวัดอุตรดิตถ0 นอกจากนี้ ยังเป(นศูนย0กลางเชื่อมโยงกับประเทศ
เพื่ อนบานตามแนวพั ฒนา East-West Economic Corridor โดยมีพิ ษณุโ ลกเป( นเมื องศู นย0 กลาง
ความเจริ ญ รองรั บ การเป( น ศู น ย0 ก ลางบริ ก ารสี่ แ ยกอิ น โดจี น มี แ หลงทองเที่ ย วที่ เ ป( น มรดกโลก
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เชิง ประวั ติศาสตร0สุโขทัยและศรีสัชนาลัย แหลงทองเที่ยวเชิง ธรรมชาติ และเชิง นิเวศ และประเพณี
วัฒนธรรมที่เป(นเอกลักษณ0 สาหรับบริการพื้นฐานมีโครงขายคมนาคมทั้งการขนสงทางอากาศ ทางบก
ทางรถไฟที่จะสนับสนุนการขนสงผูโดยสารและสินคา มีแหลงเก็บกักน้ําขนาดใหญ 3 แหง คือ เขื่อน
ภูมิพล จังหวัดตาก เขื่อนแควนอยบารุงแดน จังหวัดพิษณุโลก และเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ0 รวมทั้ง
มี ส ถาบั นการศึ ก ษาระดั บ อุ ดมศึ ก ษาที่ มี ศัก ยภาพในการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษย0 และองค0 ความรูใน
การพั ฒนาพื้ นที่ทิ ศทางการพัฒ นากลุมจั ง หวัดภาคเหนื อ ตอนลาง 1 จะมุ งเนนการเสริ ม จุ ดแข็ ง ที่ มี
ศักยภาพทางการเกษตร การคาการลงทุน และการทองเที่ยว โดยตอยอดการพัฒนาดวยฐานความรูและ
เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการสรางมูลคาเพิ่มใหผลผลิตเดิม พรอมทั้งแกไขจุดออน
ดานการผลิ ต ทรั พยากรมนุษย0 และการบริ หารจั ดการทรั พยากรธรรมชาติ ตลอดจนการใชโอกาส
ดานศั กยภาพที่ตั้ง ที่ ส ามารถเชื่ อ มโยงระหวางภาคและเชื่อ มโยงการพั ฒนาตามแนว North-South
Economic Corridor และ East-West Economic Corridor และประตูเชื่อมโยงชายแดนสาธารณรัฐ
แหงการพัฒนาที่สาคัญ ดังนี้
แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 มีวิสัยทัศน0 “ศูนย0กลางความเจริญและพัฒนา
สี่แยกอินโดจีน”
ประเด็นยุทธศาสตร0ที่ 1 : การพัฒนาเกษตรปลอดภัย เกษตรอัจฉริยะ อาหารแปรรูปและ
อุตสาหกรรมสรางสรรค0 เพิ่มมูลคาและยกระดับสูมาตรฐานสากล
ประเด็นยุทธศาสตร0ที่ 2 : พัฒนาโครงขายการคมนาคมขนสง โลจิสติกส0 และระบบหวงโซ
อุปทาน สูศูนย0กลางอินโดจีนและภูมิภาค RCEP
ประเด็นยุทธศาสตร0ที่ 3 : พัฒนาการบริหารทรัพยากรและสิ่งแวดลอม พลังงานสะอาด
ตลอดจนอนุรักษ0ฟ`aนฟูอยางเป(นระบบและยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร0ที่ 4 : พั ฒนาขีดความสามารถการแขงขันทางเศรษฐกิจ การคา
การลงทุน บนพื้นฐานการพั ฒ นานวั ตกรรมและดิ จิ ทั ล และศูนย0 ก ลางการทองเที่ ยวการบริ ก ารบน
ฐานนิเวศ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร0และมรดกโลก
ประเด็นยุทธศาสตร0ที่ 5 : นอมนําศาสตร0พระราชาพัฒนาทุกชวงวัย ยกระดับคุณภาพชีวิต
การศึกษา สาธารณสุข สรางสังคมสุขยั่งยืนและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม
8.2 แผนพั ฒนากลุ มจังหวัดภาคเหนื อตอนล าง 2 (พ.ศ. 2561 – 2565) (จั งหวั ด
กําแพงเพชร)
แนวทางการพั ฒ นากลุมจั งหวั ดภาคเหนือ ตอนลาง 2 กั บ ความสอดคลองกั บแผนการ
พัฒนาประเทศ ทั้งแผนแมบทยุทธศาสตร0ชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12
และแผนพัฒ นาภาคเหนื อ โดยตามหลั กเกณฑ0นั้นแผนพั ฒนากลุ มจัง หวั ดตองมี ความสอดคลองและ
สามารถตอบสนองเปxาประสงค0ของแผนเหลานั้น เพื่อใหแนวทางการพัฒนาในเชิงพื้นที่ (Area-based)
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สอดคลองกับ เปxาหมายในการพัฒ นาประเทศ โดยอาจพิ จารณาไดดั งตอไปนี้ยุท ธศาสตร0ชาติ 20 ป
เมื่ อพิ จารณายุท ธศาสตร0ชาติ 20 ป ประเด็นที่ป ระเด็นการพัฒ นากลุ มจัง หวั ดภาคเหนื อตอนลาง 2
มีความสอดคลอง ไดแก ยุ ท ธศาสตร0ที่ 2 การสรางขี ดความสามารถในการแขงขัน โดยในประเด็ น
ยุทธศาสตร0ที่2.1 การพัฒนาดานการผลิตและการบริการ ใหความสาคัญกับการผลิตบนฐานชีวภาพเพื่อ
ยกระดั บ การเกษตรใหเป( น เกษตรสมั ยใหมและเป( นมิ ต รกั บ สิ่ ง แวดลอม และการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพ ยาการธรรมชาติ ซึ่ง เอื้ อใหเกิ ดการเจริญ เติ บโตทางดานการเกษตรและอุตสาหกรรมใหมีความ
เขมแข็ง และยั่ง ยืน นอกเหนือไปจากดานการเกษตรแลว ประเด็ นยุท ธศาสตร0ดัง กลาวยั งชี้ไปยัง การ
พัฒนาคุณภาพของการทองเที่ยว เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวที่มีคุณภาพและยั่งยืน ในแงนี้จะเห็นไดวา
แนวทางการพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2 มีเปxาหมาย ที่สอดคลองกับเจตนาของยุทธศาสตร0
ชาติ 20 ป เนื่องจากเป(นความพยายามที่จะยกระดับสินคาเกษตร และคุณภาพของการทองเที่ยวเพื่อให
สามารถแขงขั นไดในโลกสมั ยใหม แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแหงชาติ ฉบั บ ที่ 12 แผนแมบท
ยุ ท ธศาสตร0 ช าติ 20 ป ไดกํ า หนดกรอบกวางสํ า หรั บ แนวทางการพั ฒ นาตางๆ ของสวนราชการ
ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่ 12 ก็ไดมีการกําหนดรายละเอียดถึงแนวทางเพื่อใหบรรลุผ ล
ประเด็นยุทธศาสตร0วาดวยการพัฒนาในลักษณะชี้เปxาในเชิงพื้นที่ตามยุทธศาสตร0ที่ 9 การพัฒนาภาค
เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจนั้น ภาคเหนือไดรับการวางตําแหนงการพัฒนา 3 ประเด็นสําคัญไดแก
1) การทองเที่ยวที่มีคุณภาพและยั่งยื น และมีธุรกิจ ตอเนื่องที่ไดมาตรฐาน โดยมุงเนนการ
เชื่อมโยงและพัฒนาแหลงทองเที่ยวเดิมที่มีอยู ทั้งแหลงทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ วัฒนธรรม และยกระดับ
ใหสามารถตอบสนองการทองเที่ยวในรูปแบบใหม ๆ เชน การทองเที่ยวทางการแพทย0ได
2) การพัฒนาผลิตภาพทางการเกษตร และการสรางมูลคาเพิ่มภายใตแนวติดเกษตรอินทรีย0
โดยจะเป(นการใชนวั ตกรรมเขามาทํ าการเกษตรเพื่ อเพิ่ มมู ลคา เพื่ อยกระดับ และแปรรู ปสิ นคาทาง
การเกษตรใหมีความปลอดภัย
3) การฟ`aนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมใหมีความอุดมสมบูรณ0 โดยมุงเนนการบริหาร
จัดการน้ําเพื่อใหมีน้ําเพียงพอทั้งสําหรับการอุปโภคและการบริโภค ตลอดจนถึงการจัดการป5ญหาหมอก
ควันที่เป(นป5ญหาสําคัญในพื้นที่ภาคเหนือ
เมื่อพิจารณาภายใตแนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่
12 นั้น พบวาประเด็นการพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2 นั้นมีความสอดคลองกับแนวทางการ
พัฒ นาตามแผนพัฒ นา ฯ ทั้ ง 3 ประการทั้ งในมิ ติ การยกระดั บการทองเที่ยว ความพยายามในการ
พัฒนาผลผลิตทางการเกษตร และความสามารถของกลุมจังหวัดในการบริหารจัดการน้ํา
สรุปไดวา แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2 (พ.ศ. 2561 – 2565) มีเปxาหมายการ
พัฒ นา“ศู นย0 กลางสิ นคาเกษตรปลอดภั ยที่ มีนวั ตกรรม การทองเที่ยวธรรมชาติ ประวั ติศาสตร0และ
วัฒนธรรมล้ําคา ยกระดับคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน” โดยมุงเนนการพัฒนาดานการทองเที่ยวการพัฒนา
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ศัก ยภาพการทองเที่ยวเชิ งธรรมชาติ ป ระวัติศาสตร0 และวั ฒนธรรม ที่ไดมาตรฐานเป(นที่ ยอมรั บของ
นักทองเที่ยวในระดับสากล
9. ยุทธศาสตรBดานการทองเที่ยวของจังหวัดในเขตมรดกโลกดานวัฒนธรรม
การจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยวฉบับนี้ คํานึงถึงความสอดคลองกับยุทธศาสตร0ชาติ 20 ป
นโยบายและแผนพัฒนาการทองเที่ยวระดับชาติ จะเห็นไดวาแนวนโยบายรัฐบาลในสวนที่เกี่ยวของกับ
การทองเที่ยวไดเนนประเด็นสําคัญ ไดแก การสงเสริมการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน พัฒนาบูรณะและ
ฟ`aนฟูแหลงทองเที่ ยวยกระดับ และรักษามาตรฐานบริการ ผลักดันความรวมมือของหนวยงานตางๆ
สงเสริมสนับสนุนตลาดนักทองเที่ยว สงเสริมกิจกรรมและรูปแบบการจัดกิจกรรมโดยการนําเทคโนโลยี
มาปรั บใช และพัฒนาดานการตลาดและประชาสัม พันธ0 ซึ่งก็เ ป(นไปในทิศทางเดี ยวกับ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12
นอกจากการศึ กษาทบทวนยุ ทธศาสตร0 ดานการทองเที่ ยวจากนโยบายและแผนพัฒ นาการ
ทองเที่ยวระดับชาติดังกลาวขางตน การศึกษานโยบายและแผนยุทธศาสตร0ระดับพื้นที่ หรือในที่นี้คือ
ระดับจังหวัดในเขตพื้นที่เขตมรดกโลกดานวัฒนธรรม 4 จังหวัดก็มีความสําคัญ เพื่อจะไดรับทราบ
จุดมุงเนนของพื้นที่/จังหวัดในการกําหนดทิศทางการพัฒนาการทองเที่ยวใหเป(นไปในทิศทางเดียวกัน
ปxองการขัดแยงในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ ซึ่งจากการศึกษาทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดของ 4
จัง หวั ดในเขตพื้ นที่ ม รดกโลกดานวั ฒ นธรรม พบวาทั้ ง 4 จั ง หวั ดมีก ารกํ าหนดยุท ธศาสตร0 ดาน
การทองเที่ยวไวในแผนพัฒนาจังหวัด ดังนี้
ยุทธศาสตรBการพัฒนาดานการทองเที่ยวของจังหวัดในเขตมรดกโลกดานวัฒนธรรม
จังหวัดพิษณุโลก : ศูนยกลางความเจริญแห%งภูมิภาคที่มั่งคั่ง สี่แยกอินโดจีน
ประตูสู%ความมั่งคั่ง ประสานพลังสู%การพัฒนาที่ยั่งยืน
จังหวัดสุโขทัย : เมืองมรดกโลกเลิศล้ํา เมืองเศรษฐกิจสรางสรรคและ
นวัตกรรมเมืองอารยธรรมและความสุขอย%างยั่งยืน
จังหวัดกําแพงเพชร: แหล%งผลิต แปรรูปสินคาเกษตรปลอดภัย
ฐานผลิตพืชพลังงานทดแทน และเมืองท%องเที่ยวมรดกโลก
จังหวัดตาก: เมืองน%าอยู% ประตูการคาชายแดน

ภาพ 4 แสดงยุทธศาสตรBการพัฒนารายจังหวัดภายในเขตการทองเที่ยวเมืองมรดกโลก
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จากภาพขางตน จะเห็นไดวายุทธศาสตร0ดานการทองเที่ยวของทั้ง 4 จังหวัดในเขตพัฒนาการ
ทองเที่ยวเขตมรดกโลกดานวั ฒนธรรมใหความสําคั ญกับ การพัฒนาที่จ ะมุงไปสู การสรางรายไดและ
ยกระดับการทองเที่ยวที่มีคุณภาพและยั่งยืน อีกทั้งคํานึงถืงประเด็นเชิงวัฒนธรรมและการเชื่อมโยง
สงเสริมการพัฒนาสูเมืองมรดกโลก ซึ่งสอดคลองกับการจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยวเขตมรดกโลก
ดานวัฒนธรรมที่จะวิเคราะห0ในสวนถัดไป
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บทที่ 3
การประเมินความคิดเห็นตอการพัฒนาการทองเที่ยวในเขตเมืองมรดกโลก
1. การประเมินความคิดเห็นคณะอนุกรรมการพัฒนาการทองเที่ยวภายในเขตพัฒนาการทองเที่ยว
มรดกโลกทางวัฒนธรรม
การประเมินความความตองการการพัฒนาการทองเที่ยวในเขตเมืองมรดกโลก ไดใชเทคนิค
การประเมินสภาพป5 ญหาอุปสรรคจากการดําเนินการในป งบประมาณที่ผานมา โดยใชเทคนิค PEST
ANALYSIS เพื่อศึกษาสภาพแวดลอมป5จจัยภายนอก ซึ่งสงผลและสัมพันธ0ตอการดําเนินการพัฒนาการ
ทองเที่ยวภายในเขตเมืองมรดกโลก ดวยการใชเทคนิค SWOT ANALYSIS และนําไปสูการวางแผน
กลยุทธ0ในการพัฒนาการทองเทีย่ วภายในเขตเมืองมรดกโลกเชิงบูรณาการ ประกอบดวย จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดตาก และจังหวัดกําแพงเชร

ภาพ 5 แสดงความสัมพันธBของเทคนิคการวิเคราะหB SWOT ANALYSIS และ PEST ANALYSIS
ตัวแทนคณะอนุกรรมการพัฒนาการทองเที่ยวภายในเขตพัฒนาการทองเที่ยวมรดกโลกดาน
วัฒนธรรม ไดรวมกันการประเมินศักยภาพของเขตพื้นที่มรดกโลกดานวัฒนธรรมโดยการวิเคราะห0เชิง
ยุทธศาสตร0ดวยเครื่องมือการวิเคราะห0การวิเคราะห0 PEST ANALYSIS เป(นการทฤษฎีวิเคราะห0สภาพ
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พื้นที่ห รือป5จ จัยภายนอกของ Francis J. Aguilar ซึ่งเป( นป5จจั ยภายนอกที่ มีผลตอการบริหารและ
ไมสามารถควบคุมได PEST ประกอบดวย
• Polities เป(นป5จจัยทางการเมือง เชน การกําหนดนโยบายตางๆของภาครัฐ การเดินขบวน
ประทวง ซึ่งป5ญหาเหลานี้สงผลกระทบตอการบริหารหรือสงผลกระทบตอผลประกอบการ
ขององค0กร
• Economic เป(นป5จจัยทางเศรษฐกิจ เชน ป5ญหาเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ป5ญหาเงินเฟxอ เงิน
ฟ`ด หรือ ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ํา ซึ่งเป(นป5จจัยภายนอกที่ไมสามารถควบคุมไดแต
สงผลกระทบโดยตรงตอองค0กรธุรกิจ
• Social/ culture ป5จ จัยทางสัง คม วัฒ นธรรม เชน ป5จ จุบันเทรนด0รักสุขภาพมีแนวโนม
สูงขึ้น คนหัน มาใหความสําคัญกับเรื่องการอนุรักษ0 เลือกใชสินคาที่บรรจุอยูหีบหอหรือ
กลองกระดาษที่เป( นมิตรกับ สิ่งแวดลอม สถานที่ทองเที่ยวเชิ งอนุ รักษ0 สิ่งแวดลอม หรื อ
พฤติกรรมของบุคคลมีการเดินทางทองเที่ยวไปตางประเทศสูงขึ้น
• Technological ป5จจัยทางเทคโนโลยี เชน การพัฒนาของเทคโนโลยีตางๆ การพัฒนาของ
ระบบ ขนสง การสื่อสาร และ Social Network
จากการประชุมในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ตัวแทนคณะอนุกรรมการพัฒนาการทองเที่ยว
ภายในเขตพัฒนาการทองเที่ยวมรดกโลกดานวัฒนธรรม ไดรวมการระดมความคิดเห็นไดดังนี้
1. ปIจจัยทางการเมือง ไดแก
เชิงบวก
1.1 มีนโยบายกระตุนการทองเที่ยว
1.2 มีองค0กรภาครัฐและเอกชนผลักดันและสนับสนุนเรื่องการทองเที่ยว
1.3 มีการผอนปรนการเขาเมือง เชน การยกเลิกการใชวีซาเขาประเทศ
1.4 มีรัฐสวัสดิการเยียวยากลุมผูประกอบการทองเที่ยว
1.5 มีกฎหมายที่อนุญาตใหนํารถเขามาใชภายในประเทศเพื่อการทองเที่ยว
เชิงลบ
1.1 นโยบายการพัฒนาแตละจังหวัดยังไมเป(นไปในทิศทางเดียวกัน
1.2 นโยบายในแตละหนวยงานไมมีจุดเชื่อมโยง ยังคงปฏิบัติงานแบบแยกสวน
1.3 การขออนุมัติการดําเนินโครงการภายในหนวยงานมีความลาชา
1.4 การบริ ห ารจั ดการของสวนทองถิ่ นไมตอเนื่ อ งและไมมี ความคุ มคาในการดํ าเนิ น
โครงการ
1.5 การคมนาคมขนสงมีระยะทางไกลและลําบาก
1.6 โครงการไมไดมาจากความตองการของชุมชนอยางแทจริง
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1.7 ไมมีการบูรณาการความรวมมือของหนวยงานภาครัฐ
1.8 หนวยงานดานการทองเที่ยวมีภารกิจซ้ําซอน
1.9 ความนาเชื่อถือและเสถียรภาพในการบริหารงานของรัฐบาล
1.10 ขอจํากัดดานกฎหมายที่เอื้อตอการประกอบธุรกิจการทองเที่ยว
1.11 นโยบายที่ออกมาไมสามารถปฏิบัติไดจริง
1.12 เกิดการสวมสิทธิ์ในการประกอบธุรกิจการทองเที่ยว
1.13 การผูกขาดสัมปทานการเดินรถ สงผลใหการพัฒนาระบบขนสงมวลชนลมเหลว
1.14 การพัฒตาจากสวนกลางสูชุมชนไมเต็มศักยภาพ
1.15 ขาดการพัฒนามัคคุเทศก0ในทองถิ่น
2. ปIจจัยทางดานเศรษฐกิจ ไดแก
เชิงบวก
2.1 เสนทางเชื่อมโยงเศรษฐกิจระหวางประเทศ
2.2 มีสินคาทางการเกษตรเยอะ
2.3 มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ0
2.4 มีจุดแข็งทางภูมิศาสตร0
เชิงลบ
2.1 งบประมาณในการดําเนินงานไมตอเนื่อง
2.2 มีการผลิตสินคาแตไมมีชองทางการจัดจําหนาย
2.3 ไมมีพื้นที่ในการนําเสนอสินคา
2.4 ทําเลที่ตั้งอยูในเขตเศรษฐกิจ East West Collider
2.5 ระบบการขนสงในเขตพื้นที่มรดกโลกไมเชื่อมโยง
2.6 ผูประกอบการหรือชุมชนไมสามารถเขาถึงแหลงเงินกูไดงาย
2.7 ขอจํากัดในการลงทุนดานการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเพิ่มมูลคาสินคา
2.8 ขาดการพัฒนานวัตกรรมในสินคาและบริการ
3. ปIจจัยดานเทคโนโลยี ไดแก
เชิงบวก
3.1 ฐานขอมูลที่มีคอนขางครบถวน ถูกตองและเขาถึงไดรวดเร็ว
3.2 มีความตอเนื่องในการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ0และการประชาสัมพันธ0
3.3 มีแอพลิเคชั่นเพื่อปxองกันการระบาดของโควิด-19 เชน ไทยชนะ
เชิงลบ
3.1 ไมมีฐานขอมูล Big Data ของคัสเตอร0กลุมมรดกโลก
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3.2 ขาดเครื่องมือหรืออุปกรณ0ในการใหความรูกับผูพิการ
3.3 ขาดการพัฒนาแอพพลิเคชั่นดานการทองเที่ยวที่หลากหลาย
3.4 การใหความรูและประชาสัมพันธ0การใชแอพพลิเคชั่นดานการทองเที่ยวไมมากพอ
3.5 ความไมเสถียรของระบบ AR CODE ไมสามารถเขาถึงได
3.6 ไมมีบัตร Smart Card ที่ใชในการทองเที่ยวเขตอุทยานเพื่อการบันทึกประวัติ สถิติ
และลดการใชทรัพยากรกระดาษ
3.7 ขาดความรวมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาเว็บไซต0เกี่ยวกับการทองเที่ยว
3.8 ขาดระบบการจัดเก็บขอมูลนักทองเที่ยวแตละบุคคลรวมถึงการประมวลผลสถิติการ
ทองเที่ยว
4. ปIจจัยดานสังคม ไดแก
เชิงบวก
4.1 ความคิดเห็นของชุมชนไมไดเป(นไปในทิศทางเดียวกัน
4.2 ความหลากหลายในวัฒนธรรมสรางโอกาสในการสรางอาชีพในแหลงทองเที่ยว
4.3 อัตลักษณ0ของชุมชนสามารถดึงดูดนักทองเที่ยว
4.4 แหลงทองเที่ยวมีความปลอดภัยสูงและคาครองชีพไมสูงมาก
4.5 สรางจิตสํานึกในการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
4.6 มีสถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก
4.7 มีกลุมนักทองเที่ยวที่มีความตองการหลากหลาย
4.8 ผูคนในชุมชนมีความสามารถตามความถนัดของตนเอง
เชิงลบ
4.1 รานคา โรงแรม ขาดการตกแตงดวยอัตลักษณ0ทองถิ่น
4.2 ขาดการบริการที่รองรับความตองการของนักทองเที่ยวไดหลากหลาย
4.3 ขาดทักษะการเป(นเจาบานที่ดี
4.4 ขาดการสืบทอดและรักษาภูมิป5ญญาทองถิ่น
4.5 ขาดสํานึกรักบานเกิด
4.6 ขาดความปลอดภัยดานการใหบริการและการทองเที่ยว
4.7 ขาดการเชื่อมโยงประวัติศาสตร0ในแตละพื้นที่
4.8 คนในชุมชนไมเป@ดใจยอมรับความรูใหม
4.9 ชุมชนขาดการสงเสริมการทองเที่ยว
4.10 ขอจํากัดเรื่องสถานที่ในการรองรับนักทองเที่ยวจํานวนมาก
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จากนั้น ไดการระดมความคิดเห็ นจุ ดแข็ง และจุ ดออนจากสภาพแวดลอมภายใน มองเห็ น
โอกาสและอุป สรรคจากสภาพแวดลอมภายนอก โดยใชเทคนิค SWOT ANALYSIS เมื่อ วิเ คราะห0
ผลกระทบตอการพัฒนาการทองเที่ยวภายในเขตพัฒนาการทองเที่ยวมรดกโลกดานวัฒนธรรม ไดดังนี้
จุดแข็ง (Strengths)
1. แหลงทองเที่ยวมีชื่อเสียงระดับโลก ขึ้นทะเบียนมรดกโลกของ UNESCO ครบ 3 ดานแหลง
เดียวในโลก
2. ทําเลที่ตั้งของ Cluster เหมาะตอการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ
3. มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและกลุมชาติพันธุ0
4. การสรางรายไดจากอัตลักษณ0ชุมชน เชน โฮมสเตย0 ของฝาก ของที่ระลึก เป(นตน
5. วิถีชีวิตของผูคนเรียบงาย
6. มีสินคาเกษตรและสินคาชุมชนหลากหลาย และมีราคารที่เหมาะสม
จุดออน (Weakness)
1. เสนทางคมนาคมไมทั่วถึง และไมสามารถเขาถึงแหลงทองเที่ยวได
2. การใชคําวา”เมืองรอง” กลายเป(นทางผาน ไมมีนักทองเที่ยวสนใจเทาหัวเมือง
3. ความเหลื่อมล้ําทางธุรกิจขนาดใหญและเล็ก เชน โรงแรม
4. รัฐบาลไมใหความสําคัญกับการพัฒนานโยบายดานการทองเที่ยว
5. การพัฒนาโครงการของรัฐไมสอดคลองกับความตองการของชุมชน
6. ขาดการบูรณาการความรวมมือของหนวยงานภาครัฐ
7. ทัศนคติในการทํางานยังลาหลัง ไมเป@ดใจรับการบูรณาการระหวางหนวยงาน
8. สินคาขาดมาตรฐานการผลิตและขาดคุณภาพ
9. การบริการไมตอบสนองกลุมเปxาหมาย
10. ชุมชนขาดทักษะการพัฒนาความรูภาษาตางประเทศ
11. การขยายเมืองมีขอจํากัด
12. สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาไมพัฒนาในบางพื้นที่
13. ขาดการเชื่อมโยงประวัติศาสตร0ทั้ง 4 จังหวัด
14. การประชาสัมพันธ0ไมครอบคลุมทุกเปxาหมาย
โอกาส (Opportunities)
1. ความรวมมื อ ระหวางผู ปฏิ บั ติง านภาครัฐ และชุ ม ชน นํ า ไปสู ผลสํ า เร็ จ และตรงตาม
ความตองการอยางแทจริง
2. องค0กรที่ไมใชหนวยงานภาครัฐ เขามาสนับสนุนดานเทคโนโลยี
3. มีฐานขอมูล BIG DATA ของกลุมคัสเตอร0มรดกโลก
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4. มีภูมิป5ญญาและวัฒนธรรมทองถิ่นมาสรางมูลคาเพิ่มได
5. ไดกลุมนักทองเที่ยวผูสูงอายุจากทั้งในประเทศและตางประเทศ
6. ผลักดันแผนเขาสูคณะรัฐมนตรีอยางแทจริง
7. มีหนวยงานภาครัฐและเอกชนสนับสนุนดานการทองเที่ยว
8. มี ก ารจั ด ตั้ ง คณะกรรมการการทองเที่ ยวภายในเขตพั ฒ นาการทองเที่ ย วมรดกโลก
ดานวัฒนธรรม เพื่อสรางความรวมมือ
9. การรวมกลุ มการทองเที่ ยวภายในเขตพั ฒ นาการทองเที่ ย วมรดกโลกดานวั ฒ นธรรม
เป(นการเพิ่มอํานาจการตอรองขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ
10. รวมกลุมการทองเที่ยวภายในเขตพัฒนาการทองเที่ยวมรดกโลกดานวัฒนธรรมมีราคา
กลางของสินคาที่เป(นมาตรฐาน
11. มีการพัฒนาสินคาและบริการจํานวนมาก
อุปสรรค (Threats)
1. กฎระเบียบขัดแยงกับความตองการของชุมชน
2. ภู มิ ป5 ญ ญาทองถิ่ น ที่ มี ห ายไป เนื่ อ งจากการขาดงบประมาณสนั บ สนุ น และการให
ความสําคัญของรัฐ
3. ผูนําเปลี่ยน นโยบายเปลี่ยน ขาดความตอเนื่อง
4. เกิดภัยพิบัติ โรคระบาด และสถานการณ0วิกฤตที่สงผลกระทบตอการทองเที่ยว
5. คนในชุมชนไมตระหนักถึงความสําคัญของการทองเที่ยว
6. การพัฒนาที่ไมสอดคลองกับความตองการของชุมชน
7. การเดินทางสุโขทัย-ศรีสัชนาลัยไมสะดวก รอบเดินรถนอย เขาไมถึงแหลงทองเที่ยว
8. การดําเนินการโครงการในระดับพื้นที่ขาดความตอเนื่อง
9. การกระจายตัวของนักทองเที่ยวเป(นกระจุก เชน สถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมวันหยุดคนมาก
วันธรรมดาคนนอย
10. ขาดความเข็มแข็งในการบริหารจัดการการทองเที่ยวของชุมชน
11. ระเบียบการเบิกจายยุงยากและไมตรงกับการปฏิบัติจริง
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2. การรับฟIงความคิดเห็นบุคลากรที่เกี่ยวของกับดานการทองเที่ยวรายจังหวัด
การรับฟ5งความคิดเห็นบุคลากรทีเ่ กีย่ วของดานการทองเที่ยวรายจังหวัด เป@ดเวทีรับฟ5งป5ญหา
อุปสรรค ขอเสนอและความคิดเห็นที่เป(นประโยชน0ตอการพัฒนาและสํารวจความตองการพัฒนาการ
ทองเที่ยวภายในเขตการพัฒ นาการทองเที่ ยวเมื องมรดกโลก ประกอบดวยจั งหวัดสุโ ขทัย จั งหวั ด
พิษณุโลก จังหวัดตากและจังหวัดกําแพงเพชร ดังรายละเอียดตอไปนี้
2.1 จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดสุโขทัย อาณาจักรเกาแกรวม 700 ป เป(นราชธานีแหงแรกของชาติไทย โดยมีพอขุนศรี
อินทราทิตย0ขึ้นครองราชย0เ ป(นปฐมกษัตริ ย0แหงราชวงศ0 พระรวง สืบ สายกษัตริย0ป กครองประชาราช
หลายพระองค0 อาณาจักรสุโขทัยเจริญรุงเรืองที่สุดในยุคสมัยพอขุนรามคําแหงมหาราชผูทรงพระปรีชา
สามารถทั้ง ทางดานการศึกสงคราม การเมือ งการปกครอง ศาสนา จนขยายอาณาเขตออกไปไกลถึ ง
ดินแดนโพนทะเล ที่สําคัญทรงเป(นผูประดิษฐ0อักษรไทย เป(นรากฐานที่พัฒนาจนเป(นภาษาประจําชาติใน
ป5จจุ บันไมใชแคภาษาไทยแตในอุ ทยานประวัติศาสตร0 สุโขทัยและที่ ศรีสั ชนาลัย ยัง คงมี รองรอยแหง
อารยธรรมทางสังคม งานศิลปะ และสถาป5ตยกรรมทรงคุณคาหลงเหลืออยูอยางครบถวน จนไดรับการ
ยกยองใหเป(นมรดกโลกโดยองค0การยูเ นสโก (UNESCO) สรางความสุขความภาคภู มิใหกั บชาวไทย
ดังความหมาย “รุงอรุณแหงความสุข” ที่มาจากชื่อเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัยเป(นจังหวัดที่เต็มไปดวย
สีสันหลากหลาย ทั้งในดานประวัติศาสตร0 วัฒนธรรม ประเพณี และแหลงธรรมชาติ ตลอดทั้งปมีการจัด
งานเทศกาลเฉลิ ม ฉลองและงานประเพณี ที่ สํ าคั ญ เชน งานประเพณี ล อยกระทงเผาเที ย นเลนไฟ
ประเพณีตัก บาตรเทโว งานประเพณี บวชชางหาดเสี้ยว งานวั นพอขุนรามคําแหง ประเพณี ส รงน้ํ า
โอยทาน สงกรานต0 ศ รี สั ช นาลั ย สลากภั ต ทุ งเสลี่ ย ม พิ ธี เ รี ย กขวั ญ พิ ธี บ วงสรวงไหวครู ช าง
(พระพิฆเณศวร0) เป(นตน
ผลการสํารวจความตองการและความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการทองเที่ยวภายในเขตเมือง
มรดกโลกดานวัฒนธรรม โดยการสุมสํารวจตําบลกงไกรลาศและตําบลเมืองเกา พบวา บุคลากรดาน
การทองเที่ยว มีขอเสนอแนะในการพัฒนาการทองเที่ยวภายในเขตเมืองมรดกโลก ดังนี้
1. ดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1. สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกเพื่ อ รองรั บ นั ก ทองเที่ ยว เชน ที่ นั่ง สํ าหรั บ นั ก ทองเที่ ย ว
ที่ยังไมมีบริการสําหรับผูพิการและผูสูงอายุ และไมเพียงพอตอความตองการ
1.2 ตองการพัฒนาอาคารหรือพื้นที่กลางสําหรับขายสินคาหรือการแบงฟ5นพื้นที่ทุกชวงวัย
โดยเฉพาะตําบลกงไกรลาศ ตองการพื้นที่ใหเยาวชนไดแสดงภูมิป5ญญาทางวัฒนธรรม
1.3. รถโดยสารบริการสาธารณะ เชน รถราง รถนั่งเพื่อการทองเที่ยวในอําเภอกงไกรลาศ
เชื่อมตอในตัวเมืองสุโขทัย หรือเสนทางถึงแหลงทองเที่ยวในอําเภอศรีสัชนาลัยไมทั่วถึง
1.4 แหลงทองเที่ยวบางจุดถังขยะเล็กเกิน และบางจุดไมมีถังขยะ ที่ทิ้งใหนอย สงผลตอ
สภาพภูมิทัศน0ของสถานที่ทองเที่ยว
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1.5 ตองการรณรงค0การใชรถคอกหมูเป(นรถนําเที่ยว
1.6 ตําบลกงไกรลาศ ตองการการเก็บกักน้ําของน้ํายม ใหเป(นไปตามฤดูกาลเพื่อมีน้ําใชใน
การดําเนินกิจกรรมการทองเที่ยว เชน การทําตลาดน้ํา การยอนวิถีชีวิตลุมน้ํายม เป(นตน เนื่องจากกง
ไกรลาศมีทาโป”ะในการทําการคาเกาแกในอดีต แตไมมีน้ําเพื่อจําลองวิถีชีวิตดังเดิม
1.7 พัฒนาดานวิถีชีวิตลุมน้ํากลับคืนแมน้ํายม
1.8 ไฟฟxาสองสวาง ไฟรายทางในแหลงชุมชนทองเที่ยวสวางไมเพียงพอ
1.9. ปxายบอกทางสถานที่ทองเที่ยวขนาดใหญที่จะเขาถึงแหลงทองเที่ยวมีไมมากและมี
ภาษาไทยเพียงภาษาเดียว
2. ดานกิจกรรมของการทองเที่ยว
2.1 ชุมชนที่สงเสริมการทองเที่ยวสวนใหญ มักไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐที่ไมตอเนื่อง
ทําใหการพัฒ นาการทองเที่ ยวขาดชวง ขาดงบประมาณสนั บ สนุนจากหนวยงานภาครัฐ ในการจั ด
กิจกรรมตางๆ ใหกับเยาวชน
2.2 ขาดงบประมาณสนับสนุนเรื่องของการแสดงออกของเยาวชน
2.3 ขาดสถานที่ดานอาคารที่ไมไดมาตรฐานที่จะเป(นแหลงเรียนรูในการทําขนมประจําถิ่น
เชน ขนมผิง ทองมวน เป(นตน
2.4 ตองการมีกิจกรรมที่หลากหลาย มีการจัดกิจกรรมการแสดง และ มีของรางวัลเป(น
สิ่งจูงใจในการแสดงออกถึงดานอัตลักษณ0ของชาวริมยม
2.5 บุคลากรในชุมชนขาดทักษะทางดานการขายสินคาออนไลน0และการใชเทคโนโลยีเพื่อ
การทองเที่ยว
3. ดานการประชาสัมพันธB
3.1 ขาดการประชาสั ม พั นธ0 และโฆษณา ยั ง ไมมี ก ารเคลื่ อ นไหว คนยั ง ไมรู จั ก มากพอ
วาตลาดริมยมและแหลงทองเที่ยวอื่นๆ ในมีความเป(นมาอยางไร
3.2 ตองการใหภาครัฐสนับสนุนการทองเที่ยวแบบเคลื่อนที่ เชน “ตลาดริมยมออนทัวร0”
หรือ การนําเสนอของดีเมืองสุโขทัยแบบเคลื่อนที่ ซึ่งเป(นโปรแกรมการทองเที่ยวในอําเภอกงไกรลาศ
ไปแสดงยังจังหวัดตางๆเพื่อเป(นการประชาสัมพันธ0และ แสดงศักยภาพการทําเสนทางเพื่อการทองเที่ยว
ในพื้นที่
3.3 ขาดการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ เรื่องของไมมีการประสานจากบุคคลภายนอก
เขามาเที่ยวในแหลงทองเที่ยว โดยเฉพาะแหลงทองเที่ยวชุมชน
3.4 ขาดปx ายบอกสถานที่ ทองเที่ยวและความชั ดเจนของการบอกสถานที่ ท องเที่ ยวใน
อําเภอกงไกรลาศ ยังมีไมมากพอ
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3.5 ตําบลเมืองเกาจํานวนนักทองเที่ยวลดลง รายไดขาดหายเนื่องดวยโควิด-19 อยากใหมี
การประชาสัมพันธ0กระตุนเศรษฐกิจภายในจังหวัด
4. ดานการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑBการทองเที่ยว
4.1 ตําบลกงไกรลาศ ตองการถุงหิ้วกระดาษรักษ0โลกตลาดริมยม ใชเหมือนกันหมดเพื่อให
เป(นเอกลักษณ0ของอําเภอกงไกรลาศ
4.2 ของฝากของที่ระลึกยังไมมีจุดเดนมากพอและไมสอดคลองกับความตองการของตลาด
5. ดานเทคโนโลยี
5.1 บุคลากรไมมีความรูดานเทคโนโลยีเนื่องจากมีอายุมาก
5.2 ขาดการสงเสริมการพัฒนาและการสรางเทคโนโลยีดานการทองเที่ยว
5.3 ไมมี คนรุ นใหมในพื้ น ที่ ส งผลใหไมมี ก ารใชเทคโนโลยีในการขายสิ นคาหรื อ การ
ทองเที่ยว
6. ดานความมั่นคงและความปลอดภัยดานการทองเที่ยว
6.1 มาตรฐานดานการทองเที่ยวและความปลอดภัยยังไมมากพอ
6.2 ตองการอุปกรณ0 ความปลอดภัยในการดําเนินกิจกรรมทางน้ํ า หากตองมีก ารฟ`aนฟู
วิถีชีวิตลุมน้ํายม
2.2 จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก เป( นจังหวัดใหญ ตั้งอยูในเขตภาคเหนือตอนลาง และเป(นเมือ งที่มีความ
สาคัญทางประวัติศาสตร0 เพราะเจริญรุงเรืองมายาวนานตั้งแตกอนสมัยสุโขทัย อีกทั้งยังเคยเป(นเมือง
หลวงแทนกรุ งศรีอ ยุ ธยาถึ ง 25 ปดวยเมื่อในอดีต พิ ษณุโ ลกไดรั บการเรี ยกขานวา “เมื องสองแคว”
เพราะเป(นเมืองที่มีแมน้ํา 2 สายไหลผาน คือ แมน้ํานานและแมน้ําแควนอย ป5จจุบันพิษณุโลกเป(นเมือง
ที่มี ความเจริ ญ ในหลายดาน และเป( นที่ ตั้ง ของสถานที่ สํ าคั ญ หลายแหง เชน มหาวิ ท ยาลั ยนเรศวร
สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม และทาอากาศยาน อีกทั้งยังเป(นเมืองที่มีทางรถไฟตัดผาน และขบวนรถไฟ
สายเหนือแทบทุกขบวนลวนวิ่งผานพิษณุโลกทั้งสิ้น จึงทําใหพิษณุโลกกลายเป(นจังหวัดศูนย0กลางทั้งใน
ดานการบิ นการขนสงทางบก รวมทั้งการคาที่สาคัญของเขตภาคเหนื อตอนลางนอกจากนี้ พิษณุโลก
ยั ง เป( น เมื อ งทองเที่ ย วที่ สํ า คั ญ และนั บ วั น จะยิ่ ง เป( นที่ นิ ยมมากขึ้ น เนื่ อ งจากเป( นจั ง หวั ดที่ มี แหลง
ทองเที่ยวและมี ชื่อเสียงหลายแหง ในหลากหลายรู ปแบบ ทั้ง ในดานของประวั ติศาสตร0 วั ฒนธรรม
ประเพณี วิถีชีวิต และแหลงทองเที่ ยวทางธรรมชาติ ที่มี ทําเลอยูใกลกั บจังหวั ดทองเที่ยวที่สํ าคัญอี ก
หลายจังหวัด คือ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดเลย และจังหวัดเพชรบูรณ0 อีกทั้งยังเป(นจังหวัดที่มีการจัดการ
ดานการทองเที่ยวที่มีประสิทธิภาพอีกดวย แหลงทองเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลกมีศักยภาพในการรองรับ
นักทองเที่ยวไดเป(นอยางดี และมีสิ่งอํานวยความสะดวกในดานการทองเที่ยวครบครัน ทั้งที่พัก อาหาร
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ไปจนถึงกิจกรรมทองเที่ยวตางๆ ทําใหนักทองเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดพิษณุโลก มักประทับใจและกลับมา
เยือนอีก ในครั้งตอๆ ไป พิษณุโลกเป(นจังหวัดที่ผูคนยังคงรักษาขนบธรรมเนียมและประเพณีดั้งเดิมไวได
อยางเขมแข็ง ตลอดทั้งปจึงมีการจัดงานเทศกาลเฉลิมฉลองและงานประเพณีที่สําคัญ เชน งานแผนดิน
สมเด็ จ พระนเรศวรมหาราช งานสมโภชพระพุ ท ธชิ นราช งานวั นน้ํ าตาลสด งานประเพณีป5 ก ธงชั ย
ประเพณีสรงน้ําพระพุทธชินราช ประเพณีการเลนคอน และประเพณีแขงเรือยาว เป(นตน
ผลการสํารวจความตองการและความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการทองเที่ยวภายในเขตเมือง
มรดกโลกดานวั ฒ นธรรม โดยการสุ มสํ า รวจตํ าบลในเมื อ งและตํ า บลหั ว รอ พบวา บุ ค ลากรดาน
การทองเที่ยว มีขอเสนอแนะในการพัฒนาการทองเที่ยวภายในเขตเมืองมรดกโลก ดังนี้
1. ดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 ขาดวัสดุ อุปกรณ0และสิ่งอํานวยความสะดวกในแหลงทองเที่ยว เชน ไมเทาสําหรับ
ผูสูงอายุ รถเข็นสําหรับผูพิการ ตูปฐมพยาบาลตามแหลงชุมชน เป(นตน
1.2 ขาดพื้นที่การทํากิจกรรมตลอดทุกชวงวัย
1.3 โบราณสถานยังไมมีปxายที่ดึงดูดหรือกิจกรรมที่ดึงดูดอยางตอเนื่อง จะมีแคชวงงาน
กาชาด
1.4 ถนนในการเขาถึ ง แหลงทองเที่ ย วไมสะดวกสบายมากนั ก เชน ถนนริ ม น้ํ า ฝ5^ ง
บางพะยอม สะพานแขวนเกา
1.5 สิ่งกอสรางใหมลบอัตลัก ษณ0ชุมชนดั งเดิ ม เชน การสรางเสนทางการวิ่ง ริมน้ํ าแทน
การใชชีวิตเรือนแพริมฝ5^งแมน้ํา
1.6 โบราณสถานบางแหงไมมีก ารบู ร ณะอยางตอเนื่อ ง หรื อไมไดรั บความสํ าคั ญ เชน
เตาไห เคยมีหลายเตา ป5จจุบันเหลือเพียงเตาเดียวเทานั้น
1.7 สถานที่ทองเที่ยวบางแหงตองขยายถนนเพื่อรองรับปริมาณนักทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้น
1.8 การพั ฒ นาแหลงทองเที่ ยวยั ง ไมไดมาตรฐาน เชน ความสะอาด ความปลอดภั ย
เป(นตน
1.9 ตองการใหพั ฒนาวัดบอทองคํา ในตําบลหัวรอเป(นแหลงการทองเที่ยว เนื่องจากมี
ประวัติและเรื่องราวที่นาสนใจ
2. ดานกิจกรรมการทองเที่ยว
2.1 มีกิจกรรมประเพณีที่หายไปจํานวนมากแตขาดงบประมาณในการฟ`aนฟู สนับสนุน เชน
เพลงพื้นบาน การละเลนพื้นบาน การกวนขาวทิพย0เพิ่งฟ`aนฟูโดยชุมชนรวมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม
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2.2 ตํ าบลหั วรอ มี ป ระวั ติศาสตร0ที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ การสรางพระพุ ท ธชินราชแตไมมี ก าร
เชื่ อ มโยงแหลงทองเที่ ยวทางประวั ติศาสตร0 รวมไปถึ ง วั ดนางพญา วั ดจุ ฬ ามณี วั ด เจดี ย0ยอดทอง
และวัดอรัญญิก
2.3 ตําบลหัวรอตองการทําตลาดน้ํา เนื่องจากชุมชนอยูริมแมน้ํานาน และบานสระโคล
มีคลองทั้งหมู 10 – หมู 7 ทั้งสองฝ5^ง
2.4 มีความตองการในการพัฒนาโฮมสเตย0โดยเนนใชอัตลักษณ0ชุมชนหรือจังหวัดใหมาก
เพราะจังหวัดพิษณุโลกจุดเดนหรืออัตลักษณ0ไมเดนชัด
2.5 อยากมีการจัดกิจกรรมลองเรือชมแมน้ํานาน เพื่อชมเมือง ชมวิถีชีวิตดั้งเดิม
2.6 ฟ`aนฟู ยานเศรษฐกิ จ เกาในจั งหวั ดพิษณุโ ลก เชน ตลาดวั ง ทอง ทาเรื อ ตํ าบลหั วรอ
เป(นตน
2.7 จัดกิจกรรมเสนทางสายบุญหรือเสนทางสายประวัติศาสตร0ที่เชื่อมโยงแหลงทองเที่ยว
ในจังหวัดเป(นเรื่องเดียวกัน
2.8 ตองการกิจกรรมริมสายน้ํายามค่ําคืน
2.9 ขาดกิจกรรมการทองเที่ยวที่ใชเทคโนโลยีเขามาสนับสนุน และนาจะมีโอกาสพัฒนา
เพราะมีสถานศึกษาหลายแหง
3. ดานการประชาสัมพันธB
- ไมมีขอเสนอแนะ 4. ดานการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑBการทองเที่ยว
- ไมมีขอเสนอแนะ 5. ดานเทคโนโลยี
- ไมมีขอเสนอแนะ 6. ดานความมั่นคงและความปลอดภัยดานการทองเที่ยว
- ไมมีขอเสนอแนะ 2.3 จังหวัดตาก
จังหวัดตาก เดิมชื่อวา “เมืองระแหง” เป(นเมืองหนาดานที่สําคัญมาตั้งแตสมัยสุโขทัย จนถึง
สมัยรัตนโกสินทร0ตอนตนจึงไดมีการยายตัวเมืองตากจากฝ5^งขวาของแมน้ําป@งมายังฝ5^งซาย ณ บริเวณ
ตําบลบานระแหงในป5 จจุบั น ดวยประวั ติความเป(นมาอันยาวนานทําใหตากเต็ มไปดวยเรื่อ งราวและ
สถานที่ที่นาสนใจ เชน ในดานของสถาป5ตยกรรม มีเจดีย0และวัดศิลปะแบบมอญ ซึ่งจากหลักฐานงาน
ศิลป•เหลานี้ทาใหรูไดวา ตากเป(นเมืองที่มีชาวมอญอาศัยอยูตั้งแตอดีต นอกจากนี้ ก็มีวัดวาอารามศิลปะ
แบบไทยสมัยสุโขทั ยและอยุธยา รวมถึงตึ กรามบานชองรูป ทรงคลาสสิ กสไตล0ยุโรป สมั ยรัชกาลที่ 5
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ในดานของแหลงธรรมชาติ ตากยังคงอุดมสมบูรณ0ดวยป}าไม โดยเป(นจังหวัดหนึ่งทีม่ ีพื้นที่อยูในเขตผืนป}า
ตะวันตก ซึ่งเป(นผืนป}าที่ใหญที่สุดในเอเชียอาคเนย0 และเป(นแหลงรวมความหลากหลายทางธรรมชาติที่
สําคัญระดับโลก ครอบคลุมพื้นที่เขตรักษาพันธุ0สัตว0ป}าและอุทยานแหงชาติหลายแหง จัดเป(นแหลงตน
น้ําที่สําคัญของประเทศ ตากยังเป(นจังหวัดที่มีผลผลิตทางการเกษตรมากมาย ทั้งดอกไม ผลไม และ
พื ช เมื อ งหนาวหลากหลายชนิ ด และตากเป( น จั ง หวั ด ที่ เ ต็ ม ไปดวยสี สั น หลากหลาย ทั้ ง ในดาน
ประวั ติ ศ าสตร0 วั ฒ นธรรม ประเพณี และแหลงธรรมชาติ อี ก ทั้ ง ผู คนในทองถิ่ น ยั ง คงรั ก ษา
ขนบธรรมเนียม และประเพณีดั้งเดิมอันงดงามไวไดอยางเขมแข็ง ตลอดทั้งปมีการจัดงานเทศกาลเฉลิม
ฉลองและงานประเพณีที่สําคัญ เชน งานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1,000 ดวง ประเพณี
กินก–วยสลาก ประเพณีขึ้นธาตุเดือนเกา และประเพณีกินวอ เป(นตน
ผลการสํารวจความตองการและความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการทองเที่ยวภายในเขตเมือง
มรดกโลกดานวัฒนธรรม โดยการสุมสํารวจบานตาก พบวา บุคลากรดานการทองเที่ยว มีขอเสนอแนะ
ในการพัฒนาการทองเที่ยวภายในเขตเมืองมรดกโลก ดังนี้
1. ดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 ตองการพั ฒนาเกาะกลางน้ําใหสามารถเป( นแหลงทองเที่ยว ปรับ ภูมิทั ศน0 จัดสวน
ดอกไมและสิ่งอํานวยความสะดวก
1.2 ตองการสรางศู น ย0 เ รี ย นรู ทางวั ฒ นธรรมใหสมบู ร ณ0 มี ป ระวั ติ ค วามเป( น มา
แตไมสามารถหาของเกา เชน รูปภาพ ของใช เป(นตน มาไวในศูนย0ได รวมถึงการขาดงบประมาณในการ
ปรับปรุง
1.3 มี รานกาแฟชุ ม ชนเพื่อ รองรับ นั กทองเที่ ยวแลวแตทํ าในนามคนเดียว เนื่ องจากใช
งบประมาณสวนตัว ชุมชนไมมีงบประมาณ ดําเนินการตามขอเสนอแนะทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก
คนเกา ซึ่งเป(นสิ่งที่ดี
2. ดานกิจกรรมการทองเที่ยว
2.1 ตองการฟ`aนฟูผาเกล็ดเตากลับมาในชุมชน
2.2 ขาดคนที่มีความรูความสามารถในการทอผาเกล็ดเตา ป5จจุบันมีเพียง 2 คน
2.3 ขาดวัสดุอุปกรณ0ในการทอผา มีกี่เพียง 2 ตัวเทานั้น
2.4 เยาวชนยั ง ขาดจิ ตสํ านึ ก รั ก ษ0 บ านเกิ ด ที่ จ ะสื บ สานตอยอดและขยายผลดานการ
ทองเที่ยวดวยภูมิป5ญญา
2.5 ตองการใหเกิดการทองเที่ยวตอเนื่องตลอดป อยากให ททท. เขามาประชาสัมพันธ0
และหาคนมาเที่ยวในชุมชน
3. ดานเทคโนโลยี
3.1 บุคลากรขาดความรูเรื่องการพัฒนาทักษะการขายสินคาออนไลน0
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3.2 บุคลากรขาดความรูในการใชเทคโนลยีเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว
3.3 ไมมีหนวยงานสนับสนุนดานเทคโนโลยีและขาดความตอเนื่องในการอัพเดตขอมูล
เนื่องจากตองพึ่งพาหนวยงาน มีแตผูสูงอายุ
4. ดานการสงเสริมทางการตลาด
4.1 ในจังหวัดตากผลิตสินคาไดทุกชุมชน แตไมมีคนซื้อ
4.2 ตองการการประชาสั ม พั นธ0ใ นรู ป แบบสื่ อใหม เชน คลิ ป วิ ดีโ อ หนั ง สั้ น Blogger
สื่อประชาสัมพันธ0ตางๆ เป(นตน
5. ดานความมั่นคงปลอดภัยทางการทองเที่ยว
5.1 ตองการอุปกรณ0รักษาความปลอดภัยในกรณีมีกิจกรรมทางน้ํา เชน หวงยาง เสื้อชูชีพ
เป(นตน
5.2 อุปกรณ0ชวยเหลือและปฐมพยาบาลเบื้องตนในชุมชน
6. ดานความมั่นคงและความปลอดภัยดานการทองเที่ยว
- ไมมีขอเสนอแนะ 2.4 จังหวัดกําแพงเพชร
จังหวัดกําแพงเพชร เป(นเมืองเกาที่นับวามีความสําคัญทางประวัติศาสตร0และเจริญรุงเรืองมา
ตั้งแตสมัยทวารวดี เป(นที่ตั้งของเมืองโบราณหลายเมือง เชน เมืองชากังราว นครชุม ไตรตรึงษ0 เทพนคร
และเมือ งคณฑี นอกจากนี้ เมือ งกํ าแพงเพชรยั งเป(นเมื อ งที่ สองที่ สมเด็ จ พระเจาตากสินมหาราชได
ครองเมืองมีบรรดาศักดิ์เป(น “พระยาวชิรปราการ” ตอมาในป พ.ศ. 2459 ไดเปลี่ยนเมืองกําแพงเพชร
เป(นจังหวัดกําแพงเพชรตามประวัติศาสตร0 กลาววา กําแพงเพชรเป(นเมืองหนาดานของสุโขทัยมีฐานะ
เป(นเมืองลูกหลวงเดิมเรียกชื่อวา “เมืองชากังราว” และมีเมืองบริวารรายลอมอยูเป(นจํานวนมาก เชน
ไตรตรึงษ0 เทพนคร ฯลฯ การที่กําแพงเพชรเป(นเมืองหนาดานรับศึกสงครามในอดีตอยูเสมอ จึงเป(นเมือง
ยุทธศาสตร0มีหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาเป(นเมืองที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร0มากมาย เชน กําแพง
เมือง คูเมือง ปxอมปราการ วัดโบราณมีหลักฐาน ใหสันนิษฐานวาเดิมเคยเป(นที่ตั้งของเมือง 2 เมือง คือ
เมืองชากังราว และเมืองนครชุม โดยเมืองชากังราวสรางขึ้นกอน ตั้งอยูทางฝ5^งตะวันออกของแมน้ําป@ง
พระเจาเลอไท กษัตริย0องค0ที่ 4 แหงราชวงศ0สุโขทัยเป(นผูสรางขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 1890 ตอมาสมัย
พระเจาลิไท กษัตริย0องค0ที่ 5 แหงราชวงศ0สุโขทัยไดสรางเมืองใหมขึ้นทางฝ5^งตะวันตกของลําน้ําป@งคือ
“เมืองนครชุม” สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพไดทรงบันทึกเรื่อง กําแพงเมืองไววา “เป(นกําแพง
เมืองที่เกาแก มั่นคง ยังมีความสมบูรณ0มาก และเชื่อวาสวยงามที่สุดในประเทศไทย” ป5จจุบันจังหวัด
กําแพงเพชรเป(นเมืองศูนย0กลางการทองเที่ยวทางประวัติศาสตร0แหงหนึ่ง เพราะมีโบราณสถานเกาแกซึ่ง
กอสรางดวยศิลาแลงหลายแหงรวมอยูใน “อุทยานประวัติศาสตร0กําแพงเพชร” ที่ไดรับการพิจารณา
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คัดเลือกจากองค0การศึกษาวิทยาศาสตร0และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO) ใหขึ้นทะเบียน
เป(นมรดกโลก เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2534
ผลการสํารวจความตองการและความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการทองเที่ยวภายในเขต
เมืองมรดกโลกดานวัฒนธรรม โดยการสุมสํารวจกลุมเครือขายการทองเที่ยวดวยชุมชนเมืองกําแพงเพชร
และตําบลนครชุม พบวา บุคลากรดานการทองเที่ยว มีขอเสนอแนะในการพัฒนาการทองเที่ยวภายใน
เขตเมืองมรดกโลก ดังนี้
1. ดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 ในพื้นที่มีความคิดริเริ่มในการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกของผูพิการ (รถเข็น) แตยังไม
มีงบประมาณในการดําเนินการ
1.2 หองน้ํา ตามสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ไมมีความสะอาด ไมมีมาตรฐาน ไมมีการยกระดับ
ใหแกผูพิการ หรือ ผูสูงอายุ
1.3 ถนนในการเดินทาง อยูในความดูแล ตามสังกัด ของ อปท. กรมทางหลวง ทางหลวง
ชนบท ซึ่งไมสามารถกาวลวงไดแตชาวบานตองการใหเกิดการพัฒนาเป(นทางเขาแหลงทองเที่ยว
1.4 บริเวณที่ตองการแกไข ดานโครงสรางพื้ นฐาน และโบราณสถานชุมชนวัด อุทยาน
ประวัติศาสตร0 ขึ้นกับกรมศิลปากร ตัวอยางเชน แหผาหมเจดีย0 วันหนึ่งผาหาย บอกผูตรวจจะมาผาหม
เจดีย0หายไป ขัดกับศรัทธาชุมชน
1.5 ไมมีความชัดเจนในเรื่องของการใชพื้นที่ ในเขตอุทยานมีการจัดสรรล็อคขายสินคาให
ผูประกอบการเพียงรายเดียวและสรางสิ่งกอสรางใหดวย
1.6 แหลงทองเที่ ยวศาลพระอิ ศวร เสนทางการทองเที่ ยว มี ส ายไฟฟx า ภู มิ ทั ศน0 ยัง ไม
สวยงาม มีคราบขี้ตะไครตลอด ไมมีเจาหนาที่ดูแล
1.7 สถานที่ ร องรั บ นั ก ทองเที่ ยว มี สิ่ ง อํ านวยความสะดวกไมเพี ยงพอดาน เกาอี้ โต— ะ
เทศบาล/ประชาชนอยากจะเขาไปทํา ไมสามารถทําได ติดป5ญหาของหนวยงานภาครัฐ เชน เขตอุทยาน
เขตดูแลสํานักศิลปากร อยากใหมีสิ่งอําความสะดวก ในดานที่นั่ง หองน้ํา จุดจําหนายสินคา เป(นตน
1.8 วัดบางวัดไดอํานวยความสะดวกแกนั กทองเที่ ยว มีพื้นที่จอดรถกวาง แตติดป5ญหา
ดานหองน้ําทุกวัดในเขตการทองเที่ยว ปxายบอกทาง ถือวาเป(นวัดชื่อดัง เชน หลวงพอเพชร
1.9 งบประมาณ ที่ไดรับจาก การสนับสนุนของหนวยงานภาครัฐ หยุดชะงัก
1.10 เรื่องของระบบขนสง อยูในแตเขตเทศบาล นั กทองเที่ยวสวนมากเดิ นทางโดยรถ
สวนตัว ไมมีสถานโดยสารของเอกชน
1.11 การปรับภูมิทัศน0ของที่วาการอําเภอเกา อายุ 105 ป ติดเรื่องงบประมาณเพียงอยาง
เดี ยว ขอใชสถานที่ไดแลว เพื่ อที่ จ ะทํ าดํ าเนิ นการเป( นพิ พิ ธภั ณฑ0พื้ นถิ่ น จะทํ าเกี่ยวกั บ ประวั ติของ
กําแพงเพชร เป(นแหลงเรียนรูของการเสด็จประพาสตน ของรัชกาลที่ 5 ปรับปรุงเรื่องของการรับรอง
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นักทองเที่ยวไมเพียงพอ และขอพื้นที่อาคารปรับปรุงเพื่อเป(นพิพิธภัณฑ0 สิ่งอํานวยความสะดวกที่มีอยูยัง
ไมไดมาตรฐาน
1.12 ตองการพัฒนารานคา เสนทาง ริมถนนในยามเย็นเพื่อใหนักทองเที่ยวมาเดิน ใหถนน
เสนทางนั้นจะเป(นถนนคนเดินของคนเมือง ชื่อถนนเทศา 2 ซอย 1 บริเวณถนนจากซอยทะลุริมแมน้ํา
1.13 ปx า ยบอกสถานที่ ท องเที่ ย วมี น อย ติ ด ป5 ญ หาตองไปศู น ย0 บ ริ ก ารทองเที่ ย ว
ความตองการคือ ปxายบอกทางและปxายบอกสถานที่ทองเที่ยว ใหมีมากกวานี้
1.14 นักทองเที่ยวลดลง เนื่องจากสภาพและสถานการณ0โลกป5จจุบัน
1.15 ถนนสายวัฒนธรรม ถนนวิจิตร 2 เป(นถนนวัฒนธรรมปรับปรุงภูมิทัศน0 เอาสายไฟ
ลงใตดิน พัฒนาพื้นที่ทางเทา และโครงสรางพื้นฐานตางๆ
1.16 ปรับภูมิทัศน0วัดคุงยาง เพื่อเตรียมความพรอมสูการทองเที่ยวเมืองวัฒนธรรมแหงใหม
1.17 การนําโยธาและผังเมืองมารวมดําเนินการพัฒนา เพื่อมาดําเนินการดานโครงสราง
ตางๆ
1.18 เกาะกลางน้ํ ารางของกํ าแพงเพชร ขาดเรื่ อ งของการปรั บ ภู มิ ทั ศน0 และยั ง ขาด
งบประมาณในการพัฒนา
2. ดานกิจกรรมการทองเที่ยว
2.1 มีแตกลุมขอมาดูง าน เสนทางเที่ยวกิน ชากั งราว มีกิจ กรรมในการทําขนม ชอมวง
ถุงทอง ไมมีลูกคาจร นักทองเที่ยวหลักคือ วัยเกษียณและผูสูงอายุ
2.2 การสาธิต ของแตละชุมชนที่เป(นภูมิป5ญญาตามทองถิ่น ตองนัดลวงหนา ไมตอเนื่อง
2.3 ตองการพื้นที่การแสดงทุกชวงวัย เป(นศูนย0กลางของกิจกรรมของกลุม ใหพื้นที่ของ
กลุมตางๆ ในการแสดงออกของแตละวัย
2.4 ไมมีพื้นที่ของการจัดกิจกรรม ขอพื้นที่ของเรือนจําได แตตองการวาดประวัติศาสตร0
กําแพงเพชรลงบนกําแพง จากภาพลบจะสรางภาพลักษณ0ที่ดีใหสถานที่เดิม
2.5 กิ จ กรรมการนั่ ง เรื อ รองชมเมื อ งเกาประวั ติศาสตร0 แตติ ดขัดกรมศิ ล ปกรไมใหจั ด
กิจกรรม
2.6 ลุงเทียน พิมพ0พระเครื่อง มีแหลงเรียนรูที่แคบ ไมสามารถรับนักทองเที่ยวจํานวนมาก
2.7.ประเพณีกอพระทรายน้ําไหล หรื อเจดีย0ทรายน้ําไหล หายไปจากชุมชน ติดป5ญหา
พื้นที่สังกัด เทศบาล มีงบประมาณนอยลง และหายไป จัดชวงสงกรานต0 งานพญาไฟ
2.8 ตองการฟ`a น ฟู กิ จ กรรมการทํ า บุ ญ ผาป} า แถว เพ็ ญ เดื อ น 12 หรื อ เดื อ น10
มีที่กําแพงเพชรที่เดียว
2.9 เรื่องของการทํากิจกรรมป5ญหาคือ ไมมีความตอเนื่องกัน ศูนย0เรียนรูดานตางๆ พื้นที่
ในการใหบริการของการจัดกิจกรรม และเก็บคาใชจายแพง
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2.10 ตองการกิจกรรมการทองเที่ยวยานเศษฐกิจเกาและการพัฒนาวิถีชีวิตยานลุมน้ําป@ง
3. ดานเทคโนโลยี
3.1 ป5ญหาของการนําชม ที่เป(นบุคคล อยากใชเทคโนโลยี AR Code ในการนําชม อยาก
ใหแสดงเป(นAR แสดงภาพเสมือนจริง
3.2 จุ ดรับ สัญ ญาณเครือ ขายดาน อิ นเตอร0 เน็ ต หรือ WI-FI มีจุ ดอั บหรื อบางพื้ นที่ไมมี
สัญญาณ
3.3 ตองการพัฒนาแอพพลิเคชันนําเที่ยว สงเสริมการทองเที่ยวในพื้นที่
4. ดานการเพิ่มมูลคาดานการทองเที่ยว
4.1 ติดป5ญหาของบุคลกรขาดความเชี่ยวชาญดานการใชภาษาตางประเทศ
4.2 ตองการนวัตกรรมการพัฒนาสินคาและบริการ
4.3 ตองการพัฒนาทักษะการขายออนไลน0และการถายภาพสินคาเพื่อขายออนไลน0
5. ดานการบริหารจัดการ
5.1 แหลงทองเที่ ย วไมมี ข อมู ล ที่ แ นนอน เพราะ ติ ด ป5 ญ หาของหนวยงานที่ ไ มมี
ความสัมพันธ0กันของแตละหนวยงาน เรื่องขอมูลดานความปลอดภัยและความมั่นคง
5.2 ไมมี การจั ดเก็บ สถิ ตินักทองเที่ ยวในพื้ นที่ เพราะแหลงทองเที่ยวมองวาเป( นภาระ
เพิ่มเติม
6. ดานการประชาสัมพันธBแหลงทองเที่ยว
6.1 การประชาสัมพันธ0นอย งบประมาณดานการผลิตสื่อ สื่อวิทยุ สื่อแผนผับ สื่อโซเชียล
มีเดีย
6.2 เพิ่มปxายประชาสัมพันธ0ของการทองเที่ยวสําหรับนักทองเที่ยวที่มาคนเดียวขับรถไป
เองได
ผลการดําเนินงานที่ผานมา พบวา แผนการปฏิบัติงานที่ผานมามีการแยกสวนทํางานและการ
เขี ย นแผนการดํ าเนิ นการยั ง มุ งเนนการพั ฒ นาแบบรายจั ง หวั ด ซึ่ ง ทํ าใหเกิ ดความซ้ํ า ซอนกั บ การ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําปที่มีพันธกิจหนาที่ในการพัฒนาดานการทองเที่ยว ประวัติศาสตร0
และวัฒนธรรม หากแตวาในประเด็นการพัฒนารวมทั้ง 4 จังหวัด ขาดการพัฒนาแบบบูรณาการและ
เชื่ อ มโยงเพื่ อใหสรางความไดเปรี ยบทางการทองเที่ ยว ในการทบทวนแผนปฏิ บั ติก ารพั ฒ นาการ
ทองเที่ ยวฯ พ.ศ. 2565 ไดดํ าเนิ นการทบทวนแผนฯ โดยคณะอนุ ก รรมการฯ และคณะทํ างานฯ
เขตพัฒ นาการทองเที่ ยวมรดกโลกดานวั ฒนธรรม ผนวกกั บ ผลสํ ารวจความตองการของชุ ม ชนการ
ทองเที่ ย ว สามารถสรุ ป จุ ด เชื่ อ มโยงการทองเที่ ย วภายในเขตพั ฒ นาการทองเที่ ย วมรดกโลกดาน
วัฒนธรรม ดังนี้
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อาณาจักรสุโขทัย
วิถีชีวติ ลุมน้ํา

ประวัติศาสตรB

สถานที่ทองเที่ยวทางน้ํา

เมือง 4 มหาราช

วัฒนธรรม

โบราณสถาน
ศิลปะสุโขทัย

อาหารพื้นถิ่น
ประเพณี
วิถีชีวติ

แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ

เขตพัฒนาการ
ทองเที่ยวมรดก
โลกดาน
วัฒนธรรม

ภูหินรองกลา
ทุงใหญนเรศวร

เขาหลวง

ลานสาง

เขาชางลวง

น้ําตกทีลอซู

เศรษฐกิจ
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนแมสอด
สี่แยกอินโดจีน
ยานเศรษฐกิจเกา

ภาพ 6 แสดงประเด็นรวมการพัฒนาเขตการทองเที่ยวมรดกโลกดานวัฒนธรรม
จากการวิเ คราะห0 ทั้ง 2 สวน สามารถวิเ คราะห0 และสัง เคราะห0ความตองการและแนวทาง
การพัฒนาแผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยวฯ ประจําป พ.ศ. 2565 เพื่อสรางความไดเปรียบทาง
การแขงขันทางการทองเที่ยวของเขตพัฒนาการทองเที่ยวมรดกโลกดานวัฒนธรรมโดยใชเทคนิคการวาง
แผนกลุ ยุ ท ธ% เ พื่ อ การพั ฒ นา TOWS Matrix กํ าหนดกลยุ ท ธ0 ที่ มี ค วามเหมาะสมกั บ การพั ฒ นา
การทองเที่ยวในแตละรูปแบบหรือสถานการณ0 ซึ่งสามารถสรุปผลไดดังนี้
กลยุทธBเชิงรุก (SO Strategy) เป(นกลยุทธ0ที่เกิดจากการจับคูระหวางสภาพแวดลอมภายใน
ทางบวกคือจุดแข็ง (Strength) และสภาพแวดลอมภายนอกทางบวกคือโอกาส (Opportunity) ซึ่งก็คือ
การใชจุดแข็ง ขอไดเปรียบผสมกับ โอกาสที่ ดีเ พื่ อนํ ามากํ าหนดเป(นกลยุ ท ธ0เ ชิ งรุ กสํ าหรั บ การพัฒ นา
การทองเที่ยว ดังนี้
1. หนวยงานภาครัฐและเอกชนจัดทําศูนย0การใหบริการขอมูลนักทองเที่ยวแบบบูรณาการ
ความรวมมือ
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2. กําหนดระบบและกลไกในการพัฒนาแหลงทรัพยากรรวมกัน
3. การจัดตั้งคณะกรรมการที่มีตัวแทนภาคประชาชนรวมดวยทั้ง 4 จังหวัด
4. การพัฒนาชุดขอมูลในพื้นที่เขตมรดกโลกรวมกัน
5. แลกเปลี่ยนการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิตสินคาและบริการ
6. สงเสริมใหเกิดการประชาสัมพันธ0เชิงรุกจากชุมชน
7. รวมพั ฒ นาหลั ก สู ต รทองถิ่ นกั บ สถาบั นการศึ ก ษา เรื่ อ ง การพั ฒ นาการทองเที่ ยวเขต
พัฒนาการทองเที่ยวมรดกโลกดานวัฒนธรรม เพื่อใชในสถานศึกษาทองถิ่น
8. เชื่อมโยงเสนทางประวัติศาสตร0และเสนทางการทองเที่ยวใหมีความหลากหลาย
9. ขยายตลาดการทองเที่ยวโดยมุงเนนไปยังกลุมผูสูงอายุ (เนนเรื่องความสะดวกสบาย)
กลยุ ท ธB แ นวทางแกไข (WO Strategy) เป( น กลยุ ท ธ0 ที่ เ กิ ด จากการจั บ คู ระหวาง
สภาพแวดลอมภายในทางลบคื อ จุ ด ออน (Weakness) และสภาพแวดลอมภายนอกทางบวก
(Opportunity) ซึ่ งก็ คือการใชประโยชน0จ ากโอกาสที่ ดีเ พื่อ มาป@ ดจุ ดออนจุ ดดอยในการพั ฒนาการ
ทองเที่ยวเขตเมืองมรดกโลกดานวัฒนธรรมหรือทําใหจุดออนนั้นลดลง ดังนี้
1. สงเสริมและพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศแกผูประกอบการ
2. สงเสริมและพัฒนาทักษะเยาวชนกับชาวตางชาติเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและสราง
มัคคุเทศก0ทองถิ่น
3. จั ดเวที พัฒ นาเสนทางการทองเที่ ยว 4 จัง หวั ดเขตพัฒ นาการทองเที่ ยวมรดกโลกดาน
วัฒนธรรม
4. จัดทีมประชาสัมพันธ0ของเขตพัฒนาการทองเที่ยวมรดกโลกดานวัฒนธรรมโดยมีหนวยงาน
ที่เกี่ยวของเขาเป(นคณะกรรมการรวม
5. พัฒนาจุ ดเดนทางการตลาด เชน การจัดประกวด/คั ดเลือกชุมชนตนแบบการทองเที่ยว
(1 จังหวัด 1 แหลงทองเที่ยว) สรางเกณฑ0ใหชัดเจนเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว
6. พัฒนาเทคโนโลยีและแอพพลิเคชั่นใหรองรับการใชงานจริงและรองรับกลุมผูสูงอายุ
7. สรางเสนทางการเชื่อมโยงดานการทองเที่ยว
8. สงเสริมการสรางระบบการจัดเก็บขอมูลนักทองเที่ยวดวยชุมชน
9. พัฒนาแหลงทองเที่ยวตามเสนทางการเดินรถโดยสารคอกหมู
กลยุทธBแนวทางตั้งรับ (ST Strategy) เป(นกลยุทธ0ที่เกิดจากการจับคูระหวางสภาพแวดลอม
ภายในทางบวกคือจุดแข็ง (Strength) และสภาพแวดลอมภายนอกทางลบ (Threat) เป(นการนําจุดแข็ง
ขอไดเปรียบของแตละจังหวัดมาปxองกันอุปสรรคซึ่งก็คือเป(นการใชจุดแข็งเพื่อลีกเลี่ยงอุปสรรค ดังนี้
1. พัฒนาระบบขนสงมวลชนใหเขาถึงแหลงทองเที่ยว
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2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนในการสรางเสนทางการเขาถึงแหลงทองเที่ยวกับบริษัทที่ไดรับสัมปทาน
การเดินรถรวมกัน
3. พัฒนาทักษะการบริหารจัดการการทองเที่ยวของชุมชน
4. ชุมชนรวมมือกับเอกชนเพิ่มอํานาจการตอรองกับหนวยงานภาครัฐในการพัฒนาชุมชน
5. ปรับรูปแบบการทองเที่ยวใหสอดคลองกับสถานการณ0สังคม เชน น้ําแลง น้ําทวม โควิด
เป(นตน
6. ประชาสั มพั นธ0/บัง คับ ใช/สนั บสนุนพฤติ กรรมการใชแอพพลิ เคชั่นการกระจายตั วของ
นักทองเที่ยว เพื่อลดความหนาแนนของสถานที่และลดการแพรระบาดของเชื้อโรค
7. หนวยงานศึกษาการเบิกจายโครงการใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมากที่สุด
8. จัดใหมีพื้นที่การแสดงออกทางวัฒนธรรมและประเพณี มรดกทางวัฒนธรรมของภูมิป5ญญา
ชาติพันธ0
9. สงเสริมและสนับสนุนการสรางอาชีพตามวิถีชีวิตและบริบทของชุมชน
กลยุทธB ปnองกัน (WT Strategy) เป(นกลยุ ทธ0 ที่ เกิ ดจากการจับ คู ระหวางสภาพแวดลอม
ภายในทางลบคือจุดออน (Weakness) และสภาพแวดลอมภายนอกทางลบคืออุปสรรค (Threat) เป(น
กลยุทธ0เพื่อการลดจุดออนและหลีกเลี่ยงภัยคุกคามโดยมีเปxาหมายหลักคือการปxองกันหรือหลีกเลี่ยงให
สถานการณ0ของการทองเที่ยวในเขตเมืองมรดกโลกดานวัฒนธรรมนั้นไมแยไปกวาที่เป(นอยู ดังนี้
1. ขอความรวมมือการพัฒนาเสนทางการเดินรถกับบริษัทสัมปทาน
2. วางแผนการจัดการทองเที่ยวภายใตสถานการณ0ฉุกเฉิน เชน น้ําทวม น้ําแลง โควิด เป(นตน
3. สงเสริมทักษะองค0ความรูเกี่ยวกับการจัดการทองเที่ยวชุมชน
4. ถอดแบบความสําเร็จในการสรางโมเดลกลางในการปxองกันตนเองของชุมชน
5. สรางการตระหนักรู รับรูถึงความสําคัญของแหลงทองเที่ยวในชุมชนใหเขาใจ นําไปสูความ
รวมมือกับหนวยงานภาครัฐอยางแทจริง
ดั ง นั้ น จากขอมู ล ขางตน กลยุ ท ธ0 ก ารพั ฒ นาเขตการพั ฒ นาการทองเที่ ย วมรดกโลกดาน
วัฒนธรรม เป(นไปในทิศทางการพัฒนาเชิงรุกเพื่อปรับตัวจากภาวะวิกฤตโรคระบาด COVID-19 และการ
ปะทะกันทางกระแสวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลในการพัฒนา อีกทั้งพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยว
เปลี่ยนไป นักทองเที่ยวแบบกลุมจะมีนอยลง เนื่องจากนักทองเที่ยวจะเริ่มกลัวการอยูกับคนหมูมาก
หรือคนที่ไมรูจัก มีแนวโนมที่จะเปลี่ยนมาเป(นการทองเที่ยวแบบครอบครัว หรือเดินทางแบบเดี่ยวมาก
ขึ้น ผนวกกับการเขาสูการเปลีย่ นแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจเป(นแบบเศรษฐกิจดิจิทัล จึงเป(นที่มาของ
การพัฒนาโครงการดังกลาวเพื่อสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงและประเด็นการพัฒนาในเชิงพื้นที่
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บทที่ 4
ยุทธศาสตรBการพัฒนาการทองเที่ยวเขตมรดกโลกดานวัฒนธรรม
จากการวิเคราะห0ความสอดคลองของแผนระดับชาติและแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ตางๆ นําไปสู
การวิเคราะห0รวมกับการรับฟ5งสภาพป5ญหาในการจัดการทองเที่ยวและความคิดเห็นตอการพัฒนาการ
ทองเที่ยวภายในเขตเมืองมรดกโลกดานวัฒนธรรม รวมกับวิเคราะห0 TOWS Matrix เพื่อกําหนดกลยุทธ0
ที่มีความเหมาะสมกับการพัฒนาการทองเที่ยวในแตละรูปแบบหรือสถานการณ0ที่สอดคลองกับบริบท 4
จังหวัด ซึ่งสามารถกําหนด ยุทธศาสตร0การพัฒนาการท องเที่ยวเขตมรดกโลกดานวัฒนธรรม ไดดังนี้
วิสัยทัศนB
“เมืองทองเทีย่ วมรดกโลก ทางประวัติศาสตร0 วัฒนธรรม และธรรมชาติสูเศรษฐกิจสรางสรรค0
อยางยั่งยืน”
วัตถุประสงคB
1. เพื่ อพั ฒนาแหลงทองเที่ยวและยกระดับ มาตรฐานการทองเที่ ยวภายในเขตพั ฒนาการ
ทองเที่ยวมรดกโลกดานวัฒนธรรม
2. เพื่อสรางการเชื่อ มโยง และพัฒนาเสนทางทองเที่ยวเชิง ประวั ติศาสตร0 วั ฒนธรรมและ
ธรรมชาติเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
3. เพื่อสงเสริม ฟ`aนฟู และสนับสนุนกิจกรรมการทองเที่ยวภายในเขตพัฒนาการทองเที่ยว
มรดกโลกดานวัฒนธรรม
4. เพื่อสรางภาคีเครือขายเพื่อสนับสนุนพัฒนาการทองเที่ยวภายในเขตพัฒนาการทองเที่ยว
มรดกโลกดานวัฒนธรรม
5. เพื่ อ พั ฒ นาชองทางการตลาดและการประชาสั ม พั นธ0 ก ารทองเที่ ย วของภายในเขต
พัฒนาการทองเที่ยวมรดกโลกดานวัฒนธรรม
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ประเด็นยุทธศาสตรB
ยุทธศาสตรB 1 ยกระดับแหลงทองเที่ยวมรดกโลกวัฒนธรรมและธรรมชาติสูการทองเที่ยว
อยางยั่งยืนและเชื่อมโยงนานาประเทศ
เปnาประสงคB
1. สนับ สนุนการพัฒนา แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร0 วัฒนธรรมและธรรมชาติใหได
มาตรฐาน
2. พัฒนากิจกรรมและเสนทางการทองเที่ยว
3. เชื่อมโยงเสนทางการทองเที่ยวกับนานาประเทศ
4. สนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส0ทางการทองเที่ยว
กลยุทธB
1. พัฒนาแหลงทองเที่ยวใหเป(นพื้นที่ที่ทุกคนเขาถึงได Universal Design
2. พั ฒ นานวั ต กรรมและเทคโนโลยี เ พื่ อ สงเสริ ม กิ จ กรรมและพั ฒ นาการทองเที่ ย วทาง
ประวัติศาสตร0 วัฒนธรรมและธรรมชาติ
3. พัฒนาและสนับสนุนการเชื่อมโยงเสนทางการทองเที่ยวทั้งภายในและตางประเทศ
4. สงเสริมการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส0ทางการทองเที่ยว
ตัวชี้วัด
1. จํานวนแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร0 วัฒนธรรมและธรรมชาติไดรับการยกระดับ
2. จํานวนกิจกรรมการทองเที่ยวทางประวัติศาสตร0 วัฒนธรรมและธรรมชาติ
3. จํานวนเสนทางการทองเที่ยวเชื่อมโยงทั้งภายในและตางประเทศเพิ่มขึ้น
4. จํานวนโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส0ที่ไดรับการพัฒนาเสนทางการทองเที่ยวทั้ง
ภายในและภายนอกของประเทศ
ยุทธศาสตรB 2 การเพิ่มและการกระจายของนักทองเที่ยวภายในเขตพัฒนาการทองเที่ยว
โดยการตอยอด เพิ่มคุณคา และพัฒนาผลิตภัณฑBการทองเที่ยว
เปnาประสงคB
1. พัฒนาสินคาและบริการใหมีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อรองรับการทองเที่ยว
2. สงเสริมและพัฒนาสินคาและบริการดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
3. สงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยวในรูปแบบปกติใหม
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กลยุทธB
1. ยกระดับการพัฒนาสินคาและบริการของผูประกอบการใหมีมาตรฐาน
2. สนับสนุนทรัพยากรในการพัฒนาสินคาและบริการดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
3. การพัฒนาระบบและกลไกการออกแบบกิจกรรมการทองเที่ยวในรูปแบบปกติใหม
ตัวชี้วัด
1. สินคาและบริการมีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น
2. มูลคาของสินคาและบริการที่ไดรับการพัฒนาดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
3. จํานวนกิจกรรมที่ปรับเปลี่ยนเป(นรูปแบบปกติใหมเพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตรB 3 การบริหารการพัฒนาการทองเที่ยวอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ

เปnาประสงคB
1. การประยุกต0ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการการทองเที่ยว
2. สรางความเชื่อมั่นดานความปลอดภัยในการทองเที่ยว
3. การสรางภาคีเครือขายเพื่อสนับสนุนพัฒนาการทองเที่ยวมรดกโลกดานวัฒนธรรม
4. พัฒนาชองทางการตลาดและการประชาสัมพันธ0การทองเที่ยวของภายในเขตพัฒนาการ
ทองเที่ยวมรดกโลกดานวัฒนธรรม
กลยุทธB
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการตัดสินใจของนักทองเที่ยว
2. พัฒนาระบบและกลไกความปลอดภัยดานการทองเที่ยว
3. บูรณาการความรวมมือในการพัฒนาการทองเที่ยว
4. สงเสริมและพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ0 กิจกรรมทางการตลาด
ตัวชี้วัด
1. มีระบบเทคโนโลยีเพื่อการตัดสินใจของนักทองเที่ยว
2. จํานวนขอรองเรียนที่เกี่ยวกับการทองเที่ยวลดลง
3. จํานวนหนวยงานที่รวมภาคีเครือขายเพิ่มมากขึ้น
4. จํานวนนักทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้น
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(ราง) แผนปฏิบตั ิการพัฒนาการทองเทีย่ วเขตมรดกโลกดานวัฒนธรรม ( ป( พ.ศ. 2565 )
วิสัยทัศนB
“เมืองทองเที่ยวมรดกโลก ทางประวัตศิ าสตรB วัฒนธรรม และธรรมชาติสูเศรษฐกิจสรางสรรคBอยางยัง่ ยืน”
ยุทธศาสตรB 1 ยกระดับแหลงทองเที่ยวมรดกโลกวัฒนธรรมและธรรมชาติสูการทองเที่ยวอยางยั่งยืนและเชื่อมโยงนานา
ประเทศ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

สงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ
และการทองเที่ยว
ทางน้ําในเขตมรดก
โลกดานวัฒนธรรม

2

วัตถุประสงค#

1. เพื่อพัฒนา
กิจกรรมการ
ทองเที่ยวเชิง
นิเวศในเขตมรดก
โลกดานวัฒนธรรม
2. เพื่อพัฒนา
กิจกรรมการ
ทองเที่ยวทางน้ํา
(ตามรอยเสด็จ)
ศึกษาแนวทางการ 1. เพื่อใหไดแนว
จัดการและ
ทางการเชื่อมโยง
สนับสนุนการ
การทองเที่ยว
ทองเที่ยว การ
ระหวางสอง
เชื่อมโยงเสนทาง ประเทศ
ทองเที่ยวและ
2. เพื่อการกระจาย
กิจกรรม การ
ตัวและเพิ่มปริมาณ
ทองเที่ยวทางดาน นักทองเที่ยวของทัง้
วัฒนธรรมและ
สองประเทศ
ธรรมชาติกับ
ประเทศเพื่อนบาน

เป$าหมาย

1. เกิดกิจกรรม
การทองเที่ยวเชิง
นิเวศ
2. เกิดกิจกรรม
การทองเที่ยวทาง
น้ํา (ตามรอย
เสด็จ)

ตัวชี้วัด

หนวยงาน
รับผิดชอบ

1. จํานวนกิจกรรม 10,000,000 1. อพท.4 (หลัก)
การทองเที่ยวเชิง
2. สํานักงานการ
นิเวศ
ทองเที่ยวและกีฬา
2. จํานวนกิจกรรม
จังหวัด (รวม)
การทองเที่ยวทาง
น้ํา (ตามรอยเสด็จ)

มีกิจกรรมการ
จํานวนกิจกรรม
เชื่อมโยงและมี
การทองเที่ยว
การทองเที่ยวที่ เพิม่ ขึ้น
เชื่อมโยงระหวาง
ประเทศ เพื่อน
บานและเขต
พัฒนาการ
ทองเที่ยวมรดก
โลกดาน
วัฒนธรรม
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งบประมาณ
(ลานบาท)

15,000,000 1. สํานักงานการ
ทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัด (หลัก)
2. องค0กรปกครอง
สวนทองถิ่น (รวม)
3. สภาอุตสาหกรรม
การทองเที่ยว (รวม)
4. สํานักศิลปากร
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค#

เป$าหมาย

ตัวชี้วัด

3

โครงการศึกษา
เสนทาง
ประวัติศาสตร0เพื่อ
พัฒนาการทองเที่ยว
กลุมมรดกโลกดาน
วัฒนธรรม

1. เพื่อศึกษาเสนทาง
ประวัติศาสตร0เพื่อ
พัฒนาการทองเที่ยว
กลุมมรดกโลกดาน
วัฒนธรรม
2. เพื่อเชื่อมโยง
ประวัติศาสตร0
ภายในเขต
พัฒนาการทองเที่ยว
กลุมมรดกโลกดาน
วัฒนธรรม

1. ชุดองค0ความรู
ทางประวัตศิ าสตร0
เพื่อพัฒนาการ
ทองเทีย่ วกลุม
มรดกโลกดาน
วัฒนธรรม
2. แผนที่ลําดับ
ระยะเวลา
เรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร0เพื่อ
พัฒนาการ
ทองเทีย่ วกลุม
มรดกโลกดาน
วัฒนธรรม

1. มีฐานขอมูลทาง
ประวัติศาสตร0เพื่อ
การพัฒนาการ
ทองเทีย่ วกลุมมรดก
โลกดานวัฒนธรรม
2. สามารถเชื่อมโยง
ประวัติศาสตร0และ
ลําดับระยะเวลา
เรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร0เพื่อ
พัฒนาการทองเที่ยว
กลุมมรดกโลกดาน
วัฒนธรรม

4

โครงการพัฒนา
เสนทางการ
ทองเทีย่ วลุมน้ําป@ง
วัง ยม นาน

1. เพื่อฟ`aนฟูวิถชี ีวิต
ลุมน้ําป@ง วัง ยม
นาน
2. เพื่อพัฒนา
เสนทางการ
ทองเทีย่ วลุมน้ําป@ง
วัง ยม นาน
3. เพื่อพัฒนา
กิจกรรมทางการ
ทองเทีย่ วทางน้ํา
ภายในเขต
พัฒนาการทองเที่ยว
เมืองมรดกโลกดาน
วัฒนธรรม

1. เสนทางการ
ทองเทีย่ วลุมน้ําป@ง
วัง ยม นาน อยาง
นอย 1 เสนทาง
2. กิจกรรม
ทางการทองเทีย่ ว
ทางน้ําภายในเขต
พัฒนาการ
ทองเทีย่ วเมือง
มรดกโลกดาน
วัฒนธรรม อยาง
นอย 4 กิจกรรม
3. วิถีชวี ิตลุมน้ําป@ง
วัง ยม นาน ใน
พื้นที่ไดรับการ

1. จํานวนเสนทาง
การทองเทีย่ วลุมน้ํา
ป@ง วัง ยม นาน
2. จํานวนกิจกรรม
ทางการทองเทีย่ ว
ทางน้ําภายในเขต
พัฒนาการทองเที่ยว
เมืองมรดกโลกดาน
วัฒนธรรม
3. ประเภทของวิถี
ชีวิตลุมน้ําป@ง วัง ยม
นาน ในพื้นที่ไดรับ
การฟ`aนฟู

แผนพัฒนาการทองเที่ยวเขตมรดกโลกดานวัฒนธรรม ประจําป 2565

งบประมาณ
หนวยงาน
(ลานบาท)
รับผิดชอบ
4,000,000 1.สถาบันการศึกษา
2. สํานักงานพัฒนา
ชุมชน
3. อพท
4.สถาบันการศึกษา
5. องค0การปกครอง
สวนทองถิ่น

5,000,000

1. สํานักงานการ
ทองเทีย่ วและกีฬา
จังหวัด (หลัก)
2. กรมเจาทา
3. กรมชลประทาน
4. องค0การปกครอง
สวนทองถิ่น

หนา 47

ที่

โครงการ/กิจกรรม

5

โครงการรับฟ5งความ
คิดเห็น มาตรการ
การอนุญาตการ
ควบคุมและการ
อํานวยความสะดวก
ใหนักทองเที่ยว
ประเทศเพื่อนบาน
ใชรถสวนตัวเดินทาง
ทองเทีย่ ว ในเขต
พัฒนาการทองเที่ยว
มรดกโลกดาน
วัฒนธรรม

6

ติดตั้งปxายและสื่อ
ความหมายการ
ทองเทีย่ ว
ภาษาตางประเทศ
เพื่อรองรับ
นักทองเที่ยว ในเขต
พัฒนาการทองเที่ยว
มรดกโลกดาน
วัฒนธรรม

วัตถุประสงค#

เป$าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(ลานบาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

มีนโยบายเอื้ออํานวย
ตอการเดินทาง
ทองเทีย่ วระหวาง
สองประเทศมากขึ้น

7,000,000

1. สํานักงานการ
ทองเทีย่ วและกีฬา
จังหวัด (หลัก)
2. สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
(รวม)
3. ภาคเอกชน เชน
หอการคาจังหวัด
สภาอุตสาหกรรม
จังหวัด (รวม)
4. การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย (รวม)
5. กระทรวงการ
ตางประเทศ (รวม)

ใหนักทองเที่ยว
มีมาตรฐานการ
ชาวตางชาติปฏิบตั ิ รองรับนักทองเทีย่ ว
ตามกฎและปxาย ที่ดี
สัญญาณเตือนได
อยางถูกตอง

4,000,000

1. องค0การปกครอง
สวนทองถิ่น (หลัก)
2. สํานักงานการ
ทองเทีย่ วและกีฬา
จังหวัด (รวม)
3. สํานักงานจังหวัด
(รวม)
4. องค0การบริหารการ
พัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อ
การทองเที่ยวอยาง
ยั่งยืน (รวม)
5. สภาอุตสาหกรรม
จังหวัด (รวม)

ฟ`aนฟูอยางนอย 1
แหง
1. เพื่อใหมีการ
มีรถสวนตัวและรถ
ผลักดันเชิงนโยบาย โดยสารจาก
รองรับและเป@ด
ประเทศเพื่อนบาน
โอกาสให
เขามาทองเทีย่ วใน
นักทองเที่ยว
เขตพัฒนาการ
ประเทศเพื่อนบาน ทองเทีย่ วมรดก
มาทองเทีย่ วยัง
โลกดานวัฒนธรรม
ประเทศไทยเพิ่มมาก เพิ่มมากขึ้น
ขึ้น
2. เพื่อรับฟ5งความ
คิดเห็นจากผูมีสวน
ไดสวนเสียเป(นขอมูล
ในการผลักดันเชิง
นโยบาย

1. เพื่อเตรียมความ
พรอมและอํานวย
ความสะดวกใหแก
นักทองเที่ยว
ชาวตางชาติ ที่จะ
เดินทางมาทองเที่ยว
ในเขตพัฒนาการ
ทองเทีย่ ว
2. เพื่อให
นักทองเที่ยว
ชาวตางชาติปฏิบตั ิ
ตามกฎและคําเตือน
ไดอยางถูกตอง

แผนพัฒนาการทองเที่ยวเขตมรดกโลกดานวัฒนธรรม ประจําป 2565

หนา 48

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค#

เป$าหมาย

7

สนับสนุนให
หนวยงานบริการ
การทองเทีย่ ว
สามารถใหขอมูล
และสื่อความหมาย
ดวยภาษาตาง
ประเทศ

เพื่อใหหนวยงาน
ตางๆสามารถสื่อสาร
และสามารถให
ขอมูลแก
นักทองเที่ยว
ชาวตางชาติไดอยาง
ถูกตอง

มีหนวยงานหรือ
หนวยงานที่
องค0กรการ
เกี่ยวของพัฒนา
ทองเทีย่ วสามารถ ระบบขอมูลเพื่อการ
ใหบริการ
ทองเทีย่ วที่ดขี ึ้น
ชาวตางชาติได

8

พัฒนาและสงเสริม
ความเขมแข็งของ
ชุมชนในเขตมรดก
โลกดานวัฒนธรรม

1. เพื่อสรางการบูรณา
การความเชื่อมโยง
ระหวางจังหวัดในเขต
มรดกโลกดาน
วัฒนธรรม
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพ
และสรางความ
เขมแข็งดานการ
ทองเทีย่ วของชุมชน
ดวยการพัฒนา
บุคลากรดานการ
ทองเทีย่ ว เครือขาย
ดานการทองเทีย่ ว
และยกระดับ
มาตรฐานสินคาและ

ชุมชนเกิดทักษะใน
การประยุกต0ใช
ภูมิปญ
5 ญา ในการ
ประกอบอาชีพ ทํา
ใหเกิดการสราง
รายไดสูชุมชน และ
เกิดการยกระดับ
มาตรฐานสินคา
และบริการดานการ
ทองเทีย่ ว รวมทัง้
การเกิด
กระบวนการ ใน
การจัดการของ
ชุมชน การเรียนรู
รวมกัน และสราง

แผนพัฒนาการทองเที่ยวเขตมรดกโลกดานวัฒนธรรม ประจําป 2565

ตัวชี้วัด

จํานวนกิจกรรม
เชื่อมสัมพันธ0ของ
สองประเทศ ผาน
การทองเทีย่ วที่
ยั่งยืน

งบประมาณ
(ลานบาท)
1,000,000

2,000,000

หนวยงาน
รับผิดชอบ
1. สํานักงานการ
ทองเทีย่ วและกีฬา
จังหวัด (หลัก)
2. สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
(รวม)
3. องค0กรปกครอง
สวนทองถิ่น (รวม)
4. สํานักงานจังหวัด
(รวม)
5. องค0การบริหาร
การพัฒนาพื้นที่
พิเศษเพื่อการ
ทองเทีย่ วอยางยัง่ ยืน
(รวม)
6. สภาอุตสาหกรรม
จังหวัด (รวม)
1. สํานักงานการ
ทองเทีย่ วและกีฬา
จังหวัด (หลัก)
2. สํานักงาน
จ.สุโขทัย (รวม)
3. สํานักงานพัฒนา
ชุมชน (รวม)
4. อพท. 4 (รวม)
5. สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
(รวม)
6. เครือขาย
ทองเทีย่ วโดยชุมชน
อพท.4 (รวม)
หนา 49

ที่

9

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค#

เป$าหมาย
กิจกรรมเพิม่ คุณคา
ทุนทางสังคมและ
เศรษฐกิจ ของคน
ในชุมชน เพื่อการ
วางรากฐานการ
พึ่งพาตนเอง ของ
ชุมชนอยางยั่งยืน
ตอไป

พัฒนาและสงเสริม
กิจกรรมการ
ทองเทีย่ วเพื่อ
สุขภาพ

บริการดานการ
ทองเทีย่ ว
3. เพื่อสงเสริมกลไก
การมีสวนรวมระหวาง
หนวยงานภาครัฐ
ภาคเอกชนและชุมชน
ในการสงเสริมการ
ทองเทีย่ ว ของแตละ
จังหวัด
เพื่อยกระดับการ
ทองเทีย่ วเชิงสุขภาพ
ในเขตพื้นที่มรดก
วัฒนธรรม

10 พัฒนาและสงเสริม
การทองเทีย่ วเชิง
กีฬา

งบประมาณ
(ลานบาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ไดกิจกรรม
การทองเทีย่ วเชิง
ทางเลือกใหกับ
สุขภาพมีมาตรฐาน
นักทองเที่ยว ที่มา ตามหลักเกณฑ0ของ
เยือนเขตพื้นที่
หนวยงานที่
มรดกวัฒนธรรม เกี่ยวของ

2,000,000

เพื่อสรางกิจกรรม
ไดกิจกรรมการ
การทองเทีย่ วเชิง
ทางการทองเทีย่ วเชิง ทองเทีย่ วทางดาน กีฬามีมาตรฐานตาม
กีฬา ในเขตพื้นที่
กีฬา
หลักเกณฑ0ของ
มรดกวัฒนธรรม
หนวยงานที่
เกี่ยวของ

6,000,000

1. องค0การบริหารการ
พัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อ
การทองเที่ยวอยาง
ยั่งยืน (หลัก)
2. สํานักงานการ
ทองเทีย่ วและกีฬา
จังหวัด (รวม)
3. สถาบันการศึกษา
(รวม)
4. การทองเทีย่ วแหง
ประเทศไทย (รวม)
5. สํานักงานสหกรณ0
จังหวัด (รวม)
1. องค0การบริหารการ
พัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อ
การทองเที่ยวอยาง
ยั่งยืน (หลัก)
2. สํานักงานการ
ทองเทีย่ วและกีฬา
จังหวัด (รวม)
3. สถาบันการศึกษา
(รวม)

แผนพัฒนาการทองเที่ยวเขตมรดกโลกดานวัฒนธรรม ประจําป 2565

ตัวชี้วัด

หนา 50

ที่

โครงการ/กิจกรรม

11 โครงการพัฒนา
เสนทางการ
ทองเทีย่ วเชื่อมโยง 4
จังหวัดกลุมเมือง
มรดกโลกดาน
วัฒนธรรม

วัตถุประสงค#

เพื่อใหไดแนว
ทางการพัฒนา
กิจกรรมการ
ทองเทีย่ ว ของพื้นที่
โดยรอบแหลง
ทองเทีย่ ว และ
เชื่อมโยงระหวาง
จังหวัดในการ
สงเสริมดาน
การตลาด การ
ทองเทีย่ วในกลุม
จังหวัด
12 พัฒนาอารยสถาป5ตย0 1. เพื่อสนับสนุนให
เพื่อรองรับการ
นักทองเที่ยวทุกกลุม
ทองเทีย่ วเพื่อคนทัง้ สามารถเดินทาง
มวล นักทองเทีย่ วที่ ทองเทีย่ วภายในเขต
หลากหลาย ให
พัฒนาการทองเที่ยว
สามารถเดินทาง
ได
ทองเทีย่ วไดอยาง
2. เพื่อสงเสริมใหผู
สะดวกปลอดภัย
พิการสามารถ
พื้นที่ดําเนินการ
ทองเทีย่ วไดตาม
- อุทยาน
มาตรฐานการ
ประวัติศาสตร0
ออกแบบ เพื่อคนทั้ง
สุโขทัย
มวล (Universal
- อุทยาน
Design)
ประวัติศาสตร0
ศรีสัชนาลัย
- อุทยาน

เป$าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(ลานบาท)

มีกิจกรรมการ
แนวทางในการ
ทองเทีย่ วใหมๆที่ สงเสริมกิจกรรม
เหมาะสมกับพื้นที่ ใหมๆที่สอดคลอง
โดยรอบแหลง
กับศักยภาพ และ
ทองเทีย่ ว และ
แหลงทองเที่ยวที่
เชื่อมโยงระหวาง เชื่อมโยงระหวาง
จังหวัด
จังหวัด

8,000,000

1. พื้นที่สามารถ เพิ่มกลุมเปxาหมาย
รองรับการ
นักทองเที่ยวสูงอายุ
ทองเทีย่ วทุกกลุม และผูพิการอยางมี
รวมทั้ง
คุณภาพและ
นักทองเที่ยวกลุม ปลอดภัย
ผูสูงอายุและผู
พิการได
2. มีกิจกรรมการ
ทองเทีย่ วของกลุม
ผูสูงอายุและผู
พิการในพื้นที่

30,000,000

แผนพัฒนาการทองเที่ยวเขตมรดกโลกดานวัฒนธรรม ประจําป 2565

หนวยงาน
รับผิดชอบ
4. การทองเทีย่ วแหง
ประเทศไทย (รวม)
5. การกีฬาแหง
ประเทศไทย (รวม)
1. สํานักงานการ
ทองเทีย่ วและกีฬา
จังหวัด (หลัก)
2. องค0กรปกครอง
สวนทองถิ่น (รวม)
3. สถาบันการศึกษา
(รวม)
4. การทองเทีย่ วแหง
ประเทศไทย (รวม)
5. พัฒนาชุมชน (รวม)

1. สํานักงานศิลปากร
(หลัก)
2. สํานักงานการ
ทองเทีย่ วและกีฬา
จังหวัด (รวม)
3. สํานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย0 (รวม)
4.สถาบันการศึกษา
(รวม)
5. สมาคมสถาปนิก
สยามฯ(รวม)
6. สํานักงานโยธาธิ
การและผังเมือง
(รวม)
หนา 51

ที่

โครงการ/กิจกรรม
ประวัติศาสตร0
กําแพงเพชร

13 สงเสริมใชรถราง
ไฟฟxาเพื่อการ
ทองเทีย่ ว ในเขต
พัฒนามรดกโลก
ดานวัฒนธรรม

14 สํารวจ ออกแบบ
และปรับปรุง
เสนทาง ภูมิทศั น0
และสาธารณูปโภค
สิ่งอํานวยความ
สะดวก ที่จําเป(น
เพิ่มเติมสําหรับ
เสนทางสาธารณะ
เพื่อการทองเทีย่ ว

วัตถุประสงค#

เป$าหมาย

หนวยงาน
รับผิดชอบ
7. สํานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย0 (รวม)
8. พัฒนาชุมชน
จังหวัด (รวม)
9. อพท. 4
เพื่อรวมกันลดการ
พื้นที่ในเขตพัฒนา มีการบริการรถราง
2,000,000 1. องค0การบริหารการ
ปลดปลอยมลภาวะ ที่ มรดกโลกดาน
ไฟฟxาเพื่อการ
พัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อ
เกิดจากอุตสาหกรรม วัฒนธรรมมีความ ทองเทีย่ วอยางนอย
การทองเที่ยวอยาง
การทองเที่ยว ในเขต สะอาด
จังหวัดละ 5 คัน
ยั่งยืน (หลัก)
พัฒนามรดกโลกดาน
2. สํานักงาน
วัฒนธรรม
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอม (รวม)
3. สํานักงานการ
ทองเทีย่ วและกีฬา
จังหวัด (รวม)
4. องค0กรปกครอง
สวน
5. ทองถิ่น (รวม)
1. เพื่อใหเกิด
1. ภูมิทศั น0ของ
1. เสนทางเขาสู
20,000,000 1. กรมทางหลวงและ
ทัศนียภาพทีด่ ีใน
เสนทางไดรับการ แหลงทองเที่ยวมีภูมิ
กรมทางหลวงชนบท
บริเวณแหลง
ปรับปรุงให
ทัศน0ที่ดี
(หลัก)
ทองเทีย่ ว
เหมาะสมกับบริบท 2. สิง่ อํานวยความ
2. องค0กรปกครอง
2. เพื่อเพิ่มพื้นที่สี
ของพื้นที่และการ สะดวกไดรับการ
สวนทองถิ่น (หลัก)
เขียวใหกับเสนทาง ทองเทีย่ ว (อาทิ
กอสรางใหเหมาะสม
3. สํานักงานการ
การเดินทางเขาสู
ความรมรื่น
กับบริบทของพื้นที่
ทองเทีย่ วและกีฬา
แหลงทองเทีย่ ว
ทัศนียภาพ แสง
และสอดคลองกับ
จังหวัด (รวม)
3. เพื่อใหเกิดความรม สวาง)
ความจําเป(นของ
4. สมาคมภูมิ
รื่นในการเดินทางเขา 2. สิง่ อํานวยความ นักทองเที่ยว
สถาปนิกแหงประเทศ
สูแหลงทองเทีย่ ว
สะดวก (อาทิเชน
ไทย (รวม)
4. เพื่อรองรับกลุม
หองน้าํ จุดพักคอย
5. สมาคมสถาปนิก
การทองเที่ยวที่
จุดบริการน้ําดื่มที่
สยาม(รวม)
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ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(ลานบาท)

หนา 52

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค#

หลากหลาย เชนกลุม
ผูสูงอายุกลุมผูพิการ
และกลุม
ผูดอยโอกาส เป(นตน
5. เพื่อปรับปรุง
สิ่งกอสรางใหเป(น
มาตรฐานโดย
คํานึงถึงมาตรฐาน
การออกแบบเพื่อคน
ทั้งมวล (Universal
Design) อาคารและ
สิ่งปลูกสรางที่เป(นไป
ตามมาตรฐาน
15 ออกแบบปรับปรุง
1. เพื่อรองรับกลุมการ
เสนทางเดินทางเขา ทองเทีย่ วที่
สูแหลงทองเที่ยว
หลากหลาย เชน กลุม
หรือภายในแหลง
ผูสูงอายุ กลุมผูพิการ
ทองเทีย่ วใหมี
เป(นตน
มาตรฐานแบบ
2. เพื่อประบปรุง
Universal Design
เสนทางใหเป(น
-ยานชุมชนเกา
มาตรฐานโดยคํานึงถึง
-แหลงทองเทีย่ วเชิง มาตรฐานการ
ประวัติศาสตร0
ออกแบบเพื่อคนทัง้
-แหลงทองเทีย่ วทาง มวล (Universal
ธรรมชาติ
Design)
- เสนทางเดินทาง
ศึกษาธรรมชาติ
อ.อุมผาง
- เสนทางเดินศึกษา
ธรรมชาติภหู ินรอง
กลา

เป$าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(ลานบาท)

ไดมาตรฐาน และ
รองรับการใชงาน
ของนักทองเทีย่ ว
ทุกกลุมทุกประเภท

1. แหลงทองเที่ยวมี
ทางเดินเทาที่
ปลอดภัยตอชีวติ
และทรัพย0สินของ
นักทองเที่ยว
2. แหลงทองเที่ยวมี
ทางเดินเทาที่มี
มาตรฐานสามารถ
รองรับนักทองเทีย่ ว
ไดทุกกลุม
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ทางเดินเทาภายใน 17,000,000
แหลงทองเที่ยว
ไดรับการปรับปรุง
ใหมีมาตรฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ
6. หนวยงานวิชาชีพ
ที่เกี่ยวของกับการ
ออกแบบ
สถาป5ตยกรรม
(ออกแบบ)
7. สํานักงานจังหวัด
(รวม)
8. โยธาธิการจังหวัด
(รวม)
9. อพท. 4 (รวม)

1. องค0การปกครอง
สวนทองถิ่น (หลัก)
2. สํานักงานการ
ทองเทีย่ วและกีฬา
จังหวัด (รวม)
3. สํานักงานจังหวัด
(รวม)
4. สํานักงานโยธาธิ
การและผังเมือง
จังหวัด (รวม)
5. สมาคมสถาปนิก
สยาม(รวม)
6. กรมทางหลวงและ
กรมทางหลวงชนบท
(รวม)
7. กระทรวง
ทรัพยากรฯ (รวม)
8.หนวยงานวิชาชีพที่
เกี่ยวของกับการ
หนา 53

ที่

โครงการ/กิจกรรม

16 พัฒนาโลจิสติกส0
(พาหนะเพื่อการ
ขนสง) บริการแก
นักทองเที่ยวรองรับ
กลุมการทองเทีย่ วที่
หลากหลาย ในเขต
พัฒนาการทองเที่ยว
มรดกโลกดาน
วัฒนธรรม

วัตถุประสงค#

1. เพื่อสนับสนุนให
เกิดการทองเทีย่ วทุก
กลุมใหสามารถ
เดินทางทองเทีย่ วใน
พื้นที่
2. เพื่อเชื่อมโยงการ
ทองเทีย่ วระหวาง
แหลงทองเทีย่ วตางๆ
ใหนักทองเทีย่ ว
สามารถเดินทาง
ทองเทีย่ วไดอยาง
สะดวกปลอดภัย
17 ออกแบบปรับปรุง
เพื่อใหการกอสราง
และพัฒนายานเกา ใดๆในพื้นที่เขากับ
เพื่อการทองเทีย่ วให บริบทของพื้นที่ ไม
สอดคลองกับแนว
เกิดทัศนอุจาด สราง
ทางการอนุรักษ0
บรรยากาศทีเ่ หมาะสม
- บานตากฝ5ง^
ในการทองเทีย่ ว สราง
ตะวันออก
ความประทับใจใหแก
อ.บานตาก จ.ตาก
นักทองเทีย่ ว ที่
- ชุมชนตรอกบานจีน
เดินทางมาเยีย่ มชม
อ.เมือง จ.ตาก
- กลุมเรือนแพแมน้าํ แหลงทองเทีย่ ว
นาน อ.เมือง
จ.พิษณุโลก
- ตลาดศรีนคร
อ.ศรีนคร
จ.สุโขทัย

เป$าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(ลานบาท)

1. พื้นที่สามารถ
รองรับการ
ทองเทีย่ วกลุม
ผูสูงอายุและผู
พิการได
2. มีกิจกรรมการ
ทองเทีย่ วของกลุม
ผูสูงอายุผูพิการ
และผูดอยโอกาสใน
พื้นที่

มีพาหนะรองรับ
กิจกรรมและการ
เดินทางทองเที่ยว
ของนักทองเทีย่ วที่
เหมาะสมกับ
บริบทของพื้นที่

18,000,000

สิ่งกอสรางสิง่ ตอ
เติมในพื้นที่ เขารับ
บริบทของพื้นที่
เพื่อใหเกิด
บรรยากาศการ
ทองเทีย่ วทีด่ ี สราง
ความประทับใจ
ใหแกนักทองเที่ยว
ที่เดินทางเขามา
ทองเทีย่ วในแหลง
ทองเทีย่ ว

สิ่งปลูกสรางมี
ความสอดคลอง
กลมกลืนกับสภาพ
บริบทของพื้นที่

12,000,000
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หนวยงาน
รับผิดชอบ
ออกแบบ
สถาป5ตยกรรม
(ออกแบบ)
1. องค0การปกครอง
สวนทองถิ่น (หลัก)
2. สํานักงานการ
ทองเทีย่ วและกีฬา
จังหวัด (รวม)
3. สํานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย0 (รวม)
4. ขนสงจังหวัด
(รวม)
5. สภาอุตสาหกรรม
การทองเที่ยว (รวม)
1. องค0การปกครอง
สวนทองถิ่น (หลัก)
2. สํานักงานการ
ทองเทีย่ วและกีฬา
จังหวัด (รวม)
3. สมาคมอิโคโมสไทย
(รวม)
4. สมาคมสถาปนิก
สยาม(รวม)
5.สถาบันการศึกษา
(รวม)
6. องค0การบริหารการ
พัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อ
การทองเที่ยวอยาง
ยั่งยืน (รวม)

หนา 54

ที่

โครงการ/กิจกรรม

- กลุมบานไมถนนรานุ
กูลกิจ อ.กงไกรลาศ
จ.สุโขทัย
- สถานีรถไฟและยาน
ตลาด อ.สวรรค
โลก จ.สุโขทัย
- ชุมชนนครชุม
อ.เมือง
จ.กําแพงเพชร
18 พัฒนาและสงเสริม
ศิลปะการแสดงดนตรีพื้นบานนาฏศิลป• ในกลุม
เขตพัฒนาการ
ทองเทีย่ วมรดกโลก
ดานวัฒนธรรม
19 สนับสนุนการ
ออกแบบกิจกรรม
การทองเทีย่ วใหแก
ชุมชน/พื้นที่เพื่อให
นักทองเที่ยวไดรับ
ประสบการณ0การ
ทองเทีย่ วที่
ประทับใจ

วัตถุประสงค#

เป$าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(ลานบาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

เพื่อสงเสริมคนใน
ชุมชนสถานศึกษา/
กลุมศิลป@นพื้นบาน
ไดพัฒนาศักยภาพ
ทักษะดานการแสดงที่
มีเอกลักษณ0เฉพาะถิ่น

ผูเขารวมโครงการ
ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพดานการ
แสดงและนําไป
ปฏิบตั ิได

4,000,000

1. เพื่อกระตุนใหเกิด
กิจกรรมการทองเที่ยว
ที่สรางเสริม
ประสบการณ0การ
ทองเทีย่ วให
นักทองเทีย่ วเกิดความ
ประทับใจ
2. เพื่อใหชุมชนมีสวน
รวมในการออกแบบ
กิจกรรมการทองเที่ยว

มีกิจกรรมการ
ทองเทีย่ วที่ชมุ ชน/
ทองถิ่นสามารถ
นําไปใชเพื่อสราง
ประสบการณ0 และ
ความประทับใจ
ใหแกนักทองเที่ยว
ในพื้นที่

มีกิจกรรมศิลปะ
การ แสดง-ดนตรี
พื้นบาน-นาฏศิลป•
ประจําทุกจังหวัด
ที่ไดรับการยอมรับ
จากนักทองเที่ยว
และหนวยงานที่
เกี่ยวของ
มีกิจกรรมการสอน
ทําอาหารทองถิ่น
โดยชุมชน/ทองถิ่น
กับนักทองเที่ยว

1. องค0การบริหาร
การพัฒนาพื้นที่
พิเศษเพื่อการ
ทองเทีย่ วอยางยัง่ ยืน
(หลัก)
2. สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
(รวม)
1. สํานักงานการ
ทองเทีย่ วและกีฬา
จังหวัด (หลัก)
2. องค0กรปกครอง
สวนทองถิ่น (รวม)
3. สภาอุตสาหกรรม
การทองเที่ยว (รวม)

มีจํานวนนักเลา
นักทองเที่ยวไดรับ
เรื่องชุมชนเพียงพอ ความรูความเขาใจ
ตอการนําชมแหลง และแหลง

1,500,000

20 ฝ˜กอบรมนักเลาเรื่อง 1. เพื่อใหคนในพื้นที่
ชุมชนและผู
สามารถ เป(นนักเลา
ใหบริการการ
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3,000,000

1. สํานักงานการ
ทองเทีย่ วและกีฬา
จังหวัด (หลัก)
หนา 55

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค#

เป$าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(ลานบาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
2. องค0กรปกครอง
สวนทองถิ่น (รวม)
3. สถาบันการศึกษา
(รวม)
4. สมาคมมัคคุเทศก0
อาชีพแหงประเทศ
ไทย (รวม)

ทองเทีย่ ว –
- กิจกรรมอบรมนัก
เลาเรื่องชุมชน
เฉพาะพื้นที่
- กิจกรรมอบรม
จิตวิทยาการบริการ
- กิจกรรมการอบรม
เจาบานนอย
21 อบรมพัฒนา
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาตางประเทศ
อื่นๆที่จําเป(นเพื่อเป(น
การสื่อสารและ
ใหบริการแก
นักทองเที่ยว
- อบรมภาษาอังกฤษ
เพื่อสื่อสารการ
ทองเทีย่ ว
- อบรมภาษาแมนดา
รินเพื่อสื่อสารการ
ทองเทีย่ ว
- อบรมภาษาเมียนมา
เพื่อสื่อสารการ
ทองเทีย่ ว

ทองเทีย่ วในพื้นที่
บุคลากรที่
เกี่ยวเนื่องกับการ
ทองเทีย่ วสามารถ
ใหบริการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สราง
ความประทับใจ
ใหแกนักทองเที่ยว
จํานวน
1. เพื่อใหคนใน
พื้นที่/ชุมชนสามารถ นักทองเที่ยว
ตางชาติเพิ่มมาก
สื่อสารกับ
นักทองเทีย่ วตางชาติ ขึ้นและมี
นักทองเที่ยว
ได
ตางชาติเดินทางมา
2. เพื่อให
เทีย่ วซ้ํา
นักทองเทีย่ วตางชาติ
ไดรับการอธิบาย
แหลงทองเทีย่ วได
อยางถูกตอง

ทองเทีย่ วในพื้นที่

นักทองเที่ยว
ตางชาติเขาใจ
วัฒนธรรมและ
ประเพณีวิถี
ทองถิ่นผานการ
ทองเทีย่ วเพิ่มขึ้น

1,000,000

1. สํานักงานการ
ทองเทีย่ วและกีฬา
จังหวัด (หลัก)
2. สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
(รวม)
3. องค0กรปกครอง
สวนทองถิ่น (รวม)
4. สถาบันการศึกษา
(รวม)
5. องค0การบริหาร
การพัฒนาพื้นที่
พิเศษเพื่อการ
ทองเทีย่ วอยางยัง่ ยืน
(รวม)

22 อบรมและถายทอด
องค0ความรูดานการ
จัดการวัฒนธรรมเพื่อ
การทองเทีย่ ว

1. เพื่อใหชุมชนที่เขา
รวมโครงการการอบรม
และถายทอดองค0
ความรูดานวัฒนธรรม
เพื่อการทองเที่ยว

ทองถิ่นสามารถ
จัดการแหลง
ทองเทีย่ วของ
ตนเองไดอยาง
ยั่งยืน

1,000,000

1. สํานักงานการ
ทองเทีย่ วและกีฬา
จังหวัด (หลัก)
2. องค0กรปกครอง
สวนทองถิ่น (รวม)
3. สถาบันการศึกษา

เรื่องชุมชนอยาง
ถูกตองตามกฎหมาย
2. เพื่อใหคนในพื้นที่
เขาใจบริบทการ
ทองเทีย่ ว

1. มีชุมชน/ทองถิ่น
เขารวมโครงการ
และถายทอดองค0
ความรูในดาน
วัฒนธรรมเพื่อการ

แผนพัฒนาการทองเที่ยวเขตมรดกโลกดานวัฒนธรรม ประจําป 2565

หนา 56

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค#

เป$าหมาย

ตัวชี้วัด

ทองเทีย่ ว
2. องค0ความรูจาก
การอบรมไดถูก
นํามาปรับใชเพื่อ
การทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม
23 อบรมสรางภูมคิ ุมกัน เพื่อใหชุมชน/ทองถิ่น 1. วัฒนธรรมที่มี ทองถิ่นสามารถมี
ทางวัฒนธรรมใหแก มีความเขาใจและมี อยูไมถูกทําลาย
ภูมิคุมกันที่พัฒนา
ชุมชนและทองถิ่น
เพิ่มมากขึ้น
ไดอยางยัง่ ยืน
ภูมิวัฒนธรรมให
เพื่อใหสามารถบริหาร สามารถปรับใช
2. วัฒนธรรม
จัดการวัฒนธรรม
ทองถิ่นที่มีสามารถ
วัฒนธรรมเพื่อการ
ทางการทองเทีย่ วได
นํามาปรับใชกับ
ทองเทีย่ วโดยไมสราง
อยางถูกตองมีคุณคา
กิจกรรมการ
ผลกระทบเชิงลบกับ
และยัง่ ยืน
ทองเทีย่ วไดอยาง
วัฒนธรรมเดิม
ถูกตองเหมาะสม

งบประมาณ
(ลานบาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
(รวม)
4. สถาบันการ
ทองเทีย่ วโดยชุมชน
(รวม)

1,000,000

1. สํานักงานการ
ทองเทีย่ วและกีฬา
จังหวัด (หลัก)
2. องค0กรปกครอง
สวนทองถิ่น (รวม)
3. สถาบันการศึกษา
(รวม)
4. สถาบันการ
ทองเทีย่ วโดยชุมชน
(รวม)

3,000,000

1. สํานักงานการ
ทองเทีย่ วและกีฬา
จังหวัด (หลัก)
2. สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอม
(หลัก)
3. องค0กรปกครอง
สวนทองถิ่น (รวม)
4. สถาบันการศึกษา
(รวม)
5. สํานักงาน
สิ่งแวดลอม ภาคที่ 3
(รวม)

2. เพื่อใหเกิดองค0
ความรูจากการอบรม
ไดถูกนํามาใชเพื่อการ
ทองเที่ยวดาน
วัฒนธรรม

24 การอบรมสราง
ภูมิคุมกันทาง
สิ่งแวดลอมใหแกชุมชน
และทองถิ่น เพื่อให
สามารถบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมทางการ
ทองเทีย่ วไดอยาง
ถูกตองมีคุณคาและ
ยั่งยืน
- กิจกรรมสนับสนุน
โครงการ “การมีสวน
รวมของเครือขายการ

เพื่อใหชุมชน/ทองถิ่น
มีความเขาใจและมี
ภูมิทางสิง่ แวดลอม
ใหสามารถปรับใช
สิ่งแวดลอมเพื่อการ
ทองเทีย่ ว โดยไม
สรางผลกระทบเชิง
ลบกับสิง่ แวดลอม

1. สิง่ แวดลอมที่มี ทองถิ่นสามารถมี
อยูไมถูกทําลาย
ภูมิคุมกันที่พัฒนา
เพิ่มมากขึ้น
ไดอยางยัง่ ยืน
2. สิง่ แวดลอมที่มี
สามารถนํามาปรับ
ใชกับกิจกรรม การ
ทองเทีย่ วไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม

แผนพัฒนาการทองเที่ยวเขตมรดกโลกดานวัฒนธรรม ประจําป 2565

หนา 57

ที่

โครงการ/กิจกรรม

ทองเทีย่ วในการอนุรักษ0
ลําน้ําเข็กและแมน้าํ
นาน”
25 โครงการสงเสริม
กิจกรรมทองเที่ยว
กลางคืนในเขต
พัฒนาการทองเที่ยว
มรดกโลกดาน
วัฒนธรรม Night
Miracle

วัตถุประสงค#

เป$าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(ลานบาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

1. อพท. (หลัก)
2. กรมศิลปากร
(หลัก)
3. อปท. (รวม)
4. สํานักงานการ
ทองเทีย่ วและกีฬา
จังหวัด (รวม)
5. การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย (รวม)
1. สํานักงานสาธรณ
สุขจังหวัด (หลัก)
2. สํานักงานการ
ทองเทีย่ วและกีฬา
(รวม)
3. สํานักงานตํารวจ
(รวม)
4. เครือขาย
ทองเทีย่ ว โดยชุมชน
(รวม)
1 สํานักงานการ
ทองเทีย่ วและกีฬา
จังหวัด (หลัก)
2. องค0กรปกครอง
สวนทองถิ่น (รวม)
3. สํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด (รวม)
4. วัฒนธรรมจังหวัด
(รวม)
5. สํานักงานพื้นที่

เพื่อสรางกิจกรรรม
การทองเทีย่ ว ดึงดูด
ใหนักทองเที่ยวพัก
คางคืนและยาวนาน
ขึ้น

ไดกิจกรรมการ
อยางนอยจังหวัด
ทองเทีย่ วกลางคืน ละ ๑ กิจกรรม
ใหนักทองเที่ยวพัก
คางคืนนานขึ้นใน
แหลงทองเที่ยว
มรดกวัฒนธรรม

8,000,000

26

จัดการองค0ความรูดาน
สุขภาพ เพื่อชวยเหลือ
นักทองเที่ยวในภาวะ
ฉุกเฉิน

เพื่อสรางความ
เชื่อมั่นและความ
ปลอดภัยกับ
นักทองเที่ยว ใน
กรณีเกิดภาวะ
ฉุกเฉินแก
นักทองเที่ยว

มีนักทองเที่ยว
ไดรับการ
ชวยเหลือและ
บริการที่ดีในกรณี
เกิดภาวะฉุกเฉิน
ทางดานสุขภาพ

มีแนวปฏิบตั ิดาน
การจัดการและ
ชวยเหลือเมื่อเกิด
ภาวะฉุกเฉินแก
นักทองเที่ยว

1,000,000

27

จัดการองค0ความรูจาก
ภูมิป5ญญาชาวบาน
จากปราชญ0ในพื้นที่
ชุมชน/ทองถิ่น

1. เพื่อใหทราบถึง
ผูรูและผูใหขอมูล
(ปราชญ0ชาวบาน)
ในพื้นที่
2. เพื่อใหเกิดการ
จัดการความรูของ
ชุมชน/ทองถิ่น

มีการจัดการ
ความรูชุมชน/
ทองถิ่น ชุมชน/
ทองถิ่นมีความรู

บุคลากรทุกภาค
สวนที่เกี่ยวเนื่อง
กับการทองเทีย่ ว
สามารถเขาถึง
แหลงเรียนรูที่เป(น
วิถีชีวิตทองถิ่น
ไดมากขึ้น

1,000,000

แผนพัฒนาการทองเที่ยวเขตมรดกโลกดานวัฒนธรรม ประจําป 2565

หนา 58

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค#

เป$าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(ลานบาท)

28 สนับสนุนกิจกรรม
การทองเทีย่ วงาน
เทศกาลและงาน
ประเพณีทองถิ่นเพื่อ
สืบสานวัฒนธรรม เชน
ประเพณีเผาเทียนเลน
ไฟ
เป(นตน

เพื่อสนับสนุนใหเกิด
กิจกรรมการ
ทองเทีย่ วมรดก
วัฒนธรรมเพื่อให
สามารถกําหนด
กลุมเปxาหมาย
นักทองเที่ยวและ
เตรียมการรองรับ
การขยายกลุม
นักทองเที่ยว
ไดตรงตามความ
ตองการ

มีนักทองเที่ยว
กระจายตัวในเขต
พื้นที่ในชวง
เทศกาล และ
เชื่อมโยงไปยัง
พื้นที่ใกลเคียง

จํานวน
นักทองเที่ยวและ
วันพํานักในเขต
พื้นที่เพิ่มขึ้น

10,000,000

29 การประกวดชุมชน
อนุรักษ0ยานชุมชนเกา
ที่มีการบริหารจัดการ
การทองเทีย่ วที่ดี

เพื่อสรางจิตสํานึกใน
การอนุรักษ0ยานเกา
ใหแกเยาวชนและ
บุคคลทัว่ ไปมีสวน
รวมในการบริหาร
จัดการและเขาใจรับ
การปรับตัวใหเขา
กับการพัฒนาการ
ทองเทีย่ วไดอยาง
ยั่งยืน

เยาวชนและ
ประชาชนมี
จิตสํานึกในการ
อนุรักษ0และรักษา
ยานเกาใหเป(น
แหลงทองเที่ยว
อยางยั่งยืน

แหลงทองเที่ยวมี
การพัฒนาเพื่อ
รองรับการ
ทองเทีย่ วอยาง
ยั่งยืนเพื่อการ
ทองเทีย่ ว

2,000,000

แผนพัฒนาการทองเที่ยวเขตมรดกโลกดานวัฒนธรรม ประจําป 2565

หนวยงาน
รับผิดชอบ
5. พิเศษ 4 (อพท.4)
(รวม)
6. เครือขาย
ทองเทีย่ วโดยชุมชน
(รวม)
1. การทองเทีย่ ว
แหงประเทศไทย
(หลัก)
2. สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
(รวม)
3. สํานักงานการ
ทองเทีย่ วและกีฬา
จังหวัด (รวม)
4. องค0กรปกครอง
สวนทองถิ่น (รวม)
5. สํานักงานจังหวัด
(รวม)
6. อพท 4 (รวม)
1. สํานักงานการ
ทองเทีย่ วและกีฬา
จังหวัด (หลัก)
2. องค0กรปกครอง
สวนทองถิ่น (รวม)
3. สมาคมอิโคโมส
ไทย (รวม) 4.
สมาคมสถาปนิก
สยาม (รวม)
5.สถาบันการศึกษา
(รวม)
6. องค0การบริหาร
การพัฒนาพื้นที่
หนา 59

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค#

เป$าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(ลานบาท)

หนวยงานรับผิดชอบ

พิเศษเพื่อการทองเที่ยว
อยางยั่งยืน (รวม)
3.สถาบันการศึกษา
(รวม)
4. สํานักงานเขต
การศึกษา (รวม)
ยุทธศาสตรB 2 การเพิ่มและการกระจายของนักทองเที่ยวภายในเขตพัฒนาการทองเที่ยวโดยการตอยอด เพิ่มคุณคา และพัฒนาผลิตภัณฑB
การทองเที่ยว
30 โครงการพัฒนา
8,000,000 1. สภาอุตสาหกรรมการ
1. เพื่อพัฒนาทักษะ 1. ผูประกอบการ 1. จํานวนผู
ประกอบที่เขา
ทองเทีย่ ว (หลัก)
ทักษะผูประกอบการ ผูประกอบการการ มีทักษะการ
พัฒนาผลิตภัณฑ0 รวมโครงการ
2. สํานักงานพัฒนา
การพัฒนาผลิตภัณฑ0 พัฒนาผลิตภัณฑ0
ชุมชน (รวม)
ดวยเทคโนโลยีและ ดวยเทคโนโลยีและ ดวยเทคโนโลยี 2. จํานวน
และนวัตกรรมสู ตนแบบ
3. สํานักงานวัฒนธรรม
นวัตกรรมสูเศรษฐกิจ นวัตกรรมสู
เศรษฐกิจ
ผลิตภัณฑ0ที่
(รวม)
สรางสรรค0
เศรษฐกิจสรางสรรค0
สรางสรรค0
พัฒนาดวย
4. สํานักงานพาณิชย0
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพ
2. ตนแบบ
เทคโนโลยีและ
จังหวัด(รวม)
และความสามารถ
ผลิตภัณฑ0ที่
นวัตกรรมสู
5. อุตสาหกรรมจังหวัด
ในการแขงขันดวย พัฒนาดวย
เศรษฐกิจ
(รวม)
เทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีและ สรางสรรค0
6. บริษัทประชารัฐรัก
นวัตกรรมสู
นวัตกรรมสู
3. จํานวนบรรจุ
สามัคคี (รวม)
เศรษฐกิจสรางสรรค0 เศรษฐกิจ
ภัณฑ0ที่ไดรับการ
สรางสรรค0 อยาง พัฒนาดวย
นอย 15 ชิ้น
เทคโนโลยีและ
3. บรรจุภัณฑ0ที่ นวัตกรรมสู
ไดรับการพัฒนา เศรษฐกิจ
ดวยเทคโนโลยี สรางสรรค0
และนวัตกรรมสู 4. จํานวนสื่อ
เศรษฐกิจ
ประชาสัมพันธ0
สรางสรรค0
แบบออนไลน0
4. สื่อ
ใหกับผลิตภัณฑ0
ประชาสัมพันธ0
แบบออนไลน0
แผนพัฒนาการทองเที่ยวเขตมรดกโลกดานวัฒนธรรม ประจําป 2565

หนา 60

ที่

โครงการ/กิจกรรม

31 โครงการพัฒนา
กิจกรรมการ
ทองเทีย่ วรูปแบบ
ปกติใหม

วัตถุประสงค#

เป$าหมาย

1. ชุมชนสามารถ
มีองค0ความรู
ทักษะดานการ
บริหารจัดการ
ทองเทีย่ วโดย
ชุมชน และมี
ความพรอมใน
การรองรับ
นักทองเที่ยวหลัง
วิกฤตการณ0โรค
ติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019
(COVID-19) ใน
รูปแบบปกติใหม
(New Normal)
2. ชุมชนมี
กิจกรรมการ
ทองเทีย่ วชุมชน
ในรูปแบบปกติ
ใหม (New
Normal)
32 โครงการพัฒนา
1. เพื่อพัฒนาทักษะ 1. ผูประกอบมี
ทักษะผูประกอบการ ผูประกอบการดาน ทักษะการดาน
การบริการที่ดีขึ้น
ดานการบริการ
การบริการ
2. เพื่อเตรียมความ 2. ผูประกอบมี
ความพรอม
พรอมรองรับ
รองรับ
นักทองเที่ยวที่
นักทองเที่ยวที่
หลากหลายมากขึ้น
หลากหลายมาก
ภายในเขตพัฒนา
ขึ้นภายในเขต
การเมืองมรดกโลก พัฒนาการเมือง
มรดกโลก
1. เพื่อใหชุมชน
ทองเทีย่ วมีองค0
ความรู ทักษะดาน
การบริหารจัดการ
ทองเทีย่ วโดยชุมชน
และมีความพรอมใน
การรองรับ
นักทองเที่ยวหลัง
วิกฤตการณ0โรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19)
ในรูปแบบปกติใหม
(New Normal)
2. เพื่อพัฒนา
กิจกรรมการ
ทองเทีย่ วชุมชนใน
รูปแบบปกติใหม
(New Normal)

แผนพัฒนาการทองเที่ยวเขตมรดกโลกดานวัฒนธรรม ประจําป 2565

ตัวชี้วัด
1. จํานวนองค0
ความรู ทักษะ
ดานการบริหาร
จัดการทองเที่ยว
โดยชุมชน และมี
ความพรอมใน
การรองรับ
นักทองเที่ยวหลัง
วิกฤตการณ0โรค
ติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019
(COVID-19) ใน
รูปแบบปกติใหม
(New Normal)
2. จํานวน
กิจกรรมการ
ทองเทีย่ วชุมชน
ในรูปแบบปกติ
ใหม (New
Normal) ของ
ชุมชน
1. ทักษะของ
ผูประกอบดาน
การบริการ
2. ความพรอม
รองรับ
นักทองเที่ยวที่
หลากหลายมาก
ขึ้นภายในเขต
พัฒนาการเมือง
มรดกโลกของ
ผูประกอบการ

งบประมาณ
(ลานบาท)
4,000,000

2,000,000

หนวยงานรับผิดชอบ
1. สภาอุตสาหกรรมการ
ทองเทีย่ ว (หลัก)
2. สถาบันการึกษา
(รวม)
3. อพท. (รวม)
4. สํานักงานพัฒนาฝมือ
แรงงาน (รวม)

1. สภาอุตสาหกรรมการ
ทองเทีย่ ว (หลัก)
2. สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด (รวม)
3. สถาบันการศึกษา
(รวม)

หนา 61

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค#

เป$าหมาย

ตัวชี้วัด

33 โครงการยกระดับ
1. เพื่อยกระดับ
การพัฒนาผลิตภัณฑ0 สินคาและบริการ
ชุมชน
ภายในเขตการ
ทองเทีย่ วเมือง
มรดกโลกดาน
วัฒนธรรมใหได
มาตรฐาน
2. เพื่อเพิ่มมูลคา
สินคาดวยการ
พัฒนาเอกลักษณ0ที่
สอดคลองกับเมือง
มรดกโลกดาน
วัฒนธรรม

1. สินคาและ
บริการภายใน
เขตการ
ทองเทีย่ วเมือง
มรดกโลกดาน
วัฒนธรรมไดรับ
การยกระดับให
ไดมาตรฐานที่
สูงขึ้น
2. สินคาและ
บริการภายใน
เขตการ
ทองเทีย่ วเมือง
มรดกโลกดาน
วัฒนธรรมมี
เอกลักษณ0ทาง
วัฒนธรรม

1. จํานวนสินคา
และบริการ
ภายในเขตการ
ทองเทีย่ วเมือง
มรดกโลกดาน
วัฒนธรรมไดรับ
การยกระดับให
ไดมาตรฐานที่
สูงขึ้น
2. จํานวนสินคา
และบริการ
ภายในเขตการ
ทองเทีย่ วเมือง
มรดกโลกดาน
วัฒนธรรมที่มี
เอกลักษณ0ทาง
วัฒนธรรม

34 ศึกษาอัตลักษณ0รวม
และพัฒนา
ผลิตภัณฑ0การ
ทองเทีย่ ว ของเขต
พัฒนาการทองเที่ยว

มีตราสัญลักษณ0
หรือผลิตภัณฑ0
รวมกันในพื้นที่
เพื่อกอใหเกิด
อัตลักษณ0ของ
เขตพัฒนาการ
ทองเทีย่ ว

มีผลิตภัณฑ0การ
ทองเทีย่ วที่สอด
รับกับพื้นที่

เพื่อใหเขต
พัฒนาการทองเที่ยว
นี้มีสัญลักษณ0มีอตั
ลักษณ0 รวมกันเพื่อ
สื่อถึงความเป(น
พื้นที่รวม ในเขต
พัฒนาการทองเที่ยว

แผนพัฒนาการทองเที่ยวเขตมรดกโลกดานวัฒนธรรม ประจําป 2565

งบประมาณ
(ลานบาท)
5,000,000

1,500,000

หนวยงานรับผิดชอบ
1. สํานักงานพัฒนา
ชุมชน (หลัก)
2. สภาอุตสาหกรรมการ
ทองเทีย่ ว (รวม)
3. กรมสงเสริมการ
สงออก (รวม)
4. อุตสาหกรรมจังหวัด
(รวม)
5. สํานักงานพาณิชย0
จังหวัด (รวม)
6. หอการคา (รวม)

1. สํานักงานการทองเทีย่ ว
และกีฬาจังหวัด (หลัก)
2. องค0กรปกครองสวน
ทองถิ่น (รวม)
สถาบันการศึกษา (รวม)
3. องค0การบริหารการ
พัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อ
การทองเที่ยวอยางยัง่ ยืน
(รวม)
4. สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัด (รวม)

หนา 62

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค#

เป$าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(ลานบาท)

35 สงเสริมสถาน
ประกอบการดาน
การทองเทีย่ วที่เป(น
มิตรกับสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน

เพื่อสงเสริมสถาน
ประกอบการให
สามารถยกระดับสู
สถานประกอบการที่
เป(นมิตรตอ
สิ่งแวดลอมมาตรฐาน
ในระดับประเทศหรือ
ระดับนานาชาติได

สถาน
จํานวนสถาน
ประกอบการใน
ประกอบการที่
เขตพื้นที่มรดก
ไดรับมาตรฐาน
ทางวัฒนธรรม
ไดรับการพัฒนา
และเป(นทีย่ อมรับ
ในระดับนานาชาติ

2,000,000

36 โครงการประกวด
นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ0เพื่อการ
ทองเทีย่ ว สินคาและ
บริการ

1. เพื่อสนับสนุนให
เกิดผลิตภัณฑ0การ
ทองเทีย่ วในพื้นที่ที่มี
ความหลากหลาย และ
มีอัตลักษณ0ของตนเอง
2. เพื่อใหเยาวชนและ
ประชาชนมีสวนรวม
ในการตอยอด สินคา
และบริการการ
ทองเทีย่ ว รวมสงเสริม
การทองเที่ยวในเขต
พัฒนาการทองเที่ยว

มีผลิตภัณฑ0การ
ทองเทีย่ วใหมๆที่
หลากหลายและ
มีอัตลักษณ0ที่มี
คุณคาของพื้นที่

1,000,000

แผนพัฒนาการทองเที่ยวเขตมรดกโลกดานวัฒนธรรม ประจําป 2565

ผลิตภัณฑ0
ทางการ
ทองเทีย่ ว
เสริมสรางคุณคา
ของพื้นที่ไดมาก
ขึ้น

หนวยงานรับผิดชอบ
5. อุตสาหกรรมจังหวัด
(รวม)
6. สํานักงานศิลปากรที่ 6
(รวม)
7. สํานักงานพาณิชย0
จังหวัด (รวม)
8. หอการคา (รวม)
1. องค0การบริหารการ
พัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อ
การทองเที่ยวอยางยัง่ ยืน
(หลัก)
2. สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (รวม)

1. สํานักงานการ
ทองเทีย่ วและกีฬา
จังหวัด (หลัก)
2. องค0กรปกครองสวน
ทองถิ่น (รวม)
3. สภาอุตสาหกรรมการ
ทองเทีย่ ว (รวม)

หนา 63

ที่

โครงการ/กิจกรรม

37 พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรดานการ
ทองเทีย่ วใหสอดรับ
กับกระแสการ
ทองเทีย่ วแนวใหม

วัตถุประสงค#

1. เพื่อเตรียมความ
พรอมของบุคคลที่
เกี่ยวเนื่องกับการ
ทองเที่ยวดานการ
ทองเที่ยวรองรับการ
พัฒนากิจกรรมการ
ทองเที่ยวใหมๆ
2. เพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวแนวใหม ที่
สอดคลองกับศักยภาพ
ของเขตพัฒนาการ
ทองเที่ยวเชน การ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ0
และการทองเที่ยวเชิง
ธรรมชาติ
38 สงเสริมกิจกรรมการ เพื่อสงเสริมการ
ทองเทีย่ วตามการ
ขยายตลาด
พัฒนาผลิตภัณฑ0
นักทองเที่ยวและ
ดานการทองเที่ยวที่ กระจายนักทองเทีย่ ว
มีการเชื่อมโยงในเขต จากประเทศเพื่อน
พื้นที่
บานใหเขามา
ทองเทีย่ วในแหลง
ทองเทีย่ วทาง
ธรรมชาติและ
วัฒนธรรม รวมถึง
ทองถิ่น/ชุมชนที่
ไดรับการพัฒนาให
เป(นแหลงทองเที่ยว

เป$าหมาย

ตัวชี้วัด

มีบุคลากรที่มี
จํานวนและ
คุณภาพเพียงพอ
ในการรองรับการ
ขยายตัวของตลาด
การทองเที่ยวใน
เขตพื้นที่

จํานวนบุคลากร
ทางการ
ทองเทีย่ วที่ผาน
การอบรม และ
ไดรับการพัฒนา
ความรูและ
ทักษะ

ตลาด
นักทองเที่ยวจาก
ประเทศเพื่อน
บานเพิ่มขึ้น

นักทองเที่ยว
มีการกระจายตัว
และเชื่อมโยงใน
เขตพัฒนาการ
ทองเทีย่ ว

แผนพัฒนาการทองเที่ยวเขตมรดกโลกดานวัฒนธรรม ประจําป 2565

งบประมาณ
(ลานบาท)
2,000,000

2,000,000

หนวยงานรับผิดชอบ
1. สํานักงานการ
ทองเทีย่ วและกีฬา
จังหวัด (หลัก)
2. องค0กรปกครองสวน
ทองถิ่น (รวม)
3. สถาบันการศึกษา
(รวม)
4. สมาคมมัคคุเทศก0
อาชีพแหงประเทศไทย
(รวม)

1. การทองเทีย่ วแหง
ประเทศไทย (หลัก)
2. สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัด (หลัก)
2. สํานักงานการ
ทองเทีย่ วและกีฬา
จังหวัด (รวม)
3. องค0กรปกครองสวน
ทองถิ่น (รวม)
4. สภาอุตสาหกรรม
ทองเทีย่ ว (รวม)

หนา 64

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค#

เป$าหมาย

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตรB 3 การบริหารการพัฒนาการทองเที่ยวอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ
39 โครงการเพิ่มมูลคา เพื่อสรางมูลคา
มีแหลงทองเที่ยว รายไดที่เพิ่มขึ้นของ
การทองเทีย่ วอยาง ใหกับกิจกรรมการ เชิงเกษตร
ประชาชนในพื้นที่
ยั่งยืน โดยเครือขาย ทองเทีย่ วที่มีอยูใน ทองเทีย่ วเชิง
ประชารัฐ
พื้นที่เขตมรดกทาง อาหาร ทองเทีย่ ว
วัฒนธรรม
เชิงบําเพ็ญ
ประโยชน0
ทองเทีย่ วชุมชน
40 โครงการจัดสราง
เพื่อเผยแพร
ไดสื่อภาพยนตร0
ไดสื่อภาพยนตร0
ภาพยนตร0อาณาจักร ประชาสัมพันธ0ความ สําหรับการ
จํานวน 1 เรื่อง
สุโขทัยในอุษา
เป(นมรดกโลกดาน ประชาสัมพันธ0
อาคเนย0
วัฒนธรรม
พื้นที่

41 จัดกิจกรรมเชื่อม
สัมพันธ0ดานการ
ทองเทีย่ ว ระหวาง
เขตพัฒนาการ
ทองเทีย่ วมรดกโลก
ดานวัฒนธรรม กับ
ประเทศเพื่อนบาน
เพื่อพัฒนากิจกรรม
การทองเทีย่ ว
รวมกัน

เพื่อกระตุนภาค
สวนตางๆใหทราบ
ถึงแนวทางการ
เชื่อมการทองเทีย่ ว
ระหวางประเทศ
เพื่อนบานกับเขต
พัฒนาการ
ทองเทีย่ วมรดกดาน
วัฒนธรรมของไทย

1. ประชาชนทัง้
สองประเทศไดรับรู
แนวทางการ
ทองเทีย่ วและ
แหลงทองเที่ยว
ของสองพื้นที่
2. ผูประกอบการ
สามารถเตรียมการ
รองรับและเตรียม
ธุรกิจเพื่อรองรับ
การทองเทีย่ ว

42 พัฒนาหลักสูตร
ทองถิ่นที่เนน
การศึกษานอก
สถานที่ภายในเขต

เพื่อใหเยาวชนได
เรียนรูถึงทรัพยากร
ในเขตพัฒนาการ
ทองเทีย่ วจุด

เยาวชนรับรูถึง
ทองถิ่นสามารถ
คุณคาความสําคัญ มีภูมิคมกั
ุ นที่พัฒนา
ของแหลงทองเทีย่ ว ไดอยางยัง่ ยืน
ในเขตพัฒนาการ

แผนพัฒนาการทองเที่ยวเขตมรดกโลกดานวัฒนธรรม ประจําป 2565

จํานวนกิจกรรม
เชื่อมสัมพันธ0ของ
สองประเทศ ผาน
การทองเทีย่ วที่
ยั่งยืน

งบประมาณ
(ลานบาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

6,000,000

1.อพท. (หลัก)
2. อปท. (รวม)
3. สํานักงานการ
ทองเทีย่ วและกีฬา
จังหวัด (รวม)

10,000,000

1.อพท. (หลัก)
2. สํานักงานการ
ทองเทีย่ วและกีฬา
จังหวัด (รวม)
3. การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย (รวม)
1. สํานักงานการ
ทองเทีย่ วและกีฬา
จังหวัด (หลัก)
2. สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
(รวม)
3. ภาคเอกชน เชน
หอการคาจังหวัด
สภาอุตสาหกรรม
จังหวัด (รวม)
4. การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย (รวม)
5. กระทรวงการ
ตางประเทศ (รวม)
1. สํานักงานการ
ทองเทีย่ วและกีฬา
จังหวัด (หลัก)
2. การทองเที่ยวแหง

12,000,000

1,000,000

หนา 65

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค#

เป$าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(ลานบาท)

พัฒนาการทองเที่ยว ประกายรับรูคุณคา ทองเทีย่ ว
ของแหลงทองเทีย่ ว
และซึมซับคุณคา
แหลงทองเที่ยวที่มี
ในพื้นที่เขต
พัฒนาการทองเที่ยว

43 สนับสนุนเยาวชนจิต
อาสาพัฒนาแหลง
ทองเทีย่ วผาน
สถาบันการศึกษา
หรือหนวยงานอื่นๆ

เพื่อปลูกฝ5งเยาวชน เยาวชนไดตระหนัก
ในพื้นที่ใหเพื่อให
ถึงคุณคาของแหลง
เกิดความรัก หวง
ทองเทีย่ วในพื้นที่
แหนแหลงทองเทีย่ ว
ของตน

เยาวชน คนรุนใหม
รูจักแหลงทองเทีย่ ว
และเขาใจแนว
ทางการอนุรักษ0
ชุมชน/ทองถิ่น

2,000,000

44 พัฒนาระบบ
ฐานขอมูลทรัพยากร
การทองเทีย่ วพรอม
จัดเก็บขอมูลและ
พฤติกรรม
นักทองเที่ยวในพื้นที่

1. เพื่อใหชุมชน/
ทองถิ่นมีฐานขอมูล
นักทองเที่ยวและ
พฤติกรรม เพื่อ
บริหารจัดการการ
ทองเทีย่ ว
2. เพื่อใหมี
ฐานขอมูลเพื่อการ
จัดการความรูของ
ชุมชน/ทองถิ่น
3. เพื่อใชประโยชน0
ในการเผยแพร
ขอมูลให
นักทองเที่ยวไดรับ
ทราบอยางทั่วถึง

ระบบฐานขอมูล
ทรัพยาการการทอง
ในทองถิ่นของเขต
พัฒนาการ
ทองเทีย่ ว

5,000,000

1. มีชุมชน/หมูบาน
ที่จัดทําฐานขอมูล
ทรัพยากรเพื่อการ
ทองเทีย่ ว
2. ฐานขอมูลที่
จัดทําขึ้นจัดทําเป(น
รูปแบบสารสนเทศ
หรือดิจิทัล
3. ขอมูลจาก
ฐานขอมูลฯถูก
นํามาใชเพื่อการ
พัฒนาการ
ทองเทีย่ วของ
ชุมชน/หมูบาน
4. มีขอมูลการ

แผนพัฒนาการทองเที่ยวเขตมรดกโลกดานวัฒนธรรม ประจําป 2565

หนวยงาน
รับผิดชอบ
ประเทศไทย (รวม
)3.สถาบันการศึกษา
(รวม)
4. สํานักงานเขต
การศึกษา (รวม)
5. วัฒนธรรมจังหวัด
(รวม)
6.สนง.พัฒนาชุมชน
จังหวัด(รวม)
7. สํานักศิลปกร
(รวม)
1. สํานักงานการ
ทองเทีย่ วและกีฬา
จังหวัด (หลัก)
2. องค0กรปกครอง
สวนทองถิ่น (รวม)
1.สํานักงานพัฒนา
ชุมชน (หลัก)
2. วัฒนธรรมจังหวัด
(รวม)
3. สํานักงานการ
ทองเทีย่ วแหง
ประเทศไทย (รวม)
4. สํานักงานพื้นที่
พิเศษ 4 (อพท.4)
(รวม)
5. องค0กรปกครอง
สวนทองถิ่น (รวม)
6. สํานักงานสถิติ
จังหวัด (รวม)
หนา 66

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค#

เป$าหมาย

และถูกตอง
4. เพื่อใชวิเคราะห0
ขอมูลไปปรับปรุง
พัฒนาการทองเที่ยว
ในพื้นที่อยาง
เหมาะสม

ทองเทีย่ วในพื้นที่ที่
มีประสิทธิภาพ
สามารถนําไป
วิเคราะห0
สังเคราะห0 เพื่อการ
พัฒนาการ
ทองเทีย่ วได
มีการเผยแพร
ประชาสัมพันธ0
ที่เกิดจากความ
รวมมือและ
มีสวนรวมของทุก
หนวยงานที่
เกี่ยวของ

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(ลานบาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

มีแผนบูรณาการ
ดานการ
ประชาสัมพันธ0การ
ทองเทีย่ วในเขต
พื้นที่ที่รับรูทั่วถึง

1,000,000

. การทองเทีย่ วแหง
ประเทศไทย (หลัก)
2. สํานักงานการ
ทองเทีย่ วและกีฬา
จังหวัด (รวม)
3. องค0กรปกครอง
สวนทองถิ่น (รวม)

1. การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย (หลัก)
2. สํานักงานการ
ทองเทีย่ วและกีฬา
จังหวัด (รวม)
3. องค0กรปรกครอง
สวนทองถิ่น (รวม)
1. สํานักงาน
ตํารวจภูธรจังหวัด
(หลัก)
2. สํานักงานการ
ทองเทีย่ วและกีฬา
จังหวัด (รวม)
3. องค0กรปกครอง
สวนทองถิ่น (รวม

45 พัฒนาและบูรณา
การแผน
ประชาสัมพันธ0ดาน
การทองเทีย่ วในเขต
พัฒนาการทองเที่ยว

1. เพื่อสงเสริมให
เกิดกิจกรรม
การตลาดการ
ทองเทีย่ ว
2. เพื่อดึงดูด
นักทองเที่ยวใหเขา
มาทองเทีย่ วภายใน
เขตพัฒนาการ
ทองเทีย่ วที่ทั่วถึง

46 ศึกษาแนวทางการ
ขยายตลาด
นักทองเที่ยวกลุม
นานาประเทศใหตรง
กับศักยภาพของ
พื้นที่

3. เพื่อมุงเนนใหเกิด
ตลาดนักทองเทีย่ ว
ใหมๆ สอดคลองกับ
แนวทางของ กก.
เชน กลุม
นักทองเที่ยว CLMV

กําหนด
กลุมเปxาหมาย
นักทองเที่ยวได
ชัดเจนทําให
วางแผนการตลาด
ได

มีแผนการตลาด
ที่สอดคลองกับ
ความตองการของ
นักทองเที่ยว

5,000,000

47

เพื่อสรางความ
เชื่อมั่นตอความ
สินคาและบริการที่
ใหแกนักทองเทีย่ ว

นักทองเที่ยวได
สินคาที่มีคุณภาพ
และไดรับบริการทีด่ ี
ในราคาที่เหมาะสม

มีแนวปฏิบตั ิดาน
การจัดการและ
ปxองกันการ
หลอกลวง
นักทองเที่ยว

1,000,000

จัดการป5ญหาการ
หลอกลวงและเอารัด
เอาเปรียบ
นักทองเที่ยวในเขต
พัฒนาการทองเที่ยว
- จัดศูนย0บริการ
นักทองเที่ยว one
stop service

แผนพัฒนาการทองเที่ยวเขตมรดกโลกดานวัฒนธรรม ประจําป 2565

หนา 67

ที่

โครงการ/กิจกรรม

-รักษาความ
ปลอดภัยและ
ใหบริการแก
นักทองเที่ยวอยางมี
คุณภาพเพื่อความ
สะดวกและมั่นใจ
ของนักทองเทีย่ ว
48 ติดตั้งระบบรักษา
ความปลอดภัยใหแก
พื้นที่ทองเทีย่ วที่มี
ความเสีย่ งตอชีวติ
และทรัพย0สินของ
นักทองเที่ยวทัง้ ชาว
ไทยและชาว
ตางประเทศ

วัตถุประสงค#

เป$าหมาย

1. เพื่อเจาหนาที่
สามารถตรวจสอบ
ติดตามการกระทํา
ผิดตอนักทองเที่ยว
และใชเป(นหลักฐาน
ในการจับกุม
ผูกระทําความผิด
2. เพื่อสรางความ
ปลอดภัยใหแก
นักทองเที่ยวใน
แหลงทองเที่ยว ลด
คดีที่สรางความ
เสียหายตอทรัพย0สิน
และประทุษราน
รางกายนักทองเทีย่ ว

ลดป5ญหาคดีทเี่ กิด
ตอนักทองเทีย่ ว
ทั้งตอชีวติ รางกาย
และทรัพย0 มีระบบ
ตรวจสอบติดตาม
การกระทํา
ความผิดในแหลง
ทองเทีย่ วที่มีความ
เสี่ยงตอ
นักทองเที่ยวหรือมี
ประวัติการเกิดเหตุ
ตอนักทองเทีย่ ว
เมื่อเกิดเหตุตอง
สามารถตรวจสอบ
ติดตามจากระบบ
รักษาความ
ปลอดภัยที่มีได
ทันทวงที
49 โครงการพัฒนา
1.เพื่อสงเสริม
1. ผูประกอบการมี
ทักษะผูประกอบการ ผูประกอบการ
ชองทาง Digital
ดาน E-Marketing ภายในเขต
Marketing ในการ
เพื่อการทองเทีย่ ว
พัฒนาการทองเที่ยว ทําธุรกิจ
เมืองมรดกโลกดาน 2. ผูประกอบการมี
วัฒนธรรมใหเขาถึง ความรูดาน Eตลาดพาณิชย0
Marketing เพื่อ
แผนพัฒนาการทองเที่ยวเขตมรดกโลกดานวัฒนธรรม ประจําป 2565

งบประมาณ
(ลานบาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
4. สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ (รวม)

สามารถใชระบบ
รักษาความ
ปลอดภัยติดตาม
คนรายและใชเป(น
หลักฐานในการ
จับกุมผูกระทําผิด
ไดอยางมีนัยสําคัญ

1,000,000

1. สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ (หลัก)
2. สํานักงาน
ทองเทีย่ วและกีฬา
จังหวัด (รวม)
3. องค0กรปกครอง
สวนทองถิ่น (รวม)

1. จํานวนชองทาง
Digital Marketing
ในการทําธุรกิจของ
ผูประกอบการ
2. ระดับความรู
ดาน E-Marketing
เพื่อการทองเทีย่ ว

8,000,000

1. สํานักงานสงเสริม
เศรษฐกิจดิจทิ ัล
(DEPA) (หลัก)
2.สถาบันการศึกษา
(รวม)
3.หอการคา (รวม)
4.สภาอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัด

หนา 68

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค#

อิเล็กทรอนิกส0มาก
ยิ่งขึ้น
2.เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการประกอบ
ธุรกิจพาณิชย0
อิเล็กทรอนิกส0ใหกับ
ผูประกอบการ
ภายในเขต
พัฒนาการทองเที่ยว
เมืองมรดกโลกดาน
วัฒนธรรม
3. เพื่อสรางรายไดที่
ยั่งยืนใหกับ
ผูประกอบการ
ภายในเขต
พัฒนาการทองเที่ยว
เมืองมรดกโลกดาน
วัฒนธรรม
50 โครงการพัฒนา
1. เพื่อพัฒนาระบบ
ระบบดิจิทัลแบบ
SMART CARD ใน
สมาร%ทการ%ดสําหรับ การจัดเก็บขอมูล
การทองเทีย่ ว
นักทองเที่ยวภายใน
อุทยาน
เขตพัฒนาการเมือง
ประวัติศาสตร%
มรดกโลกดาน
วัฒนธรรม
2. เพื่อพัฒนาระบบ
สารสนเทศสําหรับ
นักทองเที่ยวภายใน
เขตอุทยานประวิติ
ศาสตร0
3. เพื่อลดการใช
กระดาษและสราง

เป$าหมาย

ตัวชี้วัด

การทองเทีย่ ว
3. ผูประกอบการมี
รายไดเพิ่มขึ้นจาก
ชองทาง ดาน
E-Marketing เพื่อ
การทองเทีย่ ว

ของผูประกอบการ
3. จํานวนรายไดที่
เพิ่มขึ้นจากชองทาง
ดาน E-Marketing
เพื่อการทองเทีย่ ว

1. ระบบ SMART
CARD ในการ
จัดเก็บขอมูล
นักทองเที่ยว
ภายในเขตพัฒนา
การเมืองมรดกโลก
ดานวัฒนธรรม
2. ระบบ
สารสนเทศสําหรับ
นักทองเที่ยว
ภายในเขตอุทยาน
ประวิติศาสตร0
2. งบประมาณใน
การจัดทําบัตรเขา

1. ความพึงพอใจ
ของผูปฏิบตั ิงานตอ
ระบบ SMART
CARD ในการ
จัดเก็บขอมูล
นักทองเที่ยวภายใน
เขตพัฒนาการเมือง
มรดกโลกดาน
วัฒนธรรม
2. ความพึงพอใจ
ของนักทองเทีย่ ว
ภายในเขตอุทยาน
ประวิติศาสตร0

แผนพัฒนาการทองเที่ยวเขตมรดกโลกดานวัฒนธรรม ประจําป 2565

งบประมาณ
(ลานบาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
การทองเทีย่ ว (รวม)
5. สํานักงานพาณิชย0
จังหวัด (รวม)

10,000,000

1. สํานักศิลปากร
(หลัก)
2. สํานักงานสงเสริม
เศรษฐกิจดิจทิ ัล
(DEPA) (รวม)
3. สถาบันการศึกษา
(รวม)
4. สภาอุตสาหกรรม
การทองเทีย่ ว (รวม)
5. หอการคา (รวม)
6. สํานักงานสถิติ
จังหวัด (รวม)

หนา 69

ที่

โครงการ/กิจกรรม

51 โครงการพัฒนา
อาสาสมัครความ
ปลอดภัยทางการ
ทองเทีย่ ว

วัตถุประสงค#

เป$าหมาย

การทองเทีย่ วที่เป(น
มิตรกับสิ่งแวดลอม

ชมอุทยานประวิติ
ศาสตร0ลดลง

1. เพื่อใหบุคลากรที่
ใหบริการ
นักทองเที่ยว
สามารถสังเกต ให
ขอมูล แจงเบาะแส
การกระทําความผิด
หรือความผิดปกติที่
อาจทําใหเกิดการ
กระทําความผิดตอ
นักทองเที่ยว
2. เพื่อใหผูใหบริการ
สามารถปxองกัน
ตัวเองและชวยเหลือ
นักทองเที่ยวเมื่อเกิด
เหตุโจรกรรมหรือทํา
รายนักทองเทีย่ ว

52 จัดประชุมมรดกโลก 1. เพื่อสราง
แหงนานาประเทศ ความสัมพันธ0และ
ความรวมมือ

ตัวชี้วัด

3. จํานวน
งบประมาณการ
จัดทําบัตรเขาชม
อุทยานประวิติ
ศาสตร0
1. บุคลากร
บุคลากรทุกภาค
ทางการทองเทีย่ ว สวนที่เกี่ยวเนื่องกับ
ทุกภาคสวนรวมถึง การทองเทีย่ ว
ชุมชนในเขต
สามารถชวยเหลือ
พัฒนาการ
สนับสนุนการ
ทองเทีย่ วไดรับการ ติดตามผูกระทําผิด
อบรมพัฒนา
ตอนักทองเทีย่ ว
ศักยภาพการให
และชวยเหลือ
ขอมูลที่จําเป(นและ นักทองเที่ยวได
สําคัญไดอยาง
อยางทันทวงที
ถูกตองของ
ผูกระทําความผิด
ใหเจาหนาที่
สามารถติดตาม
คนรายไดอยาง
ทันทวงที
2. บุคลากรที่ไดรับ
การอบรมสามารถ
เป(นผูชวยเหลือ
และสนับสนุน
ปxองกันปราบปราม
การกระทําผิดของ
คนรายตอ
นักทองเที่ยว
สรางความสัมพันธ0 มีการจัดประชุม
ระหวางเครือขาย มรดกโลกของกลุม
ดานวัฒนธรรมของ นานาประเทศใน
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งบประมาณ
(ลานบาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

2,000,000

1. สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ (หลัก)
2. สํานักงานการ
ทองเทีย่ วและกีฬา
จังหวัด (รวม)
3. องค0กรปกครอง
สวนทองถิ่น (รวม)
4. เครือขาย
ทองเทีย่ วโดยชุมชน
(รวม)

1,000,000

สํานักงานพื้นที่พิเศษ
4 (อพท.4) (หลัก)

หนา 70

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค#

ระหวางบุคคลที่
ทํางานดาน
วัฒนธรรม/มรดก
โลกในกลุมนานา
ประเทศ
2. เพื่อเป(นการเก็บ
รวบรวมขอมูลเอาไว
เป(นพื้นฐานของการ
บริหารจัดการและ
ความรวมมือกัน
ทางดานวัฒนธรรม/
มรดกโลกในกลุม
นานาประเทศ
53 สงเสริมการมีสวน
1. เพื่อใหภาคีในเขต
รวมและพัฒนาความ พัฒนาการทองเที่ยว
รวมมือภายในเขต และพื้นที่ใกลเคียง
พัฒนาการทองเที่ยว ไดทําความรูจักเพื่อ
และระหวางพื้นที่
พัฒนาเครือขายการ
ใกลเคียงและเขต
ทองเทีย่ วรวมกัน
พัฒนาการทองเที่ยว 2. การพัฒนาความ
อื่น
รวมมือและการ
บูรณาการการ
จัดการรวมกันดาน
การทองเทีย่ วของ
เขตพัฒนาพื้นที่และ
เขตพื้นที่ใกลเคียง

เป$าหมาย

ตัวชี้วัด

มรดกโลกในกลุม
นานาประเทศ

พื้นที่ในเขตพัฒนา
มรดกโลกดาน
วัฒนธรรม

มีเครือขายการ
ทองเทีย่ วภายใน
เขตพัฒนาการ
ทองเทีย่ วกับพื้นที่
ใกลเคียงเขต
พัฒนาการ
ทองเทีย่ วเกิดขึ้น

จํานวนโครงการ
ความรวมมือกับ
หนวยงานตางๆ
ภายในเขต
พัฒนาการ
ทองเทีย่ ว ภาครัฐ
เอกชน และชุมชน
ไดรวมมือจัด
กิจกรรมรวมกันทํา
ใหเกิดการพัฒนาที่
เทาเทียม จัดทํา
MOU ในการ
บริหารการ
พัฒนาการ
ทองเทีย่ วรวมกับ
พื้นที่ใกลเคียงใน
เขตพัฒนาการ
ทองเทีย่ วรวมกัน
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งบประมาณ
(ลานบาท)

8,000,000

หนวยงาน
รับผิดชอบ

1 สํานักงานการ
ทองเทีย่ วและกีฬา
(หลัก)
2 หนวยงานที่
เกี่ยวของทั้งภาครัฐ
เอกชน และชุมชน
(รวม)

หนา 71

ที่

โครงการ/กิจกรรม

54 โครงการติดตามและ
ประเมินผล
ความกาวหนาการ
ดําเนินงานของ
โครงการตาม
แผนพัฒนาเมืองหลัก
เมืองรองทางการ
ทองเทีย่ วและ
แผนปฏิบตั ิการ
พัฒนาการทองเที่ยว
ในการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของโครงการ

วัตถุประสงค#

เป$าหมาย

ตัวชี้วัด

เพื่อให
คณะกรรมการ
ทองเทีย่ วประจําเขต
พัฒนาการทองเที่ยว
และบุคลากรประจํา
สํานักงานการ
ทองเทีย่ วและกีฬา
ประจําจังหวัด
ภายในเขต
พัฒนาการทองเที่ยว
ติดตาม
ความกาวหนาของ
โครงการและ
ประเมินความสําเร็จ
ของโครงการภายใต
เขตพัฒนาการ
ทองเทีย่ ว

1. จํานวนโครงการ
ที่เป(นไปตาม
แผนปฏิบตั ิการฯ
2. จํานวนโครงการ
ที่ไมเป(นไปตาม
แผนปฏิบตั ิการฯ
3. มีแนวปฏิบตั ิ
สําหรับโครงการที่
ไมเป(นไปตาม
แผนปฏิบตั ิการฯ
4. ไดทราบ
ความกาวหนาของ
โครงการตางๆของ
เขตพัฒนาการ
ทองเทีย่ ว
5. ไดทราบแนว
ทางการดําเนินงาน
ของเขตพัฒนาการ
ทองเทีย่ ว

1. ผลการ
ดําเนินการของ
โครงการตางๆ เป(น
คารอยละเมื่อเทียบ
กับตัวขี้วดั
ความสําเร็จ
2. การรับรู
ผลสัมฤทธิข์ อง
โครงการไดอยาง
ถูกตอง
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งบประมาณ
(ลานบาท)
1,000,000

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สํานักงานการ
ทองเทีย่ วและกีฬา
จังหวัด (หลัก)

หนา 72

ภาคผนวก
โครงการแบบยอ (Project brief)
ภายใตแผนพัฒนาการทองเที่ยวเขตมรดกโลกดานวัฒนธรรม
ประจําป(งบประมาณ 2565
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แบบฟอร#มจัดทําโครงการแบบยอ (Project brief)
หัวขอ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสําคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล

3. วัตถุประสงคBของ
โครงการ

รายละเอียด
โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ และการทองเที่ยวทางน้ําในเขตมรดก
โลกดานวัฒนธรรม
นโยบายรัฐบาล/ยุทธศาสตร0ชาติ ยุทธศาสตร0ชาติ 20 ปยุทธศาสตร0ที่ 2
กําหนดใหมีการสรางขีดความสามารถการแขงขันสรางความหลากหลายดานการ
ทองเที่ ยวทองเที่ ยวเชิ ง สรางสรรค0 และวั ฒ นธรรม แผนพั ฒ นาการทองเที่ ยว
แหงชาติฉบับที่2 (พ.ศ.2560-2564)ไดมุงเนนใหการทองเที่ยวไทยเป(นสาขาหลัก
ในการ รักษาเสถียรภาพและขับเคลื่อ นเศรษฐกิจโดยมีวิสั ยทัศน0การทองเที่ยว
ไทย พ.ศ.2535 “ประเทศไทยเป(นแหลงทองเที่ยวคุณภาพชั้นนําของโลกที่เติบโต
อยางมีสมดุ ลยภาพบนพื้นฐานความเป( นไทยเพื่อสงเสริ มการพัฒนาเศรษฐกิ จ
สังคม และกระจายรายไดสู ประชาชนทุกภาคสวนอยางยั่งยืน โดยรัฐบาลมีแผน
แมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2554 - 2564 มุงเนนใหคน
ไทยไดตระหนัก ในความสํ าคั ญ ของชาติ ยึ ดมั่ นในหลัก ธรรมทางศาสนาที่ ตน
นับ ถือและจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย0 ใหคงอยูคูสังคมไทยอยางมั่นคง
และยั่งยืนเกิดสังคมคุณธรรม อยูรวมกันดวยความ สมานฉันท0ภายหลักธรรมทาง
ศาสนา ปรั ชญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ยง และวิ ถีวัฒ นธรรม อั นดี ง ามตามแผน
ยุทธศาสตร0ชาติ 20 ปและโมเดลประเทศไทย 4.0 ดวยการสราง ความเขมแข็ง
จากภายใน เพื่ อวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาวและแกไข ป5ญหา
วิกฤตคุณธรรมของคนในชาติให “คุณธรรมนําการพัฒนา" ดวยการบูรณาการ
ทุกภาคสวนอยางเป(นระบบและตอเนื่อง
จากนโยบาย ศักยภาพ ความตองการ จึงกําหนดแนวทางการพัฒนาโดย
จับ กิจกรรมในรูปแบบการจําลองจัดวิถีชีวิตของชุมชนที่มีความเป(นอัตลักษณ0
จากชุมชน คุณธรรมของจังหวัดกําแพงเพชร พิษณุโลก ตาก และสุโขทัย ในเรื่อง
การพัฒนากิจกรรมทางน้ําใหยั่งยืนตอไป
1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ และการทองเที่ยวทางน้ําในเขต
มรดกโลกดานวัฒนธรรม
2. เพื่อพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวทางน้ํา(ตามรอยเสด็จ)
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หัวขอ
4. เปnาหมายและตัวชี้วัด
ความสําเร็จของโครงการ

5. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ
6. หนวยงานรับผิดชอบ
7. ระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน
8. งบประมาณ (บาท)
9. ผลผลิต (output)

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
(outcome)

รายละเอียด
เปnาหมาย
1. เกิดกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
2. เกิดกิจกรรมการทองเที่ยวทางน้ํา (ตามรอยเสด็จ)
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
1. จํานวนกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
2. จํานวนกิจกรรมการทองเที่ยวทางน้ํา (ตามรอยเสด็จ)
1. พัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
2. พัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวทางน้ํา
3. พัฒนาบุคลากรเรื่องความปลอดภัยทางน้ํา
1. อพท.4 (หลัก)
2. สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด (รวม)
1ป
10 ลานบาท
1.มีกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ และการทองเที่ยวทางน้าํ ในเขตมรดกโลก
ดานวัฒนธรรม
2. มีการฟ`aนฟูและมีกจิ กรรมการทองเที่ยวทางน้ํา(ตามรอยเสด็จ)
3. เครือขาย บวร (บาน วัด โรงเรียนและราชการ) เกิดความสามัคคีในการ
รวมมือและ บูรณาการในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
1. จํานวนนักทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้น
2. จํานวนกิจกรรมการทองเที่ยวเขตเมืองมรดกโลกเพิ่มมากขึ้น
3. เครือขาย บวร (บาน วัด โรงเรียนและราชการ) เกิดความสามัคคีในการ
รวมมือและ บูรณาการในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
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แบบฟอรBมจัดทําโครงการแบบยอ (Project brief)
หัวขอ
1. ชื่อโครงการ

2. ความสําคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล

3. วัตถุประสงคBของ
โครงการ
4. เปnาหมายและตัวชี้วัด
ความสําเร็จของโครงการ

รายละเอียด
โครงการศึก ษาแนวทางการจัดการและสนับสนุนการทองเที่ยว การเชื่อมโยง
เสนทางทองเที่ยวและกิจกรรม การทองเที่ยวทางดานวัฒนธรรมและธรรมชาติ
กับประเทศเพื่อนบาน
ยุทธศาสตร0ชาติ 20 ปยุทธศาสตร0ที่ 2 กําหนดใหมีการสรางขีดความสามารถการ
แขงขั นสรางความหลากหลายดานการทองเที่ยวทองเที่ ยวเชิ งสรางสรรค0และ
วัฒนธรรม แผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2564) ได
มุงเนนใหการทองเที่ยวไทยเป(นสาขาหลักในการ รักษาเสถียรภาพและขับเคลื่อน
เศรษฐกิจโดยมีวิสัยทัศน0การทองเที่ยวไทย พ.ศ.2579 "ประเทศไทยเป(นแหลง
ทองเที่ยวคุณภาพชั้นนําของโลกที่เติบโตอยางมีสมดุลยภาพบนพื้นฐานความเป(น
ไทยเพื่อสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และกระจายรายไดสูประชาชนทุก
ภาคสวนอยางยั่งยืน" ดวยการบูรณาการทุกภาคสวนอยางเป(นระบบและตอเนื่อง
โดยมีเ ปx าหมายของการพัฒ นา ไดแก ศู นย0ก ลางสิ นคาเกษตรปลอดภั ยที่ มี
นวัตกรรม การทองเที่ยวธรรมชาติ ประวัติศาสตร0 และวัฒนธรรมลาคายกระดับ
คุณภาพอยางยั่งยืนมีแนวทางการพัฒนาตามประเด็นการพัฒนา คือพัฒนาสินคา
บริการ และป5จจัยสนับสนุนการทองเที่ยวใหไดระดับมาตรฐาน และพัฒนาการ
ตลาดการทองเที่ยว การเชื่อมโยงกเสนทางทองเที่ยวและกิจกรรม การทองเที่ยว
ทางดานวัฒนธรรมและธรรมชาติกับประเทศเพื่อนบาน จะทําใหเกิดรายไดและ
จํ านวนนั ก ทองเที่ ย วที่ เ พิ่ ม ขึ้ น รวมป˜ ง การแลกเปลี่ ยนทรั พ ยากรบุ คคล องค0
ความรู และเกิดการกรตุนเศรษฐกิจในระยะยาวอยางตอเนื่องอีกดวย
1. เพื่อใหไดแนวทางการเชื่อมโยงการทองเที่ยวระหวางสองประเทศ
2. เพื่อการกระจายตัวและเพิ่มปริมาณนักทองเที่ยวของทั้งสองประเทศ
เปnาหมาย
1. มีกิจกรรมการเชื่อมโยงและมีการทองเที่ยวทีเ่ ชื่อมโยงระหวางประเทศ เพื่อน
บานและเขตพัฒนาการทองเที่ยวมรดกโลกดานวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
1. จํานวนกิจกรรมการทองเที่ยวเพิม่ ขึ้น

แผนพัฒนาการทองเที่ยวเขตมรดกโลกดานวัฒนธรรม ประจําป 2565

หนา 76

หัวขอ
5. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ

6. หนวยงานรับผิดชอบ

7. ระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน
8. งบประมาณ (บาท)
9. ผลผลิต (output)

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
(outcome)

รายละเอียด
1. การจัดเวทีรับฟ5งความคิดเห็นปละประเมินผลกระทบการเชื่อมโยงและมีการ
ทองเที่ยวที่เชื่อมโยงระหวางประเทศ เพือ่ นบานและเขตพัฒนาการทองเที่ยว
มรดกโลกดานวัฒนธรรม
2. การจัดเวทีเชื่อมโยงกิจกรรมการทองเที่ยวระหวางประเทศเพื่อนบานและเขต
พัฒนาการทองเที่ยวมรดกโลกดานวัฒนธรรม
3. จัดกิจกรรมทดสอบเสนทางการทองเที่ยวระหวางประเทศเพื่อนบานและเขต
พัฒนาการทองเที่ยวมรดกโลกดานวัฒนธรรม
4. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ0เสนทางการทองเที่ยวระหวางประเทศเพื่อนบาน
และเขตพัฒนาการทองเที่ยวมรดกโลกดานวัฒนธรรม
1. สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด (หลัก)
2. องค0กรปกครองสวนทองถิ่น (รวม)
3. สภาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว (รวม)
4. สํานักศิลปากร
1ป
15 ลานบาท
1. รายงานการประเมินผลกระทบจากการดําเนินโครงการ
2. เสนทางการทองเที่ยวระหวางประเทศเพือ่ นบานและเขตพัฒนาการทองเที่ยว
มรดกโลกดานวัฒนธรรม
3. สื่อประชาสัมพันธ0การทองเที่ยวเสนทางการทองเที่ยวระหวางประเทศเพื่อน
บานและเขตพัฒนาการทองเที่ยวมรดกโลกดานวัฒนธรรม
1. จํานวนนักทองเที่ยวจากตางประเทศที่เพิม่ ขึ้น
2. เป@ดชองทางการทองเที่ยวใหมและกระตุนเศรษฐกิจแนวระนาบ
3. สรางความสัมพันธ0อันดีกปั ระเทศเพื่อนบานและเขตพัฒนาการทองเที่ยว
มรดกโลกดานวัฒนธรรม
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แบบฟอรBมจัดทําโครงการแบบยอ (Project brief)
หัวขอ
1. ชื่อโครงการ

รายละเอียด
โครงการศึกษาเสนทางประวัติศาสตร0เพื่อพัฒนาการทองเทีย่ วกลุมมรดกโลกดาน
วัฒนธรรม
2. ความสําคัญของ
การทองเที่ยวเป(นอุตสาหกรรมภาคบริการที่มีบทบาทสําคัญในระบบเศรษฐกิจ
โครงการ หลักการและ ของประเทศไทย เพราะนอกจากจะสรางรายไดโดยมีมูลคาเป(นอันดับหนึ่งของ
เหตุผล
การคาบริ ก ารรวมของประเทศ โดยมี สั ด สวนในผลิ ต ภั ณ ฑ0 ม วลรวม
ภายในประเทศ (GDP) การทองเที่ ยวเชิ ง ประวั ติศาสตร0 เป(นการทองเที่ ยวที่
นักทองเที่ยวไดศึก ษาคุณคาทางประวัติศาสตร0 วั ฒนธรรม และสัง คม รวมถึ ง
สถานที่ ที่ มี ค วามผู ก พั น ทางจิ ต ใจของชนรุ นหลั ง เพื่ อ ชื่ น ชม และเรี ย นรู
ประวั ติศาสตร0 และโบราณสถานในแหลงทองเที่ ยวนั้ น บนพื้ นฐานของความ
รั บ ผิ ด ชอบและมี จิ ตสํ านึ ก ตอการรั ก ษามรดกทางวั ฒ นธรรมและคุ ณคาของ
สภาพแวดลอม โดยที่ ชุ ม ชนในทองถิ่ น มี ส วนรวมในการบริ ห ารจั ด การการ
ทองเที่ยวนั้น รูปแบบของการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร0 เชน การจัดรายการ
เสนทางทองเที่ยวตามรอยประวัติศาสตร0 อุทยานประวัติศาสตร0 ชมซากอารย
ธรรมโบราณสถานตางๆ อนุสาวรีย0/อนุสรณ0สถาน สิ่งปลูกสรางที่มีคุณคา และ
ความสําคัญทางประวัติศาสตร0และวัฒนธรรม เป(นตน การทองเที่ยวในเขตเมือง
มรดกโลกดานวัฒนธรรมมีจุดเดนทางประวัติศาสตร0มากมายแตขาดการศึกษา
รอยเรียงเรื่องราวตามลําดับระยะเวลา ทั้งนี้ เพื่อใหนักทองเที่ยวสามารถเรียนรู
ทางประวัติศาสตร0ไดอยางมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
3. วัตถุประสงคBของ
1. เพื่อศึกษาเสนทางประวัติศาสตร0เพือ่ พัฒนาการทองเที่ยวกลุมมรดกโลกดาน
โครงการ
วัฒนธรรม
2. เพื่อเชื่อมโยงประวัติศาสตร0ภายในเขตพัฒนาการทองเที่ยวกลุมมรดกโลกดาน
วัฒนธรรม
4. เปnาหมายและตัวชี้วัด เปnาหมาย
ความสําเร็จของโครงการ 1. ชุดองค0ความรูทางประวัติศาสตร0เพื่อพัฒนาการทองเที่ยวกลุมมรดกโลกดาน
วัฒนธรรม
2. แผนที่แสดงลําดับระยะเวลาเรื่องราวทางประวัติศาสตร0เพื่อพัฒนาการ
ทองเที่ยวกลุมมรดกโลกดานวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
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หัวขอ

5. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ

6. หนวยงานรับผิดชอบ

7. ระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน
8. งบประมาณ (บาท)
9. ผลผลิต (output)

รายละเอียด
1. มีฐานขอมูลทางประวัติศาสตร0เพื่อการพัฒนาการทองเทีย่ วกลุมมรดกโลกดาน
วัฒนธรรม
2. สามารถเชื่อมโยงประวัติศาสตร0และลําดับระยะเวลาเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร0เพือ่ พัฒนาการทองเที่ยวกลุมมรดกโลกดานวัฒนธรรม
1. ศึกษาวิจัยและสืบคนประวัติศาสตร0เพื่อพัฒนาการทองเทีย่ วกลุมมรดกโลก
ดานวัฒนธรรม
2. วิเคราะห0จุดเดนทางประวัติศาสตร0เพื่อพัฒนาการทองเทีย่ วกลุมมรดกโลกดาน
วัฒนธรรม
1.สถาบันการศึกษา
2. สํานักงานพัฒนาชุมชน
3. อพท
4. สถาบันการศึกษา
5. องค0การปกครองสวนทองถิ่น
1ป

4 ลานบาท
1. รายงานการวิจัยทางประวัติศาสตร0เพือ่ พัฒนาการทองเทีย่ วกลุมมรดกโลกดาน
วัฒนธรรม
2. ชุดองค0ความรูทางประวัติศาสตร0เพื่อพัฒนาการทองเที่ยวกลุมมรดกโลกดาน
วัฒนธรรม
2. แผนที่ลําดับระยะเวลาเรื่องราวทางประวัติศาสตร0เพื่อพัฒนาการทองเที่ยว
กลุมมรดกโลกดานวัฒนธรรม
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. ไดทราบเสนทางประวัติศาสตร0เพื่อพัฒนาการทองเที่ยวกลุมมรดกโลกดาน
(outcome)
วัฒนธรรม
2. สามารถเชื่อมโยงประวัติศาสตร0ภายในเขตพัฒนาการทองเที่ยวกลุมมรดกโลก
ดานวัฒนธรรมได
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แบบฟอรBมจัดทําโครงการแบบยอ (Project brief)
หัวขอ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสําคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล

รายละเอียด
โครงการพัฒนาเสนทางการทองเที่ยวลุมน้ําป@ง วัง ยม นาน
การทองเที่ยวทางแมน้ําในป5จจุบันมีอัตราเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องโดยเฉพาะกลุม
นักทองเที่ยวที่นิยมการทองเที่ยวทางธรรมชาติ มักจะตองการเขามาสัมผัสความ
บริสุทธิ์ของแมน้ําตลอดเสนทางที่มีการเป@ดเดินเรือ ไดเห็นถึงวิถีชีวิตของชุมชนที่
อยูริมฝ5^งน้ําของไทย ในอดี ตทั้ง 4 จังหวัดภายในเขตพัฒนาการทองเที่ยวเมือ ง
มรดกโลกดานวัฒ นธรรม มี วิถีชีวิตที่ผู กพันกั บสายน้ํา เชน จังหวั ดพิษณุโลกมี
เรือนแพริมสองฝ5^งแมน้ํา จังหวัดสุโขทัย ประชากรในอดีตประกอบอาชีพหาปลา
เพื่ อยั งชี พ จั งหวั ดตากและจัง หวั ดกําแพงเพชร มี วิถีชีวิตลุมน้ํ าเพื่อ ทํ าการคา
แตในป5จจุบัน วิถีชีวิตลุมน้ําไดเลือนหายไปตามความเติบโตของเมือง ดังนั้น การ
พัฒ นาการรู ป แบบการทองเที่ ยวทางน้ํ า นอกจากจะมี เ ปx าหมายเพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแขงขั นกั บ นานาประเทศ ทั้ ง นี้ก็ เ พื่ อเป( นการสงเสริ ม ให
ประชาชนในพื้ นที่ ที่ มี ส วนกั บ ทองเที่ ยวไดมี อ าชี พ และมี ร ายได ประเทศไทย
จําเป(นที่จะตองพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวใหนาสนใจและมี ความแปลกใหม
นาสนใจมากขึ้น อีกทั้งยังเป(นการฟ`aนฟูวิถีชีวิตและวัฒนธรรมลุมน้ําสูการเรียนรู
ของเยาวชนในพื้นที่ตอไป
3. วัตถุประสงคBของ
1. เพื่อฟ`aนฟูวิถีชีวิตลุมน้ําป@ง วัง ยม นาน
โครงการ
2. เพื่อพัฒนาเสนทางการทองเทีย่ วลุมน้ําป@ง วัง ยม นาน
3. เพื่อพัฒนากิจกรรมทางการทองเที่ยวทางน้ําภายในเขตพัฒนาการทองเที่ยว
เมืองมรดกโลกดานวัฒนธรรม
4. เปnาหมายและตัวชี้วัด เปxาหมาย
ความสําเร็จของโครงการ 1. เสนทางการทองเที่ยวลุมน้ําป@ง วัง ยม นาน อยางนอย 1 เสนทาง
2. กิจกรรมทางการทองเที่ยวทางน้ําภายในเขตพัฒนาการทองเที่ยวเมืองมรดก
โลกดานวัฒนธรรม อยางนอย 4 กิจกรรม
3. วิถีชีวิตลุมน้ําป@ง วัง ยม นาน ในพื้นที่ไดรับการฟ`aนฟูอยางนอย 1 แหง
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
1. จํานวนเสนทางการทองเที่ยวลุมน้ําป@ง วัง ยม นาน
2. จํานวนกิจกรรมทางการทองเที่ยวทางน้ําภายในเขตพัฒนาการทองเที่ยวเมือง
มรดกโลกดานวัฒนธรรม
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หัวขอ
5. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ

6. หนวยงานรับผิดชอบ

7. ระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน
8. งบประมาณ (บาท)
9. ผลผลิต (output)

รายละเอียด
3. ประเภทของวิถีชีวิตลุมน้ําป@ง วัง ยม นาน ในพื้นที่ไดรับการฟ`aนฟู
1. ประสานความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐอื่นๆ ในการบูรณาการการทํางาน
2. สืบคนวิถีชีวิตลุมน้ําป@ง วัง ยม นาน ในพื้นที่ภายในเขตพัฒนาการทองเที่ยว
เมืองมรดกโลกดานวัฒนธรรม
3. กิจกรรมฟ`aนฟูวิถีชีวิตลุมน้ําป@ง วัง ยม นาน ในพื้นที่
4. กิจกรรมเชื่อมโยงวิถีชีวิตลุมน้ําเพื่อพัฒนาเสนทางการทองเที่ยวลุมน้ําป@ง วัง
ยม นาน
5. ออกแบบกิจกรรมทางการทองเที่ยวทางน้ําภายในเขตพัฒนาการทองเที่ยว
เมืองมรดกโลกดานวัฒนธรรม
1. สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด (หลัก)
2. กรมเจาทา
3. กรมชลประทาน
4. องค0การปกครองสวนทองถิ่น
1ป

5 ลานบาท
1. เสนทางการทองเที่ยวลุมน้ําป@ง วัง ยม นาน อยางนอย 1 เสนทาง
2. กิจกรรมทางการทองเที่ยวทางน้ําภายในเขตพัฒนาการทองเที่ยวเมืองมรดก
โลกดานวัฒนธรรม อยางนอย 4 กิจกรรม
3. วิถีชีวิตลุมน้ําป@ง วัง ยม นาน ในพื้นที่ไดรับการฟ`aนฟูอยางนอย 1 แหง
4. ชุดองค0ความรูวิถีชีวิตลุมน้ําป@ง วัง ยม นาน ภายในเขตพัฒนาการทองเที่ยว
เมืองมรดกโลกดานวัฒนธรรม
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. วิถีชีวิตลุมน้ําป@ง วัง ยม นาน ในพื้นที่ไดรับการฟ`aนฟู
(outcome)
2. ไดเสนทางการทองเที่ยวลุมน้ําป@ง วัง ยม นาน
3. มีกิจกรรมทางการทองเที่ยวทางน้ําภายในเขตพัฒนาการทองเที่ยวเมืองมรดก
โลกดานวัฒนธรรม
4. มีองค0ความรูวิถีชีวิตลุมน้ําป@ง วัง ยม นาน ภายในเขตพัฒนาการทองเที่ยว
เมืองมรดกโลกดานวัฒนธรรม
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แบบฟอรBมจัดทําโครงการแบบยอ (Project brief)
หัวขอ
1. ชื่อโครงการ

2. ความสําคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล

3. วัตถุประสงคBของ
โครงการ

4. เปnาหมายและตัวชี้วัด
ความสําเร็จของโครงการ

5. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ

รายละเอียด
โครงการรับฟ5งความคิดเห็นมาตรการการอนุญาตการควบคุมและการอํานวย
ความสะดวกใหนักทองเที่ยวประเทศเพื่อนบานใชรถสวนตัวเดินทางทองเที่ยว
ในเขตพัฒนาการทองเที่ยวมรดกโลกดานวัฒนธรรม
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว ถือ เป(นอุตสาหกรรมหลั กของประเทศไทยที่ สราง
รายไดมหาศาล กลุมเปxาหมายหลักของการทองเที่ยวในเขตพัฒนาเมืองมรดก
โลกดานวัฒนธรรมสวนใหญเป(นชาวตางชาติและประเทศเพื่อนบาน การอํานวย
ความสะดวกดานการทองเที่ยว ถื อเป(นป5จ จัยสํ าคั ญในการกระตุนการเติ บโต
ทางการทองเที่ยวชายแดนแมสอด จังหวัดตาก การรับฟ5งความคิดเห็นมาตรการ
การอนุ ญาตการควบคุ มและการอํานวยความสะดวกใหนักทองเที่ ยวประเทศ
เพื่อนบานใชรถสวนตัวเดินทางทองเที่ยว ในเขตพัฒนาการทองเที่ยวมรดกโลก
ดานวัฒนธรรม จะสามารถผลักดันใหเกิดกลไกการทองเที่ยวชายแดนที่มีมูลคา
การทองเที่ยวจากตางประเทศและสามารถกระตุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในพื้นที่และในระดับมหภาคได ทั้งนี้ เพื่อเป(นการรับฟ5งความคิดเห็น สภาพและ
ป5ญหาอุปสรรคจากการดําเนินการเชื่อมตอการคมนาคมพื้นที่ชั้นในของประเทศ
พมา เขาสู อ.แมสอด จ.ตาก เพื่อดําเนินการพัฒนาและหาแนวทางในการปxองกัน
ป5ญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
1. เพื่อใหมีการผลักดันเชิงนโยบายรองรับและเป@ดโอกาสใหนักทองเที่ยว
ประเทศเพื่อนบานมาทองเที่ยวยังประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น
2. เพื่อรับฟ5งความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียเป(นขอมูลในการผลักดันเชิง
นโยบาย
เปnาหมาย
มีรถสวนตัวและรถโดยสารจากประเทศเพื่อนบานเขามาทองเที่ยวในเขต
พัฒนาการทองเที่ยวมรดกโลกดานวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
มีนโยบายเอื้ออํานวยตอการเดินทางทองเที่ยวระหวางสองประเทศมากขึ้น
1. จัดเวทีแลกเปลี่ยนและรับฟ5งความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียเป(นขอมูลใน
การผลักดันเชิงนโยบาย
2. ผลักดันเชิงนโยบายรองรับและเป@ดโอกาสใหนักทองเที่ยว ประเทศเพื่อนบาน
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หัวขอ
6. หนวยงานรับผิดชอบ

7. ระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน
8. งบประมาณ (บาท)
9. ผลผลิต (output)

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
(outcome)

รายละเอียด
มาทองเที่ยวยังประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น
1. สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด (หลัก)
2. สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด (รวม)
3. ภาคเอกชน เชน หอการคาจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด (รวม)
4. การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (รวม)
5. กระทรวงการตางประเทศ (รวม)
1ป
7 ลานบาท
1. รายงานสรุปผลการรับฟ5งความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียเป(นขอมูลในการ
ผลักดันเชิงนโยบาย
2. แนวทางการอนุญาตการควบคุมและการอํานวยความสะดวกใหนักทองเที่ยว
ประเทศเพื่อนบานใชรถสวนตัวเดินทางทองเที่ยว ในเขตพัฒนาการทองเที่ยว
มรดกโลกดานวัฒนธรรม
1. มีกฎหมาย/ขอบังคับ/แนวทางอนุญาตการควบคุมและการอํานวยความ
สะดวกใหนักทองเที่ยวประเทศเพือ่ นบานใชรถสวนตัวเดินทางทองเที่ยว ในเขต
พัฒนาการทองเที่ยวมรดกโลกดานวัฒนธรรม
2. จํานวนนักทองเที่ยวชาวพมาเพิ่มขึ้นในเขตพัฒนาการทองเที่ยวมรดกโลกดาน
วัฒนธรรม
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แบบฟอรBมจัดทําโครงการแบบยอ (Project brief)
หัวขอ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสําคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล

3. วัตถุประสงคBของ
โครงการ
4. เปnาหมายและตัวชี้วัด
ความสําเร็จของโครงการ

5. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ
6. หนวยงานรับผิดชอบ

รายละเอียด
โครงการติดตั้ง ปxายและสื่ อความหมายการทองเที่ ยว ภาษาตางประเทศ เพื่ อ
รองรับนักทองเที่ยว ในเขตพัฒนาการทองเที่ยวมรดกโลกดานวัฒนธรรม
เนื่องดวยนโยบายรัฐบาลดานการสรางรายไดโดยสงเสริมการทองเที่ยวจากทั้ง
ภายนอกและภายในประเทศ จั ด ใหมี ก ารพั ฒ นาการทองเที่ ย วและแหลง
ทองเที่ยว รวมทั้งหลักประกันความปลอดภัยแกนักทองเที่ยวในภาวะปกติและ
ภาวะวิกฤต และการทองเที่ยวเชิงอนุรั กษ0 เชิงวัฒนธรรม เชิงสุขภาพและสปา
ที่มีคุณภาพและมูลคาเพิ่มสูง ใหมีรายไดจากนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น 2 เทาในเวลา
5 ป ดังนั้ น จึ งจําเป(นตองสรางและพัฒนาโครงสรางพื้ นฐานรวมทั้ง สิ่งอํ านวย
ความสะดวกในแหลงทองเที่ ยว รวมทั้ งอนุ รักษ0 ฟ`aนฟู และจัดการสิ่ งแวดลอม
แหลงทองเที่ยวภายในเขตพัฒนาการทองเทีย่ วมรดกโลกดานวัฒนธรรม และเป(น
การรองรับการทองเที่ยวกับประเทศเพื่อนบาน ไดแก จีน สหรัฐอาหรับอิมิเรตส0
ไตหวัน ฝรั่งเศส ญี่ปุ}น เป(นตน โดยการพัฒนาโครงสรางและป5จจัยพื้นฐานที่เอื้อ
ตอการทองเที่ ยว สงผลตอการเพิ่ ม ขี ดความสามารถในการแขงขั น ดานการ
ทองเที่ยวในเขตพัฒนาการทองเที่ยวมรดกโลกดานวัฒนธรรม
1. เพื่อเตรียมความพรอมและอํานวยความสะดวกใหแกนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติ ที่จะเดินทางมาทองเที่ยวในเขตพัฒนาการทองเที่ยว
2. เพื่อใหนักทองเที่ยวชาวตางชาติปฏิบัติตามกฎและคําเตือนไดอยางถูกตอง
เปnาหมาย
ใหนักทองเที่ยวชาวตางชาติปฏิบัติตามกฎและปxายสัญญาณเตือนไดอยางถูกตอง
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
มีมาตรฐานการรองรับนักทองเที่ยวที่ดี
1. การแปลภาษาปxายบอกทาง อยางนอยปxายละ 2 ภาษา
2. การจางเหมาทําสือ่ ปxายประชาสัมพันธ0ในเขตพัฒนาการทองเที่ยวมรดกโลก
ดานวัฒนธรรม
1. องค0การปกครองสวนทองถิ่น (หลัก)
2. สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด (รวม)
3. สํานักงานจังหวัด (รวม)
4. องค0การบริหารการพัฒนาพื้นที่พเิ ศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (รวม)
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หัวขอ
7. ระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน
8. งบประมาณ (บาท)
9. ผลผลิต (output)

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
(outcome)

รายละเอียด
5. สภาอุตสาหกรรมจังหวัด (รวม)
180 วัน
4 ลานบาท
1. สถานที่ ท องเที่ ย วสํ า คั ญ ภายในเขตพั ฒ นาการทองเที่ ย วมรดกโลกดาน
วั ฒ นธรรมติ ด ตั้ ง ปx า ยและสื่ อ ความหมายการทองเที่ ย วภาษาตางประเทศ
เพื่อรองรับนักทองเที่ยวในเขตพัฒนาการทองเที่ยวมรดกโลกดานวัฒนธรรม
1. นักทองเที่ยวสามารถอานและเขาใจเสนทางการเดินทางไปยังแหลงทองเที่ยว
ภายในเขตพัฒนาการทองเที่ยวมรดกโลกดานวัฒนธรรม
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แบบฟอรBมจัดทําโครงการแบบยอ (Project brief)
หัวขอ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสําคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล

3. วัตถุประสงคBของ
โครงการ
4. เปnาหมายและตัวชี้วัด
ความสําเร็จของโครงการ

5. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ
6. หนวยงานรับผิดชอบ

รายละเอียด
โครงการสนับสนุนใหหนวยงานบริการการทองเที่ยว สามารถใหขอมูลและสือ่
ความหมายดวยภาษาตางประเทศ
อุตสาหกรรมการทองเที่ ยวในประเทศไทยนั้นถื อ เป(นอุ ตสาหกรรมหลั ก ที่ ทํ า
รายไดใหประเทศเป(นอันดับหนึ่ง การพัฒนาความสามารถทางการสื่อสารของ
บุคลากรเหลานี้จึงมีความจําเป(นอยางยิ่งในการสงเสริม และพัฒนาอุตสาหกรรม
การทองเที่ยวเพื่อใหมีขีดความสามารถที่พรอมจะแขงขันกับประเทศตางๆ ได
อยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อเป(นการรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่มา
จากประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (AEC) ในอนาคต รวมถึ ง เป( น การสราง
ความสั ม พั น ธ0 และภาพลั ก ษณ0 อั นดี ตอนั ก ทองเที่ ยวทั่ วโลก โดยแนวทางการ
ดําเนินการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานการทองเที่ยวนั้น จําเป(นตอง
พัฒนาบุคลากรการทองเที่ยวใหเป( นผูที่ มีความรูในดานภาษา และโดยเฉพาะ
อยางยิ่งการสื่อสารภาษาตางประเทศไมวาจะเป(น ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ หรือ
ภาษาพมา ที่ มี ก ารใชงานมากในเขตพั ฒ นาการทองเที่ ย วมรดกโลกดาน
วัฒนธรรม ทั้งทักษะการฟ5ง การพูด การอาน หรือการเขียนที่จําเป(นตองใชใน
การติดตอสื่อสารกับนักทองเที่ยวชาวตางชาติโดยตรง
เพื่อใหหนวยงานตางๆสามารถสือ่ สาร และสามารถใหขอมูลแกนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติไดอยางถูกตอง
เปnาหมาย
มีหนวยงานหรือองค0กรการทองเที่ยวสามารถใหบริการชาวตางชาติได
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
หนวยงานที่เกี่ยวของพัฒนาระบบขอมูลเพื่อการทองเที่ยวทีด่ ีขึ้น
1. อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารทักษะการสื่อสารภาษาตางประเทศเพื่อการทองเที่ยว
2. กิจกรรมการสื่อสารภาษาตางประเทศ ณ สถานที่ทองเทีย่ ว
1. สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด (หลัก)
2. สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด (รวม)
3. องค0กรปกครองสวนทองถิ่น (รวม)
4. สํานักงานจังหวัด (รวม)
5. องค0การบริหารการพัฒนาพื้นที่พเิ ศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (รวม)
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หัวขอ
7. ระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน
8. งบประมาณ (บาท)
9. ผลผลิต (output)
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
(outcome)

รายละเอียด
6. สภาอุตสาหกรรมจังหวัด (รวม)
180 วัน
1 ลานบาท
1. บุคลากรสามารถฟ5ง พูด อาน เขียน ภาษาตางประเทศเพือ่ การทองเที่ยว
อยางนอย 1 ภาษา
1. บุคลากรสามารถติดตอสื่อสาร ตอนรับ ดูแล ชวยเหลือและอํานวยความ
สะดวกใหแกชาวตางชาติไดอยางมั่นใจ มีประสิทธิภาพ
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แบบฟอรBมจัดทําโครงการแบบยอ (Project brief)
หัวขอ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสําคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล

3. วัตถุประสงคBของ
โครงการ

4. เปnาหมายและตัวชี้วัด
ความสําเร็จของโครงการ

รายละเอียด
โครงการพั ฒ นาและสงเสริ ม ความเขมแข็ ง ของชุ ม ชนในเขตมรดกโลกดาน
วัฒนธรรม
แผนปฏิ บัติก ารขับ เคลื่ อ นการพั ฒนาการทองเที่ ยวโดยชุม ชนอยางยั่ง ยื นและ
สรางสรรค0 พ.ศ. 2561-2565 เปx า หมายเพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพและทั ก ษะของ
ทรัพยากรมนุษย0ในชุมชนใหมีความรู ความสามารถในการจัดการการทองเที่ยว
โดยชุมชนไดอยางยั่งยืน ตามแนวคิดการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนบนฐานความ
พอเพียง อีกทั้งยกระดับการทองเที่ยวโดยชุมชนที่มีมาตรฐานคุณภาพภายใตขีด
ความสามารถการรองรั บ ของชุม ชน และเพื่ อเพิ่ มจํ านวนเครือ ขายและความ
เขมแข็ ง ของเครื อ ขายการทองเที่ ยวโดยชุ ม ชน ซึ่ ง สอดคลองกั บ แผนพั ฒ นา
ยุท ธศาสตร0 ชาติ 20 ป ที่มี เ ปxาหมายหนึ่ ง คือ การกระจายรายไดและลดความ
เหลื่อมล้ําของประเทศผานการทองเที่ยวโดยชุมชน เพื่อใหบรรลุตามเปxาหมาย
ดังกลาวหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตางรวมมือผลักดันใหเกิดการทองเที่ยว
โดยชุมชน ซึ่งแตละชุมชนในเขตมรดกโลกดานวัฒนธรรม มี ความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมและมีความเขมแข็งในการบริหารจัดการ จึงเล็งเห็นความสําคัญใน
การพั ฒ นาเชิ ง บู ร ณาการความรวมมื อ การจั ด การทองเที่ ย วชุ ม ชนใหเกิ ด
ประสิทธิภาพและความตอเนื่องในระยะยาวมากขึ้น
1. เพื่อสรางการบูรณาการความเชื่อมโยงระหวางจังหวัดในเขตมรดกโลกดานวัฒนธรรม
2. เพื่ อเพิ่มศักยภาพและสรางความเขมแข็ งดานการทองเที่ ยวของชุมชน ดวยการ
พัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว เครือขายดานการทองเที่ยว และยกระดับมาตรฐาน
สินคาและบริการดานการทองเที่ยว
3. เพื่อสงเสริมกลไกการมีสวนรวมระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชนใน
การสงเสริมการทองเที่ยว ของแตละจังหวัด
เปnาหมาย
ชุมชนเกิดทักษะในการประยุกต0ใชภูมิป5ญญา ในการประกอบอาชีพ ทําใหเกิดการ
สรางรายไดสู ชุ มชน และเกิดการยกระดั บมาตรฐานสิ นคา และบริการดานการ
ทองเที่ยว รวมทั้งการเกิดกระบวนการ ในการจัดการของชุมชน การเรียนรูรวมกัน
และสรางกิจกรรมเพิ่มคุณคา ทุนทางสังคมและเศรษฐกิจ ของคนในชุมชน เพื่อการ
วางรากฐานการพึ่งพาตนเอง ของชุมชนอยางยั่งยืนตอไป
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หัวขอ

5. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ

6 หนวยงานรับผิดชอบ

7. ระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน
8. งบประมาณ (บาท)
9. ผลผลิต (output)

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
(outcome)

รายละเอียด
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
มีแครือขายการทองเที่ยวชุมชนของเขตมรดกโลกดานวัฒนธรรม
1. จัดเวทีแลกเปลี่ยนและบูรณาการความเชื่อมโยงระหวางจังหวัดในเขตมรดกโลก
ดานวัฒนธรรม
2. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานชุมชนตนแบบที่ประสบความสําเร็จใน ดานพัฒนาบุคลากร
ดานการทองเที่ ยว เครือขายดานการทองเที่ ยว และยกระดับมาตรฐานสิ นคาและ
บริการดานการทองเที่ยวในเขตมรดกโลกดานวัฒนธรรม
3. จั ดกิ จกรรมประชุมเชิ งปฏิ บัติการ ศึ กษาแนวทางกลไกการมี สวนรวมระหวาง
หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชนในการสงเสริมการทองเที่ยว ของแตละจังหวัด
1. สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด (หลัก)
2. สํานักงาน จ.สุโขทัย (รวม)
3. สํานักงานพัฒนาชุมชน (รวม)
4. อพท. 4 (รวม)
5. สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด (รวม)
6. เครือขายทองเที่ยวโดยชุมชน อพท.4 (รวม)
60 วัน
2 ลานบาท
1. ไดเครือขายการทองเที่ยวชุมชนเขมแข็งในเขตมรดกโลกดานวัฒนธรรม
2. มีระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพและสรางความเขมแข็งดานการทองเที่ยว
ของชุมชน ดวยการพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว เครือขายดานการทองเที่ยว และ
ยกระดับมาตรฐานสินคาและบริการดานการทองเที่ยว
1. ไดเครือขายการทองเที่ยวชุมชนเขมแข็งในเขตมรดกโลกดานวัฒนธรรม
2. ไดแนวทางและทิ ศทางการพั ฒ นาศั กยภาพและสรางความเขมแข็ งดานการ
ทองเที่ยวของชุมชน ดวยการพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ ยว เครื อขายดานการ
ทองเที่ยว และยกระดับมาตรฐานสินคาและบริการดานการทองเที่ยว
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แบบฟอรBมจัดทําโครงการแบบยอ (Project brief)
หัวขอ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสําคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล

3. วัตถุประสงคBของ
โครงการ
4. เปnาหมายและตัวชี้วัด
ความสําเร็จของโครงการ

5. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ

6. หนวยงานรับผิดชอบ

รายละเอียด
โครงการพัฒนาและสงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยวเพือ่ สุขภาพ
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical & Health Tourism) เป(นการทองเที่ยวเพื่อ
การสรางเสริ ม สุ ข ภาพทั้ ง ผู ใชบริ ก าร และผู ใหบริ ก าร เนนการนํ า เสนอ
ภาพลักษณ0และศักยภาพของชุมชน และประเทศไทย ยุทธศาสตร0การพัฒนาไทย
ใหเป(นศูนย0กลางสุขภาพนานาชาติ 10 ป (พ.ศ. 2559-2568)ไดมุงเนนการพัฒนา
และสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical & Wellness) และเนนการ
นําเสนอภาพลักษณ0และศักยภาพของประเทศไทยในการเป(นศูนย0กลางบริการ
สุขภาพที่สงเสริมความมีชีวิตที่ยืนยาวอยางมีสุขภาพดี มีความสุข และมีความ
สมดุ ล ในชี วิต ซึ่ ง ในเขตเมื อ งมรดกโลกมี ท รั พ ยากรบุ ค คลและสมุ นไพรที่ มี
ประโยชน0จํานวนมาก การทองเที่ยวเชิงบําบัดรักษาสุขภาพ (Heath Healing
Tourism) การทองเที่ยวเพื่อการบําบัดรักษาโรค ฟ`aนฟูสภาพรางกายเป(นการ
เดิ นทางไปทองเที่ ยวเยี่ ยมชมสถานที่ ท องเที่ ยวที่ ง ดงาม ในแหลงทองเที่ ย ว
ธรรมชาติ แ ละวั ฒ นธรรมเพื่ อ การเรี ย นรู วิ ถี ชี วิ ต และพั ก ผอนหยอนใจและ
เตรียมพรอมเพื่อการสรางรายไดจากการทองเที่ยวเชิงสุขภาพไดในอนาคต
เพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ในเขตพื้นที่มรดกวัฒนธรรม
เปnาหมาย
ไดกิจกรรมทางเลือกใหกับนักทองเที่ยว ที่มาเยือนเขตพื้นที่มรดกวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพมีมาตรฐานตามหลักเกณฑ0ของหนวยงานที่เกี่ยวของ
1. คนหาศั ก ยภาพและภู มิ ป5 ญ ญาทองถิ่ น ที่ ส ามารถพั ฒ นาเป( นกิ จ กรรมการ
ทองเที่ยว
2. พัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวเพื่อสุขภาพในเขตพื้นที่มรดกวัฒนธรรม
3. พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ คลากรดานการทองเที่ ย วเชิ ง สุ ขภาพในเขตพื้ นที่ ม รดก
วัฒนธรรม
1. องค0การบริหารการพัฒนาพื้นที่พเิ ศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (หลัก)
2. สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด (รวม)
3. สถาบันการศึกษา (รวม)
4. การทองเทีย่ วแหงประเทศไทย (รวม)
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หัวขอ
7. ระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน
8. งบประมาณ (บาท)
9. ผลผลิต (output)

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
(outcome)

รายละเอียด
5. สํานักงานสหกรณ0จงั หวัด (รวม)
1ป
2 ลานบาท
1. ไดชุดองค0ความรูภูมิป5ญญาทองถิ่นที่สามารถพัฒนาเป(นกิจกรรมการทองเที่ยว
2. มีกิจกรรมการทองเที่ยวเพื่อสุขภาพในเขตพื้นที่มรดกวัฒนธรรม
3 บุคลากรมีศักยภาพดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในเขตพื้นที่มรดกวัฒนธรรม
1. จํานวนนักทองเที่ยวดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในเขตพื้นที่มรดกวัฒนธรรม
เพิ่มขึ้น
2. การทองเที่ ยวเชิ ง สุขภาพในเขตพื้ นที่ มรดกวั ฒนธรรมไดรั บความนิยมจาก
นักทองเที่ยวตางชาติ
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แบบฟอรBมจัดทําโครงการแบบยอ (Project brief)
หัวขอ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสําคัญของ
โครงการหลักการและ
เหตุผล

3. วัตถุประสงคBของ
โครงการ
4. เปnาหมายและตัวชี้วัด
ความสําเร็จของโครงการ

5. กิจกรรมที่สําคัญของ
โครงการ

6. หนวยงานรับผิดชอบ

รายละเอียด
โครงการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงกีฬา
การทองเที่ ย วเชิ ง กี ฬ า (Sports Tourism) เป( น สาขาการทองเที่ ย วใน
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่มีศักยภาพเป(นอยางมาก โดยป5จจุบันการทองเที่ยว
เชิงกีฬาไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวตางประเทศที่มี
ความสนใจในแหลงทองเที่ยวเชิงกีฬาในประเทศไทยที่มีความหลากหลายและ
สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวไดหลายกลุ ม นอกจากนั้นในแผนยุทธศาสตร0ระดับ
ชาติ ต างๆ ก็ไดใหความสํ าคั ญ ตอการพั ฒ นาการทองเที่ ยวเชิ ง กี ฬ ามาอยาง
ตอเนื่อ งในฐานะสาขาการทองเที่ ยวเฉพาะทางที่ส ามารถดึง ดู ดนั ก ทองเที่ ยว
กลุมคุณภาพไดและมีแนวโนมที่จะสามารถสรางรายไดมหาศาลหากประเทศไทย
มีการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงกีฬาอยางเหมาะสมการทองเที่ยวเชิง
กีฬานั้นมีเอกลักษณ0ที่แตกตางจากการทองเที่ยวโดยทั่วไปโดยเนนบริบทในเขต
พื้นที่มรดกวัฒนธรรม เพื่อใหสอดคลองสภาพทางภูมิประเทศและศักยภาพการ
บริหารจัดการของหนวยงานในพื้นที่ เพื่อสรางรายไดและสงเสริมการพัฒนาการ
ทองเที่ยวเชิงกีฬาใหเกิดขึ้นอยางเป(นรูปธรรม
เพื่อสรางกิจกรรมทางการทองเที่ยวเชิงกีฬาในเขตพื้นที่มรดกวัฒนธรรม
เปnาหมาย
ไดกิจกรรมการทองเที่ยวทางดานกีฬา
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
การทองเที่ยวเชิงกีฬามีมาตรฐานตามหลักเกณฑ0ของหนวยงานที่เกี่ยวของ
1. ศึกษาศักยภาพบริบทพื้นที่ ที่สามารถจัดกิจกรรมทางการทองเที่ยวเชิงกีฬาใน
เขตพื้นที่มรดกวัฒนธรรม
2. พัฒนากิจกรรมทางการทองเที่ยวเชิงกีฬาในเขตพื้นที่มรดกวัฒนธรรม
3. ทดสอบกิจกรรมทางการทองเที่ยวเชิงกีฬาในเขตพื้นที่มรดกวัฒนธรรม
4. ประชาสัมพันธ0กิจกรรมทางการทองเที่ยวเชิงกีฬาในเขตพื้นที่มรดกวัฒนธรรม
1. องค0การบริหารการพัฒนาพื้นที่พเิ ศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (หลัก)
2. สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด (รวม)
3. สถาบันการศึกษา (รวม)
4. การทองเทีย่ วแหงประเทศไทย (รวม)
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หัวขอ
7. ระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน
8. งบประมาณ (บาท)
9. ผลผลิต (output)

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
(outcome)

รายละเอียด
5. การกีฬาแหงประเทศไทย (รวม)
1ป
6 ลานบาท
1. รายงานผลการวิเคราะห0ศักยภาพการจัดการทองเที่ยวเชิ งกีฬาในเขตพื้นที่
มรดกวัฒนธรรม
2. มีกิจกรรมทางการทองเที่ยวเชิงกีฬาในเขตพื้นที่มรดกวัฒนธรรม
3. กิจกรรมทางการทองเที่ยวเชิงกีฬาในเขตพื้นที่มรดกวัฒนธรรมมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
4. สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ0 กิ จ กรรมทางการทองเที่ ย วเชิ ง กี ฬาในเขตพื้ นที่ ม รดก
วัฒนธรรม
1. จํานวนนักทองเที่ยวเชิงกีฬาในเขตพื้นที่มรดกวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
2. กิจกรรมทางการทองเที่ยวเชิงกีฬาในเขตพื้นที่มรดกวัฒนธรรมเป(นทีร่ ูจักของ
นักทองเที่ยว
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แบบฟอรBมจัดทําโครงการแบบยอ (Project brief)
หัวขอ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสําคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล

3. วัตถุประสงคBของ
โครงการ
4. เปnาหมายและตัวชี้วัด
ความสําเร็จของโครงการ

รายละเอียด
โครงการพั ฒ นาเสนทางการทองเที่ ย วเชื่ อมโยง 4 จั ง หวั ด กลุ มเมื อ งมรดกโลก
ดานวัฒนธรรม

การจั ดการทองเที่ ยวเพื่ อ ใหเกิ ดความยั่ ง ยื น ประกอบดวย การจั ด การดาน
การอนุ รัก ษ0แหลง ธรรมชาติ การจั ดการดานสิ่ งแวดลอม และการจั ดการดาน
การทองเที่ยว โดยตองเนนการใหความรูและการสรางจิตสํานึก โดยพิจารณาจาก
การดําเนินงานของ องค0กรที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ในการสรางเสริมจิตสํานึกและ
การเรียนรูในเรื่ องคุณคาของทรัพ ยากรธรรมชาติร ะบบนิเวศ และการอนุรัก ษ0
สิ่ ง แวดลอมแกนั ก ทองเที่ ย ว เจาหนาที่ ดูแ ลพื้ นที่ ผู ประกอบการ และชุ ม ชน
ทองถิ่นที่อยูโดยรอบแหลงทองเที่ยว รวมไปถึงการตระหนักถึงการจัดการดาน
เศรษฐกิ จ และสั ง คม พิ จ ารณาจากการมี ส วนรวมของชุ ม ชนในกิ จ กรรมการ
ทองเที่ ยว โดยการเป@ ดโอกาสใหประชาชนหรื อ ชุ มชนไดมี ส วนรวมในการคิ ด
การพิจารณาตัดสินใจ การดําเนินการและรวมรับผิดชอบในเรื่องตางๆ ที่จะมี
ผลกระทบตอประชาชนหรื อ ชุ ม ชนนั้ น ๆ รวมทั้ ง การกระจายรายไดหรื อ
ผลประโยชน0 สูทองถิ่น ดัง นั้น การพัฒ นากิ จกรรมการทองเที่ยวพื้นที่โดยรอบ
แหลงทองเที่ยวและเชื่ อมโยงระหวางจัง หวั ด เชน โครงการตามรอยสัง คโลก
โครงการสัญจรตามรอยโซกพระรวง และโครงการสัญจรเถรวามฝ}ายอรัญวาสี
(พระป}า) จะสามารถสรางจุดดึงดูดตามอัตลักษณ0ชุมชนเมืองมรดกโลกไดชัดเจน
ยิ่งขึ้นและมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืนตอไป
เพื่ อใหไดแนวทางการพัฒ นากิ จ กรรมการทองเที่ ยว ของพื้ นที่โ ดยรอบแหลง
ทองเที่ ย ว และเชื่ อ มโยงระหวางจั ง หวั ด ในการสงเสริ ม ดานการตลาด
การทองเที่ยวในกลุมจังหวัด
เปnาหมาย
มีกิจกรรมการทองเที่ยวใหมๆทีเ่ หมาะสมกับพื้นที่โดยรอบแหลงทองเที่ยว และ
เชื่อมโยงระหวางจังหวัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
แนวทางในการสงเสริมกิจกรรมใหมๆที่สอดคลองกับศักยภาพและแหลง
ทองเที่ยวที่เชื่อมโยงระหวางจังหวัด
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หัวขอ
5. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ

6. หนวยงานรับผิดชอบ

7. ระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน
8. งบประมาณ (บาท)
9. ผลผลิต (output)

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
(outcome)

รายละเอียด
1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวของพื้นที่โดยรอบแหลงทองเที่ยว
2. เชื่อมโยงกิจกรรมการทองเที่ยวของพื้นที่โดยรอบแหลงทองเที่ยวระหวาง
จังหวัด
3. จัดกิจกรรมการสงเสริมดานการตลาดการทองเที่ยวในเขตเมืองมรดกโลกดาน
วัฒนธรรม
1. สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด (หลัก)
2. องค0กรปกครองสวนทองถิ่น (รวม)
3. สถาบันการศึกษา (รวม)
4. การทองเทีย่ วแหงประเทศไทย (รวม)
5. พัฒนาชุมชน (รวม)
1ป
8 ลานบาท
1. กิจกรรมการทองเที่ยวของพื้นทีโ่ ดยรอบแหลงทองเที่ยว
2. กิจกรรมการทองเที่ยวของพื้นทีโ่ ดยรอบแหลงทองเที่ยวระหวางจังหวัด
3. กิจกรรมการสงเสริมดานการตลาดการทองเที่ยวในเขตเมืองมรดกโลกดาน
วัฒนธรรม อยางนอย 5 กิจกรรม
1. พื้นที่โดยรอบแหลงทองเที่ยวไดรับการพัฒนาและยกระดับเป(นแหลง
ทองเที่ยวภายในเขตเมืองมรดกโลก
2. มีเสนทางการทองเที่ยวทีเ่ ชื่อมโยงกิจกรรมการทองเที่ยวของพื้นที่โดยรอบ
แหลงทองเที่ยวระหวางจังหวัด
3.พื้นที่โดยรอบแหลงทองเที่ยวในเขตเมืองมรดกโลกดานวัฒนธรรมไดรับการ
ประชาสัมพันธ0และเป(นที่รจัู กของนักทองเที่ยว
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แบบฟอรBมจัดทําโครงการแบบยอ (Project brief)
หัวขอ
1. ชื่อโครงการ

2. ความสําคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล

3. วัตถุประสงคBของ
โครงการ

4. เปnาหมายและตัวชี้วัด
ความสําเร็จของโครงการ

รายละเอียด
พัฒนาอารยสถาป5ตย0 เพือ่ รองรับการทองเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล นักทองเที่ยวที่
หลากหลาย ใหสามารถเดินทางทองเที่ยวไดอยางสะดวกปลอดภัย
พื้นที่ดําเนินการ
- อุทยานประวัติศาสตร0สุโขทัย
- อุทยานประวัติศาสตร0ศรีสัชนาลัย
- อุทยานประวัติศาสตร0กําแพงเพชร
การทองเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for all) และการเขาถึงอยางเทาเทียม
(Accessibility for all) คือสิทธิ์ของประชาชนทุกคน เพื่อทําใหการทองเที่ยว
มีความเหมาะสมกับ คนทุ ก เพศทุ ก วั ยทุก กลุ ม จึ ง ตองมี ก ารวางแผนและการ
ปฏิ บั ติ ง านใหสํ า เร็ จ ตามเปx า หมายอยางเป( น รู ป ธรรม เพื่ อ ขยายจํ า นวน
นักทองเที่ ยวใหครอบคลุมทุก กลุม และเพื่ อสรางความเทาเทียมในการเขาถึ ง
แหลงทองเที่ยวกับคนทุกประเภท โดยสอดคลองกับการขับเคลื่อนใหประเทศ
ไทย เป( นแหลงทองเที่ ยวคุ ณภาพชั้ น นํ าของโลก ตามวิ สั ยทั ศ น0 แ ผนพั ฒ นา
ทองเที่ ย วแหงชาติ ฉ บั บ ที่ 2 ภายใตยุ ท ธศาสตร0 ก ารพั ฒ นาประเทศ 20 ป
จากสถานการณ0การสงเสริมการทองเที่ยวในป5จจุบันมีความหลากหลายมากขึ้น
โดยการสงเสริ ม การทองเที่ ยวทางวั ฒ นธรรมเป( นกิ จ กรรมหนึ่ ง ที่ไ ดรั บ การ
สนับสนุ นใหเกิดการทองเที่ยว ทางเลื อกเพื่อ เตรียมการรองรับ นักทองเที่ยวที่
กําลังขยายตัวเพิ่มขึ้นและนักทองเที่ยวในเขตเมืองมรกดกโลกดานวัฒนธรรมได
ตระหนั ก ถึ ง คุ ณคาที่ สํ าคั ญของเอกลั ก ษณ0 ท างวั ฒ นธรรมและเพื่ อใหเกิ ดเพื่ อ
ทุกคน (Universal Design) หรือการจัดทาสิ่งอานวยความสะดวกตาง ๆ เพื่อให
ทุกคน สามารถทองเที่ยวและเรียนรูศิลปวัฒนธรรมไทย สอดคลองกับวิสัยทัศน0
การทองเที่ยวไทย พ.ศ. 2579 ไดอยางทันสมัย ทั่วถึง และเทาเทียม
1. เพื่อสนับสนุนใหนักทองเที่ยวทุกกลุม สามารถเดินทางทองเที่ยวภายในเขต
พัฒนาการทองเที่ยวเมืองมรดกโลกได
2. เพื่อสงเสริมใหผูพิการสามารถทองเที่ยวไดตามมาตรฐานการออกแบบ เพื่อคน
ทั้งมวล (Universal Design)
เปnาหมาย
1. พื้นที่สามารถรองรับการทองเที่ยวทุกกลุม รวมทั้งนักทองเที่ยวกลุมผูสูงอายุ
และผูพิการได
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หัวขอ

5. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ

6. หนวยงานรับผิดชอบ

7. ระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน
8. งบประมาณ (บาท)
9. ผลผลิต (output)

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
(outcome)

รายละเอียด
2. มีกิจกรรมการทองเที่ยวของกลุมผูสูงอายุและผูพิการในพืน้ ที่
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เพิ่มกลุมเปxาหมายนักทองเที่ยวสูงอายุและผูพิการอยางมีคณ
ุ ภาพและปลอดภัย
1. ออกแบบอารยสถาป5ตย0 เพื่อรองรับการทองเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลภายในเขต
พัฒนาการทองเที่ยวเมืองมรดกโลกได
2. พัฒนาอารยสถาป5ตย0 เพื่อรองรับการทองเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลภายในเขต
พัฒนาการทองเที่ยวเมืองมรดกโลกได
1. สํานักงานศิลปากร (หลัก)
2. สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด (รวม)
3. สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย0 (รวม)
4. สถาบันการศึกษา (รวม)
5. สมาคมสถาปนิกสยามฯ(รวม)
6. โยธาธิการและผังเมือง (รวม)
7. พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย0 (รวม)
8. พัฒนาชุมชนจังหวัด (รวม)
9. อพท. 4
1ป
30 ลานบาท
1. มีการออกแบบอารยสถาป5ตย0 เพื่อรองรับการทองเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลภายใน
เขตพัฒนาการทองเที่ยวเมืองมรดกโลกได
2. มีอารยสถาป5ตย0และสิ่งอํานวยความสะดวก เพื่อรองรับการทองเที่ยวเพื่อคน
ทั้งมวลภายในเขตพัฒนาการทองเที่ยวเมืองมรดกโลกได
1. นักทองเที่ยวทุกกลุม สามารถเดินทางทองเที่ยวภายในเขตพัฒนาการ
ทองเที่ยวเมืองมรดกโลกได
2. ผูพิการสามารถทองเที่ยวไดตามมาตรฐานการออกแบบ เพื่อคนทั้งมวล
(Universal Design)
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แบบฟอรBมจัดทําโครงการแบบยอ (Project brief)
หัวขอ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสําคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล

3. วัตถุประสงคBของ
โครงการ
4. เปnาหมายและตัวชี้วัด
ความสําเร็จของโครงการ

5. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ

6. หนวยงานรับผิดชอบ

รายละเอียด
โครงการสงเสริมใชรถรางไฟฟxาเพื่อการทองเที่ยวภายในเขตพัฒนามรดกโลกดาน
วัฒนธรรม
การทองเที่ ยวในป5 จ จุ บั นมีแนวโนมในการณณรงค0 และรั ก ษาสิ่ งแวดลอมเขต
พั ฒ นามรดกโลกดานวั ฒ นธรรม มี ส ถานที่ ท องเที่ ยวทางประวั ติศาสตร0 และ
วัฒนธรรมอยูหลายแหง เป(นที่นิยมของนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ
แตยัง ไมมี ยานพาหนะสํ าหรั บรั บรองนั กทองเที่ยว จึ งไดมี การจัดทําโครงการ
รถรางเพื่ อ การทองเที่ ย วขึ้ น เพื่ อ ใหชาวชุ ม ชนมี ร ายไดจากการใหบริ ก าร
นักทองเที่ยว การสงเสริมการใชรถรางไฟฟx า เป(นการลดมลพิษและคาร0บอน
ฟุตปริ้นเป(นการหนุนเสริมและเป(นกิจกรรมทองเที่ยวในชุมชนได ซึ่งสอดคลอง
กับนโยบายรัฐบาล ที่มุงเนนเรื่องการทองเที่ยวในพื้นที่เมืองหลักและเมืองรอง
ที่มีศักยภาพการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค0และวัฒนธรรม การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
การทองเที่ยวเชิงกีฬาและนันทนาการ
เพื่อรวมกันลดการปลดปลอยมลภาวะ ที่เกิดจากอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในเขต
พัฒนามรดกโลกดานวัฒนธรรม
เปnาหมาย
พื้นที่ในเขตพัฒนามรดกโลกดานวัฒนธรรมมีความสะอาด
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
มีการบริการรถรางไฟฟxาเพื่อการทองเที่ยวอยางนอยจังหวัดละ 5 คัน
1. ออกแบบเสนทางการเดินรถรางไฟฟxาเพื่อการทองเที่ยวภายในเขตพัฒนา
มรดกโลกดานวัฒนธรรม
2. ทดสอบเสนทางรถรางไฟฟxาเพื่อการทองเที่ยวภายในเขตพัฒนามรดกโลก
ดานวัฒนธรรม
3. ประชาสัมพันธ0รถรางไฟฟxาเพือ่ การทองเที่ยวภายในเขตพัฒนามรดกโลก
ดานวัฒนธรรม
1. องค0การบริหารการพัฒนาพื้นที่พเิ ศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (หลัก)
2. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม (รวม)
3. สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด (รวม)
4. องค0กรปกครองสวนทองถิ่น (รวม)
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หัวขอ
7. ระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน
8. งบประมาณ (บาท)
9. ผลผลิต (output)

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
(outcome)

รายละเอียด
1ป
2 ลานบาท
1. เสนทางการเดินรถรางไฟฟxาเพื่อการทองเที่ยวภายในเขตพัฒนามรดกโลก
ดานวัฒนธรรม อยางนอย 4 เสน
2. นักทองเที่ยวไมนอยกวา 100 คนไดทดสอบเสนทางรถรางไฟฟxาเพื่อการ
ทองเที่ยวภายในเขตพัฒนามรดกโลกดานวัฒนธรรม
3. เสนทางการเดินรถรางไฟฟxาเพื่อการทองเที่ยวภายในเขตพัฒนามรดกโลก
ดานวัฒนธรรมเป(นที่รูจักของนัหทองเที่ยว
1. มลภาวะที่ เกิ ดจากอุ ตสาหกรรมการทองเที่ ยวในเขตพั ฒนามรดกโลกดาน
วัฒนธรรมลดลง
2. สงเสริมการทองเที่ยวแบบอนุรกษ0สิ่งแวดลอมในระยะยาว
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แบบฟอรBมจัดทําโครงการแบบยอ (Project brief)
หัวขอ
1. ชื่อโครงการ

2. ความสําคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล

3. วัตถุประสงคBของ
โครงการ

4. เปnาหมายและตัวชี้วัด
ความสําเร็จของโครงการ

รายละเอียด
โครงการสํารวจ ออกแบบและปรั บปรุงเสนทางภู มิทัศน0 และสาธารณูปโภค
สิ่งอํานวยความสะดวก ที่จําเป(น เพิ่มเติมสําหรับเสนทางสาธารณะ เพื่อการ
ทองเที่ยว
เขตพัฒนาการทองเที่ยวมรดกโลกดานวัฒนธรรม มีโบราณสถานซึ่งไดรับการ
ขึ้นทะเบียนในระดับบสากล มีเมืองเกา มีประวัติความเป(นมาที่ยาวนานแลว
ยังเป(นเมืองประวัติศาสตร0 ที่มีมรดกทางวัฒนธรรมอันเป(นเอกลักษณ0ที่ยังคงสืบ
ทอดมาจนถึ ง ป5 จจุ บั น ซึ่ง รองรอยของการสรางบานเมื อ งในสมั ยกอนยั ง คง
หลงเหลื ออยูในเขตเมืองชั้นในและไดกลายมาเป( นเอกลัก ษณ0ของในป5จจุบั น
สถาป5ตยกรรมอันทรงคุณคา สูญเสียลักษณะอันเป(นอัตลักษณ0 ควรตระหนักถึง
ความสํ าคั ญ ของการอนุ รัก ษ0 และปรั บ ปรุ ง ภู มื ทั ศน0ใหมี ความสวยงาม จึ ง ได
ผลักดันใหเกิดการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรม เชน การนํา
สายไฟฟx า สายโทรศัพ ท0และ สายสื่อสารตางๆ ลงใตดิน พรอมออกแบบเสา
ไฟฟxาแสงสวางแบบไรสาย เพื่อใหความสวยงามของสถาป5ตยกรรมดั้งเดิมให
ปรากฏแกสายตาของผูมาเยือน
1. เพือ่ ใหเกิดทัศนียภาพที่ดีในบริเวณแหลงทองเที่ยว
2. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหกับเสนทางการเดินทางเขาสูแหลงทองเที่ยว
3. เพื่อใหเกิดความรมรื่นในการเดินทางเขาสูแหลงทองเที่ยว
4. เพื่อรองรับกลุมการทองเที่ยวที่หลากหลาย เชนกลุมผูสูงอายุกลุมผูพิการ และ
กลุมผูดอยโอกาส เป(นตน
5. เพื่อปรับปรุงสิ่งกอสรางใหเป(นมาตรฐานโดยคํานึงถึงมาตรฐานการออกแบบ
เพื่ อคนทั้ ง มวล (Universal Design) อาคารและสิ่ ง ปลู กสรางที่ เ ป( นไปตาม
มาตรฐาน
เปnาหมาย
1. ภูมิทัศน0ของเสนทางไดรับการปรับปรุงใหเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่และการ
ทองเที่ยว (อาทิ ความรมรื่น ทัศนียภาพ แสงสวาง)
2. สิ่ งอํ านวยความสะดวก (อาทิเชน หองน้ํา จุ ดพั กคอย จุดบริ การน้ํ าดื่ มที่ได
มาตรฐาน และรองรับการใชงานของนักทองเที่ยวทุกกลุมทุกประเภท
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
1. เสนทางเขาสูแหลงทองเที่ยวมีภูมทิ ัศน0ที่ดี
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หัวขอ

5. กิจกรรมที่สําคัญของ
โครงการ

6. หนวยงานรับผิดชอบ

7. ระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน
8. งบประมาณ (บาท)
9. ผลผลิต (output)

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
(outcome)

รายละเอียด
2. สิ่งอํานวยความสะดวกไดรับการกอสรางใหเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่และ
สอดคลองกับความจําเป(นของนักทองเที่ยว
1. ปรับภูมิทัศน0แหลงทองเที่ยวเมืองมรดกโลกดานวัตฒนธรรม
2. เพิ่มพื้นที่สีเขียวใหกับเสนทางการเดินทางเขาสูแหลงทองเที่ยว
3. พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก เพื่อรองรับกลุมการทองเที่ยวที่หลากหลาย เชน
กลุมผูสูงอายุกลุมผูพิการ และกลุมผูดอยโอกาส
5. ปรับปรุงสิง่ กอสรางใหเป(นมาตรฐานโดยคํานึงถึงมาตรฐานการออกแบบเพื่อคน
ทั้งมวล (Universal Design) อาคารและสิ่งปลูกสรางที่เป(นไปตามมาตรฐาน
1. กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท (หลัก)
2. องค0กรปกครองสวนทองถิ่น (หลัก)
3. สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด (รวม)
4. สมาคมภูมิสถาปนิกแหงประเทศไทย (รวม)
5. สมาคมสถาปนิกสยาม(รวม)
6. หนวยงานวิชาชีพที่เกี่ยวของกับการออกแบบสถาป5ตยกรรม(ออกแบบ)
7. สํานักงานจังหวัด (รวม)
8. โยธาธิการจังหวัด (รวม)
9. อพท. 4 (รวม)
1ป
20 ลานบาท
1. แหลงทองเที่ยวในเขตพั ฒนาการทองเที่ยวเมืองมรดกโลกดานวัฒนธรรม
ไดรับการปรับปรุงอยางนอยจังหวัดละ 2 แหง
2. เพิ่ มพื้นที่สี เขียวใหกับเสนทางการเดินทางเขาสูแหลงทองเที่ยว อยางนอย
จังหวัดละ 2 แหง
3. มีสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับกลุมผูสูงอายุกลุมผูพิการ และกลุมผูดอยโอกาส
5. สิ่งกอสรางใหเป(นมาตรฐานโดยคํานึงถึงมาตรฐานการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล
(Universal Design) อาคารและสิ่งปลูกสรางที่เป(นไปตามมาตรฐาน
1. แหลงทองเทีย่ วในเขตพัฒนาการทองเที่ยวเมืองมรดกโลกดานวัฒนธรรมเกิด
ทัศนียภาพที่ดีในบริเวณแหลงทองเที่ยว
2. แหลงทองเที่ยวในเขตพัฒนาการทองเที่ยวเมืองมรดกโลกดานวัฒนธรรมมี
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หัวขอ

รายละเอียด
พื้นที่สเี ขียวใหกับเสนทางการเดินทางเขาสูแหลงทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
3. เกิดความรมรื่นในการเดินทางเขาสูแหลงทองเที่ยว
4. กลุมผูสูงอายุกลุมผูพิการ และกลุมผูดอยโอกาส ไดรับความสะดวกสบายในการ
ทองเที่ยวทองเที่ยวในเขตพัฒนาการทองเที่ยวเมืองมรดกโลกดานวัฒนธรรม
5. สิ่ งกอสรางไดรั บการปรั บปรุ งใหเป( นมาตรฐานโดยคํ านึ งถึ งมาตรฐานการ
ออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) อาคารและสิ่งปลูกสรางที่เป(นไป
ตามมาตรฐาน
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แบบฟอรBมจัดทําโครงการแบบยอ (Project brief)
หัวขอ
1. ชื่อโครงการ

2. ความสําคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล

3. วัตถุประสงคBของ
โครงการ

4. เปnาหมายและตัวชี้วัด
ความสําเร็จของโครงการ

5. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ

รายละเอียด
โครงการออกแบบปรับปรุงเสนทางเดินทางเขาสูแหลงทองเที่ยวหรือภายใน
แหลงทองเที่ยวใหมีมาตรฐาน
- ยานชุมชนเกา
- แหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร0-แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ
- เสนทางเดินทางศึกษาธรรมชาติ อ.อุมผาง
- เสนทางเดินศึกษาธรรมชาติภูหินรองกลา
การอนุ รั ก ษ0 ท รั พ ยากรธรรมชาติ อั นโดดเดนเป( นเอกลั ก ษณ0 ทางธรรมชาติ
เพื่อการศึกษาและวิจัย และเพื่อการทองเที่ยวในธรรมชาติ อุทยานแหงชาติจึง
มีหนาที่หลักประการหนึ่ง คือ การบริการใหความรูทางธรรมชาติ ใหโอกาส
แกนั ก ทองเที่ ย วไดรั บ ประสบการณ0 แปลกใหมจากการทองเที่ ย วในพื้ น ที่
ธรรมชาติ พรอมไปกับ ไดรั บ ความรู จากธรรมชาติ ที่พ บเห็ นในการเดินทาง
ทองเที่ยว เสนทางเดินเขาสูแหลงทองเที่ยวและปxายสื่อความหมายธรรมชาติ
จึงเป( นอุป กรณ0 และเครื่ องมือ สําคั ญชนิ ดหนึ่ ง ที่ จะชวยใหนักทองเที่ยวไดรั บ
ความรู และความเพลิดเพลินในการเดินทางเขาไปทองเที่ยวในพื้นที่ ไดรับรูถึง
ประวัติศาสตร0 ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้น การใหความรูทาง
ธรรมชาติ จึงเป(นป5จจัยเสริมสรางใหนักทองเที่ยว ไดรับความรูและเกิดความ
หวงแหน ตลอดจนเป(นการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ0ตไป
1. เพื่ อรองรั บกลุ มการทองเที่ ยวที่ หลากหลาย เชน กลุ มผู สู งอายุ กลุ มผู พิ การ
เป(นตน
2. เพื่อปรับปรุงเสนทางใหเป(นมาตรฐานโดยคํานึงถึงมาตรฐานการออกแบบเพื่อคน
ทั้งมวล (Universal Design)
เปnาหมาย
1. แหลงทองเที่ยวมีทางเดินเทาที่ปลอดภัยตอชีวิตและทรัพย0สินของนักทองเที่ยว
2. แหลงทองเที่ยวมีทางเดินเทาที่มีมาตรฐานสามารถรองรับนักทองเที่ยวไดทุก
กลุม
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
ทางเดินเทาภายในแหลงทองเที่ยวไดรับการปรับปรุงใหมีมาตรฐาน
1. เพื่ อ ออกแบบเสนทางเดิ นทางเขาสู แหลงทองเที่ ย วหรื อ ภายในแหลง
ทองเที่ยวใหมีมาตรฐาน
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หัวขอ

6. หนวยงานรับผิดชอบ

7. ระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน
8. งบประมาณ (บาท)
9. ผลผลิต (output)

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
(outcome)

รายละเอียด
2. เพื่อพัฒนาเสนทางเดินทางเขาสูแหลงทองเที่ยวหรือภายในแหลงทองเที่ยว
ใหมีมาตรฐาน
1. องค0การปกครองสวนทองถิ่น (หลัก)
2. สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด (รวม)
3. สํานักงานจังหวัด (รวม)
4. สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (รวม)
5. สมาคมสถาปนิกสยาม(รวม)
6. กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท (รวม)
7. กระทรวงทรัพยากรฯ (รวม)
8.หนวยงานวิชาชีพทีเ่ กี่ยวของกับการออกแบบสถาป5ตยกรรม(ออกแบบ)
1ป
17 ลานบาท
1. กลุมผูสูงอายุ กลุมผูพิการ สามารถใชเสนทางเดินทางเขาสูแหลงทองเที่ยวหรือ
ภายในแหลงทองเที่ยวใหมีมาตรฐาน
2. เดินทางเขาสูแหลงทองเที่ยวหรือภายในแหลงทองเที่ยวใหมีมาตรฐาน
โดยคํานึงถึงมาตรฐานการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design)
1. กลุมผูสูงอายุ กลุมผูพิการ สามารถเขาถึงแหลงงทองเที่ยวไดสะดวกสบายมากขึ้น
2. เสนทางเดิ น ทางเขาสู แหลงทองเที่ ย วหรื อ ภายในแหลงทองเที่ ย วใหมี
มาตรฐานโดยคํานึงถึงมาตรฐานการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design)
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แบบฟอรBมจัดทําโครงการแบบยอ (Project brief)
หัวขอ
1. ชื่อโครงการ

รายละเอียด
โครงการพัฒนาโลจิสติกส0 (พาหนะเพื่อการขนสง) บริการแกนักทองเที่ยวรองรับ
กลุ มการทองเที่ ย วที่ ห ลากหลาย ในเขตพั ฒ นาการทองเที่ ย วมรดกโลกดาน
วัฒนธรรม
2. ความสําคัญของ
การทองเที่ยวของประเทศไทยมีการสรางและกระจายรายไดใหกับประชาชนใน
โครงการ หลักการและ ระบบเศรษฐกิจเป(นอยางมาก จึงถือวาการทองเที่ยวมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนา
เหตุผล
ประเทศเป(นอยางยิ่ ง ทํ าใหภาคการทองเที่ ยวของไทยไดรั บ การสนั บ สนุนจาก
หนวยงานตาง ๆ จํานวนมากโดยเฉพาะจากภาครัฐ การจัดการโลจิสติกส0ที่ดีจ ะ
สามารถใหบริการนักทองเที่ยวไปยังสถานที่ทองเที่ยวในในพื้นที่ไดจํานวนหลาย
เสนทาง อีกทั้งเพื่อเป(นการรองรับจํานวนนักทองเที่ยว ทั้งชาวไทยและตางชาติที่
เขามาในเขตพัฒนาการทองเที่ยวมรดกโลกดานวัฒนธรรม ใหเกิดความประทับใจ
ในการบริหารจัดการที่ดี แลวกลับมาทองเที่ยวอีก สรางรายไดใหเกิดขึ้นจากการ
ทองเที่ยวในจังหวัด รองรับกลุมทองเที่ยวที่หลากหลาย เพิ่มสัดสวน รายไดจาก
การทองเที่ยวตอผลิตภัณฑ0มวลรวมภายในประเทศ (GDP) สูงขึ้นในระดับประเทศ
อีกดวย
3. วัตถุประสงคBของ
1. เพื่อสนับสนุนใหเกิดการทองเที่ยวทุกกลุมใหสามารถเดินทางทองเที่ยวในพื้นที่
โครงการ
2. เพื่อเชื่ อมโยงการทองเที่ยวระหวางแหลงทองเที่ยวตางๆใหนั กทองเที่ยว สามารถ
เดินทางทองเที่ยวไดอยางสะดวกปลอดภัย
4. เปnาหมายและ
เปnาหมาย
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. พื้นที่สามารถรองรับการทองเที่ยวกลุมผูสูงอายุและผูพิการได
ของโครงการ
2. มีกิจกรรมการทองเที่ยวของกลุมผูสูงอายุผูพิการและผูดอยโอกาสในพื้นที่
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
มีพาหนะรองรับกิจกรรมและการเดินทางทองเที่ยวของนักทองเที่ยวที่เหมาะสมกับ
บริบทของพื้นที่
5. กิจกรรมที่สําคัญ
1. สํ า รวจเสนทางและพั ฒ นาโลจิ ส ติ ก ส0 (พาหนะเพื่ อ การขนสง) บริ ก ารแก
ของโครงการ
นักทองเที่ยวรองรับกลุมการทองเที่ยวที่หลากหลาย ในเขตพัฒนาการทองเที่ยว
มรดกโลกดานวัฒนธรรม
2. เชื่อมโยงการทองเที่ยวระหวางแหลงทองเที่ยวตางๆใหนักทองเที่ยว สามารถเดินทาง
ทองเที่ยวไดอยางสะดวกปลอดภัย
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หัวขอ
รายละเอียด
6. หนวยงานรับผิดชอบ 1. องค0การปกครองสวนทองถิ่น (หลัก)
2. สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด (รวม)
3. สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย0 (รวม)
4. ขนสงจังหวัด (รวม)
5. สภาอุตสาหกรรมการทองเทีย่ ว (รวม)
7. ระยะเวลาในการ
1ป
ดําเนินงาน
8. งบประมาณ (บาท) 18 ลานบาท
9. ผลผลิต (output) 1. เสนทางพัฒนาโลจิสติกส0 (พาหนะเพื่อการขนสง) บริการแกนักทองเที่ยวรองรับ
กลุ มการทองเที่ ย วที่ ห ลากหลาย ในเขตพั ฒ นาการทองเที่ ย วมรดกโลกดาน
วัฒนธรรม
2. แผนที่พัฒนาโลจิสติกส0 (พาหนะเพื่อการขนสง) บริการแกนักทองเที่ยวรองรับ
กลุ มการทองเที่ ย วที่ ห ลากหลาย ในเขตพั ฒ นาการทองเที่ ย วมรดกโลกดาน
วัฒนธรรม
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. นักทองเที่ยวทุกกลุมใหสามารถเดินทางทองเที่ยวในพื้นที่เขตพัฒนาการทองเที่ยว
(outcome)
มรดกโลกดานวัฒนธรรม
2. มี เสนทางการทองเที่ ยวที่ ถูกตองตามหลั กโลจิ สติกส0 เพื่ อเชื่อมโยงการทองเที่ ยว
ระหวางแหลงทองเที่ยวตางๆใหนักทองเที่ยว สามารถเดินทางทองเที่ยวไดอยางสะดวก
ปลอดภัย
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แบบฟอรBมจัดทําโครงการแบบยอ (Project brief)
หัวขอ
1. ชื่อโครงการ

รายละเอียด
โครงการออกแบบปรับปรุงและพัฒนายานเกา เพื่อการทองเทีย่ วใหสอดคลองกับ
แนวทางการอนุรกั ษ0
- บานตากฝ5ง^ ตะวันออก อ.บานตาก จ.ตาก
- ชุมชนตรอกบานจีน อ.เมือง จ.ตาก
- กลุมเรือนแพแมน้าํ นาน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
- ตลาดศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย
- กลุมบานไมถนนรานุกลู กิจ อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
- สถานีรถไฟและยานตลาด อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
- ชุมชนนครชุม อ.เมือง จ.กําแพงเพชร
2. ความสําคัญของ
การอนุรักษ0พื้นที่ เพื่อสงเสริมเศรษฐกิจการคาและการเชื่อโยงกิจกรรรมภายใน
โครงการ หลักการและ พื้นที่รองรับกิจกรรมชุมชนและนักทองเที่ยวโดยการดึงเอาศักยภาพพื้นที่มาเป(น
เหตุผล
สิ่งดึงดูด เชน เรื่องราวประวัติศาสตร0 รูปแบบสถาป5ตยกรรมเดิมและศักยภาพดาน
การคมนาคมมาเป( น จุ ด เชื่ อ มตอกั บ พื้ น ที่ ภ ายนอก แนวคิ ด การอนุ รั ก ษ0 พื้ น ที่
ประวั ติ ศาสตร0 สถาป5 ต ยกรรมเกาหรื อ สิ่ ง ปลู ก สรางรวมไปถึ ง ประวั ติ ศ าสตร0
วัฒ นธรรมประเพณี เพื่ อ สงเสริ ม ใหเกิดเอกลั กษณ0 ของพื้นที่ โดยการออกแบบ
ปรับปรุงพื้นที่สาํ คัญตางๆ การสรางและสงเสริมกิจกรรมภายในพื้นที่ อีกทั้งยั้งเป(น
การเชื่อมตอภายในพื้นที่และนอกพื้นที่เพื่อการสัญจรที่ดี โดยการออกแบบปรังปรุง
สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกเสนทางการสั ญ จร เสนทางการเดิ นเทา พื้ นที่ จ อดรถ
ปรับปรุงพื้นที่ และการปรับปรุงภูมิทัศน0เพื่อใหเกิดความสวยงามนาใชงาน และ
เป(นการสงเสริมเศรษฐกิจพื้นที่ กานพัฒนายานพาณิชยกรรมยานตลาดเกาทาเรือ
ตลาดสดเทศบาล โดยการออกแบบปรับ ปรุง พื้นที่จอดรถ ปรับ อาคารตลาดสด
เทศบาล อาคารพาณิชยกรรมเพื่อใหเกิดเอกลักษณ0รองรอบรับกิจกรรมการคาขาย
ในพื้นที่เขตพัฒนาการทองเที่ยวมรดกโลกดานวัฒนธรรมตอไป
3. วัตถุประสงคBของ
1. เพื่อใหการกอสรางใดๆ ในพื้นที่เขากับบริบทของพื้นที่ ไมเกิดทัศนอุจาด
โครงการ
2. เพื่ อสรางบรรยากาศที่ เหมาะสมในการทองเที่ ยว สรางความประทั บใจใหแก
นักทองเที่ยว ที่เดินทางมาเยี่ยมชมแหลงทองเที่ยว
4. เปnาหมายและ
เปnาหมาย
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
สิ่ งกอสรางสิ่ งตอเติ มในพื้ นที่ เขารั บบริ บทของพื้ นที่ เพื่ อใหเกิ ดบรรยากาศการ
ของโครงการ
ทองเที่ยวที่ดี สรางความประทับใจใหแกนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาทองเที่ยวใน
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หัวขอ

รายละเอียด

แหลงทองเที่ยว
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
สิ่งปลูกสรางมีความสอดคลองกลมกลืนกับสภาพบริบทของพื้นที่
5. กิจกรรมที่สําคัญ
1. ศึ ก ษาความเป( นมา วิ ถี ชีวิ ต และบริ บ ทของยานเกาในพื้ นที่ เ ขตพั ฒ นาการ
ของโครงการ
ทองเที่ยวมรดกโลกดานวัฒนธรรม
2. จัดเวทีรับ ฟ5งความคิ ดเห็นและนําเสนอแนวคิดการพัฒนายานเกาในพื้นที่เขต
พัฒนาการทองเที่ยวมรดกโลกดานวัฒนธรรม
3. จัดเวทีประชามติการพัฒนายานเกาในพื้นที่เขตพัฒนาการทองเที่ยวมรดกโลก
ดานวัฒนธรรม
4. ดํ า เนิ น การพั ฒนายานเกาในพื้ นที่ เ ขตพั ฒ นาการทองเที่ ย วมรดกโลกดาน
วัฒนธรรม
5. ติดตามและประเมินผลการพัฒนายานเกาในพื้นที่เขตพัฒนาการทองเที่ยวมรดก
โลกดานวัฒนธรรม
6. ประชาสัมพันธ0ยานเกาในพื้นที่เขตพัฒนาการทองเที่ยวมรดกโลกดานวัฒนธรรม
ที่ไดรับการพัฒนา
6. หนวยงานรับผิดชอบ 1. องค0การปกครองสวนทองถิ่น (หลัก)
2. สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด (รวม)
3. สมาคมอิโคโมสไทย (รวม)
4. สมาคมสถาปนิกสยาม(รวม)
5.สถาบันการศึกษา (รวม)
6. องค0การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (รวม)
7. ระยะเวลาในการ
1ป
ดําเนินงาน
8. งบประมาณ (บาท) 12 ลานบาท
9. ผลผลิต (output) 1. ยานเกาในพื้นที่เ ขตพัฒ นาการทองเที่ ยวมรดกโลกดานวั ฒนธรรมไดรับ การ
พัฒนาอยางนอยจังหวัดละ 1 แหง
2. ประชาชนในพื้นที่เห็นชอบการพัฒนายานเกาในพื้นที่เขตพัฒนาการทองเที่ยว
มรดกโลกดานวัฒนธรรม
3. ยานเกาที่ไดรับการพัฒนาเป(นที่รูจักของนักทองเที่ยวไมนอยกวา
1,000 ราย
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หัวขอ
รายละเอียด
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. เพื่อใหการกอสรางใดๆในพืน้ ที่เขากับบริบทของพื้นที่ ไมเกิดทัศนอุจาด
(outcome)
2. เพื่ อสรางบรรยากาศที่ เหมาะสมในการทองเที่ ยว สรางความประทั บใจใหแก
นักทองเที่ยว ที่เดินทางมาเยี่ยมชมแหลงทองเที่ยว
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แบบฟอรBมจัดทําโครงการแบบยอ (Project brief)
หัวขอ
1. ชื่อโครงการ

รายละเอียด
โครงการพัฒนาและสงเสริมศิลปะการแสดง-ดนตรีพื้นบาน-นาฏศิลป• ในกลุมเขต
พัฒนาการทองเที่ยวมรดกโลกดานวัฒนธรรม
2. ความสําคัญของ
ความเป( น ชาติ ไ ทย สิ่ ง สํ า คั ญ ประการหนึ่ ง คื อ การไดเรี ย นรู ในดานดนตรี
โครงการ หลักการและ นาฏศิลป• กีฬาไทย และพื้นบาน เพราะดนตรี นาฏศิลป• กีฬาไทย และพื้นบาน
เหตุผล
เป(นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะทอนวิถีชีวิต ความเป(นอยูของบรรพบุรุษไทยโดยได
ผสมผสาน ภู มิป5ญ ญาในแตละเรื่อ งไวอยางกลมกลืน และชาญฉลาด เมื่อ เด็ ก
และเยาวชนไดเรี ยนรู ถึ งความเป( นมา รู คุ ณคา และเกิ ดทั ก ษะทางดานดนตรี
นาฏศิ ล ป• กี ฬาไทย และพื้ นบาน จะทํ าใหเกิ ดความซาบซึ้ง รั ก และหวงแหน
เกิดการอนุรักษ0สืบทอดมรดกอันล้ําคา ทางดนตรีไทย ดนตรี นาฏศิลป• กีฬาไทย
และพื้นบาน จากบรรพบุรุษใหยั่งยืนสืบไปในสังคมไทย และชาติไทย การพัฒนา
และสงเสริม ศิ ลปะการแสดง-ดนตรีพื้ นบาน-นาฏศิ ล ป• ในกลุมเขตพัฒ นาการ
ทองเที่ยวมรดกโลกดานวัฒนธรรม จะสามารถหาจุดรวมทางวัฒนธรรมและสราง
จิตสํานึกรักษ0บานเกิดใหเกิดกับประชาชนในพื้นที่และเยาวชนคนรุนใหมไดอยาง
ยั่งยืน
3. วัตถุประสงคBของ
เพื่อสงเสริมคนในชุมชนสถานศึกษา/กลุมศิลป@นพื้นบานไดพัฒนาศักยภาพทักษะดาน
โครงการ
การแสดงที่มีเอกลักษณ0เฉพาะถิ่น
4. เปnาหมายและตัวชี้วัด เปnาหมาย
ความสําเร็จของโครงการ ผูเขารวมโครงการไดรับการพัฒนาศักยภาพดานการแสดงและนําไปปฏิบัติได
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
มีกิจกรรมศิลปะการ แสดง-ดนตรีพื้นบาน-นาฏศิลป• ประจําทุกจังหวัดที่ไดรั บ
การยอมรับจากนักทองเที่ยวและหนวยงานที่เกี่ยวของ
5. กิจกรรมที่สําคัญ
1. ศึ ก ษาศิ ล ปะการแสดง-ดนตรี พื้ น บาน-นาฏศิ ล ป• ในกลุ มเขตพั ฒ นาการ
ของโครงการ
ทองเที่ยวมรดกโลกดานวัฒนธรรม
2. รวบรวมองค0 ความรูศิ ลปะการแสดง-ดนตรีพื้ นบาน-นาฏศิ ลป• ในกลุมเขต
พัฒนาการทองเที่ยวมรดกโลกดานวัฒนธรรม
3. เผยแพรศิ ล ปะการแสดง-ดนตรี พื้ นบาน-นาฏศิ ล ป• ในกลุ มเขตพั ฒ นาการ
ทองเที่ยวมรดกโลกดานวัฒนธรรม
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หัวขอ

6. หนวยงานรับผิดชอบ
7. ระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน
8. งบประมาณ (บาท)
9. ผลผลิต (output)

รายละเอียด
4. จั ด ตั้ ง ศู นย0 ก ารเรี ยนรู ดานดนตรี ไทย ดนตรี พื้ นบาน นาฏศิ ล ป•ไทย และ
นาฏศิ ล ป• พื้ นบาน พรอมวงดนตรีไทย ดนตรี พื้ นบาน วงนาฏศิ ล ป•ไทย และ
นาฏศิลป•พื้นบาน
1. องค0การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (หลัก)
2. สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด (รวม)
1ป

4 ลาน
1. หนั ง สื อ องค0 ความรู ศิ ล ปะการแสดง-ดนตรี พื้ นบาน-นาฏศิ ล ป• ในกลุ มเขต
พัฒนาการทองเที่ยวมรดกโลกดานวัฒนธรรม
2. สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ0 ศิ ล ปะการแสดง-ดนตรี พื้ น บาน-นาฏศิ ล ป• ในกลุ มเขต
พัฒนาการทองเที่ยวมรดกโลกดานวัฒนธรรม
3.ศู นย0 ก ารเรี ยนรู ดานดนตรีไทย ดนตรี พื้ นบาน นาฏศิล ป•ไทย และนาฏศิ ล ป•
พื้ นบาน พรอมวงดนตรีไทย ดนตรี พื้ นบาน วงนาฏศิ ล ป• ไทย และนาฏศิ ล ป•
พื้นบาน อยางนอยจังหวัดละ 1 แหง
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. คนในชุมชนสถานศึกษา/กลุมศิลป@นพื้นบานไดพัฒนาศักยภาพทักษะดานการแสดง
(outcome)
ที่มีเอกลักษณ0เฉพาะถิ่น
2. ศิ ลปะการแสดง-ดนตรี พื้นบาน-นาฏศิล ป• ในกลุ มเขตพัฒ นาการทองเที่ ยว
มรดกโลกดานวัฒนธรรมไดรับการฟ`aนฟูและเผยแพร
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แบบฟอรBมจัดทําโครงการแบบยอ (Project brief)
หัวขอ
1. ชื่อโครงการ

รายละเอียด
โครงการสนับสนุนการออกแบบกิจกรรมการทองเที่ยวใหแกชุมชน/พื้นที่เพื่อให
นักทองเที่ยวไดรับประสบการณ0การทองเที่ยวที่ประทับใจ
2. ความสําคัญของ
“การทองเที่ ย วเชิ ง สรางสรรค0 (Creative Tourism)”เป( น การนํ า เอา
โครงการ หลักการและ ป5จ จั ยพื้นฐานของชุ มชนทั้ ง ในดานการทองเที่ ยวและการกี ฬา มาพั ฒนาเป( น
เหตุผล
กิจ กรรมการทองเที่ยวเชิ งสรางสรรค0 (Creative Tourism) “ทองเที่ยวเชิ ง
สรางสรรค0 สัมผัสภูมิป5ญญาทองถิ่น” เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับชุมชน สงเสริม
การมี สวนรวมของชุ มชนทองถิ่นในการบริห ารจัดการการทองเที่ยว กีฬาและ
นันทนาการของชุมชน ตอยอดไปสูการสรางสรรค0ใหเกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
รวมไปถึ ง เป( นการสรางเสริ ม ศั ก ยภาพของประเทศในการแขงขั น ดานการ
ทองเที่ยวใหมีความพรอมและมีประสิทธิภาพในการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน
ในอนาคต
3. วัตถุประสงคBของ
1. เพื่อกระตุนใหเกิดกิจกรรมการทองเที่ยวที่สรางเสริมประสบการณ0การทองเที่ยวให
โครงการ
นักทองเที่ยวเกิดความประทับใจ
2. เพื่อใหชุมชนมีสวนรวมในการออกแบบกิจกรรมการทองเที่ยว
4. เปnาหมายและตัวชี้วัด เปnาหมาย
ความสําเร็จของโครงการ มีกิจกรรมการทองเที่ยวที่ชุมชน/ทองถิ่นสามารถนําไปใชเพื่อสรางประสบการณ0
และ ความประทับใจใหแกนักทองเที่ยวในพื้นที่
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
มีกิจกรรมการสอนทําอาหารทองถิ่นโดยชุมชน/ทองถิ่นกับนักทองเที่ยว
5. กิจกรรมที่สําคัญ
1. สํารวจอัตลักษณ0รวมของการทองเที่ยวในเขตเมืองมรดกโลก
ของโครงการ
2. ออกแบบและพั ฒ นากิ จ กรรมทางทองเที่ ยวที่ สรางเสริ มประสบการณ0 การ
ทองเที่ยวใหนักทองเที่ยวเกิดความประทับใจ
3. ทดสอบกิจกรรมการทองเที่ยวที่พัฒนา
4. ติดตามผลและปรับปรุง
6. หนวยงานรับผิดชอบ 1. สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด (หลัก)
2. องค0กรปกครองสวนทองถิ่น (รวม)
3. สภาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว (รวม)
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หัวขอ
7. ระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน
8. งบประมาณ (บาท)
9. ผลผลิต (output)

รายละเอียด
1ป

3 ลานบาท
กิจกรรมทางทองเที่ยวที่สรางเสริมประสบการณ0การทองเที่ยวใหนักทองเที่ยวเกิด
ความประทับใจ อยางนอยจังหวัดละ 3 กิจกรรม
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. จํานวนักทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
(outcome)
2. ชุมชนสามารถออกแบบกิจกรรมการทองเที่ยวได
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แบบฟอรBมจัดทําโครงการแบบยอ (Project brief)
หัวขอ
1. ชื่อโครงการ

รายละเอียด
ฝ˜กอบรมนักเลาเรื่องชุมชนและผูใหบริการการทองเที่ยว
- กิจกรรมอบรมนักเลาเรื่องชุมชนเฉพาะพื้นที่
- กิจกรรมอบรมจิตวิทยาการบริการ
- กิจกรรมการอบรมเจาบานนอย
2. ความสําคัญของ
การทองเที่ยวจึงเป(นเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย เป(นแหลง
โครงการ หลักการและ เรี ย นรู และสรางประสบการณ0 ที่ ส ามารถสั ม ผั ส วิ ถี ชุ ม ชนแกนั ก ทองเที่ ย ว
เหตุผล
การทองเที่ ยวในเขตเมื องมรดกโลกมีป5 จ จั ยดึ ง ดู ดหลั ก เป( นสถานที่ ท องเที่ ยว
หลายประการ ไดแก ประวัติศาสตร0 ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ อาหารและ
สินคาที่ระลึก โดยนักทองเที่ยวเดินทางมาเยือนดวยวัตถุประสงค0หลักเพื่อการ
ทองเที่ ยวและการพั กผอน จากการวิ เ คราะห0 พ ฤติ ก รรมของนั กทองเที่ ยวมี
แนวโนมสนใจในการสรางประสบการณ0 การเรียนรูและการมีสวนรวมในระหวาง
การทองเที่ยว และสนใจเรื่องเลาที่อยูเบื้องหลังผลิตภัณฑ0การทองเที่ยว เรื่องเลา
จึ ง กลายเป( น เครื่ อ งมื อ ทางการตลาดที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ในการดึ ง ดู ด ให
นักทองเที่ยวมาเยือนเพื่อเรียนรู สรางประสบการณ0แปลกใหมรวมกับชุมชนและ
เชื่ อมสั มพั นธ0 อั นดี ระหวางกั น โครงการนี้ จึ งมุ งเป@ ดโอกาสใหคนในชุม ชนรวม
วิเคราะห0บริบทชุมชน คนหาเรื่องเลาของชุมชน กําหนดเกณฑ0การสรางนักสื่อ
ความหมายทองถิ่ นและพั ฒ นาเป( นนั ก สื่อ ความหมายที่ ส ามารถนํ าเที่ ยวและ
ถายทอดเรื่ องราวที่นาสนใจแกนัก ทองเที่ยวเพื่อสงเสริ มใหนั กทองเที่ยวไดรั บ
ความเพลิดเพลิน เกิดการเรียนรู ไดรับประสบการณ0ตรงในชุมชน และเสริมสราง
ความสัมพันธ0อันดีระหวางชุมชนกับนักทองเที่ยวขณะเดียวกันคนในชุมชนก็เกิด
ความภาคภูมิใจ หวงแหนในทรัพยากรทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของชุมชน
รวมรักษาและสืบสานประเพณีและวิถีดั้งเดิมไวตอไป
3. วัตถุประสงคBของ
1. เพื่อใหคนในพื้นทีส่ ามารถ เป(นนักเลาเรื่องชุมชนอยางถูกตองตามกฎหมาย
โครงการ
2. เพื่อใหคนในพื้นทีเ่ ขาใจบริบทการทองเที่ยว
4. เปnาหมายและตัวชี้วัด เปnาหมาย
ความสําเร็จของโครงการ มีจํานวนนักเลาเรื่องชุมชนเพียงพอตอการนําชมแหลงทองเที่ยวในพื้นที่ บุคลากรที่
เกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยว สามารถใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ สรางความ
ประทับใจใหแกนักทองเที่ยว
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หัวขอ

6. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ

7. หนวยงานรับผิดชอบ

8. ระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน
9. งบประมาณ (บาท)
10. ผลผลิต (output)

รายละเอียด
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
นักทองเที่ยวไดรับความรูความเขาใจและแหลงทองเที่ยวในพื้นที่
1. สํารวจอัตลักษร0ชุมชนสถานที่และความเป(นมา
2. อบรมและพัฒนาศักยภาพนักเลาเรื่องชุมชน
3. คนหาและจัดประกวดนักเลาเรื่องชุมชน
4. สรางเครือขายนักเลาเรื่องชุมชน
5. มอบรมจิตวิทยาการบริการเพื่อการทองเที่ยว
6. กิจกรรมการอบรมเจาบานนอย
1. สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด (หลัก)
2. องค0กรปกครองสวนทองถิ่น (รวม)
3. สถาบันการศึกษา (รวม)
4. สมาคมมัคคุเทศก0อาชีพแหงประเทศไทย (รวม)
180 วัน

1.5 ลานบาท
1. มีนักเลาเรื่องชุมชนอยางนอยจังหวัดละ 5 คน
2. เกิ ดเครื อ ขายนั ก เลาเรื่อ งชุ มชนในเขตพั ฒ นาการทองเที่ยวมรดกโลกดาน
วัฒนธรรม
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. คนในพื้นที่สามารถเป(นนักเลาเรื่องชุมชนอยางถูกตองตามกฎหมาย
(outcome)
2. คนในพื้นที่เขาใจบริบทการทองเที่ยวผานการเลาเรื่อง
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แบบฟอรBมจัดทําโครงการแบบยอ (Project brief)
หัวขอ
1. ชื่อโครงการ

รายละเอียด
อบรมพั ฒ นาภาษาอั ง กฤษและภาษาตางประเทศอื่ นๆที่ จํ าเป( นเพื่ อ เป( นการ
สื่อสารและใหบริการแกนักทองเที่ยว
- อบรมภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารการทองเที่ยว
- อบรมภาษาแมนดารินเพือ่ สื่อสารการทองเที่ยว
- อบรมภาษาเมียนมาเพื่อสื่อสารการทองเที่ยว
2. ความสําคัญของ
การทองเที่ยวเป(นอุ ตสาหกรรมบริก ารที่มี ความสํ าคัญ อยางยิ่ ง ตอการพั ฒ นา
โครงการ หลักการและ เศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากเป(นอุตสาหกรรมหลักที่นํารายไดเขาสูประเทศ
เหตุผล
ในอันดับตนๆ นับไดวามีสวนชวยเสริมสรางความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิ จ
และสังคมของประเทศ อีกทั้งยังเป(นการกระจายรายไดสูทองถิ่น ซึ่งไดรับการ
สนั บ สนุ น จากรั ฐ บาล ดั ง ปรากฏในแผนการพั ฒ นาประเทศมาโดยตลอด
นอกจากนี้ อุ ต สาหกรรมการทองเที่ ย วยั ง เป( น ประโยชน0 ใ นการเผยแพร
ประชาสัมพันธ0ชื่อเสียงของประเทศใหเป(นที่รูจักแกนานาประเทศทั่วโลกแตใน
ป5 จ จุ บั น ยั ง มี ค วามตองการที่ จ ะพั ฒ นาสมรรถนะมั คคุ เ ทศก0 ดานการสื่ อ สาร
ภาษาตางประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งภาษาในกลุมประเทศอาเซียนและภาษาจีน
อั นจะแกป5 ญ หาการจางมั คคุ เ ทศก0 ที่ไมมี ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ อี ก ดวย
บุคลากรทางการทองเที่ยวจําเป(นตองเผยแพรการประชาสัมพันธ0และเผยแพร
ประวัติความเป(นมา วัฒนธรรม ประเพณีของประวติดศาสตร0ในเขตพัฒนาการ
ทองเที่ยวมรดกโลกดานวัฒนธรรม ตลอดจนใหขอมูลที่ถูกตองแกนักทองเที่ยว
ทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวอยาง
ถูกตองในระยะยาวตอไป
3. วัตถุประสงคBของ
1. เพื่อใหคนในพื้นที่/ชุมชนสามารถสื่อสารกับนักทองเที่ยวตางชาติได
โครงการ
2. เพื่อใหนักทองเที่ยวตางชาติไดรับการอธิบายแหลงทองเที่ยวไดอยางถูกตอง
4. เปnาหมายและตัวชี้วัด เปnาหมาย
ความสําเร็จของโครงการ จํานวนนั กทองเที่ ยวตางชาติเพิ่ มมากขึ้ นและมีนักทองเที่ ยวตางชาติเดิ นทางมา
เที่ยวซ้ํา
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
นักทองเที่ยวตางชาติเขาใจวัฒนธรรมและประเพณีวิถีทองถิ่นผานการทองเที่ยว
เพิ่มขึ้น
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หัวขอ
5. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ

6. หนวยงานรับผิดชอบ

7. ระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน
8. งบประมาณ (บาท)
9. ผลผลิต (output)

รายละเอียด
1. อบรมภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารการทองเที่ยว
2. อบรมภาษาแมนดารินเพื่อสื่อสารการทองเที่ยว
3. อบรมภาษาเมียนมาเพือ่ สื่อสารการทองเที่ยว
4. มอบประกาศนียบัตรและขึ้นทะเบียนผูผานการอบรมดานภาษาตางประเทศ
อื่นๆที่จําเป(นเพื่อเป(นการสื่อสารและใหบริการแกนักทองเทีย่ ว
1. สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด (หลัก)
2. สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด (รวม)
3. องค0กรปกครองสวนทองถิ่น (รวม)
4. สถาบันการศึกษา (รวม)
5. องค0การบริหารการพัฒนาพื้นที่พเิ ศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (รวม)
1ป

1 ลานบาท
1. มีบุคลากรเขารับพัฒนาภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศอื่นๆที่จําเป(นเพื่อ
เป(นการสื่อสารและใหบริการแกนักทองเที่ยว จังหวัดละไมนอยกวา 20 คน
2. มีผูผานการอบรม 3 ภาษามากกวารอยละ 50
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. คนในพื้นที่/ชุมชนสามารถสื่อสารกับนักทองเที่ยวตางชาติได
(outcome)
2. ทองเที่ยวตางชาติไดรับการอธิบายแหลงทองเที่ยวไดอยางถูกตอง
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แบบฟอรBมจัดทําโครงการแบบยอ (Project brief)
หัวขอ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสําคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล

3. วัตถุประสงคBของ
โครงการ

รายละเอียด
โครงการอบรมและถายทอดองค0 ความรู ดานการจั ดการวั ฒ นธรรมเพื่ อ การ
ทองเที่ยว
ป5จ จุ บั นสั ง คมอยูในยุ คเปลี่ ยนผานจากสั ง คมฐานสารสนเทศ (Informationbased Society) มาเป( นสั ง คมฐานความรู (Knowledge-based Society)
ที่มีความรูเป(นองค0ประกอบสาคัญในการดําเนินชีวิต จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ไดมีการกําหนดยุทธศาสตร0ก ารเสริม สรางและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย0 โดยยึดคนเป(นศูนย0กลางการพัฒนา เพื่อใหสามารถ
ขับเคลื่อนประเทศไปสูการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน และมีการ
วางรากฐานใหเป(นคนที่สมบูรณ0 การพัฒนากระบวนการถายทอดวัฒนธรรมการ
อบรมเลี้ ย งดู เ ด็ ก ปฐมวั ย ตามแนวทฤษฎี ก ารสรางพลั ง ภู มิ ป5 ญ ญาชาวบาน
มี อ งค0 ป ระกอบของการสรางพลั ง ไดแก แนวคิ ดและหลั ก การ วั ตถุ ป ระสงค0
ความรูพื้นฐานและ ยุทธศาสตร0ที่ใชในการสรางพลังภูมิป5 ญญาชาวบาน โดยมี
ขั้นตอนการสรางพลัง การวิเคราะห0ชุมชนแบบมีสวนรวม การระบุความตองการ
ของชุมชน การสรางพลังผานประสบการณ0การเรียนรูของชุมชน การสรางหนวย
การเรียนรู การทดลองใชหนวยการเรียนรู การสะทอนความคิด และการสนทนา
แลกเปลี่ยนความรู และ การถอดประสบการณ0การเรียนรู และประเมินผลการ
สรางพลัง เพื่อใหเกิดวัฒนธรรมของชุมชนที่เขมแข็งยอมเป(นรากฐานที่เขมแข็ง
และสรางความยั่ง ยืนใหกั บวั ฒนธรรมแหงชาติ ทั้ง ยั งเป(นวัฒ นธรรมที่เ นนจิ ต
วิญ ญาณอั นสามารถโยงยึดสมาชิ ก ในสั ง คมไดอยางแทจริ ง การถายโอนหรื อ
ถายทอดความรู ที่ อ ยูในตั วบุ คคลออกมาสู ภายนอก หรื อ อาจเรี ยกไดวาเป( น
กระบวนการที่ ทํ าใหความรู ที่ อ ยูในตั วบุ คคลเปลี่ ยนแปลงเป( นความรู ชั ดแจง
ในการนี้ ดังนั้น ชุมชนจึงตองสามารถถายโอนความรูผานสื่อตาง ๆ ได
1. เพื่ อใหชุ ม ชนที่ เ ขารวมโครงการการอบรมและถายทอดองค0 ความรู ดาน
วัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยว
2. เพื่อใหเกิดองค0 ความรู จากการอบรมไดถู ก นํ ามาใชเพื่ อ การทองเที่ยวดาน
วัฒนธรรม
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หัวขอ
รายละเอียด
4. เปnาหมายและตัวชี้วัด เปnาหมาย
ความสําเร็จของโครงการ 1. มีชุมชน/ทองถิ่นเขารวมโครงการและถายทอดองค0ความรูในดานวัฒนธรรมเพื่อ
การทองเที่ยว
2. องค0ความรูจากการอบรมไดถูกนํามาปรับใชเพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
ทองถิ่นสามารถจัดการแหลงทองเที่ยวของตนเองไดอยางยั่งยืน
5. กิจกรรมที่สําคัญ
1. ชุมชน/ทองถิ่นเขารวมการอบรมและถายทอดองค0ความรูในดานวัฒนธรรมเพื่อ
ของโครงการ
การทองเที่ยว
2. ชุมชนถอดองค0ความรูจากการอบรมไดถูกนํามาปรั บใชเพื่ อการทองเที่ยวเชิ ง
วัฒนธรรม
6. หนวยงานรับผิดชอบ 1. สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด (หลัก)
2. องค0กรปกครองสวนทองถิ่น (รวม)
3. สถาบันการศึกษา (รวม)
4. สถาบันการทองเที่ยวโดยชุมชน (รวม)
7. ระยะเวลาในการ
1ป
ดําเนินงาน
8. งบประมาณ (บาท)
1 ลานบาท
9. ผลผลิต (output)
1. สื่อประชาสัมพันธ0การถายทอดองค0ความรูดานวัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยว
จังหวัดละ 2 ชิ้น
2. ชุ ม ชนทองถิ่นมี ระบบและกลไกจั ดการแหลงทองเที่ยวของตนเองไดอยาง
ยั่งยืน
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. เพื่ อ ใหชุ ม ชนที่ เ ขารวมโครงการการอบรมและถายทอดองค0 ค วามรู
(outcome)
ดานวัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยว
2. เพื่ อ ใหเกิ ด องค0 ค วามรู จากการอบรมไดถู ก นํ า มาใชเพื่ อ การทองเที่ ย ว
ดานวัฒนธรรม
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แบบฟอรBมจัดทําโครงการแบบยอ (Project brief)
หัวขอ
1. ชื่อโครงการ

รายละเอียด
โครงการอบรมสรางภู มิคุมกั นทางวั ฒ นธรรมใหแกชุม ชนและทองถิ่ น เพื่อให
สามารถบริหารจัดการวัฒนธรรมทางการทองเที่ยวไดอยางถูกตองมีคุณคาและ
ยั่งยืน
2. ความสําคัญของ
ความรู (Knowledge) มีบทบาทสําคัญตอความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจและ
โครงการ หลักการและ สังคม กลาวไดวา ความเขมแขงทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศมีรากฐาน
เหตุผล
มาจากความรูทั้งสิ้น ประเทศที่มีการพัฒนาและเติบโตภายใตสังคมฐานความรู
(Knowledge-based Society) จึงมีความพรอมที่จะสรางสรรค0นวัตกรรมตางๆ
ที่ชวยยกระดั บความสามารถในการแขงขั น สรางความมั่ง คั่ง ใหกับ ประชาชน
และสามารถขับเคลื่อนประเทศใหเจริญรุดหนาไดอยางเขมแข็ง ในบริบทของการ
ทองเที่ ยว ความรู เป( น รากฐานที่ ส าคั ญ ในการพั ฒ นาไปสู การทองเที่ ย วเชิ ง
สรางสรรค0 (Creative Tourism) ซึ่งเป(นการทองเที่ยวที่มุงไปสูความผูกพันและ
ประสบการณ0อั นแทจริ ง ซึ่ ง ไดมาจากการเขาไปมี ส วนรวมในการเรี ยนรู ดาน
ศิลปะ มรดกทางวัฒนธรรมหรือคุณลักษณะเฉพาะของพืน้ ที่ ความสําเร็จของการ
ทองเที่ยวเชิงสรางสรรค0ในการ รวบรวมและจัดระบบเพื่อ เก็บ รักษาไว ดังนั้ น
ชุ ม ชนจึ ง ตอง สรางภู มิ คุมกั นทางวั ฒ นธรรมใหแกชุ ม ชนและทองถิ่ น เพื่ อให
สามารถบริหารจัดการวัฒนธรรมทางการทองเที่ยวไดอยางถูกตองมีคุณคาและ
ยั่งยืน
3. วัตถุประสงคBของ
เพื่อใหชุมชน/ทองถิ่นมีความเขาใจและมีภูมิวัฒนธรรมใหสามารถปรับใชวัฒนธรรม
โครงการ
เพื่อการทองเที่ยวโดยไมสรางผลกระทบเชิงลบกับวัฒนธรรมเดิม
4. เปnาหมายและตัวชี้วัด เปnาหมาย
ความสําเร็จของโครงการ 1. วัฒนธรรมที่มีอยูไมถูกทําลายเพิ่มมากขึ้น
2. วั ฒนธรรมทองถิ่ นที่มีสามารถนํามาปรับใชกับกิ จกรรมการทองเที่ยวไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
ทองถิ่นสามารถมีภูมิคุมกันที่พัฒนาไดอยางยั่งยืน
5. กิจกรรมที่สําคัญ
1. การจัดการความรูวัฒนธรรมในชุมชน
ของโครงการ
2. การสรางระบบและกลไกการถายทอดวัฒนธรรมใหกับคนรุนใหมในชุมชน
3. ประกวดการจัดการความรูและถายทอดอยางเป(นรูปธรรม
4. เผยแพรการดําเนินการในรูปแบบสื่อออนไลน0
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หัวขอ
6. หนวยงานรับผิดชอบ

7. ระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน
8. งบประมาณ (บาท)
9. ผลผลิต (output)

รายละเอียด
5. สรางเครือขายนักจัดการความรูดานวัฒนธรรมทองเที่ยว
1. สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด (หลัก)
2. องค0กรปกครองสวนทองถิ่น (รวม)
3. สถาบันการศึกษา (รวม)
4. สถาบันการทองเทีย่ วโดยชุมชน (รวม)
1ป

1 ลานบาท
1. รูป แบบวั ฒนธรรมแบบดั้งเดิมปรากฏใหเห็นผานการทองเที่ยวชุมชนอยาง
นอยจังหวัดละ 2 แหง
2. เกิดนวัตกรรมการจัดการความรูดานวัฒนธรรมชุมชนเขตพื้นที่การทองเที่ยว
เมืองมรดกโลกดานวัฒนธรรม อยางนอย 1 ชิ้น
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ ชุมชน/ทองถิ่นมีความเขาใจและมีภูมิวัฒนธรรมใหสามารถปรับใชวัฒนธรรมเพื่อการ
(outcome)
ทองเที่ยวโดยไมสรางผลกระทบเชิงลบกับวัฒนธรรมเดิม
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แบบฟอรBมจัดทําโครงการแบบยอ (Project brief)
หัวขอ
1. ชื่อโครงการ

รายละเอียด
การอบรมสรางภู มิ คุมกันทางสิ่งแวดลอมใหแกชุ มชนและทองถิ่ น เพื่ อใหสามารถ
บริหารจัดการสิ่งแวดลอมทางการทองเที่ยวไดอยางถูกตองมีคุณคาและยั่งยืน
2. ความสําคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ถือเป(นสิ่งที่จําเป(นของมนุษย0 สิ่งแวดลอม
โครงการ หลักการและ รอบตั วที่ เ กิ ดขึ้ นตามธรรมชาติ ป5 ญ หาทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดลอมที่
เหตุผล
เกิดขึ้นไดแก ธรรมชาติและมนุษย0 ป5ญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่
เกิดขึ้นโดยสวนใหญจะมีมนุษย0เป(นป5จจัยสําคัญที่กอใหเกิดขึ้นเนื่องจากการใช
ทรั พยากรธรรมชาติ อ ยางไมถูก วิ ธี ไมเหมาะสม หรือไมมี การควบคุ ม จึ งเป( น
สาเหตุที่ ทําใหเกิ ดผลเสียหายตามมา ซึ่ง การอนุรั กษ0ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในทองถิ่น เป(นสิ่ งสําคัญตอชีวิตความเป( นอยู ของทุ กคนในทองถิ่ น
และเป(นหนาที่ที่ตองชวยกันอนุรักษ0รักษาไว โดยตองสรางจิตสํานึกความรักและ
หวงแหนที่มีตอสิ่งแวดลอมในทองถิ่นใหเกิดขึ้นในชุมชน เพื่อเป(นการพัฒนาให
ชุมชนเขมแข็งและสามารถพึ่งตนเองไดในอนาคต
3. วัตถุประสงคBของ
เพื่ อใหชุ มชน/ทองถิ่ นมี ความเขาใจและมี ภูมิ ทางสิ่ งแวดลอม ใหสามารถปรั บใช
โครงการ
สิ่งแวดลอมเพื่อการทองเที่ยว โดยไมสรางผลกระทบเชิงลบกับสิ่งแวดลอม
4. เปnาหมายและตัวชี้วัด เปnาหมาย
ความสําเร็จของโครงการ 1. สิ่งแวดลอมที่มีอยูไมถูกทําลายเพิ่มมากขึ้น
2. สิ่งแวดลอมที่มีสามารถนํามาปรับใชกับกิจกรรม การทองเที่ยวไดอยางถูกตอง
เหมาะสม
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
ทองถิ่นสามารถมีภูมิคุมกันที่พัฒนาไดอยางยั่งยืน
5. กิจกรรมที่สําคัญ
1. อบรมใหความรูเพื่ออนุรักษ0ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ของโครงการ
2. กิ จ กรรมฟ`a นฟู สิ่ ง แวดลอมในเขตพื้ นที่ ก ารทองเที่ ยวเมื อ งมรดกโลกดาน
วัฒนธรรม
6. หนวยงานรับผิดชอบ 1. สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด (หลัก)
2. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (หลัก)
3. องค0กรปกครองสวนทองถิ่น (รวม)
4. สถาบันการศึกษา (รวม)
5. สํานักงานสิ่งแวดลอม ภาคที่ 3 (รวม)
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หัวขอ
7. ระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน
8. งบประมาณ (บาท)
9. ผลผลิต (output)

รายละเอียด
1ป

3 ลานบาท
1. ชุมชนมีระบบกลไกในการดูแลทางสิง่ แวดลอม ใหสามารถปรับใชสิง่ แวดลอมเพื่อ
การทองเที่ยว
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. สิง่ แวดลอมที่มอี ยูไมถูกทําลายเพิม่ มากขึ้น
(outcome)
2. สิง่ แวดลอมที่มสี ามารถนํามาปรับใชกับกิจกรรม การทองเทีย่ วไดอยางถูกตอง
เหมาะสม
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แบบฟอรBมจัดทําโครงการแบบยอ (Project brief)
หัวขอ
1. ชื่อโครงการ

รายละเอียด
โครงการสงเสริมกิจกรรมทองเที่ยวกลางคืนในเขตพัฒนาการทองเที่ยวมรดกโลก
ดานวัฒนธรรม Night Miracle
2. ความสําคัญของ
แผนงานและโครงการสํ าคั ญที่ สอดคลองกั บทิ ศทางการพั ฒนาภาคเหนือ ของ
โครงการ หลักการและ รัฐบาลในป 2561 - 2564 ในยุท ธศาสตร0ที่ 1 พัฒ นาการทองเที่ยวและธุ รกิ จ
เหตุผล
บริก ารตอเนื่อ งใหมีคุณภาพสามารถสรางมูลคาเพิ่มอยางยั่ งยืน และกระจาย
ประโยชน0อยางทั่วถึง รวมทั้งตอยอดการผลิตสินคาและบริการที่มีศักยภาพสูง
ดวยภูมิป5ญญาและนวัตกรรม เขตพัฒนาการทองเที่ยวมรกโลกดานวัฒนธรรม 4
จังหวัด มีศักยภาพในการสงเสริมกิจกรรมทองเที่ยวกลางคืนในเขตพัฒนาการ
ทองเที่ ย วมรดกโลกดานวั ฒ นธรรม แนวทางการอนุ รั ก ษ0 และพั ฒ นาเมื อ ง
ทองเที่ ยวทางประวัติศาสตร0ในพื้นที่ มรดกโลกเมืองประวัติศาสตร0สุโขทัยและ
เมืองบริวาร (สุโขทัย ศรีสัชนาลัย และ กําแพงเพชร) ที่ตองการฟ`aนฟูคือวิถีชีวิต
ยามค่ําคืน ใหนักทองเที่ยวไดเรียนรูผานประวัติศาสตร0ในยามค่ําคืน ซึ่งจะเป(น
การดึงดูดนักทองเที่ยว คืนชีวิตใหโบราณสถานจะทําใหมีนักทองเที่ยวและสราง
รายไดเพิ่มทางการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
3. วัตถุประสงคBของ
เพื่อสรางกิจกรรรมการทองเที่ยว ดึงดูดใหนักทองเที่ยวพักคางคืนและยาวนาน
โครงการ
ขึ้น
4. เปnาหมายและตัวชี้วัด เปnาหมาย
ความสําเร็จของโครงการ ไดกิจกรรมการทองเที่ยวกลางคืนใหนักทองเที่ยวพักคางคืนนานขึ้นในแหลง
ทองเที่ยวมรดกวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
อยางนอยจังหวัดละ 1 กิจกรรม
5. กิจกรรมที่สําคัญ
1. ประชาสัมพันธ0โครงการผานสื่อออนไลน0และออฟไลน0
ของโครงการ
2. กิจกรรมแสงสีแสง
3. กิจกรรมตลาดโพลเพล
4. กิจกรรมประกวดอาหารพื้นถิ่น
5. กิจกรรมแสดงศิลปะและวัฒนธรรมยามค่ําคืน
6. หนวยงานรับผิดชอบ 1. อพท. (หลัก)
2. กรมศิลปากร (หลัก)
3. อปท. (รวม)
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หัวขอ

7. ระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน
8. งบประมาณ (บาท)
9. ผลผลิต (output)

รายละเอียด
4. สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด (รวม)
5. ททท. (รวม)
1ป

8 ลานบาท
มีกิ จ กรรมการทองเที่ ยวกลางคื นใหนั ก ทองเที่ ยวพั ก คางคื นนานขึ้ นในแหลง
ทองเที่ยวมรดกวัฒนธรรม
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. มีแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร0และกิจกรรรมการทองเที่ยวชวงกลางคืน
(outcome)
2. ดึงดูดใหนักทองเที่ยวพักคางคืนและยาวนานขึ้น

แผนพัฒนาการทองเที่ยวเขตมรดกโลกดานวัฒนธรรม ประจําป 2565

หนา 125

แบบฟอรBมจัดทําโครงการแบบยอ (Project brief)
หัวขอ
1. ชื่อโครงการ

รายละเอียด
โครงการจั ดการองค0ความรูดานสุ ขภาพ เพื่ อ ชวยเหลื อนั ก ทองเที่ ยวในภาวะ
ฉุกเฉิน
2. ความสําคัญของ
การปฐมพยาบาลที่ ถู ก ตองและการแพทย0 ฉุก เฉิ นตามพื้ น ที่ แ หลงทองเที่ ย ว
โครงการ หลักการและ ใหความสําคัญกับการวิเคราะห0ระบบกอนถึงโรงพยาบาลที่ประกอบไปดวย การ
เหตุผล
เขาถึง ผูป} วย การลําเลี ยงขนยายและการดูแลระหวางนํ าสงในกรณี ที่เ กิดการ
เจ็ บ ป} วยฉุ ก เฉิ นในเขต ซึ่ ง ภายในเขตการทองเที่ ยวมรดกโลกดานวั ฒ นธรรม
มีพื้นที่มี ลัก ษณะเขาสูง ชัน และมีก ารเจ็บ ป}วย และการเกิ ดอุ บัติเหตุท างถนน
บอยครั้ ง เพื่ อใหชุม ชนทองเที่ยวไดเตรียมความพรอมและเรียนรูรูปแบบการ
ใหบริการทางการแพทย0ฉุกเฉินแกนักทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวของตนเองได
อยางทันทวงที
3. วัตถุประสงคBของ
เพื่ อ สรางความเชื่ อมั่ นและความปลอดภัยกั บ นัก ทองเที่ ยว ในกรณีเ กิ ดภาวะ
โครงการ
ฉุกเฉินแกนักทองเที่ยว
4. เปnาหมายและตัวชี้วัด เปnาหมาย
ความสําเร็จของโครงการ มีนักทองเที่ยวไดรับการชวยเหลือและบริการที่ดีในกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินทางดาน
สุขภาพ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
มีแนวปฏิบัติดานการจัดการและชวยเหลือเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินแกนักทองเที่ยว
5. กิจกรรมที่สําคัญ
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการองค0ความรูดานสุขภาพ เพื่อชวยเหลือ
ของโครงการ
นักทองเที่ยวในภาวะฉุกเฉิน”
2. การสอบการปฐมพยาบาลเบือ้ งตน
6. หนวยงานรับผิดชอบ 1. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (หลัก)
2. สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา
3. สํานักงานตํารวจ
4. เครือขายทองเที่ยวโดยชุมชน
7. ระยะเวลาในการ
90 วัน
ดําเนินงาน
8. งบประมาณ (บาท)
1 ลานบาท
9. ผลผลิต (output)
บุคลากรในชุมชนทองเที่ยวสอบผานการปฐมพยาบาลเบื้องตน อยางนอยรอยละ
80 ของกลุมเปxาหมาย
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หัวขอ
รายละเอียด
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ นั ก ทองเที่ ยวมี ความเชื่ อ มั่ นและความปลอดภั ย ในการทองเที่ ยวภายในเขต
(outcome)
พัฒนาการทองเที่ยวมรดกโลกดานวัฒนธรรม
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แบบฟอรBมจัดทําโครงการแบบยอ (Project brief)
หัวขอ
1. ชื่อโครงการ

รายละเอียด
โครงการจัดการองค0ความรูจากภูมปิ 5ญญาชาวบานจากปราชญ0ในพื้นที่ ชุมชน/
ทองถิ่น
2. ความสําคัญของ
นับ ตั้ ง แตแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คมแหงชาติ ฉบั บ ที่ 8 เป( นตนมา
โครงการ หลักการและ (พ.ศ. 2540-2544) ประเทศไทย ไดปรั บ เปลี่ ยนแนวทางการพั ฒ นาโดยให
เหตุผล
ความสํ าคัญ กับ การมีส วนรวมของประชาชนในทุ กภาคสวนของสัง คม โดยยึ ด
หลัก “คนเป(นศูนย0กลางในการพัฒนา” และในแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ประเทศไทยยังคงใชแนวปฏิบัติการ
พั ฒ นาแบบ คนเป( น ศู นย0 ก ลางในการพั ฒ นา แตไดมี ก ารบู ร ณาการเขากั บ
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพื่อใหคนไทย
ซึ่ ง สวนใหญยั ง คงมี อ าชี พ ทางการเกษตรไดเตรี ยมเผชิ ญ กั บ บริ บ ทของโลกที่
เปลี่ ยนแปลง รวมถึ ง ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ นจากการพั ฒ นาประเทศ บริ บ ทที่
เปลี่ยนไปนับเป( นโอกาสในการพัฒนาภูมิป5ญญาทองถิ่นของประเทศไทย และ
นํามาสรางมูลคาเพิ่ม ซึ่งเป(นสินทรัพย0ทางป5ญญาที่สรางมูลคาทางเศรษฐกิจได
อยางไรก็ ตาม ไดกลาวถึ ง สภาวะชุ ม ชนในเชิ งลบวา ภู มิ ป5 ญ ญาทองถิ่นไดถู ก
ละเลยและมี การถายทอดสูคนรุนใหมนอย ในขณะที่ สัง คมไทยยัง มี ผูนํ าการ
พัฒนาโดยเฉพาะผูนําชุมชนและปราชญ0กระจายอยูทุกพื้นที่ประมาณ 1.7 ลาน
คน และมีบทบาทสํ าคัญเป(นแกนหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนทําให
ชุมชนตนแบบที่มีความเข็มแข็งสามารถเป(นแบบอยางเพื่อเรียนรูและประยุกต0ใช
อยูทั่วทุกภูมิภาค
ปราชญ0 ชาวบาน เป(นผูที่ มีความรู ความสามารถ ในการบริหารจัดการ
ชุมชนทองถิ่นที่สืบ ตอกั นมาจากบรรพบุ รุษ ขยายผลถายทอดความรูสูชุ มชน
โดยการนํ าความรู ดั้ งเดิ มมาประสานกับ ความรู ของปราชญ0รุ นใหมที่มี ก ารนํ า
นวัตกรรมมาเสริมผสานกับความรูดั้งเดิม เกิดการพูดคุยตอยอดความรูจากคนทั้ง
สองรุน ความรูที่ไดรับนําไปสูการพัฒนา สรางรายไดใหกับชุมชน
3. วัตถุประสงคBของ
1. เพื่อใหทราบถึงผูรูและผูใหขอมูล (ปราชญ0ชาวบาน) ในพืน้ ที่
โครงการ
2. เพื่อใหเกิดการจัดการความรูของชุมชน/ทองถิ่น
4. เปnาหมายและตัวชี้วัด เปnาหมาย
ความสําเร็จของโครงการ มีการจัดการความรูชุมชน/ทองถิ่น ชุมชน/ทองถิ่นมีความรู
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หัวขอ

5. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ

6. หนวยงานรับผิดชอบ

7. ระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน
8. งบประมาณ (บาท)
9. ผลผลิต (output)

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
(outcome)

รายละเอียด
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
บุคลากรทุกภาคสวนทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยวสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูที่
เป(นวิถีชีวิตทองถิ่นไดมากขึ้น
1. สํารวจปราชญ0ชาวบานดานตางๆ
2. จัดประชุมเพื่อคนหาองค0ความรูจากภูมิปญ
5 ญาชาวบานจากปราชญ0ในพื้นที่
ชุมชน/ทองถิ่น
3. ฐานขอมูลปราชญ0ชาวบานภายในเขตการพัฒนาการทองเที่ยวเมืองมรดกโลก
ดานวัฒนธรรม
3. จัดทําคูมือ/ฐานขอมูลภูมิปญ
5 ญาชาวบานจากปราชญ0ในพืน้ ที่ ชุมชน/ทองถิ่น
4. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ0ทงั้ ออนไลน0และออฟไลน0เผยแพร
1 สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด (หลัก)
2. องค0กรปกครองสวนทองถิ่น
3. สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
4. วัฒนธรรมจังหวัด
5. สํานักงานพื้นทีพ่ ิเศษ 4 (อพท.4)
6. เครือขายทองเที่ยวโดยชุมชน
60 วัน
1 ลานบาท
1. ชุดองค0ความรูจากภูมิปญ
5 ญาชาวบานจากปราชญ0ในพื้นที่ ชุมชน/ทองถิ่น
อยางนอยจังหวัดละ 3 ดาน
2. สื่อประชาสัมพันธ0ทงั้ ออนไลน0และออฟไลน0องค0ความรูละ 1ชิ้น
3. คูมือชุดองค0ความรูากปราชญ0ในพื้นที่ ชุมชน/ทองถิ่น
1. มีฐานขอมูลเพื่อสืบคนปราชญ0ชาวบาน/องค0ความรูจากภูมิป5ญญา
2. ชุมชนสามารถจัดการความรูของชุมชน/ทองถิ่นไดดวยตนเอง
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แบบฟอรBมจัดทําโครงการแบบยอ (Project brief)
หัวขอ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสําคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล

รายละเอียด
โครงการสนับสนุนกิจกรรมการทองเที่ยวงานเทศกาลและงานประเพณีทองถิ่น
เพื่อสืบสานวัฒนธรรม เชน ประเพณีเผาเทียนเลนไฟ เป(นตน
ประเพณีลอยกระทง เริ่มมีมาแต สมัยสุโขทัย ในรัชสมัยพอขุนรามคําแหง โดยมี
นางนพมาศหรือทาว ศรีจุ ฬาลักษณ0 เป(นผูประดิษฐ0ก ระทงขึ้นครั้งแรก โดยแต
เดิมเรียกวา พิธีจองเปรียง ที่ลอยเทียนประทีปและนางนพมาศไดนําดอกโคทม
ซึ่ ง เป( นดอกบั วที่ บ านเฉพาะวั นเพ็ ญ เดื อ นสิ บ สอง มาใชใสเที ยนประที ป แต
ป5จ จุ บั นมี ห ลั ก ฐานวาไมนาจะเกากวาสมั ยรั ตนโกสิ นทร0 ตอน ตน โดยอางอิ ง
หลั ก ฐานจากภาพจิ ตรกรรมการสรางกระทงแบบตางๆ ในสมั ยรั ชกาลที่ 1
ป5จจุบันวันลอยกระทงเป(นเทศกาลที่สําคัญของ ไทย ที่มีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทย
และตางประเทศมาเที่ ยวป ละมากๆ จัง หวั ดสุโ ขทั ย กรมศิ ล ปากร และ การ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย จึงรวมกันจัดงานประเพณี ลอยกระทง เผาเทียนเลน
ไฟ จังหวัดสุโขทัย ขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2520 เพื่อเป(นการฟ`aนฟูประวัติศาสตร0ประเพณี
ลอยกระทงและสงเสริมการเดินทางทอง เที่ยวจังหวัดสุโขทัย โดยใหชื่องานตาม
คําในศิลาจารึกวา "งานเผาเทียน เลนไฟ" จุดเนนที่สําคัญของงานนี้ คือ การฟ`aนฟู
ประเพณี ลอยกระทง เผาเที ยน เลนไฟ พลุ ตะไล ไฟพะเนียง ดอกไมไฟชนิ ด
ตางๆ จั งหวัดสุโขทั ย โดยกําหนดจัดขึ้ นทุ กป ในวั นเพ็ญเดือ น 12 (ขึ้น 15 ค่ํ า
เดือน 12) หรือประมาณเดือนพฤศจิก ายน ของทุกป ประเพณีลอยกระทงเผา
เที ยน เลนไฟ งานประเพณี ล อยกระทงเผาเที ยน เลนไฟ จั ง หวั ดสุโ ขทั ย ณ
อุทยานประวัติศาสตร0สุโขทัย จัดขึ้นในวันเพ็ญ เดือนสิบสองของทุกป ซึ่งเป(นงาน
ที่ จั ด ขึ้ น ในระดั บ ประเทศ เป( น การอนุ รั ก ษ0 แ ละสงเสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม พบกับบรรยากาศยอนยุค 700 ป พบเห็นวิถี
ชี วิ ต ของความเป( น ไทยและยั ง คงสื บ สานจนถึ ง ป5 จ จุ บั น เพื่ อ ใหคนรุ นหลั ง
นักทองเที่ยวไดตระหนักถึงความสําคัญของการลอยกระทง
เพื่อสนับสนุนใหเกิดกิจกรรมการทองเที่ยวมรดกวัฒนธรรม

3. วัตถุประสงคBของ
โครงการ
4. เปnาหมายและตัวชี้วัด เปnาหมาย
ความสําเร็จของโครงการ มีนักทองเที่ยวกระจายตั วในเขตพื้นที่ในชวงเทศกาล และเชื่อมโยงไปยังพื้นที่
ใกลเคียง
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หัวขอ

5. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ

6. หนวยงานรับผิดชอบ

7. ระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน
8. งบประมาณ (บาท)
9. ผลผลิต (output)
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
(outcome)

รายละเอียด
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
จํานวนนักทองเที่ยวและวันพํานักในเขตพื้นทีเ่ พิ่มขึ้น
1. พิธีรับรุงอรุณแหงความสุข
2. การแสดงแสงและเสียง ณ วัดมหาธาตุ
3. การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน /หมูบานวิถีไทย
4. กิจกรรมลานเทศน0 ลานธรรม ณ บริเวณดงตาล
5. กิจกรรมประกวดกระทงใหญ กระทงเล็ก และจัดแหขบวนนางนพมาศ
6. การประกวดนางนพมาศ
1. การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (หลัก)
2. สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด (รวม)
3. สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด (รวม)
4. องค0กรปกครองสวนทองถิ่น (รวม)
5. สํานักงานจังหวัด(รวม)
6. อพท 4 (รวม)
30 วัน
10 ลานบาท
1. จําหนวนนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
1. นักทองเที่ยวทราบประวัติความเป(นมาลอยกระทงสุโขทัยแบบโบราณ
2. นักทองเที่ยวไดสืบสานประเพณีวัฒนธรรมผานกิจกรรมลอยกระทง
3. มีกิจกรรมการทองเที่ยวและการเรียนรูประวัติศาสตร0ยามค่ําคืน
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แบบฟอรBมจัดทําโครงการแบบยอ (Project brief)
หัวขอ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสําคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล

รายละเอียด
การประกวดชุมชนอนุรกั ษ0ยานชุมชนเกาที่มกี ารบริหารจัดการการทองเที่ยวที่ดี
การคงคุณคาความสําคัญของยานชุมชนเกาซึ่งนับเป(นศิลปกรรมอันควรอนุรักษ0
ที่ควรไดรับการบริหารจัดการเพื่อ หาแนวทางรั กษา ฟ`aนฟูเอกลัก ษณ0 สงเสริ ม
คุณภาพชีวิตและ สนับสนุนประชาชนในบริเวณยานชุมชนเกาใหมีส วนรวมใน
การอนุรักษ0แหลงศิลปกรรมอันเป(นมรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งสามารถนําไปสูการ
พัฒนาเป(นแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ0 และเชิงวัฒธรรมควบคูกันไปกับการอยู
อาศั ยไดอยางเหมาะสม อี ก ทั้ ง ยั ง เป( น การสรางแนวทางการอนุ รั ก ษ0 ฟ`a น ฟู
องค0 ป ระกอบตางๆ ของยานเกาเพื่ อใหทองถิ่ น สามารถบริ ห ารจั ด การและ
ดําเนินการแผนอนุรักษ0และฟ`aนฟูยานชุมชนเกาไดดวยตนเองและเป(นการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากอยางยั่งยืน
3. วัตถุประสงคBของ
เพื่อสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ0ยานเกาใหแกเยาวชนและบุคคลทั่วไปมีสวนรวม
โครงการ
ในการบริหารจัดการและเขาใจรับการปรับตัวใหเขากับการพัฒนาการทองเที่ยว
ไดอยางยั่งยืน
4. เปnาหมายและตัวชี้วัด เปnาหมาย
ความสําเร็จของโครงการ เยาวชนและประชาชนมีจิตสํานึกในการอนุรักษ0และรักษายานเกาใหเป(นแหลง
ทองเที่ยวอยางยั่งยืน
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
แหลงทองเที่ยวมีการพัฒนาเพื่อรองรับการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
5. กิจกรรมที่สําคัญ
1. การอบรมใหความรูการฟ`aนฟูยานเกาแศรษฐกิจ...คืนชีวิตใหชุมชน
ของโครงการ
2. การฝ˜กอบรมเชิงปฏิบัติการ “พลิกฟ`aนยานเกา”
3. จัดประกวดชุมชนยานเกาที่มีการบริหารจัดการดี
4. สรางสื่อประชาสัมพันธ0ออนไลน0เพื่อสงเสริมเศรษฐกิจและการทองเที่ยวใน
ยานเกา
6. หนวยงานรับผิดชอบ 1. สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด (หลัก)
2. องค0กรปกครองสวนทองถิ่น (รวม)
3. สมาคมอิโคโมสไทย (รวม)
4. สมาคมสถาปนิกสยาม (รวม)
5. สถาบันการศึกษา (รวม)
6. องค0การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (รวม)
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หัวขอ
7. ระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน
8. งบประมาณ (บาท)
9. ผลผลิต (output)

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
(outcome)

รายละเอียด
180 วัน
2 ลานบาท
1. คูมือฟ`aนฟูยานเกาแศรษฐกิจ...คืนชีวิตใหชุมชน
2. สื่อประชาสัมพันธ0ออนไลน0เพื่อสงเสริมเศรษฐกิจและการทองเที่ยวในยานเกา
3. ชุมชนตนแบบการทองเที่ยวยานเกามีชีวิต
1. ยานเกาไดรับการฟ`aนฟูและพัฒนา
2. กระตุนเศรษฐกิจชุมชนและสรางกากลไกการบริหารจัดการดวยชุมชน
3. เป(นตนแบบและแนวทางในการพัฒนายานเกาในพื้นที่อื่น
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แบบฟอรBมจัดทําโครงการแบบยอ (Project brief)
หัวขอ
1. ชื่อโครงการ

รายละเอียด
โครงการพัฒนาทั กษะผูประกอบการการพั ฒนาผลิ ตภัณฑ0ดวยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสูเศรษฐกิจสรางสรรค0
2. ความสําคัญของ
การสรางขี ด ความสามารถในการแขงขั น (Competitiveness) โดยมี ก าร
โครงการ หลักการและ ออกแบบสรางระบบนิ เวศทางนวั ตกรรม และการสรางและพั ฒนาทรั พยากร
เหตุผล
มนุษย0 รองรับ การพัฒ นาเทคโนโลยีใหมๆ ที่กําลัง เขามาแทนที่เ ทคโนโลยีเดิ ม
(Disruptive Technology) และการตอยอดการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีอยูเดิมใหมี
ประสิทธิ ภาพและคุณภาพดีขึ้นอยางเป(นระบบ และการพัฒนาเศรษฐกิจ ไปสู
เศรษฐกิจสรางสรรค0 (Creative Economy) เป(นเวทีที่เป@ดโอกาสใหผูมีสวนได
สวนเสียไดมีโอกาสเขามารวมกันคิด วางแผน กําหนด ลงมือดําเนินการและการ
วัดผลในกิ จกรรมเพื่ อการพั ฒนาอยางมีก ลยุ ทธ0 ดานการเพิ่ม ขีดความสามารถ
ทางการแขงขั นในอุ ต สาหกรรมเปx าหมายของประเทศ เมื อ งมรดกโลกดาน
วัฒนธรรมมีผูประกอบการที่มี ศักยภาพและมี ความสําคั ญในการพั ฒนาระบบ
นิเวศนวัตกรรม และเขตเศรษฐกิจ นวั ตกรรมของประเทศไทยใหเจริญ เติ บโต
อยางยั่งยืน
3. วัตถุประสงคBของ
1. เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะผู ประกอบการการพั ฒ นาผลิ ตภั ณฑ0 ดวยเทคโนโลยี และ
โครงการ
นวัตกรรมสูเศรษฐกิจสรางสรรค0
2. เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพและความสามารถในการแขงขั น ดวยเทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรมสูเศรษฐกิจสรางสรรค0
4. เปnาหมายและตัวชี้วัด เปnาหมาย
ความสําเร็จของโครงการ 1. ผูประกอบการมีทักษะการพัฒนาผลิตภัณฑ0ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู
เศรษฐกิจสรางสรรค0
2. ตนแบบผลิตภัณฑ0ที่พัฒนาดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสูเศรษฐกิจสรางสรรค0
อยางนอย 15 ชิ้น
3. บรรจุ ภั ณฑ0 ที่ ไดรั บ การพั ฒ นาดวยเทคโนโลยี และนวั ตกรรมสู เศรษฐกิ จ
สรางสรรค0
4. สื่อประชาสัมพันธ0แบบออนไลน0ใหกับผลิตภัณฑ0
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
1. จํานวนผูประกอบที่เขารวมโครงการ
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หัวขอ

5. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ

รายละเอียด
2. จํานวนตนแบบผลิตภัณฑ0ที่พฒ
ั นาดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสูเศรษฐกิจ
สรางสรรค0
3. จํานวนบรรจุภัณฑ0ที่ไดรับการพัฒนาดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสูเศรษฐกิจ
สรางสรรค0
4. จํานวนสื่อประชาสัมพันธ0แบบออนไลน0ใหกับผลิตภัณฑ0
1. อบรมเชิงปฏิบัตกิ าร เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ0ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สูเศรษฐกิจสรางสรรค0
2. กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ0ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสูเศรษฐกิจ
สรางสรรค0จากผูเชี่ยวชาญ
3. บรรจุภัณฑ0ที่ไดรับการพัฒนาดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสูเศรษฐกิจ
สรางสรรค0
4. พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ0แบบออนไลน0ใหกับผลิตภัณฑ0แตละประเภท

6. หนวยงานรับผิดชอบ

1. สภาอุตสาหกรรมการทองเทีย่ ว (หลัก)
2. สํานักงานพัฒนาชุมชน (รวม)
3. สํานักงานวัฒนธรรม (รวม)
4. สํานักงานพาณิชย0จังหวัด(รวม)
5. อุตสาหกรรมจังหวัด
(รวม)
6. บริษัทประชารัฐรักสามัคคี (รวม)

7. ระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน
8. งบประมาณ (บาท)
9. ผลผลิต (output)

1ป
8 ลานบาท
1. ผูประกอบการมีทักษะการพัฒนาผลิตภัณฑ0ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู
เศรษฐกิจสรางสรรค0
2. ตนแบบผลิตภัณฑ0ที่พัฒนาดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสูเศรษฐกิจสรางสรรค0
อยางนอย 15 ชิ้น
3. บรรจุ ภั ณฑ0 ที่ ไดรั บ การพั ฒ นาดวยเทคโนโลยี และนวั ตกรรมสู เศรษฐกิ จ
สรางสรรค0
4. สื่อประชาสัมพันธ0แบบออนไลน0ใหกับผลิตภัณฑ0 ผลิตภัณฑ0ละ 1 ชิ้น
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หัวขอ
รายละเอียด
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. ผูประกอบการมีทักษะการพัฒนาผลิตภัณฑ0ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู
(outcome)
เศรษฐกิจสรางสรรค0
2. ผลิ ตภั ณฑ0 มี ศักยภาพและความสามารถในการแขงขันดวยเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมสูเศรษฐกิจสรางสรรค0
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แบบฟอรBมจัดทําโครงการแบบยอ (Project brief)
หัวขอ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสําคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล

รายละเอียด
โครงการพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวรูปแบบปกติใหม
สถานการณ0การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สงผล
กระทบตออุตสาหกรรมทองเที่ยวของไทย โดยเฉพาะในเขตพัฒนาการทองเที่ยว
มรดกโลกดานวั ฒ นธรรมที่ไดรั บผลกระทบในดานจํานวนนั ก ทองเที่ ยวทั้ ง ใน
ประเทศไทย และตางประเทศหายไปกวารอยละ 90 โดยแนวโนมพฤติก รรม
นักทองเที่ยวและประชาชน จะมุงเนนการบริโภคสินคา ที่จําเป(น และเกิดความ
กังวลในความปลอดภัยของชีวิตเมื่อตองเดินทางออกไปทองเที่ยว จากพฤติกรรม
นักทองเที่ยวภายใตสถานการณ0ดังกลาว พบวานักทองเที่ยวที่นิยมการทองเที่ยว
ชุมชน มีความตองการเดินทางทองเที่ยว แตมีความกังวลในความปลอดภัยของ
ตนเองและครอบครั ว เชน มาตรฐานเรื่ อ งความสะอาด สุ ข อนามั ย
ความปลอดภัยและมาตรการปxองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด-19) การกระตุนและสงเสริมใหการทองเที่ยวชุมชนใหกลับมาสราง
รายไดใหชุมชนและทองถิ่นจึงเป(นเรื่องจําเป(นที่ตองดําเนินการโดยเร็ว ซึ่งการ
สงเสริมการทองเที่ยวชุมชนหลังสถานการณ0ที่เกิดขึ้นตองเนนที่การทองเที่ยวเชิง
คุณภาพ ที่ทั้งผูประกอบกิจการการทองเที่ยว ชุมชนทองเที่ยวตางตองปรับตัวให
เขากับสถานการณ0และพฤติกรรมการบริโภคของนักทองเที่ยวที่เปลี่ยนไป
3. วัตถุประสงคBของ
1. เพื่อใหชุมชนทองเที่ยวมีองค0ความรู ทักษะดานการบริหารจัดการทองเที่ยว
โครงการ
โดยชุมชน และมีความพรอมในการรองรับนักทองเที่ยวหลังวิกฤตการณ0โรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในรูปแบบปกติใหม (New Normal)
2. เพื่อพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวชุมชนในรูปแบบปกติใหม (New Normal)
4. เปnาหมายและตัวชี้วัด เปnาหมาย
ความสําเร็จของโครงการ 1. ชุมชนสามารถมีองค0ความรู ทักษะดานการบริหารจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน
และมีความพรอมในการรองรับนั กทองเที่ยวหลัง วิกฤตการณ0โรคติดเชื้อไวรั ส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ในรูปแบบปกติใหม (New Normal)
2. ชุมชนมีกิจกรรมการทองเที่ยวชุมชนในรูปแบบปกติใหม (New Normal)
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
1. จํานวนองค0ความรู ทักษะดานการบริหารจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน และมี
ความพรอมในการรองรับนักทองเที่ยวหลังวิกฤตการณ0โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
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หัวขอ

5. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ

6. หนวยงานรับผิดชอบ

7. ระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน
8. งบประมาณ (บาท)
9. ผลผลิต (output)

รายละเอียด
2019 (COVID-19) ในรูปแบบปกติใหม (New Normal)
2. จํานวนกิจกรรมการทองเที่ยวชุมชนในรูปแบบปกติใหม (New Normal) ของ
ชุมชน
1. อบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนในรูปแบบปกติใหม
(New Normal)
2. อบรมเชิงปฏิบัติก ารการเตรียมความพรอมในการรองรับนั กทองเที่ยวหลั ง
วิก ฤตการณ0โ รคติ ดเชื้ อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ในรู ป แบบปกติใหม
(New Normal)
3. กิจกรรมออกแบบระบบการปxองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19)
4. การพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวชุมชนในรูปแบบปกติใหม (New Normal)
5. กิ จ กรรมทดสอบรู ป แบบการทองเที่ ย วชุ ม ชนในรู ป แบบปกติใ หม (New
Normal)
1. สภาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว (หลัก)
2. สถาบันการึกษา (รวม)
3. อพท. (รวม)
4. สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงาน (รวม)
1ป

4 ลานบาท
1. ระบบการปxองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่สอดคลองกับ
บริบทชุมชน
2. กิจกรรมการทองเที่ยวชุมชนในรูปแบบปกติใหม (New Normal)
3. จํานวนผู เขารวมทดสอบกิ จ กรรมการทองเที่ ยวชุ ม ชนในรูป แบบปกติใหม
(New Normal) อยางนอย 100 คน
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. ชุ มชนทองเที่ ยวมีอ งค0 ความรู ทัก ษะดานการบริ ห ารจั ดการทองเที่ยวโดย
(outcome)
ชุมชน และมีความพรอมในการรองรับนักทองเที่ยวหลังวิกฤตการณ0โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในรูปแบบปกติใหม (New Normal)
2. มี กิ จ กรรมการทองเที่ ย วชุ ม ชนในรู ป แบบปกติ ใ หม (New Normal)
ที่สอดคลองกับพฤติกรรมนักทองเที่ยวในป5จจุบัน
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แบบฟอรBมจัดทําโครงการแบบยอ (Project brief)
หัวขอ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสําคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล

รายละเอียด
โครงการพัฒนาทักษะผูประกอบการดานการบริการ
บุคลากรเป(นทรัพยากรที่มีคามากที่สุด ความสําคัญของการพัฒนาคน ถือเป(น
การลงทุ นที่ คุมคาและยั่ งยื นที่ สุดเมื่อ เปรียบเที ยบกับ การลงทุนประเภทอื่ นๆ
ทั้ ง นี้ เ พราะความสํ าเร็ จ ของประเทศในระดั บ มหภาคขึ้ นอยู กั บ ศั ก ยภาพของ
บุคลากรซึ่งถือเป(นกลไกทีจ่ ะขับเคลือ่ นระบบงานตางๆ ที่มีอยูใหดําเนินไปอยาง
มีประสิ ทธิ ภาพและตอเนื่ อง การบริก ารมีเ ป(นหัวใจสําคัญ ของการทองเที่ยว
ซึ่ ง การพั ฒ นาศั ก ยภาพผู ประกอบการเป( น ยกระดั บ พั ฒ นาคุ ณ ภาพในการ
ใหบริ การของผู ประกอบการเองเพื่อ สรางประสบการณ0 ก ารทองเที่ ยวที่ ดีแก
ผูใชบริการ และเตรียมความพรอมเพื่อรองรับนักทองเที่ยวใหหลายหลากมากขึ้น
เชน กลุมนักทองเที่ยวชาวมุสลิม นักทองเที่ยวผูสูงอายุ ผูพิการ เป(นตน เพื่อมุงสู
ความเป(นเลิศดานการบริการภายในเขตพัฒนาการเมืองมรดกโลก สรางความ
ประทับใจและเป(นการประชาสัมพันธ0การทองเที่ยวผานการสรางประสบการณ0ที่
มีคาแกนักทองเที่ยว
3. วัตถุประสงคBของ
1. เพื่อพัฒนาทักษะผูประกอบการดานการบริการ
โครงการ
2. เพื่อเตรียมความพรอมรองรับนักทองเที่ยวที่หลากหลายมากขึ้นภายในเขต
พัฒนาการเมืองมรดกโลก
4. เปnาหมายและตัวชี้วัด เปnาหมาย
ความสําเร็จของโครงการ 1. ผูประกอบมีทักษะการดานการบริการที่ดีขึ้น
2. ผูประกอบมีความพรอมรองรับนักทองเที่ยวทีห่ ลากหลายมากขึ้นภายในเขต
พัฒนาการเมืองมรดกโลก
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
1. ทักษะของผูประกอบดานการบริการ
2. ความพรอมรองรับนักทองเที่ยวที่หลากหลายมากขึ้นภายในเขต
พัฒนาการเมืองมรดกโลกดานวัฒนธรรมของผูประกอบการ
5. กิจกรรมที่สําคัญ
1. อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารการบริการเพื่อนักทองเที่ยวทีห่ ลากหลาย
ของโครงการ
2. การออกแบบการบริการที่สอดคลองกับอัตลักษณ0ชุมชน
3. การออกแบบการเตรียมความพรอมรองรับนักทองเที่ยวทีห่ ลากหลายมากขึ้น
ภายในเขตพัฒนาการเมืองมรดกโลกดานวัฒนธรรม
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หัวขอ
6. หนวยงานรับผิดชอบ

7. ระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน
8. งบประมาณ (บาท)
9. ผลผลิต (output)

รายละเอียด
1. สภาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว (หลัก)
2. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (รวม)
3. สถาบันการศึกษา (รวม)
1ป

2 ลานบาท
1. ผูประกอบเขารวมโครงการไมนอยกวา 100 ราย
2. มีรูปแบบการบริการที่สอดคลองกับอัตลักษณ0ชุมชน
3. มีรูปแบบการบริการนักทองเที่ยวทีห่ ลากหลายมากขึ้นภายในเขตพัฒนา
การเมืองมรดกโลกดานวัฒนธรรม
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. ผูประกอบมีทักษะการดานการบริการเพิม่ ขึ้น
(outcome)
2. ผูประกอบสามารถรองรับนักทองเที่ยวที่หลากหลายมากขึ้นภายในเขต
พัฒนาการเมืองมรดกโลกดานวัฒนธรรม
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แบบฟอรBมจัดทําโครงการแบบยอ (Project brief)
หัวขอ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสําคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล

รายละเอียด
โครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ0ชุมชน
ยุ ท ธศาสตร0 ช าติ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) มี ก รอบแนวคิ ด ดานการสราง
ความสามารถในการแขงขั น ที่มุ งเนนการพัฒ นาภาคการผลิ ตและบริก ารให
สามารถแขงขันได เกิดความยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและ มีรายไดที่ดีขึ้น
และแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแหงชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
ไดกําหนดยุทธศาสตร0การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยาง
ยั่งยืน ซึ่งมีแนวทางเสริมสรางขีดความสามารถการแขงขัน ในเชิงธุรกิจของภาค
บริการ โดยสอดคลองกับนโยบายการบริหารราชการแผนดิน ดานการลดความ
เหลื่อมล้ํา ของสังคมและการสรางโอกาสเขาถึงบริการของรัฐ มุงเนนการสราง
โอกาส อาชีพ และการมีรายไดที่มั่นคง โดยการกระตุนเศรษฐกิจทองถิ่น (Local
Economy) ใหเกิดความเขมแข็ง โดยการใชความหลากหลาย ใชอัตลักษณ0ของ
ทองถิ่ น มาสรางมู ล คาและคุ มคา ผานการทองเที่ ย วโดยชุ ม ชน การพั ฒ นา
ยกระดับผลิตภัณฑ0ชุมชน สินคาและบริการตาง ๆ ใหมีคุณภาพมาตรฐาน เป(น
สินคารักษ0โลก เป(นมิตรกับสิ่งแวดลอม มีเอกลักษณ0ที่สอดคลองกับเมืองมรดก
โลกดานวัฒนธรรม เป(นการสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ%ชุมชนที่เป/นภูมิป1ญญา
สงผลใหเกิดการสงเสริมการสรางงาน สรางอาชีพ สรางรายได และขยายโอกาส
ใหกับคนในชุมชน เป/นการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนอยางยั่งยืน
3. วัตถุประสงคBของ
1. เพื่อยกระดับสินคาและบริการภายในเขตการทองเที่ยวเมืองมรดกโลกดาน
โครงการ
วัฒนธรรมใหไดมาตรฐาน
2. เพื่อเพิม่ มูลคาสินคาดวยการพัฒนาเอกลักษณ0ทสี่ อดคลองกับเมืองมรดกโลก
ดานวัฒนธรรม
4. เปnาหมายและตัวชี้วัด เปnาหมาย
ความสําเร็จของโครงการ 1. สินคาและบริการภายในเขตการทองเที่ยวเมืองมรดกโลกดานวัฒนธรรมไดรับ
การยกระดับใหไดมาตรฐานทีส่ ูงขึ้น
2. สินคาและบริการภายในเขตการทองเที่ยวเมืองมรดกโลกดานวัฒนธรรมมี
เอกลักษณ0ทางวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
1. จํานวนสินคาและบริการภายในเขตการทองเที่ยวเมืองมรดกโลกดาน
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หัวขอ

5. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ

6. หนวยงานรับผิดชอบ

7. ระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน
8. งบประมาณ (บาท)
9. ผลผลิต (output)

รายละเอียด
วัฒนธรรมไดรับการยกระดับใหไดมาตรฐานที่สูงขึ้น
2. จํ า นวนสิ น คาและบริ ก ารภายในเขตการทองเที่ ย วเมื อ งมรดกโลกดาน
วัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ0ทางวัฒนธรรม
1. กิ จ กรรมระดมสมองคนหาเอกลั ก ษณ0 ที่ ส อดคลองกั บ เมื อ งมรดกโลกดาน
วัฒนธรรม
2. กิจกรรมวิ เคราะห0ศักยภาพสินคาและบริการภายในเขตการทองเที่ยวเมือ ง
มรดกโลกดานวัฒนธรรมไ
3. กิจกรรมพัฒนาสินคาและบริการภายในเขตการทองเที่ยวเมืองมรดกโลกดาน
วัฒนธรรมใหไดมาตรฐานที่สูงขึ้น
1. สํานักงานพัฒนาชุมชน (หลัก)
2. สภาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว (รวม)
3. กรมสงเสริมการสงออก (รวม)
4. อุตสาหกรรมจังหวัด (รวม)
5. สํานักงานพาณิชย0จังหวัด (รวม)
6. หอการคา (รวม)
1ป

5 ลานบาท
1. สินคาและบริการภายในเขตการทองเที่ยวเมืองมรดกโลกดานวัฒนธรรมไดรับ
การยกระดับใหไดมาตรฐานที่สูงขึ้น
2. สินคาและบริ การภายในเขตการทองเที่ยวเมื องมรดกโลกดานวัฒ นธรรมมี
เอกลักษณ0ทางวัฒนธรรม
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. สินคาและบริการภายในเขตการทองเที่ยวเมืองมรดกโลกดานวัฒนธรรมไดรับ
(outcome)
การยกระดับใหไดมาตรฐานที่สูงขึ้น
2. สินคาและบริการมีเอกลักษณ0ที่สอดคลองกับเมืองมรดกโลกดานวัฒนธรรม
และมีมูลคาที่สูงขึ้น

แผนพัฒนาการทองเที่ยวเขตมรดกโลกดานวัฒนธรรม ประจําป 2565

หนา 142

แบบฟอรBมจัดทําโครงการแบบยอ (Project brief)
หัวขอ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสําคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล

3. วัตถุประสงคBของ
โครงการ
4. เปnาหมายและตัวชี้วัด
ความสําเร็จของโครงการ

5. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ

6. หนวยงานรับผิดชอบ

รายละเอียด
โครงการศึ ก ษาอั ต ลั ก ษณ0 ร วมและพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ0 ก ารทองเที่ ย วของเขต
พัฒนาการทองเที่ยว
การพัฒนาผลิตภัณฑ0ชุมชนเพื่อการทองเที่ยว เป(นกระบวนการที่สําคัญ และมี
รายละเอี ยด เพราะจะตองเป( นสิ่ ง ที่ ส ะทอนความเป( นมาและอั ตลั ก ษณ0 ของ
ทองถิ่นนั้นไดอยางชัดเจน มีเรื่องราวที่นาสนใจ สอดคลองกับบริบททางนิเวศน0
และวัฒนธรรมของพื้นที่ เป(นผลิตภัณฑ0ที่มาจากฐานความรูเดิมหรือภูมิป5ญญา
ทองถิ่น และตองมีการตอยอดและสรางสรรค0ผลิตภัณฑ0ใหสอดคลองความสนใจ
ของผูบริโภคและนักทองเที่ยว ตองเป(นผลิตภัณฑ0 ที่ไมไดแควางจําหนาย แตตอง
เป(นสิ่ง ที่นําไปสูกิ จกรรมและการเรี ยนรูดวย ทั้ง ในดานของคุณคา แหลงที่ม า
และขั้ นตอนการผลิต ผานประสาทสัม ผั ส ทั้ง 6 ที่ กอใหเกิ ดประสบการณ0 แก
นักทองเที่ยว หรืออาจจะเป(นผลิตภัณฑ0 ที่เคลื่อนยายกระบวนการเรียนรูไปได
ทุกหนแหง ดังนั้น การสรางอัตลักษณ0ใหผลิตภัณฑ0เพื่อเป(นของฝากของที่ระลึก
ภายใตตราสิ นคาของกเขตพัฒนาการทองเที่ ยวเมือ งมรดกโลกดานวัฒ นธรรม
ก็จะสงผลใหเกิดความนาเชื่อถือตอผูบริโภคและมีความเป(นเอกลักษณ0เพิ่มขึ้น
เพื่อใหเขตพัฒนาการทองเที่ยวนี้มีสญ
ั ลักษณ0มีอัตลักษณ0 รวมกันเพื่อสื่อถึงความ
เป(นพื้นทีร่ วมในเขตพัฒนาการทองเที่ยวเมืองมรดกโลกดานวัฒนธรรม
เปnาหมาย
มีตราสัญลักษณ0หรือผลิตภัณฑ0รวมกันในพื้นที่ เพื่อกอใหเกิด อัตลักษณ0ของเขต
พัฒนาการทองเที่ยว
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
มีผลิตภัณฑ0การทองเที่ยวที่สอดรับกับพื้นที่
1. ศึกษาอัตลักษณ0รวมในเขตพัฒนาการทองเที่ยวเมืองมรดกโลกดานวัฒนธรรม
2. สรางมีตราสัญลักษณ0หรือผลิตภัณฑ0รวมกันในพื้นที่ เพื่อกอใหเกิด อัตลักษณ0
ของเขตพัฒนาการทองเที่ยว
3. ประชาสัมพันธ0และสรางการรับรูตราสัญลักษณ0หรือผลิตภัณฑ0รวมกันในพื้นที่
เพื่อกอใหเกิด อัตลักษณ0ของเขตพัฒนาการทองเที่ยว
1. สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด (หลัก)
2. องค0กรปกครองสวนทองถิ่น (รวม) สถาบันการศึกษา (รวม)
3. องค0การบริหารการพัฒนาพื้นที่พเิ ศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (รวม)
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หัวขอ

7. ระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน
8. งบประมาณ (บาท)
9. ผลผลิต (output)

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
(outcome)

รายละเอียด
4. สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด (รวม)
5. อุตสาหกรรมจังหวัด (รวม)
6. สํานักงานศิลปากรที่ 6 (รวม)
7. สํานักงานพาณิชย0จังหวัด (รวม)
8. หอการคา (รวม)
1ป
1.5 ลานบาท
1. รายงานผลการศึกษาอัตลักษณ0รวมในเขตพัฒนาการทองเที่ยวเมืองมรดกโลก
ดานวัฒนธรรม
2. ตราสัญลักษณ0หรือผลิตภัณฑ0รวมกันในพื้นที่ เพื่อกอใหเกิด อัตลักษณ0ของเขต
พัฒนาการทองเที่ยว
3. สื่ อประชาสัมพันธ0ตราสัญ ลักษณ0 หรือ ผลิตภัณฑ0ร วมกั นในพื้นที่ทั้ งออนไลน0
และออฟไลน0
1. ทราบถึ ง อั ต ลั ก ษณ0 ร วมในเขตพั ฒ นาการทองเที่ ย วเมื อ งมรดกโลกดาน
วัฒนธรรม
2. มีตราสัญลักษณ0หรือผลิตภัณฑ0รวมกันในพื้นที่ เพื่อกอใหเกิด อัตลักษณ0ของ
เขตพัฒนาการทองเที่ยว
3. ตราสัญลักษณ0หรือผลิตภัณฑ0รวมกันในพื้นที่เป(นที่รูจักของนักทองเที่ยว
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แบบฟอรBมจัดทําโครงการแบบยอ (Project brief)
หัวขอ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสําคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล

3. วัตถุประสงคBของ
โครงการ

รายละเอียด
โครงการสงเสริมสถานประกอบการดานการทองเที่ยวที่เป(นมิตรกับสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน
การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวขยายตัวเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับ
ตอปริมาณนักทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตามนโยบายรัฐบาลที่เล็งเห็นวา
ภาคการทองเที่ยวนั้นสามารถกระตุนเศรษฐกิจของประเทศไทย แตเหรียญมีสอง
ดานเสมอ อุตสาหกรรมทองเที่ยวนั้นสงผลตอการปลอยก—าซเรือนกระจกที่เพิ่ม
มากขึ้ นทั้ งโดยทางตรงและทางออม จึง ถื อ เป( นเรื่ อ งสํ าคัญ สํ าหรั บหนวยงาน
พัฒ นาการทองเที่ ยว ที่ จํ าเป( นตองเพิ่ ม พู นองค0ความรูใหผู เกี่ยวของดานการ
ทองเที่ยวเกิดความตระหนักถึงป5ญหาดังกลาว และเพื่อสงเสริมศักยภาพดานการ
ทองเที่ยวเพื่อใหเกิดการพั ฒนาอยางยั่งยืนตอไป โดยมุงเนนการสงเสริมและ
สนับสนุนสถานประกอบการดานการทองเที่ยวที่เป(นมิตรกับสิ่งแวดลอมในเขต
พั ฒ นาการทองเที่ ย วมรดกโลกดานวั ฒ นธรรม ใหมี ก ารจั ดการมลพิ ษ และ
สิ่งแวดลอมที่ดี มีสวนรวมในการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิป5ญญาทองถิ่น และมี
สวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น
เพื่อสงเสริมสถานประกอบการใหสามารถยกระดับสูสถานประกอบการทีเ่ ป(นมิตรตอ
สิ่งแวดลอมมาตรฐานในระดับประเทศหรือระดับนานาชาติไดในอนาคต

4. เปnาหมายและตัวชี้วัด เปnาหมาย
ความสําเร็จของโครงการ สถานประกอบการในเขตพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมไดรับการพัฒนาและเป(นที่
ยอมรับในระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
จํานวนสถานประกอบการที่ไดรับมาตรฐาน
5. กิจกรรมที่สําคัญของ 1. สํารวจสถานประกอบการดานการทองเที่ยวที่เป(นมิตรกับสิ่งแวดลอมอยาง
โครงการ
ยั่งยืน
2. ตั้งเกณฑ0และกติการการแขงขันสําหรับสถานประกอบการดานการทองเที่ยวที่
เป(นมิตรกับสิง่ แวดลอมอยางยั่งยืน
3. จัดเวทีนําเสนอและลงมติจากประชาชนในพื้นที่เขตพื้นทีม่ รดกทางวัฒนธรรม
4. ประกาศผลและมอบรางวัลสถานประกอบการดานการทองเที่ยวทีเ่ ป(นมิตรกับ
สิ่งแวดลอมอยางยัง่ ยืน
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หัวขอ
6. หนวยงานรับผิดชอบ
7. ระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน
8. งบประมาณ (บาท)
9. ผลผลิต (output)

รายละเอียด
1. องค0การบริหารการพัฒนาพื้นที่พเิ ศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (หลัก)
2. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม (รวม)
1ป

2 ลาน
1. มีสถานประกอบการดานการทองเที่ยวที่เป(นมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
อยางนอยจังหวัดละ 1 แหง
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ สถานประกอบการในพื้ น ที่ เ ขตพื้ น ที่ ม รดกทางวั ฒ นธรรมสามารถยกระดั บ สู
(outcome)
สถานประกอบการที่เป(นมิตรตอสิ่งแวดลอมมาตรฐานในระดับประเทศหรื อระดั บ
นานาชาติไดในอนาคต
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แบบฟอรBมจัดทําโครงการแบบยอ (Project brief)
หัวขอ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสําคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล

รายละเอียด
โครงการประกวดนวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ0เพือ่ การทองเที่ยว สินคาและบริการ
การสรางสรรค0ผลงานใหม การพัฒนาผลิตภัณฑ0การทองเที่ยวมาสงเสริมและ
สนั บ สนุ นการทองเที่ ยวในเขตการทองเที่ ยวมรดกโลกดานวั ฒ นธรรม หลั ง
สถานการณ0 Covid-19 คลี่คลาย สินคาที่มีความเหมาะสมในการจัดจําหนายเป(น
ของที่ระลึกตามสถานที่ทองเที่ยวในแตละภูมิภาค หรือรานคาในสนามบินตาง ๆ
สําหรับตอนรับการกลับมาทองเที่ยวประเทศไทย ภายหลังสถานการณ0 Covid19 ที่มีรูปแบบการทองเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น ผลงานตองสอดคลองกับ
สถานการณ0 และเป( นที่ นาประทั บ ใจ จนทํ าใหนั ก ทองเที่ ยวทั้ ง ชาวไทยและ
ชาวตางชาตินึกถึง และอยากกลับมาเที่ยวซ้ํา สถานประกอบการในพื้นที่ในเขต
การทองเที่ยวมรดกโลกดานวัฒนธรรมตองการสนับสนุน นักเรียนนักศึกษาให
พัฒนาผลิตภัณฑ0 บรรจุ ภัณฑ0และของตกแตงตามอัตลั กษณ0 เพื่อเป(นการปลู ก
จิตสํานึกเยาวชนและสรางคุณคาใหแกสินคาและบริการตอๆป
3. วัตถุประสงคBของ
1. เพื่อสนับสนุนใหเกิดผลิตภัณฑ0การทองเที่ยวในพื้นที่ทมี่ ีความหลากหลาย และ
โครงการ
มีอัตลักษณ0ของตนเอง
2. เพื่อใหเยาวชนและประชาชนมีสวนรวมในการตอยอด สินคาและบริการการ
ทองเที่ยว รวมสงเสริมการทองเที่ยวในเขตพัฒนาการทองเทีย่ วเมืองมรดกโลก
ดานวัฒนธรรม
4. เปnาหมายและตัวชี้วัด เปnาหมาย
ความสําเร็จของโครงการ มีผลิตภัณฑ0การทองเที่ยวใหมๆทีห่ ลากหลายและมีอัตลักษณ0ทมี่ ีคุณคาของพื้นที่
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
ผลิตภัณฑ0ทางการทองเที่ยวเสริมสรางคุณคาของพื้นที่ไดมากขึ้น
5. กิจกรรมที่สําคัญ
1. ประชาสัมพันธ0โครงการ
ของโครงการ
2. จัดการประกวดแขงขันการพัฒนาผลิตภัณฑ0การทองเที่ยวจากเยาวชน
นักเรียน นิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปในเขตพัฒนาการทองเที่ยวเมือง
มรดกโลกดานวัฒนธรรม
3. ประกาศผลและเผยแพรลงสื่อประชาสัมพันธ0
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หัวขอ
6. หนวยงานรับผิดชอบ

รายละเอียด
1. สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด (หลัก)
2. องค0กรปกครองสวนทองถิ่น (รวม)
3. สภาอุตสาหกรรมการทองเทีย่ ว (รวม)

7. ระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน
8. งบประมาณ (บาท)
9. ผลผลิต (output)

1ป

1 ลานบาท
เกิดผลิตภัณฑ0การทองเทีย่ วใหมๆทีห่ ลากหลายและมีอัตลักษณ0ที่มีคุณคาของพื้นที่
อยางนอย 5 ชิ้น
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. ผลิ ตภั ณฑ0 ก ารทองเที่ ยวในพื้ นที่ มี ความหลากหลาย และมี อั ตลั ก ษณ0 ของ
(outcome)
ตนเอง
2. เยาวชนและประชาชนมีสวนรวมในการตอยอดสินคาและบริการการทองเที่ยว
รวมสงเสริมการทองเที่ยวในเขตพัฒนาการทองเที่ยว
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แบบฟอรBมจัดทําโครงการแบบยอ (Project brief)
หัวขอ
1. ชื่อโครงการ

รายละเอียด
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการทองเที่ยวใหสอดรับกับกระแสการ
ทองเที่ยวแนวใหม
2. ความสําคัญของ
วิกฤติไวรัสโคโรนา ทําใหเศรษฐกิจชะลอตัว จนถึงวิกฤติในหลายประเทศที่มีการ
โครงการหลักการและ
Shut down ประเทศ ซึ่งสงผลทําใหมีคนตกงาน วางงาน เป(นจํานวนมาก และ
เหตุผล
สงผลตอเนื่องถึงการเติบโตของเศรษฐกิจไทยลดลง ซึ่งซึ่งเหลานี้เป(นตัวใหกอเกิด
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว จนเป(นการปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็วจนเป(น ความ
เป(นปกติในรูปแบบใหม ซึ่งภายหลังจากโควิด การเปลี่ยนแปลงอยางคาดการณ0
ไมไดนี้ ที่จะเกิดขึ้นทั้งดานบวกและดานลบ ยังคงเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง เหลานี้ที่
เราเรียกวา ความเป(นปกติในรูปแบบใหม หรือ The New Normal ทั้งนี้เพื่อ
สรางการรับรูแนวทางการเตรียมความพรอมที่จะรองรับนักทองเที่ยวในยุคการ
ทองเที่ ยววิ ถีใ หม (New Normal) ที่ กํ าลั ง จะเกิ ด ขึ้ น สรางมาตรฐานให
นั ก ทองเที่ ย วไดมั่ น ใจในความปลอดภั ย ดานสุ ข อนามั ย เพื่ อ ใหบุ ค ลากร
ผูประกอบการ ผูใหบริการ ไดนําความรูไปประยุกต0ใชในสถานประกอบการ และ
สรางมาตรฐานการทองเที่ยวของจังหวัดภายในเขตการทองเที่ยวมรดกโลกดาน
วัฒนธรรมใหมีคุณภาพ ซึ่งเป(นองค0ประกอบสําคัญของแหลงทองเที่ยวหลักและ
แหลงทองเที่ยวรอง
3. วัตถุประสงคBของ
1. เพื่ อ เตรี ยมความพรอมของบุ คคลที่ เ กี่ ยวเนื่ อ งกั บ การทองเที่ ยวดานการ
โครงการ
ทองเที่ยวรองรับการพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวใหมๆ
2. เพื่ อ สงเสริ ม การทองเที่ ย วแนวใหม ที่ ส อดคลองกั บ ศั ก ยภาพ ของเขต
พั ฒ นาการทองเที่ ย วเชน การทองเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ0 แ ละการทองเที่ ย วเชิ ง
ธรรมชาติ
4. เปnาหมายและตัวชี้วัด เปnาหมาย
ความสําเร็จของโครงการ มีบุคลากรที่มีจํานวนและคุณภาพเพียงพอในการรองรับการขยายตัวของตลาดการ
ทองเที่ยวในเขตพื้นที่
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
จํานวนบุคลากรทางการทองเที่ยวที่ผานการอบรม และไดรับการพัฒนาความรู
และทักษะ
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หัวขอ
5. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ

6. หนวยงานรับผิดชอบ

7. ระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน
8. งบประมาณ (บาท)
9. ผลผลิต (output)

รายละเอียด
1. การฝ˜กอบรมบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยวดานการทองเที่ยวรองรับการ
พัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวใหมๆ
2. การออกแบบกิจกรรมการทองเที่ยว
3. การประชาสัมพันธ0กจิ กรรมการทองเที่ยว
1. สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด (หลัก)
2. องค0กรปกครองสวนทองถิ่น (รวม)
3. สถาบันการศึกษา (รวม)
4. สมาคมมัคคุเทศก0อาชีพแหงประเทศไทย (รวม)
1ป

2 ลานบาท
1. บุคลากรมีความพรอมการทองเที่ยวใหสอดรับกับกระแสการทองเที่ยวแนว
ใหม
2. กิจกรรมการทองเที่ยวไดรับการประชาสัมพันธ0
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. บุคคลมีความพรอมทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยวดานการทองเที่ยวรองรับการ
(outcome)
พัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวใหม
2. เกิดการทองเที่ยวแนวใหมทีส่ อดคลองกับศักยภาพ ของเขตพัฒนาการ
ทองเที่ยวเชน การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ0และการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ
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แบบฟอรBมจัดทําโครงการแบบยอ (Project brief)
หัวขอ
1. ชื่อโครงการ

รายละเอียด
โครงการสงเสริ ม กิ จ กรรมการทองเที่ ยวตามการพั ฒ นาผลิ ตภั ณฑ0 ดานการ
ทองเที่ยวที่มีการเชื่อมโยงในเขตพื้นที่
2. ความสําคัญของ
นโยบายของรัฐบาลป5จ จุบัน มุงเนนการพัฒนา ผูประกอบการในประเทศใหมี
โครงการ หลักการและ ศั ก ยภาพในการประกอบธุ ร กิ จ และสามารถสงออกไปยั ง ตางประเทศ
เหตุผล
เป(นการเพิ่มพูนเศรษฐกิจของประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ การพัฒนาผลิตภัณฑ0ดวยอัตลักษณ0ชุมชน สามารถพัฒนาเป(นของ
ฝากของที่ระลึกได และการหาอัตลักษณ0ภายในเขตพัฒนาการทองเที่ยวมรดก
โลกดานวัฒนธรรมรวมกัน เรียบงายและสากล และผสมผสานเทคโนโลยี เพื่อ
สรางคุณคาใหมในอนาคต โดยพัฒนาสินคาใหสนองตอบตอความตองการของ
ตลาดกลุ มคนรุนใหม ที่มี กํ าลั งซื้ อสู ง และการสรางความรวมมื อ แฟชั่นระดั บ
ภูมิภาคและเชื่อมโยงการผลิตเชิงอุตสาหกรรม เพื่อเผยแพรผลิตภัณฑ0ภายในเขต
พัฒนาการทองเที่ยวมรดกโลกดานวัฒนธรรม และสรางโอกาสทางการตลาดใน
ประเทศและตลาดอาเซียน+3
3. วัตถุประสงคBของ
เพื่อสงเสริมการขยายตลาดนักทองเที่ยวและกระจายนักทองเที่ยวจากประเทศ
โครงการ
เพื่ อนบานใหเขามาทองเที่ยวในแหลงทองเที่ ยวทางธรรมชาติ และวั ฒนธรรม
รวมถึงทองถิ่น/ชุมชนที่ไดรับการพัฒนาใหเป(นแหลงทองเที่ยว
4. เปnาหมายและตัวชี้วัด เปnาหมาย
ความสําเร็จของโครงการ ตลาดนักทองเที่ยวจากประเทศเพื่อนบานเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
นักทองเที่ยวมีการกระจายตัวและเชื่อมโยงในเขตพัฒนาการทองเที่ยว
5. กิจกรรมที่สําคัญ
1. คนหาอั ตลั กษณ0ภายในเขตพัฒ นาการทองเที่ ยวมรดกโลกดานวั ฒนธรรม
ของโครงการ
ไขภูมิป5ญญา พัฒนาผลิตภัณฑ0สรางสรรค0
2. ออกแบบผลิตภัณฑ0จากอัตลักษณ0และภูมิป5ญญาทองถิ่นภายในเขตพัฒนาการ
ทองเที่ยวมรดกโลกดานวัฒนธรรม
3. การสรางแบรนด0 เ ขตพั ฒ นาการทองเที่ ย วมรดกโลกดานวั ฒ นธรรม
ไขภูมิป5ญญา กับการออกแบบดวยอัตลักษณ0และภูมิป5ญญา
4. การนํ าอั ตลั ก ษณ0 และภู มิ ป5 ญ ญามาใชในการออกแบบตราสั ญ ลั ก ษณ0 และ
บรรจุภัณฑ0
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หัวขอ

6. หนวยงานรับผิดชอบ

7. ระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน
8. งบประมาณ (บาท)
9. ผลผลิต (output)

รายละเอียด
5. การผลิตสินคาตนแบบ
6. การผลิตบรรจุภัณฑ0
1. การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (หลัก)
2. สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด (หลัก)
3. สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด (รวม)
4. องค0กรปกครองสวนทองถิ่น (รวม)
5. สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยว (รวม)
1ป

2 ลานบาท
1. ผลิตภัณฑ0ที่เกิดจากอัตลักษณ0รวมของเขตพัฒนาการทองเที่ยวมรดกโลกดาน
วัฒนธรรม
2. บรรจุภัณฑ0ที่เกิดจากอัตลักษณ0รวมของเขตพัฒนาการทองเที่ยวมรดกโลกดาน
วัฒนธรรม
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. ตลาดผลิตภัณฑ0จากอัตลักษณ0รวมของเขตพัฒนาการทองเที่ยวมรดกโลกดาน
(outcome)
วัฒนธรรมเกิดการขยายตัว
2. เพื่อสรางแรงดึงดูดนักทองเที่ยว
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แบบฟอรBมจัดทําโครงการแบบยอ (Project brief)
หัวขอ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสําคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล

รายละเอียด
โครงการเพิม่ มูลคาการทองเที่ยวอยางยัง่ ยืน โดยเครือขายประชารัฐ
ความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการสนับสนุนการปฏิรูปและการ
พัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนวา อุตสาหกรรมทองเที่ยวมีความเกี่ยวของกับ
ทุกภาคสวน หากมีการทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพจะทําใหการทองเที่ยว
ขยายตัวอยางตอเนื่อง ซึ่งนโยบายของรัฐบาลมุงเนนใหประชาชนทุกกลุมไดรับ
ประโยชน0 จ ากการขยายตั ว จากการทองเที่ ย ว เพื่ อ ลดความเหลื่ อ มล้ํ า ใน
สังคม การทองเที่ยวของไทยเติบโตอยางตอเนื่องและเป(นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ไทยที่ สํ าคั ญ คณะทํ างานสานพลั ง ประชารัฐ ดานการสงเสริ ม การทองเที่ ย ว
และ MICE (D3) จึงดําเนินโครงการเพื่อใหภาคการทองเที่ยวชวยการกระจาย
รายไดไปยั ง ภาคสวนตาง ๆ ตลอดทั้ ง หวงโซ (Value Chain) การทองเที่ ยว
ผานเครือขายประชารัฐ โดยเครือขายประชารัฐจะสงเสริมการบริโภคอาหารไทย
ผลไมไทยตามฤดูกาล ขาวทองถิ่น และของฝากจากอาหารไทย ผานเครือขาย
ประชารัฐ ชวยกระจายรายไดยังไปภาคเกษตร สงเสริมการรับประทานอาหาร
ไทย ผลไม ขาว และของฝากจากอาหาร ในกลุมนักทองเที่ยว ซึ่งมีการใชจาย
เฉพาะในเรื่อ งอาหารสู งกวา 5 แสนลานบาทตอป ผานกิจกรรมตางๆ เพื่อให
รายไดจากอาหารเหลานี้ก ระจายถึ งเศรษฐกิ จรากฐานในภู มิภาคใหมากที่ สุ ด
ตั้งแตเกษตรกร ชุมชน เพื่อสรางรายไดจากการทองเที่ยวใหเพิ่มมากขึ้น
3. วัตถุประสงคBของ
เพื่ อ สรางมู ล คาใหกั บ กิ จ กรรมการทองเที่ ย วที่ มี อ ยู ในพื้ น ที่ เ ขตมรดกดาน
โครงการ
วัฒนธรรม
4. เปnาหมายและตัวชี้วัด เปnาหมาย
ความสําเร็จของโครงการ มีแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร ทองเที่ยวเชิงอาหาร ทองเที่ยวเชิงบําเพ็ญประโยชน0
ทองเที่ยวชุมชน
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
รายไดที่เพิม่ ขึ้นของประชาชนในพื้นที่
5. กิจกรรมที่สําคัญ
1. การรับซื้อสินคาทางการเกษตร
ของโครงการ
2. การสรางเครือขายสินคาเกษตรปลอดภัยและอาหารปลอดภัยเพื่อใชใน
โรงพยาบาล
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หัวขอ
6. หนวยงานรับผิดชอบ

7. ระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน
8. งบประมาณ (บาท)
9. ผลผลิต (output)

รายละเอียด
3. สนับสนุนชองทางการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวในรูปแบบตางๆ
1. อพท. (หลัก)
2. อปท. (รวม)
3. สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด (รวม)
1ป

6 ลานบาท
1. มี แ หลงทองเที่ ยวเชิ ง เกษตร ทองเที่ ยวเชิ ง อาหาร ทองเที่ ยวเชิ ง บํ า เพ็ ญ
ประโยชน0 ทองเที่ยวชุมชน อยางนอยจังหวัดละ 3 แหลง
2. ประชาชนในพื้นที่เขตพัฒนาการทองเที่ยวมรดกโลกดานวัฒนธรรมมีรายไดที่
เพิ่มขึ้น
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. มีกิจกรรมการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
(outcome)
2. ชุมชนไดรับการสนับสนุนดานการทองเที่ยวและมีชองทางการกระจายสินคา
3. ชุมชนมีรายไดเพิ่มมากขึ้น
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แบบฟอรBมจัดทําโครงการแบบยอ (Project brief)
หัวขอ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสําคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล

รายละเอียด
โครงการจัดสรางภาพยนต0อาณาจักรสุโขทัยในอุษาอาคเนย0
ยุทธศาสตร0ชาติ 20 ป ยุทธศาสตร0ที่ 2 กําหนดใหมีการสรางขีดความสามารถ
การแขงขันสรางความหลากหลายดานการทองเที่ยวทองเที่ยวเชิงสรางสรรค0และ
วั ฒ นธรรม แผนพั ฒ นาการทองเที่ ยวแหงชาติ ฉ บั บ ที่ 2 (พ.ศ.2560-2564)
ไดมุ งเนนใหการทองเที่ ย วไทยเป( น สาขาหลั ก ในการรั ก ษาเสถี ย รภาพและ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยมีวิสัยทัศน0การทองเที่ยวไทย พ.ศ.2579 "ประเทศไทย
เป(นแหลงทองเที่ยวคุณภาพชั้นนําของโลกที่เติบโตอยางมีสมดุลยภาพบนพื้นฐาน
ความเป( นไทยเพื่ อ สงเสริ ม การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สั ง คม และกระจายรายไดสู
ประชาชนทุกภาคสวนอยางยั่งยืน" ทั้งนี้เนื่องจากเมืองมรดกโลกทั้ง 4 จังหวัดมี
ประเพณีวัฒนธรรมและประวั ติศาสตร0 ที่เชื่อ มโยงกัน และมีจุดรวมอาณาจัก ร
สุโขทัยในอุษาอาคเนย0 การจัดทําภาพยนต0จะเป(นสื่อที่ สรางความตระหนักถึ ง
รากเหงาความเป(นมาของบรรพบุรุษและสงผลใหใหคนรุนหลังไดเรียนรูและมี
ความเขาใจในประวั ติศาสตร0ที่ ถูกตอง ใหเกิดความรักและหวงแหนในถิ่ นฐาน
บานเกิด เผยแพรและประชาสัมพันธ0การทองเที่ยวในรูปแบบของภาพยนตร0และ
เป(นการเพิ่มมูลคาทางการทองเที่ยวมูลคาสูงในเชิงสรางสรรค0
เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ0ความเป(นมรดกโลกดานวัฒนธรรม

3. วัตถุประสงคBของ
โครงการ
4. เปnาหมายและตัวชี้วัด เปnาหมาย
ความสําเร็จของโครงการ ไดสือ่ ภาพยนตร0 สําหรับการประชาสัมพันธ0พื้นที่
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
ไดสื่อภาพยนตร0 จํานวน 1 เรื่อง
5. กิจกรรมที่สําคัญ
1. การจัดทําภาพยนตร0อาณาจักรสุโขทัยในอุษาอาคเนย0
ของโครงการ
2. การประชาสัมพันธ0ภาพยนต0อาณาจักรสุโขทัยในอุษาอาคเนย0
6. หนวยงานรับผิดชอบ 1. อพท. (หลัก)
2. สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด (รวม)
3. ททท(รวม)
7. ระยะเวลาในการ
1ป
ดําเนินงาน
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หัวขอ
8. งบประมาณ (บาท)
9. ผลผลิต (output)

รายละเอียด
10 ลานบาท
สื่อภาพยนตร0 สําหรับการประชาสัมพันธ0พื้นที่ จํานวน 1 เรือ่ ง

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ นักทองเที่ยวไดรับทราบและเรียนรูประวัติศาสตรเมืองมรดกโลกดานวัฒนธรรม
(outcome)
ผานภาพยนต0อาณาจักรสุโขทัยในอุษาอาคเนย0
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แบบฟอรBมจัดทําโครงการแบบยอ (Project brief)
หัวขอ
1. ชื่อโครงการ

2. ความสําคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล

3. วัตถุประสงคBของ
โครงการ
4. เปnาหมายและตัวชี้วัด
ความสําเร็จของโครงการ

รายละเอียด
กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ0ดานการทองเที่ยวระหวางเขตพัฒนาการทองเที่ยว
มรดกโลกดานวัฒนธรรม กับประเทศเพื่อนบาน เพื่อพัฒนากิจกรรมการ
ทองเที่ยวรวมกัน
ตามนโยบายของรั ฐ บาลที่ มุ งเนนการสรางรายไดจากการทองเที่ ย วเป( น
อุตสาหกรรมหลักของประเทศ การจัดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ0ดานการทองเที่ยว
ระหวางเขตพัฒนาการทองเทีย่ วมรดกโลก ดานวัฒนธรรม กับประเทศเพื่อนบาน
เพื่ อ พั ฒ นากิ จ กรรมการทองเที่ ยวรวมกั น กิ จ กรรมการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู
เพื่ อ รั ก ษาและพั ฒ นาเอกลั ก ษณ0 ร ะหวางประเทศและสงเสริ ม และพั ฒ นา
ทรัพ ยากรมนุ ษย0ใหอยูดี กินดี ผานความรวมมื อดานการศึ กษาและการเรี ยนรู
ตลอดชีวิต โดยมุงเนนการพัฒนาเสนทางการทองเที่ยวเชื่อมโยงไปบางแลวใน
หลายพื้นที่ เห็นไดชัดเจนคือชุมชนเกิดการตื่นตัวที่จะพัฒนาตัวเอง เพื่อรองรับ
การมาเยือนของนักทองเที่ยว นักทองเที่ยวมีกิจกรรมการทองเที่ยวที่หลากหลาย
เกิ ดการใชจายเงิ นเพิ่ม ขึ้ น และเพิ่ ม วั นพั ก อีก อยางนอย 1 คืน ซึ่ งเป( นไปตาม
นโยบายรัฐบาลที่ตองการสงเสริมการทองเที่ยว มอบหนวยงานที่ เกี่ยวของไป
บูรณาการการทํางานรวมกันระหวางประเทศสมาชิก อาเซี ยนและสรางความ
เชื่ อมโยงดานการทองเที่ ยวภายในกลุมประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะในกลุ ม
ประเทศกัมพูชา-ลาว-เมียนมาร0-เวียดนาม-ไทย (CLMVT) เพื่อยกระดับและสราง
ขีดความสามารถในการแขงขันดานการทองเที่ยวของอาเซียนรวมกัน
1. เพื่อกระตุนภาคสวนตางๆใหทราบถึงแนวทางการเชื่อมการทองเที่ยว ระหวาง
ประเทศเพื่อนบานกับเขตพัฒนาการทองเที่ยวมรดกดานวัฒนธรรมของไทย
เปnาหมาย
1. ประชาชนทั้งสองประเทศไดรับรูแนวทางการทองเที่ยวและแหลงทองเที่ยว
ของสองพื้นที่
2. ผูประกอบการสามารถเตรียมการรองรับและเตรียมธุรกิจเพื่อรองรับการ
ทองเที่ยว
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
จํานวนกิจกรรม เชื่อมสัมพันธ0ของสองประเทศ ผานการทองเที่ยวที่ยั่งยืน
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หัวขอ
5. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ

6. หนวยงานรับผิดชอบ

7. ระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน
8. งบประมาณ (บาท)
9. ผลผลิต (output)

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
(outcome)

รายละเอียด
1. การจัดเวทีหารือความเป(นไปไดในการกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ0ดานการทองเที่ยว
ระหวางเขตพัฒนาการทองเทีย่ วมรดกโลก ดานวัฒนธรรม กับประเทศเพื่อนบาน
เพื่อพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวรวมกัน
2. การวิ เ คราะห0 ศัก ยภาพและความเป( นไปไดของการพั ฒ นากิ จ กรรมเชื่ อ ม
สั ม พั น ธ0 ด านการทองเที่ ย วระหวางเขตพั ฒ นาการทองเที่ ย วมรดกโลก
ดานวัฒนธรรม กับประเทศเพื่อนบาน เพื่อพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวรวมกัน
3. การลงนามบันทึก ความรวมมื อระหวางเขตพัฒ นาการทองเที่ ยวมรดกโลก
ดานวัฒนธรรม กับประเทศเพื่อนบาน
1. สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด (หลัก)
2. สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด (รวม)
3. ภาคเอกชน เชน หอการคาจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด (รวม)
4. การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (รวม)
5. กระทรวงการตางประเทศ (รวม)
1ป
12 ลานบาท
1. แนวทางการกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ0ดานการทองเที่ยวระหวางเขตพัฒนาการ
ทองเที่ยวมรดกโลก ดานวัฒนธรรม กับประเทศเพื่อนบาน เพื่อพัฒนากิจกรรม
การทองเที่ยวรวมกัน
2. รายงานผลวิเคราะห0ศักยภาพและความเป(นไปไดของการพัฒนากิจกรรมเชื่อม
สั ม พั น ธ0 ด านการทองเที่ ย วระหวางเขตพั ฒ นาการทองเที่ ย วมรดกโลก
ดานวัฒนธรรม กับประเทศเพื่อนบาน เพื่อพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวรวมกัน
3.บันทึกความรวมมือระหวางเขตพัฒนาการทองเที่ยวมรดกโลก ดานวัฒนธรรม
กับประเทศเพื่อนบาน อยางนอย 1 ฉบับ
1. เกิดกิจกรรมการทองเที่ยวใหม
2. สรางรายไดใหกับชาวบานและผูประกอบการระหวางเขตพัฒนาการทองเที่ยว
มรดกโลกดานวัฒนธรรม กับประเทศเพื่อนบาน
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แบบฟอรBมจัดทําโครงการแบบยอ (Project brief)
หัวขอ
1. ชื่อโครงการ

รายละเอียด
พั ฒ นาหลั ก สู ต รทองถิ่ น ที่ เ นนการศึ ก ษานอกสถานที่ ภ ายในเขตพั ฒ นาการ
ทองเที่ยว
2. ความสําคัญของ
ภูมิป5ญญาทองถิ่นเป(นสิ่งที่ทรงคุณคา สมควรที่จะไดรับการอนุรักษ0และถายทอด
โครงการ หลักการและ ไปยังคนรุนหลังในพื้นที่ การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น จะทําใหนผูเรียนทราบถึง
เหตุผล
สภาพป5ญหาในชุม ชนและสังคม ภูมิ ป5ญญาทองถิ่ น กําหนดใหผูเรี ยนในระดั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไดเรียนรูเกี่ยวกับเนื้อหาที่เกี่ยวของกับทองถิ่นที่ตนอาศัยอยู
ในดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งเเวดลอม ประเพณี วัฒนธรรมตลอดจนอาชีพ และ
ภู มิ ป5 ญ ญาทองถิ่ นในดานทฤษฎี การปฏิ บั ติทั้ ง ในและนอกหองเรี ยน เพื่ อให
ผูเรี ยนไดเห็ นคุ ณคาของทองถิ่นตนเอง รูจั กรั กและหวงแหนความเป(นไทยใน
ทองถิ่นตนเอง ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ มาตราที่ 27
ที่มุงเนนความเป(นไทย ความเป(นพลเมืองที่ ดีของชาติ การดํ ารงชีวิต และการ
ประกอบอาชีพตลอดจนเพื่อการศึกษาตอในระดับสูงตอไป ซึ่งมีความจําเป(นตอง
เนนกระบวนการปฏิ บัติเ พื่ อใหผู เรี ยนเกิ ดการเรียนรู ที่ห ลากหลายจากแหลง
เรี ยนรู ภูมิ ป5ญ ญาทองถิ่ น หรื อปราชญ0 ชาวบานที่ อยู รอบๆตัว เพื่อใหเกิ ดการ
สานตอภูมิป5ญญาและวัฒนธรรมทองถิ่นอยางยั่งยืนตลอดไป
3. วัตถุประสงคBของ
เพื่อใหเยาวชนไดเรียนรูถึงทรัพยากรในเขตพัฒนาการทองเที่ยวจุดประกายรับรู
โครงการ
คุ ณคาของแหลงทองเที่ ยวและซึ ม ซั บ คุ ณ คาแหลงทองเที่ ยวที่ มี ในพื้ นที่ เ ขต
พัฒนาการทองเที่ยว
4. เปnาหมายและตัวชี้วัด เปnาหมาย
ความสําเร็จของโครงการ เยาวชนรับรูถึงคุณคาความสําคัญของแหลงทองเที่ยวในเขตพัฒนาการทองเที่ยว
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
ทองถิ่นสามารถมีภูมิคุมกันที่พัฒนาไดอยางยั่งยืน
6. กิจกรรมที่สําคัญ
1. การประชุมหารือผูมีสวนเกี่ยวของ
ของโครงการ
2. การศึกษา สํารวจ และเก็บรวบรวมขอมูลการทองเที่ยวภายในเขตเมืองมรดก
โลกดานวัฒนธรรม
3. พัฒนาหลักสูตรทองถิ่นและดําเนินการนําไปใช
7. หนวยงานรับผิดชอบ 1. สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด (หลัก)
2. การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (รวม)
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หัวขอ

8. ระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน
9. งบประมาณ (บาท)
10. ผลผลิต (output)

รายละเอียด
3. สถาบันการศึกษา (รวม)
4. สํานักงานเขตการศึกษา (รวม)
5. วัฒนธรรมจังหวัด(รวม)
6.สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด(รวม)
7. สํานักศิลปกร
180 วัน

1 ลานบาท
1. หลักสูตรทองถิ่นทีส่ อดคลองกับบริบทแตละจังหวัด จังหวัดละ 1 ชิ้น
2. สื่อการเรียนการสอนหลักสูตรทองถิ่น
3. คูมือการเรียนการสอนหลักสูตรทองถิ่นภายในเขตเมืองมรดกโลกดาน
วัฒนธรรม
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. ภูมิป5ญญาทองถิ่นภายในเขตเมืองมรดกโลกดานวัฒนธรรมไดรับการสืบสาน
(outcome)
2. เยาวชนมีจิตสํานึกรักษ0บานเกิดและเรียนรูบริบทชุมชนของตนเอง
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แบบฟอรBมจัดทําโครงการแบบยอ (Project brief)
หัวขอ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสําคัญ
ของโครงการ
หลักการและ
เหตุผล

รายละเอียด
สนับสนุนเยาวชนจิตอาสาพัฒนาแหลงทองเที่ยวผานสถาบันการศึกษาหรือหนวยงานอื่นๆ
การทองเที่ยว วัฒนธรรม และภูมิป5ญญาทองถิ่น ซึ่งแหลงการเรียนรู และแหลงทองเที่ยวใน
แตละชุมชน มีความสําคัญเป(นอยางยิ่ง ทั้งนี้เพราะรายไดของประเทศสวนใหญเกิดจาก
การทองเที่ยวเป(นหลัก หากชุมชนใดสามารถสรางแหลงทองเที่ยวใหเป(นที่รูจักได ชุมชนก็
จะสามารถสรางอาชีพและความเขมแข็งใหแกชุมชนนั้น ซึ่งการพัฒนาชุมชนใหเป(นแหลง
ทองเที่ยวได มีหลายพื้นที่ในเขตพัฒนาการทองเที่ยวเมืองมรดกโลกดานวัฒนธรรมขาดการ
ปรับปรุงพัฒนา ตลอดจนชาวบานในชุมชนยังขาดความรูในการพัฒนาชุมชนของตนเองให
เป(นสถานที่ทองเที่ยว จึงเล็งเห็นความสําคัญที่จะจัดสรางและพัฒนาสื่อตางๆภายในชุมชน
และโรงเรียน เพื่อใหเป(นชุมชนแหลงการเรียนรูและทองเที่ยวที่สําคัญของตอไปในอนาคต
หลักการสําคัญที่เนนใหผูเรียนทุกคนเกิดทักษะและมีความสามารถในการเรียนรูตลอดชีวิต
พัฒนาศักยภาพแหงตนใหกาวสูสังคมแหงการเรียนรูไดอยางสงางาม อันเป(นจุดเริ่มตนและ
เป(นกําลังสําคัญของชาติในอนาคต ตลอดจนเพื่อเป(นการฝ˜กฝนใหนักเรียน นักศึกษามีจิต
อาสาในการรวมพัฒนาการทองเที่ยวชุมชนตอไป
3. วัตถุประสงคB เพื่อปลูกฝ5งเยาวชนในพื้นที่ใหเพื่อใหเกิดความรัก หวงแหนแหลงทองเที่ยว
ของตน
ของโครงการ
4. เปnาหมาย เปnาหมาย
และตัวชี้วัด
เยาวชนไดตระหนักถึงคุณคาของแหลงทองเที่ยวในพื้นที่
ความสําเร็จ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
ของโครงการ เยาวชน คนรุนใหมรูจักแหลงทองเที่ยวและเขาใจแนวทางการอนุรักษ0ชุมชน/ทองถิ่นเพื่อ
การทองเที่ยว
5. กิจกรรมที่ 1. การฝ˜กอบรมเชิงสัมมนา ในหั วขอ “องค0ความรู กับจิตอาสา พัฒนาชุมชนสู แหลงการ
สําคัญ
เรียนรูและแหลงทองเที่ยว”
ของโครงการ 2. ลงพื้นที่เพื่อพัฒนาชุมชนและแหลงการเรียนรู
3. จัดประกวดคลิปวิดีโอฟ`aนฟูแหลงการเรียนรูและแหลงทองเที่ยวชุมชน หัวขอ “เยาวชน
พลิกฟ`aน”
หัวขอ
6. หนวยงานรับผิดชอบ

รายละเอียด
1. สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด (หลัก)
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7. ระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน
8. งบประมาณ (บาท)
9. ผลผลิต (output)

2. องค0กรปกครองสวนทองถิ่น (รวม)
3. สถาบันการศึกษา (รวม)
4. สํานักงานเขตการศึกษา (รวม)
90 วัน

2 ลานบาท
1. มีชุมชนที่ไดรับการพัฒนาจากเยาวชน อยางนอยจังหวัดละ 2 แหลง
2. คลิปวิดีโอฟ`aนฟูแหลงการเรียนรูและแหลงทองเที่ยวชุมชน หัวขอ “เยาวชน
พลิกฟ`aน” อยางนอยจังหวัดละ 2 ชิ้น
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. ปลูกฝ5งเยาวชนในพื้นที่ใหเพื่อใหเกิดความรัก หวงแหนแหลงทองเที่ยวของตน
(outcome)
2. แหลงทองเที่ยวเป(นที่รจัู กผานชองทางออนไลน0

แบบฟอรBมจัดทําโครงการแบบยอ (Project brief)
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หัวขอ
1. ชื่อโครงการ

รายละเอียด
โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลทรัพยากรการทองเที่ยวพรอมจัดเก็บขอมูลและ
พฤติกรรมนักทองเที่ยวในพื้นที่
2. ความสําคัญของ
การดําเนินงานที่ผานมาของหนวยงานที่เกี่ยวของดานการทองเที่ยว มีการสืบคน
โครงการ หลักการและ ขอมูลและการลงพื้นที่หลายครั้ง แตไมมีการจัดเก็บขอมูลกลางที่ทุกหนวยงาน
เหตุผล
สามารถดึ งขอมูล มาใชประโยชน0เ พื่ อการตั ดสิ นใจในการดําเนิ นนโยบายหรื อ
โครงการในการพัฒนาการทองเที่ยว รวบไปถึงการคนหาขอมูลของนักทองเที่ยว
ที่ มี ขอมู ล บนโลกออนไลน0ไมเป( นป5 จ จุ บั นและไมนาเชื่ อ ถื อ การพั ฒ นาระบบ
ฐานขอมูลเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวภายในเขตพัฒนาการทองเที่ยวมรดกโลก
ดานวัฒนธรรม เป(นการบูรณาการระบบขอมูลการทองเที่ยว ของแหลงทองเที่ยว
ที่มีศักยภาพ โดยใหสอดคลองกับขอมูลพฤติกรรมของนักทองเที่ยวและขอมูล
ดานการตลาด และครอบคลุมแหลงทองเที่ยวประเภทวัฒนธรรม งานประเพณี
และกิ จกรรมทางการทองเที่ยว ซึ่ง มี ลัก ษณะแตกตางจากแหลงทองเที่ ยวที่ มี
ลั ก ษณะทางกายภาพที่ ชั ด เจน เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารจั ด การระบบใหมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ โดยอาศั ย เทคโนโลยี คอมพิ ว เตอร0 ระบบสารสนเทศ ระบบ
สารสนเทศภู มิ ศ าสตร0 ระบบสํ า รวจระยะไกล และระบบพิ กั ด ภู มิ ศ าสตร0
มาประยุกต0ใชใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3. วัตถุประสงคBของ
1. เพื่ อใหชุม ชน/ทองถิ่ นมีฐ านขอมู ลนั กทองเที่ยวและพฤติ กรรม เพื่อ บริ หาร
โครงการ
จัดการการทองเที่ยว
2. เ พื่ อ ใ ห มี ฐ า น ขอ มู ล เ พื่ อ ก า ร จั ด ก า ร ควา ม รู ขอ ง ชุ ม ชน / ท อ ง ถิ่ น
3. เพื่อใชประโยชน0ในการเผยแพรขอมูลใหนักทองเที่ยวไดรับทราบอยางทั่วถึง
และถูกตอง
4. เพื่อใชวิเคราะห0ขอมูลไปปรับปรุง พัฒนาการทองเที่ยวในพื้นที่อยางเหมาะสม
4. เปnาหมายและตัวชี้วัด เปnาหมาย
ความสําเร็จของโครงการ 1. มีชุมชน/หมูบานทีจ่ ัดทําฐานขอมูลทรัพยากรเพื่อการทองเที่ยว
2. ฐานขอมูลทีจ่ ัดทําขึ้นจัดทําเป(นรูปแบบสารสนเทศหรือดิจิทัล
3. ขอมูลจากฐานขอมูลฯถูกนํามาใชเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวของชุมชน/
หมูบาน
4. มีขอมูลการทองเที่ยวในพื้นที่ที่มปี ระสิทธิภาพสามารถนําไปวิเคราะห0
สังเคราะห0 เพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวได
หัวขอ
รายละเอียด
แผนพัฒนาการทองเที่ยวเขตมรดกโลกดานวัฒนธรรม ประจําป 2565

หนา 163

5. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ

6. หนวยงานรับผิดชอบ

7. ระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน
8. งบประมาณ (บาท)
9. ผลผลิต (output)

หัวขอ

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
ระบบฐานขอมูลทรัพยากาการทองเที่ยวในทองถิ่นของเขตพัฒนาการทองเที่ยว
มรดกโลกดานวัฒนธรรม
1) ศึกษา วิเคราะห0 ประเมินผลและเสนอแนวทางการพัฒนาระบบฐานขอมู ล
จากฐานขอมูลเดิมและหนวยงานอื่น
2) ศึกษา สํารวจและวิเคราะห0กลุมผูใชและความตองการของผูใชกลุมตางๆ ที่มี
ตอระบบฐานขอมูล
3) ศึกษา สํารวจและวิเคราะห0ขอมูลดานการทองเที่ยวและที่เกี่ยวของ
4) เสนอแนวทางการพัฒ นาและพัฒ นาระบบฐานขอมู ลแหลงทองเที่ยวแบบ
บูรณาการ
5) คั ดเลือ กและจัดทําระบบขอมู ลในลั กษณะจัง หวัดตนแบบ พรอมจัดรับ ฟ5 ง
ความคิดเห็นจากผูเกี่ยวของ
6) จั ดทําระบบขอมู ล ในพื้ นที่/ พรอมเอกสาร/คู มื อ ประกอบเพื่ อ การบริ ห าร
จัดการระบบ
7) จัดทําแผนงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบฐานขอมูล
8) จัดทําเอกสาร/สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ0ระบบขอมูลใหเป(นที่รูจัก
9) พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต0ระบบฐานขอมูลแหลงทองเที่ยว
10) จัดอบรมการบริหารจัดการระบบขอมูลแกผูเกี่ยวของ
1.สํานักงานพัฒนาชุมชน (หลัก)
2. วัฒนธรรมจังหวัด
3. สํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
4. สํานักงานพื้นทีพ่ ิเศษ 4 (อพท.4)
5. องค0กรปกครองสวนทองถิ่น
6. สํานักงานสถิตจิ ังหวัด
1ป
5 ลานบาท
1. ระบบฐานขอมูลระบบฐานขอมูลทรัพยากาการทองเที่ยวในทองถิ่นของเขต
พัฒนาการทองเที่ยวมรดกโลกดานวัฒนธรรม
2. สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ0ระบบขอมูล อยางนอย 1 ชิ้น
รายละเอียด
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3. คูมือประกอบเพื่อการบริหารจัดการระบบ
4. บุคลากรผูใชงานระบบฯ มีความรูเพิม่ ขึ้น
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. ชุมชน/ทองถิ่นมีฐานขอมูลนักทองเที่ยวและพฤติกรรม เพื่อบริหารจัดการการ
(outcome)
ทองเที่ยว
2. มีฐานขอมูลเพื่อการจัดการความรูของชุมชน/ทองถิ่น
3. มีการเผยแพรขอมูลใหนักทองเที่ยวไดรับทราบอยางทั่วถึงและถูกตอง
4. สามารถนําขอมูลไปวิเคราะห0 ปรับปรุงและพัฒนาการทองเที่ยวในพื้นทีอ่ ยาง
เหมาะสม

แบบฟอรBมจัดทําโครงการแบบยอ (Project brief)
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หัวขอ
1. ชื่อโครงการ

รายละเอียด
โครงการพั ฒ นาและบู ร ณาการแผนประชาสั ม พั นธ0 ดานการทองเที่ ยวในเขต
พัฒนาการทองเที่ยว
2. ความสําคัญของ
การสงเสริมการทองเที่ยวภายในประเทศเป(นเครื่องหมายทางนโยบายเศรษฐกิจ
โครงการ หลักการและ และสังคมของรัฐ ที่จะทําาใหเงินตราหมุนเวียนอยูภายในประเทศ อีกทั้งยังเป(น
เหตุผล
ตัวกระตุนสําคัญใหเกิดการขยายตัวทั้งดานเศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศอีก
ดวย อุตสาหกรรมการทองเที่ยวเป(นอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวสูง มีบทบาท
ความสํ า คั ญ ตอระบบเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศไทยเป( น อยางมาก
เป(นแหลงรายไดที่สําคัญ นํามาซึ่งเงินตราตางประเทศ การสรางงาน และการ
กระจายความเจริญไปสูภูมิภาค การทองเที่ยวภายในเขตพัฒนาการทองเที่ยวมี
อัตราการเติบโตสูง และเป(นที่ สนใจของชาวตางชาติ ในทางกลับกัน ศัก ยภาพ
ทางการทองเที่ยวชุมชนในเขตพัฒนาการทองเที่ยวมีอัตลักษณ0และภูมิป5ญญาที่
นาสนใจมากมายแตยั ง ขาดการประชาสั ม พั น ธ0 ที่ ดี ข าดการวางแผนการ
ประชาสั ม พั นธ0 อ ยางตรงเปx าหมาย เพื่ อ ใหเกิ ด การพั ฒ นาศั ก ยภาพดานการ
ทองเที่ยวและสรางรายไดในเขตพัฒนาการทองเที่ยวเมืองมรดกโลก การเผยแพร
ขาวประชาสัมพันธ0ไปถึงนักทองเที่ยวและยังเป(นแหลงขอมูลสําคัญที่สื่อมวลชน
นําไปเผยแพรตอไปจึงจําเป(นตองอาศัยกลยุทธ0การนําเสนอสารดวยวิธีการตางๆ
ในการสื่ อ สารการนํ าเสนอเพื่ อ สะทอนและเชิ ญ ชวนใหนั ก ทองเที่ ยวเขารวม
กิจกรรมการทองเที่ยวอันจะเป(นการขับเคลื่อนการตลาดทองเที่ยวไปสูเปxาหมาย
ในภาพรวมของประเทศตามนโยบายของรัฐบาลตอไป
3. วัตถุประสงคBของ
1. เพื่อสงเสริมใหเกิดกิจกรรมการตลาดการทองเที่ยว
โครงการ
2. เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวใหเขามาทองเที่ยวภายในเขตพัฒนาการทองเที่ยวที่
ทั่วถึง
3. เพื่อมุงเนนใหเกิ ดตลาดนัก ทองเที่ยวใหมๆ สอดคลองกับแนวทางของ กก.
เชน กลุมนักทองเที่ยว CLMV
4. เปnาหมายและตัวชี้วัด เปnาหมาย
ความสําเร็จของโครงการ มีการเผยแพรประชาสัมพันธ0ที่เกิดจากความรวมมือและมีสวนรวมของทุก
หนวยงานที่เกี่ยวของ
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หัวขอ

5. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ

6. หนวยงานรับผิดชอบ

7. ระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน
8. งบประมาณ (บาท)
9. ผลผลิต (output)
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
(outcome)

รายละเอียด
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
มีแผนบูรณาการดานการประชาสัมพันธ0การทองเที่ยวในเขตพื้นที่ที่รบั รูทั่วถึง
1. จัดเวทีรบั ฟ5งความคิดเห็นเกี่ยวกับการทองเที่ยวภายในเขตพัฒนาการ
ทองเที่ยวมรดกโลกดานวัฒนธรรม
2. การจัดทําแผนบูรณาการดานการประชาสัมพันธ0การทองเที่ยวในเขตพื้นที่ที่
รับรูทั่วถึง
1. การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (หลัก)
2. สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด (รวม)
3. องค0กรปกครองสวนทองถิ่น (รวม)
1ป
1 ลาน
แผนบูรณาการดานการประชาสัมพันธ0การทองเที่ยวในเขตพื้นที่
1. เกิดกิจกรรมการตลาดการทองเที่ยว
2. นักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยวภายในเขตพัฒนาการทองเที่ยวที่ทั่วถึง
3. เกิ ดตลาดนั ก ทองเที่ ยวใหมๆ สอดคลองกั บ แนวทางของ กก. เชน กลุ ม
นักทองเที่ยว CLMV
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แบบฟอรBมจัดทําโครงการแบบยอ (Project brief)
หัวขอ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสําคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล

3. วัตถุประสงคBของ
โครงการ

รายละเอียด
โครงการศึกษาแนวทางการขยายตลาดนักทองเที่ยวกลุมนานาประเทศใหตรงกับ
ศักยภาพของพื้นที่
อุตสาหกรรมการทองเที่ ยวนั บ ไดวามีส วนสําคั ญตอการพั ฒ นาเศรษฐกิจ ของ
ประเทศที่มีความเจริญเติบโตอยางรวดเร็วของโลก อุตสาหกรรมทองเที่ยวทั่วโลก
มีสวนในการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมในรูปแบบความรวมมือในภูมิภาค
ตางๆของโลกป5จ จุ บันไดใหความสําคั ญ กับ ‘การเพิ่ม จํ านวนนั ก ทองเที่ยวที่ มี
คุณภาพ’ จํานวนนักทองเที่ยวไมใชสาระเพียงอยางเดียวของการแขงขันเทานั้น
‘คุณภาพ’ ของนักทองเที่ยวเป(นสวนสําคั ญยิ่งกวา เพื่อ เพิ่มเม็ ดเงินในการนํ า
รายไดเขาสูเศรษฐกิจของประเทศไทยมากขึ้น ทั้งนี้ ความหมายของ ‘การเพิ่ม
จํ า นวนนั ก ทองเที่ ย วที่ มี คุ ณ ภาพ’ คื อ การใหความสํ า คั ญ กั บ นั ก ทองเที่ ย ว
กลุมเปxาหมายที่มีการใชจาย ในระหวางการเดินทาง มีมูลคาสูงกวานักทองเที่ยว
กลุ มทั่ วไป รวมถึ ง การตั้ ง สมมุ ติฐ านที่เ ชื่ อ วานั ก ทองเที่ ยวกลุ มนี้ มี ก ารพั ฒ นา
คุณภาพพฤติ ก รรมระหวางการเดิ นทางทองเที่ ยวมากกวากลุ มทั่ วไปอี ก ดวย
ดังนั้น เพื่อเป(นการตอบสนองแผนการพัฒนาในระดับตางๆ และใชประโยชน0จาก
ทรัพยากรการทองเที่ยวภายในเขตพัฒนาการทองเที่ยวมรดกโลกดานวัฒนธรรม
และศั ก ยภาพในเชิ ง ยุ ท ธศาสตร0 ที่ ส ามารถเชื่ อ มตอกั บ นานาประเทศใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมไปถึงการสงเสริมใหแหลงทองเที่ยวภายใน
จังหวัดใหเป(นที่รูจักของชาวตางชาติ รวมถึงนักทองเที่ยวชาวไทย จังหวัดที่อยู
ภายในเขตพัฒนาการทองเที่ยวมรดกโลกดานวัฒนธรรมซึ่งมีแรงดึงดูดใจทางการ
ทองเที่ ย วของพื้ น ที่ เ ป( น อยางมาก เนื่ อ งจากเป( นพื้ นที่ ที่ มี ศัก ยภาพสามารถ
เชื่อมโยงไปยังประเทศเพื่อนบาน แตยังไมไดเป(นที่รูจักของนักทองเที่ยวอยาง
เพียงพอ จึงเล็งเห็นความสําคัญของทางการขยายตลาดนักทองเที่ยวกลุมนานา
ประเทศใหตรงกับศักยภาพของพื้นที่ผานพฤติกรรมนักทองเที่ยวและการรับรูสื่อ
ประชาสั ม พั น ธ0 ก ารทองเที่ ยวภายในเขตพั ฒ นาการทองเที่ ยวมรดกโลกดาน
วัฒนธรรม
เพื่อใหสามารถกําหนดกลุมเปxาหมายนักทองเทีย่ วและเตรียมการรองรับการขยาย
กลุมนักทองเที่ยวไดตรงตามความตองการ
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หัวขอ
รายละเอียด
4. เปnาหมายและตัวชี้วัด เปnาหมาย
ความสําเร็จของโครงการ กําหนดกลุมเปxาหมายนักทองเที่ยวไดชัดเจนทําใหวางแผนการตลาดได
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
มีแผนการตลาดทีส่ อดคลองกับความตองการของนักทองเทีย่ ว
5. กิจกรรมที่สําคัญ
1. รวบรวมสถิติขอมูลนักทองเที่ยวตางประเทศในการวางแผนการ
ของโครงการ
ประชาสัมพันธ0สรางแรงจูงใจในการเขามาทองเที่ยว
2. จัดเวทีทําแผนรองรับนักทองเที่ยวภายในเขตพัฒนาการทองเที่ยวมรดกโลก
ดานวัฒนธรรมสําหรับการทองเที่ยวที่เหมาะสมกับพฤติกรรมนักทองเที่ยวแตละ
ประเทศ
3. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ0สองภาษา
4. จัดทําแผนการตลาดทีส่ อดคลองกับความตองการของนักทองเที่ยว
6. หนวยงานรับผิดชอบ 1. การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (หลัก)
2. สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด (รวม)
3. องค0กรปรกครองสวนทองถิ่น (รวม)
7. ระยะเวลาในการ
1ป
ดําเนินงาน
8. งบประมาณ (บาท)
5 ลาน
๙. ผลผลิต (output)
1. สถิติขอมูลนักทองเที่ยวตางประเทศภายในเขตพัฒนาการทองเที่ยวมรดกโลก
ดานวัฒนธรรม
2. แผนรองรับนักทองเที่ยวภายในเขตพัฒนาการทองเที่ยวมรดกโลกดาน
วัฒนธรรม
3. ประชาสัมพันธ0สองภาษา
4. แผนการตลาดที่สอดคลองกับความตองการของนักทองเที่ยว
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่มี สวนเกี่ ยวของกับการทองเที่ยวสามารถปรับ ตัวและเตรียมความ
(outcome)
พรอมในการรองรับการขยายกลุมนักทองเที่ยวไดตรงตามความตองการ
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แบบฟอรBมจัดทําโครงการแบบยอ (Project brief)
หัวขอ
1. ชื่อโครงการ

2. ความสําคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล

3. วัตถุประสงคBของ
โครงการ
4. เปnาหมายและตัวชี้วัด
ความสําเร็จของโครงการ

6. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ

รายละเอียด
โครงการจัดการป5ญหาการหลอกลวงและเอารัดเอาเปรียบนักทองเที่ยวในเขตพัฒนาการ
ทองเที่ยว
- จัดศูนย0บริการนักทองเที่ยว one stop service
- รักษาความปลอดภัยและใหบริการแกนักทองเที่ยวอยางมีคุณภาพเพื่อความสะดวกและ
มั่นใจ นทท.
การทองเที่ยวนับไดวาเป(นรายไดหลักของประเทศไทย แตป5ญหาหนึ่งที่ทําใหความ
เชื่อมั่นของนักทองเที่ยวลดนอยลง คือ ป5ญหาการหลอกลวงตางๆ เชน การชักชวน
ใหซื้อสินคาที่ไมไดเป(นไปตามการโฆษณาไว และที่พบบอยที่สุดคือ การหลอกลวงให
ซื้ อ ทั ว ร0ใ นราคาที่ แ พงกวาปกติ ซึ่ ง ป5 ญ หาเหลานี้ ส ามารถลดความเชื่ อ มั่ น ของ
นั ก ทองเที่ ย วที่ จ ะเดิ นทางเขามาทองเที่ ยวในประเทศไทย ารเตื อ นภั ยดานการ
ทองเที่ยว รวมถึงมีความเชื่อมั่น และเดินทางมาทองเที่ยวภายในเขตการพัฒนาการ
ทองเที่ยวเมืองมรดกโลกดานวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น ทั้งนี้หากไมมีมาตรการที่จะแกไข
ป5ญหาอยางจริงจัง อาจทําใหมีการประกาศเตือนนักทองเที่ยว (Warning) ซึ่งหากมี
การประกาศเตือน จะสรางผลกระทบในเชิงลบตอการทองเที่ยวของประเทศไทยเป(น
อยางมาก
เพื่อสรางความเชื่อมั่นตอความสินคาและบริการที่ใหแกนักทองเที่ยว
เปnาหมาย
นักทองเที่ยวไดสินคาที่มีคุณภาพและไดรับบริการที่ดีในราคาที่เหมาะสม
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
มีแนวปฏิบัติดานการจัดการและปxองกันการหลอกลวงนักทองเที่ยว
1. การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร “จั ดการป5 ญหาการหลอกลวงและเอารั ดเอาเปรี ยบ
นักทองเที่ยวในเขตพัฒนาการทองเที่ยว”
2. กิจกรรมระดมสมองสรางระบบและกลไกการจัดการป5ญหาการหลอกลวงและเอารัด
เอาเปรียบนักทองเที่ยวในเขตพัฒนาการทองเที่ยว
3. กิจกรรมการจัดตั้งจัดศูนย0บริการนักทองเที่ยว one stop service
4. มี เ ครื อ ขายอาสาสมั ค รภาคประชาชนรั กษาความปลอดภั ยและใหบริ การแก
นักทองเที่ยวอยางมีคุณภาพ
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หัวขอ
รายละเอียด
7. หนวยงานรับผิดชอบ 1. สํานักงานตํารวจภูธรจังหวัด(หลัก)
2. สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด
3. องค0กรปกครองสวนทองถิ่น
4. สํานักงานตํารวจแหงชาติ
8. ระยะเวลาในการ
60 วัน
ดําเนินงาน
9. งบประมาณ (บาท) 1 ลานบาท
10. ผลผลิต (output) 1. ศูนย0บริการนักทองเที่ยว one stop service อยางนอยจังหวัดละ 2 จุด
2. ระบบและกลไกการจัดการป5ญหาการหลอกลวงและเอารัดเอาเปรียบนักทองเที่ยว
ในเขตพัฒนาการทองเที่ยว
3. อาสาสมัครภาคประชาชนรักษาความปลอดภัยและใหบริการแกนักทองเที่ยวอยาง
มีคุณภาพ
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ นักทองเที่ยวมีความเชื่อ มั่นตอความสิ นคาและบริ การในเขตพั ฒนาการทองเที่ยว
(outcome)
มรดกโลกดานวัฒนธรรม
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แบบฟอรBมจัดทําโครงการแบบยอ (Project brief)
หัวขอ
1. ชื่อโครงการ

รายละเอียด
โครงการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยใหแกพื้นที่ทองเทีย่ วที่มีความเสี่ยงตอ
ชีวิตและทรัพย0สินของนักทองเที่ยวทัง้ ชาวไทยและชาวตางประเทศ
2. ความสําคัญของ
ดวยรัฐบาลไดกําหนดยุทธศาสตร0 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)เป(นแผนแมบทหลัก
โครงการ หลักการและ ของการพั ฒ นาประเทศใหมี ค วามมั่ น คง มั่ ง คั่ ง และยั่ ง ยื น ประกอบดวย 6
เหตุผล
ยุทธศาสตร0หลัก โดยมียุทธศาสตร0ที่ 2 ยุทธศาสตร0การสรางความสามารถในการ
แขงขัน ดานการพั ฒ นาภาคการผลิ ตและบริ ก าร สามารถสรางรายไดจากการ
ทองเที่ยว รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 –
2564) ประเด็นยุทธศาสตร0การพัฒนาพื้นที่ ภาค และการเชื่อมโยงภูมิภาค และให
ความสําคัญกั บการเสริม สรางความปลอดภัยใหกั บประชาชนและนักทองเที่ยว
ซึ่งเป(นการสรางรายไดใหกับประชาชน และตามประเด็นยุทธศาสตร0ที่ 2 ฟ`aนฟู
แหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร0วิถีชีวิต
3. วัตถุประสงคBของ
1. เพื่อเจาหนาทีส่ ามารถตรวจสอบติดตามการกระทําผิดตอนักทองเที่ยวและใช
โครงการ
เป(นหลักฐานในการจับกุมผูกระทําความผิด
2. เพื่อสรางความปลอดภัยใหแกนักทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยว ลดคดีที่สราง
ความเสียหายตอทรัพย0สินและประทุษรายรางกายนักทองเทีย่ ว
4. เปnาหมายและ
เปnาหมาย
ตัวชี้วัดความสําเร็จของ ลดป5ญหาคดีที่เกิดตอนักทองเที่ยว ทั้งตอชีวิตรางกายและทรัพย0 มีระบบตรวจสอบ
โครงการ
ติดตามการกระทําความผิดในแหลงทองเที่ยวทีม่ ีความเสี่ยงตอนักทองเที่ยวหรือมี
ประวัติการเกิดเหตุตอนักทองเที่ยวเมื่อเกิดเหตุตองสามารถตรวจสอบติดตามจาก
ระบบรักษาความปลอดภัยทีม่ ีไดทันทวงที
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
สามารถใชระบบรักษาความปลอดภัยติดตามคนรายและใชเป(นหลักฐานในการ
จับกุมผูกระทําผิดไดอยางมีนัยสําคัญ
6. กิจกรรมที่สําคัญ
1. ดําเนินการวิเคราะห0จุดเสี่ยงในแหลงทองเที่ยวที่มีความเสี่ยงตอนักทองเที่ยว
ของโครงการ
หรือมีประวัติการเกิดเหตุตอนักทองเที่ยว
2. จั ด หาระบบอุ ป กรณ0 ค อมพิ ว เตอร0 พ รอมกั บ โปรแกรมควบคุ ม และระบบ
บันทึกภาพ เพื่อการควบคุมและบริหารจัดการระบบกลองโทรทัศน0วงจรป@ด
3. จัดหาระบบกลองโทรทัศน0วงจรป@ดใชในพื้นที่ทองเที่ยวและสถานทีส่ ําคัญ
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หัวขอ
7. หนวยงานรับผิดชอบ

8. ระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน
9. งบประมาณ (บาท)
10. ผลผลิต (output)

รายละเอียด
1. สํานักงานตํารวจแหงชาติ (หลัก)
2. สํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด
3. องค0กรปกครองสวนทองถิ่น
90 วัน

1 ลานบาท
1. ระบบอุปกรณ0คอมพิวเตอร0พรอมกับโปรแกรมควบคุมและระบบบันทึกภาพ
เพื่อการควบคุมและบริหารจัดการระบบกลองโทรทัศน0วงจรป@ด
ในแหลงทองเที่ยวที่มีความเสี่ยง อยางนอย 4 ชุด
2. ระบบกลองโทรทัศน0วงจรป@ดใชในพื้นที่ทองเที่ยวและสถานที่สาํ คัญ อยางนอย
แหลงละ 4 จุด
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. เจาหนาที่สามารถตรวจสอบติดตามการกระทําผิดตอนักทองเที่ยวและใชเป(น
(outcome)
หลักฐานในการจับกุมผูกระทําความผิด
2. สรางความปลอดภัยใหแกนักทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยว ลดคดีที่สรางความ
เสียหายตอทรัพย0สินและประทุษรายรางกายนักทองเที่ยว
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แบบฟอรBมจัดทําโครงการแบบยอ (Project brief)
หัวขอ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสําคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล

รายละเอียด
โครงการพัฒนาทักษะผูประกอบการดาน E-Marketing เพื่อการทองเที่ยว
โลกป5จจุบัน กาวหนาไปดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ พฤติกรรมนักทองเที่ยวและ
พฤติ ก รรมผู บริ โ ภคมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นตามยุ ค สมั ย จึ ง มี ค วามจํ า เป( น ที่
ผูประกอบการตองมีความรูในการทําธุรกิจพาณิชย0อิเล็กทรอนิกส0 การถายภาพ
สินคา การเป@ดรานคาออนไลน0บน Platform (E-marketplace) และชองทาง
ตางๆ แลว ยังไดนําหลักการ Digital Marketing มาปรับใช ใหตรงกับศักยภาพ
ของผู ประกอบการ และศั ก ยภาพของสิ น คา ใหความรู เกี่ ย วกั บ Digital
Marketing และการใหคําปรึกษา ในการเลือกใชเครื่องมือตางๆ ที่เหมาะสมกับ
สินคา รวมถึงการวางแผนกลยุทธ0ดวย Digital Marketing ใหกับผูประกอบการ
อั น จะนํ า ไปสู การสรางรายไดที่ ยั่ ง ยื น ใหกั บ ผู ประกอบการ ซึ่ ง จะเป( น พลั ง
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในเขตพัฒนาการทองเทีย่ วเมืองมรดกโลกดานวัฒนธรรม
3. วัตถุประสงคBของ
1.เพื่อสงเสริมผูประกอบการภายในเขตพัฒนาการทองเที่ยวเมืองมรดกโลกดาน
โครงการ
วัฒนธรรมใหเขาถึงตลาดพาณิชย0อิเล็กทรอนิกส0มากยิง่ ขึ้น
2.เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจพาณิชย0อิเล็กทรอนิกส0ใหกับ
ผูประกอบการภายในเขตพัฒนาการทองเที่ยวเมืองมรดกโลกดานวัฒนธรรม
3. เพื่อสรางรายไดที่ยั่งยืนใหกับผูประกอบการภายในเขตพัฒนาการทองเที่ยว
เมืองมรดกโลกดานวัฒนธรรม
4. เปnาหมายและตัวชี้วัด เปxาหมาย
ความสําเร็จของโครงการ 1. ผูประกอบการมีชองทาง Digital Marketing ในการทําธุรกิจ
2. ผูประกอบการมีความรูดาน E-Marketing เพื่อการทองเที่ยว
3. ผูประกอบการมีรายไดเพิม่ ขึ้นจากชองทาง ดาน E-Marketing เพื่อการ
ทองเที่ยว
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
1. จํานวนชองทาง Digital Marketing ในการทําธุรกิจของผูประกอบการ
2. ระดับความรูดาน E-Marketing เพื่อการทองเที่ยวของผูประกอบการ
3. จํานวนรายไดที่เพิ่มขึ้นจากชองทาง ดาน E-Marketing เพื่อการทองเที่ยว
5. กิจกรรมที่สําคัญ
1. กิจกรรมใหความรูในการทําธุรกิจพาณิชย0อิเล็กทรอนิกส0หรือความรูดาน
ของโครงการ
Digital Marketing
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หัวขอ

6. หนวยงานรับผิดชอบ

7. ระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน
8. งบประมาณ (บาท)
9. ผลผลิต (output)

รายละเอียด
2. กิจกรรมถายภาพสินคา
3. กิจกรรมพัฒนารานคาออนไลน0บนแพลตฟอร0ม E-Marketplace และชองทาง
ตางๆ
4. กิจกรรมวางแผนและใหคําปรึกษาDigital marketing มาปรับใชใหตรงกับ
ศักยภาพผูประกอบการและศักยภาพของสินคาของแตละราย
5. กิจกรรมสงเสริมการขาย
1. สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั (DEPA) (หลัก)
2.สถาบันการศึกษา
3.หอการคา
4.สภาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
5. สํานักงานพาณิชย0จังหวัด
1ป

8 ลาน
1. ผูประกอบการมีชองทาง Digital Marketing ในการทําธุรกิจ
2. ผูประกอบการมีความรูดาน E-Marketing เพื่อการทองเที่ยว เพิ่มขึ้น
3. ผูประกอบการมีรายไดเพิม่ ขึ้นจากชองทาง ดาน E-Marketing เพื่อการ
ทองเที่ยว
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. ผูประกอบการภายในเขตพัฒนาการทองเที่ยวเมืองมรดกโลกดานวัฒนธรรม
(outcome)
สามารถเขาถึงตลาดพาณิชย0อิเล็กทรอนิกส0มากยิ่งขึ้น
2. ผูประกอบการมีศักยภาพในการประกอบธุรกิจพาณิชย0อเิ ล็กทรอนิกส0ใหกับ
ผูประกอบการภายในเขตพัฒนาการทองเที่ยวเมืองมรดกโลกดานวัฒนธรรม
3. ผูประกอบการภายในเขตพัฒนาการทองเที่ยวเมืองมรดกโลกดานวัฒนธรรมมี
รายไดเพิ่มขึ้น
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แบบฟอรBมจัดทําโครงการแบบยอ (Project brief)
หัวขอ
1. ชื่อโครงการ

รายละเอียด
โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลแบบสมาร0ทการ0ดสําหรับการทองเที่ยวอุทยาน
ประวัติศาสตร0
2. ความสําคัญของ
ยุท ธศาสตร0 ชาติ 20 ป มุ งเนนการพั ฒ นาประเทศไปสู ยุ คไทยแลนด0 4.0
โครงการ หลักการและ ซึ่ง เป( นการนํ าเทคโนโลยี ส ารสนเทศเขามาใชงานกั บ รูป แบบของการบริ ห าร
เหตุผล
จัดการภาครัฐและสงเสริมการทองเที่ยวซึ่งเป(นการขยายการเชื่อมโยงเครือขาย
สื่อสารขอมูลหนวยงานภาครัฐ (Government Information Network : GIN)
สอดคลองกับนโยบายการลดกระดาษ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบั ติร าชการ ประจําป. งบประมาณ พ.ศ. 2561 ผนวกกัยสถานการณ0
วิกฤตทางสุขภาพโควิด-19 เนนการเวนระยะหางทางสัง คมและลดการสัมผั ส
สงผลใหการบริ ก ารดานการทองเที่ ย วตองปรั บ ตั ว เพื่ อ รองรั บ รู ป แบบการ
ทองเที่ยวแบบปกติใหม
การทองเที่ยวในเขตอุทยานมีการจําหนายบัตรโดยใชกระดาษ ซึ่งกอใหเกิด
ขยะในพื้นที่ อีกทั้งนักทองเที่ยวยังไมสามารถเก็บเป(นที่ระลึกได จึงมีแนวโนมที่
ควรจะพัฒนาระบบ SMART CARD เพื่อจัดเก็บขอมูลนักทองเที่ยวภายในเขต
พัฒนาการเมืองมรดกโลกดานวัฒนธรรม รวมไปถึงนักทองเที่ยวสามารถใชบัตร
แทนการใชเงินสด และสามารถแสดงประวัติการเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร0
ได เพื่ อลดตนทุนการบริห ารจัดการ ลดการใชกระดาษ และสรางรูปแบบการ
ทองเที่ยวที่สอดคลองกับแนวโนมพฤติกรรมของทองเที่ยวในป5จจุบัน
3. วัตถุประสงคBของ
1. เพื่อพัฒนาระบบ SMART CARD ในการจัดเก็บขอมูลนักทองเที่ยวภายในเขต
โครงการ
พัฒนาการเมืองมรดกโลกดานวัฒนธรรม
2. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับนักทองเที่ยวภายในเขตอุทยานประวิติ
ศาสตร0
3. เพื่อลดการใชกระดาษและสรางการทองเที่ยวที่เป(นมิตรกับสิ่งแวดลอม
4. เปnาหมายและตัวชี้วัด เปxาหมาย
ความสําเร็จของโครงการ 1. ระบบ SMART CARD ในการจัดเก็บขอมูลนักทองเที่ยวภายในเขตพัฒนา
การเมืองมรดกโลกดานวัฒนธรรม
2. ระบบสารสนเทศสําหรับนักทองเที่ยวภายในเขตอุทยานประวิติศาสตร0
2. งบประมาณในการจัดทําบัตรเขาชมอุทยานประวิติศาสตร0ลดลง
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หัวขอ

5. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ

6. หนวยงานรับผิดชอบ

7. ระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน
8. งบประมาณ (บาท)
9. ผลผลิต (output)

รายละเอียด
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
1. ความพึงพอใจของผูปฏิบัตงิ านตอระบบ SMART CARD ในการจัดเก็บขอมูล
นักทองเที่ยวภายในเขตพัฒนาการเมืองมรดกโลกดานวัฒนธรรม
2. ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวภายในเขตอุทยานประวิตศิ าสตร0
3. จํานวนงบประมาณการจัดทําบัตรเขาชมอุทยานประวิติศาสตร0
1. วิเคราะห0พฤติกรรมนักทองเที่ยวภายในเขตพัฒนาการเมืองมรดกโลกดาน
วัฒนธรรม
2. ออกแบบการใชงานระบบ SMART CARD
3. พัฒนาระบบ SMART CARD ในการจัดเก็บขอมูลนักทองเที่ยวภายในเขต
พัฒนาการเมืองมรดกโลกดานวัฒนธรรม
4. ทดสอบระบบ SMART CARD ในการจัดเก็บขอมูลนักทองเที่ยวภายในเขต
พัฒนาการเมืองมรดกโลกดานวัฒนธรรม
5. เผยแพรระบบ SMART CARD ในการจัดเก็บขอมูลนักทองเที่ยวภายในเขต
พัฒนาการเมืองมรดกโลกดานวัฒนธรรม
1. สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั (DEPA) (หลัก)
2. สถาบันการศึกษา
3. หอการคา
4. สภาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
5. สํานักศิลปากร
6. สํานักงานสถิตจิ ังหวัด
1ป
10 ลานบาท
1. ไดระบบ SMART CARD ในการจัดเก็บขอมูลนักทองเที่ยวภายในเขตพัฒนา
การเมืองมรดกโลกดานวัฒนธรรม
2. ไดระบบสารสนเทศสําหรับนักทองเที่ยวภายในเขตอุทยานประวิติศาสตร0
3. ลดการใชกระดาษภายในเขตอุทยานประวิติศาสตร0และสรางการทองเที่ยวที่
เป(นมิตรกับสิง่ แวดลอม
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หัวขอ
รายละเอียด
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. มีระบบ SMART CARD ในการจัดเก็บขอมูลนักทองเที่ยวภายในเขตพัฒนา
(outcome)
การเมืองมรดกโลกดานวัฒนธรรม
2. มีระบบสารสนเทศสําหรับนักทองเที่ยวภายในเขตอุทยานประวิติศาสตร0
3. ลดการใชกระดาษภายในเขตอุทยานประวิติศาสตร0และสรางการทองเที่ยวที่
เป(นมิตรกับสิง่ แวดลอม
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แบบฟอรBมจัดทําโครงการแบบยอ (Project brief)
หัวขอ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสําคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล

รายละเอียด
โครงการพัฒนาอาสาสมัครความปลอดภัยทางการทองเที่ยว
ป5จจุบันป5ญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นกับนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ
จากมิจฉาชีพที่แฝงตัวมากับอาชีพตางๆ ในยานที่มีนักทองเที่ยวมาใชบริการเป(น
จํานวนมาก ที่มักจะเขามาชักจูงนักทองเที่ยวโดยการหลอกลวงใหขอมูลที่ผิดจาก
ความเป( นจริง หรือมีการฉก ชิง วิ่งราว กรีดกระเป•า เป(นตน สงผลใหเกิดความ
เสื่อมเสียตอภาพลักษณ0การทองเทีย่ วของประเทศไทยเป(นอยางมาก ป5ญหาเหลานี้
ตองไดรับการแกไขอยางเรงดวนจากเจาหนาที่ตํารวจและหนวยงานที่เกี่ยวของที่
จะตองคอยเฝxาระวัง และตรวจตรา ไมใหมิจฉาชีพเหลานี้ไดมีโอกาสกระทําการนั้น
ได ซึ่ง เจาหนาที่ ของรัฐยอมไมอาจดูแลแกป5ญ หาทุก อยางใหแกนั กทองเที่ยวได
อยางมี ประสิท ธิภาพ จึ งตองอาศั ยความรวมมื อจากองค0 ก ร บุ คลากรเครื อขาย
ตลอดจนพี่นองประชาชนในฐานะ "เจาบานที่ ดี" ไดชวยกันสอดสองดูแลใหการ
ชวยเหลื อ แกนั ก ทองเที่ ย วโดยเฉพาะชาวตางชาติ ใหรู สึ ก อบอุ น ปลอดภั ย
มีความสุข ตลอดระยะเวลาที่พํานักและทองเที่ยวอยูในเขตพัฒนาการทองเที่ยว
มรดกโลกดานวัฒนธรรม
3. วัตถุประสงคBของ
1. เพื่อใหบุคลากรที่ใหบริการนักทองเที่ยวสามารถสังเกต ใหขอมูล แจงเบาะแส
โครงการ
การกระทําความผิด หรือความผิดปกติที่อาจทําใหเกิดการกระทําความผิดตอ
นักทองเที่ยว
2. เพื่อใหผูใหบริการสามารถปxองกันตัวเองและชวยเหลือนักทองเที่ยวเมื่อเกิดเหตุ
โจรกรรมหรือทํารายนักทองเที่ยว
4. เปnาหมายและ
เปnาหมาย
ตัวชี้วัดความสําเร็จของ 1. บุคลากรทางการทองเที่ยวทุกภาคสวนรวมถึงชุมชนในเขตพัฒนาการทองเที่ยว
โครงการ
ไดรับการอบรมพัฒนาศักยภาพการใหขอมูลที่จําเป(นและสําคัญไดอยางถูกตองของ
ผูกระทําความผิดใหเจาหนาทีส่ ามารถติดตามคนรายไดอยางทันทวงที
2. บุคลากรที่ไดรับการอบรมสามารถเป(นผูชวยเหลือ และสนับสนุนปxองกัน
ปราบปรามการกระทําผิดของคนรายตอนักทองเที่ยว
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
บุคลากรทุกภาคสวนทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยวสามารถชวยเหลือสนับสนุนการ
ติดตามผูกระทําผิดตอนักทองเที่ยวและชวยเหลือนักทองเทีย่ วไดอยางทันทวงที
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หัวขอ
รายละเอียด
6. กิจกรรมที่สําคัญ
1. อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารพัฒนาศักยภาพการใหขอมูลทีจ่ ําเป(นและสําคัญ
ของโครงการ
2. จัดตั้งศูนย0เจาบานสอดสองในแหลงทองเที่ยว
7. หนวยงานรับผิดชอบ 1. สํานักงานตํารวจแหงชาติ (หลัก)
2. สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด
3. องค0กรปกครองสวนทองถิ่น
4. เครือขายทองเที่ยวโดยชุมชน
8. ระยะเวลาในการ
60 วัน
ดําเนินงาน
9. งบประมาณ (บาท) 2 ลานบาท
10. ผลผลิต (output) 1. อาสาสมัคร/เจาบานทีท่ ําหนาทีส่ อดสองดูแลความปลอดภัยแกนักทองเที่ยวใน
ชุมชน
2. ศูนย0เจาบานสอดสองในแหลงทองเที่ยว แหลงทองเที่ยวละ 1 ศูนย0
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. บุ ค ลากรที่ ใ หบริ ก ารนั ก ทองเที่ ย วสามารถสั ง เกต ใหขอมู ล แจงเบาะแส
(outcome)
การกระทําความผิ ด หรือ ความผิ ดปกติที่ อ าจทํ าใหเกิดการกระทํ าความผิ ดตอ
นักทองเที่ยว
2. ผูใหบริ ก ารสามารถปx อ งกั นตั วเองและชวยเหลื อ นั ก ทองเที่ ย วเมื่ อ เกิ ดเหตุ
โจรกรรมหรือทํารายนักทองเที่ยว
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แบบฟอรBมจัดทําโครงการแบบยอ (Project brief)
หัวขอ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสําคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล

รายละเอียด
โครงการจัดประชุมมรดกโลกแหงนานาประเทศ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 กําหนดใหพัฒนาการทองเที่ยว
เป(นรายไดสําคัญในการพัฒนาฐานเศรษฐกิจสรางสรรค0มูลคาสูง โดยเฉพาะการ
พัฒนาการทองเที่ยวใหมีคุณภาพและความยั่งยืน มีธุรกิจบริการตอเนื่อง กับการ
ทองเที่ยวบริการสุขภาพ และการศึกษาที่ไดมาตรฐาน จังหวัดสุโขทัยเป(นจังหวัด
กลุมทองเที่ยวมรดกโลกศักยภาพที่มีความจําเป(นในการพัฒนา รักษา ฟ`aนฟูแหลง
ทองเที่ยวมรดกโลก เชื่อมโยงระหวางอุทยานประวัติศาสตร0สุโขทัย-ศรีสัชนาลัยกําแพงเพชร เชื่อ มโยงแหลงทองเที่ยวในพื้ นที่ใกลเคี ยง ดั งนั้ น พั ฒนาการ
ทองเที่ยวมรดกโลก และทองเที่ยวประเพณี เชื่อมโยงมรดกโลกในตางประเทศ
จึ ง ถื อ เป( น ประเด็ น สํ า คั ญ ในการพั ฒ นาเขตั ฒ นาการทองเที่ ย วมรดกโลกดาน
วัฒนธรรมเป(นเมืองนาอยู อนุรักษ0มรดกโลกอันทรงคุณคา และมีการพัฒนาและ
การเจริญเติบโตของเมือง โดยเชื่อมโยงมรดกโลกตางประเทศอยางยั่งยืน
3. วัตถุประสงคBของ
1. เพื่อสรางความสัมพันธ0และความรวมมือระหวางบุคคลทีท่ ํางานดานวัฒนธรรม/
โครงการ
มรดกโลกในกลุมนานาประเทศ
2. เพื่อเป(นการเก็บรวบรวมขอมูลเอาไวเป(นพื้นฐานของการบริหารจัดการและ
ความรวมมือกันทางดานวัฒนธรรม/มรดกโลกในกลุมนานาประเทศ
4. เปnาหมายและ
เปnาหมาย
ตัวชี้วัดความสําเร็จของ สรางความสัมพันธ0ระหวางเครือขายดานวัฒนธรรมของมรดกโลกในกลุมนานา
โครงการ
ประเทศ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
มีการจัดประชุมมรดกโลกของกลุมนานาประเทศในพื้นที่ในเขตพัฒนามรดกโลก
ดานวัฒนธรรม
6. กิจกรรมที่สําคัญ
1. สัมมนาแนวโนม/ทิศทาง/ประเด็นป5ญหาดานการทองเที่ยวที่นาสนใจในป5จจุบัน
ของโครงการ
2. จัดทําแผนเชื่อมโยงการทองเที่ยวมรดกโลก เสนทางแหงวัฒนธรรมประเพณี
เพื่อกระตุนการทองเที่ยวและเศรษฐกิจ
3.ประชาสัมพันธ0 ผลิตสื่อสงเสริมการรับรู และสรางเครือขายความรวมมือระหวาง
ประเทศในดานทองเที่ยวเพื่อเชื่อมโยงระหวางมรดกโลก
4. จัดงาน Event/เทศกาลทองเที่ยวมรดกโลก และเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวาง
ประเทศ
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หัวขอ

รายละเอียด
• กิจกรรมทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร0
• กิจกรรมทองเที่ยวทางประเพณี และวัฒนธรรม (ประเพณีแหพระ, ประเพณี
สงกรานต0, เทศการกินปลา ฯลฯ
• กิจกรรมทองเที่ยวบูรณาการ
• กิจกรรมทองเที่ยวเชิงอัตลักษณ0
5. ลงนามบันทึกขอตกลงระหวางประเทศ (MOU) ในการพัฒนาเสนทางการ
ทองเที่ยวและความรวมมือดานการทองเที่ยวเมืองมรดกโลกดานวัฒนธรรม
7. หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงานพื้นที่พิเศษ 4 (อพท.4)
8. ระยะเวลาในการ
1ป
ดําเนินงาน
9. งบประมาณ (บาท) 1 ลานบาท
10. ผลผลิต (output) 1. แผนเชื่อมโยงการทองเที่ยวมรดกโลก เสนทางแหงวัฒนธรรมประเพณี เพือ่
กระตุนการทองเที่ยวและเศรษฐกิจ
2. บันทึกขอตกลงระหวางประเทศ (MOU) ในการพัฒนาเสนทางการทองเที่ยว
และความรวมมือดานการทองเที่ยวเมืองมรดกโลกดานวัฒนธรรม
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. สามารถสรางความสัมพันธ0และความรวมมือระหวางบุคคลที่ทํางานดาน
(outcome)
วัฒนธรรม/มรดกโลกในกลุมนานาประเทศ
2. ขอมูลเอาไวเป(นพื้นฐานของการบริหารจัดการและความรวมมือกันทางดาน
วัฒนธรรม/มรดกโลกในกลุมนานาประเทศ
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แบบฟอรBมจัดทําโครงการแบบยอ (Project brief)
หัวขอ
1. ชื่อโครงการ

รายละเอียด
โครงการสงเสริมการมีสวนรวมและพัฒนาความรวมมือภายในเขตพัฒนาการ
ทองเที่ยวและระหวางพื้นที่ใกลเคียงและเขตพัฒนาการทองเที่ยวอื่น
2. ความสําคัญของ
การทํางานเชิงบูรณาการในการพัฒนาและจัดการทองเที่ยวของกลุมจังหวัด
โครงการ หลักการและ อันดามัน ระหวางภาครัฐ เอกชน และประชาชนในการพัฒนาการทองเที่ยวไปสู
เหตุผล
ความยั่งยืน โดยมีการสรางใหเกิดกระบวนการขับเคลื่อนแบบเครือขายอยางมี
ประสิทธิภาพรวมกันระหวางภาครัฐทัง้ สวนกลางและสวนทองถิ่น หนวยงาน
เอกชน และชุมชน หรือระหวางชุมชน จะทําใหเกิดการพัฒนาการทองเที่ยวอยาง
ตอเนื่องและเขมแข็งเกิดประสิทธิผลในลักษณะทีห่ นุนเสริมซึ่งกันและกัน เพือ่ ให
ผลลัพธ0ที่ไดจากการพัฒนาสามารถทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีใหไดมาก
ที่สุด ภายใตขอจํากัดของทรัพยากรนานาประการที่มอี ยู จึงเป(นที่มาของการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร0 ทีม่ ีการบูรณาการกิจกรรมตางๆ ภายใตแตละประเด็นยุทธศาสตร0
อยางเป(นระบบเชื่อมโยงและเกิดผลการพัฒนาอยางเป(นรูปธรรม
3. วัตถุประสงคBของ
1. เพื่อใหภาคีในเขตพัฒนาการทองเที่ยวและพื้นที่ใกลเคียงไดทําความรูจักเพื่อ
โครงการ
พัฒนาเครือขายการทองเที่ยวรวมกัน
2. การพัฒนาความรวมมือและการ บูรณาการการจัดการรวมกันดานการ
ทองเที่ยวของเขตพัฒนาพื้นที่และเขตพื้นที่ใกลเคียง
4. เปnาหมายและ
เปnาหมาย
ตัวชี้วัดความสําเร็จของ มีเครือขายการทองเที่ยวภายในเขตพัฒนาการทองเที่ยวกับพื้นที่ใกลเคียงเขต
โครงการ
พัฒนาการทองเที่ยวเกิดขึ้น
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
จํานวนโครงการความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ภายในเขตพัฒนาการทองเที่ยว
ภาครัฐ เอกชน และชุมชนไดรวมมือจัดกิจกรรมรวมกันทําใหเกิดการพัฒนาที่เทา
เทียม จัดทํา MOU ในการบริหารการพัฒนาการทองเที่ยวรวมกับพื้นที่ใกลเคียงใน
เขตพัฒนาการทองเที่ยวรวมกัน
6. กิจกรรมที่สําคัญ
1. อบรมสมาชิกเครือขายทัง้ ภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อสงเสริมการ
ของโครงการ
ทองเที่ยวภายในเขตพัฒนาการทองเที่ยวกับพื้นที่ใกลเคียงเขตพัฒนาการทองเที่ยว
เกิดขึ้น
2. คนหาประเด็นรวม/เชื่อมโยงและพัฒนาความรวมมือภายในเขต
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หัวขอ

รายละเอียด
พัฒนาการทองเที่ยวและระหวางพื้นที่ใกลเคียงและเขตพัฒนาการทองเที่ยวอื่น
3. พัฒนาโครงการที่ทุกภาคสวนมีสวนรวม
4. จัดทํา MOU ในการบริหารการพัฒนาการทองเที่ยวรวมกับพื้นที่ใกลเคียงในเขต
พัฒนาการทองเที่ยวรวมกัน
7. หนวยงานรับผิดชอบ 1 สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา (หลัก)
2 หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน
8. ระยะเวลาในการ
60 วัน
ดําเนินงาน
9. งบประมาณ (บาท) 8 ลานบาท
10. ผลผลิต (output) 1. จํ า นวนโครงการความรวมมื อ กั บ หนวยงานตางๆ ภายในเขตพั ฒ นาการ
ทองเที่ยว ภาครัฐ เอกชน และชุมชนไดรวมมือจัดกิจกรรมรวมกันทําใหเกิดการ
พัฒนาที่เทาเทียม
2. MOU ในการบริห ารการพั ฒ นาการทองเที่ ยวรวมกั บ พื้นที่ใกลเคียงในเขต
พัฒนาการทองเที่ยวรวมกัน
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. ภาคีในเขตพัฒนาการทองเที่ยวและพื้นที่ใกลเคียงไดทําความรูจักเพื่อพัฒนา
(outcome)
เครือขายการทองเที่ยวรวมกัน
2. มี ก ารสรางความรวมมื อ และการ บู ร ณาการการจั ด การรวมกั น ดานการ
ทองเที่ยวของเขตพัฒนาพื้นที่และเขตพื้นที่ใกลเคียง
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แบบฟอรBมจัดทําโครงการแบบยอ (Project brief)
หัวขอ
1. ชื่อโครงการ

2. ความสําคัญของ
โครงการ หลักการ
และเหตุผล

3. วัตถุประสงคBของ
โครงการ

รายละเอียด
โครงการติดตามและประเมินผลความกาวหนาการดําเนินงานของโครงการตาม
แผนพัฒนาเมืองหลักเมื องรองทางการทองเที่ยวและแผนปฏิบัติการพัฒนาการ
ทองเที่ยวในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
การรทองเที่ยวเป(นกลยุทธ0สําคัญประการหนึ่งในการพัฒนาประเทศเป(นตนวา การ
พัฒนาดานการบริการเพื่อสรางรายไดและเพิ่มการจาง แรงงาน สรางอาชีพ ใหมี
ระบบเศรษฐกิ จ ที่ เ ขมแข็ ง มี เ สถี ย รภาพ มี ค วามชั ดเจนในการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
โดยปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพการบริการดานการทองเที่ยวสรางรายไดโดยเนน
การบริ หารการจัดการระดับ พื้นที่ เกิ ดการพั ฒนาที่มี ประสิ ทธิภาพอยางเต็ม ที่
รวมทั้งการสงเสริมบทบาทองค0กรปกครองสวนทองถิ่นใหสามารถดําเนินกิจกรรม
บริการทองเที่ ยวอยางครบวงจร ทั้ งดานบํ ารุงรัก ษา การพัฒนาแหลงทองเที่ยว
สิ่ง อํ านวยความสะดวกและริ เ ริ่ ม ผลิ ตสินคาที่ ร ะลึ ก ตลอดจนการสงเสริ ม การ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ0ควบคูกับการจัดทําแผนการจัดการในการอนุรักษ0และฟ`aนฟู
แหลงทองเที่ยวที่มีคุณภาพทั้งทางธรรมชาติ ศิล ปะกรรมและวัฒนธรรม ดังนั้ น
จึงจําเป(นตองมีการเชื่อมโยงระหวางนโยบายแผน และการดําเนินการในแนวตั้ง
โดยหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถิ่น และหนวยงานรัฐวิสาหกิจ
ตางๆ ประกอบกับการเชื่อมโยงในแนวนอน โดยการประสานนโยบายแผน และ
การดําเนินการในระหวางหนวยราชการในระดับเดียวกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
ประสานการพัฒนาระหวางหนวยงานสวนภูมิภาค และสวนทองถิ่นซึ่งถูกแบงแยก
พื้นที่การบริหารราชการออกจากกัน ทั้งนี้การพัฒนาจะตองคํานึงถึงความตองการ
ของนักทองเที่ยว และการตอบสนอง ตอความตองการ ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน
จึ ง ควรมี ร ะบบการติ ดตามและประเมิ นผลความกาวหนาการดํ าเนิ นงานของ
โครงการตามแผนพัฒนาเมืองหลักเมืองรองทางการทองเที่ยวและแผนปฏิบัติการ
พัฒนาการทองเที่ยวในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ เพื่อใหการพัฒนาการ
ทองเที่ยวเกิดผลอยางเป(นรูปธรรม
เพื่อใหคณะกรรมการทองเที่ยวประจําเขตพัฒนาการทองเทีย่ วและบุคลากรประจํา
สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาประจําจังหวัดภายในเขตพัฒนาการทองเที่ยว
ติดตามความกาวหนาของโครงการและประเมินความสําเร็จของโครงการภายใต
เขตพัฒนาการทองเที่ยว
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หัวขอ
รายละเอียด
4. เปnาหมายและ
เปnาหมาย
ตัวชี้วัดความสําเร็จของ 1. จํานวนโครงการที่เป(นไปตามแผนปฏิบัตกิ ารฯ
โครงการ
2. จํานวนโครงการที่ไมเป(นไปตามแผนปฏิบัตกิ ารฯ
3. มีแนวปฏิบัติสําหรับโครงการที่ไมเป(นไปตามแผนปฏิบัติการฯ
4. ไดทราบความกาวหนาของโครงการตางๆของเขตพัฒนาการทองเที่ยว
5. ไดทราบแนวทางการดําเนินงานของเขตพัฒนาการทองเที่ยว
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
1. ผลการดําเนินการของโครงการตางๆ เป(นคารอยละเมื่อเทียบกับตัวขี้วัด
ความสําเร็จ
2. การรับรูผลสัมฤทธิ์ของโครงการไดอยางถูกตอง
6. กิจกรรมที่สําคัญ
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปป5ญหาอุปสรรคในการดําเนินการแผนพัฒนาเมือง
ของโครงการ
หลักเมืองรองทางการทองเที่ยวและแผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยวในการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
2. ลงพื้นทีส่ ุมสํารวจติดตามความกาวหนาของโครงการและประเมินความสําเร็จ
ของโครงการภายใตเขตพัฒนาการทองเที่ยว
3. สรุปและสังเคราะห0แนวทางการพัฒนาโครงการภายใตเขตพัฒนาการทองเที่ยว
ในปตอไป
7. หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด
8. ระยะเวลาในการ
60 วัน
ดําเนินงาน
9. งบประมาณ (บาท) 1 ลานบาท
10. ผลผลิต (output) 1. รายงานผลการติดตามความกาวหนาของโครงการและประเมินความสําเร็จของ
โครงการภายใตเขตพัฒนาการทองเที่ยว
2. แผนปฏิบัติการประจําปภายใตเขตพัฒนาการทองเที่ยว
3. จํานวนโครงการที่ไดรับการติดตามความกาวหนาของโครงการและประเมิน
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. คณะกรรมการทองเที่ยวประจําเขตพัฒนาการทองเที่ยวและบุคลากรประจํา
(outcome)
สํานัก งานการทองเที่ ยวและกีฬาประจําจั งหวัดภายในเขตพัฒนาการทองเที่ยว
สามารถติดตามความกาวหนาของโครงการและประเมินความสําเร็จของโครงการ
ภายใตเขตพัฒนาการทองเที่ยว

แผนพัฒนาการทองเที่ยวเขตมรดกโลกดานวัฒนธรรม ประจําป 2565

หนา 186

