รายงานการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
1. ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 ข้อมูลทั่วไป
ผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจปี พ.ศ.2540–2544 รัฐบาลในขณะนั้นได้พิจารณาเห็นถึงความสําคัญของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีบทบาทช่วยพยุงและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการบริหาร
และจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ จะสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศจากเดิม
ปีละแสนล้านบาท เป็นปีละล้านล้านบาท เพราะประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพจํานวนมาก บางแห่ง
มีความโดดเด่นทางธรรมชาติสูง และบางแห่งมีเอกลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของ
ชุมชนท้องถิ่นที่สามารถพัฒนาสร้างเป็นจุดขายดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทั่วโลก
ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการของรัฐบาล ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 22 – 24 เมษายน 2544
รัฐบาลได้จุดประกายนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีการบริหารและจัดการอย่างมีเอกภาพและ
มีประสิทธิภาพ โดยให้มีการพัฒนาการท่องเที่ยวหมู่เกาะช้างเชิงอนุรักษ์ระดับสากล
คณะรัฐมนตรีในการประชุมอย่างไม่เป็นทางการนอกสถานที่ ณ เกาะช้าง จังหวัดตราด เมื่อวันที่ 22
มิถุนายน 2545 มีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอให้ศึกษาการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชนขึ้น
เพื่อกํากับการบริหารพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยให้เกาะช้างเป็นพื้นที่พิเศษแห่งแรก
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การ
มหาชน) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 120 ตอนที่ 49 ก ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2546
1.2 วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
1) ประสานงานการบริหารจัดการการท่องเที่ยวระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่มีอํานาจหน้าที่หรือได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการการท่องเที่ยว ไม่ว่าใน
ระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับท้องถิ่น
2) ประสานงานการใช้อํานาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน ผังเมือง สิ่งแวดล้อม การ
ท่องเที่ยว หรือการรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อบูรณาการการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
4) ส่งเสริมการใช้ศักยภาพของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการพัฒนาตลาดการ
ท่องเที่ยว
5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นของตน
6) ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนท้องถิ่นจัดให้มีการบํารุงรักษา
ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
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7) ส่งเสริมการจัดทําข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
8) ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการจ้างงานและยกระดับ
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่แห่งท้องถิ่นให้ดีขึ้น
1.3 รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกา : นายกรัฐมนตรีมอบรองนายกรัฐมนตรี
นายชุมพล ศิลปอาชา (1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555)
1.4 ผู้อํานวยการ : พันเอก นาฬิกอติภัค แสงสนิท
1.5 รายชื่อคณะกรรมการฯ (1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555)
*ได้รับการแต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554
คณะกรรมการ
ตําแหน่ง
1. นายวัลลภ พลอยทับทิม
ประธานกรรมการ
2. ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กรรมการ

3. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

กรรมการ

4. ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรรมการ

5. ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ

กรรมการ

6. นายเฉลิมพร พิรุณสาร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

7. นายสมชัย เพียรสถาพร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

8. รองศาสตราจารย์ วินัย ล้ําเลิศ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

9. นายแพทย์สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

10. นายพลฑิตย์ ภุกพิบูลย์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

11. ผู้อํานวยการ อพท.

กรรมการและเลขานุการ
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1.6 โครงสร้างและอัตรากําลัง (1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555)
โครงสร้าง (ตามมติที่ประชุม กพท. ครั้งที่ 7/2554 วันที่ 13 กรกฎาคม 2554)
นายกรัฐมนตรี

ที่ปรึกษา/ ผู้เชี่ยวชาญ

คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

สํานักตรวจสอบภายใน

ผู้อํานวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่
พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

งานประชาสัมพันธ์

โครงการพิเศษ

สํานัก
บริหาร
กลาง

สํานัก
ท่องเที่ยว
โดยชุมชน

สํานัก
บริหาร
ยุทธศาสตร์

สํานัก
แผนพัฒนา
พื้นที่พิเศษ

สํานักงาน
พื้นที่พิเศษ
1

สํานักงาน
พื้นที่พิเศษ
2

สํานักงาน
พื้นที่พิเศษ
3

สํานักงาน
พื้นที่พิเศษ
5

สํานักงาน
พื้นที่พิเศษ
4

โครงสร้างใหม่ (ตามมติที่ประชุม กพท. ครั้งที่ 5/2555 วันที่ 29 พฤษภาคม 2555)
นายกรัฐมนตรี

ที่ปรึกษา/ ผู้เชี่ยวชาญ

คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

สํานักตรวจสอบภายใน

ผู้อํานวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่
พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

งานประชาสัมพันธ์

โครงการพิเศษ

สํานัก
บริหาร
กลาง

สํานัก
ท่องเที่ยว
โดยชุมชน

หมายเหตุ

สํานัก
บริหาร
ยุทธศาสตร์

สํานัก
แผนพัฒนา
พื้นที่พิเศษ

สํานักงาน
พื้นที่พิเศษ
1

สํานักงาน
พื้นที่พิเศษ
2

สํานักงาน
พื้นที่พิเศษ
3

สํานักงาน
พื้นที่พิเศษ
4

สํานักงาน
พื้นที่พิเศษ
5

สํานักงาน
พื้นที่พิเศษ
6

สํานักงานพื้นที่พิเศษ 1: พื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง
สํานักงานพื้นที่พิเศษ 2: พื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
สํานักงานพื้นที่พิเศษ 3: พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง
สํานักงานพื้นที่พิเศษ 4: พื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – กําแพงเพชร
สํานักงานพื้นที่พิเศษ 5: พื้นที่พิเศษเลย
สํานักงานพื้นที่พิเศษ 6: พื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน
สํานักงานพื้นที่พิเศษ 7: พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง

สํานักงาน
พื้นที่พิเศษ
7
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อัตรากําลัง (ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)

อพท. ส่วนกลาง
สพพ.1 (หมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง)
สพพ.2 (เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี)
สพพ.3 (เมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง)
สพพ.4 (อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย –
ศรีสัชนาลัย – กําแพงเพชร)
สพพ.5 (เลย)
สพพ.6 (เมืองเก่าน่าน)
สพพ.7 (เมืองโบราณอู่ทอง)
รวม

ที่ปรึกษา/
ผู้เชี่ยวชาญ
-

เจ้าหน้าที่
45
15
184
10
7

ลูกจ้าง
ชั่วคราว
1
81
-

-

รวม
46
15
265
10
7

7
4
2
274

82

7
4
2
356

1.7 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์
“อพท. ประสานทุกภาคีเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”
พันธกิจ
1) ประสานงานการบริหารจัดการการท่องเที่ยวระหว่างส่วนราชการ รัฐวิ สาหกิจ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่มีอํานาจหน้าที่หรือได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการการท่องเที่ยว
ไม่ว่าในระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับท้องถิ่น
2) ประสานงานการใช้อํานาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน ผังเมือง สิ่งแวดล้อม การ
ท่องเที่ยว หรือการรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อบูรณาการการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
4) ส่งเสริมการใช้ศักยภาพของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการพัฒนาตลาด
การท่องเที่ยว
5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นของตน
6) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น จั ด ให้ มี ก าร
บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
7) ส่งเสริมการจัดทําข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
8) ส่งเสริม การพัฒ นาพื้ นที่ ที่มี ศั กยภาพในด้ า นการท่ องเที่ยว เพื่ อ ให้เ กิด การจ้า งงานและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่แห่งท้องถิ่นให้ดีข้นึ
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ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การประสานการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสินค้าบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษและการท่องเที่ยวชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างเครือข่ายการพัฒนาทุกภาคส่วน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การให้บริการด้านองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

2. สรุปผลในภาพรวม
การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การจัดตั้ง และเป็นตัวชี้วัดที่ใช้ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยส่วนใหญ่เป็นตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์
ผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของ อพท. ในภาพรวม ได้คะแนน 4.9483 ซึ่งอยู่ใน
ระดับดีมาก สูงกว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ม าก โดยเฉพาะผลการปฏิบัติงานในมิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของ อพท. และ ผลการปฏิบัติงานในมิติที่ 2 ด้านคุณภาพการ
ให้บริการ รวมทั้งในมิติที่ 4 ด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ อยู่ในระดับดีมาก ค่าคะแนนที่ได้เป็น
5.0000 ทั้งสามมิติ สําหรับในมิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับดีมาก ได้คะแนน 4.5696
กล่าวโดยสรุปผลการปฏิบัติงานของ อพท. ในทุกมิติอยู่ในระดับดีมาก สูงกว่าเป้าหมายมาก ซึ่งมีผลงานโดยสรุป คือ
¾ การพัฒนาพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง อพท. ได้ดําเนินการเกี่ยวกับการถ่ายทอดองค์

ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยผ่านศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน เพื่อใช้
เป็ น ศู น ย์ ก ลางการบริ ห ารจั ด การสร้ า งองค์ ค วามรู้ สู่ ชุ ม ชน ให้ ต ระหนั ก ถึ ง การดู แ ลรั ก ษาและการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการคัดแยกขยะและการนําขยะไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านพลังงาน ซึ่งมี
ผลการดําเนินงานในพื้นที่พิเศษดังกล่าวอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในคํารับรองการปฏิบัติงาน
โดยมีผลการประเมินที่แสดงว่าผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจสามารถ นําความรู้ไปใช้ประโยชน์ และมีทัศนคติที่ดีต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติหรือการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เฉลี่ยร้อยละ 85.59
¾ การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และถ่ า ยทอดความรู้ ด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ ห รื อ การบริ ห ารจั ด การ

สิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มุ่งเน้นด้านความเข้าใจ การนําความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ และการมีทัศนคติที่ดีต่อทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมีผลการดําเนินงานอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายตาม
เกณฑ์ที่กําหนดไว้ในคํารับรองการปฏิบัติงาน โดยมีผลการประเมินที่แสดงว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจสามารถ
นํ า ความรู้ไ ปใช้ป ระโยชน์ และมี ทัศ นคติที่ ดี ต่อทรั พ ยากรธรรมชาติหรื อ การบริห ารจั ด การสิ่ ง แวดล้ อมเพื่ อ การ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เฉลี่ยร้อยละ 86.19
¾ การแปลงแผนแม่ บ ทการบริ ห ารการพั ฒ นาพื้ น ที่ พิ เ ศษเมื อ งพั ท ยาและพื้ น ที่ เ ชื่ อ มโยงสู่ การ

ปฏิบัติ อพท. มีการประสานและผลักดันให้โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
โดยโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ มีจํานวน 16 โครงการ สําหรับการดําเนินกิจกรรมรายโครงการ มี 5
ขั้นตอนสําคัญ ๆ และในภาพรวมผลการปฏิบัติงานดังกล่าวมีความครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในคํารับรองการ
ปฏิบัติงานในระดับดีมาก สูงกว่าเป้าหมายมาก ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000 โดยสามารถผลักดันท้องถิ่นที่ได้รับ
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งบประมาณให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้าง โดยได้รับอนุมัติ TOR แล้วทุกโครงการ และมีการลงนามในสัญญาจ้างแล้ว
จํานวน 14 โครงการ
¾ การจัดทําแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อให้การ

บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเป็นไปตามแนวทางของการประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในพื้นที่
พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กําแพงเพชร และพื้นที่พิเศษเลย ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล
ในการปรับปรุงการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และเป็นต้นแบบการบริหารการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และมรดกโลกของประเทศไทยการเพิ่มศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวทั้งในด้าน
กายภาพ เศรษฐกิจ ด้านการเงิ น ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก ด้ านการพั ฒนาอุตสาหกรรมการท่ องเที่ยว ด้ าน
สิ่งแวดล้อม ด้านสังคมวัฒนธรรม และสังคมสร้างสรรค์ ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ซึ่งผลการ
ปฏิบัติงานของพื้นที่พิเศษทั้ง 2
แห่งดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในคํารับรองการปฏิบัติงาน โดย
คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (กพท.) มีมติเห็นชอบแผนแม่บทและ
แผนปฏิบัติการพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กําแพงเพชร (พ.ศ.2556-2565) และแผนแม่บท
และแผนปฏิบัติการพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเลย (พ.ศ.2556-2565) โดยให้นําเสนอรัฐมนตรีที่กํากับ
ดูแลให้ความเห็นชอบแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของพื้นที่พิเศษดังกล่าว
และนําเสนอคณะรัฐมนตรีภายในธันวาคม 2555
¾ การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาท่องเที่ยวชุมชนให้มีความเข้มแข็ง มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการ

พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อพท. ได้ดําเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาท่องเที่ยวชุมชนให้มีความ
เข้มแข็ง มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนใน พื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง และ
พื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ซึ่งผลการดําเนินงานของทั้ง 2 พื้นที่พิเศษดังกล่าว อยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายตาม
เกณฑ์ที่กําหนดไว้ในคํารับรองการปฏิบัติงาน โดยชุมชนในพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยงที่เข้าร่วม
กิจกรรม มีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 62.39 และชุมชนในพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีที่เข้าร่วมกิจกรรม มีรายได้
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 15.64
¾ สําหรับมาตรการลดภาวะโลกร้อนกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จากผลการติดตามการดําเนินงาน

ของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ กับ อพท. โดยแบ่งเป็นประเภทที่พัก 2 แห่ง ได้แก่ มะกะธานีรีสอร์ท เกาะ
หมากรีสอร์ท และประเภทร้านอาหาร ได้แก่ เกาะหมากซีฟูต โดยเปรียบเทียบภาพรวมค่าเฉลี่ย Carbon dioxide
Emission ของทั้ง 3 สถานประกอบการ พบว่ามีแนวโน้มลดลง ทําให้มีภาพรวมของความสามารถในการลดการ
ปลดปล่อยคาร์บอน ลดลงจากก่อนเข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 34 ซึ่งผลการปฏิบัติงานดังกล่าวมีความครบถ้วน
ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในคํารับรองการปฏิบัติงานในระดับดีมาก สูงกว่าเป้าหมายมาก
¾ ความพึงพอใจของผู้รับบริการในพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง เป็นร้อยละ 91.28

และในพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นร้อยละ 90.20 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้มาก
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2.1 ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ผลประเมินแยกตามมิติ

น้ําหนัก

ผลคะแนน

5.0000

ประสิทธิผลของการ
มิติที่ 1
ปฏิบัติงาน

51%

มิติที่ 2 คุณภาพการให้บริการ

10%

5.0000

5.0000

มิติที่ 3

ประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงาน

12%

4.5696

มิติที่ 4

การกํากับดูแลกิจการและ
การพัฒนาองค์การ

27%

5.0000

100%

4.9483

รวมทุกมิติ

ระดับคะแนน

4.0000
3.0000
2.0000
1.0000
ิ ิ ี่ 1

ิ ิ ี่ 2

ิ ิ ่ี 3

ิ ิ ี่ 4

2.2 เปรียบเทียบผลการประเมินรายปีขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 – 2555
คะแนน พ.ศ.
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555

มิติที่ 1
4.4294
4.5974
4.1664
3.3030
3.5811
4.8039
5.0000
5.0000

มิติที่ 2
4.1000
5.0000
4.6880
3.9867
4.3016
4.8600
5.0000
5.0000

มิติที่ 3
5.0000
2.8989
5.0000
3.5333
4.0769
5.0000
4.3763
4.5696

มิติที่ 4
3.5563
3.6194
3.2667
3.4571
4.1091
4.7483
4.7778
5.0000

รวม
4.3488
4.3211
4.3971
3.4971
3.8306
4.8145
4.8714
4.9483

5.0000
2548
4.0000

2549

3.0000

2550
2551

2.0000

2552

1.0000

2553
2554

0.0000

2555
มิติที่ 1

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 4

รวม
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ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบตั งิ านของ
องค์การบริหารการพัฒนาพืน้ ที่พเิ ศษเพือ่ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

หน่วยวัด

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

ผลการดําเนินงาน
4

5

ผลการ
ดําเนินงาน

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน

51

ค่าคะแนน

คะแนน

ที่ได้

ถ่วงน้ําหนัก

5.0000

1.1 ระดับความสําเร็จของการส่งเสริม สนับสนุนและ
ถ่ ายทอดความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติหรือการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่ าง
ยั่ งยื น
(1) พื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง

ระดับ

4.5

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.2250

(2) พื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ระดับ

4.5

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.2250

1.2 การลดภาวะโลกร้อนในพื้นที่เกาะหมาก

ระดับ

6

5

5

5.0000

0.3000

3,000,000

5.0000

0.2000

1.3 ระดับความสําเร็จในการร่วมมือกับองค์กรธุรกิจจัดทํา

1
1,000,000

2
1,500,000

3
2,000,000

4
2,500,000

3,000,000

บาท

4

ร้อยละ

6

60

70

80

90

100

100

5.0000

0.3000

ระดับ

6

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.3000

(2) พื้นที่พิเศษจังหวัดเลย *

ระดับ

6

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.3000

1.6 ระดับความสําเร็จในการส่งเสริมการรับรองแหล่ง

แห่ง

8

1

2

3

4

5

8

5.0000

0.4000

(1) พื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง

ร้อยละ

3

2

4

6

8

10

62.39

5.0000

0.1500

(2) พืน้ ที่พเิ ศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ร้อยละ

3

2

4

6

8

10

15.64

5.0000

0.1500

CSR
1.4 ร้อยละความสําเร็จในการแปลงแผนแม่บทการ
บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่
เชื่อมโยงสู่การปฏิบัติ
1.5 ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนแม่บทและ
แผนปฏิบัติการพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่ าง
ยั่ งยื น
(1) พื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ศรีสัชนาลัย - กําแพงเพชร *

ท่องเที่ยวชุมชน
1.7 รายได้ชุมชนที่เพิ่มขึ้ นจากการพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่ างยั่ งยื น

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ

10

5.0000

2.1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
(1) พื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง

ร้อยละ

(2) พื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ร้อยละ

มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงิน

5

70

75

80

85

90

91.28

5

70

75

80

85

90

90.20
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ร้อยละ

3.2 EBITDA

บาท

3.3 ระดับความสําเร็จในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ

ระดับ

5.0000

0.2500

5.0000

0.2500

4.5696

5

80

85

90

95

100

100

5.0000

0.2500

5

-68,908,600.80

-63,166,217.40

-57,423,834.00

-51,681,450.60

-45,939,067.20

-51,871,203.24

3.9670

0.1983

กระบวนงาน(Reengineering)ในส่วนงานสนับสนุน
(1) กระบวนงานสนับสนุนของ อพท.(สํานักบริหารกลาง)

ระดับ

1

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.0500

(2) กระบวนงานของพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ระดับ

1

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.0500

9
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

หน่วยวัด

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

มิติที่ 4 มิติด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ
4.1 ระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการและการ

เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

ผลการดําเนินงาน
4

5

ผลการ

ค่าคะแนน

คะแนน

ดําเนินงาน

ที่ได้

ถ่วงน้ําหนัก

27

5.0000

ระดับ

20

1

2

3

4

5

5

5.0000

1.0000

(1) จํานวนการเยี่ ยมชม (Page view)

ราย

1.5

4,190

4,422

4,655

4,888

5,121

15,472

5.0000

0.0750

(2) จํานวน Unique IP

IP

1.5

3,088

3,259

3,431

3,603

3,774

11,541

5.0000

0.0750

ระดับ

2

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.1000

ระดับ

2

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.1000

น้ําหนักรวม

100

พัฒนาองค์การ
4.2 จํานวนผู้เข้ ามาใช้บริการฐานข้ อมูลจาก Website

4.3 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบการบริหารองค์
ความรู้ของ อพท.
4.4 ผลสําเร็จในการปรับปรุงระเบียบปฏิบัติด้านบัญชี
การเงินและการงบประมาณ

ค่าคะแนนที่ได้ 4.9483

* อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาองค์การมหาชนฯ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 มีมติ เห็นชอบปรับคะแนนให้ อพท. ในการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดที่ 1.5 ระดับความสําเร็จใน
การจัดทําแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่ างยั่ งยื น (1) พื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย - ศรีสัชนาลัย - กําแพงเพชร และ(2) พื้นที่พิเศษจังหวัดเลย เป็น 5
คะแนน เนื่องจาก อพท. ได้พยายามดําเนินการในระดับที่ 5 แล้วแต่รองนายกรัฐมนตรี (นายชุมพล ศิลปอาชา) ที่กํากับดูแล อพท. ได้ล้มป่วยและไม่สามารถให้ความเห็นชอบและลงนามเสนอ
คณะรัฐมนตรีภายในธันวาคม 2555 ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุสุดวิสัย

3. ผลการดําเนินงานที่สําคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
3.1 มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (น้ําหนักร้อยละ 51) ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
อพท. กําหนดตัวชี้วัดที่แสดงผลการดําเนินงานที่สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของ อพท. มีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้ง และเป็นตัวชี้วัดที่ใช้ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ซึ่งมีผลการดําเนินงานโดยสรุป ดังนี้
3.1.1 พันธกิจเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในพื้นที่พิเศษ
ที่ประกาศแล้ว อพท. มีผลการดําเนินงานในระดับสูงกว่าเป้าหมายตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในคํารับรองการปฏิบัติงาน
ทุกตัวชี้วัด ได้แก่
1) การพั ฒ นาพื้ น ที่ พิ เ ศษหมู่ เ กาะช้ า งและพื้ น ที่ เ ชื่ อ มโยง อพท. ได้ ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยผ่านศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายใน
ชุมชน เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการสร้างองค์ความรู้สู่ชุมชน ให้ตระหนักถึงการดูแลรักษาและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการคัดแยกขยะและการนําขยะไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านพลังงาน ซึ่งมี
ผลการดํ า เนิ น งานในพื้ น ที่ พิ เ ศษดั ง กล่ า ว อยู่ ใ นระดั บ สู ง กว่ า เป้ า หมายตามเกณฑ์ ที่ กํ า หนดไว้ ใ นคํ า รั บ รองการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้
(1) ประสานงานกลุ่มแม่บ้านและเจ้าหน้าที่เทศบาลตํ าบลหาดเล็กเพื่อการกําหนดหลักสูตร
ร่วมกันเพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ของงานสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ในปีที่ผ่านมาได้ และสามารถส่งเสริม
เป็นสินค้าที่มีคุณภาพและบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมโดยคํานึงถึงการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์และรู้จักการ
ดูแลรักษาเพื่อให้คงอยู่
(2) กําหนดจัดอบรมหลักสูตร “การส่งเสริมและพัฒนาความรู้การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”ประกอบด้วยหลักสูตรซึ่งครอบคลุมแนวทาง ดังนี้
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• การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ประโยชน์
• การบริหารจัดการขยะจากเตาพลังงาน (น้ําส้มควันไม้)
• การพัฒนาและจัดทํา Packaging บรรจุภัณฑ์ที่ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม

(3) จัดเก็บข้อมูลเพื่อประเมินผลจากการอบรมหลักสูตร“การส่งเสริมและพัฒนาความรู้การ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมทั้งสิ้น 61 คน และจัดทํารายงาน
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มเป้าหมายเสนอ อพท.
(4) ผลการประเมินแบบสอบถามได้ผลเป็นดังนี้
ประเด็นการประเมิน
1. ความเข้าใจ เกีย่ วกับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้การ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
2. การนําความรู้จากการส่งเสริมและพัฒนาความรู้การบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ไปใช้ประโยชน์
3. ทัศนคติเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ค่าเฉลี่ยรวม

ความเห็น
(ร้อยละ)

ความเห็นด้วย
ในระดับ

85.73

มากที่สุด

86.13

มากที่สุด

84.92

มากที่สุด

85.59

มากที่สุด

2) การพัฒนาพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี การส่งเสริม สนับสนุน และถ่ายทอดความรู้ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติหรือการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
จะมุ่ ง เน้ น ด้ า นความเข้ า ใจ การนํ า ความรู้ ไ ปใช้ ป ระโยชน์ และการมี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ ทรั พ ยากรธรรมชาติ ข อง
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและถ่ายทอดความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ซึ่งมีผลการดําเนินงานในพื้นที่พิเศษดังกล่าว อยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในคํารับรองการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้
(1) วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายในการส่งเสริม สนับสนุนและถ่ายทอดความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ
โดยสรุปดังนี้
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม มีจํานวนทั้งสิ้น 5,000 ราย แบ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย
หลัก ซึ่งประกอบด้วยนักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาขึ้นไป จํานวน 4,000 ราย และกลุ่มเป้าหมาย
รอง ประกอบด้วยประชาทั่วไป จํานวน 1,000 ราย
• การวิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วย
- ประเภททรัพยากรธรรมชาติและความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติต่อมนุษย์
- ผลเสียที่เกิดจากการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
- วิธีการ/แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
- การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(2) จัดทําเอกสารประกอบการส่งเสริมสนับสนุนและถ่ายทอดความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หลักสูตรทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(3) ดําเนินการส่งเสริมสนับสนุนและถ่ายทอดความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยว
อย่ า งยั่ ง ยื น ให้ แ ก่ ก ลุ่ ม เป้ า หมายครบตามจํ า นวนที่ กํ า หนดไว้ รวมจํ า นวนทั้ ง สิ้ น 5,445 ราย ประกอบด้ ว ย
•
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กลุ่มเป้าหมายหลัก (นักเรียน/ นักศึกษา) จํานวน 4,026 ราย และ (2) กลุ่ม เป้ าหมายรอง (ผู้นํ า ชุม ชน/ประชาชน)
จํานวน 1,419 ราย
(4) ดําเนินการสํารวจและประเมินผลผู้เข้ารับการอบรม/ เข้าร่วมกิจกรรม และจัดทํารายงานผล
ประเมินผลสัมฤทธิ์การถ่ายทอดความรู้หลักสูตรทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของกลุ่มเป้าหมาย
เพื่อเสนอ ผอ.อพท.
(5) ผลการประเมินการถ่ายทอดความรู้ หลักสูตร ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน จํานวนทั้งหมด 5,445 ราย สรุปได้ดังนี้
ประเด็นการประเมิน
1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
2. การนําความรู้จากการส่งเสริมและพัฒนาความรู้การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ไปใช้ประโยชน์
3. ทัศนคติเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ค่าเฉลี่ยรวม

ความเห็น
(ร้อยละ)
85.08
84.72
88.77
86.19

3) การแปลงแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงสู่การ
ปฏิบัติ อพท. มีการประสานและผลักดันให้โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
โดยโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ มีจํานวน 17 โครงการ แต่ขอยืนยันการใช้งบประมาณเป็นจํานวน 16
โครงการ สํ า หรั บ การดํ า เนิ น กิ จ กรรมรายโครงการ มี 5 ขั้ น ตอนสํ า คั ญ ๆ เหมื อ นกั น และในภาพรวมผลการ
ปฏิบัติงานดังกล่าวมีความครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในคํารับรองการปฏิบัติงานในระดับดีมากสูงกว่าเป้าหมาย
มาก ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000 ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
(1) จัดประชุมชี้แจงเรื่องแนวทางการจัดทําโครงการ/ติดตามโครงการ การจัดทํารายละเอียด
โครงการตามที่สํานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จํานวน 16 โครงการ โดยมีผู้เข้าร่วม
ได้แก่ เมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) สํานักงานคณะกรรมการกระจายอํานาจ
และสํานักงบประมาณ (สงป.)
(2) ประสานงานเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง ปรับรายละเอียดโครงการ ค่างานการจ้าง
(Bill of Quantity) ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพื่อส่ง สงป. พิจารณาความถูกต้องทั้ง 16
โครงการ
(3) ประสานงานกับ สถ. และ สงป. เพื่อให้ทราบรายละเอียดโครงการที่ยังไม่ครบถ้วนตาม
ระเบียบของ สงป.และประสานเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง จัดส่งรายละเอียดครบถ้วนทั้ง 16 โครงการ
(4) ประสาน สงป. เพื่อรับทราบผลการอนุมัติงบประมาณของแต่ละโครงการ และแจ้ง อปท.
เพื่อเตรียมดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
(5) ผลักดันท้องถิ่นที่ได้รับงบประมาณให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้าง โดยได้รับอนุมัติ TOR แล้วทุก
โครงการ ส่งผลให้มีการลงนามในสัญญาจ้างแล้วจํานวน 14 โครงการ
4) การจัดทําแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อให้การ
บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเป็นไปตามแนวทางของการประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อพท. จึง
จัดทําโครงการจัดทําแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่พิเศษอุทยาน
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ประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กําแพงเพชร และพื้นที่พิเศษเลย เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการ
ปรับปรุงการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และเป็นต้นแบบการบริหารการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และมรดกโลกของประเทศไทยการเพิ่มศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวทั้งในด้านกายภาพ
เศรษฐกิจ ด้านการเงิน ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ด้านสิ่งแวดล้อม ด้าน
สังคมวัฒนธรรม และสังคมสร้างสรรค์ ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
โดยที่ อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิ จ เกี่ ย วกั บ การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาองค์ ก ารมหาชนฯ เมื่ อ วั น ที่ 17
มกราคม 2556 มีมติเห็นชอบปรับคะแนน ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทําแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการพื้นที่
พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย - ศรีสัชนาลัย - กําแพงเพชร และ
พื้นที่พิเศษจังหวัดเลย เป็น 5.0000 คะแนน เนื่องจาก อพท. ได้ พยายามดําเนินการในระดั บที่ 5 แล้วแต่รอง
นายกรัฐมนตรี (นายชุมพล ศิลปอาชา) ที่กํากับดูแล อพท. ได้ล้มป่วยและไม่สามารถให้ความเห็นชอบและลงนาม
เสนอคณะรัฐมนตรีภายในธันวาคม 2555 ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุสุดวิสัย ผลการปฏิบัติงานของพื้นที่พิเศษทั้ง
2 แห่งดังกล่าวจึงนับว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในคํารับรองการปฏิบัติงาน ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000 ซึ่งสรุปได้
ดังนี้
 พื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กําแพงเพชร มีการดําเนินงาน
สรุปได้ ดังนี้
(1) ประชุมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน จํานวน 16 ครั้ง ภายใต้ชื่อ
“กรอบบูรณาการการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรี
สัชนาลัย-กําแพงเพชร”
(2) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนแม่บทบูรณาการการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กําแพงเพชร เพื่อระดมความคิดเห็นของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของ
แผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการ และกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวที่ควรพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อพัฒนา
การท่องเที่ยวในพื้นที่โดยรอบอุทยานประวัติศาสตร์ทั้ง 3 แห่ง ที่ได้รับการประกาศเป็นแหล่งมรดกโลก
(3) ประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดทําแผนแม่บทบูรณาการการบริหารการพัฒนาพื้นที่
พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กําแพงเพชร
(4) บริษัทเทสโก้ จํากัด ที่ปรึกษาดําเนินการจัดทําแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการพื้นที่
พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กําแพงเพชร ได้ส่งงาน
ครบถ้วนตาม TOR มีรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
(5) คณะอนุกรรมการอํานวยการจัดทําแผนแม่บทบูรณาการการบริหารการพัฒนาพื้นที่
พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กําแพงเพชร ประชุมติดตามผลและชี้แนะแนวทางในการดําเนินงาน
เพื่อให้ได้แผนแม่บทฯ ที่จะนําไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง
(6) คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (กพท.) มี
มติเห็น ชอบแผนแม่ บทบู ร ณาการการบริ ห ารการพัฒ นาพื้นที่ พิเ ศษอุท ยานประวัติศ าสตร์สุโขทัย-ศรีสั ชนาลัย กําแพงเพชร (พ.ศ.2556-2565) โดยให้นําเสนอรัฐมนตรีที่กํากับดูแลให้ความเห็นชอบแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ
พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของพื้นที่พิเศษดังกล่าว และนําเสนอคณะรัฐมนตรีภายในธันวาคม 2555
 พื้นที่พิเศษเลย มีการดําเนินงานสรุปได้ ดังนี้
(1) จั ด ทํ า แผนแม่ บ ทเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น ระดั บ อํ า เภอใน 9 อํ า เภอ
(อําเภอเมืองเลย อําเภอเชียงคาน อําเภอท่าลี่ อําเภอภูเรือ อําเภอด่านซ้าย อําเภอนาแห้ว อําเภอภูกระดึง อําเภอ
ภูหลวง และอําเภอหนองหิน) โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนภายในอําเภอทุกระดับ ในรูปแบบเวทีประชาคม
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เพื่อให้ทราบถึงสภาพทั่วไป สถานที่ท่องเที่ยว บริบท แนวคิด รูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รวมทั้ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว รวมถึงแผนงาน/โครงการ ด้านการท่องเที่ยวของแต่ละอําเภอ
(2) นําผลการจัดทําแผนแม่บทเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระดับอําเภอใน 9 อําเภอ
ดังกล่าว มาดําเนินการบูรณาการในแต่ละกลุ่มพื้นที่โดยกระบวนการจัดประชุมกลุ่มย่อย เพื่อกําหนดจุดยืนของการ
พัฒนากลุ่มพื้นที่ทั้ง 3 กลุ่มพื้นที่(กลุ่มละ 3 อําเภอ) โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ในรูปแบบเวทีประชาคม
กําหนดรูปแบบการพัฒนาของกลุ่มพื้นที่ตลอดจนแผนงาน/โครงการของแต่ละกลุ่มพื้นที่ ซึ่งเกิดจากความต้องการ
ของคนในพื้นที่และนําเสนอในรูปแบบของแผนทั้งระดับอําเภอและระดับกลุ่มพื้นที่ ในการประชุมระดับจังหวัด ได้แก่
คณะกรรมการจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ นายอําเภอ (คกก.จ.ลย.) คณะกรรมการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวจังหวัดเลย (คกท.จ.ลย.) คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดเลย (กบจ.ลย.)รวมทั้ง
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดเลย (กรอ.จ.ลย.)
(3) บริษัทเทสโก้ จํากัด ที่ปรึกษาดําเนินการจัดทําแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการพื้นที่
พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเลย ได้ส่งงานครบถ้วนตาม TOR มีรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
(4) ประชุมคณะอนุกรรมการอํานวยการจัดทําแผนแม่บทบูรณาการการบริหารการพัฒนา
พื้นที่พิเศษเลย เพื่อพิจารณาเห็นชอบแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเลย
(5) คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (กพท.) มี
มติเห็นชอบแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเลย (พ.ศ.2556-2565) โดยให้
นําเสนอรัฐมนตรีที่กํากับดูแลให้ความเห็นชอบแผนแม่บทและแผนปฏิบตั ิการพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ของพื้นที่พิเศษดังกล่าว และนําเสนอคณะรัฐมนตรีภายในธันวาคม 2555
3.1.2 พันธกิจเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ที่ อพท. ได้รับมอบหมาย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสาน
ความร่วมมือกับ อพท. ในพื้นที่ท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนและในพื้นที่ที่มีการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
เพื่อนําไปสู่การสํารวจศักยภาพของพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นเพื่อที่จะเตรียมการประกาศเป็นพื้นที่พิเศษต่อไป
1) การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาท่องเที่ยวชุมชนให้มีความเข้มแข็ง มีรายได้เพิ่มขึ้น
จากการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อพท. ได้ดําเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนในพื้นที่พิเศษ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 โดยการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาท่องเที่ยวชุมชนให้มีความเข้มแข็งบนพื้นฐานของชุมชน
เอง เพื่อให้ชุมชนมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการท่องเที่ยวภายในชุมชน ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคีที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ อพท. ได้ดําเนินการสร้างเครือข่ายในพื้นที่ชุมชนที่
มีศักยภาพในทุกภาคของประเทศ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวชุมชน อพท. มีการดําเนินงานเกี่ยวกับ การส่งเสริมให้มีการพัฒนาท่องเที่ยวชุมชนให้มีความเข้มแข็ง มี
รายได้เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนใน พื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง และ พื้นที่พิเศษ
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ซึ่งมีผลการดําเนินงานของทั้ง 2 พื้นที่พิเศษดังกล่าว อยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายตามเกณฑ์ที่
กําหนดไว้ในคํารับรองการปฏิบัติงาน ดังนี้
 พื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง มีการดําเนินงานโดยสรุป
- สํารวจรายได้ของทั้ง 3 ชุมชนช่วงเดือนธันวาคม 2554 เพื่อเป็นหลักฐานข้อมูล
- บันทึกรายได้จากการท่องเที่ยว ตามแบบบันทึกรายได้จากการท่องเที่ยวชุมชน
- ติดตามรายได้จากชุมชนทั้ง 3 ชุมชน ทุกสิ้นเดือนมีดังนี้ คือ ชุมชนน้ําเชี่ยว ชุมชนสลักคอก
และชุมชนแหลมกลัด ซึ่งสรุปผลการสํารวจรายได้ของชุมชนทั้ง 3 ชุมชน มีรายได้ เฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ62.39 (ข้อมูล
ถึงเดือนกันยายน 2555) ดังนี้
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รายได้ชุมชนที่เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง
ชุมชน
รายได้ก่อนร่วมกิจกรรม
รายได้หลังร่วมกิจกรรม รายได้เพิ่มขึ้น
ต่อเดือน(บาท)
เฉลี่ยต่อเดือน(บาท)
(ร้อยละ)
(ธันวาคม 2554)
(ม.ค.- ก.ย. 55)
1. สลักคอก
71,400.00
85,677.78
20.00
2. น้ําเชี่ยว
44,750.00
102,626.67
129.33
3. แหลมกลัด
27,220.00
44,513.89
63.53
รวม

143,370

232,818.33

62.39

 พื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีการสร้างเครือข่ายร่วมกับชุมชน ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องใน
Supply Chain ให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร ประกอบด้วย การเป็น
ผู้ประกอบการผลิตและจําหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชุมชน เป็นผู้ให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ
ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เพื่อเป็นการส่งเสริมและการพัฒนาช่องทางในการจัดจําหน่ายให้กับชุมชน สําหรับด้านการ
พัฒนาสินค้าและการให้บริการของชุมชน มุ่งเน้นการสร้างมาตรฐานของสินค้าและบริการ สร้างความโดดเด่นของ
สินค้าหัตถกรรมพื้นบ้านของชุมชน และการผสมผสานให้เข้ากับรูปแบบความเป็นจุดเด่นของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
รวมทั้ง การพัฒนาทักษะบุคลากรของชุมชน เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพด้านการพัฒนาสินค้าและการให้บริการ
ของชุมชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการดําเนินงานของชุมชน 3 ตําบลประกอบด้วย ตําบลหนองควาย ตําบลแม่เหียะ และตําบล
สุเทพ ที่เข้าร่วมโครงการฯ ภายใต้กิจกรรมต่างๆ ปรากฏว่าชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.64 (ข้อมูลผลการสํารวจ
ถึง 30 กันยายน 2555) ดังนี้
ผลการสํารวจรายได้ชุมชนที่เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนในพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
กิจกรรม
รายได้ก่อนร่วมกิจกรรม รายได้หลังร่วมกิจกรรม
รายได้
ต่อเดือน(บาท)
เฉลี่ยต่อเดือน(บาท)
เพิ่มขึ้น
(ธันวาคม 2554)
(ม.ค.- ก.ย. 55)
(ร้อยละ)
1. ผลิตภัณฑ์ไม้กลึง (10 ราย)
73,500
91,800.56
24.90
2. ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา (10 ราย)
168,000
179,433.33
6.81
3. นวดแผนไทย (6 ราย)
32,100
34,882.22
8.67
4.จําหน่ายปุ๋ยมูลสัตว์ (5 ราย)
20,800
22,121.67
4.72
5.การปลูกพืชอาหารสัตว์ (6 ราย)
49,000
82,080.89
67.51
6.บริการขนส่งมวลชน (รถแดง) (10 ราย)
120,000
126,681.11
5.57
รวม
470,600
544,199.78
15.64
2) การรับรองแหล่งท่องเที่ยวชุมชน อพท. ได้จัดทําเกณฑ์การรับรองแหล่งท่องเที่ยวชุมชนใน
พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับกระแสเปลี่ยนแปลงเรื่องการท่องเที่ยวอย่างมี
จิตสํานึกและใส่ใจกับสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม โดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ให้ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ
ของนานาชาติ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็นการเตรียมความพร้อมโดยการจัดทําเกณฑ์การรับรองแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชน ดําเนินการตามกระบวนการคัดเลือกชุมชนและจัดทําแผนการดําเนินงานการส่งเสริมการรับรอง
แหล่งท่องเที่ยวชุมชน โดยมีผลการปฏิบัติงานคือ มีแผนและปรากฏการดําเนินงานเพื่อพัฒนาชุมชนให้เป็นไปตาม
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เกณฑ์การรับรองแหล่งท่องเที่ยวชุมชน จํานวน 8 แห่ง ซึ่งมีความครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในคํารับรองการ
ปฏิบัติงานในระดับดีมาก สูงกว่าเป้าหมายมาก ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000 สรุปได้ ดังนี้
(1) คณะทํางานรับรองแหล่งท่องเที่ยวชุมชน จัดทําเกณฑ์การรับรองแหล่งท่องเที่ยวชุมชน
และแบบประเมิน จํานวน 2 ชุด ได้แก่
- แบบประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวชุมชน จํานวน 40 ข้อ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การคัดเลือกและคัดกรองแหล่งท่องเที่ยวชุมชน
- แบบเกณฑ์การรับรองแหล่งท่องเที่ยวชุมชน จํานวน 100 ข้อ เพื่อใช้เป็นกรอบและ
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน
(2) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การรับรองแหล่งท่องเที่ยวชุมชน" เพื่อทําความเข้าใจ
กระบวนการทํางานและรายละเอียดต่างๆ โดยที่ประชุมได้แก้ไขแบบประเมินศักยภาพเป็นแบบสํารวจเบื้องต้นใน
การคัดกรองชุมชนเพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรองแหล่งท่องเที่ยวชุมชน รวมจํานวน 48 ข้อ และมีการเตรียมการ
ประเมินเข้าสู่กระบวนการรับรองแหล่งท่องเที่ยวชุมชน โดย สพพ.1-5 และ อพท.พื้นที่น่าน ช่วยสํารวจแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่พิเศษ อย่างน้อยพื้นที่ละ 3 แห่ง/ชุมชน เพื่อเสนอชื่อเข้าสู่กระบวนการรับรองแหล่งท่องเที่ยว
ชุมชน ในเบื้องต้นมีการเสนอรายชื่อ จํานวน 27 แห่ง
(3) อพท. และคณะทํางานรับรองแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ประมวลผลการคัดเลือกชุมชนที่ผ่าน
การคัดเลือก และได้แจ้งเวียนผลการพิจารณาและคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ประจําปี 2555 จํานวน 13 แห่ง ซึ่ง
พิจารณาจากผลการจัดเวทีการรับรองแหล่งท่องเที่ยวชุมชน และการสํารวจพื้นที่ ทั้ง 13 แห่ง ให้กับ สพพ.1-6 และ
แจ้งให้ชุมชนนําร่องได้รับรู้
(4) ชุมชนดําเนินการประเมินผลตนเอง Self Assessment Report (SAR) ครั้งที่ 1 ตาม
เกณฑ์การรับรองแหล่งท่องเที่ยวชุมชน และผ่านเกณฑ์ เป็นชุมชนต้นแบบจํานวน 8 แห่ง ได้แก่
- สพพ.1 คือ ตําบลน้ําเชี่ยว ตําบลแหลมกลัด
- สพพ.2 คือ บ้านไร่กองขิง บ้านสันลมจอย
- สพพ.3 คือ ตําบลตะเคียนเตี้ย ตําบลห้วยใหญ่
- สพพ.4 คือ บ้านคุกพัฒนา
- สพพ.5 คือ ตําบลปลาบ่า
(5) อพท. และคณะทํางานรับรองแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ร่วมกับชุมชนจัดทําแผนพัฒนา เพื่อ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์การรับรองแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ในชุมชนต้นแบบ 8 แห่งดังกล่าว
รวมทั้งจัดทํากิจกรรมหรือโครงการเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์การรับรองแหล่งท่องเที่ยว
ชุมชนที่ยังขาดอยู่
(6) สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การรับรองแหล่งท่องเที่ยวชุมชน” เพื่อพัฒนาศักยภาพและ
เพิ่มเติมความรู้ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยชุมชนต้นแบบ ได้มาสรุปบทเรียนการทํางานในปีงบประมาณ พ.ศ.
2555 และหาแนวทางการทํางานร่วมกันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
3.1.3 พันธกิจเกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้และการให้บริการข้อมูลความรู้ด้านการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน อพท. ได้จัดทํามาตรการเกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้และการให้บริการข้อมูลเพื่อการท่องเที่ยวอยางยั่งยืน
ดังนี้
1) มาตรการลดภาวะโลกร้อนกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดย ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2554 อพท. ได้รับความเห็นชอบได้จัดทําโครงการ Low Carbon Destination ระยะเวลาดําเนินโครงการ 4 ปี
บรรจุเป็นโครงการสําคัญ (Flagship) ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 - 2558) และได้จัดมาตรการ/แนวทาง
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ในการลดภาวะโลกร้อนที่จะนําไปใช้กับโรงแรมนําร่องในพื้นที่พิเศษของ อพท. ได้ดําเนินการติดตามประเมินผลการ
นํามาตรการลดภาวะโลกร้อนทั้ง 4 ด้านคือ (1) การจัดการน้ําเสียและการนําน้ํากลับมาใช้ใหม่ (2) การจัดการขยะ
(3) การใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพ และ(4) การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ไปใช้กับสถานประกอบการนําร่องใน
เขตพื้นที่พิเศษ รวมทั้งจัดทําสรุปปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข เสนอที่ประชุม กพท. ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้
ความเห็นชอบผลการประเมินการนํามาตรการลดภาวะโลกร้อนไปใช้ในเขตพื้นที่พิเศษของ อพท. และ อพท. ได้
นําเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบแล้ว
นอกจากนี้ อพท. ได้ร่วมมือกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมนี (GIZ) เก็บข้อมูล
ตัวอย่างจากสถานบริการร้านค้า โรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย์ ร้านอาหาร การขนส่ง ผู้ประกอบการ พบว่า พื้นที่หมู่
เกาะช้างมีค่าคาร์บอนฟุตพรินต์ 4,735 ตัน/ปี หรือ 0.2 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
หรือเฉลี่ยนักท่องเที่ยว 19.74 กิโลกรัม/คน/วัน เกาะหมากเฉลี่ยนักท่องเที่ยว 21.12 กิโลกรัม/คน/วัน ขณะที่ใน
ประเทศไทยเฉลี่ย 11 กิโลกรัม/คน/วัน การปลดปล่อยคาร์บอนดังกล่าวคาดว่าจะทําให้อุณหภูมิในพื้นที่หมู่เกาะช้าง
เพิ่มสูงขึ้น 4 องศาเซลเซียส และปริมาณน้ําฝนจะเพิ่มขึ้นประมาณ ร้อยละ 30 ซึ่งเสี่ยงกับปัญหาน้ําท่วมเนื่องจาก
ระดับน้ําทะเลสูงขึ้น 1 เมตรจะส่งผลให้ชายฝั่งถูกทําลาย ดังนั้น อพท. จึงได้ผนวกโครงการปกป้องสภาพภูมิอากาศ
เข้ากับการจัดทําแผนปฏิบัติงาน 4 ปี ของ อพท. เพื่อพัฒนาให้พื้นที่หมู่เกาะหมากเป็นต้นแบบของการท่องเที่ยวที่
เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศรวมทั้งส่งเสริมการใช้พลังงานและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในภาคการ
ท่องเที่ยวแบบลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ
สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 อพท. ได้ดําเนินการต่อเนื่องโดยสรุปดังนี้
- อบรมให้ความรู้แก่ชมรมการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวพื้นที่เกาะหมาก เพื่อ
ชี้แจงมาตรการลดภาวะโลกร้อน และแนวคิดนโยบายการดําเนินงานตามโครงการ Low Carbon Destination
- อบรมให้ความรู้แก่สถานประกอบการเรื่อง “หลักการประเมินวัฏจักรชีวิตและการประเมิน
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์”
- ลงนามในปฏิญญาเกาะหมากในวันที่ 25 กันยายน 2555
- ผลจากการอบรมให้ความรู้แก่สถานประกอบการ มีผู้ตอบรับและผู้สมัครเข้าร่วมตามกิจกรรม
จํานวน 10 แห่ง และจากการติดตามเยี่ยมชมสถานประกอบการ ได้คัดเลือกสถานประกอบการจํานวน 3 แห่ง โดย
แบ่งเป็นประเภทที่พัก 2 แห่ง ได้แก่ มะกะธานีรีสอร์ท เกาะหมากรีสอร์ท และประเภทร้านอาหาร ได้แก่ เกาะหมากซีฟูต
- การดําเนินการของสถานประกอบการในการลดภาวะโลกร้อนตามมาตรการของ อพท.
• การจัดการขยะในสถานประกอบการ ให้มีการคัดแยกขยะโดยยึดหลัก 5 R (Reduce
Reuse Repair Recycle และ Reject) และนําขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยนําเศษอาหารไปผลิตเป็น bio gas เพื่อใช้
เป็นพลังงานทดแทนโดยเกาะหมากรีสอร์ท และที่เกาะหมากซีฟูตติดตั้งระบบ bio gas ได้ใช้น้ําที่เหลือจากการล้างเนื้อ
ล้างจานที่ไม่มีเคมี รวมถึงเศษอาหาร ใส่ในถัง Biogas แทนการทิ้งลงทะเล
• การใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการนําน้ําเสียจากการซักล้างมาใช้ใหม่ โดยมีการ
เติมจุลินทรีย์เพื่อการบําบัดก่อนนํามาใช้ เช่น ใช้รดน้ําต้นไม้
• การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ติดป้ายเชิญชวนนักท่องเที่ยวช่วยกันปิดไฟฟ้า
ขณะที่ไม่อยู่ในห้องพัก ดับไฟฟ้าบางดวงที่ไม่จําเป็นในห้องอาหาร ให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทางเลือก
• มี การหมั กจุ ลิ นทรี ย์ ใช้ เองทดแทนการใช้ สารเคมี ในการซั กล้ าง หรื อทํ าความสะอาด
ห้องน้ํา
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• สถานประกอบการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมแก่ผู้รับบริการโดยมีแรงจูงใจพิเศษ ได้แก่ เชิญ

ชวนรับประทาน Menu Low Carbon ในราคาพิเศษ เชิญชวนเช่าจักรยานแทนรถจักรยานยนต์ในราคาพิเศษ บริการ
เรือประมงในการดําน้ําดูปะการังแทนการเช่าเรือเร็ว เป็นต้น
- ผลการติดตามการดําเนินงานของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ พบว่าเกาะหมากรีสอร์ท
มีการลงทุนติดตั้งเครื่องทําน้ําอุ่นจากพลังงานแสงอาทิตย์ และจากการติดตามค่า Carbon foot print ของสถาน
ประกอบการ(เดือน ม.ค.- ก.ย.55)โดยมีค่าเฉลี่ย Carbon dioxide Emission ของสถานประกอบการที่ใช้เป็นค่า
ตั้งต้นของการเปรียบเทียบ 3 เดือนแรก (ม.ค. – มี.ค. 55) เนื่องจากที่ผ่านมายังไม่มีการคํานวณดังกล่าว พบว่าทุก
สถานประกอบการมีปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนลดลงเกินกว่าเป้าหมายที่กําหนดโดยเฉพาะตัวเลขของมะกะธานี
รีสอร์ท และเกาะหมากซีฟู้ด ทั้งนี้ มีการขอยืนยันตัวเลขข้อมูลจากสถานประกอบการทั้งสองแห่งโดยให้ตรวจสอบ
ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่เดือนมกราคม –กันยายน 2555 ตามตารางดังนี้
ตารางสรุปการแสดงค่า Carbon dioxide Emission
หน่วยวัด:ตัน
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ลดลง
สถานประกอบการ
ตั้งต้น
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(พ.ค.-ก.ย.55) ร้อยละ
(ม.ค.-มี.ค.55)
เกาะหมากซีฟู้ด
27.9
30.8 3.4 2.9 14.9 22.2
14.8
13.1
เกาะหมากรีสอร์ท
90.9
113.7 59.5 47.6 48.3 37
61.2
29.6
มะกะธานีรีสอร์ท
85.6
36.9 21.1 13.9 20.6 38.5
26.2
59.4
รวมเฉลี่ย
68.1
60.5 28.0 21.5 27.9 32.6
34.1
34
- เมื่อเปรียบเทียบภาพรวมค่าเฉลี่ย Carbon dioxide Emission ของทั้ง 3 สถาน
ประกอบการ พบว่า มีแนวโน้มลดลงตั้งแต่เดือนเมษายน 2555 ทําให้มีภาพรวมของความสามารถในการลดการ
ปลดปล่อยคาร์บอน ลดลงจากก่อนเข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 34 ซึ่งผลการปฏิบัติงานดังกล่าวมีความครบถ้วน
ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในคํารับรองการปฏิบัติงานในระดับดีมาก สูงกว่าเป้าหมายมาก ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
2) การให้บริการข้อมูลเพื่อการท่องเที่ยวอยางยั่งยืน พื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้นําเสนอ
ความเป็น Natural Theme Park ให้กับองค์กรธุรกิจต่างๆเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณสําหรับเป็นค่าใช้จ่าย
ในการสนับสนุนภารกิจต่างๆ ของ พื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เช่น สนับสนุนการดูแลสัตว์ สนับสนุนให้เด็ก
เยาวชน และกลุ่มบุคคลด้านต่างๆ เข้ามาเรียนรู้ Natural Theme Park และอื่นๆ โดยได้รับมอบเงินสนับสนุนจาก
หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ (CSR) กับสํานักงานพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจํานวน 4 หน่วยงาน
รวมเป็นเงิน 3,000,000 บาท ดังนี้
หน่วยงาน
วัตถประสงค์
- เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อกระตุ้นให้เด็กนักเรียนและ
บริษัทท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
เยาวชนของชาติให้เกิดจิตสํานึก เกิดความรักและหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าและสัตว์
บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) - เพื่อการดูแลสัตว์ในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีและร่วมมอบ
ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ น อกห้ อ งเรี ย นแก่ เ ยาวชน
ผู้ด้อยโอกาส
- เพื่อสนั บสนุนโครงการ “ปลูกปัญญาสร้างองค์ ความรู้
สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
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หน่วยงาน
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

วัตถประสงค์
อย่างยั่งยืนกับเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี”
- เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อกระตุ้นให้เด็กนักเรียนและ
เยาวชนของชาติให้เกิดจิตสํานึก เกิดความรักและหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าและสัตว์ จํานวน

พื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้นําเงินสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ มาจัดกิจกรรมการเรียนรู้
นอกห้องเรียน จัดวิทยากรถ่ายทอดให้ความรู้ จัดเตรียมอาหารและดูแลเด็กด้อยโอกาส โดยมีเด็ก เยาวชน กลุ่ม
บุคคล และหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ได้เข้ามาเรียนรู้ Nature Theme Park จํานวนรวมทั้งสิ้น 13,378 คน ผลงาน
ดังกล่าวสูงกว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ในคํารับรองการปฏิบัติงานมาก ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
3.2 มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ (น้ําหนักร้อยละ 10) ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
 พื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง
อพท. ได้ให้ ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ดําเนินการสํารวจและประเมิน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในพื้นที่เกาะหมาก เนื่องจาก อพท. มีแนวคิดในการดําเนินนโยบายผลักดันพื้นที่ใน
เกาะหมากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและพัฒนาพื้นที่ของเกาะให้เป็นเกาะสีเขียว (Green Island)
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Low Carbon Destination) ดังนั้นการบริหารงานท่องเที่ยวเกาะหมากจึงจําเป็นที่ต้อง
รับรู้ถึงสภาพโดยรวมของการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของเกาะหมาก เพื่อจะได้นําไปใช้ในการวางแผนการ
จัดการต่อไปในอนาคต โดยจะต้องได้ความร่วมมือและสนับสนุนจากผู้ประกอบการ ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการที่จะให้บริการนักท่องเที่ยวให้ได้รับความพึงพอใจในการมาเที่ยวเกาะหมาก
สรุปผล จากการสํารวจกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการ ชุมชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง จํานวนผู้ให้ความเห็น 364 คน ผลคะแนนความพึงพอใจของทั้งสองส่วน เมื่อสรุปเป็นความพึงพอใจของ
ทั้งหมด โดยกําหนดน้ําหนักของความพึงพอใจตามสัดส่วนของจํานวนกลุ่มตัวอย่างและระดับความสําคัญ เนื่องจาก
อพท. ให้ความสําคัญแก่นักท่องเที่ยวในสัดส่วนที่สูงกว่าผู้ประกอบการ ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในฐานะเป็น
เจ้าของพื้นที่ จึงได้กําหนดน้ําหนักของความพึงพอใจในอัตราส่วนของกลุ่มตัวอย่างอยู่ที่ร้อยละ 80 ต่อร้อยละ 20
เพื่อให้สอดคล้องกับระดับความสําคัญโดยปรับเป็นสัดส่วนน้ําหนักของความพึงพอใจ ดังนี้ น้ําหนักของนักท่องเที่ยว
คิดเป็นร้อยละ 80 และน้ําหนักของผู้ประกอบการ ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คิดเป็นร้อยละ 20 จากเกณฑ์
ดังกล่าวทําให้ได้ความพึงพอใจ ร้อยละเฉลี่ยรวม เท่ากับ 91.28 ซึ่งผลการปฏิบัติงานดังกล่าวมีความครบถ้วนตาม
เกณฑ์ที่กําหนดไว้ในคํารับรองการปฏิบัติงานในระดับดีมาก สูงกว่าเป้าหมายมาก ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
ตารางแสดงร้อยละความพึงพอใจถ่วงน้ําหนักของนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการ ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร้อยละความ ร้อยละความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ
น้ําหนัก
พึงพอใจ
ถ่วงน้ําหนัก
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว (314 คน )
80
95.42
76.34
ความพึงพอใจเกี่ยวกับภาครัฐ ข้อมูลที่ได้จาก
20
74.70
14.94
ผู้ประกอบการ ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (50 คน)
รวม
100
91.28
ตารางแสดงค่าร้อยละความพึงพอใจในแต่ละด้านของนักท่องเที่ยว จําแนกตามกลุ่มนักท่องเที่ยว
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ผลความพึงพอใจในแต่ละด้าน
ด้านการคมนาคม/ขนส่ง
ด้านบริการที่พัก
ด้านอาหาร/เครื่องดื่ม
ด้านสถานที่ทอ่ งเที่ยว
ด้านข้อมูล/การประชาสัมพันธ์/บริการ
รวมร้อยละเฉลี่ยของความพึงพอใจ

นักท่องเที่ยว
ชาวไทย
95.50
99.00
96.00
96.50
95.00
96.40

ค่าร้อยละความพึงพอใจ
นักท่องเที่ยว
รวมเฉลี่ย
ชาวต่างชาติ
95.58
95.54
97.82
98.41
97.64
96.82
92.05
94.27
89.08
92.04
94.43
95.42

ตารางแสดงร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบการจําแนกตามรายละเอียดกิจกรรมโครงการแต่ละด้าน
ร้อยละเฉลี่ยของ
ด้านความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ
การประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆของภาครัฐ
71.40
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
74.80
ความช่วยเหลือทางด้านสาธารณูปโภคที่ทางภาครัฐจัดให้มี
67.00
แผนดําเนินงานที่ช่วยส่งเสริมให้ชุมชนเป็นพื้นที่สีเขียว (Green)
81.20
ผู้ประกอบการหรือชุมชนมีส่วนร่วมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นพื้นที่สีเขียว (Green)
77.80
ผู้ประกอบการหรือชุมชนในพื้นที่สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
76.00
รวมร้อยละเฉลี่ยความพึงพอใจ
74.70
สําหรับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อ อพท. ได้แก่
ด้านนักท่องเที่ยว
- อพท ควรดําเนินการประชาสัมพันธ์โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ให้ทั่วถึงและดําเนินการ
อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่ทราบเรื่องโครงการหรือกิจกรรมที่จัดขึ้น และเพื่อตอบสนองต่อ
เป้าหมายของ อพท. ที่จะให้เกาะหมากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว
โดยทั่ ว ไป รวมทั้ ง ชั ก จู ง ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรม เป็ น การสร้ า งความประทั บ ใจและการ
ประชาสัมพันธ์เกาะหมากให้แก่เพื่อน ๆ และคนรู้จักต่อไป
- การดูแลรักษาความสะอาดบนพื้นที่เกาะหมาก และหาดทราย ซึ่ง อพท. หรือผู้ประกอบการ
เจ้าของรีสอร์ทควรใส่ใจ ดูแลเรื่องขยะมากกว่านี้ เพื่อคงความเป็นธรรมชาติ ความน่าอยู่ของเกาะต่อไป
ด้านผู้ประกอบการและชุมชน
- การประชาสัมพันธ์ควรดําเนินการและจัดการโดย อพท. ร่วมกับ อบต. ในการประสานงาน
และอํานวยความสะดวกในการดําเนินการ เนื่องจากมีความรู้จักและคุ้นเคยกับผู้ประกอบการและชุมชนเป็นอย่างดี
- ควรมีการจัดทําแบบประเมินหลังจากจบการอบรม เพื่อประเมินความเข้าใจ และความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
- ควรมีการติดตามประเมินผล เพื่อให้เกิดการต่อเนื่องของการนําไปใช้ต่อ
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- ควรจัดหน่วยงานสนับสนุน และรองรับการดําเนินกิจกรรมอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดความ
ต่อเนื่องในการดําเนินการ
 พื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
อพท. ได้ให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดําเนินการสํารวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
สํานักงานพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
รวม 500 คน ประกอบด้วยนักท่องเที่ยวชาวไทย (300 คน) นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (100 คน) หน่วยงาน/องค์กร
ภาครัฐและเอกชน (100 คน)
จากผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พบว่า ในภาพรวม
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.20 ซึ่งผู้รับบริการมีความพึง
พอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านสิ่ง
อํ า นวยความสะดวก ด้ า นคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร และด้ า นสิ น ค้ า /กิ จ กรรม ตามลํ า ดั บ โดยกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เ ป็ น
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการให้บริการมากที่สุด รองลงมา คือ กลุ่มตัวอย่างที่เป็น
นักท่องเที่ยวชาวไทย และกลุ่มตัวอย่างจากหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐและเอกชน ตามลําดับ ซึ่งผลการปฏิบัติงาน
ดังกล่าวมีความครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในคํารับรองการปฏิบัติงานในระดับดีมาก สูงกว่าเป้าหมายมาก
ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตาราง แสดงผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจําแนกตามรายการประเมินและกลุ่มตัวอย่าง
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
รายการประเมิน
1.ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
2. ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ
3. ด้านสิง่ อํานวยความสะดวก
4. ด้านสินค้า/กิจกรรม
5. ด้านคุณภาพการให้บริการ
เฉลี่ยร้อยละ

นักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว
ชาวไทย
ชาวต่างชาติ
ร้อยละ
ร้อยละ

หน่วยงาน/องค์กร
ภาครัฐและเอกชน
ร้อยละ

เฉลี่ยรวม
ทุกกลุ่ม
ร้อยละ

92.20
93.40
90.20
88.20
88.60

91.60
92.60
91.60
91.60
93.00

89.80
91.00
87.80
84.40
87.60

91.20
92.40
89.80
88.00
89.80

90.40

92.00

88.20

90.20
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แผนภาพ แสดงผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวมจําแนกตามรายการประเมิน

ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะเร่งด่วนและเชิงนโยบาย โดยสรุป ดังนี้
- ควรปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ให้มีลักษณะการสื่อสารเชิงการศึกษา (Educative Communication)
ควรมีเอกสารแจกให้แก่นักท่องเที่ยว และควรมี VDO ให้นักท่องเที่ยวชม ระหว่างรอขึ้นรถ หรือพักผ่อนหย่อนใจ เพื่อ
อธิบายข้อมูลการให้บริการ และรายละเอียดที่เป็นพฤติกรรมของสัตว์ ลักษณะพิเศษ การดูแลสัตว์ สิ่งที่นักท่องเที่ยวควร
หรือไม่ควรปฏิบัติ
- ควรหาเอกลักษณ์หรือจุดเด่นของพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เช่น เสือขาว ลีเมอร์ เป็นต้น
ควรเพิ่มความชัดเจนในการประชาสัมพันธ์ในการสร้างภาพลักษณ์ ความแตกต่างจากสวนสัตว์เชียงใหม่ และอย่าง
ต่อเนื่อง
- ควรเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในด้านการประสานงานภายใน และเพิ่มจํานวนรอบบริการรถ
รับส่งนักท่องเที่ยวจากตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่สู่พื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ส่วนในด้านการบริการนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาตินั้น การอธิบายให้นักท่องเที่ยวฟัง ขณะนี้มี 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ยังไม่ครอบคลุม
ความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่พูดภาษาอื่น ซึ่งอาจใช้วิธีการจ้าง Outsource วิทยากรพิเศษเฉพาะ
ภาษาที่จําเป็นเพิ่มเติม เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวมากขึ้น
- ควรพิจารณาปรับปรุงอาณาบริเวณและสถานที่มุ่งสู่ความยั่งยืนภายใต้การจัดการระบบนิเวศของ
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และบรรยากาศตลอดจนที่อยู่อาศัยของสัตว์ให้มีความเป็นธรรมชาติ เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทาง
ธรรมชาติที่ครอบคลุมถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ลักษณะนิสัย พฤติกรรมสัตว์
- ควรปรับปรุงวิธีการดูแลสัตว์ การจัดการที่อยู่ของสัตว์ให้ต่างจากแนวคิดของระบบกรงขัง และ
ปกป้องความปลอดภัยของผู้เข้าชมได้ ซึ่งจะทําให้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมีผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากสวนสัตว์เชียงใหม่
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อพท. ควรใช้ประโยชน์จากผลการสํารวจความพึงพอใจดังกล่าวในการปรับปรุงการให้บริการของ
พื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีต่อไป (รายงานผลการสํารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการพื้นที่พิเศษ
เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555)
3.3 มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (น้ําหนักร้อยละ 12) ค่าคะแนนที่ได้ 4.5696
การบริหารงบประมาณของ อพท. โดยงบประมาณที่ใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน ที่ได้รับอนุมัติ
จาก กพท. ในปีงบประมาณ 2555 จํานวน 560,694,200 บาท จากผลการเบิกจ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงินในรอบ
12 เดือนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ซึ่งดําเนินการเรียบร้อยแล้ว มีการเบิกจ่ายตามแผน จํานวน 552,794,800
บาท และมีเงินงบประมาณที่ประหยัดได้ รวมทั้งสิ้น 7,899,400 บาท เมื่อคํานวณตามเกณฑ์ ร้อยละของการเบิกจ่าย
ตามแผนการใช้จ่ายเงิน คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายตามที่กําหนดไว้ในคํารับรองการปฏิบัติงานมาก
ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
นอกจากนี้ อพท. สามารถบริหารจัดการพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้มีการขาดทุนลดลงโดย
พิจารณาจาก EBITDA ซึ่งคํานวณจากรายได้จากการขายสินค้าและบริการลบด้วย ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานไม่
รวมค่าเสื่อม/ค่าตัดจําหน่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ปรากฏว่า EBITDA เป็น 51,871,203.24 บาท ลดลงจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่ EBITDA เป็น 57,423,834.38 บาท ขาดทุนลดลง 5,552,631.14 บาท ซึ่งผลการ
ปฏิบัติงานดังกล่าวดีกว่าเป้าหมายตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในคํารับรองการปฏิบัติงานเล็กน้อย ค่าคะแนนที่ได้ 3.9670
ทั้งนี้ มีปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน คือ งานมหกรรมพืชสวนโลก ทําให้พื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมีรายได้
ค่าเข้าชมสัตว์เพิ่มขึ้น และการจัดทําร้านอาหารยีราฟ ส่งผลให้พื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมีรายได้ค่าบริการ
ร้านอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี พื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารียังมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นจากปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554 ได้แก่ งบบุคลากรสูงขึ้น เนื่องจากมีการปรับเงินเดือนประจําปี และค่ารักษาพยาบาลสําหรับเจ้าหน้าที่
ค่าสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีกิจกรรมการให้บริการเพิ่มขึ้น ตลอดจนมีการดําเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์
เพิ่มขึ้น
สําหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนงานในส่วนงานสนับสนุน (Reengineering) ของ
สํานักบริหารกลาง และพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีผลการดําเนินงานครบถ้วนตามเกณฑ์การให้คะแนนที่
กําหนดไว้ในคํารับรองการปฏิบัติงาน ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
 สํานักบริหารกลาง มีการดําเนินงาน โดยสรุปดังนี้
- วิเคราะห์กระบวนงานปัจจุบัน As – Is Process (ตอบแบบสํารวจข้อมูลกระบวนงานปัจจุบัน
- สัมภาษณ์เจ้าของกระบวนงาน ประชุมยืนยันกระบวนงานในแต่ละสํานัก
- ประชุมยืนยันกระบวนงานปัจจุบันและประเด็นปัญหาที่พบรวมทุกสํานัก
- วิเคราะห์ช่องว่างเพื่อการพัฒนากระบวนงานในอนาคต(Gap Analysis)
- ออกแบบกระบวนงานในอนาคต To-Be Process (เจ้าของกระบวนงานมีการรับรอง
กระบวนงานใหม่ ประชุมยืนยันกระบวนงานในอนาคต)
- สํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนงานในอนาคต (ผลความพึงพอใจร้อยละ 99)
- จัดทําแผนปฏิบัติการในการนํากระบวนงานใหม่สู่การปฏิบัติ (Implementation Plan)
 พื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีการดําเนินงาน โดยสรุปดังนี้
- จัดทํากระบวนงานในปัจจุบัน (As-Is Process) ตามโครงการสร้างของพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารี จํานวน 21 งาน รวม 109 กระบวนโดยจัดเก็บข้อมูลกระบวนงานและผ่านการตรวจ
รับรองโดยเจ้าของกระบวนงาน (Business Owner)
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- วิเคราะห์ช่องว่างเพื่อการพัฒนากระบวนงานในอนาคต (Gap Analysis)
- ดําเนินการออกแบบกระบวนงานในอนาคต (To Be Process)
- จัดทําแบบสอบถามและสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนงานที่ออกแบบใหม่

(To Be Process) ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีความพึงพอใจ
ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 81.61
- จัดทําแผนปฏิบัติการในการนํากระบวนงานใหม่สู่การปฏิบัติ (Implementation Plan) ที่มี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ ผลประกอบการ (EBITDA) โดยมี ก ระบวนงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งจํ า นวน 4
กระบวนงาน คือ
1) การปรับปรุงระบบการเบิกจ่ายและบริหารงบประมาณให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การดําเนินงานขององค์กร
2) การกําหนดเกณฑ์ในการพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติงานประจําปี
3) การปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง ควบคุมเบิกจ่าย และการรายงานพัสดุคงคลัง
4) การปรับปรุงและพัฒนาระบบภาษี
3.4 มิติที่ 4 ด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ (น้ําหนักร้อยละ 27) ค่าคะแนนที่ได้
5.0000
ด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ การประเมินระดับการพัฒนาด้านการกํากับ
ดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การเป็นองค์ประกอบที่สําคัญอย่างมากของการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํา
รับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ผลการประเมินจะแสดงให้เห็นว่าองค์การสามารถเติบโตอย่างยั่งยืน ได้รับ
การวางรากฐานให้มีศักยภาพในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม มิใช่เพื่อการบรรลุเป้าหมายระยะสั้นเท่านั้น โดยให้ความสําคัญกับการบริหารงาน
ตาม หลักธรรมาภิบาลและการกํากับดูแลตนเองที่ดี โดยพิจารณาจากกระบวนการส่งเสริมให้มีการกํากับดูแลที่ดี
และการสนับสนุนให้คณะกรรมการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิผล
ผลการดําเนินงานของ อพท. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 อยู่ที่ค่าคะแนน 5.0000 จําแนกตาม
ประเด็นการประเมินผลย่อย ได้ดังนี้
ประเด็นการประเมิน

น้ําหนัก

ผลการประเมิน

1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน (น้ําหนักร้อยละ 80)
1.1 การให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ใหม่หรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์เดิม

20

5.0000

1.2 การติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบงานที่สําคัญ

15

5.0000

1.3 การดูแลติดตามผลการดําเนินงานทั้งการเงินและไม่ใช่การเงิน

10

5.0000

1.4 การกํากับให้มีการประเมินผลงานผู้บริหารระดับสูง (รองจากผู้บริหารระดับสูงสุด 2 ระดับ)

10

5.0000

1.5 การประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ

10

5.0000

15

5.0000

2.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

10

5.0000

2.2 การส่งเสริมความรู้ ความสามารถของคณะกรรมการ

10

5.0000

100

5.0000

1.6 การเปิดเผยข้อมูลและสารเสนเทศสําคัญทั้งการเงินและไม่ใช่การเงินในรายงานประจําปี หรือ website
2. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ (น้ําหนักร้อยละ 20)

คะแนนรวม
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ระดับการพัฒนาด้านการกํา กับดูแ ลกิ จการและการพัฒนาองค์การ = 5.0000 คะแนน

1.1 การให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์
ใหม่หรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์เดิ ม
2.2 การส่งเสริมความรู้ ความสามารถของ
คณะกรรมการ

2.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

5
4
3
2
1
0

1.6 การเปิดเผยข้อ มูลและสารเสนเทศสําคัญ
ทั้งการเงินและไม่ใช่การเงินในรายงาน
ประจําปี หรือ website

1.2 การติดตามและทบทวนความเพียงพอ
ของระบบงานที่สําคัญ

1.3 การดูแลติด ตามผลการดําเนินงานทั้ง
การเงินและไม่ใช่การเงิน

1.4 การกํากับให้มีการประเมินผลงาน
ผู้บริหารระดับสูง (รองจากผู้บริหารระดับ
สูงสุด 2 ระดับ)
1.5 การประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ

1) คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (กพท.) ให้ความสําคัญ
กับการควบคุมดูแลการดําเนินงานและการบริหารงานทั่วไป เพื่อให้ อพท.ปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด “ระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการ” มีความเข้าใจ
ภารกิจของ อพท. และเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด ผลงานตามตัวชี้วัดมีความโดดเด่น ต่อเนื่องจากปีที่แล้ว ทุก
ประเด็นการประเมินผลย่อย มีข้อมูล เอกสาร หลักฐานพร้อมสําหรับการตรวจประเมิน ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
2) อพท. ได้ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555 – 2558) และได้นําเสนอต่อที่
ประชุม กพท. ครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 และที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
ตามที่ อพท. เสนอ และ อพท.ได้ นํ าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555 – 2558) เสนอต่อรองนายกรัฐมนตรี
(นายชุมพล ศิลปอาชา) ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2554
3) การติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหารจัดการองค์การมหาชนที่สําคัญอย่าง
น้อยเป็นรายไตรมาส อพท. สามารถรายงานผลของระบบการบริหารจัดการองค์การมหาชนที่สําคัญ 5 ระบบ คือการ
ควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการสารสนเทศ และการบริหารทรัพยากร
บุค คล โดยนําเสนอคณะกรรมการ กพท. เพื่ อพิจารณาได้ครบถ้วนทุ กไตรมาส สํ าหรั บระบบการบริ หารจัดการ
สารสนเทศ เป็นตัวอย่างที่ดี ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีผลงานที่ใช้ประโยชน์ได้ทั้งภายในและภายนอก อพท.
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โดย อพท. ได้จัดทําโครงการปฏิบัติการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อพท. เพื่อกํากับดูแลการ
ดําเนินการบริหารจัดการสารสนเทศให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4) คณะกรรมการ กพท. กํากับให้มีการประเมินผลงานผู้บริหารรองจากผู้อํานวยการ 2 ระดับ โดย
พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี ของผู้บริหารระดับสูงขององค์การตั้งแต่ระดับรองผู้อํานวยการการ
ผู้จัดการพื้นที่พิเศษ รองผู้จัดการพื้นที่พิเศษ และผู้อํานวยการสํานัก โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและนําไปใช้ประโยชน์
คือ การนําหลักเกณฑ์การปรับขึ้นเงินเดือนผู้บริหารตามผลการปฏิบัติงานที่ กพท. ได้มีมติเห็นชอบ มาเป็นกรอบการ
พิจารณาการปรับขึ้นเงินเดือน และใช้เป็นค่าพื้นฐานในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ ทุกปี
5) อพท. มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่สําคัญทั้งในด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน (ด้านภารกิจ
หลัก) อย่างถูกต้องเชื่อถือได้ในรายงานประจําปี 2554 และในเว็บไซต์ของ อพท. ซึ่งเว็บไซต์ของ อพท. เป็นตัวอย่าง
ที่ดีด้านการเปิด เผยข้ อมูล และสารสนเทศที่สํ าคั ญ อย่างครบถ้ว นและทั น กาลแก่ สาธารณะ สะท้ อ นให้ เห็น ความ
รับผิดชอบ และความโปร่งใสที่ คณะกรรมการ กพท. มีต่อสังคม ตัวอย่างข้อมูลในเว็บไซต์ เช่น รายงานงบการเงิน
ประวัติของคณะกรรมการ กพท. การเข้าประชุม โครงสร้างของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่สําคัญ พันธกิจ
แผนการปฏิบัติงาน กลยุทธ์ เป้าหมายประจําปี ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง การแถลงทิศทางนโยบายขององค์การโดย
ผู้บริหาร ข้อมูลการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐ นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนข้อบังคับและระเบียบของ
อพท. เป็นต้น
6) คณะกรรมการ กพท. ดูแลติดตามผลการดําเนินงานทั้งในด้านการเงินและภารกิจหลักอย่างสม่ําเสมอ
โดยได้มอบหมายให้มีผู้ตรวจสอบ วิเคราะห์และให้ข้อคิดเห็นต่อรายงานการเงินทุกเดือน และรายไตรมาส และ
นําเสนอคณะกรรมการ กพท. เพื่อทราบและให้ข้อคิดเห็น
7) คณะกรรมการ กพท. ได้เห็นชอบแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ กพท. ซึ่ง อพท. ได้จัดส่ง
แบบประเมินดังกล่าวไปยังคณะกรรมการ กพท. แต่ละท่านแล้วนํามาสรุปเสนอที่ประชุม กพท. โดย กพท. กําหนดให้
มีการประเมินตนเองในไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ซึ่งได้ดําเนินการในช่วงเดือนสิงหาคม 2555 และ
สรุปนําเสนอ กพท. ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินตนเองของ กพท. เป็นรายคณะและรายบุคคล ใน
การประชุม กพท. จากผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ กพท. กพท. ได้กําหนดแนวทางปฏิบัติให้มีการลง
พื้นที่ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการดําเนินงานของสํานักงานพื้นที่พิเศษต่างๆ เพื่อให้มีโอกาสพบปะและให้คําปรึกษา
แนะนําในการบริหารจัดการแก่ผู้บริหาร อพท.
อพท. มีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้คณะกรรมการ กพท. โดยมีประธาน กพท. และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิอีก 5 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์การจัดตั้ง อพท. และภารกิจขององค์การ พร้อมกับอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร กพท. ตาม
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อพท. พ.ศ. 2546 ที่เป็นการส่งเสริมความรู้ความสามารถของคณะกรรมการ โดยแต่ละ
กิจกรรมมีความสอดคล้องกับภารกิจหลักขององค์การ นอกจากนี้ อพท. ได้จัดกิจกรรมให้ กพท. ตรวจเยี่ยมพื้นที่พิเศษ
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เกี่ยวกับการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้แก่
สํานักงานพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
ด้านระบบข้อมูลให้ผู้เข้ามาใช้บริการฐานข้อมูลจาก Website ปรากฏว่ามีผู้เข้ามาใช้บริการ
ฐานข้อมูลจาก Website ของ อพท. ประเภท Page View รวมค่าเฉลี่ยต่อเดือน 15,472 Page View และ จํานวน
การเยี่ยมชม (Unique IP) จํานวน 11,541 IP ซึ่งผลการปฏิบัติงานดังกล่าวสูงกว่าเป้าหมายตามเกณฑ์การให้คะแนน
ที่กําหนดไว้ในคํารับรองการปฏิบัติงานมาก ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000 ทั้งนี้ ข้อมูลที่ประชาสัมพันธ์ผ่าน Website การ
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ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ รวมทั้ง Facebook และTwitter ของ อพท. ตลอดจน Web broad ของ Website ต่างๆ
จะถูก Link เชื่อมโยงมาที่ Website อพท. ทั้งหมด
การพัฒนาระบบการบริหารองค์ความรู้ของ อพท. มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกิดกิจกรรม
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ใ นหน่ ว ยงาน การสร้ า งกระบวนการพั ฒ นาชุ ด ความรู้ การส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด ชุ ม ชนนั ก ปฏิ บั ติ
(Community of Practice หรือ CoP) และการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อผลักดันทําให้ อพท.พัฒนาสู่การ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) สร้างคุณค่าจากภูมิปัญญาและความรอบรู้ที่มีอยู่เปลี่ยน
สินทรัพย์ทางปัญญาให้เป็นทุน ส่งผลสู่การให้บริการองค์ความรู้ด้านการพัฒนาการท่ องเที่ยวอย่างยั่งยืนสู่ภาคี
เครือข่าย โดยมีผลการดําเนินงานครบถ้วนตามเกณฑ์การให้คะแนนที่กําหนดไว้ในคํารับรองการปฏิบัติงาน
ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000 สรุปผลงานได้ดังนี้
การดําเนินงาน
ผลงาน
1) สร้างกลไกการจัดการองค์ความรู้ 1) อาสาสมัครองค์ความรู้ ณ สพพ.1 และ สพพ.2 และการเตรียม
เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อ ประเด็นความรู้
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
2) จัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการ 2) แผนปฏิบัติการบริหารองค์ความรู้ประจําปีงบประมาณ 2555
องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่
พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3) จัดทําชุดความรู้ของ อพท. อย่าง 3) ชุดความรู้ ดังนี้
น้อย 5 ชุด
- บทนําชุดความรู้ “365 วัน แห่งการจัดการความรู้ บทเรียนและองค์
ความรู้ ของ อพท.”
- เทคนิคการให้บริการรถลากชมสัตว์ กรณีศกึ ษา : สํานักงานพื้นที่
พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (สพพ.2)
- ชุมชน...พลังในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเมืองน่าน
อย่างยั่งยืน กรณีศึกษา : สํานักงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน (สพพ.6)
- การประสานภาคีเครือข่าย กรณีศึกษา : สํานักงานพื้นที่พิเศษเมือง
พัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (สพพ.3)
- การสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน กรณีศึกษา : สํานักท่องเที่ยวโดย
ชุมชน (สทช.)
- การเตรียมการและขั้นตอนการประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน กรณีศึกษา : สํานักแผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ (สผพ.)
4) เกิดชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) อย่าง 4) ชุมชนนักปฏิบัติต้นแบบของ สพพ.2 และชุมชนนักปฏิบัติต้นแบบที่
น้อย 1 ชุมชน
2 ของ อพท.
5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุด
5) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุดความรู้ผ่านกิจกรรมและสือ่ ต่างๆ ดังนี้
ความรู้ผ่านกิจกรรมและสื่อต่างๆ
- รายงานกิจกรรมงานวันบริหารองค์ความรู้ ครั้งที่ 1 (DASTA KM
Day)
- ซีดีงานวันบริหารองค์ความรู้ (DASTA KM Day) ครั้งที่ 1 จํานวน
4 แผ่น
- การประมวลเรื่องราว 365 วัน การสร้างต้นแบบการบริหารองค์
ความรู้ภายในปี 2555 ผ่านสือ่ ประสม
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การดําเนินงาน

ผลงาน
- ซีดีประกอบเวที “เล่าสู่กันฟัง”เปิดพื้นที่ให้หน่วยงานต่างๆ
- ซีดี Presentation ประกอบการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จุดระเบิดพลังทางปัญญา เพื่อการพัฒนาอย่างไม่มีที่
สิ้นสุด”

การปรั บปรุงระเบี ยบปฏิบัติด้านบั ญชี การเงินและการงบประมาณ เพื่อให้พื้นที่พิเศษมี การ
ดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพจึงต้องมีการแก้ไข ปรับปรุงและกําหนดกฎระเบียบที่มีความเหมาะสมเพื่อใช้เป็นกลไก
ในการบริหารจัดการ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหน่วยงาน โดยให้ความสําคัญกับพื้นที่พิเศษเชียงใหม่
ไนท์ซ าฟารี ทั้ ง นี้ ก ารปรั บ ปรุ งระเบี ย บปฏิ บัติ ด้า นบั ญ ชี การเงิน และการงบประมาณ จะมี ค วามสั ม พั นธ์ กับ ผล
ประกอบการ (EBITDA) และการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนงาน (Reengineering) โดยมีผลการดําเนินงาน
ครบถ้วนตามเกณฑ์การให้คะแนนที่กําหนดไว้ในคํารับรองการปฏิบัติงาน ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000 สรุปผลงานได้ดังนี้
• เสนอ ร่างระเบียบ อพท. ว่ าด้วย หลั กเกณฑ์ และวิธีการจ่ ายค่ าตอบแทนให้แ ก่ ผู้ส่ งเสริ ม

กิจการจําหน่ายบัตรของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พ.ศ. .... และ ร่างระเบียบ อพท. ว่าด้วย การรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้
บริจาคให้แก่องค์การ พ.ศ. .... เพื่อให้ ผอ.อพท อนุมัติลงนาม ต่อจากนั้นได้แจ้งเวียนระเบียบดังกล่าวเพื่อให้
เจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติ
• ประชุมชี้แจงเพื่อซักซ้อมความเข้าใจอีกครั้ง และได้ศึกษาเปรียบเทียบผลการปฎิบัติงานตาม

ข้อบังคับ อพท. ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ พ.ศ.2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (1-4) กับอดีตก่อน
การปรับปรุงระเบียบปฎิบัติด้านการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ โดยใช้การสํารวจความคิดเห็นจากบุคลากร
และผู้เกี่ยวข้องต่อการปฎิบัติงานก่อนและหลังปรับปรุงระเบียบ อพท. ทั้ง 2 ฉบับ รวมทั้งติดตามผลการดําเนินงาน
โดยใช้ข้อมูลผลการดําเนินงานจริงระหว่าง วันที่ 24 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2555
• รายงานสรุ ป ผลการปฏิ บั ติ ง านจากการปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บ/แนวทางปฏิ บั ติ ย่ อ ย พร้ อ มทั้ ง

ข้อเสนอการปรับปรุงให้ กพท. ได้รับทราบในการประชุม กพท. ครั้งที่ 7/2555 วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2555

4. จุดเด่น / พัฒนาการที่ดี ขององค์การมหาชน
1) ผู้บริหารระดับสูงของ อพท. มีความรู้ ความสามารถ และมีความมุ่งมั่นในการบริหารหน่วยงาน
และสร้างเครือข่ายการทํางานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง และให้ความสําคัญกับการติดตามประเมินผล
การดําเนินงานให้สูงกว่าเป้าหมาย ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดในคํารับรองการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555 ของ อพท. จึงมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา นอกจากนี้การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามคํารับรองการปฏิบัติงาน มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบมีระเบียบ การจัดทําข้อมูลหลักฐานมีความครบถ้วน
ถูกต้องดี โดยจัดส่งให้ สํานักงาน ก.พ.ร. เป็น e - files ทําให้สามารถค้นหาได้สะดวก นอกจากนี้การจัดทํา
รายละเอียดการประเมินผลมีความครบถ้วนทุกตัวชี้วัดและครบทุกหัวข้อในแบบประเมินผล 6 เดือนและ 12 เดือน
2) เจ้าหน้าที่มีความสามารถและตั้งใจปฏิบัติงานภายใต้บริบทอํานาจหน้าที่ของ อพท. เช่น การ
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยสนับสนุนให้มีการจัดทําแผน
แม่บทและแผนปฏิบัติการ และการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน รวมทั้งการ
ส่งเสริมการจัดทํามาตรการลดภาวะโลกร้อนกับการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น
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3) อพท. มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากคํารับรองการปฏิบัติงานระดับองค์กรสู่ระดับ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ทําให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถกํากับดูแลกระบวนการทํางานของ
สํานักงานพื้นที่พิเศษและส่วนกลางได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น และมีการเชื่อมโยงผลการประเมินกับการเลื่อนเงินเดือน
สร้างแรงจูงใจให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเกิดความกระตือรือร้น และร่วมกันทํางานเพื่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
4) การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่สําคัญของ อพท. ทั้งในด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน (ด้าน
ภารกิจหลัก) มีการดําเนินงานได้อย่างถูกต้องน่าเชื่อถือเป็นตัวอย่างที่ดี โดยได้รายงานในรายงานประจําปีและเว็บไซต์
ของ อพท.

5. ข้อสังเกตเพื่อการปรับปรุง
1) การกําหนดตัวชี้วัดในมิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติงาน ควรพัฒนาการวัดและ
ประเมินผลเกี่ยวกับผลลัพธ์ของภารกิจและโครงการที่สําคัญ ๆ เพื่อแสดงถึงผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติงานหรือส่งผล
กระทบโดยตรงในการผลักดันยุทธศาสตร์ของ อพท.
2) ควรให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการองค์ความรู้ในองค์กร เพื่อทําให้การปฏิบัติงานของ
อพท. ตามอํานาจหน้าที่เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
3) ภารกิจเกี่ยวกับพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีความแตกต่างจากพื้นที่พิเศษอื่น ๆ ที่มีการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับรายได้และรายจ่ายจํานวนมาก ต้องมีการจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดรายได้แต่ต้องไม่เป็นการ
แสวงหากําไรหรือแข่งขันในเชิงธุรกิจ อพท. จึงต้องมีการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนงานและแก้ไขระเบียบที่
เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการทํางานของพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
………………………………….

