รายงานการประเมินองค์การมหาชนและผู้อานวยการองค์การมหาชน
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(องค์การมหาชน)

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
วัตถุประสงค์การจัดตั้ง

ข้อมูลพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1. ประสานงานการบริหารจัดการการท่องเที่ยวระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
งบประมาณ 451.86 ล้านบาท
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นของรัฐที่มีอานาจหน้าที่หรือได้รับมอบหมายให้บริหาร
รายได้
3.50 ล้านบาท
จัดการการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะในระดับชาติ หรือระดับท้องถิ่น
2. ประสานงานการใช้อานาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินทุนสะสม 24.05 ล้านบาท
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน ผัง
อัตรากาลัง (299/159) คน
เมือง สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว หรือการรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อบูรณาการการ
(กรอบ/บรรจุจริง)
บริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนา และรักษาสิง่ แวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
4. ส่งเสริมการใช้ศักยภาพของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการพัฒนา
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
ตลาดการท่องเที่ยว
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นของตน
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนท้องถิ่นจัดให้มีการบารุงรักษา
ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
7. ส่งเสริมการจัดทาข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
8. ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการจ้างงานและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่แห่งท้องถิ่นให้ดีขึ้น
คณะกรรมการองค์การมหาชน
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
วันที่หมดวาระ
ประธาน
1. นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ *
23 กุมภาพันธ์ 2559 22 กุมภาพันธ์ 2563
กรรมการ
กรรมการโดย 2. ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ตาแหน่ง
3. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

4. ปลัดกระทรวงมหาดไทย

-

-

5. ผู้อานวยการสานักงบประมาณ

-

-

6. นางปิยะมาน เตชะไพบูลย์ (ด้านการบริหารการท่องเที่ยว)

23 กุมภาพันธ์ 2559

22 กุมภาพันธ์ 2563

7. นายสหวัฒน์ แน่นหนา (ด้านการบริหารงานด้าน
มรดกศิลปวัฒนธรรม)

23 กุมภาพันธ์ 2559

22 กุมภาพันธ์ 2563

8. นายธวัชชัย อรัญญิก (ด้านการบริหารงานด้าน
การตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว)

23 กุมภาพันธ์ 2559

22 กุมภาพันธ์ 2563

9. นายขจร วีระใจ

23 กุมภาพันธ์ 2559

22 กุมภาพันธ์ 2563

(ด้านการบริหาร)

10. นายพชร อนันตศิลป์ (ด้านการบริหารงานด้าน
23 กุมภาพันธ์ 2559 22 กุมภาพันธ์ 2563
การเงิน การคลัง)
กรรมการและ 11. พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท
2 กันยายน 2557 1 กันยายน 2561
เลขานุการ
ผู้อานวยการ อพท.
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างชุมชนแห่งความสุข

หมายเหตุ * นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ขอลาออก เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างกระบวนการสรรหา
2

ภาพรวม

แบบประเมินองค์การมหาชนและผู้อานวยการองค์การมหาชน
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

Function
Base

องค์การมหาชน
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่
พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน (องค์การมหาชน)

Agenda
Base

สูงกว่าเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

ผู้อานวยการองค์การมหาชน

พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท

●

สรุปผลประเมิน
องค์กร

คะแนน
ITA*

สูงกว่าเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพ

96.43

Area
Base

●

-

Innovation
Base

●

Potential
Base

●

●
(ระดับ 2)

ผลการปฏิบัติงาน
(สัญญาจ้าง ผลการประเมินองค์กร
งานที่คณะกรรมการมอบหมาย)

สมรรถนะ

สูงกว่าเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย

●

●

สรุปผลประเมิน
ผู้อานวยการ
ระดับคุณภาพ

●
(ระดับ 3)

ผลประเมินรายองค์ประกอบ

 หมายถึง ผลดาเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย (ร้อยละตัวชีว้ ัดที่ผ่านการประเมินสูงกว่าร้อยละ 67 )
 หมายถึง ผลดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย (ร้อยละตัวชีว้ ัดที่ผ่านการประเมินอยู่ระหว่างร้อยละ 50 – 67)
 หมายถึง ผลดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมาย (ร้อยละตัวชีว้ ัดที่ผ่านการประเมินต่ากว่าร้อยละ 50)

สรุปผลประเมินภาพรวม

หมายถึง ระดับคุณภาพ** เป็นองค์การมหาชนที่มีผลการดาเนินงาน อยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมาย ทุกองค์ประกอบทีป่ ระเมิน
หมายถึง ระดับมาตรฐาน เป็นองค์การมหาชนที่มีผลการดาเนินงาน อยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายไม่ครบทุกองค์ประกอบที่ประเมิน
แต่ไม่มีองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งได้รับการประเมินในระดับต่ากว่าเป้าหมาย
หมายถึง ระดับต้องปรับปรุง เป็นองค์การมหาชนที่มีผลการดาเนินงาน อยู่ในระดับต่ากว่าเป้าหมายในองค์ประกอบในองค์ประกอบหนึ่ง
(แม้วา่ จะได้รับการประเมินในองค์ประกอบอืน่ ในระดับเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย)

หมายเหตุ
*ITA : Integrity and Transparency Assessment หรือ ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงาน ประเมินโดย สานักงาน ป.ป.ช.

**ระดับคุณภาพ
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3

-

องค์การมหาชนมีการกาหนดตัวชี้วัดประเภทผลลัพธ์ ในองค์ประกอบ Function / Agenda / Area ร้อยละ 80 ขึ้นไป
มีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมายทุกองค์ประกอบ
มีตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินร้อยละ 100
องค์การมหาชนมีการกาหนดตัวชี้วัดประเภทผลลัพธ์ ในองค์ประกอบ Function / Agenda / Area น้อยกว่าร้อยละ 80
มีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมายทุกองค์ประกอบ
มีตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินร้อยละ 100
องค์การมหาชนมีการกาหนดตัวชี้วัดประเภทผลลัพธ์ ในองค์ประกอบ Function / Agenda / Area น้อยกว่าร้อยละ 80
มีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมายทุกองค์ประกอบ
มีตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินน้อยกว่าร้อยละ 100

3

ส่วนที่ 1 : รายละเอียดการประเมินองค์กร

Function
Base

Agenda
Base

Area
Base

Innovation
Base

Potential
Base

สรุปผลประเมิน
องค์กร

คะแนน
ITA

สูงกว่าเป้าหมาย
●

สูงกว่าเป้าหมาย
●

-

สูงกว่าเป้าหมาย
●

สูงกว่าเป้าหมาย
●

ระดับคุณภาพ
●

96.43

องค์ประกอบ
การประเมิน
1. Function
Base

ประเด็นการประเมิน

เป้าหมาย

1.1 จานวนประชาชนในพื้นที่พิเศษที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินระดับความอยูด่ ีมี
สุข

ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่
ผ่านเกณฑ์

1.2 จานวนระบบบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยกระบวน
การการมีส่วนร่วมของชุมชนในแต่ละ
ระบบ
1.3 จานวนต้นแบบด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

6 ระบบ

1.4 ร้อยละความสาเร็จในการบรรลุตาม
กิจกรรมที่ดาเนินการผ่านการ
ขับเคลื่อนของภาคีเครือข่ายประชารัฐสู่
ความยั่งยืน
1.5 ร้อยละของรายได้ในพื้นที่พิเศษ
เพิ่มขึ้น

2. Agenda
Base

2.1 การสร้ า งความรั บ รู้ ค วามเข้ า ใจแก่
ประชาชน

12 ต้นแบบ

ร้อยละ 100

- ชุมชนเดิม ร้อยละ
15
- ชุมชนใหม่ ร้อยละ
30

ผลการ
ดาเนินงาน
- ประมวลผลความอยู่ดีมีสุข
ครบถ้วน จานวน 30 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งละ
400 ตัวอย่าง รวม 12,000
ตัวอย่าง
- ร้อยละ 89.23 ของประชาชน
ในพื้นที่พิเศษผ่านเกณฑ์การ
วัดระดับความอยู่ดีมีสุข
- ผู้อานวยการ อพท. เห็นชอบ
คู่มือระบบบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จานวน
6 ระบบ
- กลุ่มเป้าหมายต้นแบบการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ได้รบั
การพัฒนาศักยภาพ จานวน
13 ต้นแบบ
- กลุ่มเป้าหมายต้นแบบ
อพท. น้อย มีการประเมิน
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่
กาหนด จานวน 11 ต้นแบบ
- ดาเนินการตามแผนฯ
ได้ร้อยละ 100
- ชุมชนเดิม ร้อยละ 562.2
- ชุมชนใหม่ ร้อยละ 146.8
(รวมรายได้ 30.75 ล้าน
บาท)

สรุปผล หมายเหตุ
(ผลประเมินราย
ประเมิน องค์ประกอบ)
สูงกว่า
เป้าหมาย











สูงกว่า
เป้าหมาย
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องค์ประกอบ
การประเมิน

สรุปผล หมายเหตุ
(ผลประเมินราย
ประเมิน องค์ประกอบ)

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

2.1.1 ร้อยละการดาเนินการตาม
แผนการสร้างความรู้ความ
เข้าใจแก่ประชาชน
2.1.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็น
สาคัญที่ทันต่อสถานการณ์
ไม่มตี ัวชี้วัดในองค์ประกอบที่ 3

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ไม่มีประเด็นสาคัญต้องชี้แจง

-

-

-

-

4. Innovation 4.1 ระดับความสาเร็จของการสารวจ
Base
ความพึงพอใจและพัฒนาการ
ให้บริการ

ร้อยละ 80

อพท.6 = ร้อยละ 83.00
อพท.7 = ร้อยละ 84.60



สูงกว่า
เป้าหมาย

3. Area Base

ประเด็นการประเมิน

4.2 ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ

และองค์การมหาชน
เสนอรายงานผลการ
ปรับปรุงงานตามผลการ
สารวจของ
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 ต่อ
คณะกรรมการองค์การ
มหาชน ภายใน
ปีงบประมาณ 2560

ร้อยละ 96

4.3 การกากับดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน

5. Potential
Base

คะแนนประเมิน
ตั้งแต่ 4.0000 ขึ้น
ไป
4.4 ข้อเสนอการพัฒนาขีดความสามารถ เรื่อง ความพร้อมของ
ของหน่วยงาน
อพท. ในการพัฒนา
ตามแนวทางรัฐบาล
ดิจิทัล
5.1 การจัดทาและดาเนินการตามแผนการ ดาเนินการตาม
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ
ร้อยละ 100

ผลประเมินรายตัวชีว้ ัด

และรายงานผลการปรับปรุงงาน
ตามผลการสารวจฯ ต่อ กพท. ใน
การประชุมครั้งที่ 9/2560 วันที่
26 กันยายน 2560 วาระที่ 5.2

ร้อยละ 99.05



ระดับคะแนน
4.7375



ดาเนินการตามแผนฯ
ครบทั้ง 6 ด้าน



ร้อยละ 100

สูงกว่า
เป้าหมาย



 หมายถึง ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย (ผ่าน)

 หมายถึง ผลการดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมาย (ไม่ผ่าน)
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ส่วนที่ 2 : รายละเอียดการประเมินผู้อานวยการ : พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

ผู้อานวยการองค์การมหาชน
พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท
องค์ประกอบ
การประเมิน

ผลการปฏิบัติงาน
(สัญญาจ้าง ผลการประเมินองค์กร
งานที่คณะกรรมการมอบหมาย)

สมรรถนะ

สรุปผลประเมิน
ผู้อานวยการ

สูงกว่าเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย

ระดับคุณภาพ

●

●

●

ประเด็นการประเมิน

2.1 ผลงานของผู้อานวยการองค์การมหาชน (Performance)
2.1.1 สัญญาจ้าง
1) ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดเพื่อการ
ผู้อานวยการองค์การ
ประเมิน อพท. ประจาปีงบประมาณ
มหาชน
พ.ศ. 2560
2) จานวนพื้นที่ที่มีการศึกษาความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้เบื้องต้น
หรือมีการทบทวนพื้นที่พิเศษเดิม
3) ร้อยละความสาเร็จในการขับเคลื่อน
โครงการของพื้นที่พิเศษที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ
4) รายได้ชุมชนหรือผู้ประกอบการที่เข้า
ร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวกับ อพท.
ที่เพิ่มขึ้นจากตัวเลขฐานในปีก่อนหน้า

เป้าหมาย
เป็นไปตาม
เป้าหมาย 10
ตัวชี้วัด
2 แห่ง
ร้อยละ 90
ร้อยละ 10

5) จานวนประชาชนในพื้นที่พิเศษที่ผ่าน
ร้อยละ 60
เกณฑ์การประเมินระดับความอยู่ดีมีสุข
6) อัตรา Turn Over ของเจ้าหน้าที่
ลดลงร้อยละ 5
ระดับปฏิบัติการ
จากปีก่อนหน้า
การดาเนินการตามตัวชี้วัดสานักงาน
ระดับมาตรฐาน
ก.พ.ร.
-

2.1.2 ผลการประเมิน
องค์กร
2.1.3 งานอื่นๆ ที่คณะ
กรรมการมอบหมาย
2.2 สมรรถนะทางการบริหารของผู้อานวยการองค์การมหาชน (Competency)
2.2.1 สมรรถนะทางการ 1) ภาวะผู้นา
ระดับ 2
บริหารของผู้อานวย 2) วิสัยทัศน์
ระดับ 2
การองค์การมหาชน 3) การวางกลยุทธ์
ระดับ 2
4) ศักยภาพเพื่อการปรับเปลี่ยน
ระดับ 2
5) การควบคุมตนเอง
ระดับ 2
6) การสอนงานและการมอบหมายงาน
ระดับ 2

สรุปผล
ผลการดาเนินงาน
ประเมิน
เป็นไปตาม
เป้าหมายหรือสูง
กว่าเป้าหมาย
11 ตัวชี้วัด
อยู่ในระหว่าง
ดาเนินการ
2 แห่ง
ร้อยละ 95.94
(ข้อมูล ณ วันที่
22 กันยายน 2560)
ร้อยละ 219.30

หมายเหตุ
(ผลการประเมิน
รายองค์ประกอบ)
สูงกว่าเป้าหมาย







ร้อยละ 89.23



ลดลงร้อยละ
72.68
ระดับคุณภาพ



-

-

2.90
2.80
2.80
2.90
2.80
2.80










สูงกว่าเป้าหมาย
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สรุปผลงานสาคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 องค์กรที่มีบทบาทหน้าที่บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษของ อพท. เช่น อบต. เทศบาล เข้าร่วมการ
ส่งเสริมการบริหารจัดการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานเพื่อมุ่งสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.น้อย) รวม 14 ชุมชน
 พัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน โดยถ่ายทอดองค์ความรู้การท่องเที่ยวโดยชุมชนแก่สภา
องค์กรชุมชนและภาคีเครือข่ายของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว (Cluster) ต่างๆ
 ดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน พ.ศ.2559-2563 ด้วยการพัฒนาบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคส่วนต่างๆ โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักจานวน 4 กลุ่มเป้าหมาย คือ 1) กลุ่มเจ้าหน้าที่พัฒนาการ
ท่องเที่ยวของ อพท. 2) กลุ่มตัวแทนชุมชนต้นแบบในพื้นที่พิเศษของ อพท. 3) กลุ่มตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่พิเศษของ อพท. และ 4) กลุ่มภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน
 ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ“สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง” เพื่อพัฒนาความร่วมมือในการพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศเชื่อมโยง 2 ฝั่งแม่น้าโขงเลย – ลาว โดยจัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางจานวน จานวน 3 ครั้ง และการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความร่วมมือในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเชื่อมโยงฯ
 จัดเวทีแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดน่าน จานวน 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเชียง
กลางประชาพัฒนา โรงเรียนท่าวังผาวิทยาคม โรงเรียนน่าน คริสเตียนศึกษา โรงเรียนสา และโรงเรียนนาน้อย
 สร้ า งเครื อ ข่ ายความร่ ว มมือ ด้ า นการท่ องเที่ ย วและวั ฒนธรรมระดั บภู มิ ภ าค โดยการจั ดงานเสวนาวิชาการ
นานาชาติ เ รื่ อ ง "วั ฒ นธรรมกลองกั บ การท่ อ งเที่ ย ว" ในวั น ที่ 28 มิ ถุ น ายน 2560 และ จั ด งานมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นนานาชาติ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2560
 อพท. และสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจั งหวัดตราด ร่วมพัฒนาเส้นทางสานสัมพันธ์ตราด – โพธิสัตว์ เชื่อมโยง
เส้นทางการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน ลงพื้นที่สารวจเส้นทางการท่องระหว่างตราด – กัมพูชา โดยใช้เส้นทาง
จุดผ่านแดนบ้านท่าเส้น ตาบลแหลมกลัด จังหวัดตราด บ้านทะมอดา จังหวัดโพธิสัตว์ ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อ
ศึกษาเส้นทางในการสร้างความเชื่อมโยงในการท่องเที่ยวระหว่าง 2 ประเทศ รวมทั้งดาเนินการจัดกิจกรรม
คาราวานแรลลี่สานสัมพันธ์ ตราด – โพธิสัตว์ เพื่อการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 15 –
17 กุมภาพันธ์ 2560 จากกิจกรรมแรลลี่ ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และธุรกิจการค้า การลงทุน ที่เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับรู้ถึงศักยภาพการรองรับนักท่องเที่ยวของประเทศเพื่อนบ้าน และเล็งเห็นถึงช่องทางการค้าการ
ลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน ส่งผลให้เกิดช่องทางการสร้างงาน สร้างอาชีพเพิ่มขึ้น
 จัดกิจกรรมการพัฒนาขีดความสามารถด้านการให้บริการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการบริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการ ประเภทโรงแรม (Green Hotel) ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน ได้รับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการไปสู่
ระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย โดยเชิญคณะกรรมการโครงการฯ ร่วมตรวจประเมินโรงแรม/ที่พักในชมรม
ผู้ประกอบการที่พักจังหวัดน่าน จานวน 8 โรงแรม
 ดาเนิ นการจัด กิ จกรรมส่ งเสริม การมี ส่ว นร่ว มของภาคี เครือ ข่า ยในการด าเนิน การที่เ ป็น มิต รกับ สิ่งแวดล้ อ ม
(กิจกรรม CSR) โดยเป็นการส่งเสริมการปลูกหญ้ากุยช่ายทะเล ซึ่งเป็นการทา CSR บริเวณกลุ่มประมงเรือเล็กอ่าว
นาเกลือ เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 จัดกิจกรรมฝึกอบรม 4 มาตรการลดภาวะโลกร้อนของ อพท.3 (พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง) คือ การ
จัดการน้าอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการน้าเสีย การจัดการพลังงาน และการจัดการขยะ ซึ่งได้รับความสนใจ
จากเจ้าหน้าที่โรงแรมเป็นจานวนมาก อีกทั้งมี การฝึกอบรมให้ความรู้การจัดเตรียมเอกสารและแนวทางการ
ดาเนินการเพื่อเรียนรู้เกณฑ์การประเมินโครงการ Green Hotel มีการลงไปฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Coaching
เพื่อเตรียมความพร้อมและเรียนรู้แนวทางการปรับปรุงสถานประกอบการให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี และ
สามารถผ่านเกณฑ์การประเมินได้ พร้อมทั้งมีการทดสอบการประเมินเบื้องต้นของแต่ละสถานประกอบการที่เข้า
ร่วมโครงการ
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สรุปผลงานสาคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลท่องเที่ยวทั้งด้านแหล่งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์มรดกพระ
ร่วง ของทั้ง 3 พื้นที่ (อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย - กาแพงเพชร) ผ่านสื่อออนไลน์ รวมถึงสารวจ
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและวิเคราะห์ผลสาหรับการวางแผนและออกแบบสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวในเมืองมรดกพระร่วง โดยผลการสารวจพฤติกรรมนักท่องเที่ยวและผลวิ เคราะห์ถึงปัญหาในการ
เดินทางท่องเที่ยวและความต้องการของนักท่องเที่ยว สามารถนาไปใช้วางแผนและออกแบบสร้างประสบการณ์
การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในพื้นที่ได้อย่างมีทิศทาง
 ดาเนินการจัดกิจกรรมทดสอบเส้นท่องการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเลย ครบถ้วนจานวน 3 เส้นทาง ครอบคลุม
รูปแบบการท่องเที่ยวที่มีศักภาพในพื้นที่ ได้เเก่ 1.เส้นทางท่องเที่ยวเกษตรนิเวศ 2.เส้นทางท่องเที่ยวอัตลักษณ์ถิ่น
เลย 3.เส้นทางท่องเที่ยวมหัศจรรย์ภูผาเเละท่องเที่ยวชุมชน Phuho Ecotour โดยมีกลุ่มผู้เข้าร่วมที่หลากหลาย
ได้เเก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด บริษัทนาเที่ยว นักทดลองเที่ยวที่เหมาะสมในเเต่ละเส้นทาง อาทิ ผู้สูงอายุ กลุ่ม
วัย รุ่ น /วัย ท างาน เป็ น ต้น เพื่ อ รับ ฟั งความเห็ น ที่ห ลากหลายในการพั ฒ นาปรั บ ปรุ งเส้ น ทางให้ เ หมาะสมกั บ
กลุ่มเป้าหมาย
 จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับวัฒนธรรม โดยสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวสวมใส่ผ้าทอพื้นเมือง
น่านท่องเที่ยวเมืองน่าน ภายใต้แคมเปญ “ใส่เสื้อ นุ่งซิ่น กิ๋นแอ่ว เมืองน่าน” ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม – 16
กรกฎาคม 2560 โดยตั้งบูทกิจกรรม ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว บริเวณลานข่วงเมืองน่าน ได้รับความร่วมมือจาก
นักท่องเที่ยวในการร่วมกิจกรรมพร้อมคาแนะนาต่างๆ เพื่อนาไปสู่การพัฒนาแบรนด์ และแบรนด์ “น่านเน้อเจ้า”
ได้รับผลตอบรับที่ดีจากการโปรโมทผ่านทาง Facebook fanpage “น่านเน้อเจ้า”อีกด้วย ทั้งนี้ กลุ่มทอผ้า 4
ชุมชน ได้แก่ กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านเชียงราย ตาบลดู่ใต้ กลุ่มทอผ้าบ้านซาวหลวง ตาบลบ่อสวก กลุ่มทอผ้าบ้าน
นาปงพัฒนา ตาบลนาซาว และกลุ่มทอผ้าโฮงเจ้าฟองคา ตาบลในเวียง มีการพัฒนาศักยภาพเพิ่มมากขึ้น ทั้งด้าน
คุณภาพการทอ รวมไปถึงคุณภาพการตัดเย็บให้ได้ตามมาตรฐานมากขึ้น
 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนวนเกษตรดงเย็น พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง ในการพัฒนาเกษตร
อินทรีย์ครบวงจรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยจัดกิจกรรม Workshop : Organic Family กิจกรรม
สารวจเเมลงในฟาร์มออร์แนกิก "จับ ดู รู้ ปล่อยเเมลง"และ ศิลปะจากแมลงในฟาร์มออร์แกนิก เป็นต้น
 ชุมชนขยายผลเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานการรับรองแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน จานวน 19
ชุมชน ประกอบด้วย อพท.1 (พื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง) จานวน 4 ชุมชน คือ ชุมชนหาดเล็ก
ชุมชนคลองใหญ่ ชุมชนไม้รูด และชุมชนบ้านยายม่อม อพท.3 (พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง) จานวน
4 ชุมชน คือ บ้านเนินพลับหวาน บ้านหนองปรือ ชุมชนนาเกลือ และชุมชนหนองปลาไหล อพท.4 (พื้นที่พิเศษ
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – กาแพงเพชร) จานวน 5 ชุมชน คือ บ้านกล้วย ชุมชนอ่างทอง
เทศบาลเมืองกาแพงเพชร ชุมชนท่าชัย -ศรีสัชนาลัย และชุมชนหนองอ้อ อพท.5 (พื้นที่พิเศษเลย) จานวน 3
ชุมชน คือ ชุมชนนาอ้อ ชุมชนชัยพฤกษ์ และชุมชนภูป่าเปาะ อพท.6 (พื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน) จานวน 2 ชุมชน
คือ ชุมชนม่วงตึ๊ด และชุมชนนาซาว และ อพท.7 (พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง) จานวน 1 ชุมชน คือ ชุมชนอู่
ทอง (เขาพระ-หนองเสือ)
 เตรียมความพร้อมให้กับชุมชน/ภาคีเครือข่าย และจัดกระบวนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยการจัด
กิจกรรมให้ชุมชนบ้านพองหนีบ และบ้านนาเจริญ อ.ภูกระดึง จ.เลย ซึ่งเป็นเครือข่ายใหม่ได้เข้าไปแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภูป่าเปาะ พร้อมถอดบทเรียนจากการได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนามา
ปรับปรุง และพัฒนาให้ชุมชนมีความพร้อมเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป
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สรุปผลงานสาคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 พัฒนาริม คลองนาเกลือร่ วมกับกลุ่ มอนุรักษ์ อ่าวนาเกลือ และสานั กสิ่งแวดล้อมเมือ งพัทยา โดยจัด กิจกรรม
ฝึกอบรมและสร้างการมีส่วนร่วมในพื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาตินาเกลือ เพื่อฟื้นฟูและรักษาระบบนิเวศเพื่อ
รองรับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สภาพแวดล้อมการจัดการขยะในพื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติคลองนาเกลือให้มี
ได้ และประชาชนสามารถสร้างรายได้จากการให้บริการและจาหน่ายสินค้าและของที่ระลึกให้แก่ นักท่องเที่ยวที่
พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย - กาแพงเพชร
เพื่ อ ให้ มี อ งค์ ค วามรู้ และภาคภู มิ ใ จในการเป็ น มรดกโลกและเมือ งประวั ติ ศ าสตร์ มี ศัก ยภาพในการต้ อ นรั บ
นักท่องเที่ยวและดาเนินกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว ก่อเกิดรายได้แก่ประชาชนในชุมชนจากการท่องเที่ยว
 อพท. ร่วมกับ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนาเกลือและกลุ่มประมงเรือเล็กบ้านนาเกลือ ดาเนินการ
พัฒ นาตลาดเก่า นาเกลื อ และจั ดกิ จกรรมเปิ ด ตลาดเก่า ชุม ชนนาเกลื อ เพื่อ ส่ งเสริ ม และพั ฒ นาเส้ น ทางการ
ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการสืบทอดวิถีวัฒนธรรม และดารงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์
ดั้งเดิมของชุมชน ส่องผลให้ชุมชนเกิดความตื่นตัวและมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูวิถีชีวิตดั้งเดิม สืบทอดวัฒนธรรมอันดี
งามของชุมชน และประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการจาหน่ายสินค้าซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน
 พัฒนาระบบสนับสนุนการวางแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พื้นที่คุ้งบางกะเจ้า ซึ่งรวมถึงการ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการเรียกใช้ การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ และการ
ประมวลผลข้อมูลในรูปของแผนที่ ตารางข้อมูล และการจัดทาระบบนาเสนอข้อมูลเชิงพื้นที่ทางด้านการท่องเที่ยว
ผ่าน Web Browser โดยสามารถเรียกใช้และนาเสนอข้อมูล ให้แสดงผลร่วมกันได้
 ติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อเก็บข้อมูลภาคสนามจานวนนักท่องเที่ยว สาหรับใช้ในการเปรียบเทียบและปรับแต่งค่า
การตรวจนับจานวนนักท่องเที่ยวของระบบ ให้มีความแม่นยาที่ดีขึ้น
 จัดทาคู่มือท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิ กส์ เพื่อแนะนาเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่
เชื่อมโยง (Mobile Application) ระยะที่ 2 โดยเก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่
เชื่อมโยง จานวน 200 แหล่ง
 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย - กาแพงเพชร
เพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน จานวน 11 แห่ง ได้แก่ ชุมชนเมืองเก่า
สุโขทัย ชุมชนเทศบาลเมืองกาแพงเพชรชุมชนหนองอ้อ ชุมชนบ้านกล้วย ชุมชนท่าชัย -ศรีสัชนาลัย ชุมชนตาบล
อ่างทอง ชุมชนตาบลวังทองแดง ชุชนตาบลเทพนคร ชุมชนตาบลทรงธรรม ชุมชนบ้านคุกพัฒนา และชุมชน
เทศบาลตาบลป่ากุมเกาะ เพื่อให้ชุมชนทั้ง 11 แห่งได้บริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้ และก่อให้เกิด
รายได้แก่ชุมชนจากการท่องเที่ยว ส่งผลให้คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่แห่งท้องถิ่นให้ดีขึ้น
 ดาเนินการสารวจระดับความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในพื้นที่พิเศษจานวน 30 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม
จานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 12,000 ตัวอย่าง ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560 โดยเก็บข้อมูลแล้ว
เสร็จ 30 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 12,000 ตัวอย่าง และสรุปผลการสารวจระดับความอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชนในพื้นที่พิเศษประจาปี 2560 ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560) พบว่า ประชาชนที่
เป็นกลุ่มตัวอย่างผ่านเกณฑ์ประเมินระดับความอยู่ดีมีสุขของ อพท. จานวน 10,708 คน คิดเป็น ร้อยละ 89.23
ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
 ดาเนินการประเมินและวิเคราะห์รายได้ชุมชนประจาปี ไ2560 จานวน 443 ครัวเรือน โดยจาแนกเป็นชุมชนเดิม
จานวน 6 ชุมชน กลุ่มเป้าหมาย 185 ครัวเรือน และชุมชนใหม่จานวน 8 ชุมชน กลุ่มเป้าหมาย 285 ครัวเรือน
พบว่า รายได้ชุมชนเดิม เพิ่มขึ้นร้อยละ 562 และชุมชนใหม่มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 146.82 (รวมรายได้ 30.75
ล้านบาท)
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