รายงานการประเมินผลตามคารับรองการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
1. ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 ข้อมูลทั่วไป
ผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจปี พ.ศ.2540 – 2544 รัฐบาลในขณะนั้นได้พิจารณาเห็นความสาคัญ
ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีบทบาทช่วยพยุงและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ การประชุมเชิงปฏิบัติการของ
รัฐบาล ณ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 – 24 เมษายน 2544 ได้จุดประกายนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวที่มีการบริหารและจัดการอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ โดยให้มีการพัฒนาการท่องเที่ยวหมู่
เกาะช้างเชิงอนุรักษ์ระดับสากล
คณะรัฐมนตรีในการประชุมอย่างไม่เป็นทางการนอกสถานที่ ณ เกาะช้าง จังหวัดตราด เมื่อวันที่
22 มิถุนายน 2545 มีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอให้ศึกษาการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การ
มหาชนขึ้น เพื่อกากับการบริหารพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยให้เกาะช้างเป็นพื้นที่พิเศษแห่งแรก
พระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ ง องค์ ก ารบริ ห ารการพั ฒ นาพื้ น ที่ พิ เ ศษเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น
(องค์การมหาชน) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 120 ตอนที่ 49 ก ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2546
1.2 วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
1) ประสานงานการบริ ห ารจัดการการท่องเที่ยวระหว่างส่ ว นราชการ รัฐ วิส าหกิจ องค์กร
ปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น หรื อหน่ ว ยงานอื่น ของรั ฐ ที่มี อานาจหน้ าที่ ห รื อได้รั บมอบหมายให้ บริ ห ารจั ดการการ
ท่องเที่ยว ไม่ว่าในระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับท้องถิ่น
2) ประสานงานการใช้อานาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 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
บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
7) ส่งเสริมการจัดทาข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
8) ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาพื้ นที่ ที่มี ศัก ยภาพในด้ านการท่ องเที่ ยว เพื่ อให้ เ กิด การจ้ างงานและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่แห่งท้องถิ่นให้ดีขึ้น
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1.3 รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกา : นายกรัฐมนตรีมอบรองนายกรัฐมนตรี
พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร
(ตามคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี ที่ 103/ 2557 ลงวันที่ 15 กันยายน 2557)
1.4 ผู้อานวยการ : พันเอก นาฬิกอติภัค แสงสนิท
1.5 รายชื่อคณะกรรมการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(องค์การมหาชน) (ได้รับการแต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554)
คณะกรรมการ
1. นายวัลลภ พลอยทับทิม

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ

2. ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กรรมการ

3. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรรมการ

4. ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรรมการ

5. ผู้อานวยการสานักงบประมาณ

กรรมการ

6. นายเฉลิมพร พิรุณสาร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

7. นายสมชัย เพียรสถาพร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

8. รองศาสตราจารย์ วินัย ล้าเลิศ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

9. นายแพทย์สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

10. นายพลฑิตย์ ภุกพิบูลย์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

11. ผู้อานวยการ อพท.

กรรมการและเลขานุการ

1.6 โครงสร้างและอัตรากาลัง
โครงสร้างใหม่ ตามมติที่ประชุม กพท. ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 8 เมษายน 2557
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หมายเหตุ

สานักงานพื้นที่พิเศษ ได้แก่
: พื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง
: พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง
: พื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – กาแพงเพชร
: พื้นที่พิเศษเลย
: พื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน
: พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง

อัตรากาลัง (ณ วันที่ 30 กันยายน 2557)
อพท. ส่วนกลาง
สพพ.1 (หมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง)
สพพ.3 (เมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง)
สพพ.4 (อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย –
ศรีสัชนาลัย – กาแพงเพชร)
สพพ.5 (เลย)
สพพ.6 (เมืองเก่าน่าน)
สพพ.7 (เมืองโบราณอู่ทอง)
รวม

เจ้าหน้าที่
56
12
14

ลูกจ้างชั่วคราว
10
-

รวม
66
12
14

12

-

12

13
12
12
131

10

13
12
12
141
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1.7 เงินงบประมาณที่ได้รับ (เงินอุดหนุน) 494.9173 ล้านบาท จาแนกเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
- ค่าใช้จ่ายบุคลากร
- ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
- ค่าใช้จ่ายโครงการ

จานวน 101.3414
จานวน 76.2619
จานวน 317.3140

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

1.8 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์
“อพท. ประสานทุกภาคีเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”
พันธกิจ
1) ประสานงานการบริ ห ารจัด การการท่ องเที่ย วระหว่ างส่ ว นราชการ รัฐ วิ ส าหกิ จ องค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น หรื อหน่ ว ยงานอื่ น ของรัฐ ที่ มีอ านาจหน้า ที่ห รือ ได้ รับ มอบหมายให้ บริ ห ารจั ดการการ
ท่องเที่ยว ไม่ว่าในระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับท้องถิ่น
2) ประสานงานการใช้อานาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน ผังเมือง สิ่งแวดล้อม การ
ท่องเที่ยว หรือการรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อบูรณาการการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
4) ส่งเสริมการใช้ศักยภาพของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการพัฒนาตลาด
การท่องเที่ยว
5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นของตน
6) ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนท้องถิ่นจัดให้มีการบารุงรักษา
ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
7) ส่งเสริมการจัดทาข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
8) ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาพื้ น ที่ ที่ มี ศั ก ยภาพในด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว เพื่ อ ให้ เ กิ ด การจ้ า งงานและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่แห่งท้องถิ่นให้ดีขึ้น
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบูรณาการการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างเครือข่ายการพัฒนาทุกภาคส่วน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเพื่อ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (HPO) ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
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2. สรุปผลในภาพรวม
การจัดทาคารับรองการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานตามคารับรองฯ ขององค์การบริหารการ
พัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มี
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้ง ตัวชี้วัดในคารับรองฯ เป็นตัวชี้วัดที่ใช้ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่
เป็นตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์
ผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานของ อพท. ในภาพรวม ได้คะแนน 5.0000
2.1 ตารางสรุ ป คะแนนผลการประเมิน การปฏิบัติ งานตามคารั บรองการปฏิบัติ งานขององค์การ
บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเ ศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
ผลประเมินแยกตำมมิติ

นำ้ หนัก

ผลคะแนน

มิติที่ 1 ประสิทธิผล
ของการปฏิบตั ิงาน

60%

5.0000

มิติที่ 2 คุณภาพการให้บริการ

10%

5.0000

ระดับคะแนน
5.0
4.0
3.0

มิติที่ 3 ประสิทธิภาพ
ของการปฏิบตั ิงาน

12%

5.0000

มิติที่ 4 การกากับดูแลกิจ การ
และการพัฒนาองค์การ

18%

5.0000

100%

5.0000

2.0

รวมทุกมิติ

รวมทุกมิติ

1.0
0.0
มิติที่ 1

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 4

รวมทุกมิติ

2.2 เปรียบเทียบผลการประเมินรายปีขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 – 2557
คะแนน พ.ศ.
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557

มิติที่ 1
4.4294
4.5974
4.1664
3.3030
3.5811
4.8039
5.0000
5.0000
5.0000
5.0000

มิติที่ 2
4.1000
5.0000
4.6880
3.9867
4.3016
4.8600
5.0000
5.0000
5.0000
5.0000

มิติที่ 3
5.0000
2.8989
5.0000
3.5333
4.0769
5.0000
4.3763
4.5696
5.0000
5.0000

มิติที่ 4
3.5563
3.6194
3.2667
3.4571
4.1091
4.7483
4.7778
5.0000
5.0000
5.0000

รวม
4.3488
4.3211
4.3971
3.4971
3.8306
4.8145
4.8714
4.9483
5.0000
5.0000
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ตำรำงสรุปคะแนนผลกำรประเมินกำรปฏิบตั งิ ำนตำมค้ำรับรองกำรปฏิบตั งิ ำนของ
องค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพืนทีพ
่ เิ ศษเพือ่ กำรท่องเทีย่ วอย่ำงยัง่ ยืน (องค์กำรมหำชน)
ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557
ตัวชีวัดผลกำรปฏิบัตงิ ำน

มิตท
ิ ี่ 1 มิตด
ิ ำ้ นประสิทธิผลของกำรปฏิบัตงิ ำน
1.1 ความสาเร็จในการสร้างต้นแบบและศูนย์การเรีย นรูเ้ พื่อ
ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ย วที่เป็นมิตรกับ
่งแวดล้มอชนต้
ม นแบบในพื้นที่พิเศษ 6 แห่ง
1.1.1 จสิานวนชุ
ที่ได้รบ
ั การส่งเสริมให้ดาเนินกิจกรรมตาม 4 มาตรการ
ลดภาวะโลกร้อนของ อพท. สามารถลดปริมาณการ
ปลดปล่อย Carbon Emission ที่เกิดจากภาคการ
ท่องเที่ย ว
1.1.2 ร้อยละของสถานประกอบการในพื้นที่พิเศษ
6 แห่ง ที่แ สดงเจตจานงเข้าร่วมการประเมิน และ
สามารถผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานสถาน
ประกอบการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ในระดับมาตรฐาน
1.2 ร้อยละของรายได้ชุมชนที่เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย จากการเข้า
ร่วมดาเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้ในพื้นที่พิเศษ 6
แห่ง
1.3 ร้อยละของชุมชนต้นแบบที่ได้รบ
ั การพัฒนาตาม
แผนพัฒนาให้เป็นไปตามเกณฑ์การรับรองแหล่ง
ท่องเที่ย วชุมชน
1.3.1 ร้อยละของชุมชนต้นแบบที่ได้รบ
ั การพัฒนาตาม
แผนพัฒนาให้เป็นไปตามเกณฑ์การรับรองแหล่ง
ท่องเที่ย วชุมชนจากปี 2556 (จานวน 8 แห่ง) สามารถ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานรับรองแหล่งท่องเที่ย วชุมชนเชิง
คุณภาพ ประจาปี 2557 ของ อพท. ได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อย
ละ 50 ของคะแนนรวมทุกด้าน
1.3.2 ร้อยละของชุมชนขยายผลจากชุมชนต้นแบบปี 2556
(จานวน 5 แห่ง) ที่ได้รบ
ั การพัฒนาตามแผนพัฒนาให้
เป็นไปตามเกณฑ์การรับรองแหล่งท่องเที่ย วชุมชน
สามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานรับรองแหล่งท่องเที่ย ว
ชุมชนเชิงคุณภาพ ประจาปี 2557 ของ อพท. ได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 25 ของคะแนนรวมทุกด้าน
1.4 ร้อยละของชุมชนที่ได้รบ
ั การพัฒนา การท่องเที่ย ว
อย่างยั่งยืนในพื้นที่พิเศษที่ผ่านเกณฑ์วัดระดับความอยู่
ีสุข
1.5 ดี
ร้อมยละของการน
าชุดความรูด้ ้านการท่องเที่ย วอย่าง
1.6

1.7

ยั่งยืนที่เผยแพร่ต่อบุคคลภายนอกไปใช้ประโยชน์
ร้อยละเฉลี่ย ความสาเร็จตามแผนการขับเคลื่อน
โครงการภายใต้แ ผนแม่บทในพื้นที่พิเศษที่ได้รบ
ั การ
จัดสรรงบประมาณ
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานภายใต้เกณฑ์
การท่องเที่ย วอย่างยั่งยืนโลกขององค์การการ
ท่องเที่ย วโลก (UNWTO)

มิตท
ิ ี่ 2 มิตด
ิ ำ้ นคุณภำพกำรให้บริกำร
2.1 ระดับความสาเร็จของการใช้ผลการสารวจความพึง
พอใจเพื่อพัฒนาการให้บริการ
(1) พื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน
(2) พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง
2.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจในการให้บริการ
(1)
(2)
2.3
มิตท
ิ ี่ 3
3.1
3.2
มิตท
ิ ี่ 4
4.1
4.2
4.3
4.4

หน่วยวัด

นำ้ หนัก
(ร้อยละ)

1

2

เกณฑ์กำรให้คะแนน
3
4

5

ผลกำรด้ำเนินงำน
ผลกำร ค่ำคะแนน คะแนน
ด้ำเนินงำน
ที่ได้
ถ่วงนำ้ หนัก

60

5.0000

ชุมชน

2.5

3

4

5

6

7

12.00

5.0000

0.1250

ร้อยละ

2.5

30

40

50

60

70

100.00

5.0000

0.1250

ร้อยละ

5

17

22

27

32

37

92.26

5.0000

0.2500

ร้อยละ

2.5

60

70

80

90

100

100.00

5.0000

0.1250

ร้อยละ

2.5

60

70

80

90

100

100.00

5.0000

0.1250

ร้อยละ

5

50

55

60

65

70

100.00

5.0000

0.2500

ร้อยละ

10

70

75

80

85

90

100.00

5.0000

0.5000

ร้อยละ

20

60

70

80

90

100

100.00

5.0000

1.0000

ร้อยละ

10

70

75

80

85

90

94.00

5.0000

0.5000

12

5.0000

ระดับ
ระดับ

2.5
2.5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

5.00
5.00

5.0000
5.0000

0.1250
0.1250

พื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย -ศรีสัชนาลัย กาแพงเพชร
พื้นที่พิเศษเลย
ระดับการรับรู้ Brand Image การท่องเที่ย วเชิงอนุรกั ษ์
ในพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง
มิตด
ิ ำ้ นประสิทธิภำพของกำรปฏิบัตงิ ำน
ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จา่ ยเงิน

ร้อยละ

2.5

70

75

80

85

90

93.52

5.0000

0.1250

ร้อยละ
ร้อยละ

2.5
2

70
1

75
2

80
3

85
4

90
5

93.52
5.00

5.0000
5.0000

0.1250
0.1000

ร้อยละ

10
3

80

85

90

95

100

100.00

5.0000
5.0000

0.1500

ระดับความสาเร็จของการนาแผนปฏิบัติการในการ
ปรับปรุงกระบวนงานภายในสู่การปฏิบัติ (BPR)
มิตด
ิ ำ้ นกำรก้ำกับดูแลกิจกำรและกำรพัฒนำองค์กำร
ระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแ ลกิจการ
ระดับความสาเร็จของการประเมินผลการดาเนินงาน
ตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายจัดตั้ง
ระดับความสาเร็จของการจัดทาระบบการบริห ารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ระดับความสาเร็จในการจัดการองค์ความรู้ (KM) เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภ าพในการปฏิบัติงานขององค์กร

ระดับ

7

1

2

3

4

5

5.00

5.0000

0.3500

ระดับ
ระดับ

18
10
2

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

5.0000
5.00

5.0000
5.0000
5.0000

0.5000
0.1000

ระดับ

3

1

2

3

4

5

5.00

5.0000

0.1500

ระดับ

3

1

2

3

4

5

5.00

5.0000

0.1500

นำ้ หนักรวม

100

ค่ำคะแนนที่ได้

5.0000
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3. ผลการดาเนินงานที่สาคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
3.1 มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (น้าหนักร้อยละ 60) ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
อพท. กาหนดตัว ชี้วัดที่แสดงผลการปฏิบัติงานที่ส อดคล้องกับ วัตถุประสงค์ การจัดตั้ง พันธกิจและ
ยุทธศาสตร์ เป็นตัวชี้วัดที่ใช้ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ซึ่งมีผลการดาเนินงานโดยสรุป ดังนี้
3.1.1 ผลสาเร็จตามนโยบายรัฐบาล: นโยบายเศรษฐกิจ ข้อ 3.2.1 ส่งเสริมการท่องเที่ยวจากทั้ง
ภายนอกและภายใน ประเทศ จัดให้มีการพัฒนาการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เชิงวัฒนธรรม เชิงสุขภาพและสปา ที่มีคุณภาพสูงและมูลค่าเพิ่มสูง และข้อ 3.3.2 (7) เร่งพัฒนาอุตสาหกรรมให้
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม อยู่ร่วมกับชุมชนได้ และลดภาวะโลกร้อน นโยบายเร่งด่วน ข้อ
1.12 เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ และ นโยบายรัฐบาล ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
อพท. ได้มีการดาเนินการตามเกณฑ์การประเมินผล ดังนี้
1) อพท. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน โดยกาหนดเกณฑ์การประเมิน Low Carbon และแบบประเมิน ด้วยการประยุกต์ใช้เครื่องมือการประเมิน
ที่เป็นสากล เช่น Earthcheck, มูลนิธิใบไม้เขียว เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการลดภาวะโลกร้อนตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2554 ได้แก่ 1) การจัดการน้าเสียและนาน้ากลับมาใช้ใหม่ 2) การจัดการขยะ
3) การใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพ 4) การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และดาเนินการส่งเสริมให้ สถาน
ประกอบการหรื อชุมชนในพื้น ที่พิเศษ 6 แห่ งที่เข้าร่ว มกิจกรรมตามมาตรการลดภาวะโลกร้อน มีการวัดค่ า
Carbon foot print และสามารถผ่านเกณฑ์การประเมิน Low Carbon ทั้ง 6 พื้นที่พิเศษ คือ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

พื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง (สพพ.1)
พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (สพพ.3)
พื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กาแพงเพชร (สพพ.4)
พื้นที่พิเศษเลย (สพพ.5)
พื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน (สพพ.6)
พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง (สพพ.7)

สาหรับการประเมินค่า Carbon Emission ในภาคการท่องเที่ยวของชุมชนมีความหลากหลาย
สูง เนื่องจากมีลักษณะรูปแบบการปลดปล่อยที่แตกต่างกัน ส่งผลให้การประเมินต้องใช้บุคลากรเฉพาะสาขา ซึ่ง
อพท.หมายเลขที่มีความพร้อมด้านบุคลากรสามารถดาเนินการประเมินค่า Carbon Emission ได้เอง ส่วน อพท.
หมายเลขที่ยังไม่มีความพร้อมในการประเมินค่า Carbon Emission ได้มีการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดาเนินการ โดยมี
รายละเอียดหน่วยงานผู้รับผิดชอบการประเมินค่า Carbon Emission ดังนี้
หน่วยงาน จานวนชุมชน
อพท.1
3
อพท.3
1
อพท.4
1
อพท.5
1
อพท.6
5
อพท.7
1

หน่วยงานประเมินค่า Carbon Emission
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ ินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดาเนินการเอง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ ินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ ินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดร.ทรงเกียรติ ภัทรปัทมาวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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และจากการประเมินค่า Carbon Emission ก่อนและหลังดาเนินกิจกรรมลดภาวะโลกร้อนใน 12
ชุมชน พบว่า ชุมชนที่เข้าร่วมดาเนินกิจกรรมลดภาวะโลกร้อนสามารถลดปริมาณ Carbon Emission จากภาคการ
ท่องเที่ยว จานวน 12 ชุมชน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วยงาน
อพท.1
อพท.3
อพท.4
อพท.5

อพท.6

อพท.7

ชุมชนที่เข้าร่วม
ชุมชน ต.แหลมกลัด
ชุมชน ต.เกาะหมาก
ชุมชนบ้านบางเบ้า
ชุมชนท่าหน้าบ้าน เกาะล้าน
ชุมชนบ้านปากคลองเหนือ
ต.นครชุม
ชุมชน ต.ปวนพุ
ชุมชน ต.บ่อสวก
ชุมชนบ้านมหาโพธิ์
ชุมชนบ้านช้างค้า
ชุมชนบ้านหัวข่วง
ชุมชนบ้านภูมินทร์–ท่าลี่
ชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์
ต.อู่ทอง

การประเมินค่า Carbon Emission (kg-CO2 ต่อปี)
ก่อนดาเนินกิจกรรม หลังดาเนินกิจกรรม
ผลต่าง
142,853.40
142,608.41
244.99
2,058,554.44
1,660,511.16 398,043.28
2,130,510.06
2,130,068.12
441.94
981,780.81
981,089.79
691.02

ร้อยละ
ที่ลดลง
0.17
19.34
0.02
0.07

33,396.84

13,597.92

19,798.92

59.28

145,031.43
12,729.32
2,336.21
51,903.74
56,276.77
74,679.27

141,189.72
9,481.04
2,238.80
48,027.74
54,035.87
73,414.66

3,841.71
3,248.28
97.41
3,876.00
2,240.90
1,264.61

2.65
25.52
4.17
7.47
3.98
1.69

20,855.00

17,921.00

2,934.00

14.07

สาหรับสถานประกอบการในพื้นที่พิเศษ 6 แห่ง ที่แสดงเจตจานงเข้าร่วมการประเมิน เพื่อผ่าน
เกณฑ์การประเมินมาตรฐานสถานประกอบการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระดับมาตรฐาน ทั้ง 35 แห่ง คิดเปน
ร้อยละ 100 โดย อพท.ส่วนกลาง และ อพท.หมายเลข ได้ดาเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการที่
เข้าร่วมโครงการผ่านเกณฑ์ประเมินศักยภาพสถานประกอบการที่พักที่เป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ระดับมาตรฐาน
ดังนี้
พื้นที่

กิจกรรมที่ดาเนินการส่งเสริมให้สถานประกอบการผ่านตามเกณฑ์ประเมินฯ ระดับมาตรฐาน

อพท.1 1. จัดอบรมและลงพื้นที่ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการตามเกณฑ์ประเมินฯ และ
จัดทารายงานการสารวจศักยภาพให้แก่สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ
2. สนับ สนุ นให้มีการติดป้ ายสื่ อความหมายที่เป็นการประกาศนโยบายและแนวทางของสถาน
ประกอบการที่ต้องการดาเนินการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม
3. ส่งเสริมให้สถานประกอบการมีการเก็บบันทึกข้อมูลปริมาณการใช้น้าและไฟฟ้า และคิดคานวณค่า
การปลดปล่อยคาร์บอนจากการดาเนินกิจการ
4. สนับสนุนองค์ความรู้เรื่องการใช้พลังงานทดแทนโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการนาแบตเตอรี่
มาใช้ใหม่ การติดตั้งและดูแลรักษา solar cell

9
พื้นที่

กิจกรรมที่ดาเนินการส่งเสริมให้สถานประกอบการผ่านตามเกณฑ์ประเมินฯ ระดับมาตรฐาน

อพท.3 1. จัดอบรมและลงพื้นที่ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการตามเกณฑ์ประเมินฯ และ
จัดทารายงานการสารวจศักยภาพให้แก่สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ
2. สนับ สนุ นให้มีการติดป้ ายสื่ อความหมายที่เป็นการประกาศนโยบายและแนวทางของสถาน
ประกอบการที่ต้องการดาเนินการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิม่ เติม
3. ส่งเสริมให้สถานประกอบการมีการเก็บบันทึกข้อมูลปริมาณการใช้น้าและไฟฟ้า และคิดคานวนค่า
การปลดปล่อยคาร์บอนจากการดาเนินกิจการ
4. สนับสนุนองค์ความรู้โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้พลังงานทดแทน การเลือกใช้อุปกรณ์
ทีม่ ีประสิทธภาพ การจัดการน้าเสียน้าทิ้ง การจัดการขยะมูลฝอย
5. ร่วมกับสถาบันการศึกษาในท้องถิ่นเพื่อให้ความรู้และตรวจเช็คสภาพสถานประกอบการ เปลี่ยน
อุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบท่อส่งน้าประปาบางส่วนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ระบบบาบัดน้าทิ้ง ฯลฯ
อพท.4 1. จัดอบรมและลงพื้นที่ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการตามเกณฑ์ประเมินฯ และ
จัดทารายงานการสารวจศักยภาพให้แก่สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ
2. สนับ สนุ นให้มีการติดป้ ายสื่ อความหมายที่เป็นการประกาศนโยบายและแนวทางของสถาน
ประกอบการที่ต้องการดาเนินการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิม่ เติม
3. ส่งเสริมให้สถานประกอบการมีการเก็บบันทึกข้อมูลปริมาณการใช้น้าและไฟฟ้า และคิดคานวนค่า
การปลดปล่อยคาร์บอนจากการดาเนินกิจการ
4. สนับสนุนองค์ความรู้โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้พลังงานทดแทน การเลือกใช้อุปกรณ์
ที่ มี ป ระสิ ท ธภาพ การจั ด การน้ าเสี ย น้ าทิ้ ง การจั ด การขยะมู ล ฝอย และการศึ ก ษาดู ง านสถาน
ประกอบการที่มีการดาเนินงานในพื้นที่เกาะช้าง
อพท.5 1. จัดอบรมและลงพื้นที่ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการตามเกณฑ์ประเมินฯ และ
จัดทารายงานการสารวจศักยภาพให้แก่สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ
2. สนับ สนุ นให้มีการติดป้ ายสื่ อความหมายที่เป็นการประกาศนโยบายและแนวทางของสถาน
ประกอบการที่ต้องการดาเนินการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิม่ เติม
3. ส่งเสริมให้สถานประกอบการมีการเก็บบันทึกข้อมูลปริมาณการใช้น้าและไฟฟ้า และคิดคานวนค่า
การปลดปล่อยคาร์บอนจากการดาเนินกิจการ
4. สนับสนุนองค์ความรู้โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้พลังงานทดแทน การใช้ solar cell
การเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ การจัดการน้าเสียน้าทิ้ง การจัดการขยะมูลฝอย และการศึกษาดู
งานในสถานประกอบการที่ได้รับเกียรติบัตรใบไม้เขียว
อพท.6 1. จัดอบรมและลงพื้นที่ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการตามเกณฑ์ประเมินฯ และ
จัดทารายงานการสารวจศักยภาพให้แก่สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ
2. สนับ สนุ นให้มีการติดป้ ายสื่ อความหมายที่เป็นการประกาศนโยบายและแนวทางของสถาน
ประกอบการที่ต้องการดาเนินการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิม่ เติม
3. ส่งเสริมให้สถานประกอบการมีการเก็บบันทึกข้อมูลปริมาณการใช้น้าและไฟฟ้า และคิดคานวนค่า
การปลดปล่อยคาร์บอนจากการดาเนินกิจการ
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พื้นที่

กิจกรรมที่ดาเนินการส่งเสริมให้สถานประกอบการผ่านตามเกณฑ์ประเมินฯ ระดับมาตรฐาน
4. สนับสนุนองค์ความรู้โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ การ
จัดการขยะมูลฝอย และการศึกษาดูงานในสถานประกอบการที่ได้รับเกียรติบัตรใบไม้เขียว
5. ร่วมกับสถาบันการศึกษาในท้องถิ่นเพื่อให้ความรู้และตรวจเช็คสภาพสถานประกอบการ เปลี่ยน
อุปกรณ์ไฟฟ้า และระบบท่อส่งน้าประปาบางส่วนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

2) อพท. ได้ผลักดันนโยบายการพัฒนาเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ชุมชนในแหล่งพื้นที่
ท่องเที่ยวมีความเข้มแข็งบนพื้นฐานของชุมชนเอง เพื่อให้ชุมชนมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการท่องเที่ยว
ภายในชุมชนภายใต้กระบวนการการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สู่พื้นที่พิเศษทั้ง 6 แห่ง เพื่อมุ่งหวังให้ชุมชนในพื้นที่ท่องเที่ยวได้รับประโยชน์ คือ การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ซึ่งทุกพื้นที่จะต้องมีการกาหนดกิจกรรม พื้นที่ ชุมชนเป้าหมาย เครื่องมือ
และวิธีการจัดเก็บข้อมูล รวมทั้งระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องโดยใช้แนวทางและวิธีการของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
อพท. ได้ดาเนินการคัดเลือกชุมชน และกาหนดกิจกรรมส่งเสริมรายได้จากการท่องเที่ยวชุมชน
ในทุกพื้นที่พิเศษ ทั้งนี้ทุกสานักงานพื้นที่พิเศษ ได้มีการดาเนินการประชาสัมพัน ธ์ หาช่องทางและพัฒนาพื้นที่ให้
เป็นแหล่งจาหน่ายสินค้าชุมชนแก่นักท่องเที่ยว โดยค้นหาปัจจัยสนับสนุนที่เอื้อประโยชน์ต่อการเพิ่มรายได้ มีการใช้
แบบบันทึกรายได้ชุมชนเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บโดยแบ่งการจัดเก็บ ดังนี้
ข้อมูลรายได้ชุมชนในพื้นที่พิเศษ 6 แห่ง ในปี 2556 ก่อน ร่วมกิจกรรมส่งเสริมรายได้
ชุมชนในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย


(1) ชุมชน (เดิม) จากปี 2556 ที่ดาเนินการต่อในปี 2557 วัดจากรายได้เฉลี่ ยของปี
2556 (ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556)
(2) ชุมชน (ใหม่) ที่ดาเนินการในปี 2557 วัดจากรายได้ของเดือนมกราคม 2557
ข้อมูลรายได้ชุมชนในพื้นที่พิเศษ 6 แห่ง ในปี 2557 หลั งร่ว มกิจกรรมส่งเสริมรายได้
ชุมชนในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย


(1) ชุมชน (เดิม) จากปี 2556 ที่ดาเนินการต่อในปี 2557 วั ดจากรายได้เฉลี่ ย เดือ น
ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557
(2) ชุมชน (ใหม่) ที่ดาเนินการในปี 2557 วัดจากรายได้เฉลี่ย ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์
2557 – กันยายน 2557
ซึ่งสรุปผลการประเมินรายได้ของชุมชนที่เข้าร่วมดาเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้ในพื้นที่
พิเศษ ประจาปี 2557 จานวน 26 ชุมชน พบว่า ในภาพรวมมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 92.26 (รายละเอียดดังตาราง
สรุป) ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
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ตารางสรุปผลการประเมินรายได้ของชุมชนที่เข้าร่วมดาเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้ในพื้นที่พิเศษ 6 แห่ง
ประจาปี 2557
หน่วยงาน
อพท.1

อพท.3

อพท.4

อพท.5

อพท.6

อพท.7

ชุมชน
ชมรมนาเที่ยวพื้นบ้านสลักคอก
ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตาบลน้าเชี่ยว
ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ตาบลแหลมกลัด
กลุ่มประมงเทศบาล ตาบลบางละมุง
กลุ่มแม่บ้านประมงเทศบาล ตาบลบางละมุง
กลุ่มอาชีพสตรีตาบลตะเคียนเตี้ย
กลุ่มร้านอาหารเมืองเก่า
กลุ่มแม่บ้านนครชุม
กลุ่มแม่บ้านบ้านคุกพัฒนา
ตลาดย้อนยุคนครชุม
กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์ผู้ใช้น้าบ้านน้อย
อ.เชียงคาน
กลุ่มจาหน่ายสินค้าที่ระลึกพื้นเมืองและผ้าห่มนวม
อ.เชียงคาน
กลุ่มผูผ้ ลิตและจาหน่ายของที่ระลึกหน้ากากผีขนน้า
อ.เชียงคาน
กลุ่มผูผ้ ลิตและจาหน่ายของที่ระลึกหน้ากากผีตาโขน
อ.ด่านซ้าย
กลุ่มซาวหลวง ต.บ่อสวก
กลุ่มสามล้อถีบเมืองน่าน ต.ในเวียง
กลุ่มนวราษฏร์ ต.นาซาว
กลุ่มดูต่ ้นฮ่าง ต.ดู่ใต้
กลุ่มมหาโพธิ ต.ในเวียง
กลุ่มแม่บ้านอาหารแปรรูป ต.ในเวียง
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้นแจงพัฒนา
ชมรมนาเที่ยวสานักสงฆ์ สวนหินพุหางนาค
กลุ่มครัวชุมชนบ้านหนองเสือ
กลุ่มขนมบ้านเขาพระ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนดงเย็นเพื่อนพึง่ ภา
กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
ร้อยละที่เพิ่มขึ้น

รายได้ฐาน
(บาท)
60,762.50
126,927.50
49,971.25
17,900.00
2,400.00
11,825.00
9,662.50
13,875.00
10,750.00
206,295.38

รายได้ชุมชนเฉลี่ย
ปี 2557 (บาท)
121,661.25
182,144.00
57,572.50
16,218.75
11,762.50
12,436.25
29,500.00
19,051.67
22,550.00
665,474.83

ร้อยละที่
เพิ่มขึ้น
100.22
43.50
15.21
-9.39
390.10
5.17
205.30
37.31
109.77
222.58

174,280.00

261,905.00

50.28

175,600.75

303,391.67

72.77

22,455.00

19,493.75

-13.19

25,000.00

49,468.13

97.87

27,356.25
30,060.00
10,700.00
940.00
1,450.00
1,800.00
12,964.38
3,626.25
10,000.00
4,200.00
5,500.00
3,200.00

38,473.33
42,472.50
14,986.67
1,545.63
2,762.50
3,589.38
13,755.50
14,125.42
15,365.00
7,393.75
11,433.75
8,370.00

40.64
41.29
40.06
64.43
90.52
99.41
6.10
289.53
53.65
76.04
107.89
161.56
92.26
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3) จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ 2556 มีชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบที่ผ่านการคัดเลือก
จากการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ตามเกณฑ์การรับรองแหล่งท่องเที่ยวชุมชนและ
ได้รับการพัฒนาตามแผนการดาเนินงานการส่งเสริมรับรองการท่องเที่ยวชุมชน ได้แก่
ชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบในพื้นที่พิเศษ จานวน 8 แห่ง ดังนี้
1. ชุมชนตาบลแหลมกลัด อพท.1
2. ชุมชนตาบลน้าเชี่ยว อพท.1
3. ชุมชนตาบลสันลมจอย จังหวัดเชียงใหม่
4. ชุมชนตาบลไร่กองขิง จังหวัดเชียงใหม่
5. ชุมชนตาบลตะเคียนเตี้ย อพท.3
6. ชุมชนตาบลห้วยใหญ่ อพท.3
7. ชุมชนบ้านคุกพัฒนา อพท.4
8. ชุมชนตาบลปลาบ่า อพท.5
ชุมชนท่องเที่ยวขยายผลจากชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบในพื้นที่พิเศษ จานวน 5 แห่ง ดังนี้
1. ชุมชนตาบลนครชุม อพท.4 (จ.กาแพงเพชร)
2. ชุมชนตาบลเมืองเก่า อพท.4 (จ.สุโขทัย)
3. ชุมชนตาบลกกสะทอน อพท.5 (จ.เลย)
4. ชุมชนตาบลบ่อสวก อพท.6 (จ.น่าน)
5. ชุมชนตาบลในเวียง – บ้านหนองเต่า อพท.6 (จ.น่าน)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 อพท.ได้ดาเนินต่อเนื่อง ดังนี้
3.1) อพท. ได้จัดคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ออกเป็น 3-5 กลุ่ม เพื่อตรวจประเมินส่งเสริม
การท่องเที่ย วโดยชุม ชน /ชุมชนในพื้น ที่พิเ ศษ 6 พื้นที่ ให้ เป็นมาตรฐาน ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจประเมิน ฯ
ประกอบด้ว ยผู้ ทรงคุณวุฒิ นั กวิช าการจากสถาบันการศึกษาและหน่ ว ยงานที่เกี่ย วข้อง ร่ว มกั บผู้ บริห ารและ
เจ้าหน้าที่ของ อพท. โดยผลคะแนนจากการประเมินมีรายละเอียด ดังนี้
ชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบในพื้นที่พิเศษ
-

ผลคะแนนประเมินชมรมฯ แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด
ผลคะแนนประเมินชมรมฯ บ้านน้าเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด
ผลคะแนนประเมินชมรมฯ บ้านสันลมจอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ผลคะแนนประเมินชมรมฯ บ้านไร่กองขิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ผลคะแนนประเมินชมรมฯ ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
ผลคะแนนประเมินชมรมฯ ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
ผลคะแนนประเมินชมรมฯ บ้านคุกพัฒนา อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
ผลคะแนนประเมินชมรมฯ ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย

ร้อยละ 60.30
ร้อยละ 80.90
ร้อยละ 61.20
ร้อยละ 71.45
ร้อยละ 52.45
ร้อยละ 62.05
ร้อยละ 81.50
ร้อยละ 70.85

-

ชุมชนท่องเที่ยวขยายผลจากชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบในพื้นที่พิเศษ
ผลคะแนนประเมินชมรมฯ นครชุม อ.เมือง จ.กาแพงเพชร
ร้อยละ 78.6
ผลคะแนนประเมินชมรมฯ เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย
ร้อยละ 82.2
ผลคะแนนประเมินชมรมฯ กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย
ร้อยละ 72.8
ผลคะแนนประเมินชมรมฯ บ่อสวก อ.เมือง จ.น่าน
ร้อยละ 65.9
ผลคะแนนประเมินชมรมฯ ในเวียง-บ้านหนองเต่า อ.เมือง จ.น่าน ร้อยละ 56.7
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3.2) ร่วมกับตัวแทนจากชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนต้ นแบบในพื้นที่พิเศษทั้ง 8
แห่ง และชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน (ขยายผลจากชุมชนต้นแบบ 5 แห่ง) จัดประชุมสรุปบทเรียนที่
ได้รับจากการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2557 พร้อมทั้งร่วมกันกาหนดแนวทางการดาเนินงานและแผนงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตลอดจนจัดตั้ง “เครือข่ายชมรมส่ งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน” ขึ้นอย่างเป็น
ทางการ เมื่อวันที่ 23 - 27 กันยายน 2557 ณ โรงแรมเทวราช จ.น่าน
ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
4) อพท.ได้ดาเนินการจัดทาหลักเกณฑ์และแนวทางวัดระดับความอยู่ดีมีสุขของชุมชนในพื้นที่
พิเศษ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการจัดทาและวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชนในพื้นที่พิเศษ ที่ อพท. ดาเนินการส่งเสริม
สนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่ท่องเที่ยว ตลอดจนการสร้างองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และเพื่อ
เตรี ย มการเข้ า สู่ ก ระบวนการสร้ า งความอยู่ ดี มี สุ ข ให้ เ กิ ด ขึ้ น ในชุ ม ชน รวมทั้ ง ทราบถึ ง เกณฑ์ ห รื อ ปั จ จั ย ของ
องค์ประกอบการอยู่ดีมีสุข เพื่อเป็นฐานรากการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชนพื้นที่พิเศษที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ซึ่ง
อพท. มีการดาเนินการ ดังนี้
4.1) พิจารณากาหนดพื้นที่ในการสารวจ และคัดเลือกชุมชนนาร่องตามเกณฑ์มาตรฐานการ
รับรองแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ของ อพท. จานวน 33 ชุมชน จานวน 748 ตัวอย่าง
4.2) ออกแบบและจัดทาเกณฑ์ตัวชี้วัดระดับความอยู่ดีมีสุข ซึ่งแบบสารวจระดับความอยู่ดีมี
สุขของชุมชนในพื้นที่พิเศษดังกล่าวเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยความอยู่ดีมีสุขในชุมชน โดยอ้างอิงกรอบ
แนวคิดจากส านักงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ และเกณฑ์ดัช นีชี้วัดของกรมการ
พัฒนาชุมชน (Gross Village happiness: GVH) ประกอบด้วยคาถามเกี่ยวกับองค์ประกอบหรือปัจจัยของความ
อยู่ดีมีสุข 6 ด้าน
 ด้านการมีสุขภาวะ
 ด้านเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง
 ด้านครอบครัวอบอุ่น
 ด้านการบริหารจัดการชุมชนที่ดี
 ด้านการมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบนิเวศที่อบอุ่น
 ด้านการเป็นชุมชนประชาธิปไตย และมีธรรมาภิบาล
4.3) จัดทาหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดระดับความอยู่ดีมีสุขของชุมชนในพื้นที่พิเศษ โดยเกณฑ์การ
ประเมิน กาหนดไว้ที่ร้อยละ 60 ขึ้นไป ซึ่งเทียบเท่ากับเกณฑ์ระดับคะแนนประเมิน “ความอยู่เย็น เป็นสุข” หรือ
ความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน (Gross Village Happiness: GVH) ตามปรอทวัดความสุขมวลรวมของชุมชน
ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และได้รับความเห็นชอบจากผู้อานวยการ อพท.
4.4) ผลการประเมินระดับความอยู่ดีมีสุขรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา อพท. ได้มีการประเมิน
ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่พิเศษที่ผ่านเกณฑ์วัดระดับความอยู่ดีมีสุขในพื้นที่พิเศษไป
แล้ว จานวน 33 ชุมชน (ระดับความอยู่ดีมีสุขเฉลี่ยร้อยละ 75.47) และทั้ง 33 ชุมชนสามารถผ่านเกณฑ์การวัด
ระดับความอยู่ดีมีสุขของ อพท. (ร้อยละ 60) หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของชุมชนทั้งหมดในจานวน 33 ชุมชนที่
ได้รับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่พิเศษที่สามารถผ่านเกณฑ์การวัดระดับความอยู่ดีมีสุขของ อพท.
ซึ่งสรุปได้ดังนี้
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ลาดับ

ชุมชน/ ชมรม/ อปท.

พื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพืน้ ที่เชื่อมโยง
1
ชุมชนสลักคอก
2
ชุมชนน้าเชี่ยว
3
ชุมชนตาบลแหลมกลัด
4
อบต.ท่าโสม
5
อบต.ห้วงน้าขาว
6
อบต.เกาะช้างใต้
7
อบต.เกาะกูด
8
อบต.เกาะหมาก
9
อบต.แหลมงอบ
10 เทศบาลตาบลหาดเล็ก
11 อบต.หนองคันทรง
จังหวัดเชียงใหม่
12 ชุมชนสันลมจอย
13 ชุมชนบ้านไร่กองขิง
พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง
14 ชุมชนตะเคียนเตี้ย
15 ชุมชนบ้านซากแง้ว
พื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย-กาแพงเพชร
16 ชุมชนเมืองเก่าสุโขทัย
17 ชุมชนบ้านคุกพัฒนา
18 ชุมชนนครชุม
พื้นที่พิเศษเลย
19 ชุมชนตาบลปลาบ่า
20 ชุมชนกกสะทอน
21 ชมรมฯท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อ.หนองหิน
22 กลุ่มวัฒนธรรมวิถีเชียงคาน
พื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน
23 ชุมชนมหาโพธิ์
24 ชุมชนหัวเวียงใต้
25 ชุมชนบ้านไผ่เหลือง
26 ชุมชนบ้านนวราษฎร์
27 ชุมชนบ้านเชียงยืน
28 ชุมชนบ้านพญาวัด
29 ชุมชนหนองเต่า
พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง
30 ชุมชนบ้านหนองเสือ
31 ชมรมนาเที่ยวฯพุหางนาค
32 ชุมชนบ้านเขาพระ

กลุ่ม
ตัวอย่าง
(คน)

ระดับความ
อยู่ดีมีสุข
(ร้อยละ)

ผลการประเมินฯ
(ร้อยละ 60)
ผ่าน
ไม่ผ่าน

50
30
20
15
15
15
15
15
15
15
15

85.80
89.20
76.40
61.80
60.80
68.80
66.60
77.00
60.80
68.60
70.40

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

25
25

69.60
91.80

√
√

30
30

72.80
60.40

√
√

30
30
30

72.60
92.60
69.80

√
√
√

25
20
20
50

76.60
69.28
77.80
78.80

√
√
√
√

30
25
13
20
20
15
15

88.40
75.00
74.20
72.40
85.20
88.80
88.60

√
√
√
√
√
√
√

15
15
20

77.80
73.40
76.20

√
√
√

15
33

ชมรมฯทวารวดี
รวม

27
748

72.20
75.47

√
33

ตารางสรุปผลการสารวจระดับความอยู่ดีมีสุขของชุมชนต้นแบบ 33 แห่งในพื้นที่พิเศษ จาแนกรายพื้นที่พิเศษ

ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
3.1.2 พันธกิจเกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้และการให้บริการข้อมูลความรู้ด้านการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน อพท. ได้จัดทามาตรการเกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้และการให้บริการข้อมูลเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ดังนี้
1) อพท. ได้จัดทาชุดความรู้ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อเผยแพร่ต่อบุคคลภายนอก
จานวน 9 ชุดความรู้ ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000 โดยมีชุดความรู้ ดังนี้
1. ชุดความรู้เรื่องการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism)
2. ชุดความรู้เรื่องเกาะกูดขุมทรัพย์ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมกลางท้องทะเลไทย
3. ชุดความรู้เรื่ องพื้น ที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง “แนะนาแหล่ งท่องเที่ยวและ
เส้นทางท่องเที่ยวที่น่าสนใจ”
4. ชุดความรู้กลองปูจา เมืองน่าน ของสานักงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน
5. ชุดความรู้แนวทางการยกระดับภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพื้นที่
พิเศษเลย
6. ชุดความรู้เพื่อการพัฒนาสถานประกอบการที่พัก
7. DASTA’s Research Collection on Sustainable Tourism 2013
8. DASTA Sustainable Tourism Development Toolkit “by Community for
Community” ทาให้ดี ทาให้เด่น ทาให้ดัง The 9+1 Building Blocks
9. ชุดความรู้คู่มือสาหรับมัคคุเทศก์สวนหินธรรมชาติ "พุหางนาค"
ซึ่ ง จากการประเมิ น ผลการน าชุ ด ความรู้ ไ ปใช้ ป ระโยชน์ จ านวน 9 ชุ ด ความรู้ พบว่ า
กลุ่มเป้าหมายนาชุดความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ครบถ้วนทั้ง 9 ชุด ตามรายละเอียดดังนี้
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การนาไปใช้
ชื่อชุดความรู้
ประโยชน์
(A1)
34
1) การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism)
154
2) เกาะกูดขุมทรัพย์ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมกลางท้องทะเลไทย
3) พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง “แนะนาแหล่งท่องเที่ยว
17
และเส้นทางท่องเที่ยวที่น่าสนใจ”
4) กลองปูจา เมืองน่าน
72
5) แนวทางการยกระดับภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
31
วัฒนธรรมพื้นที่พิเศษเลย
6) การพัฒนาสถานประกอบการที่พัก
38
20
7) DASTA’s Research Collection on Sustainable Tourism 2013
8) DASTA Sustainable Tourism Development Toolkit “by
20
Community for Community” ทาให้ดี ทาให้เด่น ทาให้ดัง The 9+1
Building Blocks
42
9) คู่มือสาหรับมัคคุเทศก์สวนหินธรรมชาติ "พุหางนาค"

จานวนแบบ
ตอบรับทั้งหมด
(A2)
34
154

ร้อยละ
(A1/A2)
*100
100
100

17

100

72

100

31

100

38
20

100
100

20

100

42

100

2) อพท. ดาเนินงานภายใต้เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกขององค์การการท่องเที่ยวโลก
(UNWTO) เพื่อให้มีความสมบูรณ์ในการดาเนินงานด้านการบริหารจัดการพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน ซึ่งการรายงานผลการดาเนินงานภายใต้เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกของ UNWTO จะเป็นตัวชี้วัดที่
สาคัญในการยกระดับการดาเนินงานของ อพท. ในด้านการบริหารการพัฒนาพื้น ที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลต่อไป
การประชุมองค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน (UNWTO Conference on Sustainable Tourism Development) ณ เมืองไฮเดอราบัด สาธารณรัฐ
อิน เดี ย ระหว่ า งวั น ที่ 12–14 เมษายน 2556 จัด ขึ้ นโดยองค์ ก ารการท่ องเที่ ย วโลกแห่ งสหประชาชาติ หรื อ
UNWTO ซึ่งเป็นผู้ผลักดันให้การท่องเที่ยวกลายเป็นวิถีทางของการสร้างโอกาสในการพัฒนาและสร้างเศรษฐกิจ
แบบใหม่ในอนาคต ได้พยายามสร้างเครื่องมือและวิธีการ (Tools and Know-How) ให้กับประเทศสมาชิกเพื่อ
นาไปพัฒนาการท่องเที่ยวของตนให้สามารถแข่งขันได้ควบคู่ไปกับความยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนาวิธีปฏิบัติที่
จัดทาขึ้นโดย UNWTO ในการจัดการเพื่อการสร้างความยั่งยืนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม และแนะนาชุดตัวชี้วัดต่างๆ ที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้
ทราบถึงความคืบหน้าในการจัดทาเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria)
โดย Global Sustainable Tourism Committee หรือ GSTC ซึ่ง อพท. เป็นสมาชิกอยู่ด้วย ในการประชุม
ดังกล่าว อพท. ในฐานะตัวแทนประเทศไทยได้นาเสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศ
ไทย อาทิ วิธีปฏิบัติ เกณฑ์การประกาศพื้นที่พิเศษ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศไทย
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับความสนใจจากต่างประเทศเป็น
อย่างมาก โดยเฉพาะการผลักดันนโยบาย Creative Tourism และ Low Carbon Tourism ที่นาไปสู่การปฏิบัติ
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง ซึ่งการนาเสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศไทย
สอดรับกับเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก โดยครอบคลุมทั้ง 4 หมวดตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก
โดย อพท.เลือกใช้เกณฑ์ตัวชี้วัด Global Sustainable Tourism Criteria for Destination (draft 2 – version
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0.2) และเลือกตัวชี้วัดการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับบทบาท ภารกิจ อานาจหน้าที่ ของหน่วยงาน และเป็นไปตาม
เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกขององค์การการท่องเที่ยวโลก (UNWTO) ที่มีตัวชี้วัดครอบคลุมทั้ง 4 หมวด
จานวน 29 ข้อเท่านั้น (จากจานวนตัวชี้วัดทั้งหมด 41 ข้อ)
สรุปผลการประเมิน อพท. สามารถดาเนินงานภายใต้เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยื นโลกของ
องค์การการท่องเที่ยวโลก (UNWTO) ในภาพรวมได้ร้อยละ 94.00 ซึ่งสรุปผลการดาเนินงานในแต่ละหมวดได้ดังนี้
ประเด็นการประเมิน
หมวดที่ 1: การสร้างการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
หมวดที่ 2: การทาให้ชุมชนเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวได้รับประโยชน์สงู สุดในเชิง
สังคมและเศรษฐกิจโดยให้เกิดผลกระทบเชิงลบน้อยที่สดุ
หมวดที่ 3: การสร้างประโยชน์มากที่สุดให้ชุมชน นักท่องเที่ยว และมรดกทาง
วัฒนธรรม โดยสร้างผลกระทบน้อยที่สุด
หมวดที่ 4: การทาให้สิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวได้รับประโยชน์มากที่สุด
และเกิดผลกระทบแง่ลบน้อยที่สุด
รวม

น้าหนัก
(ร้อยละ)
30
30

ผลการดาเนินงาน
(ร้อยละ)
30
26

10

10

30

28

100

94

อย่างไรก็ตามหากไม่พิจารณาเงื่อนไขของเวลา คือ พิจารณาผลในช่วงปีงบประมาณ อพท.
สามารถดาเนินงานได้ครบถ้วนทั้งหมดคิดเป็น ร้อยละ 100
3.1.3 พันธกิจเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในพื้นที่
พิเศษที่ประกาศแล้ว
1) การขับเคลื่อนโครงการภายใต้แผนแม่บทที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ อพท. ดาเนินการ
คัดเลือกโครงการที่มีผลกระทบ (Impact) ภายใต้แผนแม่บทในพื้นที่พิเศษ 6 พื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
พร้ อ มทั้ งจั ดท ารายละเอี ย ดแผนขั บ เคลื่ อนโครงการทั้ งหมดดัง กล่ าว เพื่อ อพท. ใช้ ประโยชน์ใ นการติด ตาม
ประเมินผลความสาเร็จได้อย่างครอบคลุมและตรงประเด็น รวมทั้งมีการรายงานสรุปผลสัมฤทธิ์และหลักฐาน
เอกสารประกอบการดาเนินโครงการต่อ กพท.
อพท. กาหนดนิยาม ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ผลสืบเนื่องที่เกิดจากการดาเนินโครงการ
ภายใต้แผนแม่บทพื้นที่พิเศษที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ทั้งที่เกิดขึ้นระหว่าง
และภายหลังการดาเนินโครงการที่อาจกระทบต่อการพัฒนาในมิติอื่นๆ หรือการปฏิบัติภารกิ จของหน่วยงานอื่น
หรือภาคีเครือข่ายการพัฒนาทั้งในและนอกพื้นที่พิเศษ ครอบคลุมถึงผลกระทบทางตรงและผลกระทบทางอ้อมใน
มิติที่สามารถประเมินในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินตามประเด็นการวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact) ของ อพท.
จานวน 5 ประเด็น ดังนี้
1) ต้ อ งมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ป ระเทศยุ ท ธศาสตร์ ใ ดยุ ท ธศาสตร์ ห นึ่ ง ได้ แ ก่
GC = Growth & Competitiveness IG = Inclusive Growth GG = Green Growth IP = Internal
Process
2) เกิดการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายการพัฒนาในพื้นที่ (A)
3) เกิดการตระหนักถึงความสาคัญในการดาเนินโครงการระดับพื้นที่ในวงกว้าง (B)
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4) มี ผ ลกระทบอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง ต่ อ สั ง คม วั ฒ นธรรม สิ่ ง แวดล้ อ ม ภู มิ ส ถาปั ต ย์
ทรัพยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศ (C)
5) มีการใช้จ่ ายงบประมาณในการดาเนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ งลงสู่ ห น่ว ยเศรษฐกิ จ
โดยตรง (D)
สรุปความคืบหน้าในการดาเนิน โครงการภายใต้แผนแม่บทในพื้นที่พิเศษที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ดาเนินงานได้ครบถ้วนทั้งหมด 97 กิจกรรม คิดเป็น ร้อยละ 100
จาก 16 โครงการ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
การวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact)
หน่วย ความสอดคล้องกับ
ชื่อโครงการ
งาน ยุทธศาสตร์ประเทศ A B C D
GC IG GG IP
1. โครงการศึกษาออกแบบและก่อสร้างเพื่อพัฒนาพื้นที่เกาะช้าง อพท.1
√
√ √ √ √
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
2. โครงการศึกษาออกแบบและก่อสร้างระบบบาบัดน้าเสียชุมชน อพท.1
√
√ √ √ √
หาดทรายขาว
3. โครงการศึกษาจัดทาแผนแม่บทการคมนาคมขนส่งในพื้นที่
อพท.3
√
√ √ √ √
พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง
4. โครงการรับรองการพัฒนาพื้นที่เกาะล้านเป็นแหล่งท่องเที่ยว อพท.3
ระดับสากล ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมร่วมกับเครือข่ายนานาชาติ
√
√ √ √ √
EARTH CHECK
5. โครงการพัฒนาสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของอุทยาน
อพท.4
√
√ √ √ √
ประวัติศาสตร์สโุ ขทัย – ศรีสัชนาลัย - กาแพงเพชร
6. โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะในชุมชนรอบอุทยาน
อพท.4
√
√ √ √ √
ประวัติศาสตร์
7. โครงการรณรงค์และส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่าใน อพท.4
√
√ √ √ √
พื้นที่พิเศษ
อพท.4 √
8. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปะการทาทองสุโขทัย
√ √ √ √
9. โครงการศึกษาการพัฒนาทางเดินเหนือภูผาและแมกไม้
อพท.5
√
√ √ √ √
Canopy Walkway คุนหมิง-เขารูปหงส์ สวนหินผางาม
10. โครงการศึกษาการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศล่องเรือ อพท.5
√
√ √ √ √
แม่น้าโขง
11. โครงการศึกษาพัฒนาระบบป้ายสื่อความหมายแหล่ง
อพท.5
ท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์แผนที่โครงข่ายท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษ
√
√ √ √ √
เลยให้ได้มาตรฐานสากล
อพท.6 √
12. โครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมโดยชุมชน
√ √ √ √
13. โครงการพัฒนาวัดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
อพท.6
√
√ √ √ √
พระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
14. โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ดา้ นการบริหารจัดการการ
อพท.6
√
√ √ √ √
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
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การวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact)
หน่วย ความสอดคล้องกับ
ชื่อโครงการ
งาน ยุทธศาสตร์ประเทศ A B C D
GC IG GG IP
15. โครงการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวพุหางนาค
อพท.7 √ √
√ √ √ √
16. โครงการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์พื้นที่พิเศษเพื่อการ อพท.7
√
√ √ √ √
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองโบราณอู่ทอง

3.2 มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ (น้าหนักร้อยละ 12) ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
3.2.1 การนาผลการสารวจความพึงพอใจในการให้บริการของปีงบประมาณพ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา
เพื่อใช้ป ระโยชน์ ต่อการปฏิบั ติงานขององค์การมหาชนในการเรียนรู้และเข้าใจผู้ รับบริการ เพื่อปรับปรุงการ
ให้บริการให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ อพท.ใช้ผลการสารวจความพึงพอใจเพื่อพัฒนาการ
ให้บริการพื้นที่พิเศษใน 2 พื้นที่ คือ สานักงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน (อพท. 6) และสานักงานพื้นที่พิเศษเมือง
โบราณอู่ทอง (อพท.7) ซึ่งทั้ง 2 พื้นที่ ดังนี้
1) ดาเนินการวิเคราะห์ผลการสารวจความพึงพอใจประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพื่อจัด
หมวดหมู่ ลาดับความสาคัญ และจัดทาแนวทางการปรับปรุงเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 3 มีนาคม
2557
2) จัดทารายงานสรุปผลการติดตามการดาเนินงานและผลที่ได้รับจากการปรับปรุงต่อคณะกรรมการฯ
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 ดังนี้
สานักงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน (อพท. 6)
- จัดรายการวิทยุเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว เส้นทางท่องเที่ยว รวมถึง
องค์ความรู้ในการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน
- โครงการอบรมด้านการนาเที่ยวและสื่อความหมาย
- โครงการจัดทาระบบสื่อความหมายในพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน
- โครงการเผยแพร่ชุดความรู้พุทธศิลป์น่านเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
- อื่นๆ
สานักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง (อพท.7)
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนจัดให้มีการบารุงรักษา ศิลปะ
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือ วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
- ส่งเสริมให้มีการจัดทาข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
- ชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถจัดการแหล่งท่องเที่ยวได้
- ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร “พัฒนาศักยภาพบุคลากรเมือง
โบราณอู่ทอง ด้านการให้บริการ” หัวข้อ การเป็นเจ้าบ้านที่ดี
- จัดประชุมชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองโบราณทวารวดีอู่ทอง อย่างน้อย 10
ครั้ง
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- ร่วมกับสานักบริหารกลางอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน (การปกครอง การเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ ธุรการ)
- ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จัดทาฐานข้อมูลทรัพยากรภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรม เพื่อการท่องเที่ยวเมืองโบราณอู่ทอง
- อื่นๆ
ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
3.2.2 การสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
อพท. ดาเนินการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงานของ อพท. 2 หน่วยงาน
คือ สานักงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย -ศรีสัชนาลัย-กาแพงเพชร (อพท.4) และ สานักงานพื้นที่
พิเศษเลย (อพท. 5) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
 สานักงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กาแพงเพชร (อพท.4)
กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลหลักจากผู้รับบริการที่รับบริการจากสานักงานพื้นที่พิเศษอุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย –ศรีสัชนาลัย-กาแพงเพชร (อพท. 4) โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 93.52 ค่าคะแนน 5.0000 เมื่อพิจารณาตามประเภทของกลุ่มตัวอย่า งผู้รับบริการ พบว่า กลุ่มองค์กร
ภาคเอกชนมีความพึงพอใจในการให้ บริ การมากที่สุ ด คิดเป็นร้อยละ 94.86 รองลงมา คือ กลุ่มผู้นาชุมชน
นักท่องเที่ยวชาวไทย หน่วยงานภาครัฐ และนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ตามลาดับ ดังนี้

โดยภาพรวมแล้ว กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลหลัก มีความต้องการหรือให้แนวทางในการปรับปรุง
และการพัฒนาการดาเนินงานของ อพท. 4 ในประเด็นสาคัญ ๆ
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1. ต้องการให้มีป้ายบอกทางเป็นระยะๆให้เพื่อป้องกันนักท่องเที่ยวหลงทางและมีแผนที่ที่ชัดเจน
ควรมีก ารควบคุมราคาอาหารและที่ พัก ไม่ เอาเปรีย บนั กท่อ งเที่ย ว ควรประชาสั มพั นธ์ ให้ ข้อ มูล รณรงค์ใ ห้
ประชาชนไทยร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การรีไซเคิล เพื่อให้โลกเขียว
2. การดาเนิ น งาน และการใช้งบประมาณของ อพท. 4 ควรก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อชุมชนใน
ภาพรวมและคุ้มค่าควรให้หน่วยราชการอื่นๆที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมคิด วางแผนร่ วมรับรู้ข้อเท็จจริง ร่วม
แสดงความคิดเห็นทั้งก่อนทา ขณะทาและหลังทาโครงการ ควรเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหลากหลายช่องทาง เพื่อให้
ประชาชนได้มีความเข้าใจในหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน กับการท่องเที่ยว และกระตุ้นให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในทุกกิจกรรมควรศึกษาและทาความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูล สภาพบริบท ต่างๆภายในพื้นที่อย่างลึกซึ้ง
3. ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้จัก อพท.4 ให้มากขึ้นโดย อพท. 4 ควรเพิ่มการลง
พื้นที่เพื่อให้ชุมชนเกิดการตื่นตัวและร่วมกันพัฒนาไปสู่การเป็นชุมชนและเมืองท่องเที่ยวที่เข้มแข็งและเปิดโอกาส
ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
4. อพท. 4 ควรมีความชัดเจน ต่อเนื่อง ในการส่งเสริมผู้ประกอบการต่างๆ รวมทั้งมีบทบาทใน
การกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวที่คึกคักมากขึ้นจะช่วยให้ผู้ประกอบได้รับประโยชน์ และพร้อมเต็มใจที่จะให้ความ
ร่วมมือกับ อพท.4 ในการเข้าร่วมโครงการ โดยให้ อพท.4 ปรับปรุงเรื่องการประสานงานให้มีความชัดเจน ทั่วถึง
และรวดเร็ว และทางานกับชมรม องค์กรชุมชนที่เป็นภาคีเครือข่ายด้วยความจริงใจ และให้กรรมการของชมรมได้มี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ มิใช่ทาตามกรอบที่เจ้าหน้าที่กาหนด ซึ่งไม่สอดคล้องกับความต้องการและจาเป็นของ
สมาชิกในชมรมองค์กรชุมชน และให้มีการปรับแนวคิดในการทางาน ปรับวิธีการทางาน ที่เน้นการมีส่วนร่วมในทุก
ขั้นตอน และเข้าหาชุมชนให้มากขึ้น
นอกจากปั ญ หา อุ ป สรรค และจากข้ อ มู ล จากวิ เ คราะห์ เ อกสาร และภาคสนาม ผู้ จั ด ท ามี
ข้อเสนอแนะดังนี้
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเร่งด่วน
1) อพท.4 ควรเร่งนาแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ อพท. 4
มาทาความเข้าใจกับบุคลากรของ อพท. 4 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของ
บุคลากร อพท.4 ให้เข้าใจ เรียนรู้และแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลที่ต่างรับผิดชอบเชิงสร้างสรรค์อย่างเป็นองค์รวม
2) พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล ระดั บ แผนยุ ท ธศาสตร์ ที่ เ ชื่ อ มโยงระหว่ า ง อพท.4 กั บ หน่ ว ยงาน
เกี่ยวข้องและ องค์กรชุมชนให้สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน อพท.4 และภาคีเครือข่าย
2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
1) ควรพัฒนาระบบเสริมการเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่ อพท.4 ทั้งแนวนโยบายการให้ความรู้ ความ
เข้าใจ ในความรู้และทักษะใหม่ หรือการเสริมสร้างความรู้ที่จาเป็นในการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการใช้ QR
Code เพื่อจัดเก็บและแสดงผลข้อมูลด้านการท่องเที่ยว สถานประกอบการ สินค้าสาคัญของพื้นที่พิเศษ
2) ควรจั ด ระบบฐานข้ อ มู ล เพื่ อ การติ ด ตามและประเมิ น ผล เช่ น การให้ รู ป แบบ On-line
Milestone หรือการติดตามโดยมีเกณฑ์กาหนดชี้วัดชัดเจน สาหรับการบริหารจัดการงบประมาณ โครงการ
แผนงาน ภายใต้แต่ละแผนยุทธศาสตร์ที่สามารถรายงานผลได้ในช่วงเวลาจริง (Real Time)
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3) ดาเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวในแต่ละพื้ นที่อย่างต่อเนื่องในรูปแบบการจัดการที่ผสมผสาน
บูรณาการทางานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการดาเนินการที่เป็นรูปธรรม บนพื้นฐานอัตลักษณ์ของ
ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
4) ทาการส่ งเสริ มพั ฒ นาศัก ยภาพของชุม ชนในการพั ฒ นาและค้นหาจุ ดเด่ นของชุม ชน เพื่ อ
ยกระดับการท่องเที่ยว ให้เอื้อต่อการสร้างอาชีพ การจ้างงานและเอื้อให้นักท่องเที่ยวได้รับประโยชน์และความ
คุ้มค่าไปพร้อม ๆ กันโดยมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์ในช่องทางที่หลากหลาย เผยแพร่ไป
ประชาสัมพันธ์ให้ต่อเนื่อง
5) ควรร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย และผู้ประกอบการพัฒนาและจัดระบบการให้บริการที่
เป็นมาตรฐานเพื่อการอานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวให้เกิดความพึงพอใจ และคานึงถึงขีดความสามารถของ
การรองรับการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว และข้อควรระมัดระวังในการท่องเที่ยวเพื่อความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะการจัดการขยะ การให้บริการที่พัก อาหารที่ปลอดภัย เป็นต้น
(ที่มา:รายงานผลการศึกษาโครงการสารวจความพึงพอใจของพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์
สุ โ ขทัย -ศรี สั ช นาลั ย -กาแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ 2557 คณะที่ปรึกษา มหาวิทยาลั ยราชภัฎ เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ และวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,30 กันยายน 2557)
 สานักงานพื้นที่พิเศษเลย (อพท. 5)
อพท.5 ได้ดาเนินงานจ้าง บริษัท แบรนด์ เมทริกซ์ รีเสิร์ช จากัด ดาเนินการสารวจความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการของสานักงานพื้นที่พิเศษเลย (อพท. 5) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยสารวจจากตัวอย่างเป้าหมาย ได้แก่
1) กลุ่มนักท่องเที่ยว (50 ตัวอย่าง)
2) กลุ่มผู้นาชุมชน/ชุมชน/ชาวบ้าน (200 ตัวอย่าง)
3) กลุ่มนักปกครอง (ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภอหรือผู้แทน) (10 ตัวอย่าง)
4) หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับอาเภอ และระดับท้องถิ่น (160 ตัวอย่าง)
5) หน่วยงาน/องค์กรภาคเอกชน (50 ตัวอย่าง)
6) กลุ่มสถาบันการศึกษา/นักวิชาการ (30 ตัวอย่าง)
7) กลุ่มสื่อมวลชน (10 ตัวอย่าง)
ซึ่งจากผลการสารวจนั้น พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการให้บริการด้านต่างๆ
ของสานักงานพื้นที่พิเศษเลย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 อยู่ในระดับ “พอใจมากที่สุด” โดยมีระดับความพึง
พอใจเฉลี่ย 4.64 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 92.80 ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
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อย่างไรก็ตามเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการของสานักงานพื้นที่
พิเศษเลย ได้มีทัศนคติความพึงพอใจต่อการให้บริการของ อพท. 5 มากยิ่งขึ้น เช่น การรับรู้ในข้อมูลข่าวสารใน
บทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน การประสานงานและร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในการส่งเสริมพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อม และโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ผู้จัดทาฯ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
1) ควรมีการประชาสัมพันธ์ และการประสานงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ให้มากกว่านี้ เพื่อสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และเข้าถึงหน่วยงานได้ง่าย
2) ชี้แจงให้ ข้อมูล และวัต ถุประสงค์ที่ชัดเจนของหน่ว ยงาน อพท. 5 ว่ามีห น้าที่และความ
รับผิดชอบอะไรบ้าง มีความแตกต่างจากหน่วยงานการท่องเที่ยวอื่นๆ อย่างไร
3) สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง และมีความจริงใจในการช่วยแก้ไข
ปัญหา เพื่อจะได้รับความไว้วางใจ ความร่วมมือ และการติดต่อประสานงานจากหน่วยงานอื่นๆ เช่น หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนอย่างเต็มใจ
(ที่มา:รายงานผลการสารวจความพึงพอใจในการให้บริการของสานักงานพื้นที่พิเศษเลย ประจาปี
พ.ศ. 2557 บริษัท แบรนด์ เมทริกซ์ รีเสิร์ช จากัด ,12 กันยายน 2557)
3.2.3 การจัดทาภาพลักษณ์ ( Brand Image) การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืนสาหรับพื้นที่
หมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง อพท. จัดทาภาพลักษณ์ (Brand Image) การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน
สาหรับพื้นที่หมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยงในการดาเนินการนี้ มุ่งเน้นการสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้าหรือแบรนด์
และการสื่อสารในพื้นที่เกาะหมาก ภายใต้แนวคิด Low Carbon Destination โดยมีแนวโน้มการท่องเที่ยวใน
ลักษณะเช่นนี้มากขึ้นเรื่อยๆ แต่ยังคงไม่ใช่กระแสหลักของการท่องเที่ยว ดังนั้น การสื่อสารจึงมุ่งเน้นไปยังกลุ่ม
เป้าหมายเฉพาะ โดยในการสื่อสารจะเน้นทั้งกลุ่มเป้าหมายหลักและกลุ่มเป้าหมายรอง ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
โดยมีผลการดาเนินงานสรุปได้ ดังนี้
(1) จัดทาคู่มือการสร้างแบรนด์: แบรนด์ (Brand) คือ การสร้างประสบการณ์
(2) จั ด ท าแผนการสื่ อ สาร: สื่ อ สารเล่ า เรื่ อ ง “แบรนด์ เ กาะหมาก” โดยแบ่ ง เป็ น 2
กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่
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- Internal Steakholder: คนในชุมชน
- External Stakeholder: กลุ่มนักท่องเที่ยว สื่อมวลชน
(3) จัดทาคู่มือการสร้างแบรนด์: Koh Mak Low Carbon Destination It’s My Brand
(4) ดาเนินการสื่อสารและเผยแพร่ภาพลักษณ์ โดยมีการนาแนวทาง Brand Essence ไป
จัดทากิจกรรมต่างๆ โดยเริ่มจัดกิจกรรมตั้งแต่เดือนมิถุนายน - กันยายน 2557 ประกอบด้วยกิจกรรมสาคัญ ดังนี้
1) การสร้างอัตลักษณ์ของแบรนด์ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ จาได้ ได้แก่ การออกแบบโลโก้
การออกแบบสัญลักษณ์ใน Touch Point ต่างๆ การสร้างสรรค์ภาพจาของเกาะหมาก
2) กิจกรรมในการสร้างประสบการณ์ของแบรนด์ทั้งภายในและภายนอก
2.1) จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักในเรื่อง Low Carbon ในชุมชน ภายใต้แนวคิด
Keeping Koh Mak Day
2.2) ส่งเสริมให้ท้องถิ่น ชุมชนสามารถสื่อสารการตลาดสมัยใหม่ได้ด้วยตนเองในการนาเสนอ
Low Carbon message โดยเครื่องมือออนไลน์ โทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป
3) จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างเสริมความเข้าใจในการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และจัด FAM
Trip ที่จังหวัดตราด 1 ครั้ง และที่เกาะหมาก 1 ครั้ง ในเดือนกันยายน 2557 เพื่อสื่อสารแบรนด์ไปยัง
กลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งออนไลน์ ออฟไลน์ การจัด Event Marketing ตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ พร้อม
กับสื่อสารการเป็นศูนย์ต้นแบบ KM ของ Low Carbon Destination
(5) ดาเนินการประเมินการรับรู้ที่มีต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเป็นที่มิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือ
การท่องเที่ยวที่ลดการปลดปล่อยคาร์บอนในเกาะหมาก โดยกาหนดกลุ่มเป้าหมายจานวน 110 คน ผลการประเมิน
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับรู้ร้อยละ 85 ไม่รับรู้ร้อยละ 12 และไม่แน่ใจร้อยละ 3
3.3 มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (น้าหนักร้อยละ 10) ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
3.3.1 การบริหารงบประมาณของ อพท.
งบประมาณที่ใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติจาก กพท. ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 จานวน 489,757,300.00 บาท มีการเบิกจ่ายตามแผนได้ครบถ้วนทั้งหมด และสามารถดาเนินการตาม
ภารกิจได้จนเกิดผลผลิตตามแผนที่กาหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ 100 ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
3.3.2 การปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนงานในส่วนงานสนับสนุน (Reengineering)
อพท. ปรับปรุงกระบวนงานขององค์กร หรือ Business Process Reengineering (BPR) โดย
จั ด ท าโครงการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพกระบวนงานภายใน อพท. ส านั ก งานส่ ว นกลาง ด าเนิ น งานปรั บ ปรุ ง
กระบวนงานขององค์การถึงขั้นตอนการนากระบวนงานในภาพรวมที่ได้รับการออกแบบไปปฏิบัติจริงในองค์กรตาม
แผนปฏิบัติการในการนากระบวนงานใหม่สู่การปฏิบัติ (Implementation Plan) ของโครงการฯ ระยะแรกเพื่อให้
ให้บรรลุเป้าหมายขององค์การตามเจตนารมณ์ของการก่อตั้ งองค์การมหาชน ให้เป็นหน่วยงานของรัฐสมัยใหม่ที่มี
ความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง

การปรับปรุงกระบวนงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครอบคลุม 3 ด้านดังนี้
1) ปรับปรุงระบบสารสนเทศในองค์การให้ตอบสนองต่อการปฏิบัติงานมากชึ้น
2) ปรับปรุงระเบียบวิธีปฏิบัติและเกณฑ์ในการคัดเลือกหรือประเมิน
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3) ปรับปรุงบทบาทหน้าที่งานและระหว่างหน่วยงานให้มีความชัดเจนมากขึ้นและสอดคล้อง
กับเป้าหมายหลักขององค์การ
อพท. สามารถดาเนินการตามแผนปฏิบัติการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 ได้ร้อยละ100 ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000 โดยมีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
1) แผนปฏิบัติการปรับปรุงประสิทธิภาพโดยการนากระบวนงานใหม่สู่การปฏิบัติ ที่ได้รับการ
อนุมัตจิ ากผู้อานวยการ อพท. ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมสาคัญ ๆ ดังนี้
1.1) ปรั บปรุงระบบสารสนเทศและการใช้งานให้ สามารถเข้าติ ดตามความคืบหน้าของ
โครงการที่อยู่ในระหว่างการดาเนินการ
1.2) ปรับปรุงระบบสารสนเทศให้มีการแจ้งเตือนเมื่อเกินกาหนดระยะเวลา
1.3) ปรับปรุงระบบสารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
1.4) ทบทวนและปรับปรุงเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานในแต่ละตาแหน่ง
1.5) ทบทวนและปรับปรุงคาบรรยายคุณลักษณะงานของทุกตาแหน่ง
1.6) ทบทวนและปรับปรุงคุณสมบัติผู้ปฏิบัติงานแต่ละตาแหน่ง
1.7) ทบทวนและปรับปรุงแผนการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่รวมถึง
การจัดเก็บประวัติการฝึกอบรม
1.8) กาหนดขอบเขตการทางานที่ชัดเจนให้กับทุกหน่วยงาน รวมถึงกาหนดผู้รับผิดชอบ
หลักของแต่ละงาน
1.9) จัดทาศูนย์รวมข้อมูลความรู้ขององค์การและสามารถเข้าถึงข้อมูลรวมถึงการปรับปรุง
ข้อมูล
2) มีการประชุมคณะทางานเพื่อกาหนดผู้รับผิดชอบในการนาแผนไปปฏิบัติ
3) มีการกาหนดเกณฑ์ระดับความสาเร็จของแผนปฏิบัติการในแต่ละกิจกรรม
4) มีการรายงานผลความคืบหน้าในการดาเนินงานเป็นรายเดือน ซึ่งดาเนินการแล้วเสร็จคิด
เป็น ร้อยละ 100 ของแผนปฏิบัติการในภาพรวมทั้งหมด
5) มีการรายงานวิเคราะห์ปัญหาจากการนากระบวนงานใหม่ลงสู่การปฏิบัติ พร้อมแนวทาง
การแก้ไข เสนอ กพท. ในการประชุมประจาเดือนสิงหาคม 2557
3.4 มิติที่ 4 ด้านการกากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ (น้าหนักร้อยละ 18) ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
3.4.1 ด้านการกากับดูแลกิจการ
การประเมินระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการเป็นองค์ประกอบที่สาคัญอย่างมากของ
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ผลการประเมินจะแสดงให้เห็นว่า
องค์การสามารถเติบ โตอย่ างยั่งยืน ได้รั บการวางรากฐานให้มีศักยภาพในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม มิใช่เพื่อการบรรลุเป้าหมายระยะ
สั้นเท่านั้น โดยให้ความสาคัญกับการบริหารงานตาม หลักธรรมาภิบาลและการกากับดูแลตนเองที่ดี โดยพิจารณา
จากกระบวนการส่งเสริมให้มีการกากับดูแลที่ดี และการสนับสนุนให้คณะกรรมการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิผล
ผลการดาเนินงานของ อพท. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 อยู่ที่ค่าคะแนน 5.0000 จาแนก
ตามประเด็นการประเมินผลย่อย ได้ดังนี้
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ประเด็นกำรประเมิน
1.1 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัตงิ านประจาปี
ภายในเวลาทีก่ าหนด
1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดาเนินงานขององค์การมหาชนราย
ไตรมาส
1.3 การรายงานผลการดาเนินงานต่อรัฐมนตรีทกี่ ากับดูแลองค์การมหาชน
1.4 การเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการ/อนุกรรมการ
1.5 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
2.1 มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
โดยคณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็นทีเ่ กีย่ วกับผลประเมินและกาหนดแนวทางปฏิบัติ
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบัตหิ น้าที่
2.2 มีการจัดให้มกี จิ กรรมเพือ่ พัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการในการ
ปฏิบัตหิ น้าทีก่ รรมการ
คะแนนรวม

น้ำหนัก
2

ผลประเมิน
5.0000

1.75

5.0000

0.5
1
1.75
2

5.0000
5.0000
5.0000
5.0000

1

5.0000

10

5.0000

1) คณะกรรมการบริ ห ารการพั ฒ นาพื้ น ที่ พิ เ ศษเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น (กพท .) ให้
ความสาคัญกับการควบคุมดูแลการดาเนินงานและการบริหารงานทั่วไป เพื่อให้ อพท.ปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์
การจัดตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับผู้รับผิดชอบตัวชี้ วัด “ระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการ” มี
ความเข้าใจภารกิจของ อพท. และเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด ผลงานตามตัวชี้วัดมีความโดดเด่น ต่อเนื่องจากปีที่
แล้ว ซึ่งทุกประเด็นการประเมินผล มีข้อมูล เอกสาร หลักฐานพร้อมสาหรับการตรวจประเมินครบถ้วนตามที่เกณฑ์
กาหนด ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
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2) อพท. ได้ดาเนิน การทบทวนแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2557-2560) และ กพท. มีมติ
เห็นชอบเมื่อวันที 13 มีนาคม 2556 และได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยมี
องค์ประกอบของเนื้อหาเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดครบถ้วน ได้รับมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556
3) การติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหารจัดการองค์การมหาชนที่สาคัญ
อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส อพท. สามารถรายงานผลของระบบการบริหารจัดการองค์การมหาชนที่สาคัญ 5 ระบบ
คือการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการสารสนเทศ และการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล โดยนาเสนอคณะกรรมการ กพท. เพื่อพิจารณาได้ครบทุกไตรมาสครบถ้วนตามที่เกณฑ์กาหนด
ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ เป็นตัวอย่างที่ดี ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีผลงาน
ที่ใช้ประโยชน์ได้ทั้งภายในและภายนอก อพท. โดย อพท. ได้จัดทาโครงการปฏิบัติการตามแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร อพท. เพื่อกากับดูแลการดาเนินการบริหารจัดการสารสนเทศให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติ
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4) คณะกรรมการ กพท. กากับให้มีการประเมินผลงานผู้บริหารรองจากผู้อานวยการ 2 ระดับ
โดย พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีของผู้บริหารระดับสูงขององค์การตั้งแต่ระดับรองผู้อานวยการ
ผู้จัดการพื้นที่พิเศษ รองผู้จัดการพื้นที่พิเศษ และผู้อานวยการสานัก โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินผู้บริหารระดับสูง
และแบบประเมิน ที่ชัดเจนและนาไปใช้ประโยชน์ เชื่อมกับหลักเกณฑ์การปรับขึ้นเงินเดือนผู้บริหารตามผลการ
ปฏิบัติงานที่ กพท. ได้มีมติเห็นชอบ มาเป็นกรอบการพิจารณาการปรับขึ้นเงินเดือน และใช้เป็นค่าพื้นฐานในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจาทุกปีงบประมาณ
5) อพท. มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่สาคัญทั้งในด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน (ด้าน
ภารกิจหลัก) อย่างถูกต้องเชื่อถือได้ในรายงานประจาปี 2556 และในเว็บไซต์ของ อพท. ซึ่งเว็บไซต์ของ อพท. เป็น
ตัวอย่างที่ดีด้านการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่สาคัญอย่างครบถ้วนและทันกาลแก่สาธารณะ สะท้อนให้เห็น
ความรับผิดชอบ และความโปร่งใสที่ คณะกรรมการ กพท. มีต่อสังคม
ตัวอย่างข้อมูลในเว็บไซต์ เช่น รายงานงบการเงิน ประวัติของคณะกรรมการ กพท. การเข้า
ประชุม โครงสร้างของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่สาคัญ พันธกิจ แผนการปฏิบัติงาน กลยุทธ์ เป้าหมาย
ประจาปี ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง การแถลงทิศทางนโยบายขององค์การโดยผู้บริหาร ข้อมูลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายรัฐ นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนข้อบังคับและระเบียบของ อพท. เป็นต้น
6) คณะกรรมการ กพท. ดูแลติ ดตามผลการดาเนินงานทั้งในด้านการเงินและภารกิจหลั ก อย่าง
สม่าเสมอ สาหรับด้านการเงิน นั้น การนาเสนอรายงานด้านการเงินต่อที่ประชุม กพท. จะนาเสนอทุกไตรมาสผ่าน
คณะอนุกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาก่อนนาเสนอที่ประชุมทุกครั้ง โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้กาหนดรูปแบบ
การรายงานไว้ ดังนี้
- รายงานการเงินไตรมาสปัจจุบันเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา 1 ชุดประกอบด้วย งบแสดง
ฐานะการเงิน งบรายได้ค่าใช้จ่าย และคาอธิบายรายการที่มีเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 30
- รายงานการเงินไตรมาสปัจจุบันเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 1 ชุดประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงิน งบรายได้ค่าใช้จ่าย และคาอธิบายรายการที่มีเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 30 ได้มอบหมายให้มี
ผู้ตรวจสอบ วิเคราะห์และให้ข้อคิดเห็นต่อรายงานการเงินทุกเดือน และรายไตรมาส และนาเสนอคณะกรรมการ
กพท. เพื่อทราบและให้ข้อคิดเห็นอย่างสม่าเสมอ
ด้านภารกิจหลัก สานักงานพื้นที่พิเศษทั้ งหมดของ อพท.ได้จัดทารายงานความคืบหน้าการ
ดาเนินงานในพื้นที่พิเศษเสนอ กพท. เพื่อทราบและให้ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการพื้ นที่พิเศษอย่างสม่าเสมอ
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เป็นรายไตรมาส โดยแต่ละพื้นที่ได้วิเคราะห์ผลการดาเนินงานเทียบกับเป้าหมาย ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการ
แก้ไขด้วย และกรรมการ กพท. มีข้อคิดเห็นและคาแนะนาในที่ประชุมทุกครั้ง
7) การรายงานผลการด าเนิ น งานแก่ รั ฐ มนตรี ที่ ก ากั บ ดู แ ล อพท. ได้ จั ด ท ารายงานผลการ
ดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 นาเสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง) ที่ได้รับมอบหมาย
ให้กากับดูแล อพท. เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 และจัดทารายงานสรุปความคืบหน้าการดาเนินงานประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2557 นาเสนอหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 เรื่อง การปรับ
และจัดตั้งส่วนงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพิ่มเติม ซึ่งกาหนดให้ อพท. เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การ
กากับดูแลของส่วนงานขึ้นตรงหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ)
8) การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ในรอบ 12 เดือน มีจานวนทั้งหมด 11 ครั้ง มี
กรรมการเข้าร่วมประชุมมากกว่าร้อยละ 80 ทุกครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
9) การประเมิน ตนเองของคณะกรรมการ กพท. จะดาเนินการในไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม –
กันยายน) ของทุกปีงบประมาณ และในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ได้ทาการกาหนดสรุ ปและเปิดเผยการประเมิน
ตนเองของ กพท. เสนอที่ประชุม กพท. เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 โดย กพท. มติรับทราบผลการประเมินตนเอง
เป็นรายคณะและรายบุคคล โดยสรุปข้อเสนอเพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ดังนี้ จัดประชุม
กพท.สัญจร เพื่อตรวจเยี่ยวสานักงานพื้นที่พิ เศษ จัดเสวนาเพื่อให้ กพท. เสนอแนวคิดใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาหรือ
ผลักดันองค์กรให้มีความทันสมัย ซึ่งข้อเสนอดังกล่าวได้กาหนดเป็นแนวทางสาหรับดาเนินการในปี พ.ศ.2558
นอกจากนี้ อพท. ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถคณะกรรมการ
กพท. ดังนี้
1) จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวกับ อพท. ให้แก่กรรมการโดยตาแหน่งคนใหม่ คือ ผู้อานวยสานัก
งบประมาณ และต่ อ มาได้ จั ด ท าเอกสารเกี่ ย วกั บ แฟ้ ม ข้ อ บั ง คั บ และระเบี ย บ อพท.ให้ ผู้ ต รวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย ผู้แทนสารองที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้มาประชุมแทน กรณีติดภารกิจด้วย ซึ่ง
เอกสารดังกล่าว ได้แก่ พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.2542 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อพท. พ.ศ.2546 และ
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อพท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 แฟ้มระเบียบข้อบังคับของ อพท. และคู่มือการบริหารและ
กากับดูแลของคณะกรรมการองค์การมหาชน รวมทั้งรายงานสรุปภารกิจของหน่วยงานในลักษณะการบรรยายสรุป
2) จัดกิจกรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการดาเนินงานของสานักงานพื้นที่พิเศษหมู่เกาะ
ช้างและพื้นที่เชื่อมโยง (อพท.1) และประชุม กพท. ครั้งที่ 11/2556 ระหว่างวันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2556 โดยมี
กรรมการร่วมกิจกรรม 9 คน ได้ลงพื้นที่เปิดสะพานท่าเทียบเรือบ้านบางเบ้า ระยะที่ 2 อย่างเป็นทางการ พร้อมกับ
ตรวจเยี่ยมโรงคัดแยกและบริหารจัดการขยะเกาะช้าง และเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมของ อพท.1 ที่ร่วมมือกับชุมชนผลิต
สินค้าท้องถิ่นเพื่อเสริมรายได้ชุมชน รวมทั้งสถานประกอบการที่ร่วมมือกับ อพท. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและมีส่วนร่วม
ในการลดภาวะโลกร้อน คือ โรงแรมแกรนด์ ออร์คิด รีสอร์ท เกาะช้าง โดยคณะกรรมการได้รับทราบปัญหาอุปสรรคใน
การดาเนินงานของ อพท.1 พร้อมให้คาแนะนาที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการต่อไป
3.4.2 การประเมินผลการดาเนินงานตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายจัดตั้ง
อพท.คัดเลือก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ และคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงใหม่ เป็นที่ปรึกษาผู้ประเมินโครงการและนาเสนอต่อที่ประชุม กพท. ครั้งที่ 10/2556 วันที่ 20 พฤศจิกายน
2556 ซึ่งที่ประชุม กพท. ได้ให้ความเห็นชอบ โดยมีประเด็นในการประเมินความคุ้มค่าประกอบด้วย
1. ขอบเขตพื้นที่ที่จะทาการศึกษา
2. การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน และการประเมินความคุ้มค่า
2.1 ด้านบทบาทภารกิจของหน่วยงานในภาพรวม

29
2.2 ด้านประสิทธิผล
2.3 ด้านประสิทธิภาพ
2.4 ด้านการพัฒนาองค์กร
ในการประชุม กพท. ครั้ งที่ 7/2557 เมื่ อวั นที่ 29 สิ งหาคม 2557 ที่ประชุม กพท. ได้มีม ติ
รับทราบผลการประเมินความคุ้มค่าในการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ อพท.
และในคราวประชุมเดียวกัน ที่ประชุม กพท. ได้มีมติเห็นชอบแผนการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเป็นประโยชน์แก่การ
ดาเนินงานของ อพท. โดยแบ่งเป็น 1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเร่งด่วน และ 2) ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
โดย อพท. ได้นาส่งรายงานดังกล่าวไปยังสานักงาน ก.พ.ร. ตามหนังสือ ที่ อพท 02/637 ลงวันที่ 8 กันยายน 2557
เรื่อง นาส่งสาเนารายงานผลการประเมินความคุ้มค่าในการบริหารการพัฒนาพื้น ที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน
ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
3.4.3 การจัดทาระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
อพท. ได้ตระหนักถึงความสาคัญของบุคลากร ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีความสาคัญสูงสุดในการ
ขับเคลื่อนองค์กร จึงควรได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมตามตาแหน่งงาน
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร นอกจากนี้ การสร้างขวัญและกาลังใจ และสร้างความเชื่อมั่นใน
องค์กรถือเป็นภารกิจสาคัญอีกประการหนึ่งที่องค์กรต้องดาเนินการเพื่อรักษาคนดีคนเก่งให้ปฏิบัติงานกับองค์กร
อพท. จึงได้จัดทาระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขึ้น ซึ่งมีขอบเขตการดาเนินงาน 3 ส่วน คือ
1. การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
2. การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3. การจัดทาแผนการสร้างทางเดินในสายอาชีพ (Career Path)
ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000 โดยมีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
- อพท. นาเสนอโครงสร้างองค์กรใหม่ที่ผ่านการทบทวนบทบาท ภารกิจ โครงสร้างองค์กร และ
ตาแหน่งงานในปัจจุบัน ต่อที่ประชุม กพท. ซึ่งที่ประชุม กพท. มีมติเห็นชอบโครงสร้างองค์กรใหม่ตามที่ อพท.
เสนอ ในการประชุม กพท. ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557
- ผู้อานวยการ อพท. เห็ นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ อพท. พ.ศ.
2557-2560 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2557 ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวผ่านการพิจารณาและให้ความคิดเห็นจาก
บุคลากร อพท. ในทุกระดับ
- ผู้อานวยการ อพท. เห็นชอบแผนการสร้างทางเดินในสายอาชีพ (Career Path) เมื่อวันที่ 16
กรกฎาคม 2557 ซึ่งแผนดังกล่าวผ่านการพิจารณาและให้ความคิดเห็นจากบุคลากร อพท. ในทุกระดับ
3.4.4 การจัดการองค์ความรู้ (KM) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กร
อพท. ริเริ่มนาการบริหารองค์ความรู้ (Knowledge Management) มาใช้ในองค์กร เพื่อเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) การบริหารองค์ความรู้ของ
อพท. นั้น มีการสร้างต้นแบบกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหน่วยงาน การสร้างกระบวนการพัฒนาชุดความรู้ การ
ส่งเสริมให้เกิดชุมชนนักปฏิบัติ และการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งจะนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป
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รวมทั้งการจัดการองค์ความรู้จะเข้ามาสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานของ อพท.
และภาคีเครือข่ายในพื้นที่พิเศษ จากการค้นหาแนวทางหรือแนวคิดใหม่ๆ การแบ่งปันเรื่องราวในความสาเร็จ
(Success Story) ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่เหมาะสมกับบริบทของผู้เข้าร่วม และลักษณะภารกิจตามตัวชี้วัด จนทาให้
การขับเคลื่อนผลผลิตตามตัวชี้วัดเกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น ส่งผลต่อประสิทธิผล และความสาเร็จขององค์กรใ น
ภาพรวมต่อไป
ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000 โดยมีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
1) ผู้อานวยการ อพท. เห็นชอบเป้าหมายในการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
จานวน 2 ตัวชี้วัด ซึ่งคัดเลือกจากตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติงานของ อพท. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ใน
มิตทิ ี่ 1 ได้แก่
ตัวชี้วัด ที่ 1.1 ความสาเร็จในการสร้างต้นแบบและศูนย์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้ วัดที่ 1.2 ร้ อยละของรายได้ ชุ มชนที่เพิ่ มขึ้นโดยเฉลี่ ยจากการเข้าร่ วมด าเนิ นกิ จกรรมที่
ก่อให้เกิดรายได้ในพื้นที่พิเศษ 6 แห่ง
2) แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้อานวยการ อพท. เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
3) มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2557 “รวมพลคนไม่เอาถ่าน (Carbon)”
เพื่อขับ เคลื่ อนตั ว ชี้วัดที่ 1.1 ณ ชุมพร คาบาน่ า รีส อร์ท อ.ปะทิว จ.ชุมพร โดยมีผู้ บริห ารและผู้ ปฏิบัติงานที่
รับผิดชอบและมีส่วนเกี่ยวข้องกับการดาเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 1.1 จานวน 21 คน เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อ วันที่ 26
– 28 พฤษภาคม 2557 อพท. ครั้งที่ 2/2557 เพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 1.2 ณ โรงแรม Unico Grand Sandara
Resort อ.ชะอา จ.เพชรบุรี โดยมีผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบและมีส่วนเกี่ยวข้องกับการดาเนินงานตาม
ตัวชี้วัดที่ 1.2 จานวน 18 คน เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2557 อพท. และ ครั้งที่ 3/2557 เพื่อ
ขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 1.1 ณ พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง โดยมีผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ
และมีส่ว นเกี่ย วข้องกับการดาเนิน งานตามตัวชี้วัดที่ 1.1 จานวน 17 คน เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 19 – 20
กันยายน 2557 อพท.
4) โดยอพท. นาความรู้ที่ได้จากการดาเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1- 3 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2557 เข้าสู่ระบบ KM Portal ของ อพท. (http://intranet.dasta.or.th)
5) ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 1.1 และ 1.2 สามารถบรรลุเป้าหมายในระดับที่ 5

4. จุดเด่น / พัฒนาการที่ดี ขององค์การมหาชน
- ผู้บริหารระดับสูงของ อพท. มีความรู้ ความสามารถ และมีความมุ่งมั่นในการบริหารหน่วยงาน
และสร้างเครือข่ายการทางานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง และให้ความสาคัญกับการติดตามประเมินผล
การดาเนินงานให้สูงกว่าเป้าหมาย
- นอกจากนี้ การติ ดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน มีการจัดเก็บ
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ มีระเบียบ การจัดทาข้อมูลหลักฐานมีความครบถ้วนถูกต้องดี มาก โดยจัดส่งให้ สานักงาน
ก.พ.ร. เป็น e - files ทาให้สามารถค้นหาได้สะดวก นอกจากนี้การจัดทารายละเอียดการประเมินผลมีความ
ครบถ้วนทุกตัวชี้วัดและครบทุกหัวข้อในแบบประเมินผล 6 เดือนและ 12 เดือน

31
- เจ้าหน้าที่มีความสามารถและตั้งใจปฏิบัติงานภายใต้บริบทอานาจหน้าที่ของ อพท. เช่น การ
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยสนับสนุนให้มีการจัดทา
แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ รวมทั้ง การพัฒนาองค์ความรู้ และดาเนินการส่งเสริมเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว
ชุมชนอย่างยั่งยืน เช่น การถ่ายทอดความรู้ด้านบริหารจัด การสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนใน
พื้นที่พิเศษการสร้างองค์ความรู้การท่องเที่ยวในด้าน Creative Tourism และ Low Carbon Tourism การจัดทา
เกณฑ์การรับรองแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนรวมทั้งการส่งเสริมให้มีการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว การจัดทาชุดความรู้ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่เผยแพร่
ต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น
- อพท. มี ก ารแปลงเป้ า ประสงค์ ต ามยุ ท ธศาสตร์ แ ละตั ว ชี้ วั ด จากระดั บ องค์ ก รไปสู่ ร ะดั บ
หน่วยงานย่อยและสู่ระดับเจ้าหน้าที่ในองค์กร (Individual Scorecard) ดาเนินการประเมินบุคลากรเพื่อกาหนด
แนวทางในการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ รวมไปถึงเชื่อมโยงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ให้มีเป้าหมายและตัวชี้วัดการปฏิบัติงานสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทาให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถกากับ
ดูแลกระบวนการทางานของสานักงานพื้นที่พิเศษและส่วนกลางได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น และมีการเชื่อมโยงผล
การประเมินกับการเลื่อนเงินเดือน สร้างแรงจูงใจให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเกิดความกระตือรือร้น และร่วมกันทางาน
เพื่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
- การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่สาคัญของ อพท. ทั้งในด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน (ด้าน
ภารกิจหลัก) มีการดาเนินงานได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องและน่าเชื่อถือเป็นตัวอย่างที่ดี โดยได้รายงานในรายงาน
ประจาปีและเว็บไซต์ ของ อพท.

5. ข้อสังเกตเพื่อการปรับปรุง
1) ควรกาหนดกรอบ/แนวทางการดาเนินงานเพื่อตอบคาจากัดความของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ที่
เป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ และกาหนดตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ และ ผลกระทบให้ตรงกับคาจากัดความดังกล่าว
2) การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน มีการจัดเก็บข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ มีระเบียบ การจัดทาข้อมูลหลักฐานมีความครบถ้วนถูกต้องดี โดยจัดส่งให้ สานักงาน ก.พ.ร. เป็น e files อย่างไรก็ดี ควรมีการบันทึกการรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานทางอิเล็กทรอนิกส์ ( E-SAR) ให้
ครบถ้วนตามแนวทางที่สานักงาน ก.พ.ร.กาหนด เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดส่งข้อมูลและหลักฐานให้สานักงาน ก.พ.ร.
และช่วยให้สามารถค้นหาข้อมูลหลักฐานได้สะดวกยิ่งขึ้น
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